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การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2    
                                โดยใช้วิธีสอนแบบ  4  MAT  กบัวิธีสอนแบบปกติ 
A Comparison of Reading Comprehension Ability of Prathomsuksa 2 Students 
between Studying with 4mat teaching methods and Ordinary teaching methods 
 
   ขวญัดาว  สุพรม1 และ จุไรรัตน์  ลกัษณะศิริ 2 

1 สาขาการสอนภาษาไทย  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัรามค าแหง  ประเทศไทย 
  2คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัรามค าแหง  ประเทศไทย 
     
บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2  โดยใชว้ิธีสอนแบบ  4  MAT  กบัวิธีสอน แบบปกติ  ประชากรท่ีใช ้
ในการวิจยั คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวดัธาตุทอง (เรือนเขียวสะอาด)  เขตวฒันา   
จงัหวดักรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 และกลุ่มตวัอย่างจ านวน 2 ห้องเรียน รวม 60 คน 
ซ่ึงผูว้ิจยัไดม้าจากการดูคะแนนการอ่านประจ าเดือนของภาคเรียนท่ี 1 ทุกห้องน าผลท่ีไดม้าวิเคราะห์ดว้ย
สถิติ ANOVA โดยเลือก 2 หอ้งเรียนท่ีมีคะแนนไม่แตกต่างกนั จากนั้นท าการสุ่มอยา่งง่ายดว้ยการจบัสลาก
(Simple Random Sampling)  กลุ่มตวัอยา่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการสอนโดยใช ้
วิธีสอนแบบ 4 MAT และกลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนแบบปกติ เคร่ืองมือท่ีใช ้ 
คือ แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจ แผนการจดัการเรียนรู้วิธีสอนแบบ  4  MAT  
และแผนการจดัการเรียนรู้วิธีสอนแบบปกติสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  ไดแ้ก่  ค่ามชัฌิมเลขคณิต ค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่า  t  ผลการวิจยัพบวา่ 1) ความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2  โดยใช้วิธีสอนแบบ  4 MAT  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 2) ความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2  
โดยใชวิ้ธีสอนแบบปกติ  หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 3) ความสามารถ
ดา้นการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2ระหว่างกลุ่มท่ีใชว้ิธีสอนแบบ 4 MAT สูงกว่า
กลุ่มท่ีใชว้ิธีสอนแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ค าส าคัญ  :  ความสามารถในการอ่านจบัใจความ;  วิธีสอนแบบ  4  MAT;  วิธีสอนแบบปกติ 
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บทน า 
 ปัจจุบนัการอ่านจดัว่ามีบทบาทความส าคญัอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งใช้เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้และ
การใช้ประกอบอาชีพ เพราะในโลกทุกวนัน้ีการอ่านจะตอ้งใช้ในชีวิตประจ าวนัในการแสวงหาความรู้ 
การอ่านส่ือต่าง ๆ จากเทคโนโลย ีหนงัสือพิมพ ์เพื่อท่ีผูอ้่านจะไดส้ามารถใช้ความสามารถดา้นอ่านในการ
ติดตามข่าวสาร แนวคิด  หรือทฤษฎีใหม่ ๆ ตลอดจนน าความรู้ท่ีไดจ้ากการอ่านไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหา
ต่าง ๆ ได ้การอ่านน้ีตอ้งมีการฝึกฝนจนช านาญโดยเร่ิมตน้ตั้งแต่วยัเด็กท่ีมีการอ่านสะกดค าท่ีถูกตอ้งจนไป
ถึงวยัท างาน การอ่านท่ีช านาญแลว้นั้น ท าให้ผูอ่้านเขา้ใจความหมายเร่ืองราวและเหตุการณ์ไดเ้ป็นอยา่งดี 
การอ่านจึงตอ้งใชก้ารฝึกฝนอยู่อย่างสม ่าเสมอให้เกิดทกัษะความช านาญในการอ่าน การอ่านจึงกลายเป็น
เคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ ส่ิงส าคญัท่ีทุกคนจะตอ้งฝึกฝนให้เกิดความช านาญและเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุด
ท่ีทุกคนน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวนั เพราะฉะนั้นหากผูอ่้านอ่านผิด การส่ือสารหรือการเข้าใจใน
จุดประสงคน์ั้นก็อาจจะลม้เหลวเพราะจะท าใหผู้ท่ี้อ่านเขา้ใจสับสนคลาดเคล่ือนได ้การอ่านจึงเป็นพื้นฐาน
ส าคญัท่ีจะน าไปสู่ทกัษะอ่ืน ๆ ในการเรียนรู้ภาษาไทย โดยควรเร่ิมฝึกฝนตั้งแต่ยงัเด็ก ตามจุดมุ่งหมายของ
การอ่านท่ีก าหนดไวต้ั้งแต่ชั้นประถมศึกษา  

จากสภาพของการจดัการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ของนกัเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ในปีการศึกษา 2562 พบว่านกัเรียนมีปัญหาการอ่านไม่ไดถึ้งร้อยละ 40 จากจ านวน
นกัเรียนทั้งหมดในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ซ่ึงไดม้าจากการดูผลคะแนนการสอบอ่านประจ าเดือนในแต่ละ
เดือนของภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562   (ฝ่ายวดัและประเมินผลโรงเรียนวดัธาตุทอง)  พบว่านักเรียน
อ่านไม่ออกและไม่สามารถตอบค าถามจากเน้ือเร่ืองท่ีอ่านตามท่ีครูถามได้ถูกต้อง หรือมีความเข้าใจ
คลาดเคล่ือนในเน้ือเร่ืองท่ีอ่าน ท าให้ผูว้ิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับวิธีการสอน  ขั้นตอนหรือ
เทคนิคท่ีแตกต่างออกไปจากวิธีการสอนเดิมท่ีครูผูส้อนใช้อยู่เป็นประจ า เพื่อท่ีจะได้หาวิธีการในการ
ช่วยเหลือให้เหมาะสม โดยอาศยัวิธีการสอนท่ีแตกต่างไปจากเดิมเพราะผูว้ิจยัมีความเห็นว่านกัเรียนส่วน
ใหญ่ไม่ชอบการเรียนภาษาไทย อาจดว้ยเหตุผลหลายปัจจยัซ่ึงท าใหผู้เ้รียนอาจเกิดความเบ่ือหน่ายจึงท าให้
ไม่อยากจะเรียนการเขียนภาษาไทย  ผูส้อนใชว้ิธีการเน้นการบรรยาย ไม่น าเทคนิคใหม่ ๆ ท่ีแปลกใหม่มา
ใชก้บัผูเ้รียนท าให้วิธีการสอนไม่น่าสนใจและดึงดูดผูเ้รียนจึงท าให้ผูว้ิจยัเลือกใชว้ิธีสอนแบบ 4 MAT มา
ใชใ้นการทดลอง   
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความ ก่อนและหลงัเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี  2  โดยใชว้ิธีการสอนแบบ 4 MAT 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความ ก่อนและหลงัเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี  2  โดยใชว้ิธีการสอนแบบปกติ 
 3.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2  
ระหวา่งกลุ่มท่ีใชว้ิธีการสอนแบบ 4 MAT กบัวิธีการสอนแบบปกติ 
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สมมุติฐานการวิจัย 
1.  ความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2  โดยใช้วิธีสอน

แบบ  4 MAT  หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
2.  ความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2  โดยใช้วิธีสอน

แบบปกติ  หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
3.  ความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความ  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2ระหว่างกลุ่มท่ีใช้

วิธีสอนแบบ 4 MAT สูงกวา่กลุ่มท่ีใชว้ิธีสอนแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการวิจยัคร้ังน้ี  ผูวิ้จยัไดก้ าหนดขอบเขตการวิจยั  ดงัน้ี 
    ประชากร  คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนวดัธาตุทอง (เรือนเขียวสะอาด) 
ปีการศึกษา 2562  จ านวน 3 หอ้งเรียน  
 กลุ่มตัวอย่าง  คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนวดัธาตุทอง (เรือนเขียวสะอาด)  
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 หอ้งเรียนท่ีรวม  60  คน 
 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

ตัวแปรต้น  คือ วิธีสอนแบบ 4 MAT กบัวิธีสอนแบบปกติ 
 ตัวแปรตาม  คือ ความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความ  ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  
ของโรงเรียนวดัธาตุทอง (เรือนเขียวสะอาด) 
 
เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัย 
 เน้ือหาท่ีใชใ้นการวิจยั ก าหนดขึ้นตามตวัช้ีวดัสาระการเรียนรู้หลกัสูตรแกนกลาง หลกัการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 สาระท่ี 1 การอ่าน 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. พฒันาความสามารถในการอ่านจบัใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ซ่ึงจะใช้เป็น
พื้นฐานในการใชเ้รียนรู้วิชาอ่ืน ๆ และการทดสอบต่าง ๆ ท่ีตอ้งใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
 2. ผู ้สอนสามารถน าผลท่ีได้จากการวิจัยไปพิจารณการเลือกใช้วิ ธีการสอนเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการอ่านของผูเ้รียนได ้
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การทบทวนวรรณกรรม 
 ผูว้ิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการด าเนินงานวิจัยตาม
ประเด็น  ดงัน้ี 

