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 ช้ันมัธยมศึกษาปที่  2  โดยวิธีสอนแบบบูรณาการของเมอรดอกช  (MIA). สารนิพนธ 
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การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาผลการใชวิธีการสอนอานโดยวิธีแบบบูรณาการของเม

อรดอกช  (MIA)  ในการพัฒนาความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2  กลุมตัวอยาง ไดแก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 จํานวน  53  คน โรงเรียน       เบญจมราช
รังสฤษฎิ์  อําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2546  เครื่องมือที่ใชในการ
ทดลอง ไดแก แผนการสอน แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษกอนและหลัง
การทดลอง  แบบประเมินตนเองดานการอานภาษาอังกฤษ  และแบบสังเกตพฤติกรรมดานการอาน
ภาษาอังกฤษของนักเรียน การดําเนินการทดลองใชระยะเวลา  16  คาบ ๆ ละ  50  นาที  สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตราฐาน และ  t – test 
 ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 
 1.  การสอนโดยวิธีการสอนแบบบูรณาการของเมอรดอกช  (MIA)  ทําใหนักเรียนมี
ความสามารถในดานการอานภาษาอังกฤษหลังการทดลองเพิ่มขึ้น  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั  
.01 
 2.  การใชวิธีสอนแบบบูรณาการของเมอรดอกช  (MIA)  ทําใหนักเรียนมีพัฒนาการในดาน
การมีความรับผิดชอบ  ชวยเหลือกลุมทํางานจนประสบความสําเร็จ  หาความหมายของคําศัพทที่
กําหนดใหจากพจนานุกรมได  และปฏิบัติกิจกรรมไดสําเร็จตามเวลาที่กําหนดมากที่สุด 
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Rojana   Chanwichit.   (2004).  Developing  Mattayom  Suksa  2  students’  English Reading   
               Ability   Through  Murdorch   Integrated   Approach.  (MIA).  Master  Project  M.A. 
              (Teaching  English  as a  Foreign  Language).  Bangkok : Graduate  School,  
              Srinakharinwirot   University.  Advisor : Asst.  Prof.  Nongyao  Korsanan.  

The  objective of  this study  was  to  investigate  the  development  of  Mattayom  Suksa  
2  students’  English  reading  ability  through  Murdorch  integrated  approach  (MIA).  The  
sample  group    consisted  of  53  students  who  were  studying  in  Mattayom  Suksa  2,  
Benchama  Raj  Rungsarit  School,  Chachoengsao  Province,  in  the  academic  year  of  2003.  
The  instruments  used  were  the  lesson  plans,  the  pre-post  test,  the     self-evaluation  form  
and  the  observation  form.  The  experiment  lasted  for  16 periods of 50 minutes  in which 8  
lessons were  taught.  The  data  were  statistically  analyzed  through   the  mean,  the  standard  
deviation  and  t-test. 
 The  findings  revealed  the following ;  
              1.  There  were  significant  improvements  in  the  students’    reading  ability  at  the .01  
level  after  the  experiment. 
              2.  The  use  of    Murdorch  integrated  approach  in  teaching  reading helped  the  
students    improve  greatly  their  ability  in  the  following    areas :  group  working,  looking  up  
the  meaning  of  vocabulary from  dictionary and  completing  tasks  within  time  limit. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

ภูมิหลัง 
              ในการสอนภาษาอังกฤษซึ่งประกอบไปดวยทักษะทางภาษาทั้ง 4 คือ ฟง พูด อาน เขียน ทักษะ
การอานเปนทักษะที่มีความสําคัญมากที่สุดสําหรับผูท่ีเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษา             ตางประเทศ   
ท้ังนี้เพราะผูเรียนมีโอกาสใชทักษะ การฟง การพูด การเขียน นอยกวาการอาน         (สุภัทรา อักษรนุ
เคราะห. 2532 : 83) เนื่องจากปจจุบันการเรียนรูวิทยาการตาง ๆ ตองอาศัยตํารา      วิชาการภาษาอังกฤษ
เปนสวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคของขอมูลขาวสารซึ่งมีความรูใหม ๆ       เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง
และมีความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ผูเรียนจําเปนตองแสวงหาความรูตลอดเวลาเชนกัน   การอานจึง
เปนทักษะท่ีผูเรียนมีโอกาสใชมากที่สุดและคงอยูกับผูเรียนนานที่สุดหรืออาจกลาวไดวาเปนทักษะเดียว
ท่ีอยูกับผูเรียนไปตลอดชีวิต (Finocchiaro and Brumfit.1988 : 143) นอกจากนั้นการอานเปน
กระบวนการปฏิสัมพันธระหวางผูอานและผูเขียนในการใหความรู  โดยใชภาษาเปนเครื่องมือสื่อสาร
ความหมาย  ทักษะการอานเปนทักษะท่ีสามารถเชื่อมโยงและบูรณาการทักษะทางภาษาอื่น ๆ ไดงาย
กวาดานการฟง  การพูด  และการเขียน  เพราะผูอานยอมดึงเอาขอมูลของสิ่งที่อานเพื่อประโยชนในการ
ส่ือสารกับผูเขียนได (เสาวลักษณ  รัตนวิชช. 2531 : 85) ดังนั้น  ทักษะการอานจึงเปนเปาหมายสําคัญใน
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  เพ่ือใหผูเรียนไดใชเปนเครื่องมือซึ่งจะนําไปสูความรูทั้งปวง 
               อยางไรก็ตาม  จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการอานภาษาอังกฤษ  พบวา  นักเรียน
สวนมากยังมีระดับความสามารถในการอานภาษาอังกฤษอยูในเกณฑท่ีไมนาพอใจ   ดังเชน   จาก
ผลงานวิจัยของประเทืองสุข  ยังเสถียร  (2542  :  บทคัดยอ)   พบวา  ความสามารถดานการอาน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนในโรงเรียนรัฐบาลเขตกรุงเทพมหานครอยูในระดับต่ํากวาเกณฑ  และ  
ผลงานวิจัยของอารี  หลงสมบุญ  (2542  : บทคัดยอ)  พบวา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ใน     
โรงเรียนรัฐบาลเขตการศึกษา 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอานภาษาอังกฤษอยูในระดับต่ํากวาเกณฑ  
และผลวิจัยดังกลาวสอดคลองกับสภาพปญหาท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียนที่ผูวิจัยทําการสอนอยู  กลาวคือ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนอยูในระดับต่ําโดยเฉพาะอยางยิ่ง รายวิชา
ภาษาอังกฤษอานเขียน ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายมีนักเรียนสอบไดคะแนนต่ํากวา
เกณฑคิดเปนรอยละ 65 (วารสารสัมพันธเบญจมฯ. 2544 : 8)  



 สาเหตุของปญหาดังกลาวสวนหนึ่งเกิดจากตัวผูเรียนเองไมเห็นคุณคาในการฝกทักษะอาน  แต
สาเหตุที่สําคัญเกิดจากวิธีสอนของครูที่ไมเหมาะสม  ครูสวนมากไมสามารถนําเทคนิคและ      วิธีสอน
ใหม ๆ มาใชในการสอน ครูสวนมากมุงเนนการบรรยาย  ไมวาจะสอนทักษะใดก็ตาม       ครูผูสอนจะ
อานขอความใหนักเรียนฟง  แลวอธิบายศัพทพรอมกับโครงสรางท่ียาก ๆ ไปจนจบ  แลวจึงใหนักเรียน
ตอบคําถามหรือใหทําแบบฝกหัดทายบทซึ่งทําใหนักเรียนเคยชินกับการเรียน โดยทําตามคําสั่งของครู
ตลอดเวลา  นอกจากนั้นครูผูสอนไมรูจักวิธีจัดกิจกรรมการอานที่        หลากหลายรูปแบบ  ซึ่งจะ
สงเสริมใหนักเรียนใชความคิดหรือนําประสบการณเดิมของตนเอง      มาเชื่อมโยงกับความรูใหมที่
ไดรับกอใหเกิดความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษและแกปญหา   เกี่ยวกับการอานได  จึงทําให
นักเรียนเกิดความเบื่อหนายในการเรียน  (งานวิจัยในชั้นเรียนของ    โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์.  
2544)  ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของอรุณี  วิริยะจิตรา.  (2532 :  60-61) ไดใหความคิดเห็นที่สอดคลอง
กันวา วิธีการสอนและสภาพการเรียนที่นาเบื่อหนายไมสามารถชวยใหผูเรียนพัฒนาความสามารถใน
การอานได 
 ดังนั้น  การศึกษาเกี่ยวกับวิธีการสอนอานแบบใหม  ๆ จึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับครูผูสอน  ท้ังนี้
เพราะการเรียนการสอนจะสําเร็จหรือไมข้ึนอยูกับการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนเปนสําคัญ  
ครูผูสอนควรมีความรูในดานวิธีสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เพ่ือชวย     เสริมสราง
ความรูความเขาใจในการเรียนของผูเรียน (Stauffer. 1975 :4)  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับวิธีการสอนอานแบบตาง ๆ ที่สามารถใชแกปญหาในการเรียนการสอน     การอาน
ภาษาอังกฤษไดน้ัน  ผูวิจัยพบวาวิธีสอนการอานที่เหมาะสมและสามารถนํามาแกปญหา ขางตนไดคือ
วิธีสอนแบบบูรณาการของเมอรดอกช  (Murdorch  Integrated  Approach)  เพราะเปนวิธีสอนที่มุงเนน
การเรียนโดยผานกระบวนการคิด การแกปญหา และดําเนินกิจกรรมดวยตนเองตามขั้นตอนที่ครูผูสอน
ไดเตรียมไว  ลักษณะสําคัญของการสอนโดยวิธีน้ีคือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละคาบให
อยูในรูปแบบบูรณาการทักษะทางภาษาทั้ง 4  คือ  ฟง พูด อาน เขียน แตจะมีทักษะทักษะหนึ่งที่เปน
จุดเนนในการสอน  สวนทักษะอื่น แมวาจะไมไดเปนจุดเนน  ก็จะไดรับการพัฒนาไปพรอมกัน  
(Murdorch 1986 :  10)   
 การสอนอานโดยวิธีบูรณาการของเมอรดอกช  (MIA)  นี้เปนท่ียอมรับกันทั่วไปวาทําให
ความสามารถในการอานของนักเรียนสูงขึ้น  ดังเชนงานวิจัยของผุสดี  ปทุมรักษ  (2532 : 82)  พบวา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  6  ที่ไดรับการสอนอานโดยวิธีบูรณาการของเมอรดอกช  (MIA)  มีความ
เขาใจในการอานภาษอังกฤษสูงขึ้น  เชนเดียวกับงานวิจัยของจรัญ  รัตนศิลา  (2539  :  121)  ที่พบวา



นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  2  ไดรับการสอนอานโดยวิธีบูรณาการของเมอรดอกช (MIA)  มีความ
เขาใจในการอานภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนอานโดยวิธีสอนตามคูมือครู  นอกจากนี้
วิธีสอนอานแบบวิธีบูรณาการของเมอรดอกชยังมีประโยชนที่สามารถแกปญหา         การสอนอานของ
ครูที่สอนดวยวิธีแปลและบรรยาย  เพราะการสอนแบบนี้เปนแนวการสอนที่ยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง 
นักเรียนเปนผูปฏิบัติในการเรียนดวยตนเองทุกขั้นตอน  ในขณะเดียวกันยังไดรับการฝกการเขียนอีก
ดวย  ดังคํากลาวของเนลสัน  (Nelson. 1984 : 2-5) ที่วา  ในการสอนอานโดยยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง
ควรใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอน และควรจัดกิจกรรม      หลากหลายรูปแบบ  เพ่ือให
นักเรียนมีความคุนเคยกับภาษาและเขาใจมากขึ้น 
 จากการศึกษาแนวทางการแกปญหาการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษดังกลาว  ผูวิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะพัฒนาทักษะการอานของนักเรียนโดยใชวิธีสอนแบบบูรณาการของเมอรดอกช (MIA)  
เนื่องจากเปนวิธีที่เนนกระบวนการคิด การแกปญหาเอง โดยการบูรณาการทักษะตางๆ ของภาษา  ฟง  
พูด  อาน  เขียน  และประสบการณของผูเรียนเพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง  ซึ่งสอดคลองกับสาระ
การเรียนรูภาษาตางประเทศ ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ       พุทธศักราช  2542  ที่
กําหนดวาการสอนตองผานกระบวนการคิดและแกปญหาเปน 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาผลการใชวิธีการสอนอานโดยวิธีสอนแบบบูรณาการของเมอรดอกช  (MIA)    ใน
การพัฒนาความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2   โรงเรียน -
เบญจมราชรังสฤษฎิ์   

 
ความสําคัญของการวิจัย  
 ผลการศึกษาคนควาในครั้งนี้จะเปนแนวทางแกครูผูสอนและผูท่ีเกี่ยวของกับการสอนอาน
ภาษาอังกฤษโดยใชวิธีสอนแบบบูรณาการของเมอรดอกช (MIA)  เพ่ือใหนักเรียนมีความสามารถใน
การอานภาษาอังกฤษ   ตลอดจนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษใหมี       
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและบรรลุตรงตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 



 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้   ไดแก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์  อําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2546    ที่
เรียนวิชาภาษาอังกฤษอานเขียน  (อ.024) 1  หองเรียนจํานวน  53  คน  ซึ่งเลือกโดยวิธีเจาะจง 
   
  
ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรตน  ไดแก  การสอนอานโดยวิธีแบบบูรณาการของเมอรดอกช (MIA)   
  ตัวแปรตาม  ไดแก  ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ 
  

เน้ือหาที่ใชในการทดลอง 
  เนื้อหาที่ใชในการทดลองครั้งนี้คือ บทอานที่คัดเลือกมาจากหนังสือแบบเรียน  
รายวิชาภาษาอังกฤษหลักและรายวิชาอานเขียน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ซึ่งไดรับอนุมัติจาก  กรม
วิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ 
   
 ระยะเวลาในการทดลอง 
  ในการศึกษาคนควาครั้งนี้  ผูวิจัยใชเวลาในการทดลอง  16  คาบ  คาบละ  50  นาที  
สัปดาหละ  2   คาบ  รวม  8  สัปดาห  ในภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา  2546 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. การสอนอานโดยวิธีบูรณาการของเมอรดอกช  (MIA)  หมายถึง  การสอนอานที่          
ครู ผู สอนใช กิ จ กรรมและกระบวนการอ านตามแนวคิ ดของ  ยอร ช   เ อส  เ มอร ดอกช                      
(George  S.  Murdorch)  ซึ่งในการเรียนการสอนแตละคาบเนนการจัดกิจกรรมในลักษณะ        
ผสมผสานทักษะตาง ๆ  ทางภาษาในหลายรูปแบบเขาดวยกันเพื่อทําใหนักเรียนไมเกิดความ       เบื่อ
หนาย  เปนวิธีการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนคิด แกปญหาและดําเนินกิจกรรมดวยตนเอง  โดยยึดนักเรียน
เปนศูนยกลาง  ครูผูสอนเปนเพียงผูคอยชี้แนะและชวยเหลือนักเรียนเมื่อมีปญหาเทานั้น  ข้ันตอนการ
สอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกช  (MIA)  มี  7  ข้ันตอน  คือ  การถามนํากอนการอาน  (Priming  
Questions)  การทําความเขาใจกับคําศัพท  (Understanding  Vocabulary)      การอานเนื้อเรื่อง  (Reading  



the  Text)  การทําความเขาใจกับเนื้อเรื่อง  (Understanding  the  Text)  การถายโอนขอมูล  (Transfering  
Information)    การทําแบบฝกหัดตอช้ินสวนประโยคและเรียงโครงสรางของอนุเฉท   (Jigsaw  
Exercise  &  Paragraph)  และ การประเมินผลและการแกไข  (Evaluation  &  Correcting)   
 2.  ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ  หมายถึง  ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษดาน
การแปลความ  การตีความ  และการจับใจความสําคัญของส่ิงที่อาน  ท้ังนี้วัดจากคะแนนที่ไดจากการทํา
แบบทดสอบความสามารถดานการอานของนักเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 
สมมติฐานของการศึกษาคนควา 
 การสอนอานภาษาอังกฤษโดยวิธีแบบบูรณาการของเมอรดอกช (MIA)  ทําใหนักเรียนมี
ความสามารถในการอานเพิ่มขึ้น 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของ 

 
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  และไดนําเสนอตามลําดับ 
หัวขอตอไปนี้ 

1. เอกสารเกี่ยวกบัการอาน 
1.1 ความหมายของการอาน 
1.2 ความเขาใจในการอาน 
1.3 องคประกอบของความเขาใจในการอาน 
1.4 ระดับความเขาใจในการอาน 

2. การสอนอาน 
2.1 กระบวนการสอนอาน 
2.2 การสอนทีย่ึดนักเรียนเปนศนูยกลาง 
2.3 การสอนอานโดยวธิกีารเรยีนรูแบบรวมมือ  
2.4 การสอนอานโดยวธิีสอนแบบบูรณาการของเมอรดอกช  (MIA)  

2.4.1  ความเปนมาของวิธีสอนแบบบรูณาการของเมอรดอกช  (MIA) 
       2.4.2  วิธสีอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกช  (MIA) 

3.   งานวิจยัที่เกี่ยวของกับการสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกช  (MIA) 
 
1. เอกสารเกี่ยวกับการอาน 
 1.1 ความหมายของการอาน 
 การอานเปนทกัษะที่มีความสําคัญในชวีิตประจําวนั เพราะการอานจะทําใหไดรับความรู 
ความเพลิดเพลิน กอใหเกิดความเขาใจแนวคิด อารมณ และจินตนาการได  นอกจากนั้นการอานยงั
มีบทบาทสูงสุดในการศกึษาเลาเรียนดวยเหตุนี้  นักการศึกษา นกัจิตวิทยา นกัจิตภาษาศาสตร       
ไดใหความหมายของการอานไวตาง ๆ กนั  ดังนี ้
              สมิธ (Smith. 1973 : 1) ไดใหความหมายของการอานวา เปนการบูรณาการทักษะหลาย ๆ 
อยางเขาดวยกัน   เชน  การมองเห็น การจําแนกความแตกตาง การวิเคราะหคํา ความหมายของคํา
และ การตีความ เพื่อทําความเขาใจ  และวิเคราะหส่ิงที่อาน 
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  กูดแมน (Goodman. 1973 : 5 -11) กลาววา การอาน คือ เกมการเดาทางภาษาศาสตร เชิง
จิตวิทยา (Psychological Linguistics) ซึ่งในขอความจะมีตัวช้ีแนะใหผูอานเลือก เพ่ือเดา       ความหมาย
ของเนื้อความท้ังหมด กระบวนการทั้งหมดนี้ตองผานกระบวนการทางสมอง และ      ในขณะที่สมอง
รับรูตัวอักษรนั้น ผูอานตองมีการคาดการณลวงหนา โดยอาศัยพื้นฐานของความรู และประสบการณ
เดิมของผูอาน 
 มอริส  และสจวรต (Morris and Stewart.  1984 : 14) กลาววา การอาน คือ       
กระบวนการของการรับขอมูลขาวสาร ซึ่งผูอานรับรูในรูปลักษณะรหัสพิเศษที่ผูเขียนไดใช          สง
ขาวสาร และผูอานเปนผูแปลรหัสนั้นตามความรูและประสบการณเดิมของตนเองอันจะกอใหเกิดการ
นําไปสูเปาหมายหลักของการอานที่วาผูอานจะตองคิดเปน และเขาใจความหมาย                ของส่ิงที่
อาน 
 นอกจากนี้ ครอเลย (Crawley. 1995 : 14-15) ไดกลาววา การอานเปนกระบวนการ     ที่
สลับซับซอนซึ่งผูอานตองใชกระบวนการคิดระลึกถึงคําตาง ๆ ที่ทําใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางความคิด
กับสิ่งท่ีมองเห็น แลวจึงเขาใจความหมายจากสัญลักษณที่อาน ในขณะที่เพ็ญศรี รังสิยากุล   (2531 : 1) มี
ความคิดเห็นวาการอานเปนทักษะเพื่อการสื่อความหมายระหวางผูเขียนกับผูอาน ซึ่ง   มิใชเปนเพียงการ
รับความคิดของผูเขียนโดยผานสัญลักษณเทานั้น การอานตองผานกระบวนการสรางสรรคและผลิตผล
เชนเดียวกับการเขียน น่ันคือผูอานมีปฏิกิริยาตอบสนองโดยการวิจารณ            การอางอิง การขยาย
ความ และการสรุปความ 
 จากความหมายของการอานท่ีนักการศึกษาที่กลาวไวขางตน สรุปไดวา การอาน คือ การ
เขาใจความหมายของสิ่งที่อาน โดยผานกระบวนการทางความคิด สามารถแปลความ ตีความและขยาย
ความ โดยท่ีผูอานจะตองมีความเขาใจในสิ่งท่ีผูอาน ตลอดจนตองรูถึงวิธีการเขียนและความคิดของ
ผูเขียน ผูอานตองสามารถจับใจความสําคัญ และรายละเอียดได นอกจากนี้ยังตองสามารถสรุปความคิด
และเขาใจเจตคติของผูเขียนจากเรื่องหรือขอความที่อาน สามารถจําเรื่องไดตามความรู    ความสามารถ
และประสบการณของตนเอง 
 
 1.2  ความเขาใจในการอาน 
       ความเขาใจถือวาเปนเปาหมายที่สําคัญของการอาน  เนื่องจากจุดมุงหมายของการอาน ก็คือ
เพื่อใหผูอานเขาใจขอความที่ผูเขียนตองการส่ือความหมาย ดังนั้นในการพัฒนาความสามารถดานการ
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อานจึงมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจในการอาน นักการศึกษาไดกลาวถึงความเขาใจใน
การอานไว  ดังนี้ 
 
                     กันนิ่ง  (Gunning.  1992 : 188)  และ รูบิน (Rubin.  1993 : 194)  ใหความเห็นวาความ-
เขาใจในการอาน คือ ความสามารถในการทําความเขาใจความหมายของคําและภาษาที่เขียน  ซ่ึงถือได
วาเปนวัตถุประสงคหลักของการอาน ซึ่ง สมุทร  เซ็นเชาวนิช  (2540 : 73)  มีความเห็นเชนเดียวกับ กัน
น่ิง  และรูบิน กลาวคือ ความเขาใจในการอาน คือความสามารถที่จะอนุมานขอสนเทศหรือความหมาย
อันพึงประสงคจากสิ่งที่อานมาแลวไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุดเทาท่ีจะทําได   ความเขาใจนี้เปน
เรื่องที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกับการศึกษา และประสบการณตางๆ หลายๆ ดานของแตละคนและถือ
เปนองคประกอบที่สําคัญยิ่งอยางหนึ่งของการอาน ถาอานแลวไมเกิดความ  เขาใจใดๆ เลย   ก็อาจจะ
กลาวไดวาการอานที่แทจริงยังไมเกิดขึ้น และการอานในลักษณะเชนนี้    จึงเปนแคเพียงตัวหนังสือ
ปรากฏอยูบนหนากระดาษเทานั้น ไมสื่อความหมายอะไรทั้งสิ้น 
 จากคํากลาวของนักการศึกษาที่กลาวมานั้น จะเห็นวาความเขาใจในการอานเปน      
จุดหมายปลายทางที่แทจริงของกระบวนการอาน และเปนส่ิงที่สําคัญท่ีสุดในการอาน 
 
 1.3 องคประกอบของความเขาใจในการอาน 
 นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงองคประกอบสําคัญของความเขาใจในการอานดังนี้ 

วิลเลีย่มส (Williams. 1986 : 3 – 12) ไดกลาวถึง องคประกอบของความเขาใจในการอานไว
ดังนี ้
 1. ความรูในระบบการเขียน (Knowledge of the writing system) ผูอานจะตองรูการประสม
ตัวอักษร และสะกดคํา และการจดจําคําเหลานั้นได 
 2. ความรูในเรื่องของภาษา (Knowledge of the language) ผูอานจาํเปนตองมีความรูในดาน 
รูปแบบของคาํ การเรยีบเรียงคํา โครงสรางและไวยากรณที่ใชเขยีน 
 3. ความสามารถในการตีความ (Ability to interpret) การอานมิใชการทําความเขาใจเฉพาะแต
ละประโยค แตผูอานจะตองมองภาพรวม และพิจารณาความสัมพันธของแตละประโยคในการ  ตีความ 
 4. ความรูรอบตัว (Knowledge of the world) ผูอานท่ีมีความรูรอบตัวมาก จะทําใหสามารถ
เลือกความรูนั้นมาเชื่อมโยงกับความรูของผูอานไดงายยิ่งขึ้น และการทําความเขาใจกับเรื่องท่ีอานก็จะ
งายขึ้นตามลําดับ 
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 5. เหตุผลในการอานและวธิกีารอาน (Reason for reading and reading style) แตละคนจะมี
เหตุผลในการอานท่ีแตกตางกัน ซึ่งจะสงผลตอการเลือกวิธกีารอาน 
 สมุทร  เซ็นเชาวนิช (2530 : 74) กลาวถึงองคประกอบที่สําคัญของความเขาใจในการอานที่
เหมือนกับวลิเลี่ยมส 2 อยาง คือ ความสามารถในการตีความเรื่องทีอ่าน และความรูรอบตัว แตเพิ่ม
องคประกอบที่แตกตางจากที่วิลเลีย่มส  กลาวไวดังนี้คือ 
 1. สามารถจับใจความสําคัญ ๆ ได สามารถแยกแยะหรือระบุประเดน็หลักออกจากประเด็นยอย
ท่ีไมจําเปน หรือไมสําคัญมากนักได สามารถประเมินไดวาอะไรบางท่ีควรจะสนใจเปนพิเศษ หรือ
ตัดท้ิงไปได 
 2. สามารถสรปุลงความเห็นจากสิ่งที่อานมาแลวไดอยางถูกตอง มีเหตผุลและนาเชื่อถือ 
 3. สามารถใชวิจารณญาณของตนพิจารณาไตรตรองขอสรุป หรือการอางอิงตาง ๆ ของ     
ผูเขียนไดอยางถูกตอง และเปนระบบ 

