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The purposes of this research were to compare reading comprehension and
analytical thinking ability before and after using Murdoch Intergrated Approach (MIA) and to
compare reading compre hension and analytical thinking ability after using Murdoch Intergrated
Approach (MIA) with 70 % criteria. The research method is quasi-experimental design. The
samples were 28 students from Grade 5 at Piboombumpen Demonstration School, Burapha
University, in the second semester of the academic year 2020 which were selected by cluster
sampling. The research instruments con sisted of MIA lesson plans, reading comprehension test
and analytical thinking test. The statistic used for data analysis were percentage, mean, standard
deviation, independent t-test for Depen dent Sample and t-test for one sample. The results of the
study were 1) reading comprehension and analytical thinking ability after using Murdoch
Intergrated Approach (MIA) were higher signifi cantly than before at the .05 Level 2) reading
comprehension and analytical thinking ability after using Murdoch Intergrated Approach (MIA)
were higher significantly than 70 % criteria at the .05
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ภาษาอังกฤษมีความสาคัญอย่างมากต่อการใช้ชีวิตประจาวันของคนในยุคศตวรรษที่ 21
การเจริ ญเติบโตของเทคโนโลยีสารสนเทศทาให้การติดต่อสื่ อสารเป็ นไปอย่างรวดเร็วและ
สะดวกสบาย รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลความรู ้จากแหล่งต่าง ๆ ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตนั้นได้สร้างสภาพโลกที่ไร้พรมแดน ผูค้ นทัว่ โลกสามารถ
ติดต่อสื่ อสารถึงกันได้ตลอดเวลา ซึ่งในการติดต่อสื่ อสารนั้น ภาษาอังกฤษ ถือว่าเป็ นเครื่ องมือ
ที่สาคัญอย่างยิง่ ในการถ่ายทอดความรู ้สึกนึกคิด แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ภาษาอังกฤษถือเป็ น
ภาษากลางที่มีมาอย่างยาวนาน ใช้กนั อย่างแพร่ หลาย จนหลายคนนิยามภาษาอังกฤษว่าเป็ นภาษา
นานาชาติ (International language) หรื อ ภาษาสากล (Global language) และมีกว่า 53 ประเทศ
ทัว่ โลกที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาราชการ มีการเรี ยนการสอนมากกว่าภาษาอื่น ๆ จึงจัดให้เป็ น
ภาษาสากล ที่ติดต่อสื่ อสารได้ทวั่ โลกและทุกคนบนโลกต่างรับรู ้วา่ เป็ นภาษาที่ตอ้ งพบเจอ
ในชีวิตประจาวัน ทั้งในการเจรจาต่อรองด้านการค้า แวดวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ธุรกิจ การเดินเรื อ การบิน การบันเทิง การทูต เรี ยกว่าในเกือบทุกสาขาอาชีพใช้ภาษาอังกฤษเป็ น
ส่วนหนึ่งในการประกอบอาชีพอย่างมีประสิ ทธิภาพ (เรี ยนสิ งคโปร์ดอทคอม, 2553) จึงปฏิเสธ
ไม่ได้วา่ ภาษาอังกฤษกลายเป็ นภาษาที่สอง ที่คนส่ วนใหญ่จาเป็ นต้องเรี ยนรู ้ หากว่าไม่มีพ้นื ฐาน
การจะพัฒนาหน้าที่การเรี ยน การงาน ของตนเองจึงเป็ นเรื่ องยากมากพอสมควรกับลักษณะ
ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั
เพราะฉะนั้นภาษา เป็ นส่ วนหนึ่งที่จะสะท้อนให้เห็นถึงสติปัญญา ความรู ้ความสามารถ
ตัวตน ของเราที่ตอ้ งการถ่ายทอดออกมาได้เป็ นอย่างดี ซึ่งประเทศไทยได้ให้ความสาคัญกับ
ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิง่ ภาษาอังกฤษ ดังจะเห็นได้จากนโยบายการปฏิรูปการเรี ยน
การสอนภาษาอังกฤษ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557) ให้เป็ นไปในแนวทางที่เน้นให้ใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่ อสารหรื อที่เรี ยกว่า Communicative language teaching (CLT) เพื่อเป็ นเครื่ องมือเข้าถึง
องค์ความรู ้และก้าวทันโลก นอกจากนั้นยังได้มีการกาหนดให้มีการเรี ยนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษา เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมให้ผเู ้ รี ยนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ ปูพ้นื ฐาน
เพื่อการต่อยอดการเรี ยนรู ้ดา้ นภาษาในระดับที่สูงต่อไป
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ในยุคปัจจุบนั จึงจาเป็ นที่จะต้องเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษให้อยูใ่ นระดับที่ สามารถรับรู ้และ
เข้าใจสารสนเทศต่าง ๆ รอบตัว รวมถึงต้องสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่ อสารเบื้องต้น
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้ทนั กับสังคมโลกปัจจุบนั ที่เป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ ซึ่งทักษะ
ที่จาเป็ นสาหรับการเรี ยนรู ้ในปัจจุบนั นัน่ คือ ทักษะการอ่านและการคิดวิเคราะห์ เพราะเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมไปถึงสื่ อต่าง ๆ ที่พบในชีวิตประจาวันต้อง อาศัยการอ่านเพื่อรับรู ้ขอ้ มูลรวมไปถึง
การคิดวิเคราะห์ถึงข้อมูลที่อ่าน อย่างมีเหตุมีผล เพื่อนาไปสู่การแก้ปัญหาหรื อประกอบการตัดสิ นใจ
ในสิ่ งต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และถูกต้อง โดยเฉพาะการอ่าน เป็ นทักษะที่มีความสาคัญ
ในด้านภาษา ซึ่งมีหลากหลายรู ปแบบ ไม่วา่ จะเป็ น การอ่านหนังสื อ ตาราเรี ยน อ่านนิตยสาร อ่าน
สื่ อสิ่ งพิมพ์ อ่านบทความทางวิชาการ อ่านงานวิจยั หรื อแม้แต่อ่านข้อมูลข่าวสารบนสื่ อออนไลน์
ทักษะการอ่าน จึงเป็ นสิ่ งสาคัญของการเรี ยนรู ้ในยุคปั จจุบนั การอ่านเป็ นวิธีที่ใช้แสวงหาความรู ้
ที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา การอ่านช่วยเพิม่ พูนความรู ้ความสามารถ ยิง่ อ่านมาก ยิง่ ทาให้รู้มาก
การอ่านเป็ นสิ่ งสาคัญในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งฝึ กฝน
อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ผอู ้ ่านคิดหาความรู ้ มีความคิดที่กว้างไกล อีกทั้งยังมีวิสัยทัศน์ที่ดี เป็ นคน
รอบรู ้ ซึ่งนาไปสู่ความสาเร็ จในอนาคตได้ (สุภิญญา ยีหมัดอะหลี, 2556, หน้า 60)
นอกจากทักษะด้านการอ่านแล้ว อีกหนึ่งทักษะพื้นฐานที่สาคัญมากเช่นกัน คือ ทักษะ
การคิด โดยเฉพาะ ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็ นการคิดขั้นสู ง เป็ นรู ปแบบการคิดที่มี
ความสาคัญมากต่อการเรี ยนรู ้สิ่งต่าง ๆ เป็ นพื้นฐานของการคิดแบบอื่น ๆ ดังจะเห็นได้จาก นโยบาย
และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2562) ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์โดยการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก (Active learning) จากประสบการณ์
จริ งและจากสถานการณ์จาลองผ่านการลงมือปฏิบตั ิ สอดคล้องกับ ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์ (2557)
ได้กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์ มีความสาคัญมากขึ้นในสังคมไทยเพราะสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมมาก โดยเฉพาะการ เปลี่ยนแปลงทางสังคมอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีและการค้าขาย
ทาให้สังคมไทยมีขอ้ เสนอและทางเลือกที่หลากหลายกับพฤติกรรมของแต่ละบุคคล คุณสมบัติของ
บุคคลในสังคมไทยจึงจาเป็ นจะต้องมีลกั ษณะของการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ ความดีความงาม
ความเหมาะสม ถูกต้อง ให้มากยิง่ ขึ้น ด้วยเหตุน้ ีการฝึ กฝนผูเ้ รี ยนให้รู้จกั เข้าใจและสามารถปฏิบตั ิ
ได้ในเรื่ องของการคิดวิเคราะห์จึงสาคัญอย่างมาก ดังนั้น การส่ งเสริ มความสามารถด้านการคิด
ให้เด็กรู ้จกั คิดเป็ น แก้ปัญหาเป็ นตั้งแต่ในห้องเรี ยน จึงเป็ นสิ่ งจาเป็ น จากความสาคัญดังกล่าว
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาผูเ้ รี ยน
ด้านการคิด โดยกาหนดไว้เป็ นส่วนหนึ่งในสมรรถนะสาคัญของผูเ้ รี ยน เพื่อนาไปสู่การสร้าง
องค์ความรู ้หรื อสารสนเทศเพื่อการตัดสิ นใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม ด้วยเหตุน้ ี
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หน่วยงานทางการศึกษาต่าง ๆ จึงได้มีการวัดและประเมินผลผูเ้ รี ยนในด้านทักษะการคิดวิเคราะห์
ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา แต่ผลการวัดและประเมินผลกลับพบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ของผูเ้ รี ยนอยูใ่ นระดับต่าและควรต้องปรับปรุ ง สอดคล้องกับ สิ ทธิพล อาจอินทร์ (2554) ผลการวิจยั
พบว่า โรงเรี ยนมากกว่าร้อยละ 90 มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ทักษะการคิดของผูเ้ รี ยน
อยูใ่ นระดับที่ตอ้ งปรับปรุ ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทักษะการคิดวิเคราะห์และยังสอดคล้องกับ วรรษชล
พิเชียรวิไล (2561) ผลการวิจยั พบว่า มีนกั เรี ยนเพียงร้อยละ 1.07 ที่สอบผ่านการวัดความสามารถ
ด้านการคิดวิเคราะห์ สิ่ งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่านักเรี ยนไทยมีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์
ที่ต่า ควรได้รับการพัฒนาและส่งเสริ ม
จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั พื้นฐานปี การศึกษา 2562 (Ordinary
National Educational Test: O-NET) (สอบในปี พ.ศ. 2563) คะแนนการสอบวิชาภาษาอังกฤษ
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 พบว่า ระดับประเทศได้คะแนนเฉลี่ย 34.42 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 100 คะแนน ซึ่งเป็ นคะแนนที่ไม่ถึงร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม (สถาบันทดสอบการศึกษา
แห่งชาติ องค์การมหาชน, 2563) อีกทั้งในรายงานประจาปี พ.ศ. 2562 ของสานักงานจัดอันดับ
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (การทดสอบที่เน้นทักษะการฟังและการอ่าน) หรื อ อีเอฟ เอดูเคชันเฟิ สต์
(EF education first ) ที่มีสานักงานใหญ่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งผลออกมาว่า ระดับ
ภาษาอังกฤษของไทยอยูใ่ นอันดับ 74 จาก 100 ประเทศทัว่ โลก ที่ไม่ได้ใช้องั กฤษเป็ นภาษาหลัก
และได้คะแนนเพียง 47.61 จาก 100 คะแนน อีกทั้งเมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียนแล้ว ไทยได้
คะแนนในอันดับเกือบรั้งท้ายจาก 8 ประเทศในอาเซียนที่ทาการสารวจ เรี ยงตามลาดับดังนี้ คือ
สิ งคโปร์ ฟิ ลิปปิ นส์ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย ไทย เมียนมาร์ และกัมพูชา (EF English
Proficiency Index 2019) นัน่ หมายความว่า ดัชนีทกั ษะการใช้ภาษาอังกฤษนานาชาติช้ ีถึงความ
สามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยยังคงอยูใ่ นระดับเดิมเป็ นเวลานาน ซึ่งเกิดมาจาก
การเรี ยนภาษาอังกฤษที่ยงั เน้นการท่องจาเป็ นหลัก รวมถึงทักษะการอ่านของคนไทยรุ่ นใหม่ลดลง
อย่างต่อเนื่ องไม่มีสมาธิที่จะอ่านหนังสื อเป็ นเวลานาน อีกทั้งจากการประเมินคุณภาพการศึกษา
โดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรื อ สมศ.
ซึ่งเป็ นการประเมินมาตรฐานการศึกษาด้านผูเ้ รี ยน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กล่าวว่า เด็กไทย
มีความ สามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดไตร่ ตรองอย่างสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณและ
วิสัยทัศน์อยูใ่ นระดับต่า (ธนวัฒน์ เพ็ชรล่อเหลียน, 2553) นัน่ แสดง ให้เห็นว่านักเรี ยนไทยยังต้อง
ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดสร้างสรรค์
อย่างเร่ งด่วน
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ผลจากการประเมินทั้งในไทย และในระดับนานาชาติแสดงให้เห็นถึงความไม่เข้มแข็ง
ทางการศึกษาของด้านภาษาอังกฤษในประเทศไทย ที่ควรต้องมีการปรับปรุ งแก้ไข รวมถึงพัฒนา
อย่างเร่ งด่วนถึงทักษะที่จาเป็ นสาหรับศตวรรษที่ 21 การจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ
ในประเทศไทยถือเป็ นประเด็นที่มีนกั การศึกษา ผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา และครู ผสู ้ อน
ภาษาอังกฤษได้ให้ความสาคัญอย่างมาก เนื่องจากสารสนเทศต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันส่ วนใหญ่
เป็ นภาษาอังกฤษ การหาความรู ้ การติดตามข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคมปัจจุบนั
ล้วนต้องอาศัยการอ่านและการคิดวิเคราะห์เป็ นเครื่ องมือพื้นฐาน ที่สาคัญในการเรี ยนรู ้ และ
เพื่อการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ระบบการศึกษาไทยในปัจจุบนั ยังต้องพัฒนา
ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของเด็กไทยด้านการอ่านและการคิดวิเคราะห์ให้อยูใ่ นระดับ
ที่ดีมากกว่านี้ ที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิต และพัฒนาคุณภาพชีวิตเมื่อเติบโต
เป็ นผูใ้ หญ่ ให้สามารถปรับตัวในสังคมโลกปัจจุบนั ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
โรงเรี ยนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา เป็ นโรงเรี ยนในสังกัดกระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม มีการจัดการเรี ยนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1
จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 เป็ นโรงเรี ยนแห่งการเรี ยนรู ้ โดยใช้กิจกรรมเป็ นฐาน มีการใช้
เทคโนโลยีและสื่ อการเรี ยนการสอนที่หลากหลาย มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ แต่จาก
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน ปี การศึกษา 2562 (O-NET) คะแนนการสอบวิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
(สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ องค์การมหาชน, 2563) พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ
ด้านภาษาเพื่อการสื่ อสารเมื่อเทียบกับคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัดเพียง 40.08 และคะแนนเฉลี่ยระดับ
ประเทศ เพียง 34.38 ซึ่งเป็ นคะแนนที่ไม่ถึงร้อยละ 50 ถึงแม้จะมีนกั เรี ยนที่ได้ 100 คะแนนเต็มวิชา
ภาษาอังกฤษ จานวน 8 คน แต่ค่าเฉลี่ยจากผูส้ อบทั้งหมดโดยส่ วนใหญ่ไม่ถึงเกณฑ์ ทั้งนี้ผวู ้ ิจยั
ได้ศึกษาวิเคราะห์ถึงปัญหาการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษกับนักเรี ยนโปรแกรมเน้นความ
สามารถทางภาษาระดับประถมศึกษา ที่มีหลักสู ตรการจัดการเรี ยนการสอนเนื้ อหาที่เน้นใช้ภาษา
อังกฤษในการสื่ อสาร ซึ่งผลการวัดและประเมินผลด้านความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษนั้น
ควรได้รับการส่ งเสริ มให้อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดีมากยิง่ ขึ้น และจากการสัมภาษณ์ครู ที่สอนภาษาอังกฤษ
ในระดับประถมศึกษา พบว่า นักเรี ยนมีปัญหาด้านการอ่านภาษาอังกฤษ คือ เมื่อครู ใช้คาถาม
ไม่สามารถตอบคาถามจากเรื่ องที่อ่านได้ และไม่สามารถทาแบบฝึ กหัดหรื อทากิจกรรมได้ถูกต้อง
ตามสิ่ งที่ครู ผสู ้ อนมอบหมายให้ (สุภิญญา เถาทอง, จรี วรรณ ชัยอารี ยเ์ ลิศ และปริ ญญา ผสมทรัพย์,
สัมภาษณ์, 28 พฤศจิกายน 2562) ซึ่งผูว้ ิจยั ได้พบปัญหาการจัดการเรี ยนการสอนด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษเช่นเดียวกับครู ท่านอื่น คือ นักเรี ยนไม่เข้าใจเรื่ องที่อ่าน ไม่สามารถตอบคาถาม
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หลังการอ่านได้ และไม่สามารถเรี ยงลาดับเหตุการณ์จากเรื่ องที่อ่าน บอกเล่าหรื อสรุ ปเรื่ องที่อ่าน
ออกมาในความคิดของตนเองได้ ทั้งนี้เนื่ องจาก ครู ผสู ้ อนยังมีการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นเรื่ อง
โครงสร้างหลักไวยากรณ์ (Grammar translation) และสอนตามหนังสื อ ดังนั้น ครู ผสู ้ อนควรเพิ่ม
เทคนิคและวิธีการสอนรู ปแบบใหม่ ๆ มีกิจกรรมที่หลากหลายให้ผเู ้ รี ยนได้มีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้
อีกทั้งการจัดการเรี ยนการสอนควรเน้นให้ผเู ้ รี ยนเกิดกระบวนการด้านการอ่านและการคิดวิเคราะห์
ซึ่งเป็ นทักษะที่จาเป็ นในชีวิตประจาวัน
ดังนั้นเพื่อเป็ นการแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงได้ศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการเรี ยนรู ้
ที่สามารถนามาแก้ไขปัญหาด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษและการคิดวิเคราะห์ คือ
การจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA ผูค้ ิดค้น คือ จอร์จ เอส เมอร์ดอค (George S. Murdoch) เป็ นอาจารย์
สอนภาษาอังกฤษนักศึกษาครู ที่มหาวิทยาลัยคูเวต (Kuwait University) ได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับ
การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ เพราะการสอนภาษาอังกฤษไม่ประสบผลสาเร็จ
เท่าที่ควร เนื่องจากนักศึกษามีโอกาสนาภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจาวันน้อยมาก เมอร์ดอค
(Murdoch) จึงได้คิดค้นวิธีการสอนอ่านภาษาอังกฤษแนวใหม่ข้ นึ โดยยึดหลักจิตภาษาศาสตร์
(Psycholinguistics) ซึ่งเป็ นจิตวิทยาในการคิดและการสอนภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่ อสารมาใช้
ในการสอนภาษาโดยใช้ชื่อว่า “A more integrated approach to the teaching of reading” เป็ นวิธี
สอนที่มุ่งเน้นการเรี ยนโดยผ่านกระบวนการคิด การแก้ปัญหาและดาเนินกิจกรรมด้วยตนเอง
ตามขั้นตอนที่ครู ผสู ้ อนได้เตรี ยมไว้ ลักษณะสาคัญของการสอนโดยวิธีน้ ี คือ การบูรณาการทักษะ
ทางภาษา ฟัง พูด อ่าน และเขียนเข้าด้วยกัน แต่จะมีทกั ษะหนึ่งที่เป็ นจุดเน้นในการสอน ส่วนทักษะ
อื่น ๆ แม้จะไม่ใช่จุดเน้น แต่จะได้รับการพัฒนาไปพร้อมกัน (Murdoch, 1986, pp. 9-15)
การจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA เป็ นแนวทางการสอนอ่านของเมอร์ด็อค (Murdoch, 1986)
ที่มีการผสมผสานบูรณาการ 4 ทักษะทางภาษาในการจัดการเรี ยนการสอน ทาให้ผเู ้ รี ยน
มีความกระตือรื อร้นและความสนุกสนานจากการทากิจกรรม ทุกขั้นของการสอนจะมีคาถาม
สอดแทรกอยู่ ซึ่งแตกต่างจากการสอนอ่านทัว่ ไป การใช้คาถามทาให้นกั เรี ยนได้ฝึกใช้ทกั ษะการคิด
ตั้งแต่การคิดระดับขั้นพื้นฐาน จนถึงการคิดขั้นสู ง แม้วา่ การจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA จะเป็ นการสอน
ที่แก้ไขปัญหาการใช้ภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนในระดับอุดมศึกษา แต่จากการศึกษางานวิจยั
ในประเทศไทย ผูว้ ิจยั พบว่า มีการนาไปใช้จดั การเรี ยนการสอนในระดับชั้นที่หลากหลาย
ทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ สุภิญญา ยีหมัดอะหลี (2556) ได้วิจยั เรื่ อง ผลการใช้วิธีสอนแบบ MIA ร่ วมกับเทคนิค
ผังกราฟิ กที่มีต่อความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษและความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 พบว่า นักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีการสอน
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อ่านแบบ MIA ร่ วมกับเทคนิคผังกราฟิ กมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษและความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ นราธิป เอกสิ นธุ์ (2557) ได้วิจยั เรื่ อง การพัฒนาความสามารถในการอ่าน
เพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษโดยใช้สาระการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่นสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ตามแนวการสอนอ่านของเมอร์ด็อค (MIA) ผลจากการวิจยั พบว่า ความสามารถในการอ่าน
เพื่อความเข้าใจภาษา อังกฤษโดยใช้สาระการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่นสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ตามแนวการสอนอ่านของเมอร์ด็อค (MIA) หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ จันทิมา มะเกลี้ยง (2560) การวิจยั พบว่า รู ปแบบ
การสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีบูรณาการของเมอร์ด็อคร่ วมกับเทคนิคห้องเรี ยนกลับทาง
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ผลจากการวิจยั พบว่า นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่เรี ยน
โดยรู ปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีบูรณาการของเมอร์ด็อคร่ วมกับเทคนิคห้องเรี ยน
กลับทาง มีคะแนน หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมี
ความพึงพอใจต่อรู ปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีบูรณาการของเมอร์ด็อคร่ วมกับ
เทคนิคห้องเรี ยนกลับทาง สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
การจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA เมอร์ดอค (Murdoch, 1986) มี 7 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การถาม
คาถามนาก่อนอ่าน (Priming question) 2) การทาความเข้าใจคาศัพท์ (Understanding vocabulary)
3) การอ่านเนื้ อเรื่ อง (Reading the text) 4) การทาความเข้าใจเนื้อเรื่ อง (Understanding the text)
5) การถ่ายโอนข้อมูลในรู ปแบบอื่น(Transferring information) 6) การทาแบบฝึ กหัดต่อชิ้นส่ วน
ประโยคและเรี ยงโครงสร้างอนุเฉท (Jigsaw exercise and paragraph-structure) 7) การประเมิน และ
การแก้ไข (Evaluation and correction) จากขั้นตอน ที่กล่าวมานั้น ผูว้ ิจยั เห็นว่าเป็ นวิธีที่เหมาะ
ในการนามาเป็ นแนวทางประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนกับเด็กระดับประถมศึ กษาโดยมี
การจัดกิจกรรม มีสื่อการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสมและเป็ นไปตามพัฒนาการแห่งวัยของผูเ้ รี ยน สอดคล้อง
กับ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย (2557) กล่าวว่า ช่วงอายุ 6-12 ปี (ประถมศึกษา
ตอนปลาย) ซึ่งเป็ นวัยก่อนเข้าสู่ วยั รุ่ น เด็กจะมีพฒั นาการอย่างรวดเร็ วในทุกด้าน เป็ นวัยที่เริ่ มเรี ยนรู ้
สิ่ งที่อยูใ่ กล้ตวั แล้วจึงค่อยเป็ นประสบการณ์ไปหาสิ่ งแวดล้อมที่อยูไ่ กลตัว เด็กจะสามารถเรี ยนรู ้ได้ดี
ถ้ามีการจัดสิ่ งแวดล้อมให้ได้เคลื่อนไหว และมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่าง ๆ อยูเ่ สมอ ซึ่งจะเป็ น
การเสริ มพัฒนาการทางปัญญาของเด็กเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากสิ่ งเหล่านี้ จะช่วยให้เกิดความอยากรู ้
อยากเห็น อยากทดลอง ค้นคว้า ได้แก่ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ ภาพ การ์ตูน การเล่นเกม สิ่ งดังกล่าวนี้
มีอิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนาการของเด็กในด้านอารมณ์ ภาษาและสติปัญญา (Piaget, 1960
อ้างถึงใน สุรางค์ โค้วตระกูล, 2555) พัฒนาการของเด็กวัยนี้จะมีความเจริ ญก้าวหน้ามาก
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ทั้งด้านภาษา และการอ่าน มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมและสามารถอธิบายได้ เด็กวัยนี้
เป็ นวัยที่เต็มไปด้วยความร่ าเริ งเบิกบาน สนุกสนานในการเล่น จากการประสบความสาเร็จ
ในกิจกรรมที่ทา ทั้งในด้านการเรี ยนและในด้านการเล่นเกม (Erikson, 1959 อ้างถึงใน สุรางค์
โค้วตระกูล, 2555) การวาง รากฐาน การพัฒนาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายถือเป็ น
ช่วงอายุที่จะสามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่ตามทฤษฎีพฒั นาการทางสติปัญญาของ เพียเจต์ (Piaget,
1960 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี , 2545)
จากข้อมูลที่ได้ศึกษา ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะนาการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA
ซึ่งประกอบด้วยการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน 7 ขั้นตอน มาเป็ นแนวทางการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้และนามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพัฒนาการแห่งวัยของผูเ้ รี ยนในระดับประถมศึกษา
ทั้งนี้ เนื่ องจากการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA มีกิจกรรมการสอนที่หลากหลาย เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
มีการทางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้มากที่สุด ซึ่งจากการค้นคว้างานวิจยั
ในประเทศไทยยังพบงานวิจยั น้อยมากที่นาการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA ไปใช้กบั เด็กในระดับ
ประถมศึกษา ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงนาการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA มาพัฒนาความสามารถในการอ่าน
เพื่อความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยน
สาธิต “พิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
โดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA วิชาภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนสาธิต
“พิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรี ยนรู ้
แบบ MIA วิชาภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ”
มหาวิทยาลัยบูรพา หลังเรี ยนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70
3. เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยการจัด
การเรี ยนรู ้แบบ MIA วิชาภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนสาธิต
“พิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
4. เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA
วิชาภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลัย
บูรพา หลังเรี ยนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70
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สมมติฐานของการวิจัย
1. ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA วิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
2. ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA วิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
หลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70
3. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA วิชาภาษาอังกฤษ
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพาหลังเรี ยน
สู งกว่าก่อนเรี ยน
4. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA วิชาภาษาอังกฤษ
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา หลังเรี ยน
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจยั เรื่ อง การจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน
เพื่อความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยน
สาธิต “พิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ผูว้ ิจยั ได้นาแนวทางการสอนอ่านของ เมอร์ดอค (Murdoch,
1986) มี 7 ขั้น คือ 1) การถามคาถามนาก่อนอ่าน (Priming questions) 2) การทาความเข้าใจคาศัพท์
(Understanding vocabulary) 3) การอ่านและทาความเข้าใจเนื้ อเรื่ อง (Reading the text) 4) ความเข้าใจ
เรื่ อง (Understanding the text) 5) การถ่ายโอนข้อมูล (Transferring information) 6) การทาแบบฝึ กหัด
ต่อชิ้นส่ วนประโยคและเรี ยงโครงสร้างอนุเฉท (Jigsaw exercise and paragraph structure)
7) การประเมินผลและการแก้ไข (Evaluation and correction) ซึ่งเป็ นวิธีสอนที่ยดึ ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
ในทุกขั้นตอน ผูส้ อนสามารถเลือกจัดกิจกรรม และสื่ อการสอนได้อย่างหลากหลายให้เหมาะสมกับ
พัฒนาการแห่งวัยของนักเรี ยนในระดับชั้นประถมศึกษา สามารถพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน
และการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนได้เป็ นอย่างดี เพื่อการต่อยอดในการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ
ระดับสู งต่อไป
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงได้นาวิธีสอนแบบ MIA มาเป็ นแนวทางการจัดการเรี ยนรู ้การสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษกับเด็กระดับประถมศึกษา โดยศึกษาแนวคิด วิธีสอน และงานวิจยั ต่าง ๆ ที่จะช่วยให้
นักเรี ยนพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์ ซึ่งผูว้ ิจยั ได้กาหนด
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กรอบแนวคิดการวิจยั ดังแผนภาพต่อไปนี้
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

การจัดการเรียนรู้ แบบ MIA
(Murdoch integrated approach)
มี 7 ขั้นตอน (ก่อนและหลังเรียน)
1. การถามคาถามนาก่อนอ่าน
2. การทาความเข้าใจคาศัพท์
3. การอ่านและทาความเข้าใจเนื้ อเรื่ อง
4. การทาความเข้าใจเรื่ อง
5. การถ่ายโอนข้อมูล
6. การทาแบบฝึ กหัดต่อชิ้นส่ วนประโยค
และเรี ยงโครงสร้างอนุเฉท
7. การประเมินผลและการแก้ไข

1. ความสามารถในการอ่าน
เพื่อความเข้าใจ
- การแปลความ
- การตีความ
- การขยายความ
2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
- วิเคราะห์ความสาคัญ
- วิเคราะห์ความสัมพันธ์
- วิเคราะห์หลักการ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

ประโยชน์ ที่ได้ รับจากการวิจัย
1. เป็ นแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษและ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เพื่อประสิ ทธิภาพการเรี ยนภาษาอังกฤษที่ดีข้ นึ เป็ นพื้นฐาน
การเรี ยนภาษาอังกฤษในระดับที่สูงต่อไป
2. เป็ นแนวทางสาหรับครู ผสู ้ อนสามารถนาไปพัฒนาความสามารถในการอ่าน
เพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในระดับชั้นอื่น ๆ หรื อกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้อื่น ๆ ต่อไป
3. เป็ นต้นแบบและแนวทางให้ครู ผสู ้ อนทาความเข้าใจและสามารถนาองค์ความรู ้
เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA ไปประยุกต์ใช้เพื่อออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสม
และเกิดการเรี ยนรู ้ที่มีประสิ ทธิภาพแก่นกั เรี ยน
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ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดขอบเขตในการวิจยั ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร ที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ภาคเรี ยน
ที่ 2 ปี การศึกษา 2563 โรงเรี ยนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี จานวน
5 ห้องเรี ยน ห้องละ 28 คน รวม 140 คน ซึ่งมีการจัดห้องเรี ยนแบบคละความสามารถ
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ภาคเรี ยน
ที่ 2 ปี การศึกษา 2563 โรงเรี ยนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี จานวน
1 ห้องเรี ยน คือห้อง ป.5/4 จานวน 28 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster sampling)
2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA (ก่อนและหลังเรี ยน)
2.2 ตัวแปรตาม
2.2.1 ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ
- การแปลความ
- การตีความ
- การขยายความ
2.2.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
- วิเคราะห์ความสาคัญ
- วิเคราะห์ความสัมพันธ์
- วิเคราะห์หลักการ
3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจยั
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้เลือกเนื้อหาโดยคานึ งถึงความสนใจของนักเรี ยน
และความยากง่ายที่เหมาะสมกับวัยในระดับประถมศึกษา สอดคล้องกับ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ โรงเรี ยนสาธิต
“พิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่ อสาร
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่ องที่ฟังและอ่านจากสื่ อประเภทต่าง ๆ และแสดง ความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผล, ต 1.1 ป.5/4 บอกใจความสาคัญ และตอบคาถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา และ
นิทานง่าย ๆ หรื อเรื่ องสั้น ๆ และมาตรฐาน ต 1.3 นาเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และ
ความคิดเห็นในเรื่ องต่าง ๆ โดยการพูดและการเขียน, ต 1.3 ป.5/2 เขียนภาพ แผนผัง และแผนภูมิ
แสดงข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ฟังหรื ออ่าน มี 3 หน่วยการเรี ยนรู ้ ดังนี้
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หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 Performing arts
- เรื่ อง Carnivals
- เรื่ อง The Trojan horse
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2 The environment
- เรื่ อง Earth day
- เรื่ อง The elephant’s child
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3 Health and fitness
- เรื่ อง Young star
- เรื่ อง Clara’s visit
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจยั
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจยั ผูว้ ิจยั ดาเนินการทดลองในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2563
ใช้เวลาในการทดลอง 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบ รวมทั้งหมด 12 คาบ และรวมเวลาทดสอบ
ก่อนเรี ยน (Pre-test) และทดสอบหลังเรี ยน (Post-test) อีก 4 ชัว่ โมง รวมทั้งหมด 16 ชัว่ โมง
โดยผูว้ ิจยั เป็ นผูด้ าเนินการสอนและเก็บรวบรวมข้อมูล และเนื่องจากในช่วงของการทดลองเป็ น
ช่วงของสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรื อ โควิด-19 ผูว้ ิจยั ได้มี
การจัดการเรี ยนการสอนที่คานึงถึงการเว้นระยะห่าง (Social distancing) การใส่แมส และการล้างมือ
ตลอดระยะเวลาในการทดลองครั้งนี้

นิยามศัพท์ เฉพาะ
ผูว้ ิจยั ได้กาหนดนิยามศัพท์เฉพาะของการวิจยั ครั้งนี้ ดังนี้
1. การจัดการเรียนรู้ แบบ MIA (Murdoch integrated approach) หมายถึง การจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนอ่านภาษาอังกฤษที่บูรณาการทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะเข้าด้วยกัน
ผ่านการทากิจกรรมกลุ่ม ทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการคิดได้
ด้วยตนเองจากการทากิจกรรมที่มีการใช้คาถามสอดแทรกอยูใ่ นแต่ละขั้นตอน ซึ่ง ผูว้ ิจยั ได้นา
แนวทางการสอนของ เมอร์ดอค (Murdoch, 1986) มาจัดการเรี ยนรู ้และประยุกต์กิจกรรมการสอน
ให้เหมาะกับผูเ้ รี ยนในระดับประถมศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. การถามคาถามนาก่อนอ่าน (Priming questions) คือ ขั้นตอนที่ครู ผสู ้ อนตั้งคาถาม
เกี่ยวกับเรื่ องที่อ่าน จากสื่ อการสอนที่เตรี ยมมา เช่น คลิปวีดีโอ การ์ตูน รู ปภาพ เพลง เป็ นต้น
ครู ต้ งั คาถามเพื่อให้นกั เรี ยนคิดและแสดงความคิดเห็น คาดคะเนคาตอบ เกิดการอภิปรายร่ วมกัน
ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยนก่อนที่จะอ่านเนื้อเรื่ อง
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2. การทาความเข้าใจคาศัพท์ (Understanding vocabulary) คือ ครู ผสู ้ อนเลือกคาศัพท์
จากเนื้อเรื่ อง ทากิจกรรม เล่นเกม ให้นกั เรี ยนหาความหมายของคาศัพท์จากพจนานุกรม อธิบาย
ความหมาย ยกตัวอย่างประโยคที่เกี่ยวข้องกับคาศัพท์
3. การอ่านและทาความเข้าใจเนื้ อเรื่ อง (Reading the text) คือ ให้ผเู ้ รี ยนอ่านเนื้อเรื่ อง
(The text) แล้วตอบคาถาม ซึ่งในเนื้อเรื่ องจะมีคาถามแทรกอยูใ่ นเนื้อหาแต่ละย่อหน้าเพื่อให้ผเู ้ รี ยน
เกิดการคิดและค้นหาคาตอบซึ่งเป็ นใจความสาคัญของเรื่ องที่อ่านแต่ละย่อหน้า
4. การทาความเข้าใจเรื่ อง (Understanding the text) คือ ให้ผเู ้ รี ยนเติมคาให้ประโยค
สมบูรณ์ ตอบคาถามจากประโยคปลายเปิ ด ประโยคปลายเปิ ดที่เติมแล้วจะเป็ นข้อความสมบูรณ์
ตามเรื่ องที่อ่านเพื่อตรวจสอบความเข้าใจในการอ่านของนักเรี ยน
5. การถ่ายโอนข้อมูล (Transferring information) คือ ครู ผสู ้ อนให้นกั เรี ยนช่วยกัน
อภิปรายกันในกลุ่มของตนเองจากเนื้อเรื่ องที่อ่านมาเขียนตามความเข้าใจของตนเองผ่านกระบวนการ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์นาเสนอออกมาในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น แผนภูมิ ผังมโนทัศน์ เป็ นต้น
มีการนาเสนออภิปรายกับเพื่อน ๆ ในชั้นเรี ยน
6. การทาแบบฝึ กหัดต่อชิ้นส่ วนประโยคและเรี ยงโครงสร้างอนุเฉท (Jigsaw exercise
and paragraph structure) คือ กิจกรรมต่อชิ้นส่ วนประโยคให้เป็ นย่อหน้า โดยครู ผสู ้ อนเตรี ยม
ชิ้นส่ วนของประโยค แล้วให้นกั เรี ยนต่อชิ้นส่ วนต่าง ๆ ของประโยคเหล่านั้นให้เป็ นประโยค
ที่สมบูรณ์ และเรี ยงประโยคเหล่านั้นตามลาดับที่ถูกต้อง
7. การประเมินผลและการแก้ไข (Evaluation and correction) คือ การประเมินผล
การเรี ยน ซึ่งในวิธีการสอนจะมีการประเมินผลการเรี ยนอยูใ่ นเกือบทุกขั้นตอนแล้ว แต่ในขั้นตอนนี้
เป็ นการประเมินผลงานส่ วนรวมอีกครั้งหนึ่ง สรุ ปใจความสาคัญจากเรื่ องที่อ่าน เป็ นการแก้ไข
ด้านภาษาของนักเรี ยนที่พบในแบบฝึ กหัด
2. การอ่านเพื่อความเข้าใจ คือ ความสามารถในการสื่ อสารของผูอ้ ่านออกมา เป็ นการแปล
ความหมาย ตัวอักษรจากเรื่ องที่อ่านหรื อจากสัญลักษณ์ที่มองเห็น โดยผ่านกระบวนการคิดและ
ความรู ้ทางด้านภาษาที่เป็ นระบบโดยมีการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิม ความรู ้เดิม กับความรู ้ใหม่
เพื่อแปลจากสิ่ งที่อ่านให้เข้าใจ ได้สาระตรงตามที่ผเู ้ ขียนต้องการโดยสามารถถ่ายทอดออกมาโดยใช้
ถ้อยคาภาษาอย่างใหม่และได้ใจความถูกต้อง ซึ่งการทาวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้เลือกใช้ระดับ
ความเข้าใจในการอ่าน ดังนี้
2.1 การแปลความ (Translate) คือ การคิดและแปลความหมายของคาศัพท์ วลี ประโยค
ข้อความ สัญลักษณ์ จากสื่ อต่าง ๆ ที่ปรากฏ เช่น รู ปภาพ เหตุการณ์ สถานการณ์จาลอง โดยให้
ความหมายเฉพาะในบริ บทแวดล้อม ไม่ใช่แปลความหมายออกมาตรง ๆ
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2.2 การตีความ (Interpretation) คือ ความสามารถในการเข้าใจความหมายของ
ข้อความที่อ่านโดยอาศัยความรู ้ ความเข้าใจความหมายแฝงของคา หรื อข้อความที่ไม่ได้บอก
ความหมายตรง ๆ
2.3 การขยายความ (Extrapolation) คือ วิธีการถ่ายทอดความรู ้ ความเข้าใจข้อมูล
ข่าวสาร หรื อเรื่ องราวต่าง ๆ ที่ได้อ่าน แล้วถ่ายทอดรายละเอียดของข้อมูลเพิ่มมากขึ้นและกว้างขวาง
ออกไปโดยอาศัยเรื่ องเดิมหรื อข้อความที่ปรากฏเป็ นพื้นฐานอย่างมีเหตุผล
3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ หมายถึง
เครื่ องมือที่ใช้ในการทดสอบโดยมีแนวทางการออกแบบทดสอบวัดระดับความเข้าใจในการอ่าน
3 ระดับ คือ การแปลความ (Translate) การตีความ (Interpretation) และ การขยายความ
(Extrapolation) เป็ นแบบทดสอบประเภทปรนัย หรื อ ข้อสอบแบบเลือกตอบ (Multiple choice test)
แบบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ ถ้าตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน สาหรับนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ใช้ในการทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยแบบทดสอบจะเป็ นการถาม
เกี่ยวกับคาศัพท์ วลี ข้อความ ประโยค รู ปภาพ สัญลักษณ์ การเรี ยงลาดับเหตุการณ์ โดยตอบคาถาม
จากสิ่ งที่กาหนดให้ได้ถูกต้อง
4. การคิดวิเคราะห์ หมายถึง การคิดพิจารณาสิ่ งต่าง ๆ อย่างรอบคอบ จากข้อมูลหลัก
ไปยังข้อมูลย่อย โดยใช้ความสามารถในการแยกแยะ จาแนก องค์ประกอบต่าง ๆ แล้วจัดระบบ
ข้อมูล หาความสัมพันธ์และนาเสนอสื่ อออกมาในรู ปแบบต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นการเขียน หรื อการพูด
อย่างมีประสิ ทธิภาพ ซึ่งอยูบ่ นพื้นฐานที่มีเหตุผล มีหลักการที่เชื่อถือได้ซ่ ึงพิจารณาองค์ประกอบ
ดังนี้
4.1 การคิดวิเคราะห์ความสาคัญ หรื อ องค์ประกอบ คือ ความสามารถในการค้นหา
ข้อมูลเหตุ ผลลัพธ์และความสาคัญของเรื่ องราวนั้น ๆ โดยใช้ทกั ษะวิเคราะห์วา่ สิ่ งใดเป็ นจริ ง
หรื อเป็ นสมมติฐานส่วนใดเป็ นข้อสรุ ปหรื ออ้างอิง มีวตั ถุประสงค์หรื อความมุ่งหมายสาคัญใดบ้าง
และเป็ นความสามารถในการแยกแยะค้นหาส่วนประกอบที่สาคัญของเรื่ องราวว่ามีองค์ประกอบ
อะไร เช่น การวิเคราะห์ส่วนประกอบของพืช สัตว์ ข่าว ข้อความ หรื อเหตุการณ์ต่าง ๆ
4.2 การคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ คือ ความสามารถในการหาความสัมพันธ์ของ
ส่วนสาคัญต่าง ๆ โดยการระบุความสัมพันธ์ระหว่างความคิด ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผลหรื อ
ความแตกต่างระหว่างข้อโต้แย้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง
4.3 การคิดวิเคราะห์หลักการ คือ ความสามารถในการหาหลักความสัมพันธ์
ส่ วนสาคัญในเรื่ องนั้น ๆ ว่าสัมพันธ์กนั อยูโ่ ดยอาศัยหลักการใด เช่น การให้ผเู ้ รี ยนค้นหาหลักการ
ของเรื่ อง ระบุจุดประสงค์ของผูเ้ ขียน ประเด็นความสาคัญของเรื่ อง เป็ นต้น
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5. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หมายถึง เครื่ องมือที่ใช้ใน
การทดสอบโดยพิจารณาจาก การคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์หรื อองค์ประกอบ การคิดวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ และการคิดวิเคราะห์หลักการ เป็ นแบบทดสอบประเภทปรนัย หรื อ ข้อสอบ
แบบเลือกตอบ (Multiple choice test) แบบ 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ ถ้าตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบ
ผิดได้ 0 คะแนน สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ใช้ในการทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
โดยแบบทดสอบจะมีขอ้ ความ หรื อเนื้ อเรื่ องสั้น ๆ และตอบคาถามจากสิ่ งที่กาหนดให้ได้ถูกต้อง
6. เกณฑ์ ร้อยละ 70 หมายถึง ระดับการทดสอบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
และความสามารถในการคิดวิเคราะห์หรื อการทากิจกรรมของผูเ้ รี ยน ซึ่งมีคุณลักษณะตามเกณฑ์จาก
คะแนนทั้งหมดที่ยอมรับได้ว่าอยูใ่ นระดับดี ตามข้อกาหนดของการวัดและประเมินผลทางการเรี ยน
ของผูเ้ รี ยนโรงเรี ยนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
งานวิจยั เรื่ อง การจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน
เพื่อความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยน
สาธิต “พิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
1. หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาต่างประเทศ โรงเรี ยนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
1.1 หลักการและเหตุผล
1.2 เนื้อหาการเรี ยนรู ้
1.3 สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู ้
1.4 คุณภาพผูเ้ รี ยน
1.5 ตัวชี้วดั และสาระการเรี ยนรู ้แกนกลาง
2. การเรี ยนรู ้ของเด็กระดับประถมศึกษา
2.1 ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของเด็กระดับประถมศึกษา
2.2 การจัดการเรี ยนรู ้ที่เหมาะกับเด็กระดับประถมศึกษา
2.3 สื่ อการสอนกับการเรี ยนรู ้ของเด็กระดับประถมศึกษา
3. การจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA
3.1 ความเป็ นมาของการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA
3.2 การจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA
3.3 ประโยชน์ของการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA
4. การสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
4.1 ความหมายของการอ่าน
4.2 ความสาคัญของการอ่าน
4.3 จุดมุ่งหมายของการอ่าน
4.4 ประเภทของการอ่าน
4.5 การสอนอ่านภาษาอังกฤษ
4.6 ระดับความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ
4.7 ความหมายการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
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4.8 การวัดและการประเมินผลการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
4.9 ประเภทของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
4.10 การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
5. การจัดการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์
5.1 ความหมายของการคิดวิเคราะห์
5.2 องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์
5.3 ประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์
5.4 การจัดการเรี ยนรู ้เพื่อให้เกิดการคิดวิเคราะห์
5.5 การวัดและการประเมินผลความสามารถในการคิดวิเคราะห์
5.6 การสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
6. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
6.1 งานวิจยั ในประเทศ
6.2 งานวิจยั ต่างประเทศ

หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่ างประเทศ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
หลักการและเหตุผล
ในสังคมโลกปัจจุบนั การเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศมีความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิง่
ในชีวิตประจาวัน เนื่องจากเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการติดต่อสื่ อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู ้
การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และ
ตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก นามาซึ่งมิตรไมตรี
และความร่ วมมือกับประเทศต่าง ๆ ช่วยพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่นดีข้ นึ เรี ยนรู ้
และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ
การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศ
เพื่อการสื่ อสารได้ รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู ้ต่าง ๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น และมีวิสัยทัศน์ในการดาเนิน
ชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)
ภาษาต่างประเทศเป็ นสาระการเรี ยนรู ้พ้นื ฐาน ซึ่งกาหนดให้เรี ยนตลอดหลักสู ตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน คือ ภาษาอังกฤษ ส่ วนภาษาต่างประเทศอื่น เช่น ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น อาหรับ
บาลี และภาษากลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน หรื อภาษาอื่น ๆ ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะจัดทา
รายวิชาและจัดการเรี ยนรู ้ตามความเหมาะสม
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เนื้อหาการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ มุ่งหวังให้ผเู ้ รี ยนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ
สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ สื่ อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู ้ ประกอบอาชีพ และ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลาย
ของประชาคมโลก และสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้
อย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วยสาระสาคัญ ดังนี้
- ภาษาเพื่อการสื่ อสาร การใช้ภาษาต่างประเทศในการฟั ง พูด อ่าน เขียน แลกเปลี่ยน
ข้อมูล ข่าวสาร แสดงความรู ้สึกและความคิดเห็น ตีความ นาเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอดและ
ความคิดเห็นในเรื่ องต่าง ๆ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม
- ภาษาและวัฒนธรรม การใช้ภาษาต่างประเทศตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
ความสัมพันธ์ ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ภาษา
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทย และนาไปใช้อย่างเหมาะสม
- ภาษากับความสัมพันธ์กบั กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น การใช้ภาษาต่างประเทศ
ในการเชื่อมโยงความรู ้กบั กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น เป็ นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู ้ และ
เปิ ดโลกทัศน์ของตน
- ภาษากับความสัมพันธ์กบั ชุมชนและโลก การใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ
ทั้งในห้องเรี ยนและนอกห้องเรี ยน ชุมชน และสังคมโลก เป็ นเครื่ องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ
ประกอบอาชีพ และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั สังคมโลก
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
สาระการเรี ยนรู ้และมาตรฐานการเรี ยนรู ้ประกอบด้วยองค์ความรู ้ ทักษะ/ กระบวนการ
เรี ยนรู ้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศกาหนดให้ภาษาอังกฤษ
เป็ นสาระการเรี ยนรู ้พ้นื ฐาน ซึ่งกาหนดให้นกั เรี ยนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจาเป็ นต้อง
เรี ยนรู ้โดยกาหนดมาตรฐานการเรี ยนรู ้เป็ นเป้ าหมายสาคัญของการพัฒนานักเรี ยน ระบุสิ่งที่นกั เรี ยน
พึงรู ้และปฏิบตั ิได้ มีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่ อสาร
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่ องที่ฟังและอ่านจากสื่ อประเภทต่าง ๆ และแสดง
ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
มาตรฐาน ต 1.2 มีทกั ษะการสื่ อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดง
ความรู ้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิ ทธิภาพ
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มาตรฐาน ต 1.3 นาเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่ อง
ต่าง ๆ โดยการพูดและการเขียน
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
และนาไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ
มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กบั กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น
มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู ้กบั กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น
และเป็ นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู ้ และเปิ ดโลกทัศน์ของตน
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กบั ชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชนและ
สังคม
มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็ นเครื่ องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อการประกอบ
อาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั สังคมโลก
คุณภาพผู้เรียน
จากหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มุ่งพัฒนานักเรี ยนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้เมื่อจบ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ดังนี้
1. ปฏิบตั ิตามคาสั่ง คาขอร้อง และคาแนะนาที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสี ยงประโยค
ข้อความ นิทาน และบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือก/ ระบุประโยคและข้อความ
ตรงตามความหมายของสัญลักษณ์หรื อเครื่ องหมายที่อ่าน บอกใจความสาคัญ และตอบคาถามจาก
การฟังและอ่าน บทสนทนา นิทานง่าย ๆ และเรื่ องเล่า
2. พูด/ เขียน โต้ตอบในการสื่ อสารระหว่างบุคคล ใช้คาสั่ง คาขอร้อง และให้คาแนะนา
พูด/ เขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ
ในสถานการณ์ง่าย ๆ พูดและเขียนเพื่อขอและให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และ
เรื่ องใกล้ตวั พูด/ เขียนแสดงความรู ้สึกเกี่ยวกับเรื่ องต่าง ๆ ใกล้ตวั กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้ง
ให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ
3. พูด/ เขียนให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และสิ่ งแวดล้อมใกล้ตวั เขียนภาพ แผนผัง
แผนภูมิ และตารางแสดงข้อมูลต่าง ๆ ที่ฟังและอ่าน พูด/ เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องต่าง ๆ
ใกล้ตวั
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4. ใช้ถอ้ ยคา น้ าเสี ยง และกิริยาท่าทางอย่างสุ ภาพ เหมาะสม ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับเทศกาล/ วันสาคัญ/ งานฉลอง/ ชีวิตความเป็ นอยู่
ของเจ้าของภาษา เข้าร่ วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ
5. บอกความเหมือน/ ความแตกต่างระหว่างการออกเสี ยงประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้
เครื่ องหมายวรรคตอน และการลาดับคา ตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย เปรี ยบเทียบความเหมือน/ ความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลองและประเพณีของ
เจ้าของภาษากับของไทย
6. ค้นคว้า รวบรวมคาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่นจากแหล่งการเรี ยนรู ้
และนาเสนอด้วยการพูด/ การเขียน
7. ใช้ภาษาสื่ อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยนและสถานศึกษา
8. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสื บค้นและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ
9. มีทกั ษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) สื่ อสารตามหัวเรื่ อง
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรี ยน สิ่ งแวดล้อม อาหาร เครื่ องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพ
และสวัสดิการ การซื้อ-ขาย และลมฟ้าอากาศ ภายในวงคาศัพท์ประมาณ 1,050-1,200 คา (คาศัพท์
ที่เป็ นรู ปธรรมและนามธรรม)
10. ใช้ประโยคเดี่ยวและประโยคผสม (Compound sentences) สื่ อความหมายตามบริ บท
ต่าง ๆ
ตารางที่ 1 ตัวชี้วดั และสาระการเรี ยนรู ้แกนกลางกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่ อสาร
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่ องที่ฟังและอ่านจากสื่ อประเภทต่าง ๆ และแสดง ความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผล
1. ปฏิบตั ิตามคาสั่ง คาขอร้อง
คาสั่งและคาขอร้องที่ใช้ในห้องเรี ยน ภาษาท่าทาง และ
และ คาแนะนาง่าย ๆ ที่ฟังและ
คาแนะนาในการเล่นเกม การวาดภาพ หรื อการทาอาหารและ
อ่าน
เครื่ องดื่ม
- คาสั่ง เช่น Look at the…/ here/ over there./ Say it again./
Read and draw./ Put a/ an…in/ on/ under a/ an…/ Don’t go
over there. etc.
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ตัวชี้วัด

2. อ่านออกเสี ยงประโยค
ข้อความ และบทกลอนสั้น ๆ
ถูกต้องตามหลักการอ่าน

3. ระบุ/ วาดภาพ สัญลักษณ์
หรื อเครื่ องหมายตรง
ตามความหมายของประโยค
และข้อความสั้น ๆ ที่ฟัง
หรื ออ่าน
4. บอกใจความสาคัญ และตอบ
คาถามจากการฟังและอ่านบท
สนทนา และนิทานง่าย ๆ
หรื อเรื่ องสั้น ๆ

สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
- คาขอร้อง เช่น Please take a queue./ Take a queue, please./
Can/ Could you help me, please? etc.
- คาแนะนา เช่น You should read every day./ Think before
you speak./ คาศัพท์ที่ใช้ในการเล่นเกม Start./ My turn./ Your
turn./ Roll the dice./ Count the number./ Finish./ คาบอกลาดับ
ขั้นตอน First,… Second,… Next,…Finally, etc.
ประโยค ข้อความ และบทกลอน การใช้พจนานุกรม หลักการ
อ่านออกเสี ยง เช่น
- การออกเสี ยงพยัญชนะต้นคาและพยัญชนะท้ายคา
- การออกเสี ยงเน้นหนัก-เบา ในคาและกลุ่มคา
- การออกเสี ยงตามระดับเสี ยงสูง-ต่า ในประโยค
- การออกเสี ยงเชื่อมโยง (Linking sound) ในข้อความ
- การออกเสี ยงบทกลอนตามจังหวะ
กลุ่มคา ประโยคผสม ข้อความ สัญลักษณ์ เครื่ องหมาย และ
ความหมายเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรี ยน สิ่ งแวดล้อม
อาหาร เครื่ องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและ
สวัสดิการ การซื้อ-ขาย และลมฟ้าอากาศ และเป็ นวงคาศัพท์
สะสมประมาณ 750-950 คา (คาศัพท์ที่เป็ นรู ปธรรมและ
นามธรรม)
ประโยค บทสนทนา นิทาน หรื อเรื่ องสั้น ๆ คาถามเกี่ยวกับ
ใจความสาคัญของเรื่ อง เช่น ใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร
- Yes/ No Question เช่น
Is/ Are/ Can…?
Yes,…is/ are/ can./
No,…isn’t/ aren’t/ can’t.
Do/ Does/ Can/ Is/ Are...? Yes/ No…
etc.
- Who-Question เช่น
Who is/ are…?
He/S he is…/ They are…
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
What…?/ Where…? It is …/ They are…
What...doing?
…is/ am/ are… etc.
- Or-Question เช่น
Is this /it a/ an...or a/ an…? It is a/ an… etc.
มาตรฐาน ต 1.2 มีทกั ษะการสื่ อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู ้สึก และ
ความคิดเห็นอย่างมีประสิ ทธิภาพ
1. พูด/ เขียนโต้ตอบ
บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ
ในการสื่ อสารระหว่างบุคคล
ชมเชย การพูดแทรกอย่างสุภาพ ประโยค /ข้อความที่ใช้
แนะนาตนเอง เพื่อน และบุคคลใกล้ตวั และสานวน
การตอบรับ เช่น Hi/ Hello/ Good morning/ Good
afternoon/ Good evening/ I am sorry./ How are you?/ I’m
fine. Thank you. And you?/ Hello. I am…/ Hello,…I am…
This is my sister. Her name is… /Hello,…/ Nice to see
you. Nice to see you too./ Goodbye./ Bye./ See you
soon/later./ Good/Very good./ Thanks./ Thank you./ Thank
you very much./ You’re welcome./ It’s O.K. etc.
2. ใช้คาสั่ง คาขอร้อง คาขอ
คาสั่ง คาขอร้อง คาแนะนาที่มี 1-2 ขั้นตอน
อนุญาต และให้คาแนะนาง่าย ๆ
3. พูด/ เขียนแสดงความต้องการ คาศัพท์ สานวน และประโยคที่ใช้บอกความต้องการ
ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้
ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ
ความช่วยเหลือ เช่น
ในสถานการณ์ง่าย ๆ
Please…/ May…?/ I need…/ Help me!/ Can/ Could…?/
Yes,.../No,… etc.
4. พูด/ เขียนเพื่อขอและให้ขอ้ มูล คาศัพท์ สานวน และประโยคที่ใช้ขอและให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว ตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่ องใกล้ตวั เช่น
และเรื่ องใกล้ตวั
What do you do?
I’m a/ an…
What is she/ he?
…is a/ an (อาชีพ)
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ตัวชี้วัด

สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
How old/ tall…?
I am…
Is/ Are/ Can…or…?
…is/ are/ can…
Is/ Are…going to…or…? …is/ are going to… etc.
5. พูด/เขียนแสดงความรู ้สึกของ คาและประโยคที่ใช้แสดงความรู ้สึก เช่น ชอบ ไม่ชอบ
ตนเองเกี่ยวกับเรื่ องต่าง ๆ ใกล้ตวั ดีใจ เสี ยใจ มีความสุข เศร้า หิว รสชาติ เช่น
และกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ I’m…/He/She/It is…/You/We/They are…
เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ
I/You/We/They like…/He/She likes…because…
I/You/We/They love…/He/She loves…because…
I/You/We/They don’t like/love/feel…because…
He/She doesn’t like/love/feel…because…
I/You/We/They feel…because…
etc.
มาตรฐาน ต 1.3 นาเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่ องต่าง ๆ
โดยการพูดและการเขียน
1. พูด /เขียนให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ ประโยคและข้อความที่ใช้ในการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับบุคคล สัตว์
ตนเองและเรื่ องใกล้ตวั
สถานที่ และกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล เรื่ องต่าง ๆ
ใกล้ตวั จานวน 1-500 ลาดับที่ วัน เดือน ปี ฤดูกาล เวลา สภาพ
ดินฟ้าอากาศ อารมณ์ ความรู ้สึก สี ขนาด รู ปทรง ที่อยูข่ อง
สิ่ งต่าง ๆ เครื่ องหมายวรรคตอน
2. เขียนภาพ แผนผัง และ
คา กลุ่มคา ประโยคที่แสดงข้อมูลและความหมายของเรื่ อง
แผนภูมิแสดงข้อมูลต่าง ๆ
ต่าง ๆ ภาพ แผนผัง แผนภูมิ ตาราง
ตามที่ฟังหรื ออ่าน
3. พูดแสดงความคิดเห็น
ประโยคที่ใช้ในการพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรื อ
เกี่ยวกับเรื่ องต่าง ๆ ใกล้ตวั
เรื่ องต่าง ๆ ใกล้ตวั
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและนาไปใช้ได้
อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ตัวชี้วัด
1. ใช้ถอ้ ยคา น้ าเสี ยง และกิริยาท่าทาง
อย่างสุภาพ ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
การใช้ถอ้ ยคา น้ าเสี ยง และกิริยาท่าทาง ตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น การ
ขอบคุณ ขอโทษ การใช้สีหน้าท่าทางประกอบการ
พูดขณะแนะนาตนเอง การสัมผัสมือ การโบกมือ
การแสดงความรู ้สึกชอบ/ ไม่ชอบ การกล่าวอวยพร
การแสดงอาการตอบรับหรื อปฏิเสธ
2. ตอบคาถาม/ บอกความสาคัญของ
ข้อมูลและความสาคัญของเทศกาล/ วันสาคัญ/ งาน
เทศกาล/วันสาคัญ/ งานฉลองและชีวิต
ฉลองและชีวิตความเป็ นอยูข่ องเจ้าของภาษา เช่น
ความเป็ นอยูง่ ่าย ๆ ของเจ้าของภาษา
วันคริ สต์มาส วันขึ้นปี ใหม่ วันวาเลนไทน์ เครื่ อง
แต่งกาย ฤดูกาล อาหาร เครื่ องดื่ม
3. เข้าร่ วมกิจกรรมทางภาษาและ
กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การเล่นเกม
วัฒนธรรมตามความสนใจ
การร้องเพลง การเล่านิทาน บทบาทสมมุติ วัน
ขอบคุณพระเจ้า วันคริ สต์มาส วันขึ้นปี ใหม่ วันวา
เลนไทน์
มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และนามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1. บอกความเหมือน /ความแตกต่างระหว่าง ความเหมือน/ ความแตกต่างระหว่างการออก
การออกเสี ยงประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้
เสี ยงประโยคชนิดต่าง ๆ ของเจ้าของภาษากับ
เครื่ องหมายวรรคตอน และการลาดับคา
ของไทย การใช้เครื่ องหมายวรรคตอนและการ
(Order) ตามโครงสร้างประโยคของ
ลาดับคาตามโครงสร้างประโยคของ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
2. บอกความเหมือน/ ความแตกต่างระหว่าง ความเหมือน/ ความแตกต่างระหว่างเทศกาลและ
เทศกาลและงานฉลอง ของเจ้าของภาษากับ งานฉลองของเจ้าของภาษากับของไทย
ของไทย
สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กบั กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น
มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู ้กบั กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น และเป็ น
พื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู ้ และเปิ ดโลกทัศน์ของตน
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้ แกนกลาง
1. ค้นคว้า รวบรวมคาศัพท์
การค้นคว้า การรวบรวม และการนาเสนอคาศัพท์ที่
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น
อื่น และนาเสนอด้วยการพูด/
การเขียน
สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กบั ชุมชนและโลก
มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
1. ฟัง พูด และอ่าน/เขียนใน
การใช้ภาษาในการฟัง พูด และอ่าน/เขียนในสถานการณ์
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยน
ห้องเรี ยนและสถานศึกษา
มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็ นเครื่ องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ
และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กบั สังคมโลก
1. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสื บค้น การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื บค้นและการรวบรวม
และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ
คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตวั จากสื่ อและแหล่งการเรี ยนรู ้
ต่าง ๆ
จากที่กล่าวมาสรุ ปได้วา่ ผูว้ ิจยั ศึกษาหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ โรงเรี ยนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ”มหาวิทยาลัย
บูรพา โดยผูว้ ิจยั เน้นความสาคัญของการอ่าน โดยพิจารณาจากสาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่ อสาร
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่ องที่ฟังและอ่านจากสื่ อประเภทต่าง ๆ และแสดง ความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผล, ต 1.1 ป.5/4 บอกใจความสาคัญ และตอบคาถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา
และนิทานง่าย ๆ หรื อเรื่ องสั้น ๆ และมาตรฐาน ต 1.3 นาเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และ
ความคิดเห็นในเรื่ องต่าง ๆ โดยการพูดและการเขียน, ต 1.3 ป.5/2 เขียนภาพ แผนผัง และแผนภูมิ
แสดงข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ฟังหรื ออ่าน
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การเรียนรู้ของเด็กระดับประถมศึกษา
ทฤษฎีการเรียนรู้ ของเด็กระดับประถมศึกษา
วิธีการศึกษาของเพียเจต์ เริ่ มต้นด้วยการสนทนาโดยอิสระเป็ นหลัก และการสังเกต
พฤติกรรมทางสติปัญญา พฤติกรรมของเด็กต่อวัตถุ บุคคล สถานการณ์ โดยใช้ขอ้ มูลจากบุตร
ทั้งสามของตนเองมาประกอบการศึกษาค้นคว้าด้วย ซึ่งนับเป็ นการศึกษาพฤติกรรมของเด็ก
ระยะยาว การวิจยั นี้ทาให้เกิดทฤษฎีวา่ ด้วยการปรับตัวและสร้างบุคลิกภาพของเด็ก และแพร่ หลาย
ในยุโรป ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1930 และแพร่ หลายในสหรัฐอเมริ กา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960 คือ ทฤษฎี
การพัฒนาการทางสติปัญญาของ เพียเจต์ (Piaget’s theory of cognitive development) (เสวภา
วัชรกิตติ, 2537)
เพียเจต์ (Piaget, 1963) สรุ ปทฤษฎีพฒั นาการทางสติปัญญา ได้ดงั นี้
1. ขั้นประสาทรับรู ้และการเคลื่อนไหว (Sensori-motor stage) ขั้นนี้ เริ่ มตั้งแต่แรกเกิด
จนถึง 2 ปี พฤติกรรมของเด็กในวัยนี้ข้ นึ อยูก่ บั การเคลื่อนไหวเป็ นส่ วนใหญ่ เช่น การไขว่คว้า
การเคลื่อนไหว การมอง การดู ในวัยนี้เด็กแสดงออกทางด้านร่ างกาย เด็กสามารถแก้ปัญหาได้
แม้วา่ จะไม่สามารถอธิบายได้ดว้ ยคาพูด เด็กจะต้องมีโอกาสที่จะปะทะกับสิ่ งแวดล้อมด้วยตนเอง
ซึ่งถือว่าเป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับพัฒนาการด้านสติปัญญาและความคิดในขั้นนี้ มีความคิดความเข้าใจ
ของเด็กจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็ ว เช่น สามารถประสานงานระหว่างกล้ามเนื้ อมือ และสายตา
เด็กในวัยนี้มกั จะทาอะไรซ้ าบ่อย ๆ เป็ นการเลียนแบบ พยายามแก้ปัญหาแบบลองผิดลองถูก
เมื่อสิ้ นสุ ดระยะนี้เด็กจะมีการแสดงออกของพฤติกรรมอย่างมีจุดมุ่งหมายและสามารถแก้ปัญหา
โดยการเปลี่ยนวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ได้สิ่งที่ตอ้ งการแต่กิจกรรมการคิดของเด็กวัยนี้ส่วนใหญ่
ยังคงอยูเ่ ฉพาะสิ่ งที่สามารถสัมผัสได้เท่านั้น
2. ขั้นก่อนปฏิบตั ิการคิด (Preoperational stage) ขั้นนี้เริ่ มตั้งแต่อายุ 2-7 ปี แบ่งออกเป็ น
ขั้นย่อยอีก 2 ขั้น คือ
2.1 ขั้นก่อนเกิดสังกัป (Preconceptual thought) เป็ นขั้นพัฒนาการของเด็กอายุ 2-4 ปี
เป็ นช่วงที่เด็กเริ่ มมีเหตุผลเบื้องต้น สามารถจะโยงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์
หรื อมากกว่ามาเป็ นเหตุผลเกี่ยวโยงซึ่งกันและกัน แต่เหตุผลของเด็กวัยนี้ยงั มีขอบเขตจากัดอยู่
เพราะเด็กยังคงยึดตนเองเป็ นศูนย์กลาง คือ ถือความคิดตนเองเป็ นใหญ่ และมองไม่เห็นเหตุผล
ของผูอ้ ื่น ความคิดและเหตุผลของเด็กวัยนี้ จึงไม่ค่อยถูกต้องตามความเป็ นจริ ง รวมถึงความเข้าใจ
ในสิ่ งต่าง ๆ ยังอยูใ่ นระดับเบื้องต้น เช่น มีความเข้าใจว่าเด็กหญิง 2 คน ที่ชื่อเหมือนกัน จะต้องมี
ทุกอย่างเหมือนกันหมด นัน่ แสดงว่า ความคิดรวบยอดของเด็กวัยนี้ยงั ไม่พฒั นาเต็มที่ แต่ถา้ พูดถึง
พัฒนาการทางภาษาของเด็กวัยนี้จะรับรู ้ได้รวดเร็ วมาก
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2.2 ขั้นการคิดแบบญาณหยัง่ รู ้ นึกออกเองโดยไม่ใช้เหตุผล (Intuitive thought)
เป็ นขั้นพัฒนาการของเด็ก อายุ 4-7 ปี ขั้นนี้เด็กจะเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ งต่าง ๆ ดีข้ นึ รู ้จกั
แยกประเภทและแยกชิ้นส่ วนของวัตถุ เข้าใจความหมายของจานวนเลข เริ่ มมีพฒั นาการเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ แต่ไม่ชดั เจนนัก สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้โดยไม่คิดเตรี ยมล่วงหน้าไว้ก่อน รู ้จกั
นาความรู ้ในสิ่ งหนึ่งไปอธิบายหรื อแก้ปัญหาอื่นและสามารถนาเหตุผลทัว่ ๆ ไปมาสรุ ปแก้ปัญหาได้
โดยไม่วิเคราะห์อย่างถี่ถว้ นเสี ยก่อน การคิดหาเหตุผลของเด็กยังขึ้นอยูก่ บั สิ่ งที่ตนรับรู ้ หรื อสัมผัส
จากสิ่ งแวดล้อมภายนอก
3. ขั้นปฏิบตั ิการคิดด้านรู ปธรรม (Concrete operation stage) ขั้นนี้จะเริ่ มจากอายุ 7-11 ปี
พัฒนาการทางด้านสติปัญญาและความคิดของเด็กวัยนี้สามารถสร้างกฎเกณฑ์และตั้งเกณฑ์
ในการแบ่งสิ่ งแวดล้อมออกเป็ นหมวดหมู่ได้ เด็กวัยนี้สามารถที่จะเข้าใจเหตุผล รู ้จกั การแก้ปัญหา
สิ่ งต่าง ๆ ที่เป็ นรู ปธรรมได้ สามารถที่จะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่ องความคงตัวของสิ่ งต่าง ๆ โดยที่เด็กเข้าใจ
ว่าของแข็งหรื อของเหลวจานวนหนึ่งแม้วา่ จะเปลี่ยนรู ปร่ างไปก็ยงั มีน้ าหนัก หรื อปริ มาตรเท่าเดิม
สามารถที่จะเข้าใจความสัมพันธ์ของส่ วนย่อย ส่ วนรวม ลักษณะเด่นของเด็กในวัยนี้ คือ
มีความสามารถในการคิดย้อนกลับ นอกจากนั้นความสามารถในการจาของเด็กในช่วงนี้มีจะ
ประสิ ทธิภาพขึ้น สามารถจัดกลุ่มหรื อจัดการสิ่ งต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์ สามารถสนทนากับบุคคล
อื่นและเข้าใจความคิดของผูอ้ ื่นได้ดี
4. ขั้นปฏิบตั ิการคิดด้วยนามธรรม (Formal operational stage) อายุ 12 ปี ขึ้นไป ในขั้นนี้
พัฒนาการทางสติปัญญาและความคิดของเด็กวัยนี้เป็ นขั้นสุ ดยอด คือเด็กในวัยนี้จะเริ่ มคิดแบบผูใ้ หญ่
ความคิดแบบเด็กจะสิ้ นสุ ดลง จะคิดหาเหตุผลนอกเหนื อไปจากข้อมูลที่มีอยู่ สามารถที่จะคิดแบบ
นักวิทยาศาสตร์ได้ สามารถตั้งสมมุติฐานและทฤษฎี และเห็นว่าความจริ งที่เห็นด้วยการรับรู ้สาคัญ
เท่ากับความคิดกับสิ่ งที่อาจจะเป็ นไปได้ เด็กวัยนี้มีความคิดนอกเหนื อไปกว่าสิ่ งปั จจุบนั มีความสนใจ
ที่จะสร้างทฤษฎีเกี่ยวกับทุกสิ่ งทุกอย่างและมีความพอใจที่จะคิดพิจารณาเกี่ยวกับสิ่ งที่ไม่มีตวั ตน
หรื อสิ่ งที่เป็ นนามธรรม
บรู เนอร์ (Bruner, 1969 อ้างถึงใน เยาวพา เดชะคุปต์, 2542) ได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กระบวนการในการเรี ยนรู ้ไว้หลายประการนับแต่โครงสร้างของเนื้ อหาวิชา ความพร้อมของผูเ้ รี ยน
ความคิดสร้างสรรค์ แรงกระตุน้ ในการเรี ยนรู ้และการใช้สื่อการเรี ยน บรู เนอร์ มีแนวคิดเกี่ยวกับ
ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ โดยเชื่อว่า การเรี ยนรู ้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผูเ้ รี ยนได้มีปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อม
ซึ่งนาไปสู่การค้นพบการแก้ปัญหา ผูเ้ รี ยนจะประมวลข้อมูลข่าวสาร จากการมีปฏิสัมพันธ์กบั
สิ่ งแวดล้อม และจะรับรู ้สิ่งที่ตนเองเลือก หรื อสิ่ งที่ใส่ ใจ การเรี ยนรู ้แบบนี้จะช่วยให้เกิดการค้นพบ
เนื่องจากผูเ้ รี ยนมีความอยากรู ้อยากเห็น ซึ่งจะเป็ นแรงผลักดันที่ทาให้สารวจสิ่ งแวดล้อม และทาให้
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เกิดการเรี ยนรู ้โดยได้เสนอทฤษฎีพฒั นาการทางสติปัญญาไว้ 3 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 Enactive representation (การแสดงความคิดด้วยการกระทา) เปรี ยบขั้นนี้ได้กบั
ขั้นแรกของเพียเจต์ คือ ขั้นการรับรู ้ทางประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว แรกเกิด -2 ขวบ ในวัยนี้
เด็กจะมีการพัฒนาการทางสติปัญญา โดยใช้การกระทาเป็ นการเรี ยนรู ้หรื อเรี ยกว่า Enactive mode
เด็กจะใช้การสัมผัส เช่น จับต้องด้วยมือ ผลัก ดึง สิ่ งที่สาคัญเด็กจะต้องลงมือด้วยตนเอง การเลียนแบบ
หรื อการลงมือกระทากับวัตถุสิ่งของต่างกับผูใ้ หญ่ที่จะใช้ทกั ษะที่ซบั ซ้อน
ขั้นที่ 2 Iconic representation (ขั้นการคิดเริ่ มจากสิ่ งที่มองเห็น) ในพัฒนาทางขั้นนี้ จะเป็ น
การใช้ความคิด เด็กสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดจากการมองเห็น การสัมผัส โดยการนึก
มโนภาพ การสร้างจินตนาการ พัฒนาการนี้จะเพิ่มขึ้นตามอายุของเด็กยิง่ โตขึ้นก็ยงิ่ สร้างจินตนาการ
ได้มากขึ้น การเรี ยนรู ้ในขั้นนี้ เรี ยกว่า Iconic mode เด็กจะสามารถเรี ยนรู ้โดยการใช้ภาพแทน
การสัมผัสของจริ ง บรู เนอร์ ได้เสนอแนะ ให้นาโสตทัศนวัสดุมาใช้ในการสอน เช่น บัตรคา ภาพนิ่ง
เพื่อที่จะช่วยเสริ มสร้างจินตนาการให้กบั เด็ก
ขั้นที่ 3 Symbolic representation (ขั้นการคิดโดยใช้สัญลักษณ์หรื อภาษา) ในพัฒนาการ
ทางขั้นนี้ บรู เนอร์ ถือว่าเป็ นการพัฒนาการขั้นสู งสุ ดของความรู ้ความเข้าใจ เช่น การคิดเชิงเหตุผล
หรื อการแก้ปัญหา วิธีการเรี ยนรู ้ข้นั นี้เรี ยกว่า Symbolic mode ซึ่งผูเ้ รี ยนจะใช้ในการเรี ยนได้เมื่อมี
ความเข้าใจในสิ่ งที่เป็ นนามธรรม
จากที่กล่าวมาสรุ ปได้วา่ ทฤษฎีพฒั นาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ และทฤษฎีการเรี ยนรู ้
ของบรู เนอร์น้ นั มีความคล้ายคลึงกัน คือ การค้นพบความรู ้หรื อการเรี ยนรู ้น้ นั ขึ้นอยูก่ บั พัฒนาการ
ทางสติปัญญาของผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ซึ่งพัฒนาการของแต่ละช่วงวัยจะมีความแตกต่างกันออกไป
และการเรี ยนรู ้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผูเ้ รี ยนได้มีปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมรอบตัว ซึ่งในการจัด
การเรี ยนการสอน ผูส้ อนควรคานึงถึงทั้งพัฒนาการทางสติปัญญาและการจัดสิ่ งแวดล้อมเพื่อส่ งเสริ ม
การเรี ยนรู ้ให้เหมาะสมกับช่วงวัยของผูเ้ รี ยน ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงนาแนวความคิดทฤษฎีไปปรับใช้กบั
การสอนเด็กในระดับประถมศึกษา โดยมีการจัดเลือกโครงสร้างของบทเรี ยนให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
มีการจัดลาดับความยาก ง่ายของเนื้ อหาที่ใช้สอน การเลือกใช้คาศัพท์ การใช้คาถามที่ไม่ยากหรื อง่าย
จนเกินไปเพื่อฝึ กให้เกิดการคิด มีการเลือกจัดกิจกรรมที่หลากหลาย การเลือกใช้สื่อต่าง ๆ ที่มีสีสัน
จับต้องได้ การใช้รูปภาพ นิทาน การ์ตูน เกมเพื่อดึงดูดความสนใจ สร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้น
และมีการเสริ มแรงของผูเ้ รี ยนขณะเรี ยน สิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้ ผูว้ ิจยั เห็นว่าเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นอย่างมาก
ต่อการส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ของเด็กในระดับประถมศึกษา
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การจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับเด็กระดับประถมศึกษา
การจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กหรื อ คาว่า Active learning มีผใู ้ ห้คาจากัดความว่า หมายถึง
การจัดการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม การจัดการเรี ยนรู ้แบบกระตือรื อร้น หรื อ บางครั้งอาจเรี ยกว่า
การจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก ซึ่งนับว่ามีความหมายเดียวกัน Active learning คือ กระบวนการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนได้ลงมือกระทาและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่ งที่ได้กระทาลงไป (Bonwell &
Eison, 1991) เป็ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ภายใต้สมมติฐานพื้นฐาน 2 ประการ คือ 1) การเรี ยนรู ้
เป็ นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์และ 2) แต่ละบุคคลมีแนวทางในการเรี ยนรู ้ ที่แตกต่างกัน
(Meyers & Jones, 1993) โดยผูเ้ รี ยนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากผูร้ ับความรู ้ (Receive) ไปสู่การมี
ส่วนร่ วมในการสร้างความรู ้ (Co-creators) (Fedler & Brent, 1996)
นนทลี พรธาดาวิทย์ (2559, หน้า 18) กล่าวว่า การจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก (Active learning)
ทั้งกิจกรรม วิธีการ หรื อรู ปแบบการสอน ทาให้ผเู ้ รี ยนสนใจบทเรี ยนและทาให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสู งขึ้น ซึ่งการใช้รูปแบบการสอนที่สาเร็ จรู ปที่นิยมใช้กนั อยูท่ วั่ ๆ ไปในปัจจุบนั
อาจยังไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ เพราะบริ บทในห้องเรี ยนแต่ละห้องมีความแตกต่างกัน ผูส้ อนควรใช้
หลักการของ Active learning ในการพัฒนากิจกรรมสาหรับผูเ้ รี ยน ทั้งวิธีการสอน อุปกรณ์การสอน
การออกแบบรู ปแบบการสอนต่าง ๆ ให้เหมาะกับทั้งเนื้ อหาของผูเ้ รี ยนและชั้นเรี ยน สิ่ งเหล่านี้
จะส่ งผลให้ผเู ้ รี ยนเชื่อมัน่ จดจาเนื้ อหาและนาไปประยุกต์ใช้ได้ ในบรรยากาศการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก
ไชยยศ เรื องสุวรรณ (2553) ได้กล่าวถึงลักษณะของการเรี ยนรู ้แบบ Active learning
ว่าเป็ นการเรี ยนการสอนที่พฒั นาศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา การนาความรู ้
ไปประยุกต์ใช้ เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้ ลงมือปฏิบตั ิผเู ้ รี ยนสร้างองค์ความรู ้
และจัดระบบการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนการสอน มีการสร้างองค์ความรู ้
การสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน และร่ วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน ได้เรี ยนรู ้ การแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบร่ วมกัน และความมีวินยั เป็ นกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้นทักษะการคิดขั้นสู ง
เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้บูรณาการข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ และหลักการสู่การสร้างความคิด
รวบยอด โดยผูส้ อนจะเป็ นผูอ้ านวยความสะดวกในการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูป้ ฏิบตั ิ
ด้วยตนเอง ซึ่งความรู ้เกิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู ้ และการสรุ ปทบทวนของผูเ้ รี ยน
ณัชนัน แก้วชัยเจริ ญกิจ (2550) ได้กล่าวถึงบทบาทของครู ผสู ้ อนในการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ตามแนวทางของ Active learning ดังนี้
1. จัดให้ผเู ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนการสอน กิจกรรมต้องสะท้อนความต้องการ
ของผูเ้ รี ยนและเน้นการนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริ งของผูเ้ รี ยน
2. สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่ วม การเจรจาโต้ตอบที่ส่งเสริ มให้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน
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3. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในทุกกิจกรรม รวมทั้งกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยน
ประสบความสาเร็จในการเรี ยนรู ้
4. จัดสภาพการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ ส่งเสริ มให้เกิดการร่ วมมือในกลุ่มผูเ้ รี ยน
5. จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้ทา้ ทาย และให้ผเู ้ รี ยนได้รับวิธีการสอนที่หลากหลาย
6. วางแผนเกี่ยวกับเวลาในจัดการเรี ยนการสอนอย่างชัดเจน ทั้งเนื้ อหา และกิจกรรม
7. ครู ผสู ้ อนต้องใจกว้าง ยอมรับในความสามารถ และความคิดเห็นของผูเ้ รี ยน
จากที่กล่าวมาสรุ ปได้วา่ การจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ ก (Active learning) คือ กระบวนการ
จัดการเรี ยนรู ้ที่ผเู ้ รี ยนได้ลงมือกระทาด้วยตนเอง ได้ใช้กระบวนการคิด ความรู ้ ที่เกิดขึ้นเป็ นความรู ้
ที่ได้จากประสบการณ์จริ ง ซึ่ง การจัดการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสมกับเด็กระดับประถมศึกษาควรเป็ น
กระบวนการเรี ยนรู ้ที่มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนสามารถเข้าใจและเรี ยนรู ้ได้อย่างมีความหมาย โดยผูว้ ิจยั
เห็นว่าผูเ้ รี ยนระดับประถมศึกษานั้นเป็ นวัยที่กาลังเรี ยนรู ้ จดจา จึงควรปูพ้นื ฐานความรู ้
เพื่อการต่อยอดในระดับที่สูงขึ้น เพื่อฝึ กทักษะและเตรี ยมความพร้อมในการเรี ยนรู ้ได้อย่างสมบูรณ์
ในงานวิจยั นี้ผวู ้ ิจยั ได้ใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA ซึ่งเป็ นการจัดการเรี ยนรู ้เชิงรุ กรู ปแบบหนึ่งมี
7 ขั้นตอน โดยทุกขั้นตอนล้วนให้ผเู ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิ ทากิจกรรมด้วยตนเอง ผ่านกระบวนการคิด
ค้นหาคาตอบด้วยตนเอง ทุกขั้นตอนการสอนครู เป็ นเพียงผูอ้ านวยความสะดวก ให้คาปรึ กษา และ
แนะนาตลอดการจัดการเรี ยนรู ้
สื่ อการสอนกับการเรียนรู้ ของเด็กระดับประถมศึกษา
กิดานันท์ มลิทอง (2548)ได้ให้ความหมาย สื่ อการสอน คือ ตัวกลางสิ่ งใดก็ตามไม่วา่
จะเป็ นเทปบันทึกเสี ยง สไลด์ วิทยุ โทรทัศน์ ฯลฯ ที่บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนที่ทาให้
ผูส้ อนบรรลุวตั ถุประสงค์ในการส่งข่าวสาร ข้อมูล ความรู ้ทางด้านการศึกษา ไปยังผูเ้ รี ยน โดยเน้น
เนื้อหาอันเป็ นความรู ้ ตามหลักสู ตรหรื อกิจกรรม เพื่อส่ งเสริ มศักยภาพของผูเ้ รี ยนอย่างเต็มที่
นิคม ทาแดง, กอบกุล ปราบประชา, และอานวย เดชชัยศรี (2545) กล่าวว่า สื่ อการสอน
หมายถึง ตัวกลางหรื อสิ่ งต่าง ๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือ และเทคนิควิธีการ รวมทั้งกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ เกิดการพัฒนา และสามารถนาความรู ้ไปที่รับนั้นไปใช้
ในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข และมีประสิ ทธิภาพ
ชัยยงค์ พรหมวงค์ (2525, หน้า 17-19) กล่าวว่า สื่ อการสอน หมายถึง การนาสื่ อมาใช้
ในการเรี ยนการสอนโดยตรงซึ่งหมายถึง การนาวัสดุ เครื่ องมือและวิธีการมาเป็ นสะพานเชื่อมโยง
ความรู ้เนื้อหาไปยังผูเ้ รี ยน เพื่อทาให้เกิดความเข้าใจในสิ่ งที่ถ่ายทอดซึ่งกันและกัน ได้ผลตรงตาม
จุดมุ่งหมาย สื่ อเป็ นสิ่ งสาคัญที่ใช้ในการเรี ยนการสอน การใช้สื่อในการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนนั้นครู ควรยึดหลักการสาคัญ 7 ประการ คือ
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1. ใช้ธรรมชาติการชอบเล่นของเด็กประถมศึกษามาเป็ นประโยชน์ต่อการสอน ครู น่าจะ
ทราบว่าโดยธรรมชาติเด็กชอบ “เล่น” โดยที่ในปฐมวัยและวัยเด็กการเล่นเป็ นการเรี ยน เด็กจึงชอบ
เล่นของเล่นที่ตนเองจะมีโอกาสจับต้องลูบคลา เข้าร่ วมกิจกรรม จิตนาการและสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ
ขึ้น เมื่อเด็กชอบเล่น ครู จึงควรหาทางใช้ “การเล่น” มาเป็ นสื่ อหรื อสู่ทางในการถ่ายทอดความรู ้ ให้
เหมาะสมกับวัยของเด็ก โดยนัยนี้ครู จึงต้องมีวสั ดุอุปกรณ์ และจัดกิจกรรมให้เด็กได้มีส่วนร่ วม
อยูต่ ลอดเวลา
2. ใช้สื่อการสอนทุกครั้งที่ครู เห็นว่า นักเรี ยนอาจไม่เข้าใจ ถ้าให้ฟังเพียงอย่างเดียว
เมื่อครู เตรี ยมการสอน เพื่อเขียนแผนการสอนย่อยหรื อบันทึกการสอน ครู ก็คงต้องวิเคราะห์เนื้อหา
เมื่อวิเคราะห์เนื้อหาแล้ว ครู ยอ่ มยอมด้วยสามัญสานึกว่า เนื้อหาตอนที่ “สอนง่าย” คือ พูดให้ฟังแล้ว
นักเรี ยนก็เข้าใจ และตอนใด “สอนยาก” คือ ทาให้เข้าใจไม่ได้ดว้ ยการพูดหรื ออธิบายเพียงอย่างเดียว
ครู ก็จะบอกตนเองหรื อราพึงว่า “เนื้ อหาตอนนี้สอนยาก เราน่าจะหาสื่ อการสอนมาประกอบ”
เมื่อราพึงแล้วครู ก็พยายามหาสื่ อการสอนมาช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจดีข้ ึน
3. กาหนดวัตถุประสงค์การใช้สื่อทุกประเภทให้เด่นชัด ครู ตอ้ งทราบว่าจะใช้สื่อการสอน
แต่ละอย่างเพื่อสอนอะไร เมื่อไร และอย่างไร เพื่อให้นกั เรี ยนบรรลุวตั ถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ที่กาหนดไว้ในขั้นเตรี ยมแผนการสอน
4. ยึดหลักการใช้สื่อประสมที่จดั ไว้ในรู ปชุดการสอน “สื่ อประสม” หมายถึง สื่ อตั้งแต่
2 ชนิดขึ้นไปที่นามาใช้สอนเนื้อหาสาระร่ วมกัน แต่ “ชุดการสอน” เป็ นการใช้สื่อประสมตามระบบ
ที่กาหนดไว้ มีการกาหนดขั้นตอนอย่างชัดเจน นัน่ คือ ในการเตรี ยมการสอนครู ตอ้ งจาแนกเนื้อหา
เป็ นหัวเรื่ องแต่ละหัวเรื่ อง จะมีกิจกรรมและสื่ อการเรี ยนแตกต่างกัน เมื่อนาสื่ อของทุกหัวเรื่ อง
มารวมกันก็จะได้สื่อประสมที่อยูใ่ นรู ปของชุดการสอน
5. ทดสอบประสิ ทธิภาพของสร้างที่สร้างขึ้นใหม่แต่ละอย่างด้วยการทดลองใช้เพื่อให้ได้
สื่ อที่มีคุณภาพ ครู บางคนผลิตสื่ อขึ้นมาแล้วก็นาไปใช้ทนั ทีโดยไม่คานึงถึงประสิ ทธิภาพที่แท้จริ ง
ของสื่ อนั้น
6. ทดสอบและตรวจสอบสื่ อที่มีผผู ้ ลิตไว้แล้วว่ามีวิธีการใช้อย่างไร เนื้ อหาถูกต้องและ
เหมาะสมกับวัยของผูเ้ รี ยนหรื อไม่ ครู บางคนหยิบคว้าอะไรได้ก็นาไปเป็ นสื่ อโดยไม่ตรวจสอบ
เสี ยก่อน แล้วก็พบว่าเสี ยแรงหอบหิ้วสิ่ งเหล่านั้นไปเปล่า ๆ
7. ใช้สื่อให้เป็ น “เครื่ องช่วยนักเรี ยน” มากกว่าเป็ น “เครื่ องช่วยครู สอน” การใช้สื่อที่
สอนใด ๆ ควรมุ่งให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการใช้สื่อนั้น ในบางกรณี ครู อาจให้นกั เรี ยนบางคนได้
มีส่วนร่ วมในการสร้างสื่ อการเรี ยนของตนเองขึ้นมาด้วย โดยครู เป็ นผูค้ อยแนะนา เมื่อครู นามาใช้
เป็ นสื่ อการสอนเด็กจะเกิดความภูมิใจ และทาให้เกิดบรรยากาศน่าเรี ยนรู ้มากขึ้น
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จากที่กล่าวมาสรุ ปได้วา่ สรุ ปได้วา่ สื่ อการสอน หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิคหรื อ
วิธีการที่ผสู ้ อนใช้เป็ นตัวกลางในการนามาจัดการเรี ยนการสอน เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตาม
วัตถุประสงค์หรื อจุดมุ่งหมายที่ผสู ้ อนได้วางไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพสูงสุด การใช้สื่อในการเรี ยน
การสอนนั้นครู ควรคานึงถึงพัฒนาการเรี ยนรู ้และธรรมชาติของเด็ก ผูส้ อนควรกาหนดวัตถุประสงค์
ที่ชดั เจน ก่อนนาสื่ อมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ที่สาคัญควรให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วม
มากที่สุดในการใช้สื่อ โดยในการวิจยั นี้ ได้นาการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA มาสอนซึ่งมีท้ งั หมด
7 ขั้นตอน ผูว้ ิจยั ได้มีการนาสื่ อการสอนที่ทนั สมัยเข้ามาใช้ในเกือบทุกขั้นตอน โดยพิจารณาให้
เหมาะสมกับเนื้อหาที่จะสอน โดยคัดเลือกจากภาพ สี เสี ยงที่น่าสนใจและเหมาะสมกับเด็กในระดับ
ประถมศึกษา เช่น คลิปวีดีโอจาก Youtube การ์ตนู รู ปภาพ เพลง เป็ นต้น