ความหมายของการอ่านจับใจความ สุนนัทา  มัน่เศรษฐวิทย ์ (2545 : 8)  ไดใ้หค้วามหมาย 
การอ่านจบัใจความ  ไวว้่า  การอ่านจบัใจความ หมายถึง ความช านาญหรือเช่ียวชาญในการอ่านท่ีผูอ้่าน
สามารถจบัใจความเร่ืองท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง  จะตอ้งมีการฝึกฝนท าความคุน้เคยกบัสัญลกัษณ์ท่ีผูเ้ขียนก าหนด
ขึ้นผูอ่้านจะต้องท าความเขา้ใจความหมายแล้วใช้ความคิดเห็นของตนช่วยตดัสินในการเลือกใจความ
ส าคญั 

จุไรรัตน์  ลกัษณะศิริและบาหยนั  อ่ิมส าราญ  (2547 : 42)  ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า  การอ่านจบั
ใจความหมายถึง  การจบัประเด็นหลกัหรือสาระส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านว่าผูเ้ขียนตอ้งการส่งสารหรือให้
ขอ้คิดเห็นอะไรเป็นส าคญั 

วิธีการอ่านจับใจความ  ไพฑูรย ์ สินลารัตน์  และคณะ (2540 : 67)  ได้กล่าวถึงวิธีการอ่านจบั
ใจความไวว้า่  
  1.  พิจารณาความทีละยอ่หนา้  หาประโยคใจความส าคญัของแต่ละยอ่หนา้  
  2.  ตดัส่วนท่ีเป็นรายละเอียดหรือขอ้ปลีกย่อยอ่ืน ๆ ออก  ซ่ึงไดแ้ก่  ตวัอย่าง  ส านวน
โวหารอุปมาอุปไมย  ขอ้ความเปรียบเทียบ  ตวัเลข  สถิติ  วนัเดือนปีตลอดจนค าถามหรือค าพูดของผูเ้ขียน
ซ่ึงเป็นส่วนขยายใจความส าคญั 
  3.  สรุปใจความส าคญัดว้ยส านวนภาษาของตนเอง 
  จุไรรัตน์  ลกัษณะศิริและบาหยนั  อ่ิมส าราญ  (2547 : 43) 

กล่าวว่า  วิธีการอ่านจบัใจความ  คือ  การอ่านเร่ืองราวต่าง ๆ ให้เขา้ใจนั้นตอ้งเร่ิมตั้งแต่ระดับ
ประโยค  ย่อหน้าและเน้ือเร่ืองทั้งหมดตามล าดบั  การท่ีจะเขา้ใจเร่ืองราวทุกระดบัน้ีอยู่ท่ีความสามารถใน
การจบัใจความของเร่ืองท่ีอ่าน  การท าความเขา้ใจเร่ืองราวระดบัประโยคนั้นไม่ซับซอ้น  ผูอ้่านสามารถจบั
สาระไดเ้พียงตั้งค าถามว่า  ประโยคนั้นเป็นเร่ืองเก่ียวกบัใครหรืออะไรและผูน้ั้นหรือส่ิงนั้นก าลงัท าอะไร
หรือเป็นอย่างไร  ส่วนการอ่านจบัใจความส าคญัในระดบัยอ่หน้านั้นการอ่านจบัใจความท่ีซับซอ้นขึ้น  ถา้
ผูอ้่านมีความรู้เร่ืองวิธีการเขียนย่อหนา้ก็จะช่วยให้การอ่านจบัใจความส าคญักระท าไดง่้ายขึ้น  เพราะเขา้ใจ
โครงสร้างของย่อหน้า  ในทางตรงกนัขา้ม  ถา้ย่อหน้าท่ีอ่านผูอ่้านไดเ้ขียนขึ้นโดยไม่ยึดหลกัการเขียนย่อ
หนา้  เขียนไปเร่ือย ๆ  ไม่มีความคิดหลกัหรือไม่มีประโยคใจความส าคญั  ผูอ้่านจะจบัใจความส าคญัไดช้า้ 
หรืออาจจบัใจความส าคญัไดไ้ม่ถูกตอ้ง  อย่างไรก็ตาม  ถา้ผูอ้่านสามารถจบัใจความส าคญัแต่ละย่อหน้า
ของเร่ืองได ้ ก็เท่ากบัจบัใจความส าคญัของเร่ืองทั้งเร่ืองไดแ้ลว้ 
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ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิธีสอนแบบ 4 MAT เธียร พานิช (2544 : 26-31) กล่าวไว ้ดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1  (สมองซีกขวา, R) ครูสร้างประสบการณ์ให้มีจุดประสงค์สอดคลอ้งกบัหัวขอ้ท่ีจะเรียน  
ดว้ยการกระตุน้ใหน้กัเรียนเขา้ร่วมในสถานการณ์ 