4.  สามารถถายโอน หรือประสมประสานความรูท่ีไดจากการอานกับประสบการณอ่ืน ๆ  
ไดอยางเหมาะสมตามกาลเทศะ 
 นอกจากนี้ ชวาล  แพรัตกุล (2520 : 134) กลาววา ความเขาใจในการอาน หมายถึง       
ความสามารถในการผสมผสานแลวขยายความรูความจําใหกวางออกไปจากเดิมอยางสมเหตุสมผล ซึ่ง
จะตองประกอบดวย คุณลักษณะ 4 ประการ คือ 

1. รูความหมาย และรายละเอยีดยอยของเรื่องที่อาน 
2. รูความสัมพันธระหวางขั้นความรูยอย ๆ เหลานั้น 
3. สามารถอธิบายส่ิงเหลานั้นไดดวยภาษาของตนเอง 
4. สามารถอธิบายไดเมื่อพบสิ่งท่ีอานใด  ท่ีมีเนื้อเรื่องทํานองเดียวกันกับเรือ่งที่เคย 

เรยีนมาแลว 
สรุปไดวาความเขาใจในการอานนั้น ตองอาศัยองคประกอบหลาย  ๆ อยาง เชน ความรู

ความสามารถทางภาษา ความสามารถในการตีความ จับใจความสําคัญ การใชวิจารณญาณ ความรูหรือ
ประสบการณเดิม ซ่ึงองคประกอบเหลานี้จะเปนสิ่งสําคัญท่ีสงผลใหการอานมีประสิทธิภาพ ย่ิงขึ้น 
  
 1.4 ระดับความเขาใจในการอาน 
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 ในการอานนั้น ผูอานจะมีระดับความเขาใจสิ่งท่ีอานแตกตางกัน  ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับระดับ      
สติปญญา ความรูดานภาษา ความรูท่ัวไป หรือประสบการณเดิม นักการศึกษาไดแบงระดับความเขาใจ
ในการอานไวตาง ๆ กัน ดังนี้ 
 เซียรฟอสส และ รดีเดนซ (Searfoss and Readence.  1994 : 231 – 232) คอนเลย (Conley. 1995 
: 178) และ รดัเดลล (Ruddell. 1997 : 68 – 69)  ไดแบงระดับความเขาใจในการอานออกเปน  3 ระดับ 
คือ 
 1. ระดับความเขาใจตามอักษร (Literal statements) เปนการอานท่ีมีความเขาใจตาม         
ตัวอักษรที่ปรากฏในเนื้อหา 
 2. ระดับความเขาใจขั้นตีความ (Interpretive statements) เปนการอานทีต่องตีความหมายแฝงที่
ผูเขียนไมไดเขยีนไวโดยตรง 
 3. ระดับความเขาใจขั้นประยุกตใช (Applied statements) เปนการอานที่นําเอาแนวคิดที่ไดจาก
บทอานไปประยุกตใช ผูอานจะเชื่อมโยงความรูจากประสบการณเดิมผนวกเขากับความรูที่ไดจาก
ขอความ เพ่ือสรุปวาจะนําเอาความคิดที่ไดไปประยุกตใชอยางไร 
 สวน รูบิน (Rubin. 1993 : 195 – 197) ไดแบงระดับความเขาใจในการอาน โดยดัดแปลงจาก
ระดับความเขาใจของนิลา  แบนตันสมิท  (Nila Banton Smith,s toxonomy) ออกเปน 4 ระดับ ซึ่ง
เหมือนกับระดับความเขาใจของนักการศึกษาทั้ง 4 คน ขางตน แตเพ่ิมระดับความเขาใจ                 ข้ัน
วิเคราะหวิจารณ  (Critical reading) อีก 1 ระดับ รวมเปน  4  ระดับ ซึ่งตรงกับระดับความเขาใจในการ
อานที่กรมวิชาการ (2542 : 21) กําหนดไว  ดังตอไปนี้ 
 1. ระดับความเขาใจตามตัวอักษร (Literal comprehension) ถือเปนความเขาใจขั้นพื้นฐาน เปน
การแปลความหมายตัวอักษรที่ปรากฏ ผูอานสามารถเขาใจเรื่องราวไดเพราะผูเขียนไดเขียนแสดงไว
อยางชัดเจน 

2. ระดับความเขาใจขั้นตีความ (Interpretation) เปนการอานที่สูงกวาระดับท่ี 1 ผูอานตองเขาใจ
ความหมายของขอความที่อานไดลึกซึ้งกวาระดับท่ี 1 ผูอานตองแปลความหรือตีความสิ่งที่    ผูเขยีน
มิไดกลาวไวโดยตรง หากแตเปนความหมายที่แฝงอยูในเนื้อเรื่อง 
 3. ระดับความเขาใจขั้นวิเคราะหวิจารณ (Critical reading) เปนระดับการอานท่ีผูอานตองมี
พ้ืนฐานความสามารถเขาใจความหมายระดับท่ี 1 และที่ 2 อยูกอนแลว ความเขาใจในระดับนี้ ผูอานตอง
ใชความคิดของตนมาชวยวิเคราะห ตัดสิน ประเมินคา สิ่งท่ีอานในดานคุณภาพ คุณคา และความถกูตอง
เหมาะสม 
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 4. ระดับความเขาใจขั้นสรางสรรค  (Creative reading) เปนขั้นการอานที่ตองใชความคิด  สูง
กวาความเขาใจในระดับที่ 1, 2 และ 3 เปนการอานที่ทําใหผูอานเกิดความคิดใหม ๆ สามารถสราง
จินตนาการไดกวางไกล สามารถแสดงความคิดเห็นและแนะแนวทางแกปญหานอกเหนือจากในเนื้อ
เรื่อง 
 จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาในการอานนั้น ผูอานตองอาศัยความเขาใจระดับตาม
ตัวอักษรเพื่อเปนพื้นฐานความเขาใจในระดับอ่ืนๆ เมื่อเกิดความเขาใจแลวผูอานจะตองรูจักการอานขั้น
ตีความ จับใจความสําคัญ, สรุปความ วิเคราะหวิจารณ จนถึงขั้นเกิดความคิดสรางสรรค 
 
2. การสอนการอาน 
 การสอนการอานภาษาอังกฤษไมใชเพียงแคสอนไปตามตัวอักษรเทานั้น แตควรเปนการสอน
เพื่อใหความเขาใจกับเรื่องที่อาน ดังนั้น ครูผูสอนจึงตองมีความรูเกี่ยวกับกระบวนการสอนอานเพื่อ
นําไปเปนประโยชนในการจัดการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 2.1 กระบวนการสอนอาน 
 กูดแมน (Goodman. 1973 : 13) กลาววา กระบวนการในการสอนอาน มี 5 ข้ันตอน  ดังนี้ 
คือ 
 1. การจดจําตัวอักษร (Recognition – Initiation) หมายถึง ข้ันตอนที่สมองระลึก หรือจํา
ตัวอักษรได เปนการมองเห็นคําแลวจําไดวา คําคํานั้นเขียนแทนคําพูดวาอะไร และการอานก็จะเริ่มขึ้น
ดวยการมองเห็นภาพ   และภาพนั้นจะเปนตัวเริ่มในการอาน 
 2. การคาดคะเน (Prediction) หมายถึงการคาดการณลวงหนาวาเรื่องที่อานนั้น        เปน
อยางไร จะดําเนินไปในลักษณะใด 
 3. การยืนยัน (Confirmation) หมายถึงการหาขอมูลยืนยันวา สิ่งที่ตนคาดการณไวนั้น     
ถูกตองหรือไม เปนการยืนยันในความคิดของผูอาน 
 4. การแกไข (Correction)  หมายถึงการแกไข ปรับปรุง หรือจัดกระบวนการความคิดอีก
ครั้งหนึ่ง เมื่อผูอานพบวาส่ิงท่ีตนคาดการณนั้นไมถูกตอง เปนการแกความคิดของผูอานใหถูกตอง
น่ันเอง 
  5. การสิ้นสุดการอาน (Termination) หมายถึงการยุติการอานเมื่อไดทํากิจกรรม        
ท้ังหมดเรียบรอยแลว ซ่ึงอาจจะไมใชการอานจบแลว แตเปนเพราะผูอานจับความหมายในการอานได
นอยหรือผูอานทราบเรื่องที่จะอานแลว มิฉะนั้นก็เปนเพราะเรื่องนั้นไมนาสนใจ  เปนตน 
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 การอานตามแนวคิดของกูดแมน (Goodman) ดังกลาวถือวาเปนเกมการเดาทาง        จิต
ภาษาศาสตรอยางหนึ่ง (A Psycholinguistic Guessing Game) กลาวคือ เริ่มจากผูอานรับสัญญาณไปสู
ตัวอยางการเดา  การหาขอยืนยัน และการแกไขดังไดกลาวมาแลว สําหรับการสอนอานภาษา  ที่สองนั้น 
กูดแมน (Goodman. 1973 : 13) กลาววา ครูผูสอนควรคํานึงในเรื่องตอไปนี้ 
 1. การอานควรเริ่มดวยโครงสรางงาย ๆ ควรเปนเรื่องที่มีความหมายตอผูเรียน       
สอดคลองกับภูมิหลังหรือประสบการณของผูเรียน และเปนเรื่องที่นาสนใจดวย 
 2. การอานภาษาที่สอง ควรมกีารเปรียบเทียบ คําสํานวน ประโยค ท่ีมีความหมาย
เหมือนกัน และตรงกันขาม อาจจะเปรยีบเทียบกับภาษาของตนเองก็ได 
 3. เนื้อเรื่องที่จะใหนักเรียนอาน ควรเปนเรื่องท่ัว ๆ ไป และเปนเรื่องที่เหมาะสมกับ ภูมิ
หลังของผูเรียนดวย นอกจากนี้การอานจะชวยใหการเรียนงายขึ้น ถานักเรียนไดฝกพูดโดย       ครูเปนผู
จัดกิจกรรมใหนักเรียนแลวจึงคอยใหอานภายหลัง 
 นอกจากนี้ แฮริส และซิเพย (Harris and Sipay. 1979 : 19-20) ไดกลาวถึง กระบวนการ
สอนอานไวดงัตอไปนี ้
 1. การรับสัมผัส (Sensation) การอานจะเริ่มจากตาทั้งสองขาง กระทบกับเครื่องหมาย และ
ตัวอักษรโดยอาศัยแสง เปนไปตามระบบการทําของงานของตา อันจะเปนทางนําไปสูระบบสมอง 
สมองจะวินิจฉัยตอไปวา เห็นอะไร น่ันคือจะตองใชความรู และประสบการณเดิมของตนวาเห็นอะไร 
กระบวนการนี้จะตองอาศัยตัวหนังสือที่พิมพชัดเจน ขนาดเพียงพอ แสงสวางพอ และ   ตาสามารถรวม
ส่ิงนั้น ๆ ท่ีผนังมานตาได สายตาตองรวดเร็ว เคลื่อนไหวกวาดไดอยางครอบคลุม 
 2. การรับรู (Perception) เปนขั้นตีความโดยอาศัยประสบการณเดิม เปนกระบวนการ
หลังจากการรบัสัมผัสแลว เมื่อสายตาสงภาพที่เห็น หรือสงตัวอักษรที่เห็นไปสูสมอง สมองจะรับ แลว
ตีความออกมาวาสิ่งที่เห็น คืออะไร ตัวหนังสือที่เห็นเปนคําอะไร 
 3. การทําความเขาใจ (Comprehension) คือ กระบวนการอานท่ีตองอาศัยความรูเกีย่ว-กับ
โครงสรางของประโยค และความหมายในประโยคจากกลุมคําท่ีพบเห็น และทราบวาคํา คํานั้นหมายถึง
อะไร ทําหนาที่อะไร เปนอยางไร มีบทบาทอยางไร 
 4. การตอบสนอง (Reaction) เมื่อเขาใจแลวก็ตอบสนอง อาจจะเปนการตอบสนองทาง
กายหรือตอบสนองทางอารมณ 
  
 2.2 การสอนอานที่ยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง 
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  การสอนอานที่ยึด “นักเรียนเปนศูนยกลาง” (Student – Centered) และการมุงความ               
สนใจไปสูนักเรียน (Focus on the Learners) น้ันเปนแนวความคิดของสเตวิค (Stevick. 1976) และ      
เก็ตเตนโย (Gattegno. 1963) 
  การสอนที่ยึดนักเรียนเปนศูนยกลางนั้นหนาที่และบทบาทของครูจะตองเปลี่ยนไปจากเดมิ 
น่ันคือ ครูผูสอนจะมีหนาที่จัดเตรียมกิจกรรมตาง ๆ ในการเรียนไวลวงหนา ทําเครื่องมืออุปกรณการ
สอนใหชัดเจน ใหคําแนะนําเมื่อผูเรียนมีปญหา และวางแผนใหนักเรียนสามารถเรียนดวยตนเองและ
อาจจะชวยเหลือซึ่งกันและกัน ครูผูสอนจะตองหาทางสรางประสบการณและ       ใหคําแนะนําแก
นักเรียน ดังนั้นนักเรียนจึงจะเปนผูทํากิจกรรม และหากจะวัดความสําเร็จของ      นักเรียนก็วัดไดจาก
การกระทํานั่นเอง 
  ในการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางนั้นสิ่งสําคัญคือ บรรยากาศในหองเรียนตองทําให
นักเรียนรูสึกมั่นคง และปลอดภัย ซ่ึงครูจะตองพยายามสรางใหเกิดขึ้นโดยคอยเปนที่ปรึกษาใหกําลังใจ 
ใหความอบอุน อันจะกอใหเกิดความมั่นใจ และเขาใจในบทเรียน ครูและนักเรียนตอง    เขาใจ
จุดมุงหมายของบทเรียนเปนอยางดี อันจะทําใหภาพพจนของการเรียนชัดเจนยิ่งขึ้น และยอมจะสงผล
ใหเกิดการพัฒนาภาษาอยางมีประสิทธิภาพ 
  เนลสัน (Nelson. 1984 : 2 – 5) ไดแสดงความคิดเห็น และแนวทางในการสอนอานโดยยึด
นักเรียนเปนศูนยกลางไววา ควรจะใหนักเรียนมีสวนรวมในการเลือกบทเรียนแลวใหเวลาและโอกาส
แกนักเรียนแตละคนศึกษาแลวนําขอมูลที่ไดจากการอานมาอภิปรายรวมกันในชั้นเรียน และกิจกรรม
สุดทาย ควรจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดฝกการเขียน เพื่อจะทําใหผูเรียนคุนเคยกับภาษาและเขาใจมากขึ้น 
และสิ่งท่ีไมควรจะลืมในกิจกรรมการเขียนก็คือใหนักเรียนไดเขียนประโยค      ใจความสําคัญ    (Main 
Idea)  ของเรื่อง ซึ่งกิจกรรมการอานนั้นสอดคลองกันอยางดีกับกิจกรรม  การเขียน 
   
 2.3  การสอนอานโดยวิธีการเรียนรูแบบรวมมือ   
  การสอนอานโดยวิธีการเรียนรูแบบรวมมือ เปนการสอนแบบหนึ่งท่ีเนนผูเรียนใหมี 
ปฏิสัมพันธกันในระหวางทํากิจกรรมในดานกระบวนการและทักษะตางๆ  ทางภาษาซึ่งนักการศกึษาได
กลาวไวดังตอไปนี้ 
  คารแกน  สเปนเซอร  (Spencer : 1994)  กลาววา  การสอนที่จัดกิจกรรมการเรียนรู         
แบบรวมมือ (Co-operative Learning)  หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่แบงนักเรียนออกเปนกลุม
ยอยๆ  สงเสริมนักเรียนใหทํางานรวมกันเพื่อใหตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุม           ประสบ
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ความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด  เปนการสรางบรรยากาศการเรียนรูที่เหมาะสม  ทําใหนักเรียนมี
ปฏิสัมพันธระหวางกัน  มีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคลองกับความคิดของ  ละเอียด  
จุฑานันท  (2540 : 145)  ที่กลาววา การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ  (Cooperative  Learning)  
เปนแนวทางการสอนอานท่ียึดแนวการสอน และกระบวนการสอนแบบปฏิสัมพันธ  (Interactive  
Model)  สามารถพัฒนาเจตคติในการเรียนวิชาทักษะการอาน ทําใหนักเรียนรูจัก    ปรับตัวในการอยู
รวมกัน  นอกจากนี้ทักษะการทํางานเปนกลุมยังสงเสริมใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทาง  การเรียนสูงขึ้น ละเอียด  
จุฑานันท ไดเสนอแนะกิจกรรมของวิธีการเรียนรูแบบรวมมือดังตอไปนี้ 
        2.3.1  กิจกรรมคิดและคุยกัน  (Think – Pairs – Share)  กิจกรรมเพื่อนเรียน  (Partners)  
และกิจกรรมผลัดกันพูด (Say and Switch)  ทั้งสามรูปแบบมีลักษณะคลายคลึงกัน คือ ใหผูเรียน  จับคู
กันในการตอบคําถาม อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณหรือทําความเขาใจเนื้อหาที่
เปนความคิดรวบยอดที่กําหนดให 
      2.3.2  กิจกรรมโตะกลม (Roundtable) เปนรูปแบบการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนที่ 
ผูเรียนมีจํานวนมากกวา  2  คนขึ้นไปและเปดโอกาสใหผูเรียนทุกคนในกลุมพูดหรือเขียนความคิดเห็น
ของตน เลาประสบการณ ความรู สิ่งท่ีตนกําลังศึกษาหรือสิ่งที่กําหนดให  โดยเวียนไปทางดานใดดาน
หนึ่งจนครบทุกคน 
       2.3.3  กิจกรรมคูตรวจสอบ  (Pairs  Check)  กิจกรรมมุมสนทนา  (Corners)  กิจกรรม-
รวมกันคิด  (Numbered  Heads  Together)  เปนรูปแบบการสอนที่มีลักษณะคลายคลึงกันคือเปนการ
จัดการเรียนการสอนที่แบงผูเรียนเปนกลุมยอยๆ กลุมละ  4-6  คน  โดยผูเรียนในแตละกลุม
ประกอบดวยนักเรียนชายและหญิง และระดับความสามารถแตกตางกันใหชวยกันตอบคําถาม     แก
โจทยปญหา หรือทําแบบฝกหัด เมื่อสมาชิกทุกคนในกลุมยอยสามารถตอบปญหาหรือแกโจทยปญหา
ไดแลว ใหแลกเปลี่ยนหรือตรวจสอบคําตอบกับผูเรียนในกลุมอ่ืน หรือครูผูสอนอาจสุมเรียกผูเรียนให
ตอบ 
        2.3.4  การสัมภาษณแบบสามขั้นตอน  (Three – Step  Interview)  เปนรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนสําหรับกลุมยอยที่มีสมาชิก  จํานวน  3-4  คน  โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
   -  ผูเรียนจับกลุมกัน ในกรณีท่ีกลุมมีสมาชิก  3  คน  ใหผูเรียนคนที่  1  เปน           ผู
สัมภาษณโดยถามคําถามที่ครูผูสอนตั้งหรือผูเรียนเปนผูตั้งคําถาม ผูเรียนคนที่  2  เปนผูตอบและ       
ผูเรียนคนที่  3  เปนผูจดบันทึกประเด็นอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็น ในกรณีที่กลุมมีสมาชิก      4  
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คน  ใหสมาชิกภายในกลุมจับคูกันเปน  2  คู  ผูเรียนคนที่เปนผูตั้งคําถาม จะเปนผูจดบันทึกประเด็น
อภิปรายหรือความคิดเห็นดวยในขณะท่ีผูเรียนอีกคนหนึ่งเปนผูตอบ 
       -  หลังจากการสัมภาษณหรืออภิปรายตามหัวขอจบลงผูเรียนแตละกลุมยอยจะสลับ
บทบาทกันในการสัมภาษณหรือสนทนาหัวขออ่ืนๆ  
       -   เมื่อการสัมภาษณหรืออภิปรายครบทุกหัวขอแลวผูเรียนแตละกลุมยอย ผลัดกันเลา
ส่ิงที่ตนไดรูใหกลุมทราบ 
        2.3.5  เทคนิค  STAD  (Student  Teams  Achievement  Divisions)  เปนรูปแบบการ   
จัดการที่สมาชิกในกลุม  4  คน มีระดับสติปญญาตางกัน เชน เกง  1  คน  ปานกลาง  2  คน  ออน    1  
คน  ครูผูสอนกําหนดบทเรียนและงานกลุม แลวจึงสอนบทเรียนใหผูเรียนทั้งชั้น จากนั้นใหกลุมทํางาน
ตามที่กําหนด ผูเรียนในกลุมชวยเหลือกัน เด็กเกงชวยตรวจงานของเพื่อนใหถูกตองกอน   นําสง
ครูผูสอน การสอบตางคนตางทําขอสอบ แลวเอาคะแนนของทุกคนมาเปนคะแนนของกลุม ครูผูสอน
จัดลําดับคะแนนของทุกกลุมแลวปดประกาศใหทุกคนทราบ 
        2.3.6  เทคนิค  TGT  (Team – Games  Tournament)  จัดกลุมเชนเดียวกับ  STAD  แตมีการ
สอบทุกสัปดาห แตละทีมท่ีมีความสามารถเทาเทียมกันจะแขงขันการตอบปญหา มีการจัดกลุมใหมทุก
สัปดาห โดยพิจารณาจากความสามารถของแตละบุคคล 
       2.3.7  เทคนิค  TAI  (Team – Assisted  Individualization)  เปนการจัดการเรียนการ-สอนที่
มีสมาชิกของกลุม  4  คน  มีระดับความรูตางกัน ครูผูสอนเรียกผูเรียนที่มีระดับความรู     เดียวกันของ
แตละกลุมมาสอน ความยากงายของเนื้อหาแตละตอนที่สอนแตกตางกัน แตละคนสอบโดยไมมีการ
ชวยเหลือกัน แตนําคะแนนของสมาชิกในทีมมารวมกัน และมีการใหรางวัลทีมท่ีทําคะแนนไดดีกวาเดิม 
       2.3.8  เทคนิค  CIRC  (Cooperative – Integrated  Reading  and  Composition)  ใชสําหรับ
การอาน เขียน และทักษะอื่นๆ ทางภาษา สมาชิกในกลุม  4  คน  มีความรูเทากัน  2  คน  อีก  2  คนก็
เทากัน แตระดับความรูตางจาก  2  คนแรก  ครูผูสอนเรียกคูที่มีความรูเทากันจากทุกกลุมมาสอนแลวให
กลับเขากลุมจากนั้นเรียกคูถัดไปจากทุกกลุมมาสอน การสอบพิจารณาคะแนนเปน   รายบุคคล 
        2.3.9  เทคนิค  Jigsaw  เปนกิจกรรมที่ครูผูสอนมอบหมายใหสมาชิกในกลุมแตละกลุม
ศึกษาเนื้อหาที่กําหนดให สมาชิกแตละคนจะถูกกําหนดโดยกลุมใหศึกษาเนื้อหาคนละตอนที่    
แตกตางกัน ผูเรียนจะไปทํางานรวมกับสมาชิกกลุมอ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมายใหศึกษาเนื้อหา   เหมือนกัน 
หลังจากที่ทุกคนศึกษาเนื้อหานั้นจนเขาใจแลว จึงกลับเขากลุมเดิม แลวเลาเรื่องท่ีตนศึกษาใหสมาชิกคน
อ่ืนๆ ใหกลุมฟง โดยเรียงตามลําดับเรื่องราว เสร็จแลวใหสมาชิกคนใดคนหนึ่งสรุปเนื้อหาของสมาชิก



 

 

11 

 

 

ทุกคนเขาดวยกัน ครูผูสอนอาจจะเตรียมขอสอบเกี่ยวกับบทเรียนนั้นไวทดสอบความเขาใจเนื้อหาที่
เรียนในชวงสุดทายของการเรียน 
 จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวาในการสอนการอาน ครูผูสอนควรสงเสริมใหผูเรียนทํางาน
รวมกันเปนการสรางบรรยากาศการเรียนรูที่เหมาะสม นั่นคือ ใหผูเรียนมีการปฏิสัมพันธระหวางกันใน
ลักษณะประชาธิปไตย  และมีการช วย เหลือซึ่ งกันและกัน  จะทํ าใหการ เรี ยนการสอนมี            
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 
  
 
 