การจัดการเรียนรู้แบบ MIA
ความเป็ นมาของการจัดการเรียนรู้ แบบ MIA
เมอร์ดอค (Murdoch, 1986) เป็ นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษนักศึกษาครู แห่งมหาวิทยาลัย
คูเวต (Kuwait University) ได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
เพราะการสอนภาษาอังกฤษไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากนักเรี ยนมีโอกาสนาภาษาอังกฤษ
ไปใช้ในชีวิตประจาวันน้อยมาก เมอร์ดอค (Murdoch, 1986) จึงได้คิดค้นวิธีการสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษแนวใหม่โดยยึดหลักจิตภาษาศาสตร์ (Psycholinguistics)ซึ่งเป็ นจิตวิทยาในการคิดและ
การสอนภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่ อสาร มาใช้ในการสอนภาษาเพื่อการสื่ อสาร (Communicative
approach) โดยใช้ชื่อว่า “A more integrated approach to the teaching of reading” เป็ นการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน ที่บูรณาการการใช้ทกั ษะต่าง ๆ ทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ เข้าด้วยกัน คือ ฟัง
พูด อ่าน และเขียน เมอร์ดอค (Murdoch, 1986) มีความคิดที่วา่ การสอนภาษาที่แยกแต่ละทักษะ
ออกจากกันถือว่าไม่เป็ นการส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูร้ อบรู ้ทางภาษา ตัวอย่างการสอนครู ส่วนใหญ่
มักจะเน้นแค่ทกั ษะเดียว เช่น ในคาบเรี ยนของทักษะการอ่านจะจัดแยกออกจากทักษะอื่น ๆ เมื่อครู
ต้องการสอนอ่านจะไม่สนใจทักษะด้านอื่น ๆ จะมุ่งเน้นให้แต่นกั เรี ยนได้แต่ฝึกอ่านเท่านั้นซึ่งเป็ น
สิ่ งที่ไม่ถูกต้อง การสอนแต่ละครั้งควรมีท้ งั 4 ทักษะ ประกอบกันไปแต่จะเน้นทักษะใดทักษะหนึ่ง
เป็ นพิเศษ ส่วนทักษะอื่น ๆ ที่ไม่ได้เน้นก็ควรได้รับการพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน
เมอร์ดอค (Murdoch, 1986) ยังกล่าวอีกว่า การสอนอ่านแล้วให้ผเู ้ รี ยนได้ทาแบบฝึ กหัด
แบบเลือกตอบ (Multiple choices) หรื อ แบบ ถูก-ผิด (True-false) นั้นไม่ใช่เป็ นการฝึ กการอ่านที่ดี
เพราะผูเ้ รี ยนจะไม่พฒั นาทักษะอย่างอื่นเลย และบางครั้งอาจจะทาให้ผเู ้ รี ยนเกิดการสับสนมากขึ้น
แบบฝึ กหัดที่ดีที่สุดควรจะเป็ นแบบฝึ กหัดที่ตอ้ งคิดและเขียนออกมาเป็ นคาพูดของตน เป็ นการฝึ ก
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ทั้งกระบวนการคิด (Thinking process) และเป็ นการฝึ กทักษะการเขียนไปในตัวด้วย
การใช้แบบฝึ กหัดการตอบคาถามโดยการเขียนแบบนี้ถือว่าเป็ นการสอนภาษาเพื่อการสื่ อสารที่ดี
มากอีกอย่างหนึ่ง ดังนั้น จากที่กล่าวมา จึงเป็ นที่มาของแนวทางการสอนอ่านตามแนวความคิดของ
เมอร์ดอค (Murdoch, 1986) หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า วิธีสอนแบบ MIA
วิธีสอนแบบ MIA (Murdoch integrated approach) เป็ นวิธีการเรี ยนการสอนที่เน้น
กระบวนการคิดอยูใ่ นทุกขั้นตอน โดยมุ่งเน้นให้นกั เรี ยนได้คิดเป็ น และการสอนที่ให้ผเู ้ รี ยนได้ทา
กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มทาให้นกั เรี ยนได้ฝึกการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ฝึ กการรับฟังความคิดเห็น
ฝึ กการช่วยเหลือ และฝึ กการเข้าสังคม ซึ่งเป็ นทักษะชีวิตที่จาเป็ นต่อยุคสมัยปัจจุบนั อย่างมาก
กิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบ MIA (Murdoch integrated approach) จะเริ่ มด้วย วิธีการตั้งคาถาม
ประเด็นที่สาคัญเกี่ยวกับเรื่ องที่จะนามาให้นกั เรี ยนอ่าน ซึ่งครู จะถามเพื่อให้นกั เรี ยนใช้ความคิด
หาคาตอบ แล้วให้ร่วมกันอภิปรายโดยการนาประสบการณ์เดิมของตนมาผสมผสานกับประสบการณ์
ใหม่ที่ได้รับแล้วแก้ปัญหาที่กาลังประสบอยู่ ซึ่งเป็ นการกระตุน้ นักเรี ยนให้คิดแก้ปัญหานัน่ เอง
นอกจากนี้กิจกรรมการสอนอ่านแบบ MIA ยังทาให้นกั เรี ยนได้พฒั นาความสามารถด้านการคิดอื่น ๆ
โดยมีข้นั ตอนหนึ่งที่กาหนดให้นกั เรี ยนทาความเข้าใจคาศัพท์ (Understanding vocabulary) นักเรี ยน
จะต้องใช้ความคิดในด้านความรู ้ความจา (Knowledge) คือ ความสามารถในการนึกถึงรายละเอียด
เรื่ องราวประสบการณ์ท้ งั หมด ตลอดจนความสามารถจาความรู ้เกี่ยวกับคาศัพท์ดา้ นความหมาย
ความหมายแฝงของคาศัพท์และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับคากล่าวของ แฮร์ริส และซิเพย์
(Harris & Sipay, 1979) ที่กล่าวไว้วา่ คาศัพท์มีผลต่อการอ่านเพื่อความเข้าใจซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา
การด้านความคิดของผูอ้ ่าน ส่ วนกิจกรรมอ่านเนื้ อเรื่ อง (Reading the text) โดยวิธีสอนแบบ MIA นั้น
สอดคล้องกับความคิดด้านการ คิดวิเคราะห์ คือ ความสามารถในการแยกแยะข้อมูลหรื อเรื่ องราว
ที่เกี่ยวข้องออกมาเป็ นส่วนย่อย ๆ ซึ่งอาจเป็ นการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของเรื่ องราวที่กาหนดไว้
จะเป็ นกิจกรรมที่เน้นความคิดด้านความเข้าใจ ซึ่งหมายถึงความสามารถในการดัดแปลง ปรับปรุ ง
หรื อเสริ มแต่งความรู ้เดิมให้มีลกั ษณะใหม่เป็ นการขยายความรู ้ไปสู่สถานการณ์ใหม่ตามกระบวนการ
ของความเข้าใจ
การจัดการเรียนรู้ แบบ MIA
เมอร์ดอค (Murdoch, 1986) ได้ให้แนวทางวิธีสอนแบบ MIA มี 7 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ คือ
1. ขั้นถามคาถามนาก่อนการอ่าน (Priming questions) เป็ นขั้นตอนที่ครู ผสู ้ อนจะตั้ง
คาถามหรื อข้อความเกี่ยวกับเรื่ องที่จะอ่านโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุน้ และทาให้เกิดการอภิปราย
ร่ วมกันระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยนก่อนที่จะอ่านเรื่ องนั้น ๆ
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2. ขั้นการทาความเข้าใจคาศัพท์ (Understanding vocabulary) ขั้นตอนนี้ ครู จะเป็ นคน
เลือกคาศัพท์ คาบางคานักเรี ยนอาจจะรู ้ความหมายอยูแ่ ล้ว หรื อคาบางคาหากมีความหมาย
หลายอย่าง ครู อาจจะเขียนความหมายของคาศัพท์คานั้นให้อยูใ่ นสถานการณ์ที่พบจากเรื่ องที่อ่าน
3. ขั้นการอ่านเนื้ อเรื่ อง (Reading the text) ครู ผสู ้ อนแจกบทอ่าน (The text) ให้นกั เรี ยน
อ่านตามเวลาที่ครู ผสู ้ อนกาหนดให้ ซึ่งในเนื้ อเรื่ องจะมีคาถามย่อย ๆ แทรกอยูใ่ นเนื้ อหา ผูเ้ รี ยน
เกิดการคิดและค้นหาคาตอบ
4. ขั้นทาความเข้าใจเนื้ อเรื่ อง (Understanding the text) ให้ผเู ้ รี ยนเติมข้อความจากประโยค
ปลายเปิ ด ที่ครู ผสู ้ อนกาหนดให้ โดยผูเ้ รี ยนเขียนเติมประโยคเหล่านั้น ให้เป็ นประโยคข้อความ
ที่สมบูรณ์ตามเนื้อเรื่ องที่อ่าน (A sentence completion exercise)
5. ขั้นถ่ายโอนข้อมูล (Transferring information) เป็ นขั้นกิจกรรมที่ให้นกั เรี ยนได้นา
ความรู ้ หรื อ ข้อมูลที่ได้จากการอ่านมานาเสนอใหม่ในรู ปแบบอื่น ๆ เช่น นาเสนอรู ปแบบตาราง
แผนภูมิ กราฟ หรื อแผนที่ อย่างใดอย่างหนึ่ง
6. ขั้นทาแบบฝึ กหัดต่อชิ้นส่ วนประโยค และเรี ยงโครงสร้างอนุเฉท (Doing jigsaw
exercise and paragraph structure) ในขั้นนี้ ครู ผสู ้ อนจะให้ชิ้นส่ วนประโยคซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่ อง
ที่อ่าน ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่ม แล้วให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มช่วยกันต่อชิ้นส่ วนประโยคให้อยูใ่ นรู ปของ
อนุเฉท (Paragraph) ที่ถูกต้องและให้ได้ใจความที่สมบูรณ์ และการทากิจกรรม ต่อชิ้นส่ วนประโยค
(Jigsaw) วิธีการคือครู ผสู ้ อนตรี ยมชิ้นส่ วนของประโยคให้จานวนหนึ่ง แล้วให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่ม
ต่อชิ้นส่ วนต่าง ๆ ของประโยคเหล่านั้นให้เป็ นประโยคที่สมบูรณ์ และเรี ยงประโยคเหล่านั้น
ตามลาดับที่ถูกต้อง
7. ขั้นการประเมินผลและแก้ไข (Evaluation and correction) ในขั้นตอนนี้เป็ น
การประเมินผลงานส่ วนรวมอีกครั้งหนึ่ง ตรวจสอบความถูกต้องและให้การแก้ไขเกี่ยวกับเรื่ อง
ของภาษาของนักเรี ยนที่พบในแบบฝึ กหัดประกอบการอ่าน
จากขั้นตอนวิธีสอนแบบ MIA ของ เมอร์ดอค (Murdoch, 1986) ที่กล่าวมานั้น ผูว้ ิจยั
จึงได้นามาเป็ นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมกับเด็กในระดับประถมศึกษา โดยมีการสอดแทรก
กิจกรรม และสื่ อการสอนที่เหมาะสมกับพัฒนาการแห่งวัยของเด็กในระดับชั้นประถมศึกษา ดังนี้
1. การถามคาถามนาก่อนอ่าน (Priming questions) คือ ขั้นตอนที่ครู ผสู ้ อนตั้งคาถาม
เกี่ยวกับเรื่ องที่อ่าน จากสื่ อการสอนที่เตรี ยมมา เช่น คลิปวีดีโอ การ์ตูน รู ปภาพ เป็ นต้น ให้นกั เรี ยน
ฝึ กสังเกต ครู จะตั้งคาถามเพื่อให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มคิดและแสดงความคิดเห็น คาดคะเนคาตอบ
เกิดการอภิปรายร่ วมกันระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยนก่อนที่จะอ่านเนื้อเรื่ อง เป็ นการกระตุน้ ความสนใจ
ของผูเ้ รี ยน โดยใช้คาถามและสื่ อ ตรงกับแนวความคิดพัฒนาการทางสติปัญญาของ เพียเจต์ (Piaget)

34
ที่วา่ การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยนต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับพัฒนาการ
ทางสติปัญญาและสังคมตามวัย เช่น ในวัยเด็กเล็กจัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ผา่ นการสัมผัสรับรู ้
ด้วยการลงมือกระทา และกิจกรรมการเล่นประเภทต่าง ๆ ในระดับประถมศึกษาควรจัดกิจกรรม
ที่ให้ผเู ้ รี ยนได้คน้ พบความรู ้ผ่านการลงมือปฏิบตั ิและเรี ยนรู ้จากสื่ อ นอกจากนี้ การถามคาถามนา
ก่อนอ่านยังเป็ นการช่วยกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดแรงขับ (Drive) ที่ส่งผลต่อการเรี ยนรู ้ที่ดีของผูเ้ รี ยน
นัน่ คือ การกระตุน้ ผูเ้ รี ยนด้วยปัญหาที่คงั่ ค้างไว้ในใจผูเ้ รี ยน หลังการอภิปรายร่ วมกันว่า สิ่ งที่คาดเดา
กันไว้น้ นั เป็ นการเดาที่ถูกต้องมากน้อยเพียงใด จึงเป็ นเรื่ องที่ดี ที่จะกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดแรงขับ
อยากจะอ่านเพื่อหาคาตอบให้ตนเอง
2. การทาความเข้าใจคาศัพท์ (Understanding vocabulary) ครู ผสู ้ อนเลือกคาศัพท์จาก
เนื้อเรื่ อง มาทากิจกรรมเล่นเกมให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มหาความหมายของคาศัพท์จากพจนานุกรม
ซึ่งเกมเป็ นเทคนิคที่มีการนามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในวิชาต่าง ๆ อย่างแพร่ หลาย เช่น
ในวิชาที่เกี่ยวกับการใช้ภาษา การเล่นเกมช่วยให้นกั เรี ยนใช้ภาษาได้ในสถานการณ์ที่มีความหมาย
ช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีความก้าวหน้าในการใช้ภาษา สุมิตรา อังวัฒนกุล (2537) กล่าวว่า ขั้นตอนนี้ครู จะมี
ใบความรู ้ให้แต่ละกลุ่ม ซึ่งครู เป็ นคนเลือกคาศัพท์เหล่านั้นขึ้นมาเอง คาบางคานักเรี ยนอาจจะรู ้
ความหมายอยูแ่ ล้ว หรื อคาบางคาอาจมีความหมายหลายอย่าง ให้นกั เรี ยนช่วยกันค้นหาความหมาย
นักเรี ยนจะต้องใช้ความคิดในด้านความรู ้ความจา (Knowledge) คือ ความสามารถในการระลึกถึง
รายละเอียดเรื่ องราวประสบการณ์ท้ งั มวลตลอดจนสามารถจาความรู ้เกี่ยวกับคาศัพท์ดา้ นความหมาย
ความหมายแฝงของคาศัพท์และสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น คาศัพท์ยาก คาศัพท์เทคนิค เป็ นต้น ให้นกั เรี ยน
อธิบายความหมาย ยกตัวอย่างประโยคที่เกี่ยวข้องกับคาศัพท์ หลักการนี้ตรงกับความคิดของ แฮร์ ริส
และซิเพย์ (Harris and Sipay, 1979) กล่าวว่า การอ่านเพื่อความเข้าใจนั้นต้องอาศัยความสามารถ
หลาย ๆ อย่างรวมกัน ไม่เฉพาะแต่การรู ้ความหมายของคาศัพท์เพียงอย่างเดียว แต่คาศัพท์น้ นั มีผล
อย่างมาก ต่อความเข้าใจในการอ่าน หากคะแนนความเข้าใจสูง คะแนนความสามารถการใช้คาศัพท์
จะสูงตามด้วย ซึ่งตรงกับความคิดของ วิดโดวสัน (Widdowson, 1985, pp. 82-86) ที่กล่าวว่า การอ่าน
เพื่อความเข้าใจนั้น เราต้องพยายามขจัดปัญหา และอุปสรรคในการที่จะสกัดกั้นไม่ให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจ
บทอ่าน เช่น คา หรื อวลีที่ยาก ๆ วิธีการอย่างหนึ่งที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ก็คือ ให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้
สิ่ งเหล่านั้นก่อนการอ่านซึ่งจะได้นาสิ่ งเหล่านั้นไปใช้แก้ปัญหาในการอ่าน
3. การอ่านและทาความเข้าใจเนื้ อเรื่ อง (Reading the text) ครู ผสู ้ อนแจกบทอ่าน (The
text) แล้วให้นกั เรี ยนอ่านตามเวลาที่กาหนดให้ ซึ่งในเนื้อเรื่ องนั้นจะแตกต่างกับเนื้อเรื่ องการสอน
อ่านปกติทวั่ ไป คือ จะมีคาถามย่อย ๆ แทรกอยูใ่ นเนื้อหาแต่ละย่อหน้าเพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดการคิด
และค้นหาคาตอบซึ่งเป็ นใจความสาคัญของเรื่ องที่อ่านแต่ละย่อหน้า สอดคล้องความคิด
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ด้านการวิเคราะห์ คือ ความสามารถในการแยกแยะข้อมูลหรื อเรื่ องราวที่เกี่ยวข้องออกมาเป็ น
ส่วนย่อย ๆ ซึ่งอาจเป็ นการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของเรื่ องราวที่กาหนดไว้ เช่น วิเคราะห์ถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างคานามกับสรรพนามในเนื้อเรื่ อง การเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ขั้นตอนนี้ผเู ้ รี ยน
จะได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ การอ่านจึงเป็ นการกระตุน้ เร้าใจผูเ้ รี ยนให้หาคาตอบ ซึ่งตรงกับ
ความคิดของ กูดแมน (Goodman, 1967, p. 126) ที่กล่าวไว้วา่ “การอ่านเป็ นเกมการเดาชนิดหนึ่ง
ซึ่งการอ่านเป็ นการเดาว่า สิ่ งที่อ่านนั้นตรงกับความคิดของตนที่คาดหวังไว้หรื อไม่”
4. การทาความเข้าใจเรื่ อง (Understanding the text) เมื่ออ่านเนื้ อเรื่ องจบจะมี
การตรวจสอบความเข้าใจของผูเ้ รี ยน ให้ผเู ้ รี ยนเติมคาให้ประโยคสมบูรณ์ ตอบคาถามจากประโยค
ปลายเปิ ด ซึ่งประโยคปลายเปิ ดที่เติมแล้วจะเป็ นข้อความสมบูรณ์ตามเรื่ องที่อ่านเพื่อตรวจสอบ
ความเข้าใจในการอ่านของนักเรี ยนเพื่อให้ผเู ้ รี ยนวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคานามกับ
คาสรรพนามในเนื้ อเรื่ อง ซึ่งเป็ น การกระตุน้ และส่ งเสริ มความเข้าใจในการอ่านที่ดียงิ่ ขึ้น
การวิเคราะห์เนื้ อหาแบบนี้ จะทาให้นกั เรี ยนสามารถอ่านเรื่ องได้เข้าใจมากขึ้น และยังจะช่วยให้
นักเรี ยนต้องมีการใช้ความคิดตลอดเวลา จากกิจกรรมทั้ง 3 ขั้นที่กล่าวมาข้างต้น (การถามนาก่อน
การอ่าน-การทาความเข้าใจคาศัพท์-การอ่านเนื้ อเรื่ อง) เป็ นพื้นฐานอย่างเพียงพอที่จะทาให้นกั เรี ยน
อ่านเนื้อเรื่ องได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ซึ่งตรงกับแนวคิดของ วิดโดสัน (Widdowson, 1978,
pp. 119-122) ที่ได้กล่าวไว้วา่ แบบฝึ กหัดเพื่อความเข้าใจนั้น จะต้องมีการเตรี ยมอย่างดี
ซึ่งหมายความว่าจะต้องสามารถส่งเสริ มให้นกั เรี ยน พยายามใช้คาพูดหรื อเขียนออกมาเป็ นภาษา
ของตนเองได้ จะทาให้นกั เรี ยนได้เข้าไปร่ วมแก้ปัญหาอย่างแท้จริ ง แบบฝึ กหัดเหล่านั้นได้แก่
การเติมคาให้สมบูรณ์ (Completion) การเปลี่ยนแปลงรู ปแบบข้อมูลที่ได้รับ (Transformation)
ซึ่ง วิดโดสัน (Widdowson, 1978) ไม่นิยมใช้คาถามแบบเลือกตอบ (Multiple choices) เพราะผูเ้ รี ยน
อาจจะเกิดการสับสนหรื อใช้การเดาได้ ทาให้ไม่ช่วยพัฒนาทักษะอื่นเลย ใน ตรงกันข้ามหากฝึ กให้
ผูเ้ รี ยนตอบแบบเติมคาให้สมบูรณ์ หรื อ แบบเปลี่ยนแปลงรู ปแบบข้อมูลที่ได้รับ นอกจากเป็ น
การฝึ กการอ่านที่ดีแล้ว การเขียนของผูเ้ รี ยนก็ได้รับการพัฒนาไปพร้อมกัน
5. การถ่ายโอนข้อมูล (Transferring information) เป็ นขั้นกิจกรรมที่ให้นกั เรี ยน
ได้นาความรู ้ หรื อข้อมูลที่ได้จากการอ่านมานาเสนอใหม่ในรู ปแบบอื่น ๆ โดยผ่านกระบวนการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ออกมา ครู ผสู ้ อนให้นกั เรี ยนช่วยกันอภิปรายกันในกลุ่มของตนเองจากเนื้อเรื่ อง
ที่อ่านมาเขียนตามความเข้าใจของตนเองนาเสนอออกมาในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น การนาเสนอข้อมูลใหม่
รู ปแบบตาราง แผนภูมิ กราฟ แผนที่ ผังมโนทัศน์ หรื อกิจกรรมการแสดงละครสั้น นาเสนอ
หน้าชั้นเรี ยน อย่างใดอย่างหนึ่ง ตามความเหมาะสมของข้อมูลในชัว่ โมงนั้น หากนักเรี ยนทาได้
แสดงว่าผูเ้ รี ยนมีกระบวนการคิดสามารถจับประเด็นสาคัญ ๆ และถ่ายทอดความคิดออกมาได้
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ซึ่งตรงกับแนวคิดของ วิดโดวสัน (Widdowson, 1985) ที่กล่าวว่า กิจกรรมแบบ การถ่ายโอนข้อมูล
นี้เป็ นกิจกรรมที่ดี และเป็ นการสอนเพื่อการสื่ อสาร หรื อเป็ นการแปลงรู ปข้อมูลให้เป็ นไปอีก
รู ปแบบหนึ่ง ดังนั้น หากครู ผสู ้ อนคิดว่านักเรี ยนเข้าใจ และมีความรู ้ในสิ่ งที่อ่านแล้ว อาจให้นกั เรี ยน
แสดงความสามารถในการเขียนแทนคาพูดก็ได้ หรื ออาจเขียนในรู ปภาพอธิบาย หรื อแผนภาพ
(Diagram) เป็ นต้น เมอร์ดอค (Murdoch, 1986) ยังกล่าวอีกว่า กิจกรรมแบบนี้จะช่วยส่ งผลต่อ
นักเรี ยนถึง 2 ทาง คือ อย่างแรกพัฒนาความสามารถในการอ่าน ซึ่งเป็ นการสื่ อสารจากคาพูดของ
ผูเ้ ขียนไปสู่ ตวั หนังสื อให้ผเู ้ รี ยนได้อ่าน และอีกด้านหนึ่ง คือช่วยพัฒนาความสามารถด้านการเขียน
สื่ อสารผ่านข้อความออกมาในภาษาของตนเอง
6. การทาแบบฝึ กหัดต่อชิ้นส่ วนประโยคและเรี ยงโครงสร้างอนุเฉท (Jigsaw exercise
and paragraph structure) ขั้นนี้ เป็ นกิจกรรมต่อชิ้นส่ วนประโยคให้เป็ นย่อหน้า (Paragraph)
ในความคิดของ เมอร์ดอค (Murdoch, 1986) กล่าวว่ากิจกรรมเรี ยงโครงสร้างอนุเฉทนี้ มีประโยชน์
มากอย่างยิง่ ทั้งเป็ นการฝึ กพูดและคิด ผูเ้ รี ยนต้องใช้สมาธิอย่างมาก ต่อมาในการทากิจกรรม
ต่อชิ้นส่ วนประโยค (Jigsaw) วิธีการ คือ ครู ผสู ้ อนตรี ยมชิ้นส่ วนของประโยคให้จานวนหนึ่งแล้ว
ให้นกั เรี ยนแต่ละคนหรื อแต่ละกลุ่มพยายามต่อชิ้นส่ วนต่าง ๆ ของประโยคเหล่านั้นให้เป็ นประโยค
ที่สมบูรณ์ และเรี ยงประโยคเหล่านั้นตามลาดับที่ถูกต้อง ประโยคที่ให้ตอ้ งมาจากเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
หรื อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเพื่อต่อประโยคให้ถูกต้อง
7. การประเมินผลและการแก้ไข (Evaluation and correction) ) เป็ นการประเมินผล
การเรี ยน ซึ่งในวิธีการสอนของ เมอร์ดอค (Murdoch, 1986) ที่ผา่ นมาทั้ง 6 ขั้นตอนนั้น จะมี
การประเมินผลการเรี ยนอยูใ่ นเกือบทุกขั้นตอนอยูแ่ ล้ว แต่ในขั้นตอนนี้ เป็ นการประเมินผลงาน
ส่ วนรวมอีกครั้งหนึ่ง เป็ นการตรวจสอบความถูกต้อง และเป็ นการแก้ไขด้านภาษาของนักเรี ยน
ที่พบในแบบฝึ กหัด
ประโยชน์ ของวิธีสอนแบบ MIA
1. เป็ นการสอนอ่านที่ยดึ นักเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง การสอนอ่านที่ยดึ “นักเรี ยนเป็ น
ศูนย์กลาง” (Student-centered) และการมุ่งความสนใจไปสู่นกั เรี ยน (Focus on the learners)
นั้นเป็ นแนวความคิดของสเตวิค (Stevick, 1976) และเกตเตนโย (Gattegno, 1963 cited in Stevick,
1976) การสอนที่ยดึ นักเรี ยนเป็ นศูนย์กลางนั้นหน้าที่และบทบาทของครู จะต้องเปลี่ยนไปจากเดิม
นัน่ คือ ครู ผสู ้ อนจะมีหน้าที่จดั เตรี ยมกิจกรรมต่าง ๆ ในการเรี ยนไว้ล่วงหน้า ทาเครื่ องมืออุปกรณ์
การสอนให้ชดั เจน ให้คาแนะนาเมื่อผูเ้ รี ยนมีปัญหา และวางแผนให้นกั เรี ยนสามารถเรี ยน
ด้วยตนเองและอาจจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ครู ผสู ้ อนจะต้องหาทางสร้างประสบการณ์และ
ให้คาแนะนาแก่นกั เรี ยน ดังนั้นนักเรี ยนจึงจะเป็ นผูท้ ากิจกรรม และหากจะวัดความสาเร็ จของ
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นักเรี ยนก็วดั ได้จากการกระทานัน่ เองในการสอนที่ยดึ ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางนั้นสิ่ งสาคัญ คือ
บรรยากาศในห้องเรี ยนต้องทาให้นกั เรี ยนรู ้สึกมัน่ คง และปลอดภัย ซึ่งครู จะต้องพยายามสร้าง
ให้เกิดขึ้นโดยคอยเป็ นที่ปรึ กษาให้กาลังใจให้ความอบอุ่น อันจะก่อให้เกิดความมัน่ ใจ และเข้าใจ
ในบทเรี ยน ครู และนักเรี ยนต้อง เข้าใจจุดมุ่งหมายของบทเรี ยนเป็ นอย่างดี อันจะทาให้ภาพพจน์
ของการเรี ยนชัดเจนยิง่ ขึ้น และย่อมจะส่ งผลให้เกิดการพัฒนาภาษาอย่างมีประสิ ทธิภาพ
เนลสัน (Nelson, 1984, pp. 2-5) ได้แสดงความคิดเห็น และแนวทางในการสอนอ่าน
โดยยึดนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลางไว้วา่ ควรจะให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการเลือกบทเรี ยนแล้วให้เวลา
และโอกาสแก่นกั เรี ยนแต่ละคนศึกษาแล้วนาข้อมูลที่ได้จากการอ่านมาอภิปรายร่ วมกันในชั้นเรี ยน
และกิจกรรมสุดท้าย ควรจัดกิจกรรมให้นกั เรี ยนได้ฝึกการเขียน เพื่อจะทาให้ผเู ้ รี ยนคุน้ เคยกับภาษา
และเข้าใจมากขึ้นและสิ่ งที่ไม่ควรจะลืมในกิจกรรมการเขียนก็คือให้นกั เรี ยนได้เขียนประโยค
ใจความสาคัญ ของเรื่ อง ซึ่งกิจกรรมการอ่านนั้นสอดคล้องกันอย่างดีกบั กิจกรรม การเขียน
2. เป็ นการสอนอ่านโดยวิธีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ การสอนอ่านโดยวิธีการเรี ยนรู ้
แบบร่ วมมือ เป็ นการสอนแบบหนึ่งที่เน้นผูเ้ รี ยนให้มีปฏิสัมพันธ์กนั ในระหว่างทากิจกรรม
ในด้านกระบวนการและทักษะต่าง ๆ ทางภาษาซึ่งนักการศึกษาได้กล่าวไว้ดงั ต่อไปนี้ คาร์แกน
(Kagan, 1994) กล่าวว่า การสอนที่จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือ (Co-operative learning)
หมายถึง การจัดการเรี ยนการสอนที่แบ่งนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่มย่อย ๆ ส่งเสริ มนักเรี ยนให้ทางาน
ร่ วมกันเพื่อให้ตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
เป็ นการสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสม ทาให้นกั เรี ยนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน มีการช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคล้องกับความคิดของ ละเอียด จุฑานันท์ (2545, หน้า 145) ที่กล่าวว่า การจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ (Cooperative learning) เป็ นแนวทางการสอนอ่านที่ยึดแนวการสอน
และกระบวนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive model) สามารถพัฒนาเจตคติในการเรี ยนวิชา
ทักษะการอ่าน ทาให้นกั เรี ยนรู ้จกั ปรับตัวในการอยูร่ ่ วมกัน นอกจากนี้ทกั ษะการทางานเป็ นกลุ่ม
ยังส่ งเสริ มให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทาง การเรี ยนสู งขึ้น
3. เป็ นการสอนภาษาแบบบูรณาการทักษะ (Integrated-skill instruction) ริ ชาร์ด แพลท
และเวเบอร์ (Richards, Platt, & Weber, 1986) ได้ให้ความหมายของการสอนภาษาแบบบูรณาการ
ทักษะว่า หมายถึง การสอนทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในลักษณะของการเชื่อมโยง
หรื อสัมพันธ์ระหว่างทักษะโดยการใช้กิจกรรมการเรี ยนการสอน ซึ่งอาจเชื่อมโยงสองทักษะหรื อ
มากกว่านั้น การผสมผสานระหว่างทักษะทางภาษาและทักษะอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง อาทิ ความรู ้
เกี่ยวกับคาศัพท์ การสะกดคา การออกเสี ยง โครงสร้างไวยากรณ์และการใช้ภาษาที่จะนาไปสู่
การสื่ อสารอย่างแท้จริ ง (Authentic communication) ตัวอย่างเช่น บุคคลเมื่ออ่านจดหมายจบ
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เขาอาจเขียนจดหมายเพื่อตอบกลับ หรื ออาจเล่าเนื้อความในจดหมายนั้นให้ผอู ้ ื่นฟัง ดังนั้น การใช้
ภาษาในชีวิตประจาวันจึงมักใช้ทกั ษะทางภาษาอย่างน้อยสองทักษะหรื อมากกว่านั้นในการสื่ อสาร
แนวคิดดังกล่าวจึงนาไปสู่การจัดการเรี ยนการสอนภาษาแบบบูรณาการทักษะเพื่อให้ผเู ้ รี ยน
เรี ยนอย่างมีวตั ถุประสงค์และสิ่ งที่เรี ยนนั้นมีความหมายแก่ผเู ้ รี ยน ทาให้ผเู ้ รี ยนเห็นภาพของ
ความหลากหลายและความซับซ้อนของภาษาในการสื่ อสาร นอกจากนี้ผเู ้ รี ยนจะเห็นว่าการเรี ยน
ภาษาอังกฤษไม่ใช่เพียงสนองความสนใจทางด้านวิชาการ หรื อเป็ นเพียงการเรี ยนเพื่อให้สอบผ่าน
แต่ภาษาอังกฤษจะเป็ นสื่ อในการสร้างปฏิสัมพันธ์และเรี ยนรู ้ร่วมกันของบุคคล ผูเ้ รี ยนจะได้
พัฒนาการใช้ทกั ษะที่หลากหลายและในขณะเดียวกันก็สามารถสร้างแรงจูงใจในการเรี ยนให้แก่
ผูเ้ รี ยนได้
จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุ ปได้วา่ วิธีสอนแบบ MIA เป็ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
อ่านภาษาอังกฤษที่บูรณาการทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะเข้าด้วยกันผ่านการทากิจกรรมกลุ่ม
ทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการคิดได้ดว้ ยตนเองจากการทากิจกรรม
ที่มีการใช้คาถามสอดแทรกอยูใ่ นแต่ละขั้นตอน ซึ่ง ผูว้ ิจยั ได้นาแนวทางการสอนของ เมอร์ดอค
(Murdoch, 1986) มาจัดการเรี ยนรู ้และประยุกต์สอดแทรกกิจกรรมการสอนให้เหมาะกับผูเ้ รี ยน
ในระดับประถมศึกษา

การสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้ าใจ
ความหมายของการอ่าน
วิลเลียม (Williams, 1986) ได้ให้ความหมายของการอ่านว่า หมายถึง กระบวนการหนึ่ง
ที่ผอู ้ ่านได้มองและทาความเข้าใจกับตัวหนังสื อและข้อความที่ได้เห็น ไม่ใช่การอ่านออกเสี ยง หรื อ
การเข้าใจความหมายในทุกคา การอ่านที่มีประสิ ทธิภาพนั้นก็คือ การอ่านเป็ นกลุ่มคาและการเลือก
ที่จะทาความเข้าใจเพียงส่ วนใดส่ วนหนึ่งของเนื้ อความไม่ใช่การทาความเข้าใจเนื้อความทั้งหมด
Wallace (1992) ได้ให้ความหมายของการอ่านว่า หมายถึง การตีความหมายตามสภาพ
บริ บทของเนื้อหาที่อ่าน ซึ่งในบริ บทนั้นจะแสดงการสื่ อสารให้ผอู ้ ่านรับทราบการสื่ อความหมาย
จากผูเ้ ขียน รวมอีกทั้งยังเป็ นการคาดคะเนความตั้งใจสื่ อความหมายของผูเ้ ขียนที่แสดงออกมา
ในรู ปแบบของสาร โดยที่ผอู ้ ่านก็พยายามทาความเข้าใจสารทั้งหมด
กรมวิชาการ (2544) ได้ให้ความหมายของการอ่านว่า หมายถึง ความคิดของผูอ้ ่าน
ที่มีความเข้าใจในเรื่ องที่อ่าน เมื่อเกิดความเข้าใจได้ดียอ่ มมีความคิดที่ดีไปด้วย เพราะผูท้ ี่อ่าน
จะได้ทราบถึงแนวคิดต่าง ๆ แล้วสามารถนาความรู ้จากเรื่ องที่ได้อ่านมาเข้าสู่กระบวนการจัดระบบ
แยกแยะ และตีความหมายก่อนจะเกิดเป็ นความคิดของตนเองออกมา
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ฉวีลกั ษณ์ บุณยะกาญจน (2547) กล่าวว่า การอ่านนั้น อ่านเพื่อพฤติกรรม 3 ประการ
ซึ่งเป็ นพื้นฐานสาคัญของปั ญหาประกอบด้วย
1. การแปลความ (Translation) คือ การแปลเรื่ องราวเดิมให้ออกมาเป็ นคาใหม่ ๆ ภาษา
ใหม่หรื อแบบใหม่
2. การตีความ (Interpretation) คือ การเก็บความเดิมมาบันทึกใหม่ เรี ยบเรี ยงใหม่หรื อ
ร้อยกรองใหม่ เป็ นการมองเรื่ องราวเดิมในแง่ใหม่ ค้นหาแล้วเปรี ยบเทียบทั้งความสาคัญและ
ความสัมพันธ์ของส่วนย่อย ๆ ภายในเรื่ องราวนั้น ๆ ย่นย่อเรื่ องต่าง ๆ จนเป็ นข้อสรุ ปได้
3. การขยายความ (Extrapolation) คือ การอนุมานหรื อขยายความคิดให้กว้างลึกหรื อ
ไกลกว่าข้อเท็จจริ งที่ประจักษ์อยูใ่ นเรื่ องนั้น ๆ การแปลความเป็ นพื้นฐานให้คนเกิดความเข้าใจ
เมื่อแปลความแล้วจึงสามารถตีความได้ การตีความต้องการสมรรถภาพที่สูงกว่าการแปลความ และ
การขยายความต้องการสมรรถภาพที่สูงกว่าการตีความ
สมุทร เซ็นเชาวนิช (2549) ได้ให้ความหมายของการอ่านว่า หมายถึง การสื่ อความหมาย
ระหว่างผูเ้ ขียนกับผูอ้ ่าน ผูเ้ ขียนกับผูพ้ ูด โดยผูอ้ ่านแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบออกมาโดยการสื่ อ
ความหมาย ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 อย่าง คือ ผูเ้ ขียน ผูอ้ ่าน และรายงาน หรื ออีกนัยหนึ่ง การอ่าน
หมายถึง การถอดรหัสลับบางอย่างออกมาเป็ นตัวอักษรแต่ละตัว เป็ นรหัสที่ได้ถูกเรี ยบเรี ยงไว้
อย่างเป็ นระเบียบเพื่อแทนคาพูด โดยที่ผอู ้ ่านต้องมีการเรี ยนรู ้ การที่ตอ้ งใช้สัญลักษณ์การเขียน
การเรี ยบเรี ยงเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามสิ่ งที่ได้เห็นในขณะที่มีการอ่านเกิดขึ้น
จากความหมายที่กล่าวมา สามารถสรุ ปได้วา่ การอ่าน คือ ความคิดของผูอ้ ่าน
จากการที่ได้มองสาร ทาความเข้าใจตัวหนังสื อ และข้อความที่เห็นทั้งหมด นามาผ่านกระบวนการ
ตีความหมายของตนเอง รวมกับประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ มีการจัดระบบ ระเบียบและเรี ยบเรี ยง
ออกมาใหม่เป็ นความคิดของตนเองออกมาแทนคาพูด
ความสาคัญของการอ่าน
ฉวีวรรณ คูหาภินนั ท์ (2542, หน้า 11) ได้กล่าวว่า การอ่านมีความสาคัญต่อชีวิตมนุษย์
ตั้งแต่เกิดจนโต และจนกระทัง่ ถึงวัยชรา การอ่านทาให้รู้ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ทัว่ โลก ซึ่งปัจจุบนั
เป็ นโลกของข้อมูลข่าวสาร ทาให้ผอู ้ ่านมีความสุข มีความหวัง และมีความอยากรู ้อยากเห็น อันเป็ น
ความต้องการของมนุษย์ทุกคน การอ่านมีประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง คือ พัฒนาการศึกษา
พัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ทาให้เป็ นคนที่ทนั สมัย ทันต่อเหตุการณ์ และสนองความอยากรู ้
อยากเห็น นอกจากนั้นการพัฒนาประเทศให้เจริ ญรุ่ งเรื องก้าวหน้าได้ตอ้ งอาศัยประชาชนที่มีความรู ้
ความสามารถ ซึ่งความรู ้ต่าง ๆ ก็ได้มาจากการอ่านนัน่ เอง
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กรมวิชาการ (2546) กล่าวว่า การอ่านมีความสาคัญ ดังนี้
1. การอ่าน ถือเป็ นเครื่ องมือในการเสาะแสวงหาความรู ้ โดยเฉพาะผูท้ ี่อยูใ่ นวัยศึกษา
เล่าเรี ยนจาเป็ นต้องอ่านหนังสื อเพื่อศึกษาหาความรู ้ดา้ นต่าง ๆ
2. การอ่านเป็ นเครื่ องมือช่วยให้ประสบความสาเร็จในการประกอบอาชัพ เพราะสามารถ
นาความรู ้ที่ได้จากการอ่านไปพัฒนาตนและพัฒนางาน
3. การอ่านเป็ นเครื่ องมือสื บทอดมรดกทางวัฒนธรรมของคนรุ่ นหนึ่งไปสู่คนรุ่ นต่อ ๆ ไป
4. การอ่านเป็ นวิธีการส่งเสริ มให้คนมีความคิดและฉลาดรอบรู ้ เพราะประสบการณ์ที่ได้
จากการอ่าน เมื่อเก็บสะสมเพิ่มพูนนานวันเข้าก็จะทาให้เกิดความคิด เกิดสติปัญญา เป็ นคนฉลาด
รอบรู ้ได้
5. การอ่านเป็ นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเพลิดเพลินบันเทิงใจ เป็ นวิธีหนึ่ง
ในการแสวงหาความสุ ขให้แก่ตนเองที่ง่ายที่สุด และได้ประโยชน์คมุ ้ ค่าที่สุด
6. การอ่านเป็ นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทาให้เป็ นคนที่สมบูรณ์ท้ งั ด้านจิตใจและ
บุคลิกภาพเพราะเมื่ออ่านมากย่อมรู ้มาก สามารถนาความรู ้ไปใช้ในการดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข
7. การอ่านเป็ นเครื่ องมือหนึ่งที่ใช้ในการพัฒนาระบบการเมือง การปกครอง ศาสนา
ประวัติศาสตร์และสังคม
8. การอ่านเป็ นวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการพัฒนาระบบสื่ อสาร และการใช้เครื่ องมือ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ
วรรณี โสมประยูร (2553, หน้า 128) ได้สรุ ปความสาคัญของการอ่านไว้วา่ การอ่านเป็ น
เครื่ องมือที่สาคัญในการศึกษาเล่าเรี ยน ผูเ้ รี ยนจาเป็ นที่จะต้องอาศัยทักษะการอ่านทาความเข้าใจ
เนื้อหาสาระของวิชาต่าง ๆ เพื่อให้ตนเองได้รับความรู ้และประสบการณ์ตามต้องการ
ในชีวิตประจาวันโดยทัว่ ไป คนเราต้องอาศัยการอ่านเพื่อติดต่อทาความเข้าใจกับบุคคลอื่นร่ วม
ไปกับทักษะการฟัง การพูด และการเขียน ทั้งในด้านภารกิจส่ วนตัว และการประกอบอาชีพการงาน
ต่าง ๆ
มณีรัตน์ สุกโชติรัตน์ (2555) ได้อธิบายถึงความสาคัญของการอ่านไว้วา่ การอ่านเป็ น
สิ่ งที่ช่วยเพิ่มพูนความรู ้ของผูอ้ ่าน ยิง่ อ่านยิง่ ทาให้รู้มาก การอ่านทาให้มีความรอบรู ้รอบด้าน
มีความคิดกว้างไกล และมีวิสัยทัศน์ที่ดี เพราะการอ่านเป็ นการจุดประกายความคิดของผูอ้ ่าน
ทาให้เกิดการพัฒนาทางสติปัญญาโดยการนาความรู ้ที่ได้จากการอ่านไปบูรณาการกับความคิด
ประสบการณ์เดิมของตนเองจนเกิดเป็ นความคิดใหม่ในการนาพัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรม
ใหม่ ๆ ขึ้นมา
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จากที่กล่าวมาสรุ ปความสาคัญของการอ่านได้วา่ การอ่าน เป็ นทักษะพื้นฐานที่สาคัญ
อย่างมากในชีวิตมนุษย์ กล่าวได้วา่ ในทุกวิชาและทุกสาขาอาชีพต้องใช้ทกั ษะด้านการอ่านเป็ น
เครื่ องมือในการแสวงหาความรู ้ ในโลกศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็ นสังคมของยุคดิจิทลั ที่มีสื่อต่าง ๆ
ในการให้ขอ้ มูลข่าวสารแต่การอ่านก็ยงั เป็ นสิ่ งที่มีประสิ ทธิภาพมากที่สุด การอ่านเป็ นสิ่ งที่ช่วย
พัฒนาความคิดให้มีมุมมองความคิดที่กว้างไกลขึ้น สามารถนาความรู ้และสิ่ งที่ได้จากการอ่านมา
ช่วยในการตัดสิ นใจแก้ปัญหากับสิ่ งที่พบเจอได้ในชีวิตประจาวัน ช่วยให้คน้ พบสิ่ งใหม่ ๆ ความคิด
ใหม่ ๆ
จุดมุ่งหมายของการอ่ าน
ในการอ่านนั้น ผูอ้ ่านแต่ละคนย่อมมีจุดมุ่งหมายในการอ่านที่แตกต่างกันออกไป
ซึ่งการอ่านที่ดีน้ นั ควรมีจุดมุ่งหมายที่ชดั เจนว่า อ่านเพื่ออะไร และต้องการอะไรจากสิ่ งที่ได้อ่าน
ซึ่งจุดมุ่งหมายของการอ่านมีผเู ้ สนอแนะไว้ ดังนี้
พันธุ์ทิพา หลาบเลิศบุญ (2542, หน้า 48) กล่าวถึงการอ่านหนังสื อว่า ผูอ้ ่านมักมี
จุดมุ่งหมายแตกต่างกันออกไป แบ่งได้ 3 ประการ ดังนี้
1. การอ่านเพื่อความรู ้ ซึ่งหนังสื อที่อ่านมักจะเป็ นประเภทตารา ผูอ้ ่านจึงควรจะเลือก
อ่านหนังสื อหลาย ๆ เล่ม เพื่อทดสอบความถูกต้องและแม่นยา การอ่านหนังสื อประเภทนี้เป็ น
การส่งเสริ มให้ผอู ้ ่านมีความรอบรู ้ในเรื่ องต่าง ๆ ที่ตนสนใจ
2. อ่านเพื่อความคิด ความคิดของคนจะเจริ ญงอกงามได้โดยอาศัยการกระตุน้ เตือน
ให้ใฝ่ คิด การมองเห็นอะไรรอบด้านจะทาให้เกิดทัศนคติที่กว้างขวางมากขึ้น ช่วยให้การแสดง
ความคิดเห็นและตัดสิ นใจในเรื่ องต่าง ๆ นั้น มีความบกพร่ องน้อยลง หนังสื อประเภทที่สร้าง
แนวความคิดให้แก่ผอู ้ ่าน ได้แก่ บทความ บทวิจารณ์ บทสรุ ปของบทวิจยั นวนิยาย เรื่ องสั้น
บทละคร ฯลฯ ความคิดเห็นที่แฝงอยูใ่ นเนื้อหาอาจเกิดความผิดพลาดจากการแปลความได้ ผูอ้ ่าน
จึงจาเป็ นต้องศึกษาให้ละเอียดและรอบคอบ ความคิดที่ดีจะต้องมีเหตุผลและความรู ้เป็ นพื้นฐาน
3. อ่านเพื่อความบันเทิง เป็ นการอ่านเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน แต่หนังสื อ
บางประเภท เช่น หนังสื อประเภทร้อยกรอง นวนิยาย เรื่ องสั้น ฯลฯ นอกจากจะให้ความบันเทิง
แล้วยังมีคุณค่าต่อการพัฒนาความรู ้สึก พัฒนาอารมณ์ และให้สารประโยชน์แก่ผอู ้ ่าน ดังนั้น
จึงควรอ่านอย่างใคร่ ครวญ พิจารณาหาแก่นสาระที่ปรากฏอยูใ่ นเรื่ อง ซึ่งจะทา ให้ผอู ้ ่านสามารถ
อ่านแล้วได้รับความรู ้หรื อความคิด และความบันเทิงควบคู่กนั ไป
มัทนา นาคะบุตร (2544, หน้า 12) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการอ่านไว้ ดังนี้
1. อ่านเพื่อศึกษาความรู ้ ต้องการหาความรู ้อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อนาไปปฏิบตั ิ หรื อ
เพิ่มพูนความรู ้ การอ่านลักษณะนี้เป็ นการอ่านที่เจาะจงศึกษาหาความรู ้อย่างแท้จริ ง ซึ่งผูอ้ ่านอาจ
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ต้องการความรู ้ผิวเผินหรื อลึกซึ้งก็ได้ ลักษณะการอ่านต้องอ่านอย่างละเอียดถี่ถว้ น ทาความเข้าใจ
เรื่ องที่อ่าน และควรมีการจดบันทึกหรื อจดข้อความสาคัญไว้อา้ งอิงต่อไป การอ่านตาราวิชาการ
หรื องานเขียนเฉพาะเรื่ อง เฉพาะกิจ ผูอ้ ่านมักตั้งจุดมุ่งหมาย อ่านเพื่อการศึกษาหาความรู ้
2. อ่านเพื่อความบันเทิง ผ่อนคลายอารมณ์ หรื อเพื่อความเพลิดเพลิน ผูอ้ ่านมุ่งหวัง
ความสุข ความสบายใจจากการอ่านเป็ นสาคัญ
3. อ่านเพื่อหาคาตอบ เป็ นการอ่านเพื่อการค้นหา ซึ่งอาจเป็ นข้อเท็จจริ ง หรื อเหตุผลมา
ประมวลเป็ นคาตอบให้หายสงสัย หรื อกังวลใจ การอ่านลักษณะนี้ ผูอ้ ่านต้องอ่านและทาความเข้าใจ
เรื่ องที่อ่านทั้งต้องมีวิจารณญาณในการคิดสรุ ปเพื่อหาคาตอบนั้น ๆ ด้วยว่าสิ่ งที่ได้อ่านนั้นเป็ นความรู ้
ข้อเท็จจริ ง หรื อมีเหตุผลที่ทาให้เชื่อถือได้เพียงใด
4. อ่านเพื่อวิเคราะห์หรื อวิจารณ์ ผูอ้ ่านต้องอ่านอย่างละเอียดถี่ถว้ น พยายามจับประเด็น
สาหรับวิเคราะห์ วิจารณ์ให้เด่นชัด บางครั้งการอ่านลักษณะนี้ จาเป็ นต้องมีลกั ษณะการอ่าน
แบบจับผิดหรื อหาประเด็นโต้แย้ง หรื อคล้อยตามรวมอยูด่ ว้ ย วิธีการอ่านก็เช่นเดียวกับการอ่าน
เพื่อความรู ้ คือ ต้องอ่านละเอียด มีความเข้าใจเรื่ องที่อ่าน ประกอบกับมีความรู ้ดา้ นการวิเคราะห์
วิจารณ์ มีความเที่ยงธรรมในการติชม เพื่อให้การวิเคราะห์หรื อวิจารณ์น้ นั มีเหตุมีผลเป็ นที่น่าเชื่อถือ
5. อ่านเพื่อฝึ กทักษะในการออกเสี ยง เป็ นการฝึ กตนเองให้อ่านชัดถ้อยชัดคามีจงั หวะ
ลีลา การอ่านที่เป็ นธรรมชาติ และรู ้จกั แบ่งวรรคตอนในการอ่านได้ถูกต้องเหมาะสม ผูอ้ ่าน
จาเป็ นต้องรู ้ลกั ษณะเฉพาะของงานเขียนทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง เพื่อจะได้อ่านได้ถูกต้องตาม
ลักษณะของงานเขียนนั้น ๆ
วรรณี โสมประยูร (2553, หน้า 134-135) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการอ่านไว้ 9 ข้อ
ดังนี้
1. อ่านเพื่อค้นคว้าหาความรู ้เพิม่ เติม เช่น การอ่านตารา บทความ และสารคดี
2. อ่านเพื่อความบันเทิง เช่น การอ่านนวนิยาย อ่านการ์ตูน อ่านวรรณคดี
3. อ่านเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ เช่น การอ่านประเภทชวนหัวต่าง ๆ
4. อ่านเพื่อหารายละเอียดของเรื่ องเช่น การอ่านสารคดี และอ่านประวัติศาสตร์
5. อ่านเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์ขอ้ มูล เช่น การอ่านข่าวต่าง ๆ
6. อ่านเพื่อหาประเด็นว่าส่วนใดเป็ นข้อเท็จจริ ง ส่วนใดเป็ นของจริ ง
7. อ่านเพื่อจับใจความสาคัญของเรื่ องที่อ่าน เช่น การอ่านบทความในวารสาร
8. อ่านเพื่อปฏิบตั ิตาม เช่น อ่านคาสั่ง คาแนะนา คู่มือการใช้เครื่ องใช้ไฟฟ้า
9. อ่านเพื่อออกเสี ยงให้ถูกต้อง ชัดเจน มีน้ าเสี ยงเหมาะกับเนื้อเรื่ องเช่น อ่านบทละคร
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จิรวัฒน์ เพชรรัตน์และอัมพร ทองใบ (2556)) กล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการอ่านไว้วา่
การอ่านแต่ละคนมีจุดมุ่งหมายแตกต่างกันออกไป ซึ่งจาแนกได้ ดังนี้
1. อ่านเพื่อหาความรู ้หรื อเพิ่มพูนความรู ้ เป็ นความรู ้จากหนังสื อประเภทตาราทางวิชาการ
สารคดีทางวิชาการ การวิจยั ประเภทต่าง ๆ หรื อการอ่านผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
2. อ่านเพื่อให้ทราบข่าวสาร ความคิด เป็ นการอ่านเพื่อให้ทราบข่าวสารความคิด เข้าใจ
แนวคิด ซึ่งได้แก่ การอ่านหนังสื อประเภทบทวิจารณ์ข่าว รายงานการประชุม เป็ นต้น
3. อ่านเพื่อความเพลิดเพลิน หรื อเพื่อความบันเทิง ความสนุกสนาน เพื่อความผ่อนคลาย
ซึ่งได้จากการอ่านหนังสื อประเภทบันเทิงคดีต่าง ๆ เช่น นวนิยาย เรื่ องสั้น หนังสื อการ์ ตูน เป็ นต้น
4. อ่านเพื่อพัฒนาวิจารณญาณและค่านิยม การอ่านเพื่อพัฒนาวิจารญาณและค่านิยม
จะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรี ยนในระดับที่สูงขึ้น และมีการเพิ่มพูน
มวลประสบการณ์ทางโลกมากขึ้น
5. อ่านเพื่อกิจธุระหรื อประโยชน์อื่น ๆ การอ่านเพื่อกิจธุระอื่น ๆ เป็ นการอ่าน
เพื่อประโยชน์เฉพาะกิจ เช่น อ่านแบบฟอร์มชนิดต่าง ๆ อ่านหนังสื อสัญญาเงินกู้ จานอง และ
ซื้อขาย อ่านใบสมัครและระเบียบการ เป็ นต้น
จากที่กล่าวมา สรุ ปได้วา่ จุดมุ่งหมายของการอ่าน นั้นมีมากมาย ขึ้นอยูก่ บั ว่าผูอ้ ่าน
ต้องการอ่านเพื่อจุดประสงค์อะไร ไม่วา่ จะเป็ นการอ่านแบบทางการ เช่น การอ่านเพื่อหาความรู ้
หาข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจ หรื ออ่านเพื่อนาไปแก้ปัญหา กับการอ่านอีกแบบหนึ่งที่ไม่เป็ น
ทางการ คือ อ่านเพื่อความบันเทิง เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ
ประเภทของการอ่าน
สุภทั รา อักษรานุเคราะห์ (2535, หน้า 88-89) ได้แบ่งการอ่านไว้ 4 ประเภท ดังนี้
1. การอ่านแบบเปิ ดผ่านไปอย่างรวดเร็ว (Skimming) การอ่านแบบนี้ ผเู ้ รี ยนต้องได้รับ
การฝึ กฝนให้ต้ งั คาถามไว้ก่อนเริ่ มอ่าน คือ จุดประสงค์ของเรื่ องที่อ่าน รู ้จกั ทานาย และเลือก
การจับใจความสาคัญเป็ นต้น
2. การอ่านแบบต้องการข้อมูลเฉพาะเจาะจง (Scanning) เช่น วันที่ เดือน ปี ตัวเลข
สถานที่ โดยผูส้ อนต้องหาบทเรี ยนที่มาฝึ กจะทาให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั จับใจความสาคัญและเว้นการอ่าน
แบบแปลคาต่อคา
3. การอ่านเพื่อหารายละเอียด (Through reading) ผูเ้ รี ยนจะต้องเข้าใจข้อเขียนทั้งใจความ
สาคัญและรายละเอียดปลีกย่อยแต่ไม่ได้หมายความว่าให้เข้าใจทุกคาทุกตัวอักษร
4. การอ่านเชิงวิจารณ์ (Critical Reading) เป็ นการอ่านทักษะที่ถือว่ายากที่สุดและควรใช้
ในระดับที่สูงขึ้นเพราะผูอ้ ่านจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ต่อข้อเขียนที่ตนอ่านโดยใช้ความรู ้และประสบการณ์
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ของตนต่อบทอ่านนั้นซึ่งการอ่านในระดับนี้ผเู ้ รี ยนจะต้องมีโอกาสอภิปรายแสดงความคิดเห็น
หลังการอ่านซึ่งเป็ นลักษณะที่มีปฏิกิริยาต่อข้อเขียน
บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ (2549, หน้า 12-13) กล่าวว่า วิธีการอ่านโดยชนิดของเรื่ องและ
ข้อความที่อ่าน มีอยู่ 6 ประเภท คือ
1. การอ่านแบบคร่ าว ๆ (Skimming) คือ การอ่านแบบเปิ ดผ่านไปเร็ ว ๆ โดยปกติ
การอ่านแบบนี้ ผูอ้ ่านจะต้องมีจุดมุ่งหมายหรื อคาถามที่ตอ้ งการคาตอบเฉพาะเจาะจงสาหรับเรื่ องใด
เรื่ องหนึ่งในใจแล้ว การอ่านในลักษณะนี้ผอู ้ ่านต้องรู ้จกั ใช้ชื่อเรื่ อง หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อยให้เป็ น
ประโยชน์ การอ่านแบบนี้จะช่วยให้รู้จกั การคาดคะเน (Prediction) การเลือกจับใจความ และทาให้
สามารถอ่านได้รวดเร็ วขึ้น
2. การอ่านแบบรวดเร็ ว เพื่อเก็บความคิดที่สาคัญ (Scanning) คือ การอ่านที่จะจับใจความ
ให้ได้รวดเร็ ว เมื่อกวาดสายตาผ่านข้อความแต่ละครั้ง การอ่านแบบนี้ ต่างจากการอ่านแบบ
Skimming ตรงที่วา่ จุดประสงค์ของการอ่านต้องการข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงกว่าแบบแรก เช่น ตัวเลข
หรื อสถานที่ เป็ นต้น การอ่านแบบนี้จะใช้ตวั เลข ตัวอักษรที่เป็ นตัวใหญ่ (Capitalized word) หรื อ
วลีส้ นั ๆ ที่มีคาสาคัญอยูด่ ว้ ยให้เป็ นประโยชน์
3. การอ่านเพื่อค้นคว้าหารายละเอียด (Reading for detail) คือการอ่านเพื่อค้นหา
ความคิดที่สาคัญ ของเรื่ องนั้นโดยตลอดและเพื่อศึกษารายละเอียดรวมทั้งเพิม่ พูนความรู ้ ซึ่งต้อง
อ่านแบบระมัดระวังหนังสื อหรื อบทความที่จะต้องอ่านแบบนี้มกั จะไม่ค่อยมีหวั ข้อหรื อหัวเรื่ อง
ที่จะแนะให้ผอู ้ ่านทราบแนวทางของหนังสื อ
4. การอ่านแบบศึกษา (Study reading) คือการอ่านที่จะต้องเข้าใจความคิดที่สาคัญ ๆ
และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเหล่านั้นเป็ นอย่างดีดว้ ย เมื่ออ่านเข้าใจในปัจจุบนั แล้ว
ต้องสามารถจดจาไปใช้ในเวลาต่อไปอีกด้วย วิธีอ่านแบบนี้ตอ้ งอ่านอย่างคร่ าว ๆ เสี ยก่อน แล้วใช้
ความคิดพร้อมตั้งคาถามไว้ หลังจากนั้นจึงอ่านอย่างตั้งใจ อาจจดโน้ตลงบ้างและทบทวนความคิด
ที่สาคัญ ๆ อีกครั้งหนึ่ง
5. การอ่านแบบวิเคราะห์ (Analytical reading) คือ การอ่านเรื่ องราวเกี่ยวกับกฎทาง
วิทยาศาสตร์ ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ บทความสาคัญ ๆ และปัญหาต่าง ๆ จึงต้องอ่านด้วยความ
ระมัดระวังทุกคา ผูอ้ ่านจะตั้งปัญหาไว้ในใจขณะที่อ่าน และหาทางแก้ปัญหาเหล่านั้นให้แจ่มแจ้ง
6. การอ่านแบบวิจารณ์ (Critical reading) การอ่านแบบนี้ ถือว่าเป็ นการอ่านที่ตอ้ งใช้
ทักษะการอ่านระดับสู งสุ ด คือผูอ้ ่านสามารถแสดงความคิดเห็นต่อสิ่ งที่ตนอ่านไปแล้วได้ สามารถ
ใช้เหตุผลต่อรองกับสิ่ งที่ปรากฏในข้อเขียนนั้นว่า ผูอ้ ่านเห็นด้วยหรื อไม่ หรื อจากประสบการณ์ที่มี
มานั้นสนับสนุนข้อโต้แย้งของผูเ้ ขียนงานชิ้นนั้น ๆ หรื อไม่ เป็ นต้น การอ่านแบบนี้ ผอู ้ ่านต้องเฉลียว
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ฉลาดมีความระมัดระวังในการอ่าน ที่สาคัญจะต้องระมัดระวังในเรื่ องความไม่สมเหตุสมผล
หรื อข้อความที่ทาให้เกิดปฏิกิริยาต่าง ๆ ควรพิจารณาภูมิหลังของผูเ้ ขียน และพยายามจับจุดสาคัญ
ที่ผเู ้ ขียนต้องการพูด หรื อต้องการให้ผอู ้ ่านเชื่อ
สมุทร เซ็นเชาวนิช (2549, หน้า 23) ได้แบ่งประเภทของการอ่านไว้ ดังนี้
1. การอ่านเพื่อการศึกษา (Work-study type reading) เป็ นการอ่านที่มีจุดมุ่งหมายและ
ต้องการความครอบคลุมด้านเนื้อหาให้ได้มากที่สุด รวมถึงความหมายตรงและความหมายแฝงของ
คาศัพท์ดว้ ย
2. การอ่านเพื่อการพักผ่อนและความบันเทิง (Recreatory reading) เป็ นการอ่าน
เพื่อความรื่ นรมย์ หรื อเพื่อให้รู้สึกผ่อนคลายเช่น การอ่านนวนิยาย เรื่ องสั้น หนังสื อพิมพ์ ซึ่งเป็ น
การอ่านที่ไม่ตอ้ งการความเข้าใจลึกซึ้งมากนัก
จากที่กล่าวมาสรุ ปได้วา่ ประเภทของการอ่านนั้นสามารถแบ่งได้หลายประเภท ขึ้นอยู่กบั
จุดประสงค์ของผูอ้ ่านว่าต้องการอ่านเพื่ออะไร อ่านไปทาไม โดยเริ่ มจากการอ่านอย่างรวดเร็ ว
อ่านเฉพาะเจาะจง อ่านเพื่อหารายละเอียด หรื อการอ่านเพื่อจุดมุ่งหมายที่ยากมากยิง่ ขึ้น เช่น
การอ่านตีความ การอ่านสรุ ปความ ซึ่งทุกวิธีคือการอ่านที่ตอ้ งการข้อมูลจากเนื้อเรื่ องที่อ่าน อาจเป็ น
ทั้งการอ่านเพื่อหาความรู ้ หรื อเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ
การสอนอ่านภาษาอังกฤษ
เกบฮาร์ด (Gebhard. 1982, pp. 16-20) ได้เสนอหลักการสอนอ่านสาหรับผูส้ อน
ภาษาอังกฤษเพื่อช่วยให้การเรี ยนการสอนประสบผลสาเร็ จยิง่ ขึ้นได้ ดังนี้
1. การฝึ กฝนการอ่านสามารถช่วยให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ที่จะอ่านได้ เพราะยิง่ ผูเ้ รี ยนใช้เวลา
ในการอ่านมากเท่าไรก็ยงิ่ เป็ นผูอ้ ่านที่ดีมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น ผูส้ อนต้องพูดให้นอ้ ยลง และให้
นักเรี ยนได้อ่านมากขึ้นในชัว่ โมงที่สอน นอกจากนี้ผสู ้ อนอาจใช้วิธีทาเอกสารประกอบการอ่าน
เพื่ออธิบายคาศัพท์หรื อโครงสร้างยาก ๆ โดยผูส้ อนไม่ตอ้ งเสี ยเวลาอธิบาย แต่ให้ผเู ้ รี ยนศึกษา
ด้วยตัวเองจากเอกสาร
2. บทอ่านที่มีความหมายต่อผูเ้ รี ยนจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้การอ่านได้ บทอ่าน
ที่อยูใ่ นความสนใจของผูเ้ รี ยนย่อมมีผลให้การเรี ยนประสบผลสาเร็จมากกว่า ผูส้ อนอาจสอบถาม
ความสนใจจากผูเ้ รี ยนแล้วจัดทาเป็ นมุมการอ่าน เป็ นต้น
3. ความซ้ าซ้อนของภาษาช่วยให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้การอ่านได้ ความซ้ าซ้อนจากการใช้
ประโยคหรื อคาที่มีความหมายคล้ายกันในข้อความที่บางครั้งอาจเป็ นคาตรงกันข้าม หรื อการใช้
เครื่ องหมายวรรคตอน ผูส้ อนควรชี้ให้เห็นว่าผูเ้ รี ยนอาจเดาความหมายจากคา หรื อประโยคจากตัว
แนะนาต่าง ๆ ที่ปรากฏในข้อความ
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4. การเสริ มข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้จากการอ่านได้ เนื่องจากความรู ้และ
ประสบการณ์ของแต่ละคนต่างกัน ผูส้ อนจึงควรให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่าน เพื่อให้ผเู ้ รี ยน
อ่านเรื่ องนั้นด้วยความข้าใจยิ่งขึ้น
5. การอ่านเป็ นกลุ่มคาช่วยให้การจับใจความดีข้ นึ การอ่านเพื่อความเข้าใจไม่ควรเป็ น
การอ่านแบบคาต่อคา หรื อรู ้ความหมายทุกคา แต่ควรอ่านเป็ นกลุ่มคาเพื่อจับใจความได้ดีข้ นึ ผูส้ อน
อาจช่วยเหลือในตอนแรก โดยการแบ่งคาเป็ นกลุ่ม ๆ ให้อ่าน ฝึ กให้ผเู ้ รี ยนแบ่งคาเป็ นกลุ่มเองจาก
กลุ่มคาสั้น ๆ แล้วขยายให้ยาวขึ้น หรื ออาจใช้เนื้ อเพลง หรื อบทละครสั้น ๆ ช่วยในการฝึ กอ่าน
6. สื่ อการสอนช่วยเพิ่มความเข้าใจในการอ่านแก่ผเู ้ รี ยน การใช้รูปภาพของจริ ง เครื่ องมือ
ต่าง ๆ สิ่ งเหล่านี้ลว้ นทาให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจเรื่ องอ่านดีข้ นึ และสร้างบรรยากาศในการเรี ยนการสอนที่ดี
7. บรรยากาศในการเรี ยนการสอนควรเป็ นไปอย่างสบายไม่เคร่ งเครี ยด การให้ผเู ้ รี ยน
ได้ทากิจกรรมเป็ นกลุ่ม และทาความเข้าใจในเรื่ องที่อ่านกันเอง โดยมีผสู ้ อนคอยช่วยเหลือเมื่อผูเ้ รี ยน
ต้องการจะทาให้บรรยากาศในการเรี ยนไม่เคร่ งเครี ยด และเกิดการเรี ยนรู ้ได้มากขึ้น
กุศยา แสงเดช (2545) กล่าวว่า การสอนทักษะการอ่านเป็ นการส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิด
ความเข้าใจในเรื่ องที่อ่านได้มากยิง่ ขึ้น ประกอบด้วย ขั้นก่อนการอ่าน ขั้นระหว่างการอ่าน และ
ขั้นหลังการอ่าน ดังต่อไปนี้
1. ขั้นก่อนการอ่าน (Pre-reading) แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ
1.1 Personalization เป็ นการสร้างความคุน้ เคยให้กบั ผูเ้ รี ยนโดยถาม-ตอบสนทนา
เพื่อทบทวนความรู ้เดิมของผูเ้ รี ยน เป็ นการเตรี ยมตัวรับความรู ้ใหม่จากการอ่าน
1.2 Prediction เป็ นการเดาเรื่ องราวที่จะอ่านจาก Picture diagrams หรื อ Title ของ
เรื่ องโดยให้ผเู ้ รี ยนทายหรื อเดาเรื่ องราวที่จะอ่านว่าเป็ นอย่างไรและควรอธิบายคาศัพท์ใหม่ให้กบั
ผูเ้ รี ยนโดยใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้ Vocabulary predicting vocabulary matching และVocabulary
dictionary working
2. ขั้นระหว่างอ่าน (While-reading) ในระหว่างการอ่านครู สามารถดาเนินกิจกรรม
เพื่อส่ งเสริ มและตรวจสอบความเข้าใจของผูเ้ รี ยน ดังต่อไปนี้
2.1 Matching กิจกรรมจับคู่
2.2 Ordering กิจกรรมการเรี ยงเหตุการณ์ให้สมบูรณ์ถูกต้อง
2.3 Completing กิจกรรมการเติมข้อความให้สมบูรณ์
2.4 Correction กิจกรรมการแก้ไขคา ข้อความ รู ปภาพ ให้ถูกต้องตามเนื้อเรื่ อง
2.5 Deciding การเลือกว่าอย่างไหนดี
2.6 Supplying การหาความคิดรวบยอด
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3. ขั้นหลังการอ่าน (Post-reading) เป็ นขั้นตอนสุ ดท้ายในการสอนอ่านเช่นเดียวกับ
การสอนฟัง คือ มีจุดประสงค์ที่จะย้าความเข้าใจของเรื่ องราวที่อ่านให้มากขึ้น สร้างเจตคติที่ดีให้กบั
ผูเ้ รี ยน โดยดาเนินกิจกรรมให้สนุกสนาน และสามารถแสดงออกเกี่ยวกับความเข้าใจในสิ่ งที่อ่าน
3.1 การอ่านควรเน้นความเข้าใจ
3.2 ใช้ภาษาเพื่อสื่ อความหมายและความเข้าใจที่มุ่งเน้นการทดสอบคาศัพท์
3.3 คาถามที่เกี่ยวข้องควรเกี่ยวเฉพาะเรื่ องที่อ่าน
3.4 ไม่ควรใช้เวลามากเกินไป ควรให้เวลาในการคิดและเรี ยบเรี ยงคาตอบ
3.5 คาถามที่ใช้ควรแตกต่างจากบทเรี ยน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
3.6 ใช้คาถามที่หลากหลาย
จากที่กล่าวมาสรุ ปได้วา่ การสอนอ่านภาษาอังกฤษเป็ นการสอนที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนเกิด
ความเข้าใจในเรื่ องที่อ่านได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น ซึ่งอาจแบ่งภาพรวมของการสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษได้เป็ น 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นก่อนการอ่าน (Pre-reading) 2) ขั้นระหว่างอ่าน (Whilereading) และ 3) ขั้นหลังการอ่าน (Post-reading) ซึ่งในแต่ละขั้นตอนนั้น ครู ผสู ้ อนอาจมีรายละเอียด
ขั้นตอนเทคนิคในการสอนที่แตกต่างกันออกไปตามบริ บทการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน
ระดับความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ
เบอร์มิสเตอร์ (Burimster, 1974) ได้กล่าวถึงการอ่านเพื่อความเข้าใจว่าต้องอาศัย
ความสามารถหลายด้านแบ่งออกได้เป็ น 7 ระดับ คือ
1. ระดับความจา (Memory) เป็ นระดับการจาในสิ่ งที่ผเู ้ ขียนกล่าวไว้ได้แก่
การจาเกี่ยวกับข้อเท็จจริ ง คาจากัดความ ใจความสาคัญของเรื่ องและลาดับเหตุการณ์ของเรื่ อง
2. ระดับการแปลความหมาย (Translation) เป็ นการนาข้อความหรื อสิ่ งที่เข้าใจไปแปล
เป็ นรู ปอื่น เช่น การแปลภาษาหนึ่งไปเป็ นอีกภาษาหนึ่ง การถอดความ
3. ระดับการตีความ (Interpretation) คือ การเข้าใจและมองเห็นความสาคัญของ
สิ่ งที่ผเู ้ ขียนไม่ได้บอกไว้ เช่น หาเหตุผลเมื่อกาหนดผลมาคาดการณ์วา่ อะไรจะเกิดขึ้นต่อไป
4. ระดับการประยุกต์ใช้ (Application) คือ ความสามารถในการเข้าใจหลักการนั้น ๆ
แล้วสามารถนาไปประยุกต์ใช้จนสาเร็ จ
5. ระดับการวิเคราะห์ (Analysis) คือ ความสามารถในการแยกแยะส่วนประกอบย่อย ๆ
ที่ประกอบกันเข้าเป็ นส่วนใหญ่ได้
6. ระดับการสังเคราะห์ (Synthetic) คือ การนาความคิดเห็นที่ได้จากการอ่านมา
ผสมผสานกันแล้วจัดเรี ยงใหม่
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7. ระดับการประเมินผล (Evaluation) คือ ความสามารถในการวางเกณฑ์และตัดสิ นใจ
โดยอาศัยหลักเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้เป็ นบรรทัดฐาน
แฮริ ส และสมิธ (Harris & Smith, 1988) ได้แบ่งระดับของความเข้าใจในการอ่าน
ออกเป็ น 4 ระดับ คือ
1. ระดับความเข้าใจความหมายตามตัวอักษร (Literal comprehension) เป็ นการจับ
ความหมายตรงตามตัวอักษร และข้อความที่ปรากฏโดยไม่ตอ้ งอาศัยการตีความหรื ออ่านระหว่าง
บรรทัด
2. ระดับความเข้าใจแบบตีความ (Interpretation) เป็ นการเข้าใจความหมายที่ไม่มีปรากฏ
ตรงตามตัวอักษร แต่ผอู ้ ่านต้องพยายามอ่านให้ได้มาซึ่งความหมายที่แฝงอยู่ อันเป็ นการอ่านระหว่าง
บรรทัด และอ่านไปเกินกว่าข้อความในบรรทัด อันประกอบด้วยทักษะย่อยต่าง ๆ เช่น การตีความ
จากภาพประกอบ การเปรี ยบเทียบความแตกต่าง และความเหมือน การเรี ยงลาดับเหตุการณ์
การหาเหตุและผล การจับใจความสาคัญ การพยากรณ์ การสรุ ปความ การเข้าใจลักษณะของ
ตัวละคร และการเข้าใจจุดประสงค์ของผูเ้ ขียน
3. ระดับการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ (Critical reading) ความเข้าใจระดับนี้จะเกี่ยวกับ
การแยกแยะข้อเท็จจริ ง วิเคราะห์ และประเมินค่าในสิ่ งที่อ่าน ซึ่งในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณนี้
ผูอ้ ่านจะต้องสามารถเข้าใจความหมายตรงตามตัวอักษร และเข้าใจความหมายที่เกิดจากการตีความ
จากนั้นจะต้องเปรี ยบเทียบความหมายกับประสบการณ์เดิม มีการใช้เกณฑ์เพื่อประเมินข้อความ
และการจากที่กล่าวมา สรุ ปได้วา่ ความเข้าใจในการอ่านมีหลายระดับ ซึ่งผูอ้ ่านสามารถพัฒนาตั้งแต่
ระดับทักษะพื้นฐานในระดับความจา ความเข้าใจ ไปจนถึงทักษะที่สูงขึ้นได้ คือ ทักษะคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ จนถึงสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
4. ระดับการอ่านอย่างสร้างสรรค์ (Creative reading) การอ่านเพื่อความเข้าใจนั้นไม่ได้
หยุด เพียงปรับโครงสร้างข้อมูล หรื อเจตคติแต่ยงั รวมไปถึงการนาความรู ้มาใช้ในโอกาสอื่น
อย่างเหมาะสมในการเรี ยนการสอนอ่านนักเรี ยนอาจไม่ได้นาแนวความคิดที่ได้จากการอ่านไปใช้
ในทันทีทนั ใด เช่น ความซาบซึ้งในอรรถรสของวรรณคดี อาจไม่เกิดขึ้นทันทีจนทาให้นกั เรี ยน
ไม่ขวนขวายหาอ่านต่อ แต่ความซาบซึ้งอาจเกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปหลายปี แล้ว
จากที่กล่าวมา สรุ ปได้ว่า ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษมีหลายระดับซึ่งผูอ้ ่าน
สามารถพัฒนาตั้งแต่การอ่านเพื่อความเข้าใจระดับทักษะพื้นฐาน ระดับความจา ความเข้าใจ
ไปจนถึงทักษะการอ่านในระดับที่สูงขึ้นได้ นัน่ คือ ระดับคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ไปจนถึงอ่านแล้ว
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริ งได้
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ความหมายการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
การอ่านเพื่อความเข้าใจถือเป็ นสิ่ งที่สาคัญของการอ่าน เพราะจุดประสงค์ของการอ่าน
คือ เพื่อทาให้ผอู ้ ่านเข้าใจข้อความที่ผเู ้ ขียนต้องการสื่ อความหมายออกมา มีนกั การศึกษา
ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ให้ความหมายของการอ่านเพื่อความเข้าใจไว้ ดังนี้
เพียร์สัน (Pearson, 1978) ได้กล่าวไว้วา่ การอ่านเพื่อความเข้าใจเกี่ยวข้องกับภาษา
แรงจูงใจ การเรี ยนรู ้ การพัฒนาความคิดรวบยอด และประสบการณ์องค์ประกอบที่มีอิทธิพล
ต่อความการอ่านเพื่อความเข้าใจ มี 2 ประเภท คือ
1. องค์ประกอบภายในสมอง ได้แก่ ความสามารถทางภาษาศาสตร์ รวมทั้งองค์ประกอบ
ด้านอารมณ์ ความสนใจ แรงจูงใจ และความสามารถในการอ่าน
2. องค์ประกอบภายนอกสมอง ซึ่งแบ่งเป็ น
2.1 องค์ประกอบในหน้ากระดาษ นัน่ คือ คุณลักษณะของเนื้อความรวมทั้งความยาก
ง่ายของเนื้ อหา และการจัดระบบเนื้อหา
2.2 คุณภาพของสิ่ งแวดล้อมของผูอ้ ่าน รวมทั้งองค์ประกอบเกี่ยวกับกิจกรรมที่ครู
กระทาก่อนการอ่าน ระหว่างการอ่าน หรื อหลังการอ่าน เพื่อช่วยให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจเนื้ อเรื่ อง
โลโน (Lono ,1987) ได้กล่าวไว้วา่ ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจเป็ นเป้าหมาย
ที่สาคัญที่สุดของการอ่าน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้เมื่อผูอ้ ่านนั้นมีความสามารถในการรับรู ้ขอ้ เท็จจริ ง
รู ้ใจความสาคัญของเรื่ อง สามารถตีความหรื อประเมินความคิดจากเรื่ องที่อ่านได้ จากคากล่าวนี้
สรุ ปได้วา่ ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจเริ่ มต้น ตั้งแต่การอ่านตามตัวอักษรหรื อข้อเท็จจริ ง
โดยอาศัยกระบวนการแปลความ ตีความสรุ ปลงความเห็น ประเมินหรื อตัดสิ นสิ่ งที่อ่าน ขยาย
ความหมายและนัยของเรื่ องให้ไปไกลจากข้อเท็จจริ งได้
ริ เชค, ลิสต์, และเลเมอ (Richek, List, & Lener ,1989) ได้กล่าวถึง ความหมายของ
การอ่านเพื่อความเข้าใจ คือ กระบวนการของการสร้างความหมายโดยการปฏิสัมพันธ์แบบพลวัต
ระหว่างผูอ้ ่าน บทอ่าน และบริ บทหรื อสถานการณ์ของการอ่าน ซึ่งแสดงว่าผูอ้ ่านไม่ได้มี
ความสามารถในการอ่านเพียงระดับเดียวแต่ ความรู ้เดิม ความสนใจ และสถานการณ์ของการอ่าน
มีผลให้ผอู ้ ่านสามารถอ่านได้หลากหลายตามระดับความยากง่าย
มิลเลอร์ (Miller, 1990 pp. 4-7) ได้กล่าวถึง ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
สรุ ปได้ 4 ข้อ ดังนี้
1. ความเข้าใจตามตัวอักษรหรื อข้อเท็จจริ ง (Literal or factual comprehension) ผูอ้ ่าน
สามารถบอกใจความสาคัญ รายละเอียดต่าง ๆ ที่สาคัญและไม่สาคัญ เรี ยงลาดับเหตุการณ์และ
ปฏิบตั ิตามคาแนะนาได้
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2. ความสามารถตีความหรื อสรุ ปลงความเห็น (Interpretation or inferential
comprehension) คือ สามารถตอบคาถามโดยการใช้การตีความ อ้างอิงหรื อสรุ ปความเข้าใจ อารมณ์
และจุดประสงค์ของผูเ้ ขียน ย่อความจากสิ่ งที่อ่าน เข้าใจสิ่ งที่เป็ นเหตุเป็ นผล และสามารถสรุ ป
ใจความสาคัญได้
3. ความสามารถอ่านอย่างมีวิจารณญาณ (Critical reading) เป็ นความสามารถประเมิน
หรื อตัดสิ นสิ่ งที่อ่านด้วยเกณฑ์ที่ผอู ้ ่านกาหนดขึ้น ได้แก่ ความสามารถแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริ ง
กับการแสดงความคิดเห็น ประเมินสิ่ งที่อ่าน เปรี ยบเทียบสิ่ งที่อ่าน แปลความภาษาบอกถึง
ความโน้มเอียงของผูเ้ ขียนได้
4. ความสามารถอ่านอย่างสร้างสรรค์หรื อการนาไปใช้ (Creative reading) เป็ น
ความสามารถนาสิ่ งที่ได้จากอ่านไปประยุกต์ใช้กบั ชีวิตประจาวัน
สมุทร เซ็นเชาวนิช (2549) กล่าวไว้วา่ ความเข้าใจ คือ ความสามารถที่จะอนุมาน
ข้อสารสนเทศ หรื อความหมายที่พึงประสงค์จากสิ่ งที่ได้อ่านมาแล้วอย่างมีประสิ ทธิภาพมากที่สุด
เท่าที่จะทาได้ ความเข้าใจนี้เป็ นเรื่ องที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการศึกษา และประสบการณ์
ต่าง ๆ ของแต่ละคนและถือเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญอย่างหนึ่งของการอ่าน ถ้าอ่านแล้วไม่เกิด
ความเข้าใจใด ๆ เลยอาจกล่าวได้วา่ การอ่านที่แท้จริ งยังไม่เกิดขึ้น เพราะเสี ยเวลาโดยใช่เหตุ
เป็ นเพียงเห็นตัวหนังสื อบนหน้ากระดาษเท่านั้น
อารี ย ์ สังฆานาคินทร์ (2542) กล่าวไว้วา่ การอ่านเป็ นกระบวนการสร้างความหมายจาก
ตัวหนังสื อ ถ้าหากผูเ้ รี ยนสามารถรับรู ้ความหมายที่ผเู ้ ขียนถ่ายทอดเอาไว้ ผูเ้ รี ยนก็จะเกิดความเข้าใจ
ในสิ่ งที่อ่าน ในทางตรงกันข้ามหากผูเ้ รี ยนไม่เข้าใจความหมายที่ผเู ้ ขียนถ่ายทอดเอาไว้ในบทอ่านได้
การอ่านนั้นก็จะถือว่าไม่ประสบความสาเร็ จ ผลสัมฤทธิ์ในการอ่านของผูเ้ รี ยนจึงขึ้นอยูก่ บั
ความเข้าใจในการอ่าน
อารี ย ์ วชิรวราการ (2542) กล่าวไว้วา่ ความเข้าใจ เป็ นการแสดงออกถึงความสามารถ
ในการสื่ อสารข้อความต่าง ๆ ที่มีอยูโ่ ดยใช้ถอ้ ยคาภาษาอย่างใหม่และได้ใจความถูกต้อง จาแนก
การแสดงออกถึงความเข้าใจได้ 3 ระดับ ดังนี้
1. การแปลความเป็ นความสามารถในการแปลความหมายของเรื่ องราวหรื อสิ่ งต่าง ๆ
ที่ปรากฏโดยใช้ถอ้ ยคาภาษาของตนได้อย่างถูกต้อง การแปลความแบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะ คือ
1.1 แปลความหมายจากระดับหนึ่งไปยังอีกระดับหนึ่ง เช่น การแปลคาศัพท์ แปล
ข้อความยาว ๆ ให้กลายเป็ นคาหรื อข้อความสั้น ๆ หรื อแปลศัพท์เทคนิคให้เป็ นคาสามัญ
1.2 การแปลสัญลักษณ์ ได้แก่ การแปลความหมายจากรู ปภาพ เครื่ องหมาย ตาราง
และสัญลักษณ์ต่าง ๆ
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1.3 การถอดความ เป็ นการถามให้แปลความหมายของคติพจน์ คาคม บทกวี
คาพังเพย สุภาษิต ให้เป็ นคาสามัญ หรื อแปลภาษาสามัญให้เป็ นบทกวี
2. การตีความ เป็ นความสามารถค้นหา เปรี ยบเทียบทั้งความสาคัญ ความสัมพันธ์ของ
ส่วนย่อยภายใน เป็ นเรื่ องหรื อความสามารถในการจับความหมายสาคัญของเรื่ องได้หรื อไม่ เช่น
2.1 ให้คน้ หาความหมายหรื อคตินิยามของผูแ้ ต่ง
2.2 ให้คน้ หาข้อความนั้นพาดพิงสัมพันธ์กนั อย่างไร
2.3 ให้ตีความจากกราฟ สถิติ
2.4 ให้คน้ หาความหมายที่ซ่อนอยู่
3. การขยายความ เป็ นความสามารถในการขยายความคิดออกมาโดยอาศัยข้อเท็จจริ ง
ที่ปรากฏอยู่ เป็ นความคิดด้านจินตนาการอย่างมีเหตุผลข้อสอบที่สร้างจะถามถึงการพยากรณ์
เหตุการณ์ต่อไปได้หรื อไม่ การสร้างคาถามอาจทาได้ 3 ลักษณะ คือ
3.1 ให้ขอ้ มูลเป็ นระยะเวลา แล้วให้ทาการอนุมานเหตุการณ์ในช่วงระยะเวลานั้น ๆ
3.2 ให้ขอ้ มูลเป็ นเหตุการณ์ เรื่ องราว และขยายไปสู่เรื่ องอื่น ๆ
3.3 ให้ขอ้ มูลเป็ นกลุ่มหรื อขนาดแล้วขยายไปสู่ขนาดอื่น
อุดร วิชยั วงษ์ (2552) ได้ให้ความหมายของการอ่านเพื่อความเข้าใจ คือการอ่านที่ผอู ้ ่าน
สามารถรับเอาสารผ่านตัวอักษรแล้วตีความหมายจากเรื่ องที่อ่าน โดยผ่านกระบวนการคิดที่เป็ น
ระบบโดยใช้องค์ประกอบทั้งทางร่ างกายและทางสมองเชื่อมโยงกับประสบการณ์ที่มีอยูเ่ ดิม ความรู ้
เดิม กับความรู ้ใหม่ เพื่อแปลจากสิ่ งที่อ่านให้เข้าใจในความหมายของเรื่ องราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ
ของผูอ้ ่าน
รัชนีวรรณ ศรี นรคุตร (2553) ได้ให้ความหมายของการอ่านเพื่อความเข้าใจ คือ
กระบวนการแปลความหมายจากตัวอักษรหรื อสัญลักษณ์ที่มองเห็น ผ่านกระบวนการทางความคิด
เป็ นการสื่ อความคิดระหว่างผูเ้ ขียนไปยังผูอ้ ่าน โดยใช้ประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับเรื่ องภาษาและ
บริ บทของสิ่ งที่อ่านให้ได้ความหมายที่ชดั เจนสมบูรณ์ สิ่ งสาคัญของการอ่านคือ ความเข้าใจ
ความหมายของคาศัพท์ เข้าใจความหมายของเนื้อเรื่ องที่อ่านใกล้เคียงกับความเข้าใจของผูเ้ ขียน
เกรี ยงไกร วงค์จนั ทร์เสื อ (2554) กล่าวไว้วา่ ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ คือ
ความเข้าใจในสิ่ งที่อ่าน อ่านได้สาระตรงตามที่ผเู ้ ขียนต้องการสื่ อสารและสามารถสรุ ปใจความของ
เรื่ องที่อ่าน สิ่ งเหล่านี้ตอ้ งอาศัยองค์ประกอบหลาย ๆ ประการ เช่น ความรู ้ ความสามารถทางภาษา
ความสามารถในการตีความ การจับใจความสาคัญ การใช้วิจารณญาณ ความรู ้เดิมหรื อประสบการณ์
เดิม ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ลว้ นเป็ นสิ่ งสาคัญที่ส่งผลให้การอ่านมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
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จากที่กล่าวมาสรุ ปได้วา่ การอ่านเพื่อความเข้าใจ คือ ความสามารถในการสื่ อสารของ
ผูอ้ ่านออกมาซึ่ง เป็ นกระบวนการแปลความหมายจากตัวอักษรจากเรื่ องที่อ่านหรื อจากรู ปภาพ
สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่มองเห็นในเนื้ อเรื่ องที่อ่าน โดยผ่านกระบวนการคิดและความรู ้ทางด้านภาษา
ที่เป็ นระบบโดยมีการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิม ความรู ้เดิม กับความรู ้ใหม่ เพื่อแปลจากสิ่ งที่อ่าน
ให้เข้าใจ ได้สาระตรงตามที่ผเู ้ ขียนต้องการโดยสามารถถ่ายทอดออกมาโดยใช้ถอ้ ยคาภาษา
อย่างใหม่และได้ใจความถูกต้อง
ดังนั้น เกณฑ์กาหนดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ผูว้ ิจยั จะใช้
หลักการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 3 ด้านคือ ด้านการแปลความ ตีความ และขยายความ
การวัดและการประเมินผลการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
วิสาข์ จัติวตั ร์ (2543) ได้แบ่งการวัดผลการอ่านภาษาอังกฤษออกเป็ น 3 ประเภทใหญ่ ๆ
ตามลักษณะการนาผลสอบไปใช้ ดังนี้
1. การวัดผลอย่างเป็ นทางการ (Formal measures) คือ การทดสอบอย่างมีระบบระเบียบ
โดยการให้นกั เรี ยนทาข้อสอบที่สร้างไว้ในเวลาที่กาหนด มี 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
1.1 แบบทดสอบอิงกลุ่ม (Norm referenced tests) มีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้เปรี ยบเทียบ
คะแนนของนักเรี ยนกับคะแนนของกลุ่มนักเรี ยนทั้งหมดที่ทาแบบทดสอบว่านักเรี ยนคนนั้นสอบ
ได้ลาดับที่เท่าไรของกลุ่มแบบทดสอบอิงกลุ่ม อาจแบ่งเป็ นประเภทย่อย ๆ ได้ดงั นี้
1.1.1 แบบทดสอบแบบสารวจ (Survey test) เป็ นแบบทดสอบที่วดั ความสามารถ
ของนักเรี ยนว่าอยูใ่ นระดับใด เป็ นการวัดผลสัมฤทธิ์ทวั่ ๆ ไป นิยมใช้กบั นักเรี ยนกลุ่มใหญ่ เนื้อหา
ที่ใช้วดั จะมีลกั ษณะกว้าง ๆ
1.1.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement test) คือ แบบทดสอบเพื่อวัดว่า
นักเรี ยนมีความชานาญเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชานั้น ๆ เพียงใด ซึ่งแสดงถึงความรู ้ที่ลึกซึ้ง แบบทดสอบ
นี้จะใช้หลังจากได้รับการสอนเกี่ยวกับสิ่ งเหล่านั้นไปแล้ว
1.1.3 แบบทดสอบวัดความถนัด (Aptitude test) คือแบบทดสอบที่ใช้วดั
ความสามารถทางวิชาการทัว่ ๆ ไป
1.2 แบบทดสอบอิงเกณฑ์ (Criterion referenced tests) มีวตั ถุประสงค์ในการใช้
เพื่อวิเคราะห์วา่ นักเรี ยนสามารถทาข้อสอบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้ดีเพียงใด
2. การวัดผลอย่างไม่เป็ นทางการ (Informal measures) ได้แก่ กระบวนการเก็บข้อมูล
หลากหลายรู ปแบบ ซึ่งดาเนิ นการไปพร้อมกับกระบวนการเรี ยนการสอน เช่น การสังเกตในชั้นเรี ยน
การพูดคุยกับนักเรี ยน และการเขียนบันทึกประจาวันของนักเรี ยน ตลอดจนการใช้แบบฟอร์มต่าง ๆ
ในการสังเกต สามารถแบ่งประเภทการทดสอบอย่างไม่เป็ นทางการ ดังต่อไปนี้
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2.1 การสังเกตนักเรี ยน (Kid-watching) ครู ใช้การสังเกตประเมินผลนักเรี ยน
จากการที่นกั เรี ยนมีกิจกรรมในการอ่านในชั้นเรี ยน แล้วเขียนบันทึกเกี่ยวกับการพัฒนาการต่าง ๆ
ของนักเรี ยน แล้วครู เขียนบันทึกเกี่ยวกับพัฒนาการต่าง ๆ ของนักเรี ยนในรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อแสดง
พัฒนาการเรี ยนของผูเ้ รี ยน รายการคาอ่านต่าง ๆ ที่คลาดเคลื่อนไปจากบทอ่าน (Reading miscue
inventory)
2.2 รายการคาอ่านอย่างไม่เป็ นทางการ (Informal reading inventory) มีในการใช้เพื่อ
จัดระบบ เพื่อแบ่งกลุ่มนักเรี ยนตามความสามารถในการอ่าน และในการวินิจฉัยพฤติกรรมการอ่าน
ของนักเรี ยนว่ามีจุดเด่นและจุดอ่อนในการอ่านอย่างไรบ้าง
2.3 รายการประเมินผลการเล่าเรื่ อง (Assessing free recall) ครู จะตั้งคาถามนักเรี ยน
เกี่ยวกับเรื่ องที่อ่าน และให้คะแนนตามคาถามที่นกั เรี ยนตอบได้
สุภทั รา อักษรานุเคราะห์ (2535) ได้กล่าวว่า การประเมินผลอาจทาโดยการให้
ผูเ้ รี ยนอ่านแล้วแสดงความเข้าใจในเรื่ องที่อ่าน โดยแสดงออกมาโดยใช้ทกั ษะการฟัง การพูด
หรื อการ เขียนดังตัวอย่างต่อไปนี้ คือ
1. ให้หาความหมายของคาศัพท์
2. ให้บอกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประโยค
3. ให้หาความหมายจากประโยคที่กาหนดให้
4. ให้ตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่านโดยใช้คาถามแบบมีคาตอบให้เลือก
5. ให้เรี ยงลาดับสิ่ งที่อ่านให้ถูกต้อง
6. ให้เติมคาลงในช่องว่างโดยใช้วิธีโคลซ (Cloze test)
7. ให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่านอยางง่าย ๆ
8. ให้ต้ งั ชื่อเรื่ อง
สุมิตรา อังวัฒนสกุล ( 2537, หน้า 215-220 )ได้นาเสนอรู ปแบบของการวัดและ
การประเมินผลการอ่าน ไว้เป็ นการทดสอบองค์ประกอบย่อย ๆ ของการอ่าน เป็ นการทดสอบย่อย ๆ
ทางภาษา ได้แก่ การทดสอบคาศัพท์ซ่ ึงถือเป็ นพื้นฐานสาคัญในการอ่าน เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยน
การอ่านในระดับเริ่ มต้น หรื อ ผูท้ ี่มีความสามารถในการอ่านจากัด ซึ่งการทดสอบในลักษณะนี้
ได้แก่ การที่ครู อ่านออกเสี ยงคาศัพท์และให้ นักเรี ยนเลือกคาศัพท์ให้ตรงกับคาที่ออกเสี ยงหรื อ
การใช้เทคนิค “Same-different” ให้นกั เรี ยนเลือก หรื อการให้คาหลัก (Key words) มาแล้วให้เลือก
คาที่ต่างออกไปจากคาที่ให้มา
1. การทดสอบความเข้าใจในระดับประโยค (Sentence comprehension) ความเข้าใจ
ในการอ่านในระดับข้อความ หรื อ บทความจะเกิดขึ้นได้ เมื่อผูอ้ ่านมีความเข้าใจในระดับประโยค
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ได้แล้ว ดังนั้น การอ่านในระดับประโยคจึงต้องเป็ นสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนรู ้ก่อน ซึ่งเป็ นการอ่านที่เหมาะ
สาหรับนักเรี ยนที่เริ่ มต้นเรี ยนการอ่าน การทดสอบความเข้าใจในระดับประโยค สามารถทาได้
ดังต่อไปนี้
1.1 การเลือกรู ปภาพให้ตรงกับประโยคที่กาหนดให้
1.2 การตอบคาถามโดยใช้รูปภาพประกอบ
1.3 การใช้วลีและประโยคเป็ นตัวแนะ (Phrase and sentence cues) ลักษณะของ
ข้อสอบประเภทนี้ ได้แก่ การสรุ ปถ่ายโอน (Paraphrase) ประโยคหรื อวลีที่กาหนดให้
2. การทดสอบความเข้าใจในบทอ่าน (Passage comprehension) คือ การเลือกบทอ่าน
ที่พบเห็นได้ในชีวิตประจาวัน เช่น มีโอกาสได้ใช้จริ ง ลักษณะประเภทของคาถามที่สาคัญ ได้แก่
คาถามแบบให้สรุ ปโอนเรื่ อง (Paraphrase) คาถามแบบให้สังเคราะห์สิ่งที่ได้จากการอ่าน (Synthesis)
คาถามให้สรุ ปอ้างอิงจากสิ่ งที่อ่าน (Inference)
3. แบบทดสอบชนิดโคลซแบบมีตวั เลือก (Multiple choice cloze) จะใช้แบบทดสอบ
โคลซที่เรี ยกว่า Editing test คือ จะกาหนดข้อความมาให้นกั เรี ยนอ่านแล้วเลือกคาที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
ความหมายในประโยคออกจากบทอ่าน เหมาะสาหรับวัดความสามารถในการอ่านเร็ว
อัจฉรา วงศ์โสธร ( 2538, หน้า 154-155 ) ได้กล่าวถึง การประเมินทักษะการอ่านว่า
สามารถใช้เกณฑ์ที่กาหนดตามส่วนประกอบของภาษาแบบแยกย่อย และเกณฑ์ที่กาหนด
ตามความสามารถในการรับสาร หรื อ อาจใช้เกณฑ์ท้ งั สองแบบประยุกต์เข้าด้วยกันโดยใช้น้ าหนัก
เกณฑ์แบบรวมมากกว่าเกณฑ์แบบย่อย สรรพนาม ความเชื่อมโยงของเนื้ อความ
เกณฑ์กาหนดความสามารถทางการอ่านที่เป็ นเกณฑ์แบบย่อย ๆ ดังนี้
1. ความรู ้ดา้ นคาศัพท์ ของผูเ้ ข้าสอบ ต้องสามารถเข้าใจคาศัพท์ สานวนที่ใช้
2. ความรู ้ดา้ นไวยากรณ์ ของผูส้ อบที่ตอ้ งสามารถใช้ความรู ้ดา้ นไวยากรณ์ในการทา
ความเข้าใจเกี่ยวกับคาสรรพนาม ความเชื่อมโยงของเนื้ อความ เช่น การใช้คาสันธาน คาบุพบท
เกณฑ์กาหนดความสามารถทางการอ่านแบบรวมจะเป็ นดังนี้
1. ความสามารถเรี ยบเรี ยงความ ได้แก่ อ่านแล้วเข้าใจ สามารตอบคาถามโดยเรี ยบเรี ยง
ถ้อยคาใหม่โดยให้ได้ใจความเดิมหรื อสามารถตอบคาถามแบบเลือกตอบและแบบเรี ยงลาดับ
ข้อความเป็ น 1 2 3 4 ได้
2. ความสามารถอ่านข้อมูลที่เป็ นรายละเอียด ผูเ้ ข้าสอบสามารถโยงรายละเอียด
ที่เกี่ยวข้อง เข้ากับใจความสาคัญของเรื่ องได้วา่ เป็ นรายละเอียดสนับสนุน หรื อเป็ นรายละเอียด
ที่แย้งกันเพื่อให้ได้ขอ้ มูลตรงกันข้าม และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างรายละเอียดด้วยกัน
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3. ความสามารถอ่านจับใจความสาคัญได้ คือ ผูเ้ ข้าสอบสามารถระบุแก่นเรื่ อง หัวเรื่ อง
และใจความสาคัญของเรื่ องที่อ่านได้
4. ความสามารถวิเคราะห์ และ ประเมินความสัมพันธ์ของเนื้อความ และสุนทรี ยศาสตร์
ของการใช้ภาษา ผูเ้ ข้าสอบสามารถใช้ความรู ้ทางด้านคาศัพท์ ไวยากรณ์ ความเข้าใจสิ่ งที่อ่าน และ
ความรู ้เกี่ยวกับรู ปแบบภาษาที่ใช้ในบทอ่าน วิเคราะห์ ประเมิน และสรุ ปได้วา่ สารที่อ่านนั้นเป็ นสาร
ประเภทใด สามารถวิพากษ์วิจารณ์ถึงเหตุ และผล ตลอดจนสามารถประเมินประสิ ทธิผลของบทอ่าน
ได้วา่ มีความชัดเจนเข้าสู่ประเด็นและใช้ภาษาได้อย่างกระชับไม่เยิน่ เย้อ หรื อกล่าวอีกอย่างหนึ่ง คือ
ความสามารถการอ่านในระดับนี้เป็ นระดับสู งซึ่งต้องอาศัยความรู ้ในระดับต้น ๆ เป็ นพื้นฐานที่ดี
ธวัศชา เดชสุภา (2545, หน้า 123) ได้กล่าวถึงการวัดและการประเมินผลความสามารถ
ในการอ่านว่าควรครอบคลุมความสามารถ 3 ด้าน คือ
1. ด้านภาษาและสัญลักษณ์ ต้องมีความเข้าใจความหมายส่วนใหญ่ของคาที่ปรากฏ
ในบทอ่าน รู ้จกั การเดาความหมายคาศัพท์จากบริ บท เข้าใจระบบคาและโครงสร้าง เข้าใจข้อความ
ยาว ๆ และเข้าใจสัญลักษณ์ทางภาษา
2. ด้านความคิด สามารถระบุจุดประสงค์ของผูเ้ ขียน ความสาคัญของเรื่ องที่อ่าน
สามารถเข้าใจความคิดย่อยที่มาสนับสนุน สามารถสรุ ปและอนุมานความจากสิ่ งที่อ่านได้
3. ด้านอารมณ์และลีลาของเรื่ องที่อ่าน สามารถบอกถึงทัศนคติของผูเ้ ขียนต่อเรื่ องที่อ่าน
และเข้าใจอารมณ์ของเรื่ อง สามารถระบุวิธีและแนวทางการเขียนของผูเ้ ขียน
จากที่กล่าวมา สรุ ปได้วา่ วิธีการวัดและการประเมินผลการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจ ทาได้โดยการให้ผเู ้ รี ยนอ่านแล้วแสดงความเข้าใจในเรื่ องที่อ่าน ผ่านทักษะ การฟัง
พูด อ่าน และเขียนออกมา โดยผูเ้ รี ยนสามารถอ่านเนื้ อเรื่ อง ประโยค คาศัพท์ หรื อ ดูสัญลักษณ์
รู ปภาพต่าง ๆ แล้วแสดงความเข้าใจจากการตอบคาถามที่ผสู ้ อนกาหนดขึ้นมา เช่น การถาม
ความหมายของคาศัพท์ การถามหาความสัมพันธ์ระหว่างประโยค การหาความหมายจากประโยค
ที่กาหนดให้ การถามถึงรายละเอียดในเนื้อเรื่ อง เป็ นต้น
ประเภทของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
บุญธรรม กิจปรี ดาบริ สุทธิ์ (2542, หน้า 72) ได้ให้ ความหมายของ แบบทดสอบว่าเป็ น
วิธีการเชิงระบบที่ใช้ในการเปรี ยบเทียบพฤติกรรมของบุคคลตั้งแต่ สองคนขึ้นไป ณ เวลาหนึ่ง
หรื อของบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนในเวลาต่างกัน
ภัทรา นิคมานนท์ (2540) จาแนกประเภทของแบบทดสอบ ไว้ 2 ประเภท คือ
1. แบบทดสอบที่ครู สร้างขึ้นเอง (Teacher made test) เป็ นแบบทดสอบที่สร้างขึ้น
เฉพาะคราวเพื่อใช้ทดสอบผลสัมฤทธิ์ และความสามารถทางวิชาการของเด็ก มีใช้กนั ทัว่ ๆ ไป
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ในโรงเรี ยน แบบทดสอบประเภทนี้ สอบเสร็ จก็ทิง้ ไปจะสอบใหม่ก็สร้างขึ้นมาใหม่หรื อเอาของเก่า
มาเปลี่ยนแปลง ปรับปรุ ง ไม่มีการวิเคราะห์วา่ ข้อสอบนั้นดี-เลวประการใด ดังนั้นแบบทดสอบ
ประเภทนี้ จึงยังไม่อาจรับรองคุณภาพได้
2. แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized test) เป็ นแบบทดสอบที่สร้างขึ้นด้วยกระบวนการ
หรื อวิธีการที่ซบั ซ้อนมากกว่าแบบทดสอบที่ครู สร้างขึ้นเองเมื่อสร้างขึ้น แล้วมีการนาไปทดลอง
สอบวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการทางสถิติ หลายครั้งเพื่อปรับปรุ งให้มีคุณภาพดีมีความเป็ นมาตรฐาน
สามารถไปใช้วดั ได้กว้างขวางกว่าแบบทดสอบที่ครู เป็ นผูส้ ร้าง
ฟี นอคคเอโรม และบรมฟี ท (Finocchiaro & Brumfit, 1983 อ้างถึงใน นริ นทร์ โพธิ ,
2549, หน้า 38-39) ได้เสนอแนะว่า แบบทดสอบที่ใช้ในการประเมินผลการอ่านภาษาอังกฤษที่นิยม
ใช้มี 2 แบบ ดังนี้
1. แบบทดสอบอัตนัย (Subjective test) ได้แก่ แบบทดสอบความเรี ยง โดยให้ผเู ้ รี ยน
ตอบคาถามจากเรื่ องที่อ่าน โดยเขียนคาตอบเป็ นประโยคหรื อข้อความยาว ๆ
2. แบบทดสอบปรนัย (Objective test) ได้แก่ แบบทดสอบเลือกตอบ แบบทดสอบ
แบบถูกผิด แบบทดสอบแบบจับคู่ และแบบทดสอบแบบเติมคา เป็ นต้น
จากที่กล่าวมาสรุ ปได้วา่ ประเภทของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษแบ่งได้ 2 แบบ คือ แบบทดสอบมาตรฐาน และแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเอง ซึ่งใน
งานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษที่สร้างขึ้นเอง โดยเป็ น
แบบทดสอบปรนัย (Objective test) แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีแนวทางการออกแบบทดสอบวัด
ระดับความเข้าใจในการอ่าน 3 ระดับ คือ การแปลความ (Translate) การตีความ (Interpretation)
การขยายความ (Extrapolation) โดยแบบทดสอบจะเป็ นการตอบคาถามเกี่ยวกับคาศัพท์ ภาพ
ข้อความ บทอ่านสั้น ๆ การเรี ยงลาดับเหตุการณ์ โดยผูเ้ รี ยนตอบคาถามจากสิ่ งที่ครู กาหนดให้ได้
การสร้ างแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
บุญชม ศรี สะอาด (2553) ได้กล่าวถึงการสร้างแบบทดสอบโดยดาเนินการ ดังนี้
1. วิเคราะห์จุดประสงค์เนื้อหาวิชาและทาตารางกาหนดลักษณะข้อสอบ ขั้นแรกสุ ดต้อง
ทาการวิเคราะห์วา่ วิชาหรื อหัวข้อที่สร้างข้อสอบวัดผล มีจุดประสงค์ของการสอนหรื อจุดประสงค์
การเรี ยนรู ้อะไรบ้าง ทาการวิเคราะห์เนื้ อหาวิชาว่า มีโครงสร้างอย่างไร จัดเขียนหัวข้อใหญ่
หัวข้อย่อย ทุกหัวข้อ พิจารณาความเกี่ยวโยงความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาเหล่านั้น จากนั้นจัดทา
ตารางกาหนด ลักษณะข้อสอบหรื อที่เรี ยกว่า ตารางวิเคราะห์หลักสูตร
2. กาหนดข้อคาถามและศึกษาวิธีการเขียนข้อสอบ โดยทาการพิจารณาและตัดสิ นใจว่า
จะใช้ขอ้ คาถามรู ปแบบใด ศึกษาวิธีการเขียนข้อสอบศึกษา หลักการเขียนคาถาม สมรรถภาพต่าง ๆ
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3. เขียนข้อสอบโดยใช้ตารางกาหนดลักษณะของข้อสอบที่จดั ทาไว้ข้นั ที่ 1 เป็ นกรอบ
ซึ่งจะทาให้สามารถออกข้อสอบวัดได้ครอบคลุมทุกหัวข้อเนื้อหาและทุกสมรรถภาพส่ วนรู ปแบบ
และเทคนิคในการเขียนข้อสอบยึดตามที่ศึกษาในขั้นที่ 2
4. ตรวจทานข้อสอบ โดยนาข้อสอบที่ได้เขียนไว้ มาพิจารณาทบทวนอีกครั้ง
โดยพิจารณาความถูกต้องตามตารางกาหนดลักษณะข้อสอบหรื อไม่ภาษาที่ใช้เขียนมีความชัดเจน
เข้าใจง่ายเหมาะสมดีแล้วหรื อไม่ หลังพิจารณาแล้ว ปรับปรุ งแก้ไขให้เหมาะสม
5. พิมพ์แบบทดสอบฉบับ ทดลองนาข้อสอบทั้งหมดมาพิมพ์เป็ นแบบทดสอบโดยพิมพ์
คาชี้แจงหรื อคาอธิบายวิธีการทาแบบทดสอบไว้ที่ปกของแบบทดสอบอย่างละเอียดและชัดเจน
6. ทดลองใช้วิเคราะห์คุณภาพและปรับปรุ งนาแบบทดสอบไปทดลองกับกลุ่ม
ที่คล้ายกันกับกลุ่มตัวอย่างที่จะสอบจริ งซึ่งได้เรี ยนในวิชาเนื้อหาที่จะสอบแล้ว นาผลการสอบ
มาตรวจ ให้คะแนนทาการวิเคราะห์คุณภาพคัดเลือกเอาข้อที่มีคุณภาพเข้าเกณฑ์ตามจานวน
ที่ตอ้ งการ
การวิเคราะห์ขอ้ สอบเพื่อตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบเป็ นรายข้อในด้านความยากง่าย
(p) และอานาจจาแนก (r) เพื่อคัดเลือกข้อสอบที่มีความยากง่ายพอเหมาะ และมีอานาจจาแนกสูงไว้
พร้อมทั้งปรับปรุ งข้อที่ไม่เหมาะสม เมื่อคัดเลือกข้อสอบที่มีคุณภาพเหมาะสมหรื อข้อสอบ
ที่ปรับปรุ งแล้วให้ได้จานวนตามผังข้อสอบ เพื่อให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และ
นาไปใช้ทดลองใช้ใหม่อีกครั้ง เพื่อวิเคราะห์แบบสอบในด้านความเชื่อมัน่ (Reliability) แบบสอบ
ควรมีความเที่ยงอย่างน้อย 0.50 จึงเหมาะที่จะนามาใช้ได้ ส่วนการตรวจสอบความตรง (Validity)
ของแบบสอบถ้าสามารถหาเครื่ องมือวัดความสามารถทางการคิดที่เป็ นมาตรฐานสาหรับใช้
เปรี ยบเทียบได้ก็ควรคานวณค่าสัมประสิ ทธิ์ความเที่ยงตรงตามสภาพ (Concurrent validity)
ของแบบทดสอบด้วย
7. นาแบบวัดไปใช้จริ ง หลักจากวิเคราะห์คุณภาพของข้อสอบเป็ นรายข้อ และวิเคราะห์
คุณภาพของแบบสอบทั้งฉบับว่าเป็ นไปตามเกณฑ์ที่ตอ้ งการแล้วจึงนาแบบทดสอบวัด
ความสามารถทางการคิดไปใช้กบั กลุ่มเป้าหมายจริ ง
จากที่กล่าวมาสรุ ปได้วา่ ในงานวิจยั เรื่ อง การจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาอังกฤษของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ในครั้งนี้ นี้ผวู ้ ิจยั ได้
ดาเนินการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ดังนี้
1. ศึกษาหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาต่างประเทศ โรงเรี ยนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
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2.
3.
3.
4.
5.
6.
7.