ขั้นท่ี 2  (สมองซีกซา้ย, L) วิเคราะห์ประสบการณ์ผูเ้รียนวิเคราะหป์ระสบการณ์ท่ีเกิดขึ้นดว้ย 
การอภิปรายเป็นหลกั  ในขั้นน้ีผูเ้รียนท่ีถนดัในการใชส้มองซีกซา้ยจะเร่ิมใหค้วามสนใจ   

ขั้นท่ี 3 (สมองซีกขวา , R) ปรับประมวลประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอดเป็นจุดท่ีเช่ือม
ระหวา่งประสบการณ์ส่วนตวักบัเร่ืองราวและหลกัการท่ีเรียนกนัต่อไป   

ขั้นท่ี 4 (สมองซีกซ้าย, L)  พฒันาเป็นทฤษฎีและความคิดรวบยอดผูเ้รียนจะถามว่า  “อะไร”  
(What ?)   “เราจะเรียนอะไรกนั”   เป็นการพูดถึงขอ้เท็จจริงในขั้นน้ีผูเ้รียนจะเขา้ถึงหวัใจของหวัขอ้ท่ีเรียน
อยู ่ ซ่ึงผูส้อนควรเนน้เฉพาะขอ้มูลข่าวสารท่ีส าคญั ๆ เท่านั้น 
 ขั้นท่ี 5 (สมองซีกซา้ย, L) ท าตามหลกัการ (Working on Defined Concepts)โดยทัว่ไปนกัเรียนจะ
ท างานตามค าสั่ง  เช่น  ท าแบบฝึกหดั  ทดลองตามรูปแบบท่ีครูก าหนดให ้ เพื่อทบทวนความรู้ท่ีเรียนมา 

ขั้นท่ี 6 (สมองซีกขวา, R) ต่อเติมเสริมแต่ง (Messing Around) การบูรณาการท่ี 
แทจ้ริงเกิดขึ้นในขั้นน้ีนักเรียนมีอิสระมากขึ้น  เช่น  การวางแผนสร้างช้ินงานตามความถนัดของตนเอง  
ผลงานในขั้นน้ีเกิดจากการใชค้วามคิดและน ้าพกัน ้าแรงของนกัเรียนเอง  

ขั้นท่ี 7 (สมองซีกซ้าย, L)  หาทางน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ผูเ้รียนจะวิเคราะห์ แผนงานหรือ
ผลงานโดยค านึงถึงความสอดคลอ้งกบัเน้ือหาและทกัษะของตนเองคุณภาพและความคิดสร้างสรรค ์

ขั้นท่ี 8 (สมองซีกขวา, R)  ลงมือปฏิบติังานให้ส าเร็จและแลกเปล่ียนความรู้กบัคนอ่ืน  ในท่ีสุดก็
เวียนกลบัมาท่ีจุดเร่ิมตน้อีกคร้ังหน่ึงแต่จะแตกตา่งไปจากการเร่ิมตน้ในรอบท่ีหน่ึง 

พิสมยั  แกว้ทาสี (2550 : 95) ไดศึ้กษาการพฒันาการอ่านและการเขียนค าประสมดว้ยสระเปล่ียน
รูปและสระลดรูป  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1  โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบ 4 MAT  เพื่อพฒันาแผนการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเร่ือง  พฒันาการอ่านและการเขียนค าประสมด้วยสระ
เปล่ียนรูปและสระลดรูป  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1  โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรูhแบบ 4 MAT กลุ่มตวัอย่าง
เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1/ 5 โรงเรียนวาปีปทุม สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม  
เขต  2  อ าเภอวาปีปทุม  จงัหวดัหาสารคาม  ผลจากการศึกษาพบว่า แผนการจดักิจกรรมกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1  มีประสิทธิภาพเท่ากบั 85.77/83.81 และดชันีประสิทธิผลเท่ากบั 
0.7127 มีความกา้วหนา้ในการเรียนร้อยละ 71. 27 