 2.4  การสอนอานโดยวิธีสอนแบบบูรณาการของเมอรดอกช  (MIA) 
        2.4.1  ความเปนมาของวธิีสอนแบบบรูณาการของเมอรดอกช ( MIA) 
  ยอจช เอส เมอรดอกช (George S. Murdorch) เปนอาจารยสอนภาษาที่มหาวิทยาลัย     
คูเวต (Kuwait University) ไดประสบปญหาในการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ
เนื่องจากการสอนไมประสบความสํา เร็จ เท าที่ควร  สาเหตุ เกิดจากโอกาสที่นัก เรียนจะใช            
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันมีนอยมาก จึงไดคิดหาวิธีการสอนอานภาษาอังกฤษแนวใหมข้ึน    โดย
ยึดหลักจิตภาษาศาสตร (Psycholinguistics) ซึ่งเปนจิตวิทยาในการคิดและการสอน            
ภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารขึ้น  โดยใชช่ือวา “A More Integrated Approach to the Teaching of 
Reading” ซึ่งยึดการฝกหรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชทักษะตาง ๆ คือ ฟง  พูด  อานและ
เขียนควบคูกันไปตลอดเวลา  เพราะมีความเห็นวาการสอนของครูเทาที่ผานมาสวนใหญ จะแยกทักษะ
แตละทักษะออกจากกันโดยเด็ดขาด  เชน  ทักษะอานมักจะถูกจัดแยกออกจากทักษะอื่น ๆ โดยส้ินเชิง 
เมื่อใดที่ผูสอนตองการสอนการอานใหกับผูเรียนก็จะไมใหความสนใจทักษะอื่น ๆ จะมุงใหผูเรียนฝก
อานเทานั้น  ซึ่งยอรช เอส เมอรดอกช คิดวาเปนการกระทําที่ไมถูกตอง เพราะวาในการสอนแตละครั้ง
ควรมีทักษะทั้ง 4 ประกอบกันไป แตจะเนนทักษะใดทักษะหนึ่งเปน        พิเศษ สวนทักษะอื่น ๆ  ที่
ไมไดเปนจุดเนน ก็ไดรับการพัฒนาไปพรอมกัน นอกจากนั้น              ยอจช เอส     เมอรดอกช   ยังมี
ความเห็นวา การสอนอานแลวใหผูเรียนทําแบบฝกหัดแบบเลือกตอบ              หรือแบบถูก-ผิด นั้น
ไมใชเปนการฝกอานที่ดี  ผูเรียนจะไมพัฒนาทักษะอื่นเลยและบางครั้งอาจจะทําใหผูเรียนเกดิการสับสน
มากขึ้น แบบฝกหัดที่ดีท่ีสุดควรจะแบบฝกหัดที่ตองคิด เขียน ออกมา เปนคําพูดของตน เปนการฝกทั้ง
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กระบวนการคิด และฝกทักษะการเขียนไปในตัว การใชแบบฝกหัดแบบนี้ถือวาเปนการสอนเพื่อการ
ส่ือสารท่ีดีมากอีกอยางหนึ่งดวย และเปนที่มาของวิธีสอนอาน-แบบบูรณาการของเมอรดอกช (MIA)  
 การสอนอานโดยวิธีสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกช (MIA) โดยตามแนวคิดของ         
ยอจช เอส เมอรดอกช  เปนการเรียนการสอนที่ เนนกระบวนการคิดทุกขั้นตอนโดยมุงเนนให       
นักเรียนคิดเปน  โดยเฉพาะกระบวนการคิดท่ีเกี่ยวกับการแกปญหา กิจกรรมการเรียนการสอนจะเริ่ม
ดวย วิธีการตั้งคําถามประเด็นที่สําคัญเกี่ยวกับเรื่องที่จะอานใหนักเรียนตอบ แลวใหรวมกันอภปิรายโดย
การนําประสบการณเดิมของตนมาผสมผสานกับประสบการณใหมที่ไดรับ แกปญหาท่ีกําลังประสบอยู
ซ่ึงเปนการกระตุนผูเรียนใหคิดแกปญหานั่นเอง  นอกจากนี้กิจกรรมการสอน            แบบบูรณาการ
ของเมอรดอกช (MIA) ทําใหนักเรียนพัฒนาความสามารถดานการคิด โดยมีข้ันตอนหนึ่งท่ีกําหนดให
นักเรียนทําความเขาใจคําศัพท  (Understanding Vocabulary)     นักเรียนจะตองใชความคิดในดาน
ความรูความจํา (Knowledge) คือความสามารถในการระลึกถึง รายละเอียด        เรื่องราวประสบการณ
ท้ังมวล ตลอดจนสามารถจําความรูเกี่ยวกับศัพทดานความหมาย ความหมายแฝงของคําศัพทและ
สัญลักษณตางๆ เชนคํายาก ศัพทเทคนิค เปนตน   ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของแฮริส และซีเพย (Harris 
& Sipay. 1979 : 274 – 275) ที่วา คําศัพทมีผลตอการอาน    เพ่ือความเขาใจ  ซึ่งสงผลตอการพัฒนา
ความคิดของผูอาน สวนกิจกรรมการอานเนื้อเรื่อง   (Reading  the  Text)  โดยวิธีสอนแบบบูรณาการ
ของเมอรดอกช (MIA) น้ันสอดคลองกับความคิดดานการวิเคราะห คือ ความสามารถในการแยกแยะ
ขอมูล หรือเรื่องราวที่เกี่ยวของออกมาเปน   สวนยอยๆ ซึ่งอาจเปนการวิเคราะหถึงความสัมพันธของ
เรื่องราวที่กําหนดไว  เชน วิเคราะหถึงความสัมพันธระหวางคํานามกับสรรพนามในเนื้อเรื่อง ซึ่งผูเรียน
ตองใชความคิด  ในการวิเคราะหดวย สําหรับกิจกรรมทําความเขาใจเนื้อเรื่อง การถายโอนขอมูลและ
การประเมินผลและการแกไข จะเปนกิจกรรมที่เนนความคิดดานความเขาใจ  ซ่ึงหมายถึงความสามารถ
ในการดัดแปลง ปรับปรุง หรือเสริมแตงความรู เดิมใหมีลักษณะใหมเปนการขยายความรูไปสู
สถานการณใหมตามกระบวนการของความเขาใจ ดังตอไปนี้ 
       1. การแปลความ (Translation) เปนความสามารถในการอธิบายความหมายจากขอความที่
ยากใหงายขึ้น หรือช้ีแจง เปรียบเทียบ ยกตัวอยาง หรือใชคําพูดของตนเอง   ซึ่งสอดคลองกัน      
กิจกรรม  การทําความเขาใจกับเรื่อง (Understanding the Text) ตามวิธีสอนแบบบูรณาการของ  เมอรด
อกช  (MIA) ซึ่งใหผูเรียนทําแบบฝกหัดเติมขอความจากประโยคปลายเปดโดยใชคําพูดของตนเอง 
       2.  การตีความ (Interpretation) คือความสามารถในการสรุปผลของการแปลความหมาย
หลาย ๆ อยางใหสัมพันธกัน เพ่ือใหไดความหมายใหมที่เกิดจากผลของการแปลแตละอยางยอย ๆ นั้น



 

 

13 

 

 

เปนการรวมความหมายที่แปลเขาดวยกัน ซึ่งอาจจะเปนการตีความจากภาพ ขอความ สัญลักษณ จาก
เนื้อเรื่องท่ีกําหนดใหเปนภาพหรือแผนผังได ซึ่งสอดคลองกับกิจกรรม  การถายโอนขอมูลในรูปแบบ
อ่ืน (Information Transfer) ตามวิธีสอนแบบบูรณาการของเมอรดอกช (MIA) โดยการใหนักเรียนนํา
ขอมูลที่ไดจากการอานมานําเสนอขอมูลนั้นในอีกรูปแบบหนึ่ง เชน ตาราง, แผนภูมิ เปนตน สวน
กิจกรรม ซึ่งเปนการทําแบบฝกหัดตอช้ินสวนของประโยค และเรียงโครงสรางอนุเฉท (Jigsaw Exercise 
& Paragraph Structure) ตามวิธีการสอนแบบบูรณาการของเมอรดอกช (MIA) นั้นผูเรียนจะสรุปผลจาก
เรื่องท่ีอาน แลวนํามาเรียงลําดับขั้นตอนในรูปของอนุเฉทสั้น ๆ ได 
  จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา การเรียนการสอนอานโดยวิธีแบบบูรณาการของ เมอรด
อกช (MIA) ทําใหผูเรียนสามารถคิดและแกปญหาเองได เปนการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาทักษะ
ดานความคิดไดดีวิธีหนึ่ง 
  
  
       2.4.2  วธิกีารสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกช ( MIA) 
  เมอรดอกช  (Murdorch.  1986 : 9-15)  ไดแบงวธิกีารสอนอานแบบบรูณาการของเมอรด
อกช  (MIA)   ออกเปน 7  ขั้นตอน ดังตอไปน้ี  
  1. การถามนํากอนการอาน (Priming Questions) คือ ข้ันตอนที่ครูผูสอนจะตองตั้ง      
คําถามหรือขอความเกี่ยวกับเรื่องที่จะอาน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อกระตุนใหเกิดการอภิปรายรวมกัน
ระหวางครูกับนักเรียนกอนที่จะอานเรื่องนั้น ๆ เปนการโนมนาวใหนักเรียนสนใจเรื่องที่จะอาน   ตอไป 
การอภิปรายรวมกันเปนกระบวนการคาดคะเนลวงหนาวาเรื่องที่พวกตนจะอานกันนั้นเปนเรื่องที่
เกี่ยวกับอะไร เมื่อถึงเวลาอานจริง ๆ นักเรียนทุกคนจะพยายามคนหาคําตอบวา คําตอบที่คิดไวลวงหนา
น้ัน ตรงกับเรื่องท่ีอานหรือไม การอานจึงเปนการกระตุนเราใหนักเรียนใหหาคําตอบซึ่งตรงกับความคิด
ของกูดแมน (Goodman. 1973 : 13) ที่กลาววา  “การอานเปนเกมการเดาชนิดหนึ่ง โดยใหผูอานเดาวา 
ส่ิงที่อานนั้นตรงกับความคิดที่ตนคาดหวังไวหรือไม” 
 นอกจากนี้ การถามนํากอนการอาน (Priming Questions) ยังชวยใหนักเรียน เกิดแรงขับ (Drive) 
อันจะสงผลตอการเรียนรูที่ดีของนักเรียน น่ันคือการกระตุนนักเรียนดวยปญหาที่คางไวหลังการ
อภิปรายรวมกันวา สิ่งท่ีพวกตนเดากันไวนั้น เปนการเดาที่ถูกตองมากนอยเพียงใด ซึ่งเปนธรรมชาติ
ของมนุษยทุกคนที่ชอบการทาทาย  เอาชนะ เมื่อทําหรือคิดอะไรไปแลวก็อยากจะ      ทราบผลของการ
กระทํานั้น จึงเปนเรื่องที่ดี ที่จะกระตุนใหนักเรียนเกิดแรงขับ อยากอานเพื่อหา    คําตอบใหตนเอง  
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  2. การทําความเขาใจคําศัพท (Understanding Vocabulary) ข้ันตอนนี้ มีจุดประสงคเพ่ือให
ผูอานเกิดความมั่นใจวา คําศัพทบางคําที่เปนตัวบงชี้ความหมาย (Key Words) นั้นผูอานมีความเขาใจ
ถูกตองแลว โดยครูจะเปนคนเลือกคําศัพทเหลานั้นขึ้นมาเอง คําบางคํานักเรียนอาจจะรูความหมายแลว 
หรือถาคําบางคํามีความหมายหลายอยาง ครูผูสอนอาจจะเขียนความหมายของคําศัพทคํานั้นใน
สถานการณที่จะพบในสิ่งที่จะอาน หลักการดังกลาวตรงกับความคิดเห็นของแฮริส  และซิเพย  (Harris  
and  Sipay.  1979 : 294 – 295)  ที่กลาววา การอานเพื่อความเขาใจนั้นตองอาศัยความสามารถหลายๆ 
อยางรวมกัน ไมเฉพาะแตรูความหมายของคําศัพทเพียงอยางเดียวแตคําศัพทมีสวนอยางมากตอความ
เขาใจในการอาน  ในการทดสอบจะพบวาหากคะแนนความเขาใจของ      นักเรียนสูง คะแนน
ความสามารถการใชคําศัพทก็จะสูงตามดวย 
 ดังนั้นจะเห็นไดวาการทําความเขาใจคําศัพท จะชวยปูพื้นฐานในการอานใหนักเรียนไดอยาง
มากอีกขั้นตอนหนึ่งซึ่งจะสงผลตอความเขาใจในการอานในโอกาสตอไป ซึ่งตรงกับความคิดของวิดโด
สัน (Widdowson.  1985 : 82 – 86) ที่วาการอานเพื่อความเขาใจนั้น เราตองพยายามขจัดปญหา และ
อุปสรรคที่จะสกัดกั้นไมใหผูอานเกิดความเขาใจ เชน คํา หรือ วลีที่ยาก ๆ วิธีการอยางหนึ่งท่ีจะ
แกปญหาเหลานี้ไดก็คือใหผูอานเรียนรูสิ่งเหลานั้นกอนการอาน ทําใหปญหาเรื่องคําศัพทหมดไปเมื่อถึง
เวลาอาน 
  3. การอานเนื้อเรื่อง (Reading the Text) หลังจากทราบความหมายของคําศัพทแลว  ข้ัน
ตอไป คือ ครูผูสอนจะแจกเนื้อเรื่อง (The Text) ใหนักเรียนอานตามเวลาที่กําหนดใหในเนื้อหานั้น แต
เรื่องที่ใหจะแตกตางกับเนื้อเรื่องปกติ คือจะมีคําถามยอยแทรกอยูในเนื้อเรื่องเพื่อใหผูอานวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางคํานามกับคําสรรพนามในเนื้อเรื่อง อันจะเปนการกระตุนและ       สงเสริมความ
เขาใจในการอานใหดียิ่งขึ้น  การวิเคราะหเนื้อหาแบบนี้นอกจากจะทําใหนักเรียนสามารถอานเรื่องให
เขาใจขึ้นแลว  ยังจะชวยใหนักเรียนเกิดการตื่นตัวอยูตลอดเวลาเรียน เปนการเรียนอยางมสีตสิมัปชญัญะ  
เพราะตองคิดอยูตลอดเวลา  และตองพยายามทําความเขาใจเรื่องโดยตลอดดวย  นอกจากประโยชน
ดังกลาวยังพบวา การกระตุนนักเรียนดวยวิธีนี้ทําใหนักเรียนมีแรงขับ  (Drive) ในการเรียนรูมากขึ้น 
กลาวคือ เนื้อเรื่องและคําถามในเรื่องจะเปนสิ่งเรา  (Stimulus)  การที่นักเรียนเขียนคําตอบคือ  การ
ตอบสนอง  (Response)  ซึ่งเปนหลักการเดียวกับ บทเรียนโปรแกรม  และเปนไปตามกระบวนการ
เรียนรูที่ดีตามทฤษฎีของดอลลาสและมิลเลอร (Dollas  & Miller.- 1982 : 15-19)  ท่ีกลาววา  การเรียนรู
ท่ีดีตองประกอบดวยสิ่งตอไปนี้ 
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  แรงขบั (Drive)      สิ่งเรา (Stimulus)       การตอบสนอง Response)        การเสริมแรง (Reinforcement) 
 

ภาพประกอบ  แสดงการเรียนรู 
 

  4. ทําความเขาใจเรื่อง (Understanding the Text)  คือ การตรวจสอบความเขาใจของ   
ผูอาน โดยการใหผูอานเติมขอความในประโยคปลายเปดท่ีกําหนดให ประโยคปลายเปดที่เติมแลวจะ
เปนขอความที่สมบูรณตามเนื้อเรื่องที่อาน ในการสรางแบบฝกหัดเติมขอความ ผูสอนตองพิจารณาอยาง
รอบคอบวาผูอานจะไมสามารถลอกประโยคจากเนื้อเรื่องมาตอบได แตถาผูสอน    คิดวาความสามารถ
ของผูอานยังไมถึงขั้นที่จะใชภาษาและสํานวนของตนเองได อาจจะปรับเปลี่ยน   วิธีการโดยหาประโยค
ท่ีเปนใจความสําคัญของเรื่อง (Main Idea) มาเปนประโยคใหนักเรียนเติมใจความสมบูรณ  ( Sentence – 
Completion Exercise) แทนก็ได  จากการทํากิจกรรมในขั้นตอนทั้ง  3  (การถามนํากอนการอาน – การ
ทําความเขาใจคําศัพท – การอานเนื้อเรื่อง) ที่ผานมาแลว จะเปน    พื้นฐานอยางเพียงพอท่ีจะทําให
นักเรียนเขาใจเนื้อเรื่องได  การชวยใหผูอานเขาใจเรื่องโดยวิธีนี้ สอดคลองกับความคิดของวิดโดสัน  
(Widdowson.  1979 : 119 – 122)  ที่กลาววา แบบฝกหัด      เพื่อความเขาใจนั้น จะตองมีการเตรียมอยาง
ดี หมายความวาจะตองเสริมใหนักเรียนพยายามใช     คําพูด หรือ เขียนออกมาเปนภาษาของตนเอง  ซ่ึง
จะทําใหนักเรียนไดเขาไปรวมแกปญหาอยาง    แทจริง  แบบฝกหัดเพื่อความเขาใจเรื่องเหลานั้น  ไดแก 
การเติมคําใหสมบูรณ (Completion)  และการเปลี่ยนแปลงขอมูลในรูปแบบอื่น (Transformation)  
 นอกจากนี้วิดโดสัน ไมแนะนําใหใชคําถามแบบเลือกตอบ (Multiple Choices) เพราะ     
นักเรียนอาจจะเกิดการสับสนหรือเดาถูก  และไมชวยพัฒนาทักษะอื่น ตรงกันขามหากฝกให        
นักเรียนตอบคําถามแบบเติมคําใหสมบูรณ (Completion) หรือ การเปลี่ยนแปลงขอมูลในรูปแบบอื่น 
(Transformation) ดังกลาว ซึ่งนอกจากเปนการฝกการอานแลว การเขียนของนักเรียนก็ไดรับการพัฒนา
ไปพรอมกันดวย  
     5. การถายโอนขอมูลในรูปแบบอื่น  (Transfering Information) คือ กิจกรรมที่ให        
นักเรียนนําความรูหรือขอมูลที่ไดจากการอานมาเสนอใหมในรูปแบบอื่น  เชน อาจจะใหนําคํา  หรือ
ขอมูลท่ีไดจากการอานมาเสนอในรูปตาราง  แผนภูมิ กราฟ หรือแผนที่อยางใดอยางหนึ่ง   ตามความ
เหมาะสมของขอมูล  หากผูอานทําไดก็ยอมแสดงวาผูอานสามารถจับประเด็นสําคัญได    เมอรดอกช   
กลาววา กิจกรรมเชนนี้เปนกิจกรรมที่กระตุนใหผูอานหาทางแกไขปญหา ไมใชแบบฝกหัดท่ัวๆ ไป ซึ่ง



 

 

16 

 

 

สอดคลองกับความคิดของวิดโดสัน  (Widdowson. 1979 : 141 – 142)  ท่ีกลาววา  กิจกรรมแบบถาย
โอนขอมูล  (Information  Transfer) นี้เปนกิจกรรมที่ดีเปนการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารดวยการเขียน
แทนคําพูด  เปนการแปลงขอมูล จากรูปแบบหนึ่งใหเปนอีกรูปแบบหนึ่ง      ดังนั้นหากครคิูดวานกัเรยีน
เขาใจ และมีความรูในสิ่งที่อานแลวอาจใหนักเรียนแสดงความสามารถในการอาน  คือใหนักเรียนเขียน
แทนคําพูด ซึ่งอาจจะใหเขียนในรูปของแผนผัง เปนตน วิดโดสัน ยังกลาวอีกวา กิจกรรมแบบนี้จะชวย
สงผลตอนักเรียนถึง 2 ทาง คือ พัฒนาความสามารถในการอาน ซึ่งเปนการสื่อสารจากคําพูดของผูเขียน
ไปสูตัวหนังสือใหผูอานไดอาน และอีกดานหนึ่ง คือ ชวยพัฒนาความสามารถดานการเขียนดวย คือ 
แปลงขอมูลที่ไมใชคําพูด  (Non – Verbal) ไปสูคําพูด (Verbal) แลวเขียนสรุปขอความนั้นออกมาโดย
ใชภาษาของตนเอง 
  6. การทําแบบฝกหัดตอช้ินสวนประโยคและเรียงโครงสรางอนุเฉท (Jigsaw Exercise & 
Paragraph Structure) คือ กิจกรรมที่ครูแจกชิ้นสวนประโยคที่เกี่ยวของกับเนื้อเรื่องที่อาน   จํานวนหนึ่ง
ใหแกนักเรียนแตละกลุม และใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันตอช้ินสวนประโยคเหลานั้นใหอยูในรปูของ
อนุเฉท  (Paragraph)  ที่ถูกตองและใหไดใจความสมบูรณตอเนื่องกัน  ตามความ คิดเห็นของ เมอรด
อกช  แบบฝกหัดเรียงโครงสรางอนุเฉทมีประโยชนมาก เพราะเปนการฝกพูดและคิดนักเรียนตองใช
สมาธิอยางมาก ในการทํากิจกรรม    ตอช้ินสวนประโยค  (Jigsaw)  น้ีอาจจะใหนักเรียนทําเปนกลุม 
หรือเปนรายบุคคลก็ได ประโยคที่ใหตองเปนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือ        เหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง
เทานั้น  และการทํากิจกรรม ก็เพื่อตอประโยคใหถูกตอง อันจะนําไปสูการแกปญหา หรือทราบเรื่องที่
เกิดขึ้น การนําขอมูลของแตละคนมาตอกันนั้นนักเรียนในกลุมตองพูดและถามกันแลวพิจารณาเลือก
ขอมูลมาตอกันใหเปนเรื่องราวท่ีถูกตอง และตลอดระยะเวลาทํากิจกรรม จะพบวานักเรียนใหความ
สนใจและเกิดแรงจูงใจในการเรียนอยางมาก 

          7.  การประเมินผลและการแกไข (Evaluation & Correction) คือ การประเมินผล  การ
เรียนนั้นมีอยูในเกือบทุกขั้นตอนแลว แตในขั้นตอนนี้เปนการประเมินผลงานสวนรวม           อีกครั้ง
หนึ่งและการแกไขดานภาษาของนักเรียนที่พบในแบบฝกหัดประกอบการอานเพื่อใหผูเรียนสามารถใช
ภาษาใหถูกตอง 
 
3.  งานวจิัยท่ีเกี่ยวของกับการสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกช  (MIA) 
 ผูวิจัยไดทําการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการสอนการอานภาษาอังกฤษโดยใชวิธีแบบ   บูรณา
การของเมอรดอกช (MIA) ดังตอไปนี้ 
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 งานวจิัยในประเทศ 
 เกษม  บํารุงเวช  (2530 : 85) ไดทําการเปรียบเทียบความเขาใจการอานและความสามารถใน
การเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ที่ไดรับการสอนอานโดยวิธีการ      บูรณาการ
ของเมอรดอกช (MIA) และวิธีสอนตามคูมือครู ผลการวิจัยปรากฏวา นักเรียนที่ไดรับ  การสอนอาน
โดยวิธีการบูรณาการของเมอรดอกช (MIA) และนักเรียนท่ีไดรับการสอนอานตาม     คูมือครูมีความ
เขาใจในการอานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 ผุสดี  ปทุมรักษ  (2532 : 32) ไดศึกษาการเปรียบเทียบความเขาใจในการอาน เจตคติ และการ
ระลึกสิ่งท่ีอานไดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 ที่ไดรับการสอนอานตามวิธีการบูรณาการของเม
อรดอกช  (MIA)  และการสอนอานตามคูมือครู กลุมตัวอยางเปนนักเรียนจํานวน 80 คน     ผลการวิจัย
ปรากฏวา นักเรียนที่ไดรับการสอนอานตามวิธีการบูรณาการของเมอรดอกช (MIA)  และนักเรียนที่
ไดรับการสอนอานตามคูมือครูมีความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01  โดยมีคะแนนเฉลี่ยความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ไดรับการสอน
อานแบบบูรณาการของเมอรดอกชสูงกวาคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนท่ีไดรับการสอนอานตามคูมือคู 
 กาญจนา  ศรีภัทรวิทย  (2533 : 80) ไดเปรียบเทียบความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษและ
ความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนการอานโดยวิธี
การบูรณาการของเมอรดอกช (MIA) และการสอนอานตามคูมือครู  ผลการวิจัยปรากฏวา  นักเรียนที่
ไดรับการสอนตามวิธีการบูรณาการของเมอรดอกช (MIA) และการสอนอานตามคูมือครูมีความเขาใจ
ในการอานภาษาอังกฤษแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 อัจฉรา  จารุจินดา  (2536 : 34) ทําการศึกษาเปรียบเทียบความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการสอนโดยวิธีบูรณาการของเมอรดอกช (MIA) และ   วิธี  
Panaroma   ผลปรากฏวา ความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ไดรับการสอนอาน  โดยวิธี
การบูรณาการของเมอรดอกช  (MIA)  และวิธี Panaroma   แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ    ทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยคะแนนเฉลี่ยความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ไดรับ    การสอนอานโดย
วิธีการบูรณาการของเมอรดอกช (MIA) สูงกวาคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนท่ีไดรับการสอนอานโดยวิธี  
Panaroma 
 จรัญ  รัตนศิลา  (2539 : 121) ไดศึกษาการเปรียบเทียบความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ และ
ความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ที่ไดรับการสอนอานโดยวิธี
การบูรณาการของเมอรดอกช  (MIA) ท่ีใชสื่อการสอนแบบอรรถฐาน (Genre) และวิธีการสอนอานตาม
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คูมือครูผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีเรียนการสอนโดยวิธีการบูรณาการของ     เมอรดอกช  (MIA)  ที่ใช
ส่ือการสอนแบบอรรถฐานและวิธีการสอนอานตามคูมือครู  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  .01  โดยคะแนนเฉลี่ยความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของ  นักเรียนท่ีไดรับการสอนอานโดย
วิธีการบูรณาการของเมอรดอกช  (MIA)  ที่ใชสื่อการสอนแบบอรรถฐานสูงกวาคะแนนเฉลี่ยของ
นักเรียนท่ีไดรับการสอนอานโดยวิธีสอนอานตามคูมือครู 
 งานวิจัยตางประเทศเกี่ยวกับวิธีสอนการอานที่มีลักษณะคลายคลึงกับการสอนอานโดย    วิธี
สอนแบบบูรณาการของเมอรดอกช  (MIA)  ที่ผูวิจัยศึกษามีดังนี้ 
 เคลาเนย  (Delaney.  1985  :  111 – A)  ทําการศึกษาผลของยุทธวิธีในการฝกอานเพื่อความ
เขาใจกับนักเรียนระดับ  4  และระดับ  5  โดยแบงการทดลองออกเปน  3  กลุม  กลุมที่  1  มี        
นักเรียน 32  คน  โดยฝกใหนักเรียนจับใจความสําคัญของเรื่องแลวทําการจดบันทึกเอาไว กลุมท่ี 2  มี
นักเรียน  33  คน  โดยฝกใหนักเรียนอานเนื้อเรื่องแลวขีดเสนใตประเด็นสําคัญๆ เอาไว  แลวทําการจด
บันทึกส่ิงสําคัญเหลานั้นเทาที่จะได  และกลุมที่  3  ซึ่งเปนกลุมควบคุม  จํานวน  32  คน  โดยใชวิธีสอน
แบบปกติ ผลการทดลองพบวา คะแนนความเขาใจโดยเฉลี่ยของกลุมทดลองทั้ง        2  กลุมสูงกวา
คะแนนเฉลี่ยของกลุมควบคุมอยางเห็นไดชัดเจน 
 จากแนวทางการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาวขางตน  ผูวิจัยมีความสนใจที่จะ
ศึกษาเกี่ยวกับวิธีสอนอานโดยวิธีการบูรณาการของเมอรดอกช (MIA) มาใชในการจัด              กิจกรรม
การเรยีนการสอนอานภาษาอังกฤษ  เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของ    นักเรียนให
สูงขึ้น 
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บทที่  3 
วิธีดําเนนิการศึกษาคนควา 