วิเคราะห์จุดประสงค์ เนื้อหาวิชาและทาตารางกาหนดลักษณะข้อสอบ
กาหนดเค้าโครงของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
หาคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
คัดเลือกข้อสอบ
นาแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
นาแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ไปใช้จริ ง

การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
ความหมายของการคิดวิเคราะห์
บลูม (Bloom, 1954 อ้างถึงใน สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ, 2557) ได้กล่าวไว้วา่ การคิด
วิเคราะห์ คือ การตีความจากข้อมูลหลักไปยังองค์ประกอบย่อย ๆ เป็ นการค้นหาความสัมพันธ์และ
แนวทางที่ใช้ในการจัดการ การวิเคราะห์ ซึ่งสามารถสื่ อออกมาให้เห็นโดยผ่านเทคนิคและการสรุ ป
ความที่มีประสิ ทธิภาพ ดังนั้น การคิดวิเคราะห์จึงเป็ นการพิจารณาไตร่ ตรองหาเหตุผลให้กบั ข้อมูล
ต่าง ๆ โดยนาองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยของข้อมูลนั้น ๆ มาหาความสัมพันธ์เชื่อมโยง
จนสามารถประกอบกันเป็ นโครงสร้างหรื อภาพรวมและหาทางออกหรื อแนวทางแก้ปัญหาได้
ดิวอี้ (Dewey, 1993) ได้กล่าวไว้วา่ การคิดวิเคราะห์ หมายถึงการคิดพิจารณาอย่าง
รอบคอบและจริ งจังเกี่ยวกับความเชื่อหรื อความรู ้ในรู ปแบบต่าง ๆ ซึ่งอยูบ่ นพื้นฐานของสิ่ ง
สนับสนุนการคิดพิจารณานั้นและยังหมายถึงการพิจารณาข้อสรุ ปที่เป็ นเป้าหมายของการคิดนั้น
ซึ่งกว้างไกลกว่าสภาวะที่ความคิดนั้นปรากฏอยู่
ทิศนา แขมมณี (2545) ได้กล่าวไว้วา่ การคิดวิเคราะห์หมายถึง การแยกข้อมูลหรื อสิ่ งใด
สิ่ งหนึ่งออกมาเป็ นส่ วนย่อย ๆ โดยใช้เกณฑ์ในการจัดข้อมูลออกมาเป็ นหมวดหมู่เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจและเห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลส่วนต่าง ๆ
สุวิทย์ มูลคา (2549) ได้กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์หมายถึง ความสามารถในการจาแนก
แยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ ของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง ซึ่งสิ่ ง ๆ นั้นอาจจะเป็ นวัตถุ สิ่ งของ เรื่ องราว
หรื อเหตุการณ์และนามาหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น เพื่อค้นหาสภาพ
ความเป็ นจริ งของสิ่ งที่กาหนดให้
กระทรวงศึกษาธิการ (2550) ได้กล่าวว่า การวิเคราะห์ คือการจัดระบบข้อมูล การตีความ
การวิเคราะห์ การสรุ ป การประเมิน และการนาเสนอข้อมูล ซึ่งสามารถสื่ อสารออกมาในรู ปแบบ
ต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะการสื่ อสารออกมาทางการเขียน และการพูด ซึ่งอยูบ่ นพื้นฐานที่มีเหตุผลและ
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หลักการเพื่อใช้ในการสนับสนุนและประกอบการพิจารณาตัดสิ นใจได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
จากที่กล่าวมาสรุ ปได้วา่ การคิดวิเคราะห์ คือ การคิดพิจารณาสิ่ งต่าง ๆ อย่างรอบคอบ
จากข้อมูลหลักไปยังข้อมูลย่อย โดยใช้ความสามารถในการแยกแยะ จาแนก องค์ประกอบต่าง ๆ
แล้วจัดระบบข้อมูล หาความสัมพันธ์และนาเสนอสื่ อออกมาในรู ปแบบต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นการเขียน
หรื อการพูดอย่างมีประสิ ทธิภาพ ซึ่งอยูบ่ นพื้นฐานที่มีเหตุผล มีหลักการที่เชื่อถือได้
องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์
บลูม (Bloom, อ้างถึงใน สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ, 2557) กล่าวถึงทักษะ
การคิดวิเคราะห์ประกอบด้วยทักษะ 3 ด้าน ดังนี้
1. การคิดวิเคราะห์ความสาคัญหรื อเนื้อหาของสิ่ งต่าง ๆ (Analysis of element) คือ
ความสามารถในการแยกแยะว่าสิ่ งใดจาเป็ น สิ่ งใดสาคัญ สิ่ งใดมีบทบาทมากที่สุด ซึ่งประกอบไป
ด้วย อย่างแรก การวิเคราะห์ชนิด เป็ นการวิเคราะห์ที่ให้นกั เรี ยนวินิจฉัยว่า สิ่ งนั้น เหตุการณ์น้ นั ๆ
จัดเป็ นชนิดใด ลักษณะใด เพราะเหตุใด ต่อมา คือ การวิเคราะห์สิ่งสาคัญ เป็ นการวินิจฉัยว่า
สิ่ งใดสาคัญ สิ่ งใดไม่สาคัญเป็ นการค้นคว้าหาสาระสาคัญ ข้อความหลัก ข้อสรุ ป จุดเด่น จุดด้อย
ของสิ่ งต่าง ๆ สุ ดท้าย คือ การวิเคราะห์เลศนัย เป็ นการมุ่งเน้นสิ่ งที่แอบแฝงซ้อนเร้น หรื ออยูเ่ บื้องหลัง
จากสิ่ งที่เห็น ซึ่งจะไม่ได้บอกตรง ๆ แต่มีร่องรอยของความจริ งซ่อนอยู่
2. การคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Analysis of relationship) เป็ นการค้นหาความสัมพันธ์
ของสิ่ งต่าง ๆ ว่ามีอะไรสัมพันธ์กนั มีความเชื่อมโยงกันอย่างไร มีความสัมพันธ์กนั มากน้อยเพียงใด
มีความสอดคล้องหรื อขัดแย้งกัน ได้แก่
2.1 วิเคราะห์ชนิดของความสัมพันธ์
2.2 วิเคราะห์ขนาดของความสัมพันธ์
2.3 วิเคราะห์ข้ นั ตอนความสัมพันธ์
2.4 วิเคราะห์จุดประสงค์และวิธีการ
2.5 วิเคราะห์สาเหตุและผล
2.6 วิเคราะห์แบบความสัมพันธ์ในรู ปอุปมาอุปไมย
3. การคิดวิเคราะห์เชิงหลักการ (Analysis of organizational principles) หมายถึง
ารค้นหาโครงสร้างระบบ เรื่ องราว สิ่ งของและการทางานต่าง ๆ ว่าสิ่ งเหล่านั้นดารงอยู่ได้ในสภาพ
เช่นนั้นเนื่ องจากอะไร มีอะไรเป็ นแกนหลัก มีหลักการอย่างไร เทคนิคอะไร หรื อมีสิ่งใดเชื่อมโยง
การคิดวิเคราะห์หลักการ ถือว่าเป็ นการคิดวิเคราะห์ที่มีความสาคัญมากที่สุด ซึ่งการจะวิเคราะห์
ได้ดีน้ นั จะต้องมีความรู ้ความสามารถในการวิเคราะห์แยกแยะองค์ประกอบและวิเคราะห์
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ความสัมพันธ์ได้ดีก่อน ซึ่ง ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบและวิเคราะห์ความสัมพันธ์จะทาให้
สรุ ปเป็ นหลักการได้
มาร์ซาโน (Marzano, 2001) ได้กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์ว่าประกอบด้วยทักษะ 5 ประการ
1. ทักษะการสังเกตหรื อการจาแนก เป็ นความสามารถในการแยกแยะส่วนย่อย ๆ ของ
เหตุการณ์หรื อเรื่ องราวออกเป็ นส่วน ๆ ให้เข้าใจได้ง่ายโดยมีหลักการในการแบ่งแยกและสามารถ
บอกรายละเอียดได้
2. ทักษะการจัดหมวดหมู่หรื อจัดกลุ่ม เป็ นความสามารถจัดประเภท ลาดับ กลุ่มของ
สิ่ งที่มีความคล้ายคลึงกันเข้าด้วยกันโดยลักษณะหรื อคุณสมบัติที่เป็ นประเภทเดียวกัน
3. ทักษะการเชื่อมโยง เป็ นความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลต่าง ๆ
เข้าด้วยกันโดยบอกได้วา่ สัมพันธ์กนั อย่างไร
4. ทักษะการสรุ ปความ เป็ นความสามารถในการจับประเด็นสาคัญและสามารถสรุ ปผล
จากสิ่ งที่กาหนดได้และสุ ดท้าย
5. ทักษะการประยุกต์ เป็ นความสามารถในการนาความรู ้ หลักการ ทฤษฎีต่าง ๆ มาใช้
ในสถานการณ์ สามารถคาดเดา พยากรณ์ ขยายความ สิ่ งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
สุวิทย์ มูลคา (2547, หน้า 53) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของทักษะการคิดวิเคราะห์ไว้วา่
การคิดวิเคราะห์ ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้
1. การวิเคราะห์ส่วนประกอบ เป็ นความสามารถในการแยกแยะ ค้นหาส่วนประกอบ
ที่สาคัญของสิ่ งหรื อเรื่ องราวต่าง ๆ เช่น การวิเคราะห์ส่วนประกอบของพืช หรื อเหตุการณ์ต่าง ๆ
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ เป็ นความสามารถในการหาความสัมพันธ์ของส่วนสาคัญ
ต่าง ๆ โดยระบุความสัมพันธ์ระหว่างความคิด ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผล หรื อความแตกต่าง
ระหว่างข้อโต้แย้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง
3. การวิเคราะห์หลักการ เป็ นความสามารถในการหาหลักความสัมพันธ์ส่วนสาคัญ
ในเรื่ องนั้น ๆ ว่าสัมพันธ์กนั อยูโ่ ดยอาศัยหลักการใด
จากที่กล่าวมาสรุ ปได้วา่ องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ สามารถแบ่งออกได้เป็ น
การวิเคราะห์ 3 ด้าน คือ ด้านแรก การวิเคราะห์องค์ประกอบ แยกแยะสิ่ งต่าง ๆ ได้อย่างมีเหตุผล
ด้านที่สอง คือ การวิเคราะห์ดา้ นความสัมพันธ์ ว่ามีความเกี่ยวข้องกันหรื อขัดแย้งกันมากน้อย
เพียงใด อย่างไร ด้านสุดท้าย คือ การวิเคราะห์หลักการ เป็ นการหาหลักการของความสัมพันธ์วา่
โครงสร้างมีหลักการสัมพันธ์อย่างไร
ประโยชน์ ของการคิดวิเคราะห์
สุวิทย์ มูลคา (2547) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์ไว้ ดังนี้
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1. การวิเคราะห์ช่วยทาให้รู้ขอ้ เท็จจริ งรู ้เหตุผลเบื้องหลังของสิ่ งที่เกิดขึ้น เข้าใจที่มาที่ไป
ของเหตุการณ์ต่าง ๆ รู ้วา่ เรื่ องนั้น มีองค์ประกอบอะไรบ้าง ทาให้เราได้ขอ้ เท็จจริ งที่เป็ นรากฐาน
ความรู ้ในการนาไปใช้ในการตัดสิ นใจแก้ปัญหา การประเมินสถานการณ์และการตัดสิ นใจในเรื่ อง
ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
2. ช่วยสารวจหาความสมเหตุสมผลของข้อมูลที่ปรากฏและไม่ด่วนสรุ ปตามอารมณ์
ความรู ้สึกของตนเอง หรื อความอคติของตนเอง แต่สืบค้นตามหลักเหตุผลและข้อมูลที่เป็ นความจริ ง
3. ช่วยให้ไม่ด่วนสรุ ปสิ่ งใดง่าย ๆ แต่สื่อสารออกมาตามความเป็ นจริ งที่ปรากฏ ผ่านการคิด
ขณะเดียวกันจะช่วยทาให้เราไม่หลงเชื่อสิ่ งต่าง ๆ ที่เกิดจากตัวอย่างเพียงอย่างเดียวแต่จะทาให้เกิด
การพิจารณาหาเหตุผลประกอบ
4. ในการพิจารณาสาระสาคัญอื่น ๆ ที่ถูกบิดเบือนไปจากความความรู ้สึกในครั้งแรก
ทาให้เรามองอย่างครบถ้วนในแง่มุมอื่น ๆ ที่มีอยู่
5. ช่วยทาให้เป็ นคนช่างสังเกต การหาความแตกต่างของสิ่ งที่ปรากฏพิจารณาตาม
ความสมเหตุสมผลของสิ่ งที่เกิดขึ้นก่อนที่จะตัดสิ นสรุ ปสิ่ งใดลงไป
6. ช่วยให้หาเหตุผลที่สมเหตุสมผลให้กบั สิ่ งที่เกิดขึ้นจริ ง ณ เวลานั้น โดยไม่พ่ งึ พิงอคติ
ที่ก่อตัวอยูใ่ นความทรงจาทาให้เราสามารถประเมินสิ่ งต่าง ๆ ได้อย่างสมจริ งสมจัง
7. ช่วยประมาณการความน่าจะเป็ น โดยสามารถใช้ขอ้ มูลพื้นฐานที่เรามีวิเคราะห์
ร่ วมกับปัจจัยอื่น ๆ ของสถานการณ์ ณ เวลานั้น ซึ่งจะช่วยเราคาดการณ์ความน่าจะเป็ นได้อย่าง
สมเหตุสมผลมากกว่า
จุฑามาศ เจริ ญธรรม (2549)ได้กล่าวถึงประโยชน์ของทักษะการคิดวิเคราะห์ ว่าทาให้รู้
ข้อเท็จจริ งไม่ด่วนสรุ ปสิ่ งใดง่าย ๆ ช่วยในการพิจารณาสาระสาคัญอื่น ๆ ทาให้เป็ นคนช่างสังเกต
ช่วยหาเหตุผลที่สมเหตุสมผล และช่วยประมาณการความน่าจะเป็ น
จากที่กล่าวมาสรุ ปได้วา่ การคิดวิเคราะห์ เป็ นสิ่ งที่มีประโยชน์เป็ นอย่างมาก เพราะจะทา
ให้เราได้รู้ขอ้ เท็จจริ งสิ่ งต่าง ๆ ไม่รีบด่วนสรุ ปอะไรง่าย ๆ รู ้จกั แยกแยะ สิ่ งต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล
ช่วยในการตัดสิ นใจหรื อหาคาตอบในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ทักษะการคิดวิเคราะห์
จึงเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นอย่างมากต่อการเรี ยนรู ้ในปัจจุบนั
การจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ เกิดการคิดวิเคราะห์
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนากระบวนการคิดจาก นโยบายและจุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2562) ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ซึ่งมีนกั วิชาการที่ศึกษาข้อมูลจากอดีตจนถึงปัจจุบนั กล่าวถึงเทคนิคการสอน
เพื่อให้เกิดคิดวิเคราะห์ไว้ ดังนี้
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เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2553) กล่าวว่า เทคนิคการตั้งคาถามอยูใ่ นขอบข่าย “5Ws 1H”
การคิดเชิงวิเคราะห์แท้จริ ง คือ การตอบคาถามที่เกี่ยวข้องกับความสงสัยใคร่ รู้ของผูถ้ าม เมื่อเห็น
สิ่ งหนึ่งสิ่ งใดแล้ว จะมีความอยากรู ้เกี่ยวกับสิ่ งนั้นมากขึ้น เพื่อให้ได้ขอ้ เท็จจริ งใหม่ ๆ ความเข้าใจ
ใหม่ ๆ ขอบเขตของคาถามเชิงวิเคราะห์ จะเกี่ยวกับการจาแนก แจกแจงองค์ประกอบ และการหา
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างเรื่ องที่วิเคราะห์ โดยใช้คาถามในขอบข่าย “5W1H” คือ การตั้ง
คาถามว่า ใคร (Who) ทาอะไร (What) ที่ไหน (Where) เมื่อไร (When) อย่างไร (How) เพราะเหตุใด
และ ทาไม (Why)
ชาตรี สาราญ (2548) ได้กล่าวถึง การจัดการเรี ยนรู ้ให้นกั เรี ยนคิดวิเคราะห์ได้ ดังนี้
1. ครู ตอ้ งฝึ กให้เด็กหัดคิดตั้งคาถาม คือ ใคร ทาอะไร ที่ ไหน เมื่อไร เพราะเหตุใด
อย่างไร โดยการนาสถานการณ์มาให้นกั เรี ยนฝึ กค้นคว้าจากเอกสารที่ใกล้ตวั หรื อ สิ่ งแวดล้อม
เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนตั้งคาถามเอง โดยสอนวิธีต้ งั คาถามแบบวิเคราะห์ในเบื้องต้น
2. ฝึ กหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล โดยอาศัยคาถามเจาะลึกเข้าไป โดยใช้คาถามที่บ่งชี้ถึง
เหตุและผล ที่จะเกิดขึ้น ฝึ กจากการตอบคาถามง่าย ๆ ที่ใกล้ตวั นักเรี ยนจะช่วยให้เด็ก ๆ นาตัวเอง
เชื่อมโยงกับ เหตุการณ์เหล่านั้นได้ดี และครู ควรจะต้องกระตุน้ ด้วยคาถามย่อยให้นกั เรี ยนได้เกิด
การใช้ความคิดบ่อย ๆ จนเป็ นนิสัย
อเนก พ.อนุกูลบุตร (2547) กล่าวว่า การสอนให้คิดแบบวิเคราะห์ มีจุดมุ่งหมายให้
นักเรี ยนคิดแยกแยะได้ และคิดได้อย่างคล่องแคล่ว หรื อมีทกั ษะในการคิดวิเคราะห์ได้ ซึ่งขั้นแรก
ครู ผสู ้ อนต้องรู ้จกั ความคิดแบบวิเคราะห์น้ ีอย่างดีเสี ยก่อน ขั้นต่อ ๆ ไปจึงผสานการคิดแบบนี้
เข้าไปในกระบวนการเรี ยนการสอน ไม่วา่ จะใช้ระเบียบวิธีสอน เทคนิคการสอนแบบใด โดยแบ่ง
แนวทางการคิดในรู ปกิจกรรมหรื อคาถามให้พฒั นาการคิดแบบวิเคราะห์ข้ นึ ในตัวนักเรี ยน การสอน
การคิดวิเคราะห์ประกอบด้วย
1. การสอนการคิดวิเคราะห์แยกองค์ประกอบ (Analysis of elements) มุ่งให้นกั เรี ยน
คิดแบบแยกแยะว่าสิ่ งสาเร็ จรู ปหนึ่งมีองค์ประกอบอะไร มีแนวทางดังนี้
1.1 วิเคราะห์ชนิด โดยให้นกั เรี ยนคิดว่า ข้อความ เรื่ องราว เหตุการณ์ ปรากฏการณ์
ที่พิจารณาอยูน่ ้ นั จัดเป็ นชนิดใด ประเภทใด ลักษณะใด ตามเกณฑ์หรื อหลักการ ใหม่ที่กาหนด เช่น
เสี ยชีพอย่าเสี ยสัตย์ ให้นกั เรี ยนคิด ว่าเป็ นข้อความชนิดใด และเพราะอะไร ตามเกณฑ์ที่กาหนดให้
ใหม่ เหมือนในตารา จุดสาคัญของการสอนให้คิดแบบวิเคราะห์ชนิดก็คือ ต้องให้เกณฑ์ ใหม่และ
บอกเหตุผลที่จดั ชนิดตามเกณฑ์ใหม่ที่กาหนด
1.2 วิเคราะห์สิ่งสาคัญ คือ ให้คิดแยกแยะ ว่าองค์ประกอบใด สาคัญ หรื อไม่สาคัญ
เช่น ให้คน้ หาสาระสาคัญ แก่นสาร ผลลัพธ์ ข้อสรุ ป จุดเด่น จุดด้อย
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1.3 วิเคราะห์เลศนัย คือ ให้คิดค้นหาสิ่ งที่พรางไว้ แฝงเร้นอยูม่ ิได้บ่งบอกไว้ตรง ๆ
แต่มีร่องรอยให้เห็นว่ามีความจริ งนั้นซ่อนอยู่
2. การสอนการคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Analysis of relationships) คือ ให้นกั เรี ยนคิด
แบบแยกแยะว่า มีองค์ประกอบใดสัมพันธ์กนั สัมพันธ์กนั แบบใด สัมพันธ์ตามกันหรื อกลับกัน
สัมพันธ์กนั สูงต่า เพียงไร มีแนวทาง ดังนี้
2.1 วิเคราะห์ชนิดความสัมพันธ์ คือ ให้คิดแบบค้นหาชนิดของความสัมพันธ์วา่
สัมพันธ์ แบบตามกันกลับกันไม่สัมพันธ์กนั ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบกับองค์ประกอบ
องค์ประกอบกับเรื่ อง ทั้งหมด เช่น มุ่งให้คิดแบบค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งใดสอดคล้องกับ
ไม่สอดคล้องกับเรื่ องนี้ คากล่าวใดสรุ ปผิด เพราะอะไร ข้อเท็จจริ งใดไม่สมเหตุสมผลเพราะอะไร
ข้อความในย่อหน้าที่... เกี่ยวข้อง อย่างไรกับข้อความทั้งเรื่ อง
2.2 วิเคราะห์ขนาดของความสัมพันธ์ โดยมุ่งให้คิดเพื่อค้นหาขนาด ระดับของ
ความสัมพันธ์ เช่น สิ่ งนี้เกี่ยวข้องมากที่สุด (น้อยที่สุด) กับสิ่ งใด
2.3 วิเคราะห์ข้ นั ตอนของความสัมพันธ์ คือ ให้คิดเพื่อค้นลาดับขั้นของความสัมพันธ์
ใน เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง ที่เป็ นเรื่ องแปลกใหม่ เช่น สิ่ งใดเป็ นปฐมเหตุ ต้นกาเนิดของปัญหา เรื่ องราว
เหตุการณ์ ปรากฏการณ์สิ่งใดเป็ นผลที่ตามมา ผลสุ ดท้ายของเรื่ องราว เหตุการณ์ ปรากฏการณ์
2.4 วิเคราะห์วตั ถุประสงค์และวิธีการ มุ่งให้คิดและค้นว่าการกระทา พฤติกรรม
พฤติการณ์ มีเป้าหมายอะไร เช่น ให้คิดและค้นหาว่าการกระทานั้นเพื่อบรรลุผลอะไร ผล คือ
เกิดวินยั ในตนเอง ความไพเราะของดนตรี ข้ นึ อยูก่ บั อะไร
2.5 วิเคราะห์สาเหตุและผลที่เกิดตามมา มุ่งให้คิดแบบแยกแยะให้เห็นความสัมพันธ์
เชิงเหตุผล ซึ่งเป็ นยอดปรารถนาประการหนึ่งของการสอนให้คิดเป็ น คือ คิดหาเหตุและผลได้ดี เช่น
ให้คิดและ ค้นหาว่าสิ่ งใดเป็ นผลของ... (สาเหตุ) สิ่ งใดเป็ นเหตุของ... (ผล)
2.6 วิเคราะห์แบบความสัมพันธ์ คือ ให้คน้ หาแบบความสัมพันธ์ระหว่าง 2 สิ่ งแล้ว
บอกแบบความสัมพันธ์น้ นั หรื อเปรี ยบเทียบกับความสัมพันธ์คู่อื่น ๆ ที่คล้ายกัน ทานองเดียวกัน
ในรู ป อุปมาอุปไมย เช่น เซนติเมตร: เมตร อธิบายได้วา่ เซนติเมตรเป็ นส่วนย่อยของเมตร
เพราะฉะนั้นเซนติเมตร: เมตร คล้ายกับ ลูก: แม่
3. การสอนคิดวิเคราะห์หลักการ (Analysis of organizational principles ) มุ่งให้นกั เรี ยน
คิดอย่างแยกแยะจนจับหลักการได้วา่ สิ่ งสาเร็ จรู ปคุมองค์ประกอบต่าง ๆ อยูใ่ นระบบใด คือ
หลักการอะไร ขั้นตอนการวิเคราะห์หลักการต้องอาศัยการวิเคราะห์ข้ นั ต้น คือ การวิเคราะห์
องค์ประกอบ และวิเคราะห์ ความสัมพันธ์เสี ยก่อน กล่าวคือ ต้องแยกแยะสิ่ งสมบูรณ์หรื อระบบ
ให้เห็นว่าองค์ประกอบสาคัญมีหน้าที่ อย่างไร และองค์ประกอบเหล่านั้นเกี่ยวข้องพาดพิง อาศัย
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สัมพันธ์กนั อย่างไร พิจารณาจนรู ้ความสัมพันธ์ ตลอดจนสามารถสรุ ป จับหัวใจ หรื อหลักการ
ได้วา่ การที่ทุกส่ วนเหล่านั้นสามารถทางานร่ วมกัน เกาะกลุ่มกัน คุมกันจนเป็ นระบบอยูไ่ ด้
เพราะหลักการใด ผลที่ได้เป็ นการวิเคราะห์หลักการ (Principle) ซึ่งเป็ นแบบ วิเคราะห์การสอน
ให้คิดแบบวิเคราะห์หลักการเน้นการสอนวิเคราะห์ ดังนี้
3.1 วิเคราะห์โครงสร้าง มุ่งให้นกั เรี ยนคิดแบบแยกแยะแล้วค้นหาโครงสร้างของ
สิ่ งสาเร็ จรู ป นั้น ไม่วา่ จะเป็ นปัญหาใหม่ เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ ข้อความ การทดลอง เช่น
การค้นคว้านี้ (ทดลอง เนื้ อ เรื่ องนี้ การพิสูจน์) ดาเนินการแบบใด ค าตอบคือ นิยามแล้วพิสูจน์ตั้งสมมติฐานแล้วตรวจสอบข้อความนี้ (คาพูด จดหมาย รายงาน) มีลกั ษณะใด โฆษณาชวนเชื่อ
เรื่ องนี้มีการนาเสนอเช่นไร-ขู่ให้กลัวแล้วล่อให้หลง
3.2 การวิเคราะห์หลักการ มุ่งให้นกั เรี ยนคิดแบบแยกแยะแล้วค้นหาความจริ งแม่บท
ของสิ่ ง นั้น เรื่ องราวนั้น สิ่ งสาเร็ จรู ปนั้นโดยการคิดหาหลักการ เช่น หลักการสาคัญของเรื่ องนี้มีวา่
อย่างไร ยึดความ เสมอภาคระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์เหตุการณ์ครั้งนี้ลุกลามมากขึ้น (สงบ รุ นแรง)
เนื่องจากอะไรคาโฆษณา (แถลงการณ์ การกระทา) ใช้วิธีใดจูงใจให้ความหวัง
จากที่กล่าวมาสรุ ปได้วา่ การจัดการเรี ยนรู ้เพื่อให้เกิดการคิดวิเคราะห์ ควรใช้เทคนิค
การตั้งคาถาม การฝึ กเด็กให้รู้จกั สงสัย ช่างสังเกต นักเรี ยนคิดตั้งคาถามเอง หรื อ ครู ต้ งั คาถามให้
เพื่อให้นกั เรี ยนใช้ความคิดไตร่ ตรอง พิจารณา แยกแยะ โดยเริ่ มจากคาถามง่าย ๆ เช่น ใคร ทาอะไร
ที่ไหน อย่างไร ฝึ กการถามซ้ า ๆ จนผูเ้ รี ยนเกิดการคิดวิเคราะห์ได้ ดังนั้น ผูว้ ิจยั มีความเห็นว่าวิธีสอน
แบบ MIA ซึ่งเป็ นการสอนอ่านภาษาอังกฤษ มีการใช้คาถามสอดแทรกอยูใ่ นเกือบทุก 7 ขั้นตอน
ของการสอน โดยผูว้ ิจยั จะใช้คาถามเหล่านี้ เพื่อเป็ นการกระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิดกระบวนการคิด
จนนาไปสู่การคิดวิเคราะห์
การวัดและการประเมินผลความสามารถในการคิดวิเคราะห์
บลูม (Bloom, 1956, pp. 149-154) กล่าวว่า การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
เป็ นการวัดความสามารถในการแยกแยะส่วนย่อย ๆ ของเหตุการณ์ เรื่ องราว หรื อเนื้อหาต่าง ๆ
ว่าประกอบด้วยอะไร มีจุดมุ่งหมายหรื อประสงค์สิ่งใด นอกจากนั้น ยังมีส่วนย่อย ๆ ที่สาคัญนั้น
แต่ละเหตุการณ์วา่ เกี่ยวข้องกันอย่างไรบ้างและเกี่ยวพันกันโดยอาศัยหลักการใด จะเห็นได้วา่
สมรรถภาพของการคิดวิเคราะห์จะเต็มไปด้วยการหาเหตุและผลมาเกี่ยวข้องกันเสมอ การวิเคราะห์
จึงต้องอาศัยพฤติกรรมด้านการจา ความเข้าใจ และด้านการนาไปใช้ มาประกอบการพิจารณาการวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ซึ่งแบ่งย่อยเป็ น 3 ประเภท คือ
1. การวิเคราะห์ความสาคัญ โดยการให้คน้ หาข้อมูลเหตุ ผลลัพธ์และความสาคัญของ
เรื่ องราวนั้น ๆ โดยใช้ทกั ษะวิเคราะห์วา่ ตอนใดเป็ นจริ งหรื อเป็ นสมมติฐานส่วนใดเป็ นข้อสรุ ปหรื อ
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อ้างอิง มีวตั ถุประสงค์หรื อความมุ่งหมายสาคัญใดบ้าง วิเคราะห์ขอ้ สรุ ปนั้นว่ามีอะไรสนับสนุน
หรื อวิเคราะห์หาข้อผิดพลาด
2. การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ เป็ นการถามให้คน้ คว้าว่าความสาคัญย่อย ๆ ของ
เรื่ องราวนั้นสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างไร ใช้หลักการหรื อทฤษฎีใดเป็ นหลัก โดยพิจารณาว่าอะไร
เป็ นสาเหตุอะไรเป็ นผลของการกระทานั้น มีขอ้ สนับสนุนหรื อคัดค้านใด ข้อสรุ ปที่มีเหตุและ
ผลอย่างไร ส่ วนใดที่มีความสัมพันธ์กนั มากน้อย ถ้าเกิดสิ่ งนั้นสิ่ งใดจะเกิดตามมายกเรื่ องราว
ข้อเท็จจริ งมาวิเคราะห์วา่ สอดคล้องหรื อขัดแย้งกัน
3. การวิเคราะห์หลักการ เป็ นการถามให้คน้ ว่าเรื่ องราวนั้น ๆ อาศัยหลักการใด
มีโครงสร้าง องค์ประกอบ ใจความสาคัญอย่างไร
ศิริชยั กาญจนวาสี (2552) กล่าวว่า การวัดความสามารถในการคิดโดยใช้แบบสอบ
สามารถจาแนกได้เป็ น 2 ประเภท คือ แบบสอบข้อเขียน (Paper-pencil tests) และแบบสอบ
ปฏิบตั ิการ (Performance test) แบบสอบข้อเขียนนั้นจะเป็ นนิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลาย เพราะการใช้
งานและสะดวกสาหรับผูส้ อบทั้งกลุ่มเล็กและใหญ่ ในการพัฒนาแบบสอบข้อเขียนเพื่อวัด
ความสามารถในการคิด ผูพ้ ฒั นาสามารถใช้รูปแบบการสร้างแบบสอบประเภทปรนัย (Objective
tests) หรื อแบบสอบประเภทอัตนัย (Subjective tests) สาหรับแบบสอบประเภทปรนัยเป็ น
แบบสอบที่ใช้เวลาในการสร้างมากแต่การตรวจง่าย และนิยมพัฒนาเป็ นแบบสอบมาตรฐาน
รู ปแบบการตอบที่นิยมใช้กนั เช่น แบบสอบหลายตัวเลือก (Multiple-choice tests) เป็ นต้น
ส่วนแบบสอบประเภทอัตนัยเป็ นแบบสอบที่สร้างง่ายแต่การตรวจยาก การพัฒนาเป็ นแบบสอบ
มาตรฐานจึงกระทาได้ยาก รู ปแบบการตอบที่นิยมใช้กนั เช่น การตอบสั้น (Short answer) การเขียน
ตอบตามกรอบที่กาหนด (Restricted essay tests) การเขียนตอบอย่างเป็ นอิสระ (Extended essay
tests) เป็ นต้น
เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2553) กล่าวว่า การวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตอ้ ง
ประกอบด้วยทักษะการคิดวิเคราะห์ ดังนี้
1. ทักษะการระบุองค์ประกอบสาคัญหรื อลักษณะเฉพาะ
2. ทักษะการระบุความสัมพันธ์ขององค์ประกอบและแบบแผนขององค์ประกอบ
3. ทักษะการจับใจความสาคัญ
4. ทักษะการค้นหาและระบุความผิดพลาด
ทิศนา แขมมณี (2544, หน้า 170) ได้กล่าวถึงประเภทของแบบทดสอบวัดความสามารถ
ทางการคิดที่สามารถสร้างขึ้นเอง ที่เหมาะกับระดับประถมศึกษา มีดงั นี้
1. แบบสอบมาตรฐานที่ใช้สาหรับวัดความสามารถในการคิด
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แบบสอบมาตรฐานที่มีผสู ้ ร้างไว้แล้วสาหรับใช้วดั ความสามารถในการคิด สามารถ
แบ่งกลุ่มได้เป็ น 2 ประเภท ได้แก่ แบบสอบการคิดทัว่ ไป และแบบสอบการคิดเฉพาะด้าน
1.1 แบบสอบการคิดทัว่ ไปเป็ นแบบสอบที่มุ่งวัดให้ครอบคลุมความสามารถ
ในการคิดโดยเป็ นความคิดที่อยูบ่ นพื้นฐานของการใช้ความรู ้ทวั่ ไป แบบสอบลักษณะนี้ ส่วนใหญ่
เป็ นข้อสอบแบบเลือกตอบ แบบสอบมาตรฐานที่ใช้สาหรับวัดความสามารถในการคิดทัว่ ไปมีดงั นี้
1.1.1 Watson-Glaser critical thinking appraisal
1.1.1.1 ความสามารถในการสรุ ปอ้างอิง (Inference)
1.1.1.2 ความสามารถการระบุขอ้ ตกลงเบื้องต้น (Recognition of assumption)
1.1.1.3 ความสามารถในการนิรนัย (Deduction)
1.1.1.4 ความสามารถในการแปลความ (Interpretation)
1.1.1.5 ความสามารถในการประเมินข้อโต้เเย้ง (Evaluation of arguments)
1.1.2 Cornell critical thinking test, level X and level Z
1.1.2.1 การนิยามปัญหา สิ่ งที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยความสามารถต่าง ๆ
ดังนี้
1.1.2.1.1 ระบุประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่สาคัญ ระบุขอ้ สรุ ป
1.1.2.1.2 ระบุเหตุผลที่ปรากฏและไม่ปรากฏ
1.1.2.1.3 ตั้งคาถามให้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
1.1.2.1.4 ระบุขอ้ ตกลงเบื้องต้น
1.1.2.2 การพิจารณาตัดสิ นข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยความสามารถต่าง ๆ ดังนี้
1.1.2.2.1 ตัดสิ นความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลและการสังเกต
1.1.2.2.2 ตัดสิ นความเกี่ยวข้องของข้อมูลกับปัญหา
1.1.2.2.3 ตระหนักในความคงเส้นคงวาของข้อมูล
1.1.2.3 การอ้างอิงเพื่อการแก้ปัญหาและการลงข้อสรุ ปอย่างสมเหตุสมผล
ซึ่งประกอบด้วยความสามารถต่าง ๆ ดังนี้
1.1.2.3.1 ตัดสิ นสรุ ปแบบอุปนัยและอ้างอิง
1.1.2.3.2 การนิรนัย
1.1.2.3.3 ทานายผลที่จะเกิดขึ้นตามมา
แบบสอบ Cornell critical thinking test ทั้ง Level x และ Level Z เหมาะสาหรับ
ใช้กบั กลุ่มตัวอย่างคนละกลุม่ และสมรรถภาพที่มุ่งวัดมีความแตกต่างกันตามกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
โดยแบบสอบ Level X ใช้สาหรับนักเรี ยนระดับประถมศึกษาปี ที่ 4 ถึงมัธยมศึกษา ประกอบด้วย
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ข้อสอบแบบเลือกตอบ 1 ข้อ โดยวัดองค์ประกอบของการคิด 4 ด้าน คือ ด้านการตัดสิ นสรุ ป
การอ้างอิงแบบอุปนัย การตัดสิ นความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลและการสังเกตการนิรนัย และ
การระบุขอ้ ตกลงเบื้องต้น
1.1.3 Ross test of higher cognitive processes
พัฒนาโดย Ross and Ross (1976 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี , 2544, หน้า 185)
ใช้สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปี ที่6 แบบสอบมุ่งวัดความสามารถ
ทางสมองชั้นสู งระดับการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมิน ตามการจัดระดับ
จุดมุ่งหมายทางการศึกษาของ Bloom แบบสอบวัดกระบวนการคิดทางสมอง 8 ตอน ดังนี้
- การอุปมาอุปมัย
- การใช้เหตุผลแบบนิรนัข
- ข้อสมมุติฐานที่ขาดหายไป
- ความสัมพันธ์เชิงนามธรรม
- การสังเคราะห์อย่างเป็ นลาดับ
- กลยุทธ์การตั้งคาถาม
- การวิเคราะห์ความตรงประเด็นของสารสนเทศที่ใช้
- การวิเคราะห์คุณลักษณะ
1.1.4 New jersey test of reasoning skills
พัฒนาโดย Shipman (1983 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี , 2544, หน้า 186-187)
เน้นการใช้ในโครงการปรัชญาสาหรับเด็กของ Institute for the advancement of philosophy for
children ซึ่งสามารถนาไปใช้ทวั่ ไปได้สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ขึ้นไปจนถึงระดับ
มัธยมศึกษา แบบสอบถามมุ่งวัดการใช้เหตุผลทางภาษาแบบสอบประกอบด้วยข้อสอบแบบ
เลือกตอบ 50 ข้อ ครอบคลุมทักษะ 22 ทักษะ ทักษะที่สาคัญประกอบด้วย
- การแปลความให้อยูใ่ นรู ปของเหตุผล
- การตระหนักถึงการใช้คาถามที่ไม่เหมาะสม
- การหลีกเลี่ยงการด่วนสรุ ป
- การใช้เหตุผลเชิงอุปมาอุปไมย
- การบ่งชี้ขอ้ ตกลงเบื้องต้น
- การบ่งชี้ความคลุมเครื อ
- การเชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
- การระบุเหตุผลที่ดี
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- การจาแนกประเภท และขนาดของความแตกต่าง
- การตระหนักถึงการถ่ายโยงความสัมพันธ์
1.1.5 Judgement: Deductive logic and assumption recognition
พัฒนาโดย Shaffer and Steiger (1971 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี , 2544, หน้า 187)
แบบสอบนี้เป็ นแบบสอบประเภทอิงเกณฑ์ สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-6 ซึ่งแบบสอบ
มุ่งวัดความสามารถในการคิดในด้นการตัดสิ นความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล และการสังเกต
การลงข้อสรุ ปแบบนิรนัย อุปนัย และการวัดลักษณะสาคัญที่จาเป็ นต่อการคิด
1.1.6 Test of enquiry skills
พัฒนาโดย Fraser (1979 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี และคณะ, 2544, หน้า 188)
แบบสอบนี้สาหรับใช้กบั นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปี ที่ 4 แบบสอบแบ่งออก
เป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การใช้วสั ดุอา้ งอิง
ตอนที่ 2 การประมวลผลและแปลผล
ตอนที่ 3 การคิดอย่างมีวิจารณญาณในวิชาวิทยาศาสตร์
1.1.7 The Ennis-Weir critical thinking essay test
พัฒนาโดย Ennis and Weir (1985 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี ,2544, หน้า 189)
แบบสอบนี้เป็ นแบบอัตนัย ใช้สาหรับนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา แต่มีผนู ้ าไปใช้
อย่างได้ผลกับเด็กนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 แบบสอบนี้ตอ้ งการทดสอบ ประเด็นการคิด
ที่สาคัญเกี่ยวกับการจับประเด็น การพิจารณาเหตุผล และข้อตกลงเบื้องต้น การเสนอประเด็นของ
ตนอง การใช้เหตุผลที่ดี การพิจารณาประเด็นหรื อคาอธิบายที่เป็ นไปได้ของผูอ้ ื่น
1.2 แบบสอบความสามารถในการคิดลักษณะเฉพาะ
แบบสอบการคิดประเภทนี้ เป็ นแบบสอบที่มุ่งวัดความสามารถในการคิดเฉพาะแบบ
ที่แสดงถึงลักษณะของการคิด เช่น การคิดแบบนิรนัย (Deductive) ความสามารถประเมินข้อมูลที่ได้
จากการสังเกต เป็ นต้น แบบสอบมาตรฐานที่ใช้สาหรับวัดความสามารถในการคิด ลักษณะเฉพาะที่
สาคัญ มีดงั นี้
1.2.1 Cornell class reasoning test, form X
พัฒนาโดย Ennis, Gardiner, Morrow, Paulus, and Ringel (1964 อ้างถึงใน ทิศนา
แขมมณี , 2544) แบบสอบนี้ใช้กบั นักเรี ยนชั้นประถมศึกมาปี ที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกปี ที่ 6
1.2.2 Cornell conditional reasoning test, form X
พัฒนาโดย Ennis, Gardiner, Guzzetta, Morrow, Paulus, and Ringle (1964

69
อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี , 2544) แบบสอบนี้ใช้สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ถึง
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 แบบสอบมีโครงสร้างเหมือนกับ Cornell lass reasoning test, form X
ซึ่งแบบสอบประกอบด้วย ข้อสอบแบบเลือกตอบ แบ่งเป็ น 12 กลุ่ม แต่ละกลุ่มทดสอบหลักการ
ใช้เหตุผลแตกต่างกัน เนื้อเรื่ องครอบคลุมตั้งแต่เรื่ องราวที่เป็ นรู ปธรรม สัญลักษณ์ และเรื่ องสมมุติ
ส่วนที่ต่างจาก Cornell class reasoning test, Form x คือ มีการทดสอบการใช้เหตุผลเชื่อมโยง
ระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ด้วย
1.2.3 Logical reasoning
พัฒนาโดย Hertzka and Guilford (1955 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี , 2544) เป็ น
แบบสอบที่วดั ความสามารถในการคิดแบบนิรนัย สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาและนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
1.2.4 Test on appraising observations
พัฒนาโดย Norris and King (1983 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี , 2544)
เป็ นแบบสอบถามการสังเกตซึ่งเป็ นเงื่อนไขสาคัญอย่างหนึ่งของการคิดอย่างมีเหตุผลมุ่งใช้สาหรับ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่ก็อาจนามาใช้กบั นักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนต้น หรื อนักเรี ยน
ระดับอุดมศึกษาได้
2. การสร้างแบบวัดการคิดขึ้นใช้เอง
ถ้าแบบสอบมาตรฐานสาหรับการคิดที่มีใช้กนั อยูท่ วั่ ไปไม่สอดคล้องกับเป้าหมายการวัด
เช่น จุดเน้นที่ตอ้ งการ ขอบเขตความสามารถทางการคิดที่มุ่งวัด หรื อกลุ่มเป้าหมายที่ตอ้ งการใช้
แบบสอบ เป็ นต้น ก็สามารถสร้างแบบวัดการคิดขึ้นใช้เองได้
จากที่กล่าวมาสรุ ปได้วา่ การวัดและการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คือ
การวัดความสามารถในการแยกแยะส่วนย่อย ๆ ของเหตุการณ์ เรื่ องราว หรื อเนื้ อหาต่าง ๆ ว่ามี
จุดมุ่งหมายอะไร แต่ละเหตุการณ์วา่ เกี่ยวข้องกันอย่างไรบ้าง โดยประเภทของแบบทดสอบวัด
ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ จะมี 2 ลักษณะคือ แบบทดสอบมาตรฐานที่ใช้สาหรับวัด
ความสามารถในการคิด และแบบทดสอบสาหรับวัดความสามารถในการคิดที่สร้างขึ้นเอง โดยจะมี
ทั้งแบบปรนัยและอัตนัย ซึ่งการสร้างแบบทดสอบต้องคานึ งถึงระดับความรู ้ความสามารถของ
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ การสร้างแบบทดสอบควรเหมาะกับระดับของช่วงวัยแต่ละชั้นเพื่อการวัดและ
ประเมินผลที่มีประสิ ทธิภาพที่สุด
การสร้ างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ทิศนา แขมมณี (2544) ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการสร้างแบบวัคความสามารถทางการคิด
ไว้ ดังนี้
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1. กาหนดจุดมุ่งหมายของการวัด
ผูพ้ ฒั นาแบบวัดจะต้องพิจารณาจุดมุ่งหมายของการนาแบบวัดไปใช้วา่ ต้องการวัด
ความสามารถทางการคิดทัว่ ๆ ไปหรื อต้องการวัดความสามารถทางการคิดเฉพาะวิชา การวัดนั้น
มุ่งติดตามความก้าวหน้าของความสามารถทางการคิด หรื อต้องการประเมินผลสรุ ปรวมสาหรับ
การตัดสิ นใจรวมทั้งการแปลผลการวัดนั้นต้องการเปรี ยบเทียบกับมาตรฐานของกลุ่ม หรื อต้องการ
เปรี ยบเทียบกับเกณฑ์หรื อมาตรฐานที่กาหนดไว้
2. กาหนดกรอบของการวัดเละนิยามเชิงปฏิบตั ิการ
ผูพ้ ฒั นาแบบวัดศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสามารถทางการคิด
วิเคราะห์ ตามจุดมุ่งหมายที่ตอ้ งการ ผูพ้ ฒั นาแบบวัดควรคัดเลือกแนวคิดหรื อทฤษฎีที่เหมาะสม
กับบริ บทและจุดมุ่งหมายที่ตอ้ งการ แล้วศึกษาให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเพื่อนาไปกาหนดโครงสร้าง
องค์ประกอบของความสามารถทางการคิดตามทฤษฎีและให้นิยามชิงปฏิบตั ิการของแต่ละ
องค์ประกอบ
3. สร้างผังข้อสอบ
เป็ นการกาหนดเก้าโครงของแบบวัดความสามารถทางการคิดที่ตอ้ งการสร้างให้
ครอบคลุม โครงสร้างหรื อองก์ประกอบใดบ้างตามทฤษฎีและกาหนดว่าแต่ละส่ วนมีน้ าหนัก
ความสาคัญมากน้อยเพียงใด
4. เขียนข้อสอบ
กาหนดรู ปแบบของการเขียนข้อสอบ ตัวคาถาม ตัวคาตอบ และวิธีการตรวจให้คะแนน
ส่วนคาตอบอาจเป็ นข้อสรุ ปของสถานการณ์ หรื อปั ญหานั้น เพื่อให้ผตู ้ อบพิจารณาตัดสิ นว่าข้อสรุ ป
ใดน่าเชื่อถือกว่ากัน น่าจะเป็ นจริ งหรื อไม่ เป็ นต้น เมื่อกาหนดรู ปแบบแล้วก็ลงมือร่ างข้อสอบตาม
ผังที่กาหนดไว้ หลังจากร่ างข้อสอบแล้วควรมีการทบทวนข้อสอบเพื่อพิจารณานาถึงความเหมาะสม
ของการวัดและความชัดเจนภาษาที่ใช้
5. นาแบบวัดไปทดลองใช้กบั กลุ่มตัวอย่างจริ ง หรื อกลุ่มใกล้เคียง แล้วนาผลการตอบ
มาทาการวิเคราะห์หาคุณภาพ
การวิเคราะห์ขอ้ สอบเพื่อตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบเป็ นรายข้อในด้านความยากง่าย
(p) และอานาจจาแนก (r) เพื่อคัดเลือกข้อสอบที่มีความยากง่ายพอเหมาะ และมีอานาจจาแนกสูงไว้
พร้อมทั้งปรับปรุ งข้อที่ไม่เหมาะสม เมื่อคัดเลือกข้อสอบที่มีคุณภาพเหมาะสมหรื อข้อสอบที่
ปรับปรุ งแล้วให้ได้จานวนตามผังข้อสอบ เพื่อให้ผเู ้ ชี่ยวชาญตรวจความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และ
นาไปใช้ทดลองใช้ใหม่อีกครั้ง เพื่อวิเคราะห์แบบสอบในด้านความเชื่อมัน่ (Reliability) แบบสอบ
ควรมีความเที่ยงอย่างน้อย 0.50 จึงเหมาะที่จะนามาใช้ได้ ส่วนการตรวจสอบความตรง (Validity)
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ของแบบสอบถ้าสามารถหาเครื่ องมือวัดความสามารถทางการคิดที่เป็ นมาตรฐานสาหรับใช้
เปรี ยบเทียบได้ก็ควรคานวณค่าสัมประสิ ทธิ์ความเที่ยงตรงตามสภาพ (Concurrent validity)
ของแบบทดสอบด้วย
6. นาแบบวัดไปใช้จริ ง
หลักจากวิเคราะห์คุณภาพของข้อสอบเป็ นรายข้อ และวิเคราะห์คุณภาพของแบบสอบ
ทั้งฉบับว่าเป็ นไปตามเกณฑ์ที่ตอ้ งการแล้วจึงนาแบบทดสอบวัดความสามารถทางการคิดไปใช้กบั
กลุ่มเป้าหมายจริ ง โดยการใช้แบบวัดทุกครั้งควรมีการรายงานค่าความเชื่อมัน่ ทุกครั้งก่อนนาผล
การวัดไปแปลความหมาย
จากที่กล่าวมาสรุ ปได้วา่ ในงานวิจยั เรื่ อง การจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาอังกฤษของนักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ในครั้งนี้ นี้ผวู ้ ิจยั ได้
ดาเนินการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ได้ใช้แบบทดสอบวัด
ความสามารถทางการคิดวิเคราะห์ที่สร้างขึ้นเอง เป็ นแบบทดสอบประเภทปรนัย หรื อ ข้อสอบ
แบบเลือกตอบ (Multiple choice test) ซึ่งแบบทดสอบจะมีขอ้ ความ และเนื้ อเรื่ องสั้น ๆ ให้ และ
ตอบคาถามจากสิ่ งที่กาหนดให้ได้ถูกต้องโดยพิจารณาจากองค์ประกอบการคิดวิเคราะห์ 3 ด้าน คือ
การคิดวิเคราะห์องค์ประกอบ การคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการคิดวิเคราะห์หลักการ
ซึ่งแบบทดสอบจะมีขอ้ ความ หรื อเนื้ อเรื่ องสั้น ๆ ให้ และตอบคาถาม

งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
งานวิจัยในประเทศ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีสอนแบบ MIA
รอสนี บูชามัน (2552) วิจยั เรื่ อง การศึกษาความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ
ด้วยวิธีสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ซึ่งเครื่ องมือ
ที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แผนการจัดการเรี ยนรู ้วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้ข้นั ตอนของวิธีสอน
อ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่ได้รับ การสอนด้วยวิธีสอน
อ่านแบบบูรณาการของ เมอร์ด็อค (MIA) มีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจหลังสอนสู งกว่าก่อนสอนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ความสัมพันธ์
ระหว่างความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรี ยนหลังการใช้
วิธีสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) มีความสัมพันธ์กนั ในเชิงบวกอย่างมีนยั สาคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรี ยนที่ได้รับการสอนด้วยวิธีสอนอ่านแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค
(MIA) มีความพึงพอใจในระดับมาก
เสาวนีย ์ ธนะสาร (2553) วิจยั เรื่ อง การศึกษาความสามารถในการอ่านจับใจความและ
ความสนใจในการอ่านภาษาไทยของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู ้
ด้านการอ่านจากการสอนอ่านตามแนวการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค ผลการวิจยั พบว่า
ความสามารถอ่านจับใจความของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู ้
ด้านการอ่านหลังการสอนอ่านตามแนวการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ด็อคอยูใ่ นระดับดี
ความสามารถอ่านจับใจความของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู ้
ด้านการอ่าน หลังการสอนอ่านตามแนวการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ด็อคสู งขึ้น ความสนใจ
ในการอ่านภาษาไทยของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3ที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู ้ดา้ นการอ่าน
หลังการสอนอ่านตามแนวการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ด็อคอยูใ่ นระดับมาก
อรพัทธ ศิริแสง (2558) ได้วิจยั เรื่ อง การศึกษาความสามารถด้านการอ่านจับใจความของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ที่ใช้วิธีสอนอ่านแบบ MIA ผลจากการวิจยั พบว่า 1) ความสามารถ
ด้านการอ่านจับใจความของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 หลังการจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้วิธีสอนอ่าน
แบบ MIA สู งกว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู ้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ความคิดเห็นของ
นักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้วิธีสอนอ่านแบบ MIA อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก
จันทิมา มะเกลี้ยง (2560) ได้วิจยั เรื่ อง รู ปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้วิธี
บูรณาการของเมอร์ ด็อคร่ วมกับเทคนิคห้องเรี ยนกลับทางสาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
ผลจากการวิจยั พบว่า นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่เรี ยนโดยรู ปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษ
โดยใช้วิธีบูรณาการของเมอร์ด็อคร่ วมกับเทคนิคห้องเรี ยนกลับทาง มีคะแนนหลังเรี ยนสูงกว่า
ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความพึงพอใจต่อรู ปแบบการสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีบูรณาการของเมอร์ด็อคร่ วมกับเทคนิคห้องเรี ยนกลับทาง สาหรับนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่านเพื่อความเข้าใจ
สมบัติ จันทครุ ฑ (2548) การศึกษาผลการสอนอ่านด้วยวิธี MIA ที่มีต่อความเข้าใจ
ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ผลการวิจยั พบว่า ความเข้าใจ
ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนที่ได้รับการสอนอ่านด้วยวิธี MIA สูงกว่านักเรี ยนที่ได้รับ
การสอนอ่านตามคู่มือครู อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เกรี ยงไกร วงค์จนั ทร์เสื อ ( 2554 ) วิจยั เรื่ อง การพัฒนาความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้วิธีสอนแบบบูรณาการ
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ของเมอร์ดอค (MIA) ผลการวิจยั พบว่า พบว่า ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
ของกลุ่มตัวอย่างหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็ นการแสดงให้
เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามแนวการ สอนอ่านของเมอร์ด็อค (MIA) โดยใช้สาระ
การเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่นช่วยให้นกั เรี ยนมีความสามารถในการอ่านเพื่อความ เข้าใจสู งขึ้น
สุภิญญา ยีหมัดอะหลี (2556) ผลการใช้วิธีสอนแบบ MIA ร่ วมกับเทคนิคผังกราฟิ ก
ที่มีต่อความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษและความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ผลการวิจยั พบว่า 1.นักเรี ยนที่ได้รับการสอนด้วยวิธีสอนแบบ
MIA ร่ วมกับเทคนิคผังกราฟิ ก ที่มีต่อความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษและ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลังสอนสู งกว่าก่อนสอนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
นราธิป เอกสิ นธุ์ (2557) ได้วิจยั เรื่ อง การพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ภาษาอังกฤษโดยใช้สาระการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่นสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ตามแนวการสอน
อ่านของเมอร์ด็อค (MIA) ผลจากการวิจยั พบว่า ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ภาษาอังกฤษโดยใช้สาระการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่นสาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ตามแนวการสอน
อ่านของเมอร์ด็อค (MIA) หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์
อุษา มะหะหมัด (2557) ได้วิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเน้น
ภาระงานเพื่อเสริ มสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา ผลการวิจยั พบว่า
การใช้รูปแบบการสอนอ่านเน้นภาระงานนักเรี ยนมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
พิชญะ กันธิยะ (2559) การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบ
บันได 5 ขั้นวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผลการวิจยั พบว่า ทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนักเรี ยนก่อนและหลังได้รับการเรี ยนรู ้แบบบันได 5 ขั้นนักเรี ยนที่ได้รับการจัด
การเรี ยนรู ้แบบบันได 5 ขั้น มีทกั ษะการการคิดวิเคราะห์หลังได้รับการจัดการเรี ยนรู ้สูงกว่าก่อน
ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนักเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนซึ่งนักเรี ยนมีทกั ษะการคิดวิเคราะห์ในภาพรวม
อยูใ่ นระดับดี โดยนักเรี ยนมีทกั ษะการคิดวิเคราะห์ดา้ นการวิเคราะห์เนื้อหา ด้านการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ ด้านการวิเคราะห์หลักการ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนและหลังได้รับการเรี ยนรู ้
แบบบันได 5 ขั้น ของนักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบบันได 5 ขั้น สู งกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนน
ก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ชลธิดา หงษ์เหม (2560) ได้วิจยั เรื่ อง การพัฒนาความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่ วมกับแผนที่ความคิด ผลการวิจยั
พบว่า 1) ความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 หลังจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R ร่ วมกับแผนที่ความคิดสู งกว่าก่อนจัดการเรี ยนรู ้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 2) ความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วิธีสอน
แบบ SQ4R ร่ วมกับแผนที่ความคิด โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมา
งานวิจัยในต่างประเทศ
จากการค้นคว้ารายงานวิจยั ต่างประเทศ ผูว้ ิจยั พบงานวิจยั ที่มีลกั ษณะคล้ายการสอนแบบ
MIA นัน่ คือ วิธีสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญเป็ นกระบวนการทางภาษา โดยใช้ความสามารถ
หลายด้าน เพื่อนามาแก้ปัญหา ดังนี้
เพอร์คินส์ (Perkins, 1982, Abstract) ได้ศึกษา เรื่ อง ทักษะการแปลความ ตีความ และ
ความรู ้เกี่ยวกับศัพท์เพื่อการอ่านจับใจความ กลุ่มตัวอย่าง เป็ นนักเรี ยนระดับ 4 จานวน 91 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มีแบบทดสอบคาศัพท์เพื่อการอ่านจับใจความ ซึ่งผลการวิจยั พบว่า
การเข้าใจความหมายของคาศัพท์ทาให้สามารถอ่านจับใจความได้ดีข้ นึ
เดวิดสัน (Davidson, 1991, Abstract) ได้ศึกษา เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างคาถามของครู
กับคาตอบของนักเรี ยนในขณะที่มีกิจกรรมการอ่านแบบธรรมดาและแบบให้ใช้ความคิดขณะที่อ่าน
พบว่า นักเรี ยนที่เรี ยนการอ่านโดยถูกฝึ กกอยูเ่ สมอนั้น มีแนวโน้มที่จะตอบคาถามไปในแนวคิด
เชิงวิจารณ์และพอใจที่จะแสดงความคิดเห็นของตนออกมา ส่วนที่เรี ยนการอ่านแบบธรรมดา
มีแนวโน้มที่จะตอบคาถามแบบไม่มีความคิดเชิงวิจารณ์และไม่แสดงความคิดเห็นของตนออกมา
เดลานี (Delaney, 1990 pp. 111-A) ศึกษาเรื่ องผลของยุทธวิธีในการฝึ กอ่านเพื่อ
ความเข้าใจกับนักเรี ยนระดับ 4 และระดับ 5 โดยแบ่งการทดลองออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1
มีนกั เรี ยน 32 คน โดยฝึ กให้นกั เรี ยนจับใจความสาคัญของเรื่ องที่อ่านแล้วทาการจดบันทึกเอาไว้
กลุ่มที่ 2 มีนกั เรี ยน 33 คน ฝึ กให้นกั เรี ยนอ่าน เนื้อเรื่ องแล้วขีดเส้นใต้ประเด็นสาคัญเอาไว้ แล้ว
จดบันทึกสิ่ งสาคัญเหล่านั้น และกลุ่มที่ 3 กลุ่มควบคุมจานวน 32 คนใช้วิธีสอนแบบปกติ
ผลการทดลอง พบว่า คะแนนความเข้าใจโดยเฉลี่ยของกลุ่มทดลองทั้ง 2 กลุ่ม สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ของกลุ่มควบคุมอย่างเห็นได้ชดั
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะนาการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA มาใช้ในการจัดการเรี ยน
การสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์กบั นักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ให้มีประสิ ทธิภาพสู งขึ้น เพราะการจัด
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การเรี ยนรู ้แบบ MIA เป็ นการจัดกิจกรรมการสอนอ่านภาษาอังกฤษที่บูรณาการทักษะทางภาษา
ทั้ง 4 ทักษะเข้าด้วยกันผ่านกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งวิธีสอนนี้ทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาความสามารถ
ด้านการอ่านและการคิดได้ดว้ ยตนเองจากการทากิจกรรมที่มีการใช้คาถามสอดแทรกอยูใ่ นแต่ละ
ขั้นตอน
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน
เพื่อความเข้าใจ และการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่5โรงเรี ยน
สาธิต “พิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่าน
เพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังเรี ยน และเปรี ยบเทียบ
หลังเรี ยนกับเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA โดยผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการศึกษาค้นคว้า
มีรายละเอียดและวิธีการดาเนิ นการวิจยั ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. รู ปแบบการวิจยั
3. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
4. การสร้างและการตรวจสอบหาคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
5. วิธีดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
7. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือ นักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2563 โรงเรี ยนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี จานวน 5 ห้องเรี ยน
รวม 140 คน ซึ่งมีการจัดห้องเรี ยนแบบคละความสามารถ
2. กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจยั คือ นักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ภาคเรี ยนที่ 2
ปี การศึกษา 2563 โรงเรี ยนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี จานวน 1 ห้องเรี ยน
ป.5/4 จานวน 28 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster sampling)

รูปแบบการวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้เป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) ในส่วนของ
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้วิธีสอนแบบ MIA เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ และ
การคิดวิเคราะห์ แบบกลุ่มเดียว วัดผลก่อนการทดลองและหลังการทดลอง (One group pre-test
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post-test design) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543, หน้า 249) ซึ่งมีแบบแผนการทดลอง
ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 2 แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pre-test Post-test Design
กลุ่ม

ทดสอบก่อน

การจัดกระทา

ทดสอบหลัง

E

O1

X1

O2

สัญลักษณ์ที่ใช้
E
X1
O1
O2

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

กลุ่มทดลอง
การจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA
การทดสอบก่อนการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA
การทดสอบหลังการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA

เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA สาหรับนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
ประกอบด้วยเนื้อเรื่ อง 6 เรื่ อง จานวน 6 แผน ใช้เวลาสอนแผนละ 2 ชัว่ โมง รวมทั้งหมด 12 ชัว่ โมง
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษสาหรับนักเรี ยน
ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ สาหรับทดสอบก่อนและ
หลังการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA
3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์สาหรับนักเรี ยนระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ สาหรับทดสอบก่อนและหลังการจัด
การเรี ยนรู ้แบบ MIA

การสร้ างและการตรวจสอบหาคุณภาพเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้ แบบ MIA
1.1 ศึกษาหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ โรงเรี ยนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ”มหาวิทยาลัยบูรพา โดยพิจารณาจาก
มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั สาระการเรี ยนรู ้แกนกลาง จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ และสาระการเรี ยนรู ้
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ตารางที่ 3 วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ
ตัวชี้วัด
ต 1.1 ป. 5/4 บอก
ใจความสาคัญ และ
ตอบคาถามจากการ
ฟังและอ่านบท
สนทนา และนิทาน
ง่ายๆ หรื อเรื่ อง
สั้นๆ
ต 1.3 ป. 5/2 เขียน
ภาพ แผนผัง และ
แผนภูมิแสดงข้อมูล
ต่างๆ ตามที่ฟังหรื อ
อ่าน

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง
ประโยค บท
สนทนา นิทาน
หรื อเรื่ องสั้นๆ
คาถามเกี่ยวกับ
ใจความสาคัญของ
เรื่ อง เช่น ใคร ทา
อะไร ที่ไหน
เมื่อไร
คา กลุ่มคา
ประโยคที่แสดง
ข้อมูลและ
ความหมายของ
เรื่ องต่างๆ ภาพ
แผนผัง แผนภูมิ
ตาราง

จุดประสงค์ การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

1. บอกและแปลความหมาย
คาศัพท์ วลี ข้อความ ประโยค
รู ปภาพ สัญลักษณ์ โดยใช้
โครงสร้างและสานวนภาษา
อย่างง่ายๆได้ (K)
2. อธิบาย ข้อมูล แยกแยะ
ข้อเท็จจริ งและข้อคิดเห็น
สรุ ปใจความสาคัญ และ
เรี ยงลาดับเหตุการณ์ จาก
เรื่ องที่อ่านอย่างง่ายๆได้ (K)
3. อธิบาย ตอบคาถามให้
เหตุผลในเรื่ องที่อ่านอย่าง
ง่ายๆได้ โดยการเขียนหรื อ
พูด (P)
4. มุ่งมัน่ ในการทางาน มี
ความรับผิดชอบ ปฏิบตั ิงาน
ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
กิจกรรมกลุ่ม (A)

หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1
- Performing arts
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2
- The environment
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3
- Health and fitness

1.2 ศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA ซึ่งมี 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. การถามคาถามนาก่อนอ่าน
2. การทาความเข้าใจคาศัพท์
3. การอ่านและทาความเข้าใจเนื้ อเรื่ อง
4. การความเข้าใจเรื่ อง
5. การถ่ายโอนข้อมูล
6. การทาแบบฝึ กหัดต่อชิ้นส่ วนประโยคและเรี ยงโครงสร้างอนุเฉท
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7. การประเมินผลและการแก้ไข
1.3 ศึกษาและวิเคราะห์เนื้ อหา กาหนดหน่วยการเรี ยนรู ้ จานวนแผนการจัดการเรี ยนรู ้
เนื้อหาบทอ่าน ชัว่ โมงการสอน จานวน 6 แผน ใช้เวลาสอน 12 ชัว่ โมง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตารางที่ 4 วิเคราะห์เนื้ อหา หน่วยการเรี ยนรู ้ และจานวนแผนการจัดการเรี ยนรู ้

หน่ วยการเรียนรู้

หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1
Performing arts

แผน
การจัดการ สาระเรียนรู้
เรียนรู้ ที่
1
Carnivals
2
3

หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2
The environment

หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3
Health and fitness

The trojan
horse
Earth day

แหล่งที่มา

ชนิดของ จานวน
บทอ่าน ชั่วโมง

Extensive
reading p.34
Extensive
reading p.35
Extensive
reading p.67
Extensive
reading p.68

Nonfiction
Fiction

2

Nonfiction
Fiction

2

2

4

The elephant’s
child

5

Young star

Extensive
reading p.94

Nonfiction

2

6

Clara’s visit

Extensive
reading p.95

Fiction

2

รวม

2

12

1.4 สร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยพิจารณา มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั สาระ
การเรี ยนรู ้ จุดประสงค์ หน่วยการเรี ยนรู ้ เพื่อจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA สาหรับนักเรี ยน
ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จานวน 6 แผน แผนละ 2 ชัว่ โมง ใช้เวลา 12 ชัว่ โมง สัปดาห์ละ 2 คาบ

แผนการ
จัดการ
เรียนรู้
1
เรื่ อง
Carnivals
(2 ชัว่ โมง)
ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ต 1.1 (4)
บอกใจความสาคัญ
และตอบคาถามจาก
การฟังและอ่านบท
สนทนา และนิทาน
ง่าย ๆ หรื อเรื่ อง
สั้น ๆ
มาตรฐาน ต 1.3 (2)
เขียนภาพ แผนผัง
และแผนภูมิแสดง
ข้อมูลต่าง ๆ ตามที่
ฟังหรื ออ่าน

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ต 1.1
เข้าใจและตีความเรื่ อง
ที่ฟังและอ่านจากสื่ อ
ประเภทต่าง ๆ และ
แสดงความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผล
มาตรฐาน ต 1.3
นาเสนอข้อมูล
ข่าวสาร ความคิด
รวบยอด และ
ความคิดเห็นในเรื่ อง
ต่าง ๆ โดยการพูด
และการเขียน

- ประโยค บทสนทนา นิทาน
หรื อเรื่ องสั้น ๆ คาถามเกี่ยวกับ
ใจความสาคัญของเรื่ อง เช่น
ใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร
- คา กลุ่มคา ประโยคที่แสดง
ข้อมูลและความหมายของเรื่ อง
ต่าง ๆ ภาพ แผนผัง แผนภูมิ
ตาราง

สาระการเรียนรู้ แกนกลาง

1. บอกและแปลความหมายคาศัพท์ วลี
ข้อความ ประโยค รู ปภาพ สัญลักษณ์ โดยใช้
โครงสร้างและสานวนภาษาอย่างง่าย ๆ ได้
(K)
2. อธิบาย ข้อมูล แยกแยะข้อเท็จจริ งและ
ข้อคิดเห็น สรุ ปใจความสาคัญ และเรี ยงลาดับ
เหตุการณ์ จากเรื่ องที่อ่านอย่างง่าย ๆ ได้ (K)
3. อธิบาย ตอบคาถามให้เหตุผลในเรื่ องที่อ่าน
อย่างง่าย ๆ ได้ โดยการเขียนหรื อพูด (P)
4. มุ่งมัน่ ในการทางาน มีความรับผิดชอบ
ปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมายจากกิจกรรม
กลุ่ม (A)

จุดประสงค์ การเรียนรู้

ตารางที่ 5 การพิจารณา มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี้วดั สาระการเรี ยนรู ้แกนกลาง จุดประสงค์ เพื่อจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA
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แผนการจัดการ
เรียนรู้
2
เรื่ อง
The Trojan
horse
(2ชัว่ โมง)

ตารางที่ 5 (ต่อ)
ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ต 1.1 (4)
บอกใจความสาคัญ
และตอบคาถามจาก
การฟังและอ่านบท
สนทนา และนิทาน
ง่าย ๆ หรื อเรื่ องสั้น ๆ
มาตรฐาน ต 1.3 (2)
เขียนภาพ แผนผัง
และแผนภูมิ แสดง
ข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ฟัง
หรื ออ่าน

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ต 1.1
เข้าใจและตีความเรื่ อง
ที่ฟังและอ่านจากสื่ อ
ประเภทต่าง ๆ และ
แสดงความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผล
มาตรฐาน
ต 1.3 นาเสนอข้อมูล
ข่าวสาร ความคิดรวบ
ยอด และความคิดเห็น
ในเรื่ องต่าง ๆ โดยการ
พูดและการเขียน

- ประโยค บทสนทนา
นิทาน หรื อเรื่ องสั้น ๆ
คาถามเกี่ยวกับใจความ
สาคัญของเรื่ อง เช่น ใคร
ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร
- คา กลุ่มคา ประโยค
ที่แสดงข้อมูลและ
ความหมายของเรื่ องต่าง ๆ
ภาพ แผนผัง แผนภูมิ ตาราง

สาระการเรียนรู้ แกนกลาง

1. บอกและแปลความหมายคาศัพท์ วลี
ข้อความ ประโยค รู ปภาพ สัญลักษณ์ โดยใช้
โครงสร้างและสานวนภาษาอย่างง่าย ๆ ได้
(K)
2. อธิบาย ข้อมูล แยกแยะข้อเท็จจริ งและ
ข้อคิดเห็น สรุ ปใจความสาคัญ และ
เรี ยงลาดับเหตุการณ์ จากเรื่ องที่อ่าน
อย่างง่าย ๆ ได้ (K)
3. อธิบาย ตอบคาถามให้เหตุผลในเรื่ อง
ที่อ่านอย่างง่าย ๆ ได้ โดยการเขียนหรื อพูด
(P)
4. มุ่งมัน่ ในการทางาน มีความรับผิดชอบ
ปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมายจาก
กิจกรรมกลุ่ม (A)

จุดประสงค์ การเรียนรู้
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แผนการจัด
การเรียนรู้
3
เรื่ อง
Earth day
(2 ชัว่ โมง)

ตารางที่ 5 (ต่อ)
ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ต 1.1 (4)
บอกใจความสาคัญ
และตอบคาถามจาก
การฟังและอ่านบท
สนทนา และนิทาน
ง่าย ๆ หรื อเรื่ องสั้น ๆ
มาตรฐาน ต 1.3 (2)
เขียนภาพ แผนผัง
และแผนภูมิ
แสดงข้อมูลต่าง ๆ
ตามที่ฟังหรื ออ่าน

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ต 1.1
เข้าใจและตีความเรื่ องที่
ฟังและอ่านจากสื่ อ
ประเภทต่าง ๆ และแสดง
ความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผล
มาตรฐาน ต 1.3
นาเสนอข้อมูลข่าวสาร
ความคิดรวบยอด และ
ความคิดเห็นในเรื่ อง
ต่าง ๆ โดยการพูดและ
การเขียน

- ประโยค บทสนทนา
นิทาน หรื อเรื่ องสั้น ๆ
คาถามเกี่ยวกับใจความ
สาคัญของเรื่ อง เช่น ใคร
ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร
- คา กลุ่มคา ประโยค
ที่แสดงข้อมูลและ
ความหมายของเรื่ องต่าง ๆ
ภาพ แผนผัง แผนภูมิ
ตาราง

สาระการเรียนรู้ แกนกลาง

1. บอกและแปลความหมายคาศัพท์ วลี
ข้อความ ประโยค รู ปภาพ สัญลักษณ์
โดยใช้ โครงสร้างและสานวนภาษาอย่างง่าย
ๆ ได้ (K)
2. อธิบาย ข้อมูล แยกแยะข้อเท็จจริ งและ
ข้อคิดเห็น สรุ ปใจความสาคัญ และ
เรี ยงลาดับเหตุการณ์ จากเรื่ องที่อ่าน
อย่างง่าย ๆ ได้ (K)
3. อธิบาย ตอบคาถามให้เหตุผลในเรื่ องที่
อ่านอย่างง่าย ๆ ได้ โดยการเขียนหรื อพูด (P)
4. มุ่งมัน่ ในการทางาน มีความรับผิดชอบ
ปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมายจาก
กิจกรรมกลุ่ม (A)

จุดประสงค์ การเรียนรู้
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แผนการ
จัดการ
เรียนรู้
4
เรื่ อง
The
elephant’s
child
(2 ชัว่ โมง)

ตารางที่ 5 (ต่อ)

ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ต 1.1 (4)
บอกใจความสาคัญ
และตอบคาถามจาก
การฟังและอ่าน
บทสนทนา และนิทาน
ง่าย ๆ หรื อเรื่ องสั้น ๆ
มาตรฐาน ต 1.3 (2)
เขียนภาพ แผนผัง
และแผนภูมิ แสดง
ข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ฟัง
หรื ออ่าน

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ต 1.1
เข้าใจและตีความเรื่ องที่ฟัง
และอ่านจากสื่ อประเภท
ต่าง ๆ และแสดงความ
คิดเห็น อย่างมีเหตุผล
มาตรฐาน ต 1.3 นาเสนอ
ข้อมูลข่าวสาร ความคิด
รวบยอด และความคิดเห็น
ในเรื่ องต่าง ๆ โดยการพูด
และการเขียน

- ประโยค บทสนทนา
นิทาน หรื อเรื่ องสั้น ๆ
คาถามเกี่ยวกับใจความ
สาคัญของเรื่ อง เช่น
ใคร ทาอะไร ที่ไหน
เมื่อไร
- คา กลุ่มคา ประโยค
ที่แสดงข้อมูลและ
ความหมายของเรื่ อง
ต่าง ๆ ภาพ แผนผัง
แผนภูมิ ตาราง

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง

1. บอกและแปลความหมายคาศัพท์ วลี
ข้อความ ประโยค รู ปภาพ สัญลักษณ์ โดยใช้
โครงสร้างและสานวนภาษาอย่างง่าย ๆ ได้
(K)
2. อธิบาย ข้อมูล แยกแยะข้อเท็จจริ งและ
ข้อคิดเห็น สรุ ปใจความสาคัญ และเรี ยงลาดับ
เหตุการณ์ จากเรื่ องที่อ่านอย่างง่าย ๆ ได้ (K)
3. อธิบาย ตอบคาถามให้เหตุผลในเรื่ องที่
อ่านอย่างง่าย ๆ ได้ โดยการเขียนหรื อพูด (P)
4. มุ่งมัน่ ในการทางาน มีความรับผิดชอบ
ปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมายจากกิจกรรม
กลุ่ม (A)

จุดประสงค์ การเรียนรู้
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แผนการ
จัดการเรียนรู้
5
เรื่ อง
Young star
(2 ชัว่ โมง)

ตารางที่ 5 (ต่อ)
ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ต 1.1 (4)
บอกใจความสาคัญ
และตอบคาถามจากการ
ฟังและอ่านบทสนทนา
และนิทานง่าย ๆ หรื อ
เรื่ องสั้น ๆ
มาตรฐาน ต 1.3
(2)เขียนภาพ แผนผัง
และแผนภูมิ แสดง
ข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ฟัง
หรื ออ่าน

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ต 1.1
เข้าใจและตีความเรื่ อง
ที่ฟังและอ่านจากสื่ อ
ประเภทต่าง ๆ และ
แสดงความคิดเห็น
อย่างมีเหตุผล
มาตรฐาน ต 1.3
นาเสนอข้อมูล
ข่าวสาร ความคิด
รวบยอด และ
ความคิดเห็นในเรื่ อง
ต่าง ๆ โดยการพูดและ
การเขียน

- ประโยค บทสนทนา
นิทาน หรื อเรื่ องสั้น ๆ
คาถามเกี่ยวกับใจความ
สาคัญของเรื่ อง เช่น ใคร
ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร
- คา กลุ่มคา ประโยคที่
แสดงข้อมูลและความหมาย
ของเรื่ องต่าง ๆ ภาพ แผนผัง
แผนภูมิ ตาราง

สาระการเรียนรู้ แกนกลาง

1. บอกและแปลความหมายคาศัพท์ วลี
ข้อความ ประโยค รู ปภาพ สัญลักษณ์
โดยใช้โครงสร้างและสานวนภาษา
อย่างง่าย ๆ ได้ (K)
2. อธิบาย ข้อมูล แยกแยะข้อเท็จจริ งและ
ข้อคิดเห็น สรุ ปใจความสาคัญ และ
เรี ยงลาดับเหตุการณ์ จากเรื่ องที่อ่าน
อย่างง่าย ๆ ได้ (K)
3. อธิบาย ตอบคาถามให้เหตุผลในเรื่ อง
ที่อ่านอย่างง่าย ๆ ได้ โดยการเขียนหรื อพูด
(P)
4. มุ่งมัน่ ในการทางาน มีความรับผิดชอบ
ปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมายจาก
กิจกรรมกลุ่ม (A)

จุดประสงค์ การเรียนรู้
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แผนการจัดการ
เรียนรู้
6
เรื่ อง
Clara’s visit
(2 ชัว่ โมง)

ตารางที่ 5 (ต่อ)
ตัวชี้วัด
มาตรฐาน ต 1.1 (4)
บอกใจความสาคัญ
และตอบคาถาม
จากการฟังและอ่าน
บทสนทนา และนิทาน
ง่าย ๆ หรื อเรื่ องสั้น ๆ
มาตรฐาน ต 1.3 (2)
เขียนภาพ แผนผัง และ
แผนภูมิ แสดงข้อมูล
ต่าง ๆ ตามที่ฟังหรื อ
อ่าน

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ต 1.1
เข้าใจและตีความเรื่ องที่
ฟังและอ่านจากสื่ อ
ประเภทต่าง ๆ และแสดง
ความคิดเห็น อย่างมี
เหตุผล
มาตรฐาน ต 1.3 นาเสนอ
ข้อมูลข่าวสาร ความคิด
รวบยอด และความ
คิดเห็นในเรื่ องต่าง ๆ
โดยการพูดและการเขียน

สาระการเรียนรู้
แกนกลาง
- ประโยค บทสนทนา
นิทาน หรื อเรื่ องสั้น ๆ
คาถามเกี่ยวกับใจความ
สาคัญของเรื่ อง เช่น ใคร
ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไร
- คา กลุ่มคา ประโยค
ที่แสดงข้อมูลและ
ความหมายของเรื่ อง
ต่าง ๆ ภาพ แผนผัง
แผนภูมิ ตาราง

1. บอกและแปลความหมายคาศัพท์ วลี
ข้อความ ประโยค รู ปภาพ สัญลักษณ์
โดยใช้ โครงสร้างและสานวนภาษาอย่าง
ง่าย ๆ ได้ (K)
2. อธิบาย ข้อมูล แยกแยะข้อเท็จจริ งและ
ข้อคิดเห็น สรุ ปใจความสาคัญ และ
เรี ยงลาดับเหตุการณ์ จากเรื่ องที่อ่าน
อย่างง่าย ๆ ได้ (K)
3. อธิบาย ตอบคาถามให้เหตุผลในเรื่ อง
ที่อ่านอย่างง่าย ๆ ได้ โดยการเขียนหรื อพูด
(P)
4. มุ่งมัน่ ในการทางาน มีความรับผิดชอบ
ปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมายจาก
กิจกรรมกลุ่ม (A)

จุดประสงค์ การเรียนรู้
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1.5 นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่สร้างเสร็จแล้วนาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง ความสอดคล้องของเนื้อหา กิจกรรมและการวัดประเมินผล
เพื่อให้ขอ้ เสนอแนะและปรับปรุ งแก้ไข
1.6 นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่แก้ไขแล้ว เสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่าน (ภาคผนวก ก)
เพื่อตรวจพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา กิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยมีรายละเอียดใช้เกณฑ์
ประมาณค่าความคิดเห็น (บุญชม ศรี สะอาด, 2553, หน้า 103) ดังนี้
การสร้างแบบประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู ้ สาหรับผูเ้ ชี่ยวชาญเป็ นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) ซึ่งมี 5 ระดับ โดยนาคาตอบของผูเ้ ชี่ยวชาญแต่ละท่าน
มาให้ค่าน้ าหนัก เป็ นคะแนนได้ ดังนี้
5 คะแนน หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
4 คะแนน หมายถึง เหมาะสมมาก
3 คะแนน หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
2 คะแนน หมายถึง เหมาะสมน้อย
1 คะแนน หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด
โดยมีเกณฑ์การแปลความหมาย ดังนี้
4.51-5.00
หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
3.51-4.50
หมายถึง เหมาะสมมาก
2.51-3.50
หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
1.51-2.50
หมายถึง เหมาะสมน้อย
1.00-1.50
หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด
โดยให้ค่าความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์ของ บุญชม
ศรี สะอาด (2553, หน้า 102) ซึ่งพบว่า มีค่าความเหมาะสมของแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA
อยูร่ ะหว่าง 4.17-4.22 (ภาคผนวก ค) แสดงว่าเป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่มีความเหมาะสมมาก
สามารถนาไปใช้ได้ โดยดาเนินการปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษาและ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ซึ่งผูว้ ิจยั ได้ปรับสื่ อการสอน กิจกรรม และคาถามเพื่อให้เกิดทักษะการอ่านและการคิด
วิเคราะห์มากขึ้น และดาเนิ นการจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยวิธีสอนแบบ MIA
1.7 นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ได้รับการปรับปรุ งแก้ไข ไปทดลอง (Try out) ใช้กบั
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5/1 โรงเรี ยนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
จานวน 1 ห้องเรี ยน เป็ นกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่ ง ผูว้ ิจยั ได้พบข้อบกพร่ องเกี่ยวกับสื่ อการเรี ยนรู ้
และเวลาที่ใช้ในการสอนแต่ละขั้นตอนโดย ผูว้ ิจยั ได้มีการปรับสื่ อและเวลาให้เหมาะสมมากยิง่ ขึ้น
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1.8 จัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA สาหรับนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
ฉบับสมบูรณ์ และนาไปทดลองใช้จดั การเรี ยนการสอนกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการสร้าง ดังนี้
2.1 ศึกษาหลักสู ตรแกนกลางศึกษาหลักสู ตรหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน
และวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ และกาหนดจุดมุ่งหมาย
ในการสร้างแบบทดสอบ
2.2 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ
สาหรับใช้ในการทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยแบบทดสอบ เป็ นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
จานวน 40 ข้อ และทาการคัดเลือกเหลือ 30 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน โดยตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิด
หรื อตอบมากกว่า 1 ข้อให้ 0 คะแนน ใช้เวลาทดสอบ 1 ชัว่ โมง มีแนวทางการออกแบบทดสอบวัด
ระดับความเข้าใจในการอ่าน 3 ระดับ คือ การแปลความ (Translate) การตีความ (Interpretation)
และการขยายความ (Extrapolation) โดยแบบทดสอบจะเป็ นการตอบคาถามเกี่ยวกับคาศัพท์ วลี.
ข้อความ ประโยค รู ปภาพ สัญลักษณ์ การเรี ยงลาดับเหตุการณ์ โดยสร้างตารางวิเคราะห์
องค์ประกอบระดับความเข้าใจในการอ่าน และจานวนข้อคาถามในแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ดังรายละเอียดตารางที่ 6
ตารางที่ 6 วิเคราะห์องค์ประกอบระดับความเข้าใจในการอ่าน และจานวนข้อคาถามใน
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ระดับพฤติกรรมที่วัด
การแปลความ
การตีความ
การขยายความ
รวม

จานวนข้อสอบที่สร้ าง(ข้ อ)
13
13
14
40

จานวนข้อสอบที่ใช้ (ข้อ)
10
10
10
30

2.3 นาแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ เสนอต่ออาจารย์
ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อคาถาม จากนั้นนาข้อเสนอแนะที่ได้ไป
ปรับปรุ งแก้ไข
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2.4 นาแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ
จานวน 5 ท่าน(ภาคผนวก ก) ตรวจสอบความถูกต้องทางด้านภาษา และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content validity) โดยมีเกณฑ์ในการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of item objective
congruence: IOC) ของแบบทดสอบแต่ละข้อ ดังนี้
+ 1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคาถามสอดคล้องกับการวัดความสามารถในการอ่าน
เพื่อความเข้าใจ
0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคาถามสอดคล้องกับการวัดความสามารถในการอ่าน
เพื่อความเข้าใจ
-1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคาถามไม่สอดคล้องกับการวัดความสามารถในการอ่าน
เพื่อความเข้าใจ
2.5 นาผลการประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of
item objective congruence: IOC) แล้วเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป
(ไพศาล วรคา, 2555) ซึ่งพบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยูร่ ะหว่าง 0.60-1.00 (ภาคผนวก) ถือว่า
เป็ นแบบทดสอบที่มีความสอดคล้องและเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา จากนั้น ปรับแก้ไข แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่ องของ
การใช้คาถามให้ครอบคลุมองค์ประกอบ การแปลความ การตีความ และการขยายความ
2.6 นาแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ
ไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5/1 โรงเรี ยนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ”
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี จานวน 28 คน เป็ นห้องเรี ยนเดียวกับที่ใช้ในการทดลอง (Try out)
แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA ซึ่งเป็ นกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
2.7 ตรวจแบบทดสอบแล้วนามาวิเคราะห์คะแนนรายข้อ เพื่อหาค่าความยาก (p)
ค่าอานาจจาแนก (B) (สุรีพร อนุศาสนนันท์, 2558, หน้า167) แล้วคัดเลือก แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษรายข้อที่มีค่าความยาก (p) ตั้งแต่ 0.20-0.80
และค่าอานาจจาแนก (D) ตั้งแต่ 0.20-1.00 แล้วคัดเลือกข้อสอบที่เข้าเกณฑ์ไว้ 30 ข้อพบว่าข้อสอบ
ที่คดั เลือกไว้มีค่าความยาก (p) อยูร่ ะหว่าง 0.25-0.75 ค่าอานาจจาแนก (B) ระหว่าง 0.40-0.64
(ภาคผนวก ค)
2.8 นาแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษที่มีค่า
ความยาก (p) ค่าอานาจจาแนก (B) ที่เข้าเกณฑ์ 30 ข้อ มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability)
ของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใช้สูตรของโลเวตต์ (Lovett) (สุรีพร อนุศาสนนันท์, 2558, หน้า 177)
ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.90 (ภาคผนวก ค)
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2.9 จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ
ฉบับสมบูรณ์ไปใช้ในการวิจยั กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป โดยมีการทดสอบก่อนและหลังการจัด
การเรี ยนรู ้โดยใช้วิธีสอนแบบ MIA
3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการสร้าง ดังนี้
3.1 ศึกษาหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่เกี่ยวข้องกับ
การคิดวิเคราะห์ ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี เอกสารที่เกี่ยวข้องและวิธีการสร้างแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และกาหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบทดสอบ
3.2 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์สาหรับใช้ในการทดสอบ
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยแบบทดสอบ เป็ นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ และทา
การคัดเลือกเหลือ 30 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน โดยตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดหรื อตอบมากกว่า 1 ข้อ
ให้ 0 คะแนน ใช้เวลาในการทดสอบ 1 ชัว่ โมง ซึ่งมีแนวทางการออกแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ 3 ระดับ โดยพิจารณาจาก การคิดวิเคราะห์ความสาคัญ หรื อองค์ประกอบ
การคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการคิดวิเคราะห์หลักการ โดยสร้างตารางวิเคราะห์องค์ประกอบ
ระดับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และจานวนข้อคาถาม ดังรายละเอียดตารางที่ 7
ตารางที่ 7 การวิเคราะห์องค์ประกอบระดับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และจานวนข้อคาถาม
ในแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ระดับพฤติกรรมที่วัด
การคิดวิเคราะห์ความสาคัญ หรื อองค์ประกอบ
การคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์
การคิดวิเคราะห์หลักการ
รวม

จานวนข้อสอบที่
สร้ าง(ข้อ)
13
13
14
40

จานวนข้อสอบ
ที่ใช้ (ข้อ)
10
10
10
30

3.3 นาแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา
เพื่อ ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อคาถาม จากนั้นนาข้อเสนอแนะที่ได้ไปปรับปรุ งแก้ไข
3.4 นาแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จานวน
5 ท่าน (ภาคผนวก ก)ตรวจสอบความถูกต้องทางด้านภาษา และความเที่ยงตรงเชิงเนื้ อหา (Content
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validity) โดยมีเกณฑ์ในการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of item objective congruence:
IOC) ของแบบทดสอบแต่ละข้อ ดังนี้
+ 1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคาถามสอดคล้องกับการคิดวิเคราะห์
0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคาถามสอดคล้องกับการคิดวิเคราะห์
-1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคาถามไม่สอดคล้องกับการคิดวิเคราะห์
3.5 นาผลการประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of
item objective congruence: IOC) แล้วเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป
(ไพศาล วรคา, 2555) ซึ่งพบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องอยูร่ ะหว่าง 0.60-1.00 (ภาคผนวก ค) ถือว่า
เป็ นแบบทดสอบที่มีความสอดคล้องและเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา จากนั้น ปรับแก้ไข แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญในเรื่ องของการใช้คาถามให้
ครอบคลุมองค์ประกอบ การคิดวิเคราะห์ความสาคัญ การคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการคิด
วิเคราะห์หลักการ
3.6 นาแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ไปทดลองใช้ (Try out)
กับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5/1 โรงเรี ยนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
จานวน 28 คน เป็ นห้องเรี ยนเดียวกับที่ใช้ในการทดลอง (Try out) แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA
ซึ่งเป็ นกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
3.7 ตรวจแบบทดสอบแล้วนามาวิเคราะห์คะแนนรายข้อ เพื่อหาค่าความยาก (p)
ค่าอานาจจาแนก (B) (สุรีพร อนุศาสนนันท์, 2558, หน้า 167) แล้วแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ รายข้อที่มีค่าความยาก (p) ตั้งแต่ 0.20-0.80 และค่าอานาจจาแนก (B) ตั้งแต่
0.20-1.00 แล้วคัดเลือกข้อสอบที่เข้าเกณฑ์ไว้ 30 ข้อพบว่าข้อสอบที่คดั เลือกไว้มีค่าความยาก (p)
อยูร่ ะหว่าง 0.39-0.71 ค่าอานาจจาแนก (B) ระหว่าง 0.35-0.78 (ภาคผนวก ค)
3.8 นาแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ที่มีค่าความยาก (p)
ค่าอานาจจาแนก (B) ที่เข้าเกณฑ์ 30 ข้อ มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบ
ทั้งฉบับ โดยใช้สูตรของโดยใช้สูตรของโลเวตต์ (Lovett) (สุรีพร อนุศาสนนันท์, 2558, หน้า 177)
ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.88 (ภาคผนวก ค)
3.9 นาแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ฉบับสมบูรณ์จานวน 30 ข้อ
ไปใช้ในการวิจยั ต่อไป โดยมีการทดสอบก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA
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วิธีดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั มีข้นั ตอนในการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. ผูว้ ิจยั ชี้แจงนักเรี ยนเพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับการทดลองครั้งนี้ในด้านจุดประสงค์
วิธีการ และการประเมินผลเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน
เพื่อความเข้าใจ และการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5โรงเรี ยน
สาธิต “พิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา และเนื่องจากในช่วงของการทดลองเป็ นช่วงของ
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรื อ โควิด-19 ผูว้ ิจยั ได้มีการจัด
การเรี ยนการสอนที่คานึงถึงการเว้นระยะห่าง (Social distancing) การใส่แมส และการล้างมือ ตลอด
ระยะเวลาในการทดลองครั้งนี้
2. ทดสอบก่อนเรี ยน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน
เพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษเป็ นเวลา 1 ชัว่ โมงและแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
วิเคราะห์เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง กับนักเรี ยนกลุ่มทดลอง
3. ผูว้ ิจยั ดาเนินการจัดการเรี ยนรู ้ กับ กลุ่มทดลอง โดยใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
MIA ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้น จานวน 6 แผน แผนละ 2 ชัว่ โมง รวมทั้งสิ้ น 12 ชัว่ โมง
4. หลังจากเสร็ จสิ้ นการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA ผูว้ ิจยั ให้นกั เรี ยนทดสอบหลังเรี ยน
(Post-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษเวลา
1 ชัว่ โมงและแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เวลา 1 ชัว่ โมง
5. นาผลคะแนนที่ได้จากการตรวจแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน
เพี่อความเข้าใจภาษาอังกฤษและแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มาวิเคราะห์
โดยวิธีการทางสถิติดว้ ยโปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่อทดสอบสมมติฐานต่อไป

การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนความสามารถในการอ่าน
เพื่อความเข้าใจและคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการทดลองของ
กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA โดยใช้การทดสอบค่าทีกรณีกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระ
จากกัน (t-test for dependent samples) (ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 และ ข้อที่ 3 )
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อเปรี ยบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและ
การคิดวิเคราะห์ ของกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA หลังเรี ยนกับเกณฑ์ร้อยละ 70
โดยใช้การทดสอบค่าทีกรณี กลุ่มตัวอย่างเดียว (t-test for one sample) (ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2
และข้อที่ 4)
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สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยมีค่าสถิติ ดังนี้
1. หาค่าสถิติพื้นฐาน
1.1 ค่าเฉลี่ย (Mean) คือ ค่าที่เกิดจากการนากลุ่มของคะแนนดิบมารวมกันแล้วหาร
ด้วยจานวนคะแนนรวมทั้งหมด มีสูตรการคานวณ ดังนี้ (สมโภชน์ อเนกสุข, 2559, หน้า 180)
สูตร

𝑥̅ =

∑𝑥
𝑛

เมื่อ 𝑥̅

แทนค่าเฉลี่ยของคะแนนจากกลุ่มตัวอย่าง
∑ 𝑥 แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละค่า
𝑛
แทน จานวนของคะแนนทั้งหมดในกลุ่มตัวอย่าง

1.2 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: SD) คือ รากที่สองของ
ค่าเบี่ยงเบนกาลังสองเฉลี่ยจากข้อมูลแต่ละค่ากับค่าเฉลี่ยรวมของข้อความชุดนั้น สามารถคานวณได้
จากสู ตร ดังนี้ (สมโภชน์ อเนกสุข, 2559, หน้า 180)
สูตร
เมื่อ

S
X
𝑥̅
n

𝑆 = √

̅ )2
∑(𝑋−𝑥
(𝑛−1)

แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แทน คะแนนแต่ละค่า
แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากกลุ่มตัวอย่าง
แทน จานวนของคะแนนทั้งหมดในกลุ่มตัวอย่าง

2. สถิติที่ใช้ ในการหาคุณภาพของเครื่ องมือ
2.1 หาความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน
เพื่อความเข้าใจและแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ดชั นีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคาถามกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Index of item objective congruence: IOC)
คานวณได้จากสู ตร ดังนี้ (สมโภชน์ อเนกสุข, 2559, หน้า 108) ดังนี้
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สูตร
เมื่อ

IOC

IOC แทน
∑ 𝑅 แทน

N

แทน

=

∑𝑅
𝑁

ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม
ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งหมด
ซึ่งให้คะแนนข้อคาถามแต่ละข้ออย่างใดอย่างหนึ่ง
จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญของคะแนนทั้งหมดในกลุ่มประชากร

2.2 หาค่าความยาก (p) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คานวณได้จากสู ตร ดังนี้ (สมโภชน์ อเนกสุข,
2559, หน้า 123-124 ) ดังนี้
สูตร

P

=

𝑅
𝑁

เมื่อ p แทน ค่าความยาก
R แทน จานวนผูส้ อบที่ตอบถูก
N แทน จานวนผูส้ อบทั้งหมด
2.3 หาค่าอานาจจาแนก (B) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน
เพื่อความเข้าใจและแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คานวณได้จากสู ตร ดังนี้
(Brennan, 1974 อ้างถึงใน สุ รีพร อนุศาสนนันท์, 2558, หน้า 167) ดังนี้
สูตร
เมื่อ B
U
L
n₁

𝐿
n₁ n₂
𝑈

B

=

แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าอานาจจาแนกของข้อสอบ
จานวนคนทาข้อสอบข้อนั้นถูกของกลุ่มที่ผา่ นเกณฑ์
จานวนคนทาข้อสอบข้อนั้นถูกของกลุ่มที่ไม่ผา่ นเกณฑ์
จานวนคนที่สอบผ่านเกณฑ์
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n₂

แทน

จานวนคนที่สอบไม่ผา่ นเกณฑ์

2.4 หาความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้สูตรของโลเวตต์ (Lovett) (สุรีพร
อนุศาสนนันท์, 2558, หน้า177)

สูตร
เมื่อ

rcc
K
Xi

แทน
แทน
แทน

ความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบอิงเกณฑ์
จานวนข้อสอบ
คะแนนสอบของนักเรี ยนแต่ละคน

3. สถิติที่ใช้ ในการทดสอบสมมตติฐาน
3.1 การทดสอบค่าทีกรณีกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระจากกัน (t-test for dependent samples)
เพื่อทดสอบสมมติฐาน เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนความสามารถในการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจและคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้โปรแกรม
สาเร็จรู ป เพื่อทดสอบสมมติฐาน ข้อ 1 และ 3
3.2 การทดสอบค่าทีกรณีกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว (t-test for one sample)เพื่อทดสอบ
สมมติฐาน เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและ
คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรี ยนกับเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรู ป
เพื่อทดสอบสมมติฐาน ข้อ 2 และ 4
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาผลจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความ
เข้าใจและการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนสาธิต
“พิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา มีการนาเสนอผลการวิจยั ดังนี้

สั ญลักษณ์ ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาหนดสัญลักษณ์ และ
อักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อสื่ อความหมายในการเสนอผลการวิจยั ให้เข้าใจตรงกัน ดังนี้
n แทน
จานวนคนในกลุ่มทดลอง
𝑥̅ แทน
ค่าคะแนนเฉลี่ย
SD แทน
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t แทน
ค่าสถิติในการแจกแจงแบบ t
p แทน
ค่าความน่าจะเป็ นของความคลาดเคลื่อน
* แทน
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

การเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
โดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA วิชาภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยน
สาธิต “พิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
2. ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรี ยนรู ้
แบบ MIA วิชาภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ”
มหาวิทยาลัยบูรพา หลังเรี ยนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70
3. ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
โดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA วิชาภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนสาธิต
“พิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
4. ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA
วิชาภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลั
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
โดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA วิชาภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนสาธิต
“พิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ผลดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจแต่ละองค์ประกอบก่อน
เรี ยนและหลังเรี ยนโดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA วิชาภาษาอังกฤษ
องค์ประกอบของ
การอ่านเพื่อ
ความเข้าใจ
การแปลความ
การตีความ
การขยายความ
รวม
*p < .05

n คะแนนเต็ม
28
28
28
28

10
10
10
30

ก่อนเรียน
̅ SD
𝒙
5.46
5.18
5.54
16.18

1.794
1.415
1.426
1.544

หลังเรียน
̅ SD
𝒙
8.71
7.86
8.07
24.64

1.242
1.380
1.488
1.406

t

P
(one-tailed)

28.878*
25.169*
26.507*
31.554*

.000
.000
.000
.000

จากตารางที่ 8 พบว่า นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA
วิชาภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยคะแนนการอ่านเพื่อความเข้าใจก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน เมื่อเปรี ยบเทียบ
พบว่า การอ่านเพื่อความเข้าใจหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ซึ่งเป็ นไปตามสมติฐานข้อที่ 1
เมื่อพิจารณาแต่ละองค์ประกอบของการอ่านเพื่อความเข้าใจทั้ง 3 ด้าน พบว่า นักเรี ยน
มีการอ่านเพื่อความเข้าใจทุกองค์ประกอบหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยพบว่า คะแนนการอ่านเพื่อความเข้าใจทั้ง 3 ด้าน หลังการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA
พัฒนามากขึ้นในระดับคะแนนที่ใกล้เคียงกันเรี ยงตามลาดับจากมากไปน้อยดังนี้ การแปลความ
การขยายความ และการตีความ
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2. ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA วิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
หลังเรี ยนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ได้ผลดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
MIA วิชาภาษาอังกฤษ หลังเรี ยนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70
องค์ประกอบของการ
อ่านเพื่อความเข้าใจ
การแปลความ
การตีความ
การขยายความ
รวม
*p<.05

n

̅
𝒙

SD

28
28
28
28

8.71
7.86
8.07
24.64

1.242
1.380
1.488
1.406

ร้ อยละของ
คะแนนเฉลีย่
87.10
78.60
80.70
82.13

t

p

37.098*
30.125*
28.685*
34.648*

.000
.000
.000
.000

จากตารางที่ 9 พบว่า นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA
วิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยน คิดเป็ นร้อยละ 82.13 เมื่อเทียบกับเกณฑ์แล้วต้องไม่ต่า
กว่าร้อยละ 70 ซึ่งวิเคราะห์โดยการทดสอบค่า t แบบ One Sample t-test พบว่า คะแนนแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจหลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมติฐานข้อที่ 2 และเมื่อพิจารณาแต่ละองค์ประกอบของ
การอ่านเพื่อความเข้าใจทั้ง 3 ด้าน พบว่านักเรี ยนมีการอ่านเพื่อความเข้าใจทุกองค์ประกอบ
หลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเรี ยงลาดับคะแนน
จากมากไปน้อย ดังนี้ การแปลความ การขยายความ และการตีความ
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3. ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
โดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA วิชาภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนสาธิต
“พิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
ตารางที่ 10 ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยการ
จัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA วิชาภาษาอังกฤษ
องค์ประกอบของ
การคิดวิเคราะห์
การวิเคราะห์
ความสาคัญ
การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์
การวิเคราะห์
หลักการ
รวม
*p<.05

28

10

ก่อนเรียน
หลังเรียน
P
t
̅ SD
̅ SD
(one-tailed)
𝒙
𝒙
5.07 1.653 8.25 1.265 21.140*
.000

28

10

5.07

1.412 7.50

1.201 24.102*

.000

28

10

4.50

1.427 7.11

1.257 20.645*

.000

28

30

14.64 1.508 22.86 1.316 32.259*

.000

n คะแนนเต็ม

จากตารางที่ 10 พบว่านักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA
วิชาภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยคะแนนการคิดวิเคราะห์ก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน เมื่อเปรี ยบเทียบพบว่า
การคิดวิเคราะห์หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่งเป็ นไปตามสมติ
ฐานข้อที่ 3
เมื่อพิจารณาแต่ละองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ท้ งั 3 ด้าน พบว่านักเรี ยนมีการคิด
วิเคราะห์ทุกองค์ประกอบหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่.05 โดยพบว่า
นักเรี ยนมีคะแนนการคิดวิเคราะห์ท้ งั 3 ด้าน หลังเรี ยนพัฒนามากขึ้นในระดับคะแนนที่ใกล้เคียงกัน
เรี ยงลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้ การวิเคราะห์ความสาคัญ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และ
การวิเคราะห์หลักการ
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4. ผลการเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA วิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
หลังเรี ยนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70
ตารางที่ 11 การเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA
วิชา ภาษาอังกฤษ หลังเรี ยนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70
องค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์
การวิเคราะห์ความสาคัญ
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
การวิเคราะห์หลักการ
รวม
*p<.05

n

̅
𝒙

28 8.25
28 7.50
28 7.11
28 22.86

SD
1.265
1.201
1.257
1.316

ร้ อยละของ
คะแนนเฉลีย่
82.50
75.00
71.10
76.20

t

p

34.492*
33.021*
29.912*
35.613*

.000
.000
.000
.000

จากตารางที่ 11 พบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนที่ได้รับการจัด
การเรี ยนรู ้แบบ MIA มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยน คิดเป็ นร้อยละ 76.20 เมื่อเทียบกับเกณฑ์แล้วต้อง
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70 ซึ่งวิเคราะห์โดยการทดสอบค่า t แบบ One Sample t-test พบว่า คะแนน
แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาแต่ละองค์ประกอบของการการคิดวิเคราะห์ท้ งั 3 ด้าน พบว่า
นักเรี ยนมีการการคิดวิเคราะห์ทุกองค์ประกอบหลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่า คะแนนการคิดวิเคราะห์มากขึ้นในระดับที่ใกล้เคียงกัน เรี ยงลาดับ
จากมากไปน้อย ดังนี้ การวิเคราะห์ความสาคัญ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์
หลักการ
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ องการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน
เพื่อความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยน
สาธิต “พิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา มีวตั ถุประสงค์ คือ 1) เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถ
ในการอ่านเพื่อความเข้าใจก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA วิชาภาษาอังกฤษ
2) เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA วิชา
ภาษาอังกฤษ หลังเรี ยนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 3) เพื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA วิชาภาษาอังกฤษ 4) เพื่อ
เปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA วิชาภาษาอังกฤษ
หลังเรี ยนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ภาคเรี ยน
ที่ 2 ปี การศึกษา 2563 โรงเรี ยนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 1 ห้องเรี ยน
คือห้อง ป.5/4 จานวน 28 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster sampling)
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA สาหรับ
นักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ประกอบด้วยเนื้ อเรื่ อง 6 เรื่ อง จานวน 6 แผน ใช้เวลาสอน
แผนละ 2 ชัว่ โมง รวมทั้งหมด 12 ชัว่ โมง มีค่าความเหมาะสมอยูร่ ะหว่าง 4.17-4.22 2) แบบทดสอบ
วัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษสาหรับนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ มีค่าความยาก (p) อยูร่ ะหว่าง 0.25-0.75 ค่าอานาจจาแนก (B)
ตั้งแต่ 0.40-0.64 มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.90 3) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สาหรับนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ มีค่าความยาก (p)
อยูร่ ะหว่าง 0.39-0.71 ค่าอานาจจาแนก (B) ตั้งแต่ 0.35-0.78 มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.88
การวิจยั ในครั้งนี้ใช้แบบแผนการทดลอง แบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
(One group pre-test post-test design) วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนน
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ และคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนและ
หลังการทดลองของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การทดสอบค่าทีกรณีกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระจากกัน (t-test
for dependent samples) และ เปรี ยบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและ
การคิดวิเคราะห์ ของกลุ่มตัวอย่างหลังเรี ยนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยใช้การทดสอบค่าทีกรณี
กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว (t-test for one sample)
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สรุปผลการวิจัย
1. ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรี ยน ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้
แบบ MIA วิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลัย
บูรพาหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานข้อ 1
2. ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรี ยน ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้
แบบ MIA วิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลัย
บูรพาหลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตาม
สมมติฐาน ข้อที่ 2
3. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA
วิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3
4. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA
วิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
หลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐาน
ข้อที่ 4

อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนสาธิต
“พิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา สามารถสรุ ปผลการวิจยั และมีประเด็นการอภิปราย ดังนี้
1. เปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรี ยน ที่ได้รับการจัด
การเรี ยนรู ้แบบ MIA วิชาภาษาอังกฤษ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 และ เปรี ยบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ของนักเรี ยน ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA วิชาภาษาอังกฤษหลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 ทั้งนี้ เนื่ องจากแผนการจัด
การเรี ยนรู ้แบบ MIA ที่สร้างขึ้นนั้นได้ดาเนิ นการอย่างมีระบบ โดยเริ่ มตั้งแต่การศึกษาหลักสู ตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ศึกษาทฤษฎีการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
ศึกษาเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ศึกษารายละเอียดของเนื้ อหาวิชาในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาต่างประเทศ รวมทั้งศึกษาทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของเด็กระดับประถมศึกษา โดยมีการจัดการเรี ยนรู ้
เตรี ยมสื่ อการสอนที่เหมาะสมกับเด็กในระดับประถมศึกษาตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญ จากนั้น
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ได้ดาเนินการสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA และนาเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อปรับปรุ งแก้ไข
โดยผลการประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู ้น้ นั อยูใ่ นระดับมีความเหมาะสมมาก จึงทาให้แผนการจัด
การเรี ยนรู ้แบบ MIA มีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้ นอกจากนั้นการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA เป็ น
การจัดการเรี ยนรู ้ การสอนอ่านที่บูรณาการ การใช้ทกั ษะต่าง ๆ ทางภาษาทั้ง 4 ทักษะเข้าด้วยกัน คือ
ฟัง พูด อ่าน และเขียน เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญและเน้นการสร้างประสบการณ์ความรู ้ดว้ ยตนเอง
ครู เป็ นเพียงผูว้ างแผนการจัดการเรี ยนรู ้ และกิจกรรมต่าง ๆ นักเรี ยนได้เรี ยนรู ้ภาษาจากการปฏิบตั ิ
กิจกรรมกลุ่ม มีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ทาให้เกิดความกระตือรื อร้นในการทากิจกรรม
ทาให้นกั เรี ยนไม่เกิดความรู ้สึกเบื่อหน่ายตลอดการจัดกิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับ บาร์ทเลท
(Bartellette, 1991) ที่ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่ วมในการคิดและการทากิจกรรมจะทาให้ผเู ้ รี ยนมีความ
กระตือรื อร้นและสนใจที่จะเรี ยนรู ้ตลอดเวลา นอกจากนี้ การจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA ยังมีลาดับ
ขั้นตอนการสอนอ่านจากง่ายไปยาก ทาให้เด็กอ่อนสามารถค่อย ๆ พัฒนาการอ่านของตนเองได้
ตามลาดับ เพราะมีการช่วยเหลือกันภายในกลุ่มระหว่างเด็กเก่งและเด็กอ่อน การจัดการเรี ยนรู ้แบบ
MIA ยังเป็ นการสอนที่ทาให้นกั เรี ยนเข้าใจในการอ่านมากขึ้นในทุกขั้นตอน สอดคล้องกับ อารี ย ์
วชิรวราการ (2542) กล่าวไว้วา่ ความเข้าใจ เป็ นการแสดงออกถึงความสามารถในการสื่ อสาร
ข้อความต่าง ๆ ที่มีอยูโ่ ดยใช้ถอ้ ยคาภาษาอย่างใหม่และได้ใจความถูกต้อง จาแนกการแสดงออกถึง
ความเข้าใจได้ 3 ระดับ ดังนี้
1. การแปลความเป็ นความสามารถในการแปลความหมายของเรื่ องราวหรื อสิ่ งต่าง ๆ
ที่ปรากฏโดยใช้ถอ้ ยคาภาษาของตนได้อย่างถูกต้อง
2. การตีความ เป็ นความสามารถที่จะค้นหา เปรี ยบเทียบทั้งความสาคัญ ความสัมพันธ์
ของส่ วนย่อยภายใน เป็ นเรื่ องหรื อเป็ นความสามารถในการจับความหมายสาคัญของเรื่ องนั้น
3. การขยายความ เป็ นความสามารถในการขยายความคิดออกมาโดยอาศัยข้อเท็จจริ ง
ที่ปรากฏอยู่ เป็ นความคิดด้านจินตนาการอย่างมีเหตุผลข้อสอบที่สร้างจะถามถึงการพยากรณ์
เหตุการณ์ต่อไปได้หรื อไม่
การจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA มีข้นั ตอนการสอนอ่านที่ชดั เจน นักเรี ยนมีส่วนร่ วม
ในการปฏิบตั ิกิจกรรมทุกขั้นตอน ซึ่งมี 7 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นถามคาถามนาก่อนการอ่าน (Priming
questions) เป็ น ขั้นตอนที่ครู ผสู ้ อน ตั้งคาถามเกี่ยวกับเรื่ องที่จะอ่านโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุน้
ทาให้เกิดการคาดเดาและอภิปรายร่ วมกันระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยนก่อนที่จะอ่านเรื่ องนั้น ๆ ซึ่งผูว้ ิจยั
ได้เลือกใช้สื่อการสอนโดยคานึงถึงธรรมชาติและการเรี ยนรู ้ของเด็ก เช่น รู ปภาพ การ์ ตูน เรื่ องสั้น
จาก Youtube เช่น The Trojan Horse ผูว้ ิจยั พบว่าขั้นตอนนี้นกั เรี ยนให้ความสนใจและตื่นเต้นกับ
สื่ อการสอนอย่างมาก เกิดความอยากรู ้อยากเห็น สงสัยและมีความกระตือรื อร้นที่จะตอบคาถาม
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จากสิ่ งที่ครู ถาม เนื่องจากเป็ นสิ่ งที่นกั เรี ยนสนใจและเป็ นเรื่ องใกล้ตวั ทาให้เกิดการคิดและคาดเดา
จากประสบการณ์ที่ตนเองเคยพบ สอดคล้องกับ กิดานันท์ มลิทอง (2548) ได้ให้ความหมาย
สื่ อการสอน คือ ตัวกลางสิ่ งใดก็ตาม ที่บรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนที่ทาให้ผสู ้ อนบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการส่ งข่าวสาร ข้อมูล ความรู ้ทางด้านการศึกษา ไปยังผูเ้ รี ยน โดยเน้นเนื้อหา
อันเป็ นความรู ้ ตามหลักสูตรหรื อกิจกรรม เพื่อส่งเสริ มศักยภาพของผูเ้ รี ยนอย่างเต็มที่ 2) ขั้นการทา
ความเข้าใจคาศัพท์ (Understanding vocabulary) โดยขั้นนี้ครู จะเป็ นคนเลือกคาศัพท์ และทา
กิจกรรมที่หลากหลายเพื่อช่วยให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ เข้าใจและจดจาคาศัพท์ได้มากขึ้น เช่น รู ปภาพ
การเล่นเกมส์ เป็ นต้น ซึ่งผูว้ ิจยั พบว่า นักเรี ยนสนใจ กระตือรื อร้นในกิจกรรมขั้นนี้อย่างมาก
เนื่องจากมีการเล่นเกมส์ ทาให้เกิดการช่วยเหลือกันในกลุ่ม อีกทั้งการแข่งขันระหว่างกลุ่ม ทาให้
เกิดความความพยายามในการช่วยกันค้นหาความหมายของคาศัพท์ ซึ่งตรงกับ แนวคิดของกูดแมน
และไนลส์ (Goodman & Niles, 1973 ) ที่ได้กล่าวว่า การอ่านเป็ นเกมการเดาชนิดหนึ่ง โดยผูอ้ ่าน
เดาว่าสิ่ งที่อ่านนั้นตรงกับความคิดของตนที่คาดหวังไว้หรื อไม่ และตรงกับความคิดของ วิดโดวสัน
(Widdowson, 1987 pp. 82-86 ) ที่กล่าวว่า การอ่านเพื่อความเข้าใจนั้น ต้องขจัดปั ญหาและอุปสรรค
ที่ทาให้ผเู ้ รี ยนไม่เข้าใจในบทอ่าน เช่นคาศัพท์หรื อวลีที่ยาก ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาเหล่านี้ คือ ให้ผเู ้ รี ยน
เรี ยนรู ้คาศัพท์ก่อนอ่านเนื้อเรื่ อง 3) ขั้นการอ่านเนื้ อเรื่ อง (Reading the text) ครู ผสู ้ อนแจกบทอ่าน
ให้นกั เรี ยนอ่านตามเวลาที่ครู ผสู ้ อนกาหนดให้ ซึ่งในเนื้ อเรื่ อง จะมีคาถามย่อย ๆ แทรกอยูใ่ นเนื้ อหา
ผูเ้ รี ยนเกิดการคิดและค้นหาคาตอบ ผูว้ ิจยั พบว่าในช่วงแรกของการทดลอง ขั้นตอนนี้มีนกั เรี ยน
บางกลุ่มไม่เข้าใจคาถามเพราะไม่รู้คาศัพท์ โดยผูว้ ิจยั จะสอนให้นกั เรี ยนรู ้จกั การหาความสัมพันธ์
ระหว่างคาถาม โดยการสังเกตบริ บทของประโยครอบข้าง ศึกษาคาอ้างอิง โดยเป็ นคาอ้างอิง
ประเภทคาสรรพนาม เป็ นส่วนใหญ่ การกาหนดให้ ผู ้ เรี ยนฝึ กหาคาอ้างอิงเป็ นการฝึ กให้ผเู ้ รี ยน
หารายละเอียดกระตุน้ ให้เกิดการอ่านและคิดมากขึ้น ซึ่งตรงกับกระบวนการเรี ยนรู ้ของ มิลเลอร์
(Miller, 1990) ที่กล่าวว่า การเรี ยนรู ้ที่ดีจะต้องประกอบด้วยแรงขับ แรงกระตุน้ การตอบสนอง และ
แรงเสริ ม 4) ขั้นทาความเข้าใจเนื้ อเรื่ อง (Understanding the text) โดยให้ผเู ้ รี ยนเติมข้อความจาก
ประโยคปลายเปิ ด ที่ครู ผสู ้ อนกาหนดให้ ผูเ้ รี ยนเขียนเติมประโยคเหล่านั้น ให้เป็ นประโยคข้อความ
ที่สมบูรณ์ตามเนื้อเรื่ องที่อ่าน (A sentence completion exercise) เพื่อวัดความเข้าใจในการอ่าน
ขั้นตอนนี้ผวู ้ ิจยั พบว่า ในช่วงแรกของการทดลอง มีนกั เรี ยนบางส่ วนไม่สามารถตอบคาถาม
เป็ นภาษาอังกฤษได้ ทั้งนี้เนื่องจากนักเรี ยนไม่รู้คาศัพท์ สะกดคาไม่ถูกและไม่สามารถเรี ยบเรี ยง
โครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษได้ ซึ่ง ผูว้ ิจยั จะให้นกั เรี ยนตอบเป็ นภาษาไทยก่อนแล้วจึงช่วย
เรี ยบเรี ยงเป็ นภาษาอังกฤษ หรื อ ผูว้ ิจยั จะมีตวั เลือกคาตอบให้นกั เรี ยนเลือก แต่จะให้นกั เรี ยนได้ฝึก
ค้นหาคาตอบด้วยตนเองก่อน และจากการหาคาตอบได้น้ ีก็จดั อยูใ่ นระดับความเข้าใจตามตัวอักษร
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ที่ปรากฏซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของไรเดอร์ และเกรฟ (Ryder & Grave,1994 pp. 16-19)
ที่กล่าวถึงองค์ประกอบ ในการอ่านว่าผูเ้ รี ยนควรตระหนักในการใช้ กลวิธีการอ่านที่ช่วยในการทา
ความเข้าใจในเรื่ องที่อ่าน ซึ่งจะเกิดต่อเมื่อผูเ้ รี ยนได้ใช้ความคิดของตนเองและรู ้จกั กระบวนการ
รวบรวม เลือก จัดระบบ เก็บ แก้ไข และเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ เข้าไว้ดว้ ยกัน 5) ขั้นถ่ายโอนข้อมูล
(Transferring information) เป็ นขั้นกิจกรรมที่ให้นกั เรี ยนได้นาความรู ้ หรื อ ข้อมูลที่ได้จากการอ่าน
มานาเสนอใหม่ในรู ปแบบอื่น ๆ เช่น นาเสนอรู ปแบบตาราง แผนภูมิ กราฟ หรื อแผนที่ อย่างใด
อย่างหนึ่ง ผูว้ ิจยั พบว่า ในขั้นนี้นกั เรี ยนจะใช้เวลาค่อนข้างมากในการทากิจกรรม ซึ่งในแต่ละกลุ่ม
สามารถช่วยกันใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบแผนภาพ แผนผังหรื อรู ปวาด ของกลุ่มได้
ตามใจชอบ แสดงให้เห็นว่านักเรี ยนมีความเข้าใจในการอ่านได้เป็ นอย่างดี ตรงกับความคิดของ
วินโดวสัน (Windowson, 1978 ) ที่กล่าวว่า กิจกรรมการถ่ายโอนข้อมูลเป็ นกิจกรรมที่ดี และถือเป็ น
การสอนเพื่อการสื่ อสาร โดยผูเ้ รี ยนแสดงความสามารถในความเข้าใจออกมาเป็ นการเขียนหรื อ
แผนภาพ 6) ขั้นทาแบบฝึ กหัดต่อชิ้นส่ วนประโยค และเรี ยงโครงสร้างอนุเฉท (Doing jigsaw
exercise and paragraph structure) ในขั้นนี้ ครู ผสู ้ อนจะให้ชิ้นส่ วนประโยคซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่ อง
ที่อ่าน ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่ม แล้วให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มช่วยกันต่อชิ้นส่ วนประโยคให้อยูใ่ นรู ปของ
อนุเฉท (Paragraph) ที่ถูกต้องและให้ได้ใจความที่สมบูรณ์ และการทากิจกรรม ต่อชิ้นส่ วนประโยค
(Jigsaw) กิจกรรมนี้ช่วยส่ งเสริ มการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรี ยน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึ่งกันและกันและช่วยกันแก้ปัญหา ซึ่งนักเรี ยนส่วนใหญ่ทาได้ดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
เอเรนด์ (Arends, 1989, pp.407-408) กล่าวว่า การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือสามารถช่วยพัฒนาผูเ้ รี ยน
ในด้านต่าง ๆ ทั้ง ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน (Academic achievement) ด้านการปรับปรุ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Improved race relations) และด้านทักษะการร่ วมมือในการแก้ปัญหา
(Parative problem-solving skills) 7) ขั้นการประเมินผลและแก้ไข (Evaluation and correction)
ในขั้นตอนนี้ เป็ นการประเมินผลงานส่ วนรวมอีกครั้งหนึ่ง ตรวจสอบความถูกต้องและให้การแก้ไข
เกี่ยวกับเรื่ องของภาษาของนักเรี ยนที่พบในแบบฝึ กหัดประกอบการอ่าน
จากที่กล่าวมานั้น สอดคล้องกับ ผลวิจยั ของ เสาวนีย ์ ธนะสาร (2553, หน้า 82) ที่กล่าวว่า
วิธีสอนอ่านแบบ MIA เป็ นวิธีสอนที่มีข้นั ตอนหลากหลาย นักเรี ยนทุกคนสามารถปฏิบตั ิกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ที่แตกต่างกัน ได้นกั เรี ยนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินจากการร่ วมกิจกรรม
ในทุกขั้นตอน ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการเรี ยนรู ้แต่ละกิจกรรมทุกครั้งที่จะเรี ยนและต้องนา
ความรู ้มาถ่ายทอดให้เพื่อน ๆ ได้เรี ยนรู ้รวมกัน เป็ นการพัฒนาทักษะทางภาษาอย่างเป็ นธรรมชาติ
ทาให้นกั เรี ยนเกิดความสนใจและกระตือรื อร้นอยู่ตลอดเวลา ทาให้กิจกรรมการเรี ยนรู ้ประสบ
ผลสาเร็จโดยมีผลของ วิจยั ความสนใจในการอ่านภาษาไทยของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
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ที่มีปัญหาทางการเรี ยนรู ้ดา้ นการอ่าน หลังการสอนอ่านตามแนวการสอนแบบบูรณาการของ
เมอร์ด็อคอยูใ่ นระดับดีมาก และยังสอดคล้องกับ ผลวิจยั ของ จันทิมา มะเกลี้ยง (2560) ที่ศึกษาเรื่ อง
รู ปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีบูรณาการของเมอร์ด็อคร่ วมกับเทคนิคห้องเรี ยนกลับ
ทางสาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ผลจากการวิจยั พบว่า นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่เรี ยน
โดยรู ปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีบูรณาการของเมอร์ด็อคร่ วมกับเทคนิคห้องเรี ยน
กลับทาง มีคะแนนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมี
ความพึงพอใจต่อรู ปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีบูรณาการของเมอร์ด็อคร่ วมกับ
เทคนิคห้องเรี ยนกลับทาง สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
จากเหตุผลดังกล่าว จึงส่งผลให้ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรี ยนที่
ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน และหลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
2. เปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้
แบบ MIA วิชาภาษาอังกฤษ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3 และเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน
ที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA วิชาภาษาอังกฤษหลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานข้อที่ 4 ทั้งนี้เนื่ องจากแต่ละขั้นตอนของ
การจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA ทั้ง 7 ขั้น ผูว้ ิจยั ได้ต้ งั คาถาม จากง่ายไปยาก และตั้งคาถามที่นาไปสู่
การคิดวิเคราะห์แทรกอยูใ่ นทุกขั้นตอนของการเรี ยนรู ้เพื่อกระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิดความสงสัย
ต้องการหาคาตอบ นาไปสู่ ทกั ษะการคิด การตั้งคาถามนั้นมีความสาคัญอย่างมากที่จะทาให้นกั เรี ยน
ได้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์โดยแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA ถือ เป็ นการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนอ่านที่เน้นกระบวนการคิดในทุกขั้นตอนตามแนวทางการคิดวิเคราะห์ของบลูม (Bloom,
1956 อ้างถึงใน ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543 ) ซึ่งเป็ นความสามารถในการแยกแยะ
เพื่อหาส่วนย่อย ของเหตุการณ์ เรื่ องราวต่าง ๆ หรื อเนื้อหาว่าประกอบด้วยอะไร มีความสาคัญ
อย่างไร อะไรเป็ นเหตุ มี 3 องค์ประกอบคือ 1) การคิดวิเคราะห์ความสาคัญ หรื อ องค์ประกอบ
2) การคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และ 3) การคิดวิเคราะห์หลักการ การจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA
เป็ นการสอนอ่านควบคู่กบั การส่งเสริ มความคิดเป็ นลาดับขั้นตอน และได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
สอดคล้องกับผลวิจยั ของ สุภิญญา ยีหมัดอะหลี (2556 ) ที่ศึกษา ผลการใช้วิธีสอนแบบ MIA
ร่ วมกับเทคนิคผังกราฟิ ก ที่มีต่อความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษและ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยน
ที่ได้รับการสอนด้วยวิธีสอนแบบ MIA ร่ วมกับเทคนิคผังกราฟิ ก ที่มีต่อความสามารถในการอ่าน
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เพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลังสอนสู งกว่าก่อนสอน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA ช่วยให้นกั เรี ยนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สูงขึ้น และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นราธิป เอกสิ นธุ์ (2557)
ที่ศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่มีต่อกิจกรรมการเรี ยนการสอน
เพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษโดยใช้สาระการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่น ตามแนวการสอนอ่านของเมอร์ด็อค
(MIA) อภิปรายผลไว้วา่ MIA มีข้นั ตอนการสอนที่เป็ นกระบวนการ เป็ นการเรี ยนการสอนที่เน้น
กระบวนการคิด โดยมุ่งเน้นให้นกั เรี ยนเกิดการพัฒนาด้านการคิด โดยกิจกรรมการเรี ยนการสอน
จะเริ่ มด้วยวิธีการตั้ง คาถามประเด็นที่สาคัญเกี่ยวกับเรื่ องที่จะอ่านแล้วให้นกั เรี ยนร่ วมกันอภิปราย
โดยการนาประสบการณ์เดิมมาผสมผสานประสบการณ์ใหม่ ซึ่งเป็ นการกระตุน้ ให้นกั เรี ยนคิด
นัน่ เอง ในแต่ละขั้นตอนนักเรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบต่องาน
ที่ได้รับมอบหมาย ช่วยเหลือกลุ่มด้วยความกระตือรื อร้น ทาให้นกั เรี ยนเกิด ความสนุกไม่เบื่อหน่าย
โดยมีผลของการวิจยั ระดับความคิดเห็นของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่มีต่อกิจกรรมการเรี ยน
การสอนเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ โดยใช้สาระการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่นตามแนวการสอนอ่านของ
เมอร์ด็อค (MIA) ในภาพรวมนักเรี ยนเห็นด้วยระดับมากที่สุด
การจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA มี 7 ขั้นตอนที่ได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ ดังนี้ 1) ขั้นถามคาถาม
นาก่อนการอ่าน (Priming questions) 2) ขั้นการทาความเข้าใจคาศัพท์ (Understanding vocabulary)
3) ขั้นการอ่านเนื้อเรื่ อง (Reading the text) 4) ขั้นทาความเข้าใจเนื้อเรื่ อง (Understanding the text)
5) ขั้นถ่ายโอนข้อมูล (Transferring information) 6) ขั้นทาแบบฝึ กหัดต่อชิ้นส่ วนประโยค และ
เรี ยงโครงสร้างอนุเฉท (Doing jigsaw exercise and paragraph structure) 7) ขั้นการประเมินผลและ
แก้ไข (Evaluation and correction) โดย 4 ขั้นตอนแรกเป็ น ขั้นตอนที่ครู ผสู ้ อน จะตั้งคาถามเกี่ยวกับ
เรื่ องที่อ่าน ผูส้ อนอาจสร้างสถานการณ์หรื อป้ อนคาถามให้นกั เรี ยนสงสัย คาถามนั้นจะต้องชัดเจน
และสามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยน ให้ครอบคลุมองค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน คือ
การวิเคราะห์ความสาคัญ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์หลักการ โดยใช้การตั้ง
คาถามว่า ใคร (Who) ทาอะไร (What) ที่ไหน (Where) เมื่อไร (When) อย่างไร (How) เพราะเหตุใด
และ ทาไม (Why) สอดคล้องกับ เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2553) กล่าวว่า เทคนิคการตั้งคาถาม
อยูใ่ นขอบข่าย “5 Ws1H” เป็ นการถามคิดเชิงวิเคราะห์แท้จริ ง คือ การตอบคาถามที่เกี่ยวข้องกับ
ความสงสัยใคร่ รู้ของผูถ้ าม เมื่อเห็นสิ่ งหนึ่งสิ่ ง ใดแล้ว จะมีความอยากรู ้เกี่ยวกับสิ่ งนั้นมากขึ้น
เพื่อให้ได้ขอ้ เท็จจริ งใหม่ ๆ ความเข้าใจใหม่ ๆ ขอบเขตของคาถามเชิงวิเคราะห์ จะเกี่ยวกับ
การจาแนก แจกแจงองค์ประกอบ และการหา ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลระหว่างเรื่ องที่วิเคราะห์
โดยใช้คาถามในขอบข่าย “ 5W1H” ใคร (Who) ทาอะไร (What) ที่ไหน (Where) เมื่อไร (When)
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อย่างไร (How) เพราะเหตุใด และ ทาไม (Why) ซึ่งผูว้ ิจยั พบว่ามีนกั เรี ยนบางคนที่ไม่สามารถใช้
ภาษาและสานวนภาษาอังกฤษของ ตนเองได้ ผูว้ ิจยั ได้อนุญาตให้นกั เรี ยนตอบเป็ นภาษาไทยก่อนได้
แล้วให้ ผูเ้ รี ยนหาภาษาหรื อสานวน ภาษาอังกฤษในเรื่ องที่มีความหมายตรงกันมาเติม ประโยคให้
สมบูรณ์ ส่ วนบางข้อที่นกั เรี ยนไม่สามารถตอบได้น้ นั ผูว้ ิจยั จะมีตวั เลือกคาตอบให้เลือก นอกจากนี้
ในขั้นตอนการถ่ายโอนข้อมูลถือเป็ นขั้นตอนที่นกั เรี ยนได้นาเสนอข้อมูลใหม่ในรู ปแบบอื่น ๆ
โดยผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ออกมาในรู ปแบบต่าง ๆ ทั้งแผนผังความคิด รู ปภาพ
เรื่ องสั้น ตาราง สอดคล้องกับ มาร์ซาโน (Marzano, 2001) ที่ได้กล่าวว่า การคิดวิเคราะห์วา่
ประกอบด้วยทักษะ 5 ประการซึ่งทักษะหนึ่งใน 5 ประการคือ คือ ทักษะการสรุ ปความ เป็ น
ความสามารถในการจับประเด็นสาคัญและสามารถสรุ ปผลจากสิ่ งที่กาหนดได้ จากเหตุผลดังกล่าว
จึงส่งผลให้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนที่ได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA
หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน และหลังเรี ยนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
จากที่อภิปรายทั้งหมดจะเห็นได้วา่ การจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA สามารถทาให้นกั เรี ยน
ในระดับชั้นประถมศึกษา ได้พฒั นาทักษะภาษาอังกฤษโดยเฉพาะทักษะการอ่านและการคิดวิเคราะห์
จากคาถามที่แทรกอยูใ่ นกิจกรรมทุกขั้นตอน เป็ นการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ได้ปฏิบตั ิกิจกรรม
กลุ่ม และเน้นการสร้างประสบการณ์ความรู ้ดว้ ยตนเอง ครู เป็ นเพียงผูว้ างแผนการจัดการเรี ยนรู ้
และกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2562) ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะการคิดวิเคราะห์โดยการจัด
การเรี ยนรู ้เชิงรุ ก (Active learning) จากประสบการณ์จริ งและจากสถานการณ์จาลองผ่านการลงมือ
ปฏิบตั ิ

ข้ อเสนอแนะ
จากการวิจยั เรื่ อง ผลการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน
เพื่อความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยน
สาธิต “พิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการทาวิจัย
1. การนาการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA ไปใช้ ครู ผสู ้ อนควรศึกษาขั้นตอนในการจัด
การเรี ยนการสอนให้เข้าใจทุกขั้นตอนโดยเฉพาะในระดับชั้นประถมศึกษาที่ควรคานึงถึง
ความสนใจและพัฒนาการแห่งวัยของผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ทั้งสื่ อการสอน เนื้อเรื่ อง คาถาม ควรปรับ
ให้เหมาะสมกับความสามารถของนักเรี ยนในแต่ละช่วงชั้นที่จะสอน ไม่ยากหรื อง่ายจนเกินไป
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2. การจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA จะมีการใช้คาถามสอดแทรกอยูใ่ นเกือบทุกขั้นตอน
การสอน ครู ผสู ้ อน ควรคิดคาถามและเน้นการใช้คาถามเพื่อกระตุน้ ให้นกั เรี ยนเกิดการคิดวิเคราะห์
ตั้งคาถามที่น่าสนใจ กระตุน้ ให้นกั เรี ยนได้คิด อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
3. จากการวิจยั ค้นพบว่า องค์ประกอบของการอ่านเพื่อความเข้าใจด้านการแปลความ
และองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์ดา้ นวิเคราะห์ความสาคัญ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด สามารถนาไป
ปรับใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. จากการวิจยั ค้น พบว่า องค์ประกอบของการอ่านเพื่อความเข้าใจด้านการตีความได้
คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด จากทั้ง 3 องค์ประกอบ จึงควรมีงานวิจยั ที่ได้ศึกษาการจัดการเรี ยนรู ้
แบบ MIA พัฒนาในส่วนความสามารถในการตีความภาษาอังกฤษ กับช่วงชั้นอื่น ๆ
2. จากการวิจยั ค้น พบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมเกิน
เกณฑ์ร้อยละ 70 เพียงเล็กน้อย จึงควรมีงานวิจยั ที่ได้ศึกษาการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA และพัฒนา
ในส่วนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ กับช่วงชั้นอื่น ๆ
3. ควรมีการศึกษาการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA ไปจัดการเรี ยนรู ้ กับ วิธีการสอนรู ปแบบ
อื่น ๆ เช่น STAD JIGSAW เป็ นต้น
4. ควรมีการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA ประยุกต์ใช้กบั บทเรี ยนออนไลน์
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ภาคผนวก ก
1. รายนามผูเ้ ชี่ยวชาญ
2. สาเนาหนังสื อเชิญผูท้ รงคุณวุฒิ ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของ
เครื่ องมือการวิจยั
3. สาเนาหนังสื อขออนุญาตดาเนินการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจยั
4. สาเนาหนังสื อรับรองผลการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
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รายชื่ อผู้เชี่ยวชาญ
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริ ญญา ทองสอน

2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพงษ์ ปั้นหุ่น

3. นางสาว วัฒนพร จตุรานนท์

4. นาง มันทนา เมฆิยานนท์

5. นางสาว สายชล อาษากิจ

อาจารย์หัวหน้าภาควิชาการจัดการเรี ยนรู ้
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน)
อาจารย์ประจาภาควิชาวิจยั และจิตวิทยา
ประยุกต์ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
(ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสถิติการวัดและประเมินผล)
อาจารย์ภาควิชาการจัดการเรี ยนรู ้
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
(ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ)
อาจารย์กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์
โรงเรี ยนสาธิต “สาธิตพิบูลบาเพ็ญ”
มหาวิทยาลัยบูรพา
(ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน)
อาจารย์กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาต่างประเทศโรงเรี ยนสาธิต
“สาธิตพิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
(ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ)
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ภาคผนวก ข
1. ตัวอย่างแผนการจัดเรี ยนรู ้แบบ MIA
2. ตัวอย่างแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
3. ตัวอย่างแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ( อ 15101)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่ างประเทศ
หน่ วยการเรียนรู้ Performing Art เรื่ อง Rio Carnival and Nothing Hill Carnival
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563 เวลาเรียน 2 ชั่วโมง
ครูผ้สู อน นางสาววราภรณ์ พูลสวัสดิ์
_____________________________________________________________________
1. มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่ องที่ฟังและอ่านจากสื่ อประเภทต่าง ๆ และแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล
มาตรฐาน ต 1.3 นาเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่ องต่าง ๆ
โดยการพูดและการเขียน
ตัวชี้วัด
ต 1.1 ป.5/4 บอกใจความสาคัญ และตอบคาถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา และ
นิทานง่ายๆหรื อเรื่ องสั้นๆ
ต 1.3 ป.5/2 เขียนภาพ แผนผัง และแผนภูมิ แสดงข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ฟังหรื ออ่าน
2. สาระสาคัญ/ ความคิดรวบยอด
การอ่านเพื่อความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษ เรื่ อง Rio Carnival and

Nothing Hill Carnival ทาให้ทราบเรื่ องราววัฒนธรรมของชาวต่างชาติที่มีมากมายในหลาย
ประเทศเกี่ยวกับเทศกาลงาน รื่ นเริ งประจาปี การเรี ยนรู ้เรื่ องเทศกาลทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศและซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อการใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสาร

130
3. จุดประสงค์ การเรียนรู้ (K P A)
ด้ านความรู้ (K : Knowledge)
1. บอกและแปลความหมายคาศัพท์ วลี ข้อความ ประโยค รู ปภาพ สัญลักษณ์ โดยใช้
โครงสร้างและสานวนภาษาอย่างง่ายๆได้
2. อธิบาย ข้อมูล แยกแยะข้อเท็จจริ งและข้อคิดเห็น สรุ ปใจความสาคัญ และ
เรี ยงลาดับเหตุการณ์ จากเรื่ องที่อ่านอย่างง่ายๆได้
ด้านทักษะ/กระบวนการ (P : Process)
3. อธิบาย ตอบคาถามให้เหตุผลในเรื่ องที่อ่านอย่างง่ายๆได้ โดยการเขียนหรื อพูด
ด้ านคุณลักษณะ (A : Attribute)
4. มุ่งมัน่ ในการทางาน มีความรับผิดชอบ ทางานตามที่ได้รับมอบหมายจากกิจกรรม
กลุ่ม
4. สาระการเรียนรู้
4.1 บทอ่าน : บทอ่านจากเรื่ อง Rio Carnival and Nothing Hill Carnival
4.2 ทักษะ/กระบวนการคิด : การอ่านเพื่อความเข้าใจ การคิดวิเคราะห์ และกิจกรรมกลุ่ม
4.3 คาศัพท์ : carnival(n.), performance(n.), competition(n.), fantastic(adj.),
brilliant(adj.) traditional(adj.), celebration(n.), clown(n.), costume(n.),
instrument(n.)
5. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามารถในการสื่ อสาร
2. ความสามารถในการคิด
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต
6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. ซื่อสัตย์สุจริ ต
2. มีวินยั
3. ใฝ่ เรี ยนรู ้
4. มุ่งมัน่ ในการทางาน
5. มีจิตสาธารณะ
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7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (รู ปแบบการสอน/ วิธีสอน)
ครู อธิบายเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA และแบ่งกลุ่มนักเรี ยนกลุ่มละ 4 คนโดย
คละความสามารถเก่ง กลาง อ่อน และให้แต่ละกลุ่มกาหนดหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม
ดังนี้
ประธานกลุ่ม เป็ นผูด้ ูแลการทางาน และตรวจงานขั้นสุ ดท้ายของแต่ละใบงานก่อนนาเสนอ
สมาชิกคนที่ 1 เป็ นผูเ้ ขียนคาตอบในใบงานที่ 1
สมาชิกคนที่ 2 เป็ นผูเ้ ขียนคาตอบในใบงานที่ 2
สมาชิกคนที่ 3 เป็ นผูเ้ ขียนคาตอบในใบงานที่ 3
สมาชิกคนที่ 4 เป็ นผูเ้ ขียนคาตอบในใบงานที่ 4
*สมาชิกแต่ละคนจะต้องสลับหน้าที่กนั ไปทุก ๆ 2 คาบ *
ขั้นจัดกิจกรรมการ
เวลา
กิจกรรมการเรียนรู้
เรียนรู้แบบ MIA
(นาที)
1. การถามคาถาม 1. ครู เปิ ดรู ปภาพเกี่ยวกับ Carnival ใน power point 15 นาที
นาก่อนอ่าน
ให้นกั เรี ยนดู 5 ภาพ จากนั้นนักเรี ยนตอบคาถาม
(Priming questins) โดยแต่ละกลุ่มยกมือช่วยกันตอบคาถาม ตัวอย่าง
คาถาม เช่น
- What can you see in this picture?
- Can you see…..in this picture?
- Do you know carnival or festival in
Thailand?
- What carnival or festival do you like?
- Have you ever seen ………….?
2. การทาความ
1. นักเรี ยนทาใบงานที่ 1 เรื่ อง Vocabulary โดยแต่ 10 นาที
เข้าใจคาศัพท์
ละกลุ่มช่วยกันหาความหมายของ คาศัพท์ ในใบ
(Understanding
งาน จากการเล่นเกมแข่งกันคือ แต่ละกลุ่มค้นหาจาก
Vocabulary)
การเปิ ดพจนานุกรม (dictionary) กลุ่มใดหา
ความหมายคาศัพท์ได้ครบถ้วน ถูกต้องและเร็ วที่สุด
จะได้คะแนนกลุ่มจากการเล่นเกม โดยใช้คาสัง่
ดังต่อไปนี้
- Give the meanings and parts of speech of
these words.

สื่ อการ
เรียนรู้
1. รู ปภาพ
เกี่ยวกับ
Carnival 5
ภาพ

1. ใบงานที่
1
“Vocabulary
”
2. Power
Point
(Carnival
Vocabulary)
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ขั้นจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ MIA

กิจกรรมการเรียนรู้

เวลา
(นาที)

- 10 minutes for this task. You can use your
dictionary.
2. ครู ประเมินผลการทางานของนักเรี ยนโดยสังเกต
การทางานของนักเรี ยนแต่ละกลุ่ม การให้ความ
ร่ วมมือช่วยเหลือกันในกลุ่ม
3. นักเรี ยนและครู ช่วยกันเฉลยคาตอบโดยตัวแทน
นักเรี ยนแต่ละกลุ่มเป็ นผูต้ อบความหมายคาศัพท์ที
ละกลุ่ม จนครบทุกข้อ โดยใช้คาถาม
What does the word “……...” mean ?
4. ครู แสดงคาตอบที่ถูกต้องบน Power Point
3. การอ่านและทา 1. ครู แจกใบความรู ้ที่ 1 เรื่ อง Rio Carnival and
25 นาที
ความเข้าใจเนื้อ
Nothing Hill Carnival ให้นกั เรี ยนทุกคน จากนั้นครู
เรื่ อง (Reading the เปิ ดเนื้อเรื่ องบน Power Point ให้นกั เรี ยนได้ฟังและ
Text)
อ่านทาความเข้าใจเนื้อเรื่ อง
2. ครู แจกใบงานที่ 2 Rio Carnival and Nothing
Hill Carnival ให้แต่ละกลุ่มหลังจากอ่านทาความ
เข้าใจเนื้อเรื่ อง โดยให้นกั เรี ยนตอบคาถามย่อย ๆ ที่
อยูด่ า้ นข้างแต่ละย่อหน้าของเนื้ อเรื่ องโดยใช้ คาสั่ง
ดังต่อไปนี้
- Read this story and answer the questions beside
the passage 10 minutes for this task.
3. ครู สังเกตการทากิจกรรมของแต่ละกลุ่มและ
แนะนาช่วยเหลือกลุ่มที่ประสบปัญหาในการอ่าน
และการทางาน
4. นักเรี ยนและครู ร่วมกันเฉลยคาตอบใบงานที่ 2
บน Power Point โดยแต่ละกลุ่มช่วยกันตอบทีละอนุ
เฉท (Paragraph) จนจบเรื่ อง กลุ่มใดตอบถูกจะได้
คะแนนกลุ่มจากการตอบคาถาม
4.การทาความ
1. ครู แจกใบงานที่ 3 “Rio Carnival and Nothing
20 นาที
เข้าใจเรื่ อง
Hill Carnival” (Answer the questions) ให้ นักเรี ยน

สื่ อการ
เรียนรู้

1. ใบความรู ้
ที่ 1 เรื่ อง
“Rio
Carnival and
Nothing Hill
Carnival”
2. ใบงานที่
2 เรื่ อง “Rio
Carnival and
Nothing Hill
Carnival “
3. Power
Point

1. ใบงานที่
3 “Rio
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ขั้นจัดกิจกรรมการ
เวลา
กิจกรรมการเรียนรู้
เรียนรู้แบบ MIA
(นาที)
(Understanding ตอบคาถามจากเนื้ อเรื่ อง ซึ่งเป็ นคาถามที่นกั เรี ยนได้
the Text)
ฝึ กการคิดวิเคราะห์จากเนื้อเรื่ อง โดยครู ใช้คาสั่ง
ดังต่อไปนี้
- Complete the sentences according to the text.
- 10 minutes for this task.
2. ครู สังเกตการทากิจกรรมกลุ่มร่ วมกันของ
นักเรี ยนให้ความช่วยเหลือกลุ่มที่มีปัญหาหรื อไม่
เข้าใจคาถาม
3. นักเรี ยนและครู ร่วมกันเฉลยคาตอบบน
Power Point โดยนักเรี ยนตอบคาถามพร้อมกับบอก
แหล่งที่มาของคาตอบนั้น ๆ โดยให้นกั เรี ยนตัวแทน
กลุ่มเป็ นผูต้ อบคาถามโดยครู ใช้คาถาม ดังต่อไปนี้
- What is your answer?
- Where do you find your answer?
5. การถ่ายโอน
1. ครู แจกใบงานที่ 4 Rio Carnival and Nothing Hill 20 นาที
ข้อมูล
Carnival (Mind mapping)
(Transferring
ให้แต่ละกลุ่มนาข้อมูลที่ได้จากการอ่าน มาสรุ ป
Information)
ใจความสาคัญเป็ นแผนผังความคิด
2. นักเรี ยนแต่ละกลุ่มนาเสนอแผนผังความคิดของ
กลุ่มตนเอง

สื่ อการ
เรียนรู้
Carnival and
Nothing Hill
Carnival”
(Answer the
questions)
2. Power
Point

6. การทา
แบบฝึ กหัดต่อ
ชิ้นส่ วนประโยค
และเรี ยง
โครงสร้างอนุเฉท
(Jigsaw exercise
and paragraph
structure)

1. ชิ้นส่ วน
ประโยค
2. Power
Point

1. ครู แจกชิ้นส่ วนประโยคให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่ม
ช่วยกันต่อชิ้นส่ วนเป็ นประโยคที่ถูกต้อง และเรี ยง
ประโยค ลาดับเหตุการณ์ตามเนื้อเรื่ อง โดยใช้คาสั่ง
ดังต่อไปนี้
- Join the given stripes in to completed sentences
10 minutes for this task.
2. นักเรี ยนและครู ช่วยกันตรวจผลงานในการต่อ
ชิ้นส่ วนต่าง ๆ ของแต่ละประโยคโดยการเรี ยกอ่าน

15 นาที

1. ใบงานที่ 4
“Rio
Carnival and
Nothing Hill
Carnival”
(Mind
mapping)
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ขั้นจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ MIA

กิจกรรมการเรียนรู้

เวลา
(นาที)

สื่ อการ
เรียนรู้

15 นาที

1. ใบงานที่ 1
-4
2. Power
Point

ทีละกลุ่ม กลุ่มใดถูกต้องจะได้คะแนนจากการทา
กิจกรรมกลุ่ม
3. นักเรี ยนและครู ช่วยกันเฉลยแบบฝึ กหัดต่อ
ชิ้นส่ วนต่าง ๆ ของแต่ละประโยคที่เกี่ยวกับเนื้อเรื่ อง
โดยดูประโยคบน Power Point
7. การประเมินผล
และการแก้ไข
(Evaluation and
Correction)

1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันอภิปราย สรุ ปเนื้อเรื่ อง
และทบทวนคาศัพท์
2. นักเรี ยนแตะละกลุ่มส่ งใบงานเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง และสรุ ปคะแนนจากการเล่นเกมทา
กิจกรรมกลุ่ม

8. สื่ อ/อุปกรณ์ /แหล่ งเรียนรู้
1. รู ปภาพเกี่ยวกับ Carnival 5 ภาพ
2. Power Point (เนื้อเรื่ องและคาถามเรื่ อง Rio Carnival and Nothing Hill Carnival)
3. ใบความรู ้ที่ 1 เรื่ อง Rio Carnival and Nothing Hill Carnival
4. ใบงานที่ 1 เรื่ อง Vocabulary
5. ใบงานที่ 2 เรื่ อง Rio Carnival and Nothing Hill Carnival
6. ใบงานที่ 3 เรื่ อง Rio Carnival and Nothing Hill Carnival (Answer the questions)
7. ใบงานที่ 4 เรื่ อง Rio Carnival and Nothing Hill Carnival (Mind mapping)
8. ชิ้นส่ วนประโยค เรื่ อง Rio Carnival and Nothing Hill Carnival
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9. การวัดและประเมินผล (ด้ านความรู้ , ด้านกระบวนการ, ด้ านคุณลักษณะ)
รายการประเมิน
วิธีวัดประเมิน
เครื่ องมือประเมิน เกณฑ์ การประเมิน
ด้านความรู ้
(K) Knowledge
1. บอกและแปล
ความหมายคาศัพท์ วลี
ข้อความ ประโยค
รู ปภาพ สัญลักษณ์ โดย
ใช้ โครงสร้างและ
สานวนภาษาอย่างง่ายๆ
ได้
2. อธิบาย ข้อมูล
แยกแยะข้อเท็จจริ งและ
ข้อคิดเห็น สรุ ปใจความ
สาคัญ และสามารถ
เรี ยงลาดับเหตุการณ์ จาก
เรื่ องที่อ่าอย่างง่ายๆได้
ด้านกระบวนการ
(P) Process
3. อธิบาย ตอบคาถาม
ให้เหตุผลในเรื่ องที่อ่าน
อย่างง่ายๆได้ โดยการ
เขียนหรื อพูด
ด้านคุณลักษณะ
(A) Attribute
- มุ่งมัน่ ในการทางาน มี
ความรับผิดชอบ
ปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับ
มอบหมายจากกิจกรรม
กลุ่ม

การตรวจและประเมิน - ใบงานที่ 1-4
จากการทา ใบงานที่ - แบบประเมินการ
1-4
อ่านเพื่อความเข้าใจ
ภาษาอังกฤษและการ
คิดวิเคราะห์

- ความถูกต้องของ
คาตอบในใบงานไม่
ต่ากว่า 70%
- แบบประเมินการ
อ่านเพื่อความเข้าใจ
ภาษาอังกฤษและการ
คิดวิเคราะห์

- การถาม - ตอบ
- ประเมินจากการทา
กิจกรรมกลุ่มและ
การทา
ใบงาน 1-4

- ความถูกต้องของ
คาตอบไม่ต่ากว่า
70%
- ผลการประเมิน
คุณภาพผลงานอยูใ่ น
ระดับดีข้ นึ ไป
- ผลการประเมิน
พฤติกรรมจากการ
ทากิจกรรมกลุ่มอยูใ่ น
ระดับดีข้ นึ ไป

- ประเมินจากการ
สังเกต
พฤติกรรมจากการ
ทากิจกรรมกลุ่ม

- ใบงานที่ 1-4
- แบบประเมิน
คุณภาพผลงาน

- แบบสังเกต
พฤติกรรมจากการ
ทากิจกรรมกลุ่ม
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บันทึกหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ผลการจัดการเรียนรู้ , ปัญหา/ อุปสรรค, แนวทางแก้ ไข)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................อาจารย์ผสู ้ อน
(นางสาววราภรณ์ พูลสวัสดิ์)
................./............/..............
ความเห็นหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................................หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
................./............/..............
อนุมตั ิให้ใช้จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้ได้
ไม่อนุมตั ิ เพราะ
.............................................................................................................................................................
ความเห็นเพิม่ เติม
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................................ฝ่ ายวิชาการ
................./............/..........
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ภาคผนวกแผนการจัดการเรียนรู้ แบบ MIA
- ภาพเกี่ยวกับ Carnival
- ใบงานที่ 1 Vocabulary
- ใบความรู ้ที่ 1 RIO Carnival
- ใบงานที่ 2 Read and answer the questions
- ใบงานที่ 3 Answer the following questions according to the text
- ใบงานที่ 4 Write the famous Rio Carnival and Notting Hill Carnival
- แถบชิ้นส่ วนประโยค
- แบบประเมินคุณภาพผลงาน
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ภาพเกี่ยวกับ Carnival

Source : by Andy Falconer on Unsplash
www.travelbeginsat40.com
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Source : by Andy Falconer on Unsplash
www.travelbeginsat40.com
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ใบงานที่ 1

Group______________
Member :
1._______________________
3._______________________
5._______________________

2.______________________
4.______________________
6.______________________

Directions : Write the meaning of the vocabulary.

No. Vocabularies
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

carnival
performance
competition
fantastic
brilliant
traditional
celebration
clown
costume
instrument

Part of Meaning
speech
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ใบความรู้ ที่ 1

HI! My name's Bruno. I'm twelve and I'm from Rio de Janeiro in
Brazill. My favourite time of year is summer. Summer in Brazil is from 22nd
December to 21st March. Every summer in Rio. We celebrate the famous Rio
Carnival. The Rio Carnival is the most famous carnival in the world. It lasts
for four days. The two biggest performances in the Rio Carnival are on
Carnival Sunday and Monday, when the best samba schools in the city have
a competition. Samba schools are dance groups and every samba school has
its own dancers and musicians. The samba school competition is a fantastic
show! Everyone cheers when they see the amazing costumes and floats and
the brilliant dancers. The music is great, too Everybody wants to dance
when they hear Samba music!
The children's parade is on Carnival Tuesday. It's always lots of fun.
Lots of children in Brazil learn how to dance the traditional samba. I go to a
samba school and we're always very busy before the carnival, we write a
special song and we create and practice our dance for the children's parade.
we work together to build and decorate our float and we sew our costumes,
too! When you go to a samba school, you learn to do lots of different things!
There are fantastic street parades at the carnival, too, with clowns, acrobats
and people on stilts. My favourite street parade is called Gigantes da Liro. It
takes place on the Saturday before carnival. I always go to watch it with my
parents. I love the clowns and the giant puppets. I think the carnival in Rio
de Janeiro is the best celebration in the world. There are parties all over the
city during carnival and it seems like the whole city is dancing! Come and
dance with us!

ใบความรู้ที่ 1 (ต่ อ)
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Hello. I'm Cassi and I'm eleven years old. I'm from London in the
UK. I love August in London because that's when the Notting Hill
Carnival takes place. Notting Hill is an area near the centre of London.
The Notting Hill Carnival starts on the last Sunday in August and it lasts
for two days. It's the biggest carnival in Europe and it's the second
largest carnival in the world. About two million people go to the carnival
every year.
Sunday is my favourite day of the carnival, because it's Children's
Day. On Children's Day, you can join in with colorful costume parades,
listen to live music and watch street performances. Most of the street
performers on Children's Day are under 21. There are lots of special
competitions for children, too. My brother and I always take part in the
costume competition. We sometimes enter the dance competition, too.
My mum makes our costumes for Children's Day. My brother and I
usually make masks to wear with our costumes. We always get up early
on Children's Day. The carnival starts at nine o'clock in the morning, and
we always want to watch the beginning. The carnival bands start playing
music in the streets. Steel drums are a traditional instrument in the
Caribbean. They make a beautiful sound. You can eat delicious food at
the carnival. There are food stalls with traditional Caribbean, Nigerian,
Chinese and Thai food. I love Caribbean food. My favourite is grilled
corn on the cob. The streets of Notting Hill are full of people during the
carnival. everybody wants to see the colourful floats and the beautiful
costumes. There are lots of different bands and DJs, so the streets are
very noisy! The Notting Hill Carnival is London's biggest street party, and
I think it's the best party in the world!
Source : Family & Friends 5 Class book
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HI! My name's Bruno. I'm twelve and I'm from Rio de
Janeiro in Brazill. My favourite time of year is summer. Summer
in Brazil is from 22nd December to 21st March. Every summer
in Rio. We celebrate the famous Rio Carnival.
The Rio Carnival is the most famous carnival in the world.
It lasts for four days. The two biggest performances in the Rio
Carnival are on Carnival Sunday and Monday, when the best
samba schools in the city have a competition. Samba schools
are dance groups and every samba school has its own dancers
and musicians. The samba school competition is a fantastic
show! Everyone cheers when they see the amazing
3. Howcostumes
does
and floats and the brilliant dancers. The music is great, too
Everybody wants to dance when they hear Samba music!
The children's parade is on Carnival Tuesday. It's always
lots of fun. Lots of children in Brazil learn how to dance the
traditional samba. I go to a samba school and we're always
very busy before the carnival, We write a special song and we
create and practice our dance for the children's parade. we
work together to build and decorate our float and we sew our
costumes, too! When you go to a samba school, you learn to
do lots of different things!
There are fantastic street parades at the carnival, too,
with clowns, acrobats and people on stilts. My favourite street
parade is called Gigantes da Liro. It takes place on the Saturday
before carnival. I always go to watch it with my parents. I love
the clowns and the giant puppets. I think the carnival in Rio de
Janeiro is the best celebration in the world. There are parties
all over the city during carnival and it seems like the whole city
is dancing! Come and dance with us!

1. When is the Rio
Carnival?
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
2. What is the Rio
__________
Carnival ?

________________________
________________________
________________________

3. How does Bruno’s samba
School prepare for the
carnival?
___________________________
___________________________
___________________________

4. What are there on
street parades at the
carnival?
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
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Hello. I'm Cassi and I'm eleven years old. I'm from
London in the UK. I love August in London because that's
when the Notting Hill Carnival takes place. Notting Hill is
an area near the centre of London. The Notting Hill
Carnival starts on the last Sunday in August and it lasts
for two days. It's the biggest carnival in Europe and it's
the second largest carnival in the world. About two
million people go to the carnival every year.
Sunday is my favourite day of the carnival, because
it's Children's Day. On Children's Day, you can join in with
colorful costume parades, listen to live music and watch
street performances. Most of the street performers on
Children's Day are under 21. There are lots of special
competitions for children, too. My brother and I always
take part in the costume competition. We sometimes
enter the dance competition, too.
My mum makes our costumes for Children's Day.
My brother and I usually make masks to wear with our
costumes. We always get up early on Children's Day. The
carnival starts at nine o'clock in the morning, and we
always want to watch the beginning. The carnival bands
start playing music in the streets. Steel drums are a
traditional instrument in the Caribbean. They make a
beautiful sound. You can eat delicious food at the
carnival. There are food stalls with traditional Caribbean,
Nigerian, Chinese and Thai food. I love Caribbean food.
My favourite is grilled corn on the cob. The streets of
Notting Hill are full of people during the carnival.
everybody wants to see the colourful floats and the
beautiful costumes. There are lots of different bands and
DJs, so the streets are very noisy! The Notting Hill
Carnival is London's biggest street party, and I think it's
the best party in the world!

5. When does The Notting
Hill carnival start?
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
______

6. What happen on Children’s
Day?
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
____________________

7. What activities are in the
carnival?
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_________
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ใบงานที่
Directions: Answer the following questions according to the text
1. Why did samba schools in the city have a competition?
____________________________________________
____________________________________________
2. In paragraph 3 , it refer to
____________________________________________
____________________________________________
3. If you are in parade, what will you dress up?
____________________________________________
____________________________________________
4. If you go to the Brazill in summer you can?
____________________________________________
____________________________________________
5. What is the main idea of this text?
____________________________________________
____________________________________________

Source : http://www.mfa.go.th/

ใบงานที่
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Directions: Write the famous Rio Carnival and Notting Hill Carnival

Dress up for Carnival …..

Rio Carnival is…………

1……………………………………………………………….

2………………………………………………………………

Notting Hill Carnival is………………..
3………………………………………………………………

4……………………………………………………………..

Carnival
Carnival’s Activities……………
1………………………………………………………………………

2………………………………………………………………………

3………………………………………………………………………
……………………….
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แถบชิ้นส่ วนประโยค

1. The Notting Hill

last Sunday
on

Carnival

the

in August

starts

_____________________________________________________________________
2. you
costume
parades
with
Children's
On
colorf

Day,
can

join
in

____________________________________________________________________
3. and Thai food Nigerian Chinese
traditional

,
food stalls

Caribbean,

There are

_____________________________________________________________________
4. samba Lots of
children
Brazil
the
how to
tradit
learn

dance
how to
dance

in

_____________________________________________________________________
5.
brilliant
the
the
Everyone

amazing

see

dancers
costume

cheers
when

they
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แบบประเมินคุณภาพผลงาน
กลุ่ม______________________ชั้น________
สมาชิกกลุ่ม
1._____________________________________________________________________เลขที่__________
2._____________________________________________________________________เลขที่__________
3._____________________________________________________________________เลขที่__________
4._____________________________________________________________________เลขที่__________
5._____________________________________________________________________เลขที่__________
6._____________________________________________________________________เลขที่__________

คาชี้แจง : ทาเครื่ องหมาย ลงในช่องคะแนนตามความเหมาะสมจากมากที่สุดคือ 5 คะแนน
ไปจนถึงน้อย ที่สุดคือ 1 คะแนน

ระดับความคิดเห็น

รายการประเมิน

5

4

3

1. การเลือกใช้คาศัพท์
2. การใช้ภาษา
3. ความถูกต้องของการตอบคาถาม
4. การตรงต่อเวลา
รวม
รวมทั้งหมด
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน

ต่ากว่า 5
5 – 10
10 - 15
15 - 20

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

ปรับปรุ ง
พอใช้
ดี
ดีมาก

2

1
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เกณฑ์ การประเมินคุณภาพผลงาน
เรื่ องที่ประเมิน
1. การเลือกใช้คาศัพท์

2. การใช้ภาษา

3. ความถูกต้อง

4. การตรงต่อเวลา

ระดับคะแนน/ระดับคุณภาพ
5
4
3
2
ใช้คาศัพท์สื่อ
ใช้คาศัพท์สื่อ
ใช้คาศัพท์สื่อ
ใช้คาศัพท์สื่อ
ความหมายตรง ความหมายตรง ความหมายไม่ ความหมายไม่
กับเนื้ อหาได้
กับเนื้ อหาได้
ตรงกับเนื้ อหา ตรงกับเนื้ อหา
ถูกต้อง ครบถ้วน ถูกต้อง เป็ นส่ วน บ้าง
เป็ นจานวน
ใหญ่
มาก
ตัวสะกด
ตัวสะกด
ตัวสะกด
ตัวสะกด
ไวยากรณ์มีความ ไวยากรณ์มีความ ไวยากรณ์มีผิด ไวยากรณ์มีผิด
ถูกต้องสมบูรณ์ ถูกต้องเป็ นส่ วน เล็กน้อย อ่าน
จานวนมาก
อ่านเข้าใจง่าย
ใหญ่อ่านเข้าใจ เข้าใจ
อ่านเข้าใจยาก
ง่าย
ผลงานถูกต้อง
ผลงานถูกต้อง
ผลงานถูกต้อง ผลงานส่ วน
ตามโจทย์ ทาได้ ตามโจทย์ แต่ไม่ บางส่ วน และไม่ ใหญ่ไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนทุกข้อ ครบทุกข้อ
ครบทุกข้อ
กับโจทย์และ
ไม่สมบูรณ์
ส่ งผลงานตาม
ส่ งผลงานตาม
ส่ งผลงานล่าช้า ส่ งผลงานล่าช้า
กาหนดเวลาทุก กาหนดเวลา
เกือบทุก
ทุก
ชิ้นงาน
ล่าช้าบางชิ้นงาน ชิ้นงาน
ชิ้นงาน

1
ใช้คาศัพท์สื่อ
ความหมายไม่
ตรงกับเนื้ อหา
เกือบทั้งหมด
ตัวสะกด
ไวยากรณ์มีผิด
เกือบทั้งหมด
อ่านเข้าใจยาก
ผลงานไม่มี
ความถูกต้อง

ไม่ส่งผลงาน
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แบบประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษและการคิดวิเคราะห์
เรื่ อง ................................................................................................................ ชั้น ..........................
คาชี้แจง : ระบุคะแนนลงในรายการประเมินจากมากที่สุดคือ 5 คะแนน ไปจนถึงน้อยที่สุด
คือ 1 คะแนน
รายการประเมิน

เลขที่

ชื่ อ-สกุล

เกณฑ์ การให้ คะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน

การอ่านเพื่อ
ความเข้าใจ
ภาษาอังกฤษ
(5)

ต่ากว่า 5 คะแนน ระดับคุณภาพ
5–6
คะแนน ระดับคุณภาพ
7–8
คะแนน ระดับคุณภาพ
9 – 10
คะแนน ระดับคุณภาพ

ปรับปรุ ง
พอใช้
ดี
ดีมาก

การคิด
วิเคราะห์
(5)

คะแนนรวม
(10)
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เกณฑ์ การประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษและการคิดวิเคราะห์
เรื่ องที่ประเมิน
ระดับคุณภาพ
1. การอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษ
- นักเรี ยนสามารถอ่านแล้ว แปลความ ตีความ และขยายความ สิ่ งที่อ่านได้
5
ครบถ้วน ถูกต้องและสมบูรณ์
- นักเรี ยนสามารถอ่านแล้ว แปลความ ตีความ และขยายความ สิ่ งที่อ่านส่ วนใหