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บทคดัย่อ 

งานวจิยัแบบผสมผสานน้ีช่ือประสิทธิผลของโฟร์แมทโมเดลในการส่งเสริมทกัษะการคิด
วเิคราะห์ในการเรียนวชิาการอ่านภาษาองักฤษ มีวตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจทกัษะการคิดวเิคราะห์ของ
นกัเรียนในวชิาการอ่านภาษาองักฤษ ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
4/3 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วทิยาลยั จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 50 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวม
ขอ้มูลในงานวจิยัน้ี ไดแ้ก่ แบบทดสอบการคิดวเิคราะห์ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกต 
ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดใ้ชโ้ปรแกรมวเิคราะห์ทางสถิติ SPSS ในการวเิคราะห์ค านวณค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) ในการท าแบบทดสอบทกัษะการคิดวิเคราะห์
และการท าแบบสอบถาม ขณะเดียวกนัผูว้จิยัใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหาท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์และการ
สังเกตพฤติกรรมนกัเรียน 

ผลของการวจิยัน้ี พบวา่โฟร์แมทโมเดลสามารถส่งเสริมทกัษะการคิดวเิคราะห์ได ้5 ดา้น คือ 
การใหเ้หตุผลแบบนิรนยั การพิจารณาความน่าเช่ือถือและการตดัสินใจการสังเกต การระบุขอ้
สมมติฐาน การให้เหตุผลแบบอุปนยั การใหค้วามหมายและเหตุผลวบิติั ท่ีอยูใ่นระดบันยัส าคญั 
เท่ากบั 0.05 ในเวลาเดียวกนังานวจิยัน้ียงัพบวา่ นกัเรียนสามารถเพิ่มพนูคุณสมบติัของการเป็นนกัคิด
วเิคราะห์ได ้3 ลกัษณะท่ีส าคญั คือ ความสามารถในการอา้งอิงและการลงขอ้สรุป การจดัหมวดหมู่
และระบุความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูลรวมทั้งการสังเกต และการตั้งขอ้สันนิษฐาน การระบุพิสูจน์ 
และการท าการทดลอง เม่ือเปรียบเทียบกบักระบวนการเรียนการสอนก่อนการใชโ้ฟร์แมทโมเดล 
พบวา่ ทศันคติของนกัเรียนท่ีมีต่อบทบาทครู บทบาทนกัเรียน และกระบวนการเรียนรู้ดว้ย 4MAT 
Model อยูใ่นระดบั ดีมาก นกัเรียนพอใจภาพรวมของกระบวนการเรียนรู้ดว้ยโฟร์แมทโมเดล ทั้งๆท่ี 
นกัเรียนจะมีความล าบากในขั้นตอนการเขียนยอ่หนา้และการท างานกลุ่มก็ตาม แต่นกัเรียนตระหนกั
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วา่กระบวนการโฟร์แมทโมเดลช่วยสร้างเสริมความมัน่ใจในกิจกรรมการพดูและทกัษะการคิด
วเิคราะห์ของนกัเรียนมากข้ึน อีกทั้งยงัเขา้ใจและบรรยายบทบาทของครูและนกัเรียนในหอ้งเรียนแบบ
โฟร์แมทโมเดลในดา้นดีไดอ้ยา่งชดัเจน นกัเรียนยงัลงความเห็นวา่โฟร์แมทโมเดลเหมาะสมกบัการ
เรียนในวชิาอ่ืนๆ อีก และนกัเรียนยงัสามารถน ากระบวนการเรียนรู้ดว้ยโฟร์แมทโมเดลไปประยกุตใ์ช้
ในชีวติประจ าวนัไดอี้กดว้ย 

โดยสรุปแลว้ กระบวนการโฟร์แมทโมเดลช่วยส่งเสริมทกัษะการคิดวเิคราะห์ของนกัเรียนใน
การอ่านภาษาองักฤษ อีกทั้งยงัช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้วชิาภาษาองักฤษอีกดว้ย 
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ABSTRACT 

 

 This mixed method research study entitled “Effectiveness of the 4MAT Model 

in Enhancing Students’ Critical Thinking Skills in English Reading Classes” aimed to 

investigate the students’ critical thinking skills in English reading classes. Samples of 

the study were 50 students in Matthayomsueksa 4 class 3 at The Prince Royal’s College 

in Chiang Mai province. A critical thinking test, a questionnaire, an interview schedule 

and an observation form were used as instruments for data collection. For data analysis, 

the program SPSS (Statistical Package for the Social Science for Windows) was used to 

analyze means, standard deviation and the t-test scores from the critical thinking test 

and the questionnaires, whereas the data from the interviews and observation were 

examined by Content Analysis.  

 The results of the study reveal that the 4MAT Model enhanced the students’ 

critical thinking skills in five aspects: deduction, credibility and observation report 

judgment, assumption identification, induction, and meaning and fallacies at a level of 

statistical significance of 0.05. Meanwhile, it was also found that the students could 

enhance the characteristics of critical thinkers in three principle aspects: making 

inferences and drawing conclusions; categorizing and determining the credibility of the 

sources and observations; and assuming the identification and conducting experiments. 

The students’ attitude towards the teacher’s roles, students’ roles and the process of 

learning through the 4MAT Model were considered to be “very high” which were 

higher than other teaching processes before the implementation of the 4MAT Model. 
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The students were pleased with the overall process of the 4MAT Model. Strikingly, 

despite the difficulties in the steps of writing paragraphs and doing group work, the 

students realized that 4MAT Model enhanced not only their confidence in speaking 

activities, but also their critical thinking skills. They also understood and positively 

described the changing roles of the teacher and students in the 4MAT Model classes.  

As well, they agreed that the 4MAT Model was suitable for other classes, and they 

could apply it to their daily lives. 

 In conclusion, 4MAT Model enhances students’ critical thinking skills in 

English reading classes and helps motivate them to learn English. 