 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อศึกษาผลการใชวิธีการสอนอานโดยวิธีสอนแบบ
บูรณาการของเมอรดอกช (MIA) ในการพัฒนาความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่  2  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์  ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
  1.  การกําหนดกลุมตวัอยาง 
  2.  ระยะเวลาในการศึกษาคนควา 
  3.  การสรางเครื่องมือที่ใชในการศกึษาคนควา 
  4.  การเก็บรวบรวมขอมลู 
  5.  การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 
 การกําหนดกลุมตวัอยาง 
 กลุมตวัอยางทีใ่ชในการศกึษาคนควาครั้งนี ้คือ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่  2    โรงเรยีน 
เบญจมราชรังสฤษฏิ์  อําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่  1  ปการศกึษา  2546  1 หองเรียน  
จํานวน  53 คน  ซ่ึงเลือกโดยวธิีเจาะจง 
 
 ระยะเวลาในการศกึษาคนควา 
 ในการศึกษาคนควาครั้งนี้  ผูวิจัยใชเวลาในการทดลอง  16  คาบ ๆ  ละ  50  นาที         
สัปดาหละ  2 คาบ รวม 8  สัปดาห  ในภาคเรยีนที่  1  ปการศึกษา  2546  
  
 การสรางเครือ่งมือในการศกึษาคนควา 
 ในการวิจัยครัง้นี้ผูวิจยัใชเครือ่งมือ  4  ชุด ดังตอไปนี ้
 1.  แผนการสอน 
 2.  แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษ 
 3.  แบบสังเกตพฤติกรรมดานการอานภาษาอังกฤษของนกัเรยีน 
 4.  แบบประเมินตนเองดานการอานภาษาอังกฤษ 
  
 



ในการสรางเครื่องมือดังกลาว ผูวิจยัไดดําเนินการดังตอไปนี้ 
 1.  แผนการสอน  (ดูภาคผนวก  ก  หนา  58   ) 
 การสรางแผนการสอนมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1.1 ศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2544 
1.2 เลือกจุดประสงคในรายวิชาอังกฤษอานเขียน  (อ.024)  ท่ีจะใชในการทดลองจํานวน   

3  จุดประสงคที่สอดคลองกับปญหาในการอานภาษาอังกฤษคือ การแปลความ การตีความ และการจับ
ใจความสําคัญ 
              1.3 ศึกษาและคัดเลือกเนื้อหาจากหนังสือประกอบการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษหลัก  (อ.302)  
และรายวิชาอังกฤษอานเขียน (อ. 024) ซึ่งไดรับอนุมัติจากกรมวิชาการ   กระทรวง 
ศึกษาธกิารตรงตามหลักสูตรภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน  พทุธศักราช  2544 
 1.4  ศึกษาวิธีการสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกช  (MIA) ซึ่งมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 
  1.  การถามนํากอนการอาน  (Priming  Questions) คือข้ันตอนที่ครูผูสอนจะตั้ง   
คําถามหรือขอความเกี่ยวกับเรื่องที่อาน  แลวใหนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อกระตุนให
นักเรียนสนใจในเรื่องที่จะอาน 
  2.  การทําความเขาใจเกี่ยวกับคําศัพท (Understanding  Vocabulary)  คือข้ันตอนที่ครู
จัดกิจกรรมแบงกลุมนักเรียนแลวใหใบงานคําศัพทท่ีปรากฎอยูในเนื้อเรื่อง  โดยใหนักเรียนเปดหา
ความหมายในพจนานุกรม เพื่อใหนักเรียนมีความเขาใจในการอานเนื้อเรื่องมากขึ้น 
  3.  การอานเนื้อเรื่อง (Reading  the  Text)  คือข้ันตอนที่ครูใหนักเรียนอานเนื้อเรื่องที่
กําหนดแลววิเคราะหความสัมพันธระหวางคํานามกับสรรพนามในเนื้อเรื่อง  หรือตอบคําถาม  เกี่ยวกับ
เนื้อเรื่องท่ีอานซ่ึงปรากฏอยูดานขางของเนื้อเรื่อง  เพื่อเปนการกระตุนและสงเสริม       ความเขาใจใน
การอาน 
  4.  การทําความเขาใจกับเนื้อเรื่อง (Understanding  the Text)  คือข้ันตอนที่ครูให
นักเรียนทําแบบฝกหัดแบบปลายเปด  โดยใหนักเรียนตอบคําถามหรือเติมขอความใหสมบูรณโดยใช
ภาษาของตนเอง เพ่ือตรวจสอบความเขาใจในการอานของนักเรียน 
  5.  การถายโอนขอมูล  (Transfering  Information)  คือ ข้ันตอนที่ครูใหนักเรียนนํา
ความรู ท่ีไดรับจากเรื่องท่ีอานมาเขียนใหมในรูปแบบอื่น เชน ตาราง แผนภูมิ ภาพ เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการอานของนักเรียน 



  6.  การทําแบบฝกหัดตอช้ินสวนและเรียงโครงสรางอนุเฉท  ( Jigsaw  Exercise & 
Paragraph)  คือข้ันตอนที่ครูใหนักเรียนชวยกันทํากิจกรรมการตอช้ินสวนของประโยคใหถูกตอง  
เพื่อใหนักเรียนรูจักคิดและแกปญหาเองได 
  7.  การประเมินผลและการแกไข  (Evaluation  and  Correction)  เปนขั้นตอนที่ครู
ประเมินผลการอานของนักเรียนซึ่งทําอยูแลวทุกขั้นตอน โดยการสังเกตหรือตรวจและแกไขใบงานที่
พบในแบบฝกหัดประกอบการอาน  เพ่ือใหนักเรียนสามารถใชภาษาไดถูกตอง 
 1.5  เขียนแผนการสอนการอานโดยวิธีสอนแบบบูรณาการของเมอรดอกช  (MIA)  ให
เหมาะสมกับเนื้อหาของบทเรียน รวม  8  แผน  ใชเวลา  16 คาบ  คาบละ  50  นาที  สัปดาหละ  2 คาบ  
ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้  (ดูภาคผนวก  ก  หนา  58     ) 
 
แผนการสอนที่ หัวขอเรื่อง แหลงที่มา ชนิดของบทอาน (Text type) 

- Pre  test - - 
1 Fast  food Read  and  Learn, Unit  2 p.7 Explanation 
2 Big  noise Interchange  Unit  2  p.13 Observation 
3 Remove  cancelled 

stamps 
Practice  in  Comprehension 
Unit  7 : p.40 

Procedure 

4 What  animals  see Top  Line, Unit  1 : p.3 Report 
5 Number 13 Top  Line,  Unit 2 : p.6 Exposition 
6 Panda 

 
Compass  to  One  World  3  
Unit  4 : p.13 

Report 

7 Livis  Strauss Top  Line,  Unit  4 : p.26 Recount 
8 You’ ll look good 

 
Changing  World  2  Unit   
36 : p.30 

Dicussion 

- Post - test - - 
 
 1.6  นําแผนการสอนที่สรางขึ้นไปใหผูเชีย่วชาญดานการสอนภาษาอังกฤษตรวจสอบ ความ
ถูกตองและความเหมาะสม 
 



 2.  แบบทดสอบวดัความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษ  (ดูภาคผนวก  ข  หนา  70) 
        การสรางแบบทดสอบดานการอานภาษาอังกฤษมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 
  2.1  วิเคราะหเนื้อหาจากแผนการสอน  8  แผนและศึกษาเนื้อหาของบทเรียนจาก
หนังสือประกอบการเรยีนในรายวิชาอังกฤษหลกัและรายวิชาอังกฤษอานเขียน ซึ่งไดรบัอนุมัติจาก        
กรมวิชาการ  กระทรวงศกึษาธิการ  ตรงตามหลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2544 
  2.2  ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสรางแบบทดสอบทางภาษา จากหนังสือ  “Language  
Test at School” ของ ออลเลอร   (Oller. 1979)  หนังสือเทคนิคการเขียนขอสอบของ  ชวาล  แพรัตกุล  
(2520 : 116 – 210)   
  2.3  สรางแบบทดสอบใหครอบคลุมเนื้อหาและตรงตามจุดประสงคของรายวิชา
อังกฤษอานเขียนดานการแปลความ  ตีความ และการจับใจความสําคัญ ผูวิจัยสรางแบบทดสอบ โดย
ออกขอสอบวัดความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษ จํานวน  25  ขอ ๆ ละ  1 คะแนน  ซ่ึงเปน
ขอสอบแบบเลือกตอบชนิด  4  ตัวเลือก  ใชเวลาในการสอบ  50 นาที 
  2.4  นําแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษไปใหผูเชี่ยวชาญดาน
การสอนภาษาอังกฤษตรวจสอบคุณภาพและนํามาแกไขปรับปรุง 
 
 3.  แบบสังเกตพฤติกรรมดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน (ดูภาคผนวก ข หนา 70 ) 
  การสรางแบบสังเกตพฤตกิรรมดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนมข้ัีนตอน 
ดังตอไปนี ้
  3.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมจากหนังสือ  “การประเมินผล     การ
เรียน”  ของ วิชาพร  คงอาจารย  (2542 : 102 –110)  และ  “การวัดดานจิตพิสัย” ของ ลวน     สายยศ  
(2543 : 66 – 116)   ตลอดจนศึกษาการสรางแบบสอบถามดานการอานภาษาอังกฤษจากงานวิจัยของ  
พวงรัตน  ทวีรัตน  (2540 :  98 – 103)  และบุญชม  ศรีสะอาด  (2542  :  112 –114)แลวประมวล
ความคิด  เพื่อนํามาสรางแบบสังเกตพฤติกรรมดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน 
  3.2  สรางแบบสังเกตพฤติกรรมดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนจํานวน    10  
ขอ  ซึ่งมีลักษณะเปนแบบมาตราสวน  (Rating  Scale)  5 ระดับ  ตามแบบของไลเคริท  (Likert’s  Scale)  
โดยกําหนดความหมายของแตละระดับ ดังตอไปนี้ 
     

5 หมายถึง  มากที่สุด 



    4 หมายถึง  มาก 
    3 หมายถึง  ปานกลาง 
    2 หมายถึง  นอย 
    1 หมายถึง  นอยที่สุด 
 
  
 

4.  แบบประเมินตนเองดานการอานภาษาอังกฤษ  (ดูภาคผนวก ข  หนา 70 ) 
        การสรางแบบประเมินตนเองดานการอานภาษาอังกฤษมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 
     4.1  ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการประเมินตนเองจากหนังสือ  “การประเมินผลการเรียน”  ของ 
วิชาพร  คงอาจารย  (2540 : 80 – 100) และ ”การวัดจิตพิสัย” ของลวน  สายยศ (2543 : 66-116)  
ตลอดจนศึกษาการสรางแบบประเมินตนเองดานการอานภาษาอังกฤษ จากงานวิจัยของ              พวง
รัตน  ทวีรัตน  (2540  :  98 – 103)  และบุญชม  ศรีสะอาด  (2542  :  112 –114)  แลวประมวลความคิด
เพื่อนํามาสรางแบบประเมินตนเองดานการอานภาษาอังกฤษ 
       4.2   สรางแบบประเมินตนเองดานการอานภาษาอังกฤษจํานวน 10  ขอ  ซึ่งมีลักษณะเปน
แบบมาตราสวน  (Rating  Scale)  5 ระดับ ตามแบบของ ไลเคริท  (Likert’s  Scale) โดยกําหนด
ความหมายของแตละระดับดังตอไปนี้ 
 
    5 หมายถึง  มากที่สุด 
    4 หมายถึง  มาก 
    3 หมายถึง  ปานกลาง 
    2 หมายถึง  นอย 
    1 หมายถึง  นอยที่สุด 
 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 



                     1. ทําการทดสอบความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษของกลุมตวัอยางกอน       การ
ทดลองสอนการอานภาษาอังกฤษโดยวิธีสอนแบบบรูณาการของเมอรดอกช  (MIA)  โดยใช
แบบทดสอบวดัความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษ 
        2.  ดําเนินการสอนตามแผนการสอน โดยผูวิจัยเปนผูสอนเอง 
                     3. สังเกตพฤติกรรมดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยใชแบบสังเกตพฤติกรรม
ดานการอานภาษาอังกฤษ เปนระยะ ระหวางการสอนตามแผนการสอนที่  2,4, 6  และ 8 รวม  4  ครั้ง 
        4.  นักเรียนประเมินตนเองดานการอานภาษาอังกฤษเปนระยะระหวางการสอนตาม
แผนการสอนที่   2 , 4,  6   และ  8  รวม  4 ครั้ง 
        5.  ทําการทดสอบความสามารถดานการอานภาษาองักฤษของกลุมตัวอยางหลังการทดลอง
สอนการอานโดยวธิีสอนแบบบูรณาการของเมอรดอกช  (MIA)  โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถ
ดานการอานภาษาอังกฤษ 
 
 การจัดกระทําและวิเคราะหขอมลู 
        การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล มีผูเกี่ยวของดังนี้  ผูวิจัยใชเครื่องมือ  1 ชุด  ไดแก แบบ
สังเกตพฤติกรรมดานการอานภาษาอังกฤษ ระหวางคาบเรียนท่ี  2, 4, 6 และ 8  รวม  4 ครั้ง     นักเรียน
ใชเครื่องมือ  2  ชุด  ไดแก  แบบประเมินตนเองดานการอานภาษาอังกฤษ ระหวางคาบเรียนที่  2, 4, 6 
และ  8 รวม  4  ครั้ง  และแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อวัดความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษ
กอนและหลังการทดลอง  ซึ่งประกอบดวยคําถามทั้งหมด จํานวน  25  ขอ   
 การวิเคราะหขอมูลมีวธิีการวเิคราะหดังนี ้
        1. เปรยีบเทียบความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลงัการ
ทดลองจากแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษ โดยใชสูตร t-test แบบ-  dependent 
       2.  คํานวณหาคาเฉลี่ยและคาเบีย่งเบนมาตรฐานของผลการประเมนิตนเองดานการอาน
ภาษาอังกฤษและเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยของแตละระยะเพือ่ศึกษาผลการใชวธิีการสอนอานโดย วิธีสอน
แบบบูรณาการของเมอรดอกช  ในการพฒันาความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษของ    นักเรียน
โดยใชเกณฑของไลเคริท  (Likert’s Scale)  ในการแปลความหมายคาเฉลี่ยดังนี ้
   คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง    ดีมาก 
   คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง  ดี 
   คาเฉลี่ย 2.60 – 3.40 หมายถึง  พอใช 



   คาเฉลี่ย 1.80 – 2.59 หมายถึง  เกือบพอใช 
   คาเฉลี่ย 1.00 – 1.79 หมายถึง  ควรปรับปรุง 
       3.  คํานวณหาคาเฉลี่ยและคาเบีย่งเบนมาตรฐานของผลการสังเกตพฤติกรรมดานการอาน
ภาษาอังกฤษ และเปรียบเทยีบคาเฉลีย่แตละระยะ  เพื่อศึกษาผลการใชวิธกีารสอนอานโดยวิธีสอนแบบ
บูรณาการของเมอรดอกช  ในการพัฒนาความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษ  โดยใชเกณฑของ 
ไลเคริท  (Likert’s  Scale)  ในการแปลความหมายคาเฉลีย่ดังนี ้
   คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง    ดีมาก 
   คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง  ดี 
   คาเฉลี่ย 2.60 – 3.40 หมายถึง  พอใช 
   คาเฉลี่ย 1.80 – 2.59 หมายถึง  เกือบพอใช 
   คาเฉลี่ย 1.00 – 1.79 หมายถึง  ควรปรับปรุง 
 
 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
        สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลมีดังนี ้

1. คาเฉลี่ย (Mean)  (ลวน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ 2540 : 53) 
2. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)  (กาญจนา  วฒัาย ุ  2544 :            

73 – 76) 
3. t – test  แบบ  dependent  (ลวน  สายยศ  และ  อังคณา  สายยศ  2540 :  243) 

 



บทท่ี  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาผลการใชวิธีการสอนอานโดยวิธีสอนแบบบูรณาการของ   เมอรด
อกช  (MIA) ในการพัฒนาความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยม-ศึกษาปท่ี 2 
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน  53 
คน ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2546  ใชเวลาในการทดลอง  16  คาบ ๆ ละ    50  นาที การนําเสนอผล
การวิเคราะหขอมูลแบงเปน  3 สวนดังนี้ 
               สวนที่  1  การเปรยีบเทียบผลการทดสอบวัดความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษของ
นักเรียนกอนและหลังการทดลอง 
 สวนที่  2  การประเมินตนเองดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน 
 สวนที่  3  การสังเกตพฤตกิรรมดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยครูผูสอนเปน    ผู
สังเกตพฤตกิรรม 
 
ผลการวิเคราะหขอมลู 
 สวนที่  1 การเปรียบเทียบผลการทดสอบวดัความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษของ 
นักเรียนกอนและหลังการทดลอง 
 ขอมูลจากแบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน กอนและหลัง
การทดลองซึ่งมีคะแนนเต็ม 25 คะแนน  เมื่อนํามาเปรียบเทียบเพื่อหาความแตกตางของคาเฉลี่ย โดยใช
สูตร  t – test  แบบ  dependent ปรากฏผล ดังนี้ 
 
ตาราง 1  แสดงผลการเปรียบเทียบของคะแนนความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษของนกัเรียน 
       กอนและหลังการทดลอง 
 
ความสามารถในการอาน

ภาษาอังกฤษ 
 
 

D D D   t 2 2 



กลุมตวัอยาง 53 278 1646 77284 20.093** 

 
 จากตาราง 1  พบวาความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการ
ทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา หลังจากนักเรียนไดเรียนการอาน
ภาษาอังกฤษโดยวิธีสอนแบบบูรณาการของเมอรดอกช  (MIA) แลว ความสามารถดานการอาน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนสูงขึ้น ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานวานักเรียนที่เรียนการอาน
ภาษาอังกฤษโดยวิธีสอนแบบบูรณาการของเมอรดอกช (MIA) มีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
เพิ่มขึ้น 
 
 สวนที่ 2  การประเมินตนเองดานการอานภาษาอังกฤษ 
 ขอมูลท่ีนําเสนอในสวนนี้ไดจากการประเมินตนเองดานการอานภาษาอังกฤษซึ่งนักเรียน
ประเมินความสามารถของตนเองเปนระยะ ๆ  รวม 4 ระยะ ขอมูลที่นําเสนอไดแก    คาเฉลี่ยและ  คา
เบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมแตละรายการและรวมทุกรายการ โดยนําเสนอคาเฉลี่ยของผลการ
ประเมินเปน 5 ระดับ มีความหมายดังตอไปนี้ 
  คาเฉลี่ย  4.21 – 5.00  หมายถึง   ดีมาก 
  คาเฉลี่ย  3.41 – 4.20  หมายถึง   ดี    
  คาเฉลี่ย  2.60 – 3.40  หมายถึง   พอใช 
  คาเฉลี่ย  1.80 – 2.56  หมายถึง   เกือบพอใช 
  คาเฉลี่ย  1.00 – 1.79  หมายถึง   ควรปรับปรุง 

การวิเคราะหขอมูลจากการประเมินตนเองดานการอานภาษาอังกฤษปรากฎผลใน             
ตาราง  2 - 5 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ตาราง 2 แสดงผลการประเมินตนเองดานการอานภาษาองักฤษระยะที่  1 
 

รายการพฤติกรรม คาเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
1. มีความรับผิดชอบ ชวยเหลอืกลุมทํางานจนประสบความสําเร็จ

ในการทํากจิกรรม 
2. ปฏิบัติกจิกรรมไดรวดเรว็ ทํางานเสร็จตามเวลาที่ครกูําหนด 
3. มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถสนทนาแลกเปลีย่นความ

คิดเห็นและคาดคะเนเกี่ยวกบัเรื่องที่จะอานได 
4. หาความหมายของคําศัพทท่ีกําหนดใหจากพจนานกุรมได 
5. เลือกความหมายของคําศัพทใหสอดคลองกับเรื่องที่อานได 
6. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรือ่งท่ีอานได 
7. บอกรายละเอยีดและตอบคําถามเกีย่วกับเรือ่งท่ีอานได 
8. สรุปและตีความหมายและตอบคําถามเกีย่วกับเรื่องที่อานได 
9. เรยีงลําดับขอความหรือเรื่องท่ีอานตามลําดับของอนุเฉท

(Paragraph)ได 
10. บอกใจความสําคัญของเรื่องที่อานได 
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0.46 
0.46 
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0.57 

 
0.50 
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พอใช 
พอใช 
พอใช 
พอใช 
พอใช 
พอใช 
 
เกือบพอใช 
เกือบพอใช 

 2.90 0.50 พอใช 
  

จากตาราง 2 พบวาระยะที่ 1 นักเรียนประเมินตนเองดานการอานภาษาอังกฤษโดยรวมอยูใน
ระดับพอใช คาเฉลี่ยเทากับ 2.90 เม่ือพิจารณาแตละรายการพบวาการเรียงลําดับขอความหรือเรื่องที่อาน
ตามลําดับของอนุเฉทไดและบอกใจความสําคัญของเรื่องที่อานได  อยูในระดับเกือบ   พอใช สวน
รายการอื่นๆ อยูในระดับพอใช 
 



 
 
 
 
 
 
ตาราง 3 แสดงผลการประเมินตนเองดานการอานภาษาองักฤษระยะที่ 2 
 

รายการพฤติกรรม คาเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
1. มีความรับผิดชอบ ชวยเหลอืกลุมทํางานจนประสบความสําเร็จ

ในการทํากจิกรรม 
2. ปฏิบัติกจิกรรมไดรวดเรว็ ทํางานเสร็จตามเวลาที่ครกูําหนด 
3. มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถสนทนาแลกเปลีย่นความ

คิดเห็นและคาดคะเนเกี่ยวกบัเรื่องที่จะอานได 
4. หาความหมายของคําศัพทท่ีกําหนดใหจากพจนานกุรมได 
5. เลือกความหมายของคําศัพทใหสอดคลองกับเรื่องที่อานได 
6. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรือ่งท่ีอานได 
7. บอกรายละเอยีดและตอบคําถามเกีย่วกับเรือ่งท่ีอานได 
8. สรุปและตีความหมายเกี่ยวกบัเรื่องที่อานได 
9. เรยีงลําดับขอความหรือเรื่องท่ีอานตามลําดับของอนุเฉท

(Paragraph)ได 
10. บอกใจความสําคัญของเรื่องที่อานได 
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0.61 
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พอใช 
พอใช 

 3.44 0.64 ดี 
  

จากตาราง 3  พบวาระยะที่ 2 นักเรียนประเมินตนเองดานการอานภาษาอังกฤษโดยรวมอยูใน
ระดับดี คาเฉลี่ยเทากับ 3.44 เมื่อพิจารณาแตละรายการพบวา นักเรียนประเมินตนเองดานการหา
ความหมายคําศัพทที่กําหนดใหจากพจนานุกรมได อยูในระดับดีมากและดานความรับผิดชอบ 
ชวยเหลือกลุมทํางานจนประสบความสําเร็จในการทํากิจกรรม  ปฏิบัติกิจกรรมไดรวดเร็ว ทํางานเสร็จ



ตามเวลาที่ครูกําหนด  และเลือกความหมายของคําศัพทใหสอดคลองกับเรื่องที่อานไดอยูในระดับดี   
สวนรายการอื่นๆ อยูในระดับพอใช 
 
 
 
 
 
 
 
ตาราง 4  แสดงผลการประเมินตนเองดานการอานภาษาอังกฤษระยะที ่3 
 

รายการพฤติกรรม คาเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
1. มีความรับผิดชอบ ชวยเหลอืกลุมทํางานจนประสบความสําเร็จ

ในการทํากจิกรรม 
2. ปฏิบัติกจิกรรมไดรวดเรว็ ทํางานเสร็จตามเวลาที่ครกูําหนด 
3. มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถสนทนาแลกเปลีย่นความ

คิดเห็นและคาดคะเนเกี่ยวกบัเรื่องที่จะอานได 
4. หาความหมายของคําศัพทท่ีกําหนดใหจากพจนานกุรมได 
5. เลือกความหมายของคําศัพทใหสอดคลองกับเรื่องที่อานได 
6. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรือ่งท่ีอานได 
7. บอกรายละเอยีดและตอบคําถามเกีย่วกับเรือ่งท่ีอานได 
8. สรุปและตีความหมายเกี่ยวกบัเรื่องที่อานได 
9. เรยีงลําดับขอความหรือเรื่องท่ีอานตามลําดับของอนุเฉท

(Paragraph)ได 
10. บอกใจความสําคัญของเรื่องที่อานได 
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 4.01 0.58 ดี 
  



จากตาราง 4  พบวาระยะที่ 3 นักเรียนประเมินตนเองดานการอานภาษาอังกฤษโดยรวมอยูใน
ระดับดี คาเฉลี่ยเทากับ 4.01 เมื่อพิจารณาแตละรายการพบวานักเรียนประเมินตนเองดานการมีความ
รับผิดชอบ ชวยเหลือกลุมทํางานจนประสบความสําเร็จในการทํากิจกรรม  หาความหมายของคําศัพทที่
กําหนดใหจากพจนานุกรมไดและปฏิบัติกิจกรรมไดรวดเร็ว ทํางานเสร็จตามเวลาที่ครูกําหนดอยูใน
ระดับดีมาก  สวนรายการอื่น ๆ อยูในระดับดี 
 
 
 
 
 
 
ตาราง 5 แสดงผลการประเมินตนเองดานการอานภาษาองักฤษระยะที่ 4 
 

รายการพฤติกรรม คาเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
1. มีความรับผิดชอบ ชวยเหลอืกลุมทํางานจนประสบความสําเร็จ

ในการทํากจิกรรม 
2. ปฏิบัติกจิกรรมไดรวดเรว็ ทาํงานเสร็จตามเวลาที่ครกูําหนด 
3. มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถสนทนาแลกเปลีย่นความ

คิดเห็นและคาดคะเนเกี่ยวกบัเรื่องที่จะอานได 
4. หาความหมายของคําศัพทที่กําหนดใหจากพจนานกุรมได 
5. เลือกความหมายของคําศัพทใหสอดคลองกับเรื่องท่ีอานได 
6. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรือ่งที่อานได 
7. บอกรายละเอยีดและตอบคําถามเกีย่วกับเรือ่งที่อานได 
8. สรุปและตีความหมายเกี่ยวกบัเรื่องท่ีอานได 
9. เรยีงลําดับขอความหรือเรื่องที่อานตามลําดับของอนุเฉท

(Paragraph)ได 
10. บอกใจความสําคัญของเรื่องที่อานได 
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 4.28 0.49 ดีมาก 



  
จากตาราง 5  พบวานักเรียนประเมินตนเองดานการอานภาษาอังกฤษโดยรวมอยูในระดับ ดีมาก คาเฉลี่ย
เทากับ 4.28 เมื่อพิจารณาแตละรายการพบวา  นักเรียนประเมินตนเองในดานการมีความรับผิดชอบ 
ชวยเหลือกลุมทํางานจนประสบความสําเร็จในการทํากิจกรรม หาความหมายของคําศัพทท่ีกําหนดให
จากพจนานุกรมได สรุปและตีความหมายเกี่ยวกับเรื่องที่อานได และปฏิบัติ กิจกรรมไดรวดเร็ว ทํางาน
เสร็จตามเวลาที่ครูกําหนดอยูในระดับดีมาก สวนรายการอื่นๆ อยูในระดับดี 
 
 
 
 
 
 

ผลจากการวิเคราะหขอมูล จากการประเมนิตนเองดานการอานภาษาองักฤษของนักเรียนทั้ง 4 
ระยะ สามารถนํามาเปรยีบเทยีบใหเห็นพัฒนาการดานตาง ๆ ในภาพประกอบ 1 ดังนี ้
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ภาพประกอบ 1  แสดงพัฒนาการของพฤตกิรรมดานการอานภาษาอังกฤษจากการประเมิน
ตนเอง 4 ระยะ 

 
จากภาพประกอบ 1 พบวาในระยะแรกนักเรียนประเมินตนเองโดยรวมอยูในระดับพอใช ระยะ

ตอมาคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามลําดับจนถึงในระยะที่ 4  ซึ่งมีคาเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นถึงระดับดีมากเมื่อพิจารณาแตละ
รายการ พบวารายการพฤติกรรม ท่ีนักเรียนมีพัฒนาการจากระยะที่  1  ถึงระยะที่  4  มากที่สุดมี  4  
รายการ เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยดังตอไปนี้ 
                รายการที่  1  มีความรับผิดชอบชวยเหลือกลุมทาํงานจนประสบความสําเรจ็ในการทํา     
กิจกรรม 
 รายการที่  4  หาความหมายของคําศัพทที่กําหนดให จากพจนานุกรมได 
 รายการที่  2  ปฏิบัติกจิกรรมไดรวดเรว็  ทํางานเสร็จตามเวลาที่ครกูําหนด 
 รายการที่  8  สรุป และตีความหมายเกี่ยวกับเรื่องที่อานได 
 สวนรายการพฤติกรรมที่นักเรียนมีพัฒนาการนอยท่ีสุดมี  1  รายการ คือ 
 รายการที่  9  เรียงลําดับขอความหรือเรื่องที่อานตามลําดบัของอนุเฉท  (Paragraph) ได 
บันทึกเพ่ิมเตมิจากแบบประเมินตนเองดานการอานภาษาอังกฤษ 
       จากผลการประเมนิตนเองดานการอานภาษาอังกฤษในบันทกึเพิ่มเติมพบวา 
                 ระยะแรก  (ระยะที่  1)  นักเรียนรูสึกสับสนกับบทบาทและหนาที่ของนักเรียนท่ีไดรับ
มอบหมายในการทํางานกลุม (จํานวน  26  คน)  สมาชิกบางคนในกลุมไมกลาแสดงความคิดเห็น  
เนื่องจากไมมีความคุนเคยและอายเพื่อนในกลุม  (จํานวน  12  คน) 
  ระยะตอมา  (ระยะที่  2)  นักเรียนรูสึกสนุกสนานในการทํางานกลุมเพิ่มขึ้น  เนื่องจากมี
ความคุนเคยกันมากขึ้น (จํานวน  36  คน)  และมีนักเรียนที่ชอบการสอนการอานโดยวิธีสอนแบบ  
บูรณาการของเมอรดอกช  (MIA)  เพราะมีโอกาสสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดและชวยเหลือ        ซึ่งกัน
และกัน ขณะปฏิบัติกิจกรรมกลุม (จํานวน  17  คน) 
  ระยะตอมา  (ระยะที่  3)  นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองที่จะแสดงความคิดเห็นรวมกับ  ผูอ่ืน
มากขึ้น  สามารถโตตอบและอภิปรายกับเพื่อนในกลุมไดอยางมีเหตุผล (จํานวน  25  คน)  และสามารถ
คาดการณเรื่องท่ีอานไดถูกตอง ตลอดจนสามารถเดาความหมายของคําศัพทโดยไมตองใชพจนานุกรม  
(จํานวน  27  คน)  



   ระยะสุดทาย  (ระยะที่  4)  นักเรียนรูสึกสนุกสนานและมีความสุข ในขณะปฏิบัติกิจกรรม
ชอบการสอนอานโดยวิธีสอนแบบบูรณาการของเมอรดอกช  (MIA) ทําใหกลาพูดแสดงความ     
คิดเห็นมากขึ้น (จํานวน  40  คน)  นักเรียนตองการใหมีการแขงขันโดยใหครูผูสอนจัดลําดับกลุมจาก
การทํากิจกรรมเสร็จกอนหลัง และจากความถูกตองจากใบงานของแตละกลุมทุกใบงานหลังขั้นการ
ประเมินผลและแกไข  (จํานวน  9 คน) 

 
สวนที่ 3  การสังเกตพฤตกิรรมดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน 

 ขอมูลที่นําเสนอในสวนนี้ไดจากการสังเกตพฤติกรรมดานการอานภาษาอังกฤษซึ่งผูวิจัยเปนผู
สังเกตเปนระยะ ๆ รวม 4 ระยะ ขอมูลที่นําเสนอไดแก  คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
พฤติกรรมแตละรายการ และรวมทุกรายการโดยนําเสนอคาเฉลี่ยของผลการสังเกตพฤติกรรม    ดาน
การอานภาษาอังกฤษเปน  5  ระดับ มีความหมายดังตอไปนี้ 
   

คาเฉลี่ย  4.21 – 5.00  หมายถึง   ดีมาก 
  คาเฉลี่ย  3.41 – 4.20  หมายถึง   ดี    
  คาเฉลี่ย  2.60 – 3.40  หมายถึง   พอใช 
  คาเฉลี่ย  1.80 – 2.56  หมายถึง   เกือบพอใช 
  คาเฉลี่ย  1.00 – 1.79  หมายถึง   ควรปรับปรุง 
         การวิเคราะหขอมูลจากการสังเกตพฤติกรรมดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน      ปรากฏผล
ดังตาราง  6 – 9  
ตาราง 6  แสดงผลการสังเกตพฤตกิรรมดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนระยะที่ 1 
 

รายการพฤติกรรม คาเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
1. มีความรับผิดชอบ ชวยเหลอืกลุมทํางานจนประสบความสําเร็จ

ในการทํากจิกรรม 
2. ปฏิบัติกจิกรรมไดรวดเรว็ ทํางานเสร็จตามเวลาที่ครกูําหนด 
3. มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถสนทนาแลกเปลีย่นความ

คิดเห็นและคาดคะเนเกี่ยวกบัเรื่องที่จะอานได 
4. หาความหมายของคําศัพทท่ีกําหนดใหจากพจนานกุรมได 

 
3.11 
3.22 

 
3.00 
3.56 

 
0.33 
0.83 

 
0.50 
0.73 

 
พอใช 
พอใช 
 
พอใช 
ดี 



5. เลือกความหมายของคําศัพทใหสอดคลองกับเรื่องที่อานได 
6. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรือ่งท่ีอานได 
7. บอกรายละเอยีดและตอบคําถามเกีย่วกับเรือ่งท่ีอานได 
8. สรุปและตีความหมายเกี่ยวกบัเรื่องที่อานได 
9. เรยีงลําดับขอความหรือเรื่องท่ีอานตามลําดับของอนุเฉท

(Paragraph)ได 
10. บอกใจความสําคัญของเรื่องที่อานได 

2.89 
2.56 
2.56 
2.33 

 
2.33 
2.00 

0.78 
0.53 
0.53 
0.50 

 
0.50 
0.50 

พอใช 
เกือบพอใช 
เกือบพอใช 
เกือบพอใช 
 
เกือบพอใช 
เกือบพอใช 

 2.75 0.57 พอใช 
  

จากตาราง 6  พบวาระยะที่ 1 นักเรียนมีพฤติกรรมดานการอานภาษาอังกฤษโดยรวมอยูใน
ระดับพอใช คาเฉลี่ยเทากับ 2.75 เม่ือพิจารณาแตละรายการพบวาพฤติกรรมดานการหาความหมายของ
คําศัพทท่ีกําหนดใหจากพจนานุกรมได เทานั้นที่อยูในระดับดี  สวนดานอื่นๆ อยู ในระดับพอใช และ
เกือบพอใช 
 
 
 
 
 
 
ตาราง 7  แสดงผลการสังเกตพฤตกิรรมดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนระยะที่ 2 
 

รายการพฤติกรรม คาเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
1. มีความรับผิดชอบ ชวยเหลอืกลุมทํางานจนประสบความสําเร็จ

ในการทํากจิกรรม 
2. ปฏิบัติกจิกรรมไดรวดเรว็ ทํางานเสร็จตามเวลาที่ครกูําหนด 
3. มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถสนทนาแลกเปลีย่นความ

คิดเห็นและคาดคะเนเกี่ยวกบัเรื่องที่จะอานได 
4. หาความหมายของคําศัพทท่ีกําหนดใหจากพจนานกุรมได 
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5. เลือกความหมายของคําศัพทใหสอดคลองกับเรื่องที่อานได 
6. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรือ่งท่ีอานได 
7. บอกรายละเอยีดและตอบคําถามเกีย่วกับเรือ่งท่ีอานได 
8. สรุปและตีความหมายเกี่ยวกบัเรื่องที่อานได 
9. เรยีงลําดับขอความหรือเรื่องท่ีอานตามลําดับของอนุเฉท

(Paragraph)ได 
10. บอกใจความสําคัญของเรื่องที่อานได 

3.00 
2.89 
3.11 
2.78 

 
2.89 
2.56 

0.50 
0.33 
0.33 
0.44 

 
0.60 
0.53 

พอใช 
พอใช 
พอใช 
พอใช 
 
พอใช 
เกือบพอใช 

 3.22 0.49 พอใช 
  
จากตาราง 7  พบวาระยะที่ 2 นักเรียนมีพฤติกรรมดานการอานภาษาอังกฤษโดยรวมอยูในระดับพอใช 
คาเฉลี่ยเทากับ 3.22 เมื่อพิจารณาแตละรายการพบวาพฤติกรรมดานความรับผิดชอบชวยเหลือกลุม
ทํางานจนประสบความสําเร็จในการทํากิจกรรม  ปฏิบัติกิจกรรมไดรวดเร็วทํางานเสร็จตามเวลาที่ครู
กําหนด  มีความเชื่อมั่นในตนเองสามารถสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและคาดคะเนเกี่ยวกับเรื่องที่
จะอาน และหาความหมายของคําศัพทที่กําหนดใหจากพจนานุกรมไดอยูในระดับดี  สวนรายการอื่นๆ 
น้ันนักเรียนมีพฤติกรรมอยูในระดับพอใช ยกเวนการบอกใจความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องที่อานได เพียง
รายการเดียวท่ียังอยูในระดับเกือบพอใช 
 
 
 
 
 
ตาราง 8  แสดงการสังเกตพฤติกรรมดานการอานภาษาองักฤษของนักเรียนระยะที่  3 
 

รายการพฤติกรรม คาเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
1. มีความรับผิดชอบ ชวยเหลอืกลุมทํางานจนประสบความสําเร็จ

ในการทํากจิกรรม 
2. ปฏิบัติกจิกรรมไดรวดเรว็ ทํางานเสร็จตามเวลาที่ครกูําหนด 
3. มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถสนทนาแลกเปลีย่นความ

 
4.33 
3.89 

 

 
0.50 
0.33 

 

 
ดีมาก 
ดี 
 



คิดเห็นและคาดคะเนเกี่ยวกบัเรื่องที่จะอานได 
4. หาความหมายของคําศัพทท่ีกําหนดใหจากพจนานกุรมได 
5. เลือกความหมายของคําศัพทใหสอดคลองกับเรื่องที่อานได 
6. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรือ่งท่ีอานได 
7. บอกรายละเอยีดและตอบคําถามเกีย่วกับเรือ่งท่ีอานได 
8. สรุปและตีความหมายเกี่ยวกบัเรื่องที่อานได 
9. เรยีงลําดับขอความหรือเรื่องท่ีอานตามลําดับของอนุเฉท

(Paragraph)ได 
10. บอกใจความสําคัญของเรื่องที่อานได 

3.89 
4.56 
3.44 
3.44 
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พอใช 
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 3.65 0.37 ดี 
  
จากตาราง 8  พบวาระยะที่ 3 นักเรียนมีพฤติกรรมดานการอานภาษาอังกฤษโดยรวมอยูในระดับดี 
คาเฉลี่ยเทากับ 3.65  เม่ือพิจารณาแตละรายการพบวาพฤติกรรมดานมีความรับผิดชอบชวยเหลือกลุม
ทํางานจนประสบความสําเร็จในการทํากิจกรรม และการหาความหมายของคําศัพทที่กําหนดใหจาก
พจนานุกรมได อยูในระดับดีมาก  สวนรายการพฤติกรรมอื่นๆ อยูในระดับดีและพอใช 

 
 
 
 
 
 
 
 
ตาราง  9  แสดผลการสังเกตพฤติกรรมดานการอานภาษาอังกฤษของนกัเรยีนระยะที่ 4 
 

รายการพฤติกรรม คาเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
1. มีความรับผิดชอบ ชวยเหลอืกลุมทํางานจนประสบความสําเร็จ

ในการทํากจิกรรม 
 

5.00 
 

0.00 
 
ดีมาก 



2. ปฏิบัติกจิกรรมไดรวดเรว็ ทํางานเสร็จตามเวลาที่ครกูําหนด 
3. มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถสนทนาแลกเปลีย่นความ

คิดเห็นและคาดคะเนเกี่ยวกบัเรื่องที่จะอานได 
4. หาความหมายของคําศัพทท่ีกําหนดใหจากพจนานกุรมได 
5. เลือกความหมายของคําศัพทใหสอดคลองกับเรื่องที่อานได 
6. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรือ่งท่ีอานได 
7. บอกรายละเอยีดและตอบคําถามเกีย่วกับเรือ่งท่ีอานได 
8. สรุปและตีความหมายเกี่ยวกบัเรื่องที่อานได 
9. เรยีงลําดับขอความหรือเรื่องท่ีอานตามลําดับของอนุเฉท

(Paragraph)ได 
10. บอกใจความสําคัญของเรื่องที่อานได 

4.67 
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 4.07 0.39 ดี 
  
จากตาราง 9  พบวาระยะที่ 4 นักเรียนมีพฤติกรรมดานการอานภาษาอังกฤษโดยรวมอยูในระดับดี 
คาเฉลี่ยเทากับ 4.07  เมื่อพิจารณาแตละรายการพบวาพฤติกรรมดานความรับผิดชอบชวยเหลือกลุม
ทํางานจนประสบความสําเร็จในการทํากิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรมไดรวดเร็ว ทํางานเสร็จตามเวลาที่
ครูกําหนด และหาความหมายของคําศัพทที่กําหนดใหจากพจนานุกรมไดอยูในระดับดีมาก    สวน
รายการอื่นๆ นักเรียนมีพฤติกรรมอยูในระดับดี ยกเวนการบอกใจความสําคัญของเรื่องที่อานไดเพียง
รายการเดียวท่ียังอยูในระดับพอใช   

 
 
 
 
 
 

ผลจากการวิเคราะหขอมูลจากการสังเกตพฤติกรรมดานการอานภาษาองักฤษของนักเรียนทั้ง 4 
ระยะ สามารถนํามาเปรยีบเทยีบใหเห็นพัฒนาการดานตาง ๆ ในภาพประกอบ 2 ดังนี ้
 

ระดับ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  2  แสดงพัฒนาการของพฤตกิรรมดานการอานภาษาอังกฤษจากการ      สังเกต
พฤติกรรม 4 ระยะ 
 
 จากภาพประกอบ 2 พบวาในระยะแรกพฤติกรรมของนักเรียนโดยรวมอยูในระดับพอใช ระยะ
ตอมา คาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามลําดับจนถึงในระยะที่ 4 ซึ่งมีคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นถึงระดับดีและดีมาก  เมือ่พจิารณา
แตละรายการ พบวารายการพฤติกรรมที่นักเรียนมีพัฒนาการจากระยะที่  1  ถึง ระยะ  ท่ี  4  มากที่สุด  3  
รายการ เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยดังนี้ 
 รายการที่  1  มีความรับผิดชอบชวยเหลือกลุมทํางานจนประสบความสําเร็จในการทาํกิจ-กรรม 
 รายการที่  4  หาความหมายของคําศัพทที่กําหนดใหจากพจนานกุรมได 
 รายการที่  2  ปฏิบัติกจิกรรมไดรวดเรว็ ทํางานเสร็จตามเวลาที่ครกูําหนด 

รายการพฤติกรรมที่นักเรยีนมีพัฒนาการสงูขึ้นนอยที่สุด มี  1  รายการ คือ 
 รายการที่  10 บอกใจความสําคัญของเรื่องที่อานได 
 
 
บันทึกเพ่ิมเตมิจากแบบสังเกตพฤตกิรรมดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรยีน 

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ระยะที่ 1
ระยะที่ 2
ระยะที่ 3
ระยะที่ 4

 รายการพฤตกิรรม 



       จากผลการสังเกตพฤตกิรรมดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรยีนในบันทกึเพิ่มเติมของผูสอน    
พบวา 
             ระยะแรก (ระยะที่  1) นักเรียนยังไมคุนเคยกับการทํางานรวมกันเปนกลุม  ความรับผิดชอบของ
แตละคนยังมีนอย สังเกตไดจากการแบงหนาที่ความรับผิดชอบของแตละคน แตละหนาที่ยังไมชัดเจน 
เชน สมาชิกในกลุมสวนหนึ่งทํางานอยางอื่นแทนที่จะชวยเหลือเพื่อนในกลุมนักเรียน     บางคนไมกลา
แสดงความคิดเห็น เนื่องจากขาดความเชื่อมั่นในตนเองและอายไมกลาพูดแสดง  ความคิดเห็นของตน 
ไดแตเปนผูรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นฝายเดียว นักเรียนบางคนไมสนใจในขณะที่เพื่อนในกลุมทํา
กิจกรรม นอกจากนั้นกิจกรรมจากใบงานที่ตองเขียนโดยใชภาษาของตน        สวนใหญยังไม ถูกตอง
ตามหลักไวยากรณ ผูวิจัยตองนํามาแกไขในขั้นตอนสุดทายของการทํา      กิจกรรม 
                ระยะตอมา (ระยะที่  2)  นักเรียนคุนเคยกับการทํางานเปนกลุมมากขึ้น  สมาชิกในกลุม สวน
ใหญรูหนาท่ีของตน  และรับผิดชอบหนาที่ของตนคอนขางดี ทําใหการปฏิบัติกิจกรรมของกลุมรวดเร็ว
ข้ึน ขณะปฏิบัติกิจกรรมนักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง และสามารถแลกเปลี่ยน  ความคิดเห็นซ่ึงกัน
และกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนคุนเคยในการฝกกิจกรรมในลักษณะนี้    ในระยะที่ 1 แตใน
ข้ันตอนทํากิจกรรมการทําแบบฝกหัดตอช้ินสวนและเรียนโครงสรางอนุเฉท (Paragraph)  ผูวิจัยพบวา
นักเรียนมีปญหา ทั้งนี้เนื่องมาจากขาดพื้นฐานทางไวยากรณ เชน การใช  คําเชื่อมประโยค รวมทั้งการ
จับใจความสําคัญของเรื่องที่อาน 
                ระยะตอมา (ระยะที่  3)  นักเรียนสวนใหญสามารถรับผิดชอบหนาที่ของตนไดเปนอยางดี 
การปฏิบัติกิจกรรมกลุมเปนไปอยางรวดเร็ว ขณะปฏิบัติกิจกรรมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น    ซึ่งกัน
และกันตลอดเวลา เชน มีการเปรียบเทียบคําตอบของสมาชิกแตละคนในกลุม นักเรียนพยายามแกไข
ความบกพรองดานการเขียนในใบงานมากขึ้น และสามารถเรียงลําดับขอความหรือเรื่องที่อานและบอก
ใจความสําคัญไดดีขึ้น  
 ระยะสุดทาย (ระยะที่  4) นักเรียนคุนเคยกับการทํากจิกรรมจนสามารถดําเนนิขั้นตอน    
กิจกรรมแตละขั้นตอนดวยตนเอง เชน เมื่อผูวิจยัแจกใบงานสมาชิกแตละกลุมจะลงมือปฏิบตัิหนาที่
ทันที ตลอดจนคอยชวยเหลอืซึ่งกันและกนัภายในกลุม ทั้งนี้เพ่ือใหกลุมของตนเสร็จกอนกลุมอ่ืนๆ เกิด
การแขงขันกนัระหวางกลุม ทําใหการเรยีนการสอนเปนไปอยางสนกุสนาน นักเรยีนมีความสุข     ใน
การเรยีน 
 จากแบบประเมินตนเองดานการอานภาษาอังกฤษทั้ง  4  ระยะและแบบสังเกตพฤติกรรมดาน
การอานภาษาอังกฤษของนักเรียนทั้ง  4  ระยะ โดยครูเปนผูสังเกตพฤติกรรมพบวานักเรียน   ได



ประเมินตนเองดานการอานภาษาอังกฤษสามารถสรุปไดดังนี้  ระยะที่  1  นักเรียนสับสนกับ   บทบาท
และหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  ระยะท่ี  2  นักเรียนรูสึกสนุกสนานในการทํางานกลุมมากขึ้น  ระยะท่ี  3  
นักเรียนมีความเชื่อมั่นตนเองในการแสดงความคิดเห็นรวมกับเพื่อนในกลุม  ระยะท่ี  4  นักเรียนมี
ความสขุในการทํากิจกรรมการอาน และสามารถรับผิดชอบหนาที่ของตนเองได          จากที่กลาวมาจะ
เห็นไดวา นักเรียนมีพัฒนาการในการทํากิจกรรมกลุมดีข้ึนตามลําดับ และเมื่อนํา มาเปรียบเทียบกับ
แบบสังเกตพฤติกรรมดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนพบวา  ระยะที่  1  นักเรียนยังขาดความ
รับผิดชอบในหนาที่ท่ีตนเองไดรับมอบหมาย  เนื่องจากยังไมคุนเคยกับการทํางานรวมกับผูอ่ืน  ระยะที่  
2  นักเรียนมีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเองดีข้ึน  ระยะท่ี  3       นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมไดอยาง
รวดเร็ว ระยะท่ี  4  นักเรียนสามารถดําเนินกิจกรรมดวยตนเองได 
 จะเห็นไดวาจากผลการประเมินตนเองดานการอานภาษาอังกฤษ  และผลการสังเกต      
พฤติกรรมดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนมีความสอดคลองกันมากในดานพัฒนาตนเองดาน
ความรับผิดชอบเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
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บทที่ 5 
สรุป  อภปิราย และขอเสนอแนะ 

 
 ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น      
มัธยมศึกษาปที่  2  โดยวิธีสอนแบบบูรณาการของเมอรดอกช  (MIA)  ครั้งนี้ ผูวิจัยตองการทราบวา
การสอนทักษะการอานโดยใชวิธีสอนแบบบูรณาการของเมอรดอกช  (MIA)  จะทําใหนักเรียนมี
ความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นหรือไม  เพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชนตอการ
พัฒนาความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนตอไป 
ความมุงหมายของการวจิัย 
 เพื่อศึกษาผลการใชวิธีการสอนอานโดยวิธีสอนแบบบูรณาการของเมอรดอกช (MIA)     
ในการพัฒนาความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน-
เบญจมราชรังสฤษฏิ์  
สมมติฐานของการวิจยั 
 นักเรียนที่เรียนการอานภาษาอังกฤษโดยวธิีสอนแบบบรูณาการของเมอรดอกช (MIA)  มี
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 
วธิกีารดาํเนินการวจิัย 
       1.  กลุมตวัอยางที่ใชในการวจิัย 
 กลุมตวัอยางทีใ่ชในการวิจยัครั้งนี้ไดแก นักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรยีน        
เบญจมราชรังสฤษฏิ ์ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  ภาคเรียนที่  1 ปการศกึษา 2546 ที่เรยีนวิชา
ภาษาอังกฤษอานเขียน  (อ. 024)  1   หองเรยีน  จํานวน  53  คน 
 
ระยะเวลาในการทดลอง 
 ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ใชเวลาในการทดลอง 16  คาบ คาบละ  50  นาที สัปดาหละ  
2  คาบ รวม  8  สัปดาห  ในภาคเรยีนที่ 1 ปการศกึษา 2546 
 
       2.  เครือ่งมือท่ีใชในการวจิัย 
 1.  แผนการสอนการอานภาษาอังกฤษโดยวิธีสอนแบบบรูณาการของเมอรดอกช 
(MIA)  จํานวน  8  แผน  ใชเวลาในการทดลอง  16  คาบ ๆ ละ  50  นาที 
 2.  แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษ  จํานวน  25  ขอ 



 3.  แบบประเมินตนเองดานการอานภาษาอังกฤษ  จํานวน  10  ขอ 
 4.  แบบสังเกตพฤติกรรมดานการอานภาษาอังกฤษของนกัเรยีน  จํานวน 10 ขอ 
 
       3.  การวิเคราะหขอมูล 
 วิเคราะหขอมูลจากการเปรียบเทียบผลทดสอบวัดความสามารถดานการอาน
ภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดลอง โดยคํานวณหาคาเฉลีย่และคาเบีย่งเบนมาตราฐานของ
คะแนนที่ไดจากการทดสอบการอานกอนและหลังการทดลอง  แลวหาความแตกตางของคาเฉลี่ย
โดยใช  t – test แบบ dependent  จากนั้นจึงคํานวณหาคาเฉลี่ย คาเบีย่งเบนมาตราฐานของคะแนน
จากแบบประเมินตนเองดานการอานภาษาอังกฤษ และแบบสังเกตพฤติกรรมดานการอาน
ภาษาอังกฤษ แตละระยะ แลวจึงทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยจากผลที่ไดรับจากการประเมนิตนเอง
ดานการอานภาษาอังกฤษ   4  ระยะ และเปรยีบเทียบคาเฉลี่ยของผลจากการสังเกตพฤติกรรมดาน
การอานภาษาอังกฤษ 4  ระยะ 
 
สรุปผลการวจิยั 
 จากผลการวิจยัซ่ึงสรุปไดจากการเปรียบเทยีบคะแนนการทดสอบวดัความสามารถ
ดานการอานกอนและหลังการทดลอง แบบประเมินตนเองดานการอานภาษอังกฤษ และแบบสังเกต
พฤติกรรมดานการอานภาษาอังกฤษของนกัเรยีน มดีังนี ้

        1.  การใชวิธีสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกช (MIA) ทําใหนักเรียนมี
ความสามารถในดานการอานภาษาอังกฤษหลังการทดลอง  เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั  
.01 

       2. การใชวิธีสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกช (MIA) ชวยใหนักเรียนมี
พัฒนาการดานการอานภาษาอังกฤษในระดับดีมาก ดานความรับผิดชอบ ชวยเหลือกลุมทํางานจน
ประสบความสําเร็จในการทํากิจกรรม การหาความหมายของคําศัพทที่กําหนดใหจากพจนานุกรม
ไดและการปฏิบัติกิจกรรมไดรวดเร็ว ทํางานเสร็จตามเวลาที่กําหนด  

 
อภิปรายผล 

ผลจากการทดลองใชวิธีสอนแบบบรูณาการของเมอรดอกช  (MIA) ในการสอนการอาน
ภาษาอังกฤษ ที่พบวานักเรียนมีความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นนั้น  เปนผลสบื
เนื่องมาจากลกัษณะสําคัญของวิธีสอนอานแบบบรูณาการของเมอรดอกช  (MIA) ดังตอไปนี ้



       1.  การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (Co-operative Learning) ทําใหความสามารถดานการ
อานของนักเรียนสูงขึ้น ทั้งนี้เพราะนอกจากจะจัดใหนักเรียนเรียนเปนกลุมตามขั้นตอนของ       เม
อรดอกชแลว  ผูวิจัยไดใชหลักการของการเรียนรูแบบรวมมือโดยจัดใหแตละกลุมประกอบดวย
นักเรียนที่มีความสามารถตางกัน และกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบในการทํางานใหแกสมาชิก  
แตละคนในกลุม   ซ่ึงทําใหการเรียนของนักเรียนมีประสิทธิภาพ วิธีการจัดกลุมมีดังนี้คือ การจัด
กลุมในขั้น-เตรียมการ  ผูสอนไดจัดการเรียนการสอนตามวิธีสอนแบบบูรณาของเมอรดอกช (MIA) 
โดยแบง   ผูเรียนออกเปนกลุมยอย ๆ  มีสมาชิกจํานวน  5 – 6 คน และเนื่องจากนักเรียนกลุม
ตัวอยางโดยเฉลี่ยมีผลการเรียนอยูในเกณฑปานกลาง และมีทั้งนักเรียนเกงและไมเกง   ผูสอนจึงจัด
แบงกลุมใหอยูคละกันในแตละกลุม เพื่อใหนักเรียนมีโอกาสปรึกษาชวยเหลือกันภายในกลุม     
จากนั้นจึงกําหนดบทบาทและหนาที่ของสมาชิกแตละคนในกลุมสลับเปลี่ยนกันไปในแตละครั้งที่
ทํากิจกรรมการอานตามขั้นตอนทั้ง  7  รวมกัน ดังนี้คือ 

1) ประธานกลุม  เปนผูดูแลการทํางานและตรวจงานขั้นสดุทายของแตละใบงาน
กอนนําเสนอ 
       2)  สมาชิกคนที่ 1  เปนผูเขียนคําตอบใหความหมายของคําศัพทที่กําหนดใหในใบ
งานที่  1  และเขียนคําตอบของคําถามยอยๆ  ที่ปรากฏอยูดานขางของเนื้อเรื่องในใบงานที่  2 

       3)  สมาชิกคนที่ 2  เปนผูเขียนคําตอบของคาํถามแบบปลายเปดโดยการเติมขอความ
ในใบงานที่  3 และเขียนคําตอบของการถายโอนขอมูลในใบงานที่  4  

4)  สมาชิกคนที่  3  เปนผูเขียนคําตอบที่ไดจากการตอกจิกรรม  Jigsaw  รวมกัน
ของกลุมลงในใบงานที่  5   
.  5)  สมาชิกคนที่  4  เปนผูนําแถบประโยคขอความที่ไดจากการตอ Jigsaw  รวมกนั
ของกลุมติดบนกระดานดํา 

6)  สมาชิกคนที่  5  เปนผูอานประโยคที่ไดจากการทํากจิกรรม Jigsaw รวมกัน  
              จากการจัดการเรียนรูดังกลาวทําใหผูเรียนรูจักชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ตลอดจนสงเสริมให
สมาชิกทุกคนมีโอกาส คิด พูด แสดงความคิดเห็น ลงมือกระทํา อยางเทาเทียมกัน เปนการสราง
ความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิกในกลุม สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ดังผลปรากฏชัดเจนในผล
การประเมินตนเองดานการอานภาษาอังกฤษทั้ง  4  ระยะ  (ดูภาพประกอบ 1 หนา 36 )  และจากผล
การสังเกตพฤติกรรมดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนทั้ง 4 ระยะ (ดูภาพประกอบ 2  หนา 42) 
ที่พบวา นักเรียนมีพัฒนาการมากในดานความรับผิดชอบชวยเหลือกลุมจนประสบ ความสําเร็จ      
มีความสามารถปฏิบัติกิจกรรมอยางรวดเร็ว กระตือรือรนในการทํางาน  นอกจากนี้การเรียนการ
สอนภาษาตางประเทศโดยการแบงกลุมทําใหเกิดผลดี คือ ทําใหผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้น        



นักเรียนมีโอกาสใช ภาษาอยางแทจริง  (Sprenger. 1973 : 12 – 15)  ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของ 
แฮริสและสมิทธ (Harris and  Smith. 1980 : 252 – 255)  ที่วา การที่นักเรียนไดอภิปรายรวมกันใน
กลุม จะเปนการฝกใหนักเรียนเกิดความเขาใจในการอานดียิ่งขึ้น       

       2.  การเนนผูเรียนเปนสําคัญ วิธีสอนการอานแบบบูรณาการของเมอรดอกช  (MIA)  
เปนวิธีการสอนอานที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน นักเรียนได
เรียนรูภาษาจากการปฏิบัติกิจกรรมกลุม และแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ ทําใหนักเรียนไม  
เบื่อหนาย เกิดความสนใจ กระตือรือรนในการทํากิจกรรม ดังผลจากการเปรียบเทียบจากการ
ประเมินตนเองดานการอานภาษาอังกฤษทั้ง  4  ระยะ  (ดูภาพประกอบ 1 หนา 36)  จากการสังเกต
พฤติกรรมดานภาษาอังกฤษของนักเรียนทั้ง  4  ระยะ  (ดูภาพประกอบ  2  หนา 42)  และจากบันทึก
เพิ่มเติมการประเมินตนเองดานการอานภาษาอังกฤษ  (ดูบันทึกเพิ่มเติมหนา  37)  พบวา   นักเรียนมี
ความกระตือรือรนในการทํากิจกรรมเพิ่มมากขึ้น  นักเรียนไมรูสึกงวงหรือเบื่อขณะปฏิบัติกิจกรรม 
สงผลใหนักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมไดรวดเร็วข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับ บารทเลท  (Bartellette. 
1991 : 15)  ที่กลาววา การมีสวนรวมในการคิดและทํากิจกรรมจะทําใหผูเรียนมีความกระตือรือรน 
และสนใจที่จะเรียนตลอดเวลา  

       3. วิธีสอนการอานภาษาอังกฤษทีเ่นนบูรณาการทักษะทางภาษา การสอนอานโดยวธิี
สอนแบบบูรณาการของเมอรดอกช  (MIA)  เปนการอานในรูปแบบบูรณาการทักษะทางภาษา โดย
จัดกิจกรรมทีส่งเสริมใหนักเรยีนมโีอกาสฝกทกัษะทางภาษาในดานตางๆ ไดแก ฟง พูด เขยีน    
รวมกับการอานตลอดเวลาทีท่ํากิจกรรมดังนี้ 
  3.1  กิจกรรมในขั้นที่  1  การถามนํากอนการอาน (Priming  Questions)   คําถาม  
ที่ผูสอนใชจะเปนคําถามที่สอดคลองกับเรื่องที่จะอานและเปนลักษณะคําถามแบบปลายเปด เพื่อ
เปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น และขั้นที่  2 การทําความเขาใจกับคําศัพท  
(Understanding  Vocabulary)  เปนขั้นตอนที่นักเรียนสามารถใชพจนานุกรมในการหาความหมาย
ของคําศัพทที่ปรากฎอยูในใบงาน  กิจกรรมทั้ง  2 นี้ ทําใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมและแสดงความ
คิดเห็นรวมกันจึง สามารถทํากิจกรรมสําเร็จไดอยางรวดเร็ว ดังผลปรากฏในการประเมินตนเอง 
ดานการอานภาษาอังกฤษทั้ง  4  ระยะ  (ดูภาพประกอบ  1  หนา 36) และการสังเกตพฤติกรรม   
ดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนทั้ง  4  ระยะ  (ดูภาพประกอบ  2  หนา 42)  ที่พบวานักเรียนมี
พัฒนาการดานการมีความเชื่อมั่นในตนเองสามารถสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแสดงคาดคะเน
เกี่ยวกับเรื่องที่อานไดดีมาก 
  3.2  ในขั้นที่  3  การอานเนื้อเรื่อง  (Reading  the  Text)  และขั้นที่  4  การทํา  
ความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องที่อาน  (Understanding  the  Text)  นักเรียนจะตองรวมมือกันอานเพื่อหา



ความหมายของคําศัพทใหสอดคลองกับเรื่องที่อานได  ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบคําถาม
เกี่ยวกับเรื่องที่อาน ในขณะทํากิจกรรมขั้นที่  3 และ 4  นักเรียนจะมีการอภิปรายกันตลอดเวลา      
ดังผลปรากฏในการประเมินตนเองดานการอานภาษาอังกฤษทั้ง 4 ระยะ (ดูภาพประกอบ 1 หนา 36) 
และการสังเกตพฤติกรรมดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนทั้ง  4 ระยะ  (ดูภาพประกอบ 2  
หนา 42) ที่พบวานักเรียนสามารถหาความหมายของคําศัพทที่กําหนดใหในใบงานจากพจนานุกรม
และเลือกความหมายของคําศัพทใหสอดคลองกับเรื่องที่อานได  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง    
ที่อานได  ตลอดจนสามารถบอกรายละเอียดและตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่อานไดดีและดีมาก 
  3.3  ในขั้นที่ 5  การถายโอนขอมูล  (Transfering Information)  และขั้นที่  6      
การทําแบบฝกหัดตอช้ินสวนประโยคและเรียงโครงสรางอนุเฉท  (Jigsaw  Exercise  & Paragraph)  
นักเรียนรวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นพรอมกับเขียนตอบในลักษณะที่เปนภาษาของตนเอง
พรอมกับ สรุป วิเคราะห  ตีความหมายของเรื่องที่อาน ดังผลปรากฏอยูในการประเมินตนเองดาน
การอานภาษาอังกฤษ  (ดูตาราง 5  หนา  35)  และการสังเกตพฤติกรรมดานการอานภาษาอังกฤษ
ของนักเรียน  (ดูตาราง 9 หนา 41)  ที่พบวานักเรียนสามารถ สรุป ตีความหมาย  และตอบคําถาม
เกี่ยวกับเรื่องที่อานได  ตลอดจนสามารถเรียงลําดับขอความหรือเรื่องที่อานตามลําดับอนุเฉท  
(Paragraph)  ไดดีและดีมาก 
                จากที่กลาวมาทั้งหมดจะเห็นไดวาวิธีสอนอานแบบบูรณาของเมอรดอกช  (MIA)  ทําให 
นักเรียนมีโอกาสไดใชทักษะทางภาษาทั้ง 4  ดานพรอมกันโดยตลอดซึ่งสอดคลองกับกรมวิชาการ  
(กรมวิชาการ.  2541 : 150)  ที่กลาววา  ในการจัดการเรียนการสอนภาษาที่เนนเนื้อหาตองคัดเลือก
เนื้อหาที่เอื้อตอการบูรณาการทักษะภาษา  4  ทักษะ คือ ฟง พูด อาน และเขียน ซ่ึงจะทําใหผูเรียน
สามารถพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห ตีความหมาย บอกรายละเอียดของขอมูล ตลอดจน
สามารถพัฒนาการเขียนสรุป เรียบเรียงเนื้อหาอยางมีระบบและสามารถเขียนขอความในระดับ     
ยอหนา  (Paragraph)  ได นอกจากนี้เกษม  บํารุงเวช  (2530 : 5)  ยังกลาวไวในงานวิจัยการศึกษา
เปรียบเทียบความเขาใจในการอานและความสามารถในการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  
ที่ไดรับการสอนโดยวิธีสอนแบบบูรณาการของเมอรดอกช  (MIA) และวิธีการสอนตามคูมือครูวา
การบูรณาการทักษะทางภาษาเขาดวยกันจะชวยลดปญหาความเบื่อหนายของผูเรียนอยางมาก  
เพราะนักเรียนไดมีโอกาสฝกกิจกรรมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังชวยให
นักเรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง 

       4.  วิธีการสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกช  (MIA)  เปนวิธีสอนที่มีกิจกรรมที่
สนุกสนาน ชวยผอนคลายความตึงเครียด ทําใหนักเรียนไดเรียนรูการอานภาษาอังกฤษอยางมี
ความสุข กระตือรือรนในการปฏิบัติกิจกรรม และเอื้อใหผูเรียนพัฒนาความสามารถในดานการใช



ภาษาของตนเองใหสูงขึ้น  ดังผลปรากฏชัดเจนในบันทึกเพิ่มเติมการประเมินตนเองดานการอาน
ภาษาอังกฤษ  (ดูบันทึกเพิ่มเติมหนา 37)  บันทึกเพิ่มเติมการสังเกตพฤติกรรมดานการอาน
ภาษาอังกฤษของนักเรียน (ดูบันทึกเพิ่มเติมหนา43) ที่พบวา นักเรียนรูสึกสนุกสนาน ชอบการสอน
อานโดยวิธีสอนแบบบูรณาการของเมอรดอกช  (MIA) และมีความสุขในการเรียน 

       5.  การสอนอานโดยวิธีสอนแบบบูรณาการของเมอรดอกช (MIA) ในขั้นที่ 2  การทํา
ความเขาใจกับคําศัพท  (Understanding  the  Vocabulary)  โดยการเปดพจนานุกรม ชวยทําให     
นักเรียนมีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมรวมกันและทําใหเกิดความเขาใจเรื่องที่อาน  การจับใจความสําคัญ
ของเรื่องที่อานได  เพราะความรูดานคําศัพทเปนสิ่งสําคัญในการเรียนรูภาษาตางประเทศ เพื่อที่จะ
ใชส่ือความหมายในดานตางๆ ดังผลปรากฏในการประเมินตนเองดานการอานภาษาอังกฤษทั้ง       
4  ระยะ  (ดูภาพประกอบ  1  หนา 36)  และการสังเกตพฤติกรรมดานการอานภาษาอังกฤษของ    
นักเรียนทั้ง  4  ระยะ  (ดูภาพประกอบ 2  หนา 42)  ที่พบวานักเรียนสามารถเลือกความหมายของ  
คําศัพทใหสอดคลองกับเรื่องที่อาน  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อาน  สรุปและตีความหมาย
เกี่ยวกับเรื่องที่อานอยูในระดับดีมาก  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของพิตรวัลย  โกวิทวาที  (2514 :   
59 – 62)  ที่ไดศึกษาคนควาเรื่องความสัมพันธระหวางความเขาใจคําศัพท กับความเขาใจในการอาน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  พบวานักเรียนที่มีความเขาใจคําศัพทสูงจะมี  
ความเขาใจในการอานสูงดวย 
 สวนผลจากการสังเกตพฤติกรรมดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนที่พบวา       
นักเรียนมีพัฒนาการดานความสามารถในการบอกใจความสําคัญนอยกวาดานอื่นๆ นั้นอาจเปน
เพราะประสบการณในการใชทักษะทางภาษาดานการสรุปความและแปลความยังนอย นักเรียนมี
พื้นฐานไวยากรณ ดานคําเชื่อมตางๆ ไมเพียงพอตลอดจนระยะเวลาในการทดลองจํากัด จึงทําให 
นักเรียนมีพัฒนาการทางดานนี้นอยกวาดานอื่นๆ  
 
ขอเสนอแนะ 
              ขอเสนอแนะทั่วไป 
                      1. การสอนการอานโดยวิธีสอนแบบบูรณาการของเมอรดอกช (MIA) ในขั้นกิจกรรม    
การทําแบบฝกหัดตอช้ินสวนและเรียงโครงสรางอนุเฉท  (Jigsaw  Exercise  & Paragraph) ซ่ึงมี         
จุดมุงหมายใหนักเรียนบอกใจความสําคัญของอนุเฉทนั้น ผูสอนตองคํานึงถึงระดับความสามารถ
ของ ผูเรียนดวย    โดยเฉพาะผูเรียนที่เรียนอยูในระดับชั้นตนๆ เชน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 หรือ  2    
ผูสอนควรกําหนดประโยคที่ระบุใจความสําคัญไวในขั้นตอนการทําแบบฝกหัดตอช้ินสวน 
(Jigsaw) ดวย เพราะผูเรียนอาจไมสามารถเขียนประโยคบอกใจความสําคัญไดดวยตัวเอง 



 2. ในการสอนการอานโดยใชวิธีสอนแบบบูรณาการของเมอรดอกช (MIA)  ครูผูสอน
ควรพิจารณาโครงสรางทางไวยากรณที่ปรากฏอยูในเนื้อเรื่องแตละเรื่องวาเหมาะสมกับระดับ
ความสามารถของผูเรียนหรือไม แลวจึงนํามาสอนกอนที่จะใหผูเรียนทํากิจกรรมการอานเพื่อให
นักเรียนสามารถตีความ สรุปความไดเร็วข้ึน และเพื่อชวยใหนักเรียนสามารถเขียนไดถูกตองยิ่งขึ้น 
 3. ในการสอนการอานโดยวิธีสอนแบบบูรณาการของเมอรดอกช  (MIA)  ควรใช 
หองเรียนที่มีขนาดใหญ สามารถเคลื่อนที่อุปกรณตางๆ เชน โตะ เกาอี้ไดงาย เพื่อสะดวกในการ   
จัดกิจกรรมกลุม และควรจัดใหอยูหางจากหองเรียนอื่นๆ พอสมควร เพราะการเรียนการสอนดวย
วิธีนี้ผูเรียนจะมีปฏิสัมพนัธระหวางกันตลอดเวลา จึงมักมีเสียงดังขณะปฏิบัติกิจกรรม 

        4. ผูสอนควรจัดหาอุปกรณเพื่อความสะดวกในการเรียนการสอน เชน พจนานุกรม 
และกระดาษกาวสําหรับติดแถบประโยคสํารองไว เปนตน 
 5. ผูสอนควรจัดคละนักเรียนที่มีความสามารถแตกตางกันไวในกลุมเดียวกัน เพื่อฝก
ใหนักเรียนชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
  
ขอเสนอแนะในการทําวจิยัครั้งตอไป 
 1. ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาผลการใชวิธีสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกช (MIA)   
เพื่อพัฒนาความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับชั้นอื่นๆ  
 2.  ควรมกีารวจิัยเพื่อศกึษาผลการใชวธิีสอนอานแบบบรูณาการของเมอรดอกช 
(MIA)  ในกลุมสาระการเรยีนรูภาษาตางประเทศอื่นๆ  เชน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน  ฯลฯ เนื่องจาก
วิชาดังกลาวเปนวิชาทีผู่สอนสามารถเนนการบรูณาการทกัษะทางภาษาไดเชนเดียวกนั 
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Fast  Food 
 
 
Today,  you  can  find  fast food  restaurants  in  every  big  city.  In  some  place,  you  stand  in  a line  
and  get a hamburger  or  a  hot  dog  in  a  paper  bag ;  in  others  you  can  pick  up a  tray  of fish,  
chicken  or  pizza ;  and  in  some  fast  food  restaurants  you  can  drive  your car up to a window  and  
place your order.  A few  minutes later a worker passes  you your food through the window and you can 
drive away and eat in your car. 
 In  New  York,  Paris,  Tokyo,  Singapore  and  thousands  of other  cities  aroud  the  world,  
new  fast food  restaurants open  every day.  But  why  do people prefer  fast  food restaurants  to more  
comfortable  restaurants.  They  can sit quietly  at  a table and watch  the  world go by?  Two things  
make  fast  food  restaurants  popular,  speed  and price.  People’s time is valuable.  They  may  have 
only thirty  minutes  for lunch.  They don’t want to waste  a lot of time eating or  preparing  food. 
 The  service  is  fast,  so  they  can  order  the  food which  they want to and finish in less than 
fifteen  minutes.  And  price  is inexpensive 
 

From  :  Read  and  Learn, Unit 2  p.7 
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ตัวอยางแผนการสอน 
 
เวลา 2 คาบ 100 นาที 
 
สาระสําคัญ การอานเกีย่วกบัประวัติความเปนมาของรานอาหารประเภท Fast Food ทําใหนกัเรยีนมี
โอกาสแสดงความคิดของตนเองเกี่ยวกับอาหารประเภท Fast Food และใชทักษะการอานเพื่อหาขอมูลและ
จับใจความสําคัญ  ซ่ึงเปนทักษะทีจ่ําเปนในการอานสิ่งตางๆในชีวิตประจําวนั 
 
จุดประสงคการเรียนรู 1.  นักเรียนสามารถหาขอมูลจากเรื่องที่อานได  
   2.  นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอความที่อานได 
   3.  นักเรียนสามารถบอกความหมายของคําศัพทจากเรื่องที่อานและนํา 
        คําศัพทไปใชไดอยางถูกตอง 

  
สื่อการสอน  1. ใบงาน (Worksheet) 
   2. รูปภาพ 
 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

 ครูอธิบายเกี่ยวกับการเรียนการสอนการอานโดยวิธีแบบบูรณาการของเมอรดอกช 
(MIA) พรอมกับแบงกลุมนักเรียนออกเปนกลุม ๆ ละ 5-6 คน โดยกําหนดหนาที่ของสมาชิก
แตละคนในกลุม ดังนี้  

2.1 ประธานกลุม เปนผูดูแลการทํางาน และตรวจงานขั้นสุดทายของแตละใบงาน
กอนนําเสนอ 

2.2 สมาชิกคนที่ 1 เปนผูเขียนคําตอบในใบงาน A , B  
2.3 สมาชิกคนที่ 2 เปนผูเขียนคําตอบในใบงาน C , D  
2.4 สมาชิกคนที่ 3 เปนผูเขียนคําตอบในใบงาน E  
2.5 สมาชิกคนที่ 4 เปนผูนําแถบประโยคขอความที่ไดจากการตอ  Jigsaw  
       รวมกันของกลุมติดบนกระดานดํา 

                                         2.6 สมาชิกคนที่ 5 เปนผูอานประโยคที่ไดจากการทํากิจกรรม Jigsaw     
                                               รวมกัน 
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* สมาชิกแตละคนจะตองสลับหนาที่กันไปทุก 2 คาบ * 
       ครูดําเนินการสอนโดยวธีิแบบบูรณาการของเมอรดอกช (MIA)ตามขั้นตอนดังตอไปนี้  

1. การตั้งคําถามนํากอนการอาน (Priming Questions) : 10 นาที 
- ครูแสดงภาพเกี่ยวกับอาหารประเภท Fast Food แลวถามคําถามตอไปนี้ 

 Do you like this food? 
 What is it ? 
 Where can you buy it ? 
 Do you like fast food restaurants ? 
 Why do (don’t) you like fast food restaurants ? 

     - ครูเขียนคาํตอบของนักเรียนบนกระดาน 
       2.  การทําความเขาใจเกีย่วกับคําศัพท (Understanding Vocabulary) : 15 นาท ี

     - ครูแจกใบงานคําศัพท (Worksheets A) เพื่อใหแตละกลุมชวยกันคนหาความหมายของ 
คําศัพท ในแบบฝกหัดโดยใหคนหาจากการเปดพจนานุกรม  โดยใชคําสั่งดังตอไปนี ้

 Divide into groups of six. 
 Give the meanings of these words. 
 5 minutes for this task. 
 You can use your dictionary. 

 - ครูประเมินผลการทํางานของนักเรียนโดยสังเกตจากการทํางานของนักเรียนแตละกลุม 
 - ครูเฉลยคําตอบโดยใหผูแทนนักเรยีนคนใดคนหนึ่งจากแตละกลุมเปนผูตอบคําถามทีละกลุม
จนครบทุกขอ โดยใชคําถามดังตอไปนี้  

 What does the word “comfortable” mean ? 
            …….etc……. 

  3. การอานเนือ้เร่ือง (Reading the Text) : 25 นาที 
          - ครูแจกใบงาน (Worksheet B) ซ่ึงเปนเรื่องเกี่ยวกับ Fast Food แลวใหแตละกลุมทําความเขาใจ 
            เนื้อเร่ืองพรอมกับทําแบบฝกหัดตอบคําถามยอย ๆ ที่ปรากฏอยูดานขางของเนื้อเร่ืองโดยใช    

คําสั่งดังตอไปนี้ 
 Read this story and answer the questions beside the passage. 
 10 minutes for this task. 

    - ครูสังเกตการรวมกิจกรรมของแตละกลุมและแนะนาํกลุมที่ประสบปญหาในการอาน 
    - ครูใหตวัแทนของแตละกลุมเขียนคําตอบบนกระดาน 
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         - ครูเฉลยคําตอบที่ถูกตองโดยทําความเขาใจกับเนือ้เร่ืองที่อานพรอมกับนักเรียนทีละ       
      อนุเฉท  (Paragraph) จนจบเรื่อง 

4. การทําความเขาใจกับเรื่อง (Understanding the Text)  : 10 นาท ี
           - ครูแจกใบงาน (Worksheet C) พรอมบอกวิธีทําแบบฝกหัดโดยใชคําสั่งดังตอไปนี ้

 Complete the sentences according to the text. 
 7 minutes for this task. 

         - ครูสังเกตการทํากิจกรรมกลุมรวมกนัของนักเรียน 
         - ครูใหนักเรียนตอบคาํถามพรอมกับบอกรายละเอียดของแหลงที่มาของคําตอบนั้นโดยให      

นักเรียนคนใดคนหนึ่งของแตละกลุมเปนผูตอบคําถามทีละกลุมโดยใชคําถาม ดังตอไปนี้ 
        What is your answer? 

 Where do you find your answer? 
           - ครูเขียนคําตอบที่ถูกตองบนกระดาน 

5. การถายโอนขอมูล (Transfering Information) : 15 นาที 
          - ครูแจกใบงาน (Worksheet D) แลวใหแตละกลุมนาํขอมูลที่ไดจากการอานเรื่อง Fast Food มา

เติมลงในตารางที่กําหนดใหโดยใชคําสั่งดงัตอไปนี ้
 Draw  pictures of fast food in to column A . 
 Write  names of fast food restaurants in to column B . 
 5 minutes for this task. 

    - ครูรวบรวมใบงานของแตละกลุมเพื่อตรวจความถูกตอง 
 6. การทําแบบฝกหัดตอช้ินสวนและเรียงโครงสรางอนุเฉท (Jigsaw Exercise & Paragraph  
               Structure) :  20 นาที 

           - ครูแจกชิ้นสวนตาง ๆ ของแตละประโยคใหแตละกลุมชวยกนัตอช้ินสวนแตละประโยค       
ใหถูกตองโดยใชคําสั่งดังตอไปนี ้

 Join the given stripes in to four completed sentences. 
 7 minutes for this task. 

          - ครูใหแตละกลุมนําเสนอผลงานในการตอช้ินสวนตาง ๆ ของแตละประโยคโดยการเรียกอานที
ละกลุม 

         - ครูเฉลยแบบฝกหัดตอช้ินสวนตาง ๆ ของแตละประโยคที่เกีย่วกับเรื่อง Fast Food โดยติด
ประโยคที่ถูกตองบนกระดาน 
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           - ครูใหนักเรียนแตละกลุมชวยกันนําประโยคที่ถูกตองจากการตอช้ินสวนของประโยคไปเติมใน
แผนผัง ของใบงาน (worksheet E) ที่กําหนด แลวใหนักเรียนเรียงลําดับเขียนเปนอนุเฉท (Paragraph) 
โดยใชคําสั่งดังตอไปนี้ 

 Put the sentences into the correct places in the diagram.  
 Write them into a paragraph. 
 5 minutes for this task. 

           - ครูเฉลยคําตอบพรอมกับนักเรยีนโดยการถามพรอมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัประโยคที่นาํมา 
เขียนเปนอนุเฉท (Paragraph) 

7. การประเมนิผลและแกไข (Evaluation & Correction) : 5 นาท ี
          - ครูแกไขขอผิดพลาดทางภาษาของนักเรียนที่พบในขั้นตอนที่ 4,5,6 รวมกับนกัเรียน 
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( WORKSHEET A ) 

 
 
Directions : Write the meanings of the vocabulary.  
                    ( you can use your dictionary. ) 
1. tray               (n.)   = ____________                 10. waste            (v.)     =  ____________              
2. place             (n.)   = วาง                                   11. popular       (adj.)    =  เปนที่นิยม 
3. order             (v.    =  ____________                12. prepare         (v.)     =  ____________ 
4. prefer            (v.)   =  พอใจ                              13. service          (n.)     = การบริการ 
5. speed            (n.)    =  ___________                 14. inexpensive (adj)    = ราคาถูก 
6. valuable       (adj.) =   มีคา                                15. meal              (n.)    = ____________ 
7. pass              (v.)    =  ___________ 
8. pick up         (v.)    = ____________ 
9. comfortable (adj.)  =  ____________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

65

(WORKSHEET B) 
 

Directions :  Read the passage  with your friends in group  
               and answer the questions 
 

      Today, you can find fast food restaurants in 
           every big   city. In some place,  you  stand  in a line  
                      and get a hamburger or a hot dog in a paper bag ;in 

1. Is there any place  others  you  can  pick  up  a  tray of fish, chicken or  
    like this in Thailand?  pizza  ;  and  in  some  Fast  food   restaurants  you  
    …………………...  can  drive  your car up to a window and place  your  

order. A few minutes later a worker passes you your 
food  through  the  window and you can drive away  
and eat in your car. 

     In New York , Paris , Tokyo, Singapore and 
thousands of other cities around the world, new fast 
food restaurants open every day . But why do people 

2. The word with the opposite prefer  fast  food  restaurants  to  more  comfortable 2            3.  refers to 
     meaning of comfortable restaurants. They 3 can sit quietly at a table and watch           ……………… 
     is………………….  the  world  go  by ?  Two  things 4   make  fast  food          4. refers to    

restaurants  popular, speed  and price, People’s time              ……………… 
is valuable. They may have only  thirty  minutes for 
lunch. They don’t want to waste a lot  of time eating 
or preparing food. 

     The service is fast, so they can order the food  5. refers to 
which 5 they want to eat and finish in less than fifteen          ………………… 
minutes. And price is inexpensive 6   6.The opposite 

                 word is  
                                    ………………….. 
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(WORKSHEET C) 
 

Directions:  Complete the following sentences according to the text  
 
1. People like fast food because..…………………………………………………………... 
2. You can find fast food restaurants in every big city because …………………………… 
3.    The best title for this story should be …………………………………………………… 
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(WORKSHEET D) 
 
Directions : Draw the pictures of fast food into column A and write the names of  
                   restaurants into column B 
 
    
    A    B 
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Rearrange the given stripes into 4 completed sentences. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jigsaw Exercise 
 

in fast food  restaurants. 

in every big city around the world. 
Many people like to eat 

and prices are cheap. 

Today ,people can find  them 

The service is fast 
 

     Fast  Food  Restaurants 

     are  popular 
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(WORKSHEET  E) 

 
 

Directions :  Put  the  four  completed  sentences  into  the correct  places  in  the  diagram    
  and  with  the  main  idea.  Then  write  the  short  paragraph in the  spaces  
  below. 
 
 
                                                                  Main  idea 
 
 
 
                               (detail)                                   (detail)             (detail) 
                                        ………………..                ……………….                  …………………. 
                                        ………………..                 ………………..                 …………………. 
                                        ………………..                  ………………..                …………………. 
                                        ………………..                  ………………..                …………………. 
 
 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

= 

(detail) 
………………
………………
………………
………………



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก  ข 

- แบบทดสอบวดัความสามารถดานการอานภาษาองักฤษ 
- แบบประเมินตนเองดานการอานภาษาอังกฤษ 
- แบบสังเกตพฤติกรรมดานการอานภาษาอังกฤษ 
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แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2 

ENGLISH  READING  COMPREHENSION  TEST 
                50  minutes  25 items 
 
 Part. I  Choose  the  best vocabulary 
1.  David  works  as  a  manager  of  a  company that  produces  electric  equipment. 
    The  underlined  word  means………. 
     a.  an organization that makes or sells  goods. 
     b.  a group of people who work together. 
     c.  a small area where people live. 
     d.  a club where people meet regularly. 
2.  People in Amphur Borsang  make umbrellas for sale. 
    What does the underlined word mean? 
     a.  display     c.  produce 
     b.  appear     d.  offer 
3.  Most of the passengers died in the accident but he could survive. 
    This means he was still……. 
     a.  surprised     c.  alone 
     b.  injured     d.  alive 
4.  We look after Sandy’s kids until she gets home from work. 
    What  does the underlined word mean? 
     a.  take care of    c.  watch 
     b.  feed     d.  be fond of 
5.  The doctor suggests that Mr. Brown should stop smoking because of his bad health. 
    The underlined word means……… 
     a.  controls     c.  decides 
     b.  advises     d.  allows 
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 Part  II.  Read the passages and choose the best main idea. 
 Many birds don’t sing when it is raining very hard.  This is also true when there is a strong 
wind.  Birds do not sing much when it is very cold.  Just before or after a storm, many birds sing more 
than they usually do 
 
6.  The main idea of this paragraph is………. 
     a.  why birds sing very much.   c.  when birds sing and do not sing. 
     b.  how many birds do not sing.  d.  why birds sing and do not sing. 
 
 Sometimes we write letters on paper.  We do our homework on it.  We read books which are 
made of paper.  Sometimes we eat from paper dishes or drink from paper cups.  We carry things in paper 
bags.  We draw on paper. 
 
7.  The main idea of the paragraph is……… 
     a.  how paper is made. 
     b.  how paper helps us. 
     c.  what paper is made. 
     d.  why people use paper. 
 
A cat is one of the smartest of all animals.  It is not easy to train cats but they can be taught many tricks.  
They can be taught to open doors and turn on tops. 
 
8.  The  main idea of the paragraph is……… 
     a.  what cats can learn. 
     b.  why cats like people. 
     c.  why people train cats. 
     d.  how to train cats. 
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 Tomorrow morning is an important day for Dennis.  He will play in his first game on the school 
football team.  He wants to be a good football player.  This afternoon he is practicing a lot. Practice will 
make him a good player. 
 
9.  The main idea of this paragraph is……… 
     a.  Dennis is at practice this afternoon. 
     b.  Our school football team is a good one. 
     c.  tomorrow is an important day for Dennis. 
     d.  practice will make him a good player. 
 
 My father is a mechanic because he enjoys fixing cars.  He likes to look at the engine and the 
brakes.  He says, llsa, this is a good job.  Why won’t you be a mechanic when you’re older?  But I don’t 
want to be a mechanic.  I don’t like cars. I want to be a doctor. 
 
10. The main idea in this paragraph is…….. 
     a.  llsa likes the same job as his father. 
     b.  llsa likes the same job as his mother. 
     c.  llsa’s father doesn’t like his job. 
     d.  llsa wants to be a doctor. 
 
 Part  III.  Read the passage and choose the best answer. 
 Betty tells Susan, her new neighbor  about Kate who lives alone and needs nothing.  She doesn’t 
need friends,  children or neighbors.  She works very hard and work is the only important thing in her 
life. 
 
11. Which is true according to the passage? 
     a.  Betty works hard. 
     b.  Susan doesn’t want any friends. 
     c.  Kate only wants to do her work. 
     d.  Kate is Betty and Susan’s friend. 
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12. According to the passage, Kate……. 
     a.  has many children. 
     b.  is single. 
     c.  is a housewife. 
     d.  has two close friends, Betty and Susan. 
 
 This is really a very fast game, the fastest I have seen so far this year.  Both sides are fighting for 
the ball all the time.  The crowd is  loving every minute of it.  They’re shouting at the top of their voice. 
 
13. Why is the crowd loving every minute of the game? 
     a.  the game takes a long time. 
     b.  the game is very exciting. 
     c.  the game is rarely  fast. 
     d.  the game is very fast. 
14. Which is true according to the story? 
     a.  The writer never sees games. 
     b.  The writer has seen many fast games. 
     c.   This  game is as fast as the other games. 
     d.  The writer watches  this game for a long time. 
 
 Johnny was a farmer who had many sons.  He wanted them to become good farmers.  He has 
been sick for a long time.  When he was dying, he called his sons and said, “Boy, I have hidden my 
wealth in the wine yard.  Search for it because it is all I give you.  His sons thought that their father 
buried a treasure in the wine yard,  When the farmer was dead a week later, they dug in wine yard, 
looking for the treasure until they had ploughed  the wine yard so well that they  had fine grapes.  The 
best treasure is what they get from hard work. 
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15. “Search for it” (line 3). “it” refers to the farmer’s……… 
     a. wine yard    c.  wealth 
     d. crops    b.  hard work 
16. Johnny told his sons about his wealth because…….. 
     a.  he wanted them to become good farmers. 
     b.  he had actually hidden some money. 
     c.  he wanted them to find out his puzzle. 
     d.  he hid the valuable things under the ground. 
17. What did the farmer’s sons get instead of the treasure? 
     a.  wine yard.     c.  fine crops. 
     b.  golden bowls.    d.  a box of diamonds. 
18. they (line 5) refers to…….. 
     a.  the grapes 
     b. the farmer’s sons. 
     c.  the farmer and his sons. 
     d.  the wine yards and treasure. 
 19. What is the best title for  this story? 
     a.  The Good Crops    c.  The Farmer’s  Sons 
     b.  The Best Treasure    d.  The Wealth 
 
 Let us recall the principles of this plan of eating, which will both make you slim and keep you 
healthy. They were, firstly, you should cut down food as much as possible. The foods contain 
carbohydrates (sugar and starch) – food like sweet, biscuits, bread, cake, and puddings. Secondly, you 
should eat those food which will give you all the protein, vitamins and mineral elements you need. This 
means that you can eat as much as you like those foods which contain no sugar or starch – meat, fish, 
eggs, cheese, butter, cream, magarine. If you do this – if you change to this new and better way of eating 
– three things will happen. Firstly, you will lose your excessive weight. Secondly, you will not feel 
hungry. Thirdly, you will reach a level of health which you have forgotten or never even knew.  
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20. What kind of food doesn’t give vitamin? 
     a.  meat 
     b.  orange 
     c.  bread 
     d.  milk 
21. The writer wants readers to know about……… 
     a.  how to eat carefully. 
     b.  how to cook good food. 
     c.  how to choose fresh food. 
     d.  how to select healthy food. 
 

Complete the diagram by using the information from the passage  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

22. 
…………….. 

Food you should avoid. 
gives. 

Carbohydrates. 
+sugar and starch. 

Food you should eat. 
gives. 

Non – carbohydrates. 
-sugar and starch. 

Example 
     23………….. 
     24. cake 
     25………... 

Example 
eggs 

……………. 
steak 
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22.  a.  Food 
      b.  Principle of eating 
      c.  Health 
      d.  Plan of eating 
23.  a.  meat 
      b.  fish 
      c.  biscuits 
      d.  cheese 
24.  a.  magarine 
      b.  pudding 
      c.  bread 
      d.  sweets 
25.  a.  cheese 
      b.  magarine 
      c.  pudding 
      d.  cream 
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แบบประเมินตนเองดานการอานภาษาอังกฤษ 

คําชี้แจง   1.  ใหนกัเรียนประเมินความสามารถดานการอานภาษาองักฤษของตนเองขณะที่ไดรับ 
        การสอนอานโดยวิธีแบบบูรณาการของเมอรดอกซ (MIA) แลวเขียนเครื่องหมาย  
        ลงในชองระดับคะแนนทีต่รงกับความสามารถของตนแตละขอ 
  2.  ระดับคะแนนมี  5  ระดับ ดังนี ้
   5   หมายถึง   มากที่สุด  
   4   หมายถึง   มาก 
   3   หมายถึง   ปานกลาง   
   2   หมายถึง   นอย 
   1   หมายถึง   นอยที่สุด 
 

ระดับคะแนน รายการพฤติกรรม 
5 4 3 2 1 

1.  ขาพเจามีความรับผิดชอบชวยเหลือกลุมทํางานจนประสบความสําเร็จใน 
     การทํากิจกรรม 

     

2.  ขาพเจาสามารถปฏิบัติกิจกรรมไดรวดเร็วทํางานเสรจ็ตามเวลาที่ครูกําหนด      
3.  ขาพเจามีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถสนทนา แลกเปลี่ยนความคดิเห็น 
     และคาดคะเนเกีย่วกับเรื่องที่จะอานได 

     

4.  ขาพเจาสามารถหาความหมายของคําศพัทที่กําหนดใหจากพจนานกุรมได      
5.  ขาพเจาสามารถเลือกความหมายของคําศัพทใหสอดคลองกับเรื่องที่อานได      
6.  ขาพเจาสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อานได      
7.  ขาพเจาสามารถบอกรายละเอียดและตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่อานได      
8.  ขาพเจาสามารถสรุป ตีความหมายขอความจากเรื่องที่อานใหเปนรูปภาพ 
     หรือแผนผงัได 

     

9.  ขาพเจาสามารถเรียงลําดับขอความ หรือเร่ืองที่อานตามลําดับของอนุเฉท 
      (paragraph) ได 

     

10. ขาพเจาสามารถบอกใจความสําคัญของเรื่องที่อานได      
 
 บันทึกเพิ่มเติม

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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แบบสังเกตพฤติกรรมดานการอานภาษาอังกฤษ 
 
คําชี้แจง   สังเกตพฤติกรรมดานการอานภาษาอังกฤษ เมื่อใดรับการสอนอานโดยวิธีแบบบูรณาการ 
   ของเมอรดอกซ (MIA) แลวเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองระดับคะแนน ซ่ึงมีระดับ 5  
   ระดับ ดังนี ้
   5   หมายถึง   มากที่สุด 
   4   หมายถึง   มาก 
   3   หมายถึง   ปานกลาง 
   2   หมายถึง   นอย 
   1   หมายถึง   นอยที่สุด 
 

ระดับคะแนน รายการพฤติกรรม 
5 4 3 2 1 

1.  มีความรับผิดชอบ ชวยเหลือกลุมทํางานจนประสบความสําเร็จ 
     ในการทํากจิกรรม 

     

2. ปฏิบัติกิจกรรมไดรวดเรว็ ทํางานเสร็จตามเวลาที่ครูกําหนด      
3. มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
     และคาดคะเนเกีย่วกับเรื่องที่จะอานได 

     

4.  หาความหมายของคําศัพทที่กําหนดให จากพจนานุกรมได      
5.  เลือกความหมายของคําศพัทใหสอดคลองกับเรื่องที่อานได      
6.  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัเรื่องที่อานได      
7.  บอกรายละเอียดและตอบคําถามเกี่ยวกบัเรื่องที่อานได      
8.  สรุป ตีความหมาย และตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่อานได      
9.  เรียงลําดับขอความ หรือเร่ืองที่อานตามลําดับของอนุเฉท  
     (paragraph) ได 

     

10. บอกใจความสําคัญของเรื่องที่อานได      
 
บันทึกเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………….. 

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



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
-  ตารางแสดงความสามารถดานการอานของ 

              นักเรียนกอนและหลังการทดลอง 
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ตาราง  10  แสดงคะแนนความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษของนกัเรียนกอนและหลัง           
       การทดลอง 
 
ลําดับที่ คะแนนกอนการทดลอง คะแนนหลังการทดลอง ความแตกตาง(D) (ความแตกตาง) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

8 
5 
7 
6 
6 
19 
13 
5 
8 
6 
8 
8 
6 
8 
11 
14 
7 
14 
10 
3 
6 
5 
6 
9 
9 
6 
7 

12 
10 
12 
10 
11 
22 
16 
10 
11 
13 
12 
16 
10 
13 
17 
19 
15 
20 
19 
11 
15 
9 
11 
13 
14 
12 
14 

4 
5 
5 
4 
5 
3 
3 
5 
3 
7 
4 
8 
4 
5 
6 
5 
8 
6 
9 
8 
9 
4 
5 
4 
5 
6 
7 

16 
25 
25 
16 
25 
9 
9 

25 
9 

49 
16 
64 
16 
25 
36 
25 
64 
36 
81 
64 
81 
16 
25 
16 
25 
36 
49 

2 
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ตาราง  10 (ตอ)  
ลําดับที่ คะแนนกอนการทดลอง คะแนนหลังการทดลอง ความแตกตาง(D) (ความแตกตาง) 

28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 

10 
6 
5 
7 
11 
8 
6 
3 
5 
8 
7 
5 
9 
7 
7 
7 
6 
9 
5 
8 
6 
8 
4 
6 
9 
12 

17 
10 
11 
9 
14 
10 
14 
9 
11 
13 
11 
10 
14 
12 
11 
10 
12 
16 
11 
15 
12 
14 
10 
11 
13 
16 

7 
4 
6 
2 
3 
2 
8 
6 
6 
5 
4 
5 
5 
5 
4 
3 
6 
7 
6 
7 
6 
6 
6 
5 
4 
4 

49 
16 
36 
4 
9 
4 

64 
36 
36 
25 
16 
25 
25 
25 
16 
9 

36 
49 
36 
49 
36 
36 
36 
25 
16 
16               

 = 53      x   =  404        x  =  683 D =  278 D =1646 

 
จากตาราง  10  จะไดคา             กอนการทดลอง  =  7.6 
              หลังการทดลอง  =  12.9 

2 

2 1 
2 

x 

x 

404 53 
683 53 
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บทที่ 5 
สรุป  อภปิราย และขอเสนอแนะ 

 
 ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น      
มัธยมศึกษาปที่  2  โดยวิธีสอนแบบบูรณาการของเมอรดอกช  (MIA)  ครั้งนี้ ผูวิจัยตองการทราบวา
การสอนทักษะการอานโดยใชวิธีสอนแบบบูรณาการของเมอรดอกช  (MIA)  จะทําใหนักเรียนมี
ความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นหรือไม  เพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชนตอการ
พัฒนาความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนตอไป 
ความมุงหมายของการวจิัย 
 เพื่อศึกษาผลการใชวิธีการสอนอานโดยวิธีสอนแบบบูรณาการของเมอรดอกช (MIA)     
ในการพัฒนาความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน-
เบญจมราชรังสฤษฏิ์  
สมมติฐานของการวิจยั 
 นักเรียนที่เรียนการอานภาษาอังกฤษโดยวธิีสอนแบบบรูณาการของเมอรดอกช (MIA)  มี
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 
วธิกีารดาํเนินการวจิัย 
       1.  กลุมตวัอยางที่ใชในการวจิัย 
 กลุมตวัอยางทีใ่ชในการวิจยัครั้งนี้ไดแก นักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรยีน        
เบญจมราชรังสฤษฏิ ์ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา  ภาคเรียนที่  1 ปการศกึษา 2546 ที่เรยีนวิชา
ภาษาอังกฤษอานเขียน  (อ. 024)  1   หองเรยีน  จํานวน  53  คน 
 
ระยะเวลาในการทดลอง 
 ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ใชเวลาในการทดลอง 16  คาบ คาบละ  50  นาที สัปดาหละ  
2  คาบ รวม  8  สัปดาห  ในภาคเรยีนที่ 1 ปการศกึษา 2546 
 
       2.  เครือ่งมือท่ีใชในการวจิัย 
 1.  แผนการสอนการอานภาษาอังกฤษโดยวิธีสอนแบบบรูณาการของเมอรดอกช 
(MIA)  จํานวน  8  แผน  ใชเวลาในการทดลอง  16  คาบ ๆ ละ  50  นาที 
 2.  แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษ  จํานวน  25  ขอ 



 3.  แบบประเมินตนเองดานการอานภาษาอังกฤษ  จํานวน  10  ขอ 
 4.  แบบสังเกตพฤติกรรมดานการอานภาษาอังกฤษของนกัเรยีน  จํานวน 10 ขอ 
 
       3.  การวิเคราะหขอมูล 
 วิเคราะหขอมูลจากการเปรียบเทียบผลทดสอบวัดความสามารถดานการอาน
ภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดลอง โดยคํานวณหาคาเฉลีย่และคาเบีย่งเบนมาตราฐานของ
คะแนนที่ไดจากการทดสอบการอานกอนและหลังการทดลอง  แลวหาความแตกตางของคาเฉลี่ย
โดยใช  t – test แบบ dependent  จากนั้นจึงคํานวณหาคาเฉลี่ย คาเบีย่งเบนมาตราฐานของคะแนน
จากแบบประเมินตนเองดานการอานภาษาอังกฤษ และแบบสังเกตพฤติกรรมดานการอาน
ภาษาอังกฤษ แตละระยะ แลวจึงทําการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยจากผลที่ไดรับจากการประเมนิตนเอง
ดานการอานภาษาอังกฤษ   4  ระยะ และเปรยีบเทียบคาเฉลี่ยของผลจากการสังเกตพฤติกรรมดาน
การอานภาษาอังกฤษ 4  ระยะ 
 
สรุปผลการวจิยั 
 จากผลการวิจยัซ่ึงสรุปไดจากการเปรียบเทยีบคะแนนการทดสอบวดัความสามารถ
ดานการอานกอนและหลังการทดลอง แบบประเมินตนเองดานการอานภาษอังกฤษ และแบบสังเกต
พฤติกรรมดานการอานภาษาอังกฤษของนกัเรยีน มดีังนี ้

        1.  การใชวิธีสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกช (MIA) ทําใหนักเรียนมี
ความสามารถในดานการอานภาษาอังกฤษหลังการทดลอง  เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั  
.01 

       2. การใชวิธีสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกช (MIA) ชวยใหนักเรียนมี
พัฒนาการดานการอานภาษาอังกฤษในระดับดีมาก ดานความรับผิดชอบ ชวยเหลือกลุมทํางานจน
ประสบความสําเร็จในการทํากิจกรรม การหาความหมายของคําศัพทที่กําหนดใหจากพจนานุกรม
ไดและการปฏิบัติกิจกรรมไดรวดเร็ว ทํางานเสร็จตามเวลาที่กําหนด  

 
อภิปรายผล 

ผลจากการทดลองใชวิธีสอนแบบบรูณาการของเมอรดอกช  (MIA) ในการสอนการอาน
ภาษาอังกฤษ ที่พบวานักเรียนมีความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นนั้น  เปนผลสบื
เนื่องมาจากลกัษณะสําคัญของวิธีสอนอานแบบบรูณาการของเมอรดอกช  (MIA) ดังตอไปนี ้



       1.  การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (Co-operative Learning) ทําใหความสามารถดานการ
อานของนักเรียนสูงขึ้น ทั้งนี้เพราะนอกจากจะจัดใหนักเรียนเรียนเปนกลุมตามขั้นตอนของ       เม
อรดอกชแลว  ผูวิจัยไดใชหลักการของการเรียนรูแบบรวมมือโดยจัดใหแตละกลุมประกอบดวย
นักเรียนที่มีความสามารถตางกัน และกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบในการทํางานใหแกสมาชิก  
แตละคนในกลุม   ซ่ึงทําใหการเรียนของนักเรียนมีประสิทธิภาพ วิธีการจัดกลุมมีดังนี้คือ การจัด
กลุมในขั้น-เตรียมการ  ผูสอนไดจัดการเรียนการสอนตามวิธีสอนแบบบูรณาของเมอรดอกช (MIA) 
โดยแบง   ผูเรียนออกเปนกลุมยอย ๆ  มีสมาชิกจํานวน  5 – 6 คน และเนื่องจากนักเรียนกลุม
ตัวอยางโดยเฉลี่ยมีผลการเรียนอยูในเกณฑปานกลาง และมีทั้งนักเรียนเกงและไมเกง   ผูสอนจึงจัด
แบงกลุมใหอยูคละกันในแตละกลุม เพื่อใหนักเรียนมีโอกาสปรึกษาชวยเหลือกันภายในกลุม     
จากนั้นจึงกําหนดบทบาทและหนาที่ของสมาชิกแตละคนในกลุมสลับเปลี่ยนกันไปในแตละครั้งที่
ทํากิจกรรมการอานตามขั้นตอนทั้ง  7  รวมกัน ดังนี้คือ 

1) ประธานกลุม  เปนผูดูแลการทํางานและตรวจงานขั้นสดุทายของแตละใบงาน
กอนนําเสนอ 
       2)  สมาชิกคนที่ 1  เปนผูเขียนคําตอบใหความหมายของคําศัพทที่กําหนดใหในใบ
งานที่  1  และเขียนคําตอบของคําถามยอยๆ  ที่ปรากฏอยูดานขางของเนื้อเรื่องในใบงานที่  2 

       3)  สมาชิกคนที่ 2  เปนผูเขียนคําตอบของคาํถามแบบปลายเปดโดยการเติมขอความ
ในใบงานที่  3 และเขียนคําตอบของการถายโอนขอมูลในใบงานที่  4  

4)  สมาชิกคนที่  3  เปนผูเขียนคําตอบที่ไดจากการตอกจิกรรม  Jigsaw  รวมกัน
ของกลุมลงในใบงานที่  5   
.  5)  สมาชิกคนที่  4  เปนผูนําแถบประโยคขอความที่ไดจากการตอ Jigsaw  รวมกนั
ของกลุมติดบนกระดานดํา 

6)  สมาชิกคนที่  5  เปนผูอานประโยคที่ไดจากการทํากจิกรรม Jigsaw รวมกัน  
              จากการจัดการเรียนรูดังกลาวทําใหผูเรียนรูจักชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ตลอดจนสงเสริมให
สมาชิกทุกคนมีโอกาส คิด พูด แสดงความคิดเห็น ลงมือกระทํา อยางเทาเทียมกัน เปนการสราง
ความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิกในกลุม สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ดังผลปรากฏชัดเจนในผล
การประเมินตนเองดานการอานภาษาอังกฤษทั้ง  4  ระยะ  (ดูภาพประกอบ 1 หนา 36 )  และจากผล
การสังเกตพฤติกรรมดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนทั้ง 4 ระยะ (ดูภาพประกอบ 2  หนา 42) 
ที่พบวา นักเรียนมีพัฒนาการมากในดานความรับผิดชอบชวยเหลือกลุมจนประสบ ความสําเร็จ      
มีความสามารถปฏิบัติกิจกรรมอยางรวดเร็ว กระตือรือรนในการทํางาน  นอกจากนี้การเรียนการ
สอนภาษาตางประเทศโดยการแบงกลุมทําใหเกิดผลดี คือ ทําใหผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้น        



นักเรียนมีโอกาสใช ภาษาอยางแทจริง  (Sprenger. 1973 : 12 – 15)  ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของ 
แฮริสและสมิทธ (Harris and  Smith. 1980 : 252 – 255)  ที่วา การที่นักเรียนไดอภิปรายรวมกันใน
กลุม จะเปนการฝกใหนักเรียนเกิดความเขาใจในการอานดียิ่งขึ้น       

       2.  การเนนผูเรียนเปนสําคัญ วิธีสอนการอานแบบบูรณาการของเมอรดอกช  (MIA)  
เปนวิธีการสอนอานที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและเนนการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน นักเรียนได
เรียนรูภาษาจากการปฏิบัติกิจกรรมกลุม และแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ ทําใหนักเรียนไม  
เบื่อหนาย เกิดความสนใจ กระตือรือรนในการทํากิจกรรม ดังผลจากการเปรียบเทียบจากการ
ประเมินตนเองดานการอานภาษาอังกฤษทั้ง  4  ระยะ  (ดูภาพประกอบ 1 หนา 36)  จากการสังเกต
พฤติกรรมดานภาษาอังกฤษของนักเรียนทั้ง  4  ระยะ  (ดูภาพประกอบ  2  หนา 42)  และจากบันทึก
เพิ่มเติมการประเมินตนเองดานการอานภาษาอังกฤษ  (ดูบันทึกเพิ่มเติมหนา  37)  พบวา   นักเรียนมี
ความกระตือรือรนในการทํากิจกรรมเพิ่มมากขึ้น  นักเรียนไมรูสึกงวงหรือเบื่อขณะปฏิบัติกิจกรรม 
สงผลใหนักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมไดรวดเร็วข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับ บารทเลท  (Bartellette. 
1991 : 15)  ที่กลาววา การมีสวนรวมในการคิดและทํากิจกรรมจะทําใหผูเรียนมีความกระตือรือรน 
และสนใจที่จะเรียนตลอดเวลา  

       3. วิธีสอนการอานภาษาอังกฤษทีเ่นนบูรณาการทักษะทางภาษา การสอนอานโดยวธิี
สอนแบบบูรณาการของเมอรดอกช  (MIA)  เปนการอานในรูปแบบบูรณาการทักษะทางภาษา โดย
จัดกิจกรรมทีส่งเสริมใหนักเรยีนมโีอกาสฝกทกัษะทางภาษาในดานตางๆ ไดแก ฟง พูด เขยีน    
รวมกับการอานตลอดเวลาทีท่ํากิจกรรมดังนี้ 
  3.1  กิจกรรมในขั้นที่  1  การถามนํากอนการอาน (Priming  Questions)   คําถาม  
ที่ผูสอนใชจะเปนคําถามที่สอดคลองกับเรื่องที่จะอานและเปนลักษณะคําถามแบบปลายเปด เพื่อ
เปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น และขั้นที่  2 การทําความเขาใจกับคําศัพท  
(Understanding  Vocabulary)  เปนขั้นตอนที่นักเรียนสามารถใชพจนานุกรมในการหาความหมาย
ของคําศัพทที่ปรากฎอยูในใบงาน  กิจกรรมทั้ง  2 นี้ ทําใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมและแสดงความ
คิดเห็นรวมกันจึง สามารถทํากิจกรรมสําเร็จไดอยางรวดเร็ว ดังผลปรากฏในการประเมินตนเอง 
ดานการอานภาษาอังกฤษทั้ง  4  ระยะ  (ดูภาพประกอบ  1  หนา 36) และการสังเกตพฤติกรรม   
ดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนทั้ง  4  ระยะ  (ดูภาพประกอบ  2  หนา 42)  ที่พบวานักเรียนมี
พัฒนาการดานการมีความเชื่อมั่นในตนเองสามารถสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแสดงคาดคะเน
เกี่ยวกับเรื่องที่อานไดดีมาก 
  3.2  ในขั้นที่  3  การอานเนื้อเรื่อง  (Reading  the  Text)  และขั้นที่  4  การทํา  
ความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องที่อาน  (Understanding  the  Text)  นักเรียนจะตองรวมมือกันอานเพื่อหา



ความหมายของคําศัพทใหสอดคลองกับเรื่องที่อานได  ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเพื่อตอบคําถาม
เกี่ยวกับเรื่องที่อาน ในขณะทํากิจกรรมขั้นที่  3 และ 4  นักเรียนจะมีการอภิปรายกันตลอดเวลา      
ดังผลปรากฏในการประเมินตนเองดานการอานภาษาอังกฤษทั้ง 4 ระยะ (ดูภาพประกอบ 1 หนา 36) 
และการสังเกตพฤติกรรมดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนทั้ง  4 ระยะ  (ดูภาพประกอบ 2  
หนา 42) ที่พบวานักเรียนสามารถหาความหมายของคําศัพทที่กําหนดใหในใบงานจากพจนานุกรม
และเลือกความหมายของคําศัพทใหสอดคลองกับเรื่องที่อานได  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง    
ที่อานได  ตลอดจนสามารถบอกรายละเอียดและตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่อานไดดีและดีมาก 
  3.3  ในขั้นที่ 5  การถายโอนขอมูล  (Transfering Information)  และขั้นที่  6      
การทําแบบฝกหัดตอช้ินสวนประโยคและเรียงโครงสรางอนุเฉท  (Jigsaw  Exercise  & Paragraph)  
นักเรียนรวมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นพรอมกับเขียนตอบในลักษณะที่เปนภาษาของตนเอง
พรอมกับ สรุป วิเคราะห  ตีความหมายของเรื่องที่อาน ดังผลปรากฏอยูในการประเมินตนเองดาน
การอานภาษาอังกฤษ  (ดูตาราง 5  หนา  35)  และการสังเกตพฤติกรรมดานการอานภาษาอังกฤษ
ของนักเรียน  (ดูตาราง 9 หนา 41)  ที่พบวานักเรียนสามารถ สรุป ตีความหมาย  และตอบคําถาม
เกี่ยวกับเรื่องที่อานได  ตลอดจนสามารถเรียงลําดับขอความหรือเรื่องที่อานตามลําดับอนุเฉท  
(Paragraph)  ไดดีและดีมาก 
                จากที่กลาวมาทั้งหมดจะเห็นไดวาวิธีสอนอานแบบบูรณาของเมอรดอกช  (MIA)  ทําให 
นักเรียนมีโอกาสไดใชทักษะทางภาษาทั้ง 4  ดานพรอมกันโดยตลอดซึ่งสอดคลองกับกรมวิชาการ  
(กรมวิชาการ.  2541 : 150)  ที่กลาววา  ในการจัดการเรียนการสอนภาษาที่เนนเนื้อหาตองคัดเลือก
เนื้อหาที่เอื้อตอการบูรณาการทักษะภาษา  4  ทักษะ คือ ฟง พูด อาน และเขียน ซ่ึงจะทําใหผูเรียน
สามารถพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห ตีความหมาย บอกรายละเอียดของขอมูล ตลอดจน
สามารถพัฒนาการเขียนสรุป เรียบเรียงเนื้อหาอยางมีระบบและสามารถเขียนขอความในระดับ     
ยอหนา  (Paragraph)  ได นอกจากนี้เกษม  บํารุงเวช  (2530 : 5)  ยังกลาวไวในงานวิจัยการศึกษา
เปรียบเทียบความเขาใจในการอานและความสามารถในการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  
ที่ไดรับการสอนโดยวิธีสอนแบบบูรณาการของเมอรดอกช  (MIA) และวิธีการสอนตามคูมือครูวา
การบูรณาการทักษะทางภาษาเขาดวยกันจะชวยลดปญหาความเบื่อหนายของผูเรียนอยางมาก  
เพราะนักเรียนไดมีโอกาสฝกกิจกรรมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังชวยให
นักเรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง 

       4.  วิธีการสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกช  (MIA)  เปนวิธีสอนที่มีกิจกรรมที่
สนุกสนาน ชวยผอนคลายความตึงเครียด ทําใหนักเรียนไดเรียนรูการอานภาษาอังกฤษอยางมี
ความสุข กระตือรือรนในการปฏิบัติกิจกรรม และเอื้อใหผูเรียนพัฒนาความสามารถในดานการใช



ภาษาของตนเองใหสูงขึ้น  ดังผลปรากฏชัดเจนในบันทึกเพิ่มเติมการประเมินตนเองดานการอาน
ภาษาอังกฤษ  (ดูบันทึกเพิ่มเติมหนา 37)  บันทึกเพิ่มเติมการสังเกตพฤติกรรมดานการอาน
ภาษาอังกฤษของนักเรียน (ดูบันทึกเพิ่มเติมหนา43) ที่พบวา นักเรียนรูสึกสนุกสนาน ชอบการสอน
อานโดยวิธีสอนแบบบูรณาการของเมอรดอกช  (MIA) และมีความสุขในการเรียน 

       5.  การสอนอานโดยวิธีสอนแบบบูรณาการของเมอรดอกช (MIA) ในขั้นที่ 2  การทํา
ความเขาใจกับคําศัพท  (Understanding  the  Vocabulary)  โดยการเปดพจนานุกรม ชวยทําให     
นักเรียนมีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมรวมกันและทําใหเกิดความเขาใจเรื่องที่อาน  การจับใจความสําคัญ
ของเรื่องที่อานได  เพราะความรูดานคําศัพทเปนสิ่งสําคัญในการเรียนรูภาษาตางประเทศ เพื่อที่จะ
ใชส่ือความหมายในดานตางๆ ดังผลปรากฏในการประเมินตนเองดานการอานภาษาอังกฤษทั้ง       
4  ระยะ  (ดูภาพประกอบ  1  หนา 36)  และการสังเกตพฤติกรรมดานการอานภาษาอังกฤษของ    
นักเรียนทั้ง  4  ระยะ  (ดูภาพประกอบ 2  หนา 42)  ที่พบวานักเรียนสามารถเลือกความหมายของ  
คําศัพทใหสอดคลองกับเรื่องที่อาน  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อาน  สรุปและตีความหมาย
เกี่ยวกับเรื่องที่อานอยูในระดับดีมาก  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของพิตรวัลย  โกวิทวาที  (2514 :   
59 – 62)  ที่ไดศึกษาคนควาเรื่องความสัมพันธระหวางความเขาใจคําศัพท กับความเขาใจในการอาน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  พบวานักเรียนที่มีความเขาใจคําศัพทสูงจะมี  
ความเขาใจในการอานสูงดวย 
 สวนผลจากการสังเกตพฤติกรรมดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนที่พบวา       
นักเรียนมีพัฒนาการดานความสามารถในการบอกใจความสําคัญนอยกวาดานอื่นๆ นั้นอาจเปน
เพราะประสบการณในการใชทักษะทางภาษาดานการสรุปความและแปลความยังนอย นักเรียนมี
พื้นฐานไวยากรณ ดานคําเชื่อมตางๆ ไมเพียงพอตลอดจนระยะเวลาในการทดลองจํากัด จึงทําให 
นักเรียนมีพัฒนาการทางดานนี้นอยกวาดานอื่นๆ  
 
ขอเสนอแนะ 
              ขอเสนอแนะทั่วไป 
                      1. การสอนการอานโดยวิธีสอนแบบบูรณาการของเมอรดอกช (MIA) ในขั้นกิจกรรม    
การทําแบบฝกหัดตอช้ินสวนและเรียงโครงสรางอนุเฉท  (Jigsaw  Exercise  & Paragraph) ซ่ึงมี         
จุดมุงหมายใหนักเรียนบอกใจความสําคัญของอนุเฉทนั้น ผูสอนตองคํานึงถึงระดับความสามารถ
ของ ผูเรียนดวย    โดยเฉพาะผูเรียนที่เรียนอยูในระดับชั้นตนๆ เชน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 หรือ  2    
ผูสอนควรกําหนดประโยคที่ระบุใจความสําคัญไวในขั้นตอนการทําแบบฝกหัดตอช้ินสวน 
(Jigsaw) ดวย เพราะผูเรียนอาจไมสามารถเขียนประโยคบอกใจความสําคัญไดดวยตัวเอง 



 2. ในการสอนการอานโดยใชวิธีสอนแบบบูรณาการของเมอรดอกช (MIA)  ครูผูสอน
ควรพิจารณาโครงสรางทางไวยากรณที่ปรากฏอยูในเนื้อเรื่องแตละเรื่องวาเหมาะสมกับระดับ
ความสามารถของผูเรียนหรือไม แลวจึงนํามาสอนกอนที่จะใหผูเรียนทํากิจกรรมการอานเพื่อให
นักเรียนสามารถตีความ สรุปความไดเร็วข้ึน และเพื่อชวยใหนักเรียนสามารถเขียนไดถูกตองยิ่งขึ้น 
 3. ในการสอนการอานโดยวิธีสอนแบบบูรณาการของเมอรดอกช  (MIA)  ควรใช 
หองเรียนที่มีขนาดใหญ สามารถเคลื่อนที่อุปกรณตางๆ เชน โตะ เกาอี้ไดงาย เพื่อสะดวกในการ   
จัดกิจกรรมกลุม และควรจัดใหอยูหางจากหองเรียนอื่นๆ พอสมควร เพราะการเรียนการสอนดวย
วิธีนี้ผูเรียนจะมีปฏิสัมพนัธระหวางกันตลอดเวลา จึงมักมีเสียงดังขณะปฏิบัติกิจกรรม 

        4. ผูสอนควรจัดหาอุปกรณเพื่อความสะดวกในการเรียนการสอน เชน พจนานุกรม 
และกระดาษกาวสําหรับติดแถบประโยคสํารองไว เปนตน 
 5. ผูสอนควรจัดคละนักเรียนที่มีความสามารถแตกตางกันไวในกลุมเดียวกัน เพื่อฝก
ใหนักเรียนชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
  
ขอเสนอแนะในการทําวจิยัครั้งตอไป 
 1. ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาผลการใชวิธีสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกช (MIA)   
เพื่อพัฒนาความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับชั้นอื่นๆ  
 2.  ควรมกีารวจิัยเพื่อศกึษาผลการใชวธิีสอนอานแบบบรูณาการของเมอรดอกช 
(MIA)  ในกลุมสาระการเรยีนรูภาษาตางประเทศอื่นๆ  เชน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน  ฯลฯ เนื่องจาก
วิชาดังกลาวเปนวิชาทีผู่สอนสามารถเนนการบรูณาการทกัษะทางภาษาไดเชนเดียวกนั 
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ช่ือ  ช่ือสกุล          นางรจนา  ชาญวิชิต 
วันเดือนปเกิด          23  กุมภาพันธ  2504 
สถานที่เกิด          เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร 
สถานที่อยูปจจุบัน         14/1  หมู 5  ตําบลจุกกระเฌอ  อําเภอเมือง   
           จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000 
ตําแหนงหนาที่การงานในปจจุบัน        อาจารย 2 ระดับ  7 
สถานที่ทํางานปจจุบัน         โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์   อําเภอเมือง 
           จังหวัดฉะเชิงเทรา  24000 
ปะวัติการศึกษา 
 พ.ศ.  2519         มัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนรังษีวิทยา 
 พ.ศ.  2521         มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกุนนทีรุฑธารามวิทยาคม 
 พ.ศ.  2525         ศษ.บ  (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) 
           มหาวิทยาลัยศิลปากร 

พ.ศ.  2547        ศศ.ม  (วิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษ ในฐานะภาษาตางประเทศ) 
       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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