แฮนค็อก (Hancock. 2001 : 3957-A) ไดศึ้กษาเพื่อประเมินผลของการสอนแบบ 4  MAT ท่ีมีต่อ
จ านวนคร้ังท่ีครูสอนนอกเร่ืองในชั้นเรียนประถมศึกษาปีท่ี  5-6 และมธัยมศึกษาปีท่ี 1  งพบว่า  ครูแสดง
พฤติกรรมการสอนของเร่ืองมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัการมีพฤติกรรมไม่สนใจการเรียนขนองนกัเรียน  
ท าให้ครูเสียเวลาและเบ่ียงเบนความสนใจของครู  ผลการศึกษาคร้ังน้ี  พบว่า  นักเรียนมีพฤติกรรมไม่
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สนใจการเรียนและพฤติกรรมก่อกวนเพื่อน ๆ ลดลง  เม่ือครูใชบ้ทเรียนให้นกัเรียนไดล้งมือปฏิบติั/กระท า  
โดยครูมีพฤติกรรมนอกเร่ืองลดลงเม่ือครูใชรู้ปแบบ 
การสอน 4 MAT 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง  (Experimental research)  โดยศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม มีการวดัผลก่อนและหลงัเรียน การทดลองกลุ่มทดลอง คือ กลุ่มท่ีไดรั้บการสอนดว้ยวิธีสอนแบบ   
4  MAT  กลุ่มควบคุม คือ กลุ่มท่ีไดรั้บการสอนดว้ยวิธีสอนแบบปกติ 

ประชากร 
 ประชากรในการวิจยั  คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนวดัธาตุทอง (เรือนเขียวสะอาด) 
ปีการศึกษา 2562  จ านวน 3 หอ้งเรียน จ านวนนกัเรียน 100 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนวดัธาตุทอง (เรือน
เขียวสะอาด) ปีการศึกษา 2562 ซ่ึงผูว้ิจยัไดม้าจากการดูคะแนนการอ่านประจ าเดือนของภาคเรียนท่ี 1 ทุก
ห้องน าผลท่ีไดม้าวิเคราะห์ดว้ยสถิติ ANOVA โดยเลือก 2 ห้องเรียนท่ีมีคะแนนไม่แตกต่างกนั จากนั้นท า
การสุ่มอย่างง่ายดว้ยการจบัสลาก(Simple Random Sampling) ไดน้กัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/2 จ านวน 
32 คน เป็นกลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการสอนโดยใชว้ิธีสอนแบบ 4 MAT และนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/3 
จ านวน 30 คน เป็นกลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บการสอนโดยวิธีสอนแบบปกติ 

 
การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.  แผนการจัดการเรียนรู้วิธีสอนแบบ  4  MAT  และแผนการจัดการเรียนรู้วิธีสอนแบบปกติ  

วิธีการจ านวน  3  แผน  แผนละ  2  ชัว่โมง  รวม  6  ชัว่โมงต่อวิธีการสอน 
1)  ผูว้ิจยัศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ่านจบัใจความ 
2)  ผูว้ิจยัศึกษาเอกสารเก่ียวกบัหลกัสูตร โครงสร้าง จุดประสงค ์ เน้ือหา  เพื่อจดัท าแผน 
3)  ผูวิ้จยัจดัท าแผนการจดัการเรียนทั้ง 2 วิธี 
4)  ผูวิ้จยัน าแผนการจดัการเรียนรู้ทั้งสองวิธีใหผู้เ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบ 

ความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง  ผลปรากฏวา่  แผนการจดัการเรียนรู้มีค่าความสอดคลอ้ง  (IOC) ของ
แต่ละองคป์ระกอบมีค่ามากกวา่ 3.5  ขึ้นไปทุกแผนการจดัการเรียนรู้ 

2. แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านจับใจความ ใช้วดัความสามารถในการอ่านจับ
ใจความทั้งก่อนและหลงัการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เป็นแบบสอบปรนยัแบบ 3 ตวัเลือก 
1 ฉบบั จ านวน 30 ขอ้ โดยมีวิธีการหาคุณภาพ ดงัน้ี 1) เสนอแบบวดัความสามารถในการอ่านจบัใจความ
ต่อผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่านเพื่อ ตรวจสอบความเหมาะสม และความสอดคลอ้ง จากนั้นพิจารณาค่าดชันีความ
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สอดคลอ้งจะตอ้งมีค่ามากกว่า หรือเท่ากบั 0.50 จึงจะถือว่ามีความสอดคลอ้งกนัในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ 2) 
น าแบบวดัความสามารถในการอ่านจบัใจความไปทดลองใช ้(Try Out) กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
จ านวน  30  คน 3) น าค าตอบของนกัเรียนจากขอ้ 2) มาตรวจใหค้ะแนน โดยก าหนดให้ขอ้ท่ีตอบถูกไดข้อ้ 
ละ 1 คะแนน ขอ้ท่ีตอบผิดได ้0 คะแนน จากนั้นน ามาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย ( p) ระหวา่ง 0.20 – 0.80 
และค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ผลปรากฏว่า ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบวดั ความสามารถ
ในการอ่านจบัใจความส าคญัทั้งฉบบัมีค่าตั้งแต่ - 0.07 - 1 และค่าความเท่ียงของแบบวดั ความสามารถใน
การอ่านจบัใจความทั้งฉบบัมีค่าเท่ากบั 0.93 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1.  เปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านจับใจความ  ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี  2  โดยใชว้ิธีสอนแบบ 4 MAT  โดยใช ้t-test Dependent โดยหาค่ามชัฌิมเลขคณิต ( x ) 
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ( S.D. ) 
 2.  เปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านจับใจความ  ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี  2  โดยใชว้ิธีสอนแบบปกติ  โดยใช ้t-test Dependent โดยหาค่ามชัฌิมเลขคณิต ( x )  
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ( S.D. )   
 3.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2  
ระหวา่งกลุ่มท่ีใชว้ิธีสอนแบบ  4  MAT  กบัวิธีสอนแบบปกติ    โดยหาค่ามชัฌิมเลขคณิต ( x ) ค่าส่วน 
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  ( S.D. )  และการทดสอบความแตกต่างระหวา่งคะแนนความสามารถในการอ่าน 
จบัใจความหลงัการทดลองของวิธีสอนทั้ง 2 วิธี โดยใชก้ารทดสอบค่าที (t-test) ซ่ึงทั้ง 2 กลุ่ม เป็นอิสระ 
ต่อกนั (t-test Independent) 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผูวิ้จยัเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามล าดบัดงัน้ี 
 ตอนท่ี  1  เปรียบเทียบความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความ  ก่อนและหลงัเรียนของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี  2  โดยใชว้ิธีสอนแบบ 4 MAT 
 ตอนท่ี  2  เปรียบเทียบความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความ  ก่อนและหลงัเรียนของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี  2  โดยใชว้ิธีสอนแบบปกติ 

ตอนท่ี 3 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี2  
ระหวา่งกลุ่มท่ีใชว้ิธีสอนแบบ 4 MAT กบัวิธีสอนแบบปกติ 
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ตารางที่  1 
ผลการแสดงการเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านจับใจความ ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี  2  โดยใช้วิธีสอนแบบ 4 MAT 
 
กลุ่มทดลอง N �̅� 

 
S.D T Sig 

ก่อนเรียน 30 14.50 4.125 -11.910 .00 
หลงัเรียน 30 24.03 4.115 

 
 จากตารางท่ี  4.1  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2  ท่ีไดรั้บการสอนโดยใชว้ิธีสอนแบบ 4 MAT  
ก่อนเรียนมีคะแนนเฉล่ีย 14.50  มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4.125  และหลงัเรียนมีคะแนนเฉล่ีย  24.03  มีค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  4.115  และในขอ้มูลพบว่า  มีค่า  T  เท่ากบั  -11.910  และค่า  Sig  เท่ากบั  .00 ซ่ึงค่า  
Sig  มีค่าน้อยกว่า  .05  จึงสามารถอธิบายไดว้่า  ผลการทดสอบวดัความสามารดา้นการอ่านจบัใจความ  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2  โดยใช้วิธีสอนแบบ 4 MAT  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัท่ี  .05  ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้
ตารางที่  2 
แสดงการเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านจับใจความ  ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี  2  โดยใช้วิธีสอนแบบปกติ 
 
กลุ่มทดลอง N �̅� 

 
S.D T Sig 

ก่อนเรียน 30 14.40 4.13 -3.04 .005 
หลงัเรียน 30 17.26 5.57 

 
จากตารางท่ี  4.2  ไดแ้สดงใหเ้ห็นผลของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2  ท่ีไดรั้บการสอนโดยใช้

วิธีสอนแบบปกติ  ก่อนเรียนมีคะแนนเฉล่ีย  14.40  มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4.13  และหลงัเรียนมีคะแนน
เฉล่ีย  17.26  มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  5.57  และในขอ้มูลพบว่ามีค่า  T  เท่ากบั  -3.04  และค่า  Sig  เท่ากบั  
.005 ซ่ึงค่า  Sig  มีค่านอ้ยกวา่  .05  จึงอธิบายไดว้า่  ผลการทดสอบวดัความสามารดา้นการอ่านจบัใจความ 
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2  โดยใชวิ้ธีสอนแบบปกติ  หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญั 
ท่ี  .05  ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้
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ตารางที่  3 
แสดงการเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2  ระหว่าง
กลุ่มท่ีใช้วิธีสอนแบบ 4 MAT กับวิธีสอนแบบปกติ 
 
กลุ่มทดลอง N �̅� 

 
S.D T Sig 

กลุ่มทดลอง 30 24.03 4.11 5.348 .00 
กลุ่มควบคุม 30 17.27 5.57 

 
จากตารางท่ี  4.3  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2  ท่ีไดรั้บการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบ4 MAT  

ซ่ึงผูวิ้จยัไดก้ าหนดใหเ้ป็นกลุ่มทดลอง  คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2/2  โดยมีค่าเฉล่ียของคะแนนใน
การท าแบบทดสอบความสามารถดา้นการอ่านหลงัเรียน  เท่ากบั  24.03  คะแนน  มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
4.11  และในข้อมูลในตารางพบว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบปกติ  ซ่ึงผู ้วิจัยได้
ก าหนดให้เป็นกลุ่มควบคุม  คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2/3  มีค่าเฉล่ียของคะแนนในการท า
แบบทดสอบความสามารถดา้นการอ่านหลงัเรียน  เท่ากบั  17.27  คะแนน  มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  5.57  
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากตารางพบวา่  ค่า  T  คือ  5.348  และมีค่า  Sig  0.00 ซ่ึงค่า  Sig  มีค่านอ้ยกวา่  .05  
จึงอธิบายไดว้า่  ผลการทดสอบวดัความสามารดา้นการอ่านของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2  โดยใชว้ิธี
สอนแบบ 4 MAT  สูงกวา่  วิธีสอนแบบปกติ  อยา่งมีนยัส าคญัท่ี  .05  ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้
 
สรุปผล 
 การเปรียบเทียบความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2  โดย
ใชว้ิธีสอนแบบ 4  MAT  กบัวิธีสอนแบบปกติ ผูวิ้จยัสามารถสรุปผลไดด้งัต่อไปน้ี 

     1.  ความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2  โดยใชว้ิธีสอน
แบบ  4 MAT  หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

     2.  ความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2  โดยใชว้ิธีสอน
แบบปกติ  หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

     3.  ความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2ระหวา่งกลุ่มท่ีใช้
วิธีสอนแบบ 4 MAT สูงกวา่กลุ่มท่ีใชว้ิธีสอนแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
อภิปรายผล 
      1.  ผลจากการวิจยัปรากฏให้เห็นว่า  การเปรียบเทียบความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความ 
ก่อนและหลงัเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2  โดยใชว้ิธีสอนแบบ 4 MAT  นั้น  ผลการทดสอบ
วดัความสามารถด้านการอ่านจับใจความ  หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีค่า sig เท่ากับ .00  ตรงกับ
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สมมติฐานท่ีก าหนดไวว้่า  หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี  .05  จะเห็นไดจ้ากผลคะแนน
ของนกัเรียน  การเรียนโดยใชว้ิธีสอนแบบ 4 MAT เป็นการพฒันานกัเรียนทั้งสมองซีกซ้ายและสมองซีก
ขวาไดเ้ป็นอย่างดี  ท าให้นกัเรียนท่ีเรียนมีความคิดท่ีเป็นระบบ  และเพื่อเป็นการเรียนรู้ท่ีหลากหลายของ
นกัเรียนอีกดว้ย  ซ่ึงในการเรียนโดยใชว้ิธีสอนแบบ 4 MAT  ผูว้ิจยัไดมี้การจดัการเรียนรู้แบบกลุ่ม ซ่ึงท า
ใหผู้เ้รียนไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมชั้นภายในกลุ่มทั้งยงัสามารถท่ีจะมีส่วนร่วมทุกคนไดจ้ากการแสดง
ความคิดเห็น การเรียนในวิชาภาษาไทยและพฒันาความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความโดยใชว้ิธีสอน
แบบ 4 MAT  นั้นจึงมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น  สามารถเห็นไดจ้ากผลคะแนนเฉล่ียหลงัเรียน  คือ  24.03 ท่ี
สูงขึ้นกวา่ก่อนเรียนท่ีมีผลคะเฉล่ียเพียง  14.50  เป็นผลท่ีเห็นไดช้ดัเจนถึงการพฒันาความสามารถดา้นการ
อ่านจบัใจความ 

2.  ผลจากการวิจยัปรากฏให้เห็นว่า  การเปรียบเทียบความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความ ก่อน
และหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2  โดยใช้วิธีสอนแบบปกตินั้ น  ผลการทดสอบวัด
ความสามารถด้านการอ่านจับใจความหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีค่า sig เท่ากับ .00  ตรงกับ
สมมติฐานท่ีก าหนดไว ้ โดยหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี  .05  จะเห็นไดจ้ากผล
คะแนนของนักเรียน  เพราะเม่ือนกัเรียนไดรั้บความรู้จากครูผูส้อนผสมผสานเขา้กบัการศึกษาหาความรู้
จากใบงาน  หนงัสือ  หรือกิจกรรมต่าง ๆ ก็จะท าใหน้กัเรียนเกิดองคค์วามความรู้ขึ้นไดดี้กวา่เดิม   
โดยสามารถเห็นไดจ้ากผลคะแนนเฉล่ียหลงัเรียน  คือ  17.26  ท่ีสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนท่ีมีผลคะเฉล่ียเพียง  
14.40 เป็นผลท่ีเห็นไดช้ดัเจนถึงการพฒันาความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความของนกัเรียน 

     3.  ผลจากการวิจยัปรากฏให้เห็นว่า  การเปรียบเทียบความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความ  
โดยใช้วิธีสอนแบบ 4 MAT  สูงกว่าวิธีการสอนแบบปกติ  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี  .05  นั้น  อาจมี
สาเหตุเน่ืองมาจากขั้นตอนวิธีการสอนท่ีมีความแตกต่างกันทั้งสองวิธีการ  โดยในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีเป็นระบบของวิธีสอนแบบ 4 MAT มีขั้นตอนการสอนทั้งหมด  8  ขั้นตอน  ไดแ้ก่ 
 ขั้นท่ี 1  สร้างประสบการณ์ เป็นขั้นท่ีครูเป็นผูจ้ดักิจกรรมจ าลองหรือกิจกรรมตรงเพื่อเช่ือมโยง
ความรู้ของนกัเรียน  โดยครูน ารูปภาพ  บตัรค า  หรือเพลง มาใชก้ระตุน้ความคิดของนกัเรียน 
 ขั้นท่ี 2 ขั้นวิเคราะห์ประสบการณ์ เป็นขั้นท่ีผูเ้รียนสามารถบอกเหตุผลไดจ้ากประสบการณ์ในขั้น
แรกได ้ โดยผุเ้รียนสามารถท่ีจะตอบค าถามของครูไดจ้ากการดูหรือการฟังจากขั้นแรก 
 ขั้นท่ี 3  ขั้นพฒันาประสบการณ์เป็นความคิดรวบยอด  เป็นขั้นท่ีครูผูส้อนจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนได้
ปฏิบติัและผูเ้รียนสร้างความคิดรวบยอดเป็นของตนเอง  จากการท าใบงานหรือการตอบความถามของครู  
 ขั้นท่ี  4  การพฒันาความคิด เป็นช่วงท่ีผูเ้รียนไดค้วามรู้จากการศึกษาขอ้มูล ทฤษฎี แนวคิด   ซ่ึง
นกัเรียนอาจจะศึกษาความรู้จากหนงัสือ ส่ือการเรียนรู้  ใบงานหรือใบความรู้ 
 ขั้นท่ี  5  ขั้นปฏิบติัตามแนวคิดท่ีไดเ้รียนรู้  เป็นขั้นท าใบงานหรือแบบฝึกหัด เป็นช่วงท่ีมีการใช้
ทกัษะการถาม  การส ารวจ  เป็นการลงมือปฏิบติัของนกัเรียนในกลุ่มเพื่อพฒันาความคิด 
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 ขั้นท่ี 6 การสร้างสรรคช้ิ์นงานของตนเอง เป็นขั้นของการท่ีผูเ้รียนน าความรู้ไปประยุกตเ์พื่อสร้าง
ผลงานของตนเอง  เป็นการท่ีนกัเรียนสามารถสร้างสรรคผ์ลงาน 
 ขั้นท่ี 7 การวิเคราะห์ประยกุตใ์ช ้เป็นช่วงของการท่ีผูเ้รียนน าเสนอผลงานและรับฟังความคิดเห็น 
ค าติชมของเพื่อนหรือครู 
 ขั้นท่ี 8 การแลกเปล่ียนความรู้ความคิด เป็นการให้ผูเ้รียนไดร่้วมกนัแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและ
กนั จากความรู้หรือประสบการณ์ ในรูปแบบต่าง  ๆ 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ควรศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถดา้นการอ่านจบัใจความ ระหว่างการสอนโดยใช้วิธี
สอนแบบ 4 MAT  กบัวิธีสอนอ่ืน  ๆ  

2.  ควรมีการวิจยัในการศึกษาตวัแปรอ่ืน ๆ  กบัวิธีสอนแบบ 4 MAT  เช่น  ความพึงพอใจต่อการ
เรียน  การคิดสร้างสรรค ์ เป็นตน้ 

3.  ควรมีการน าการสอนโดยใชว้ิธีสอนแบบ 4 MAT  ไปพฒันาและปรับใชก้บัรายวิชาอ่ืน ๆ  
และระดบัชั้นอ่ืน ๆ 
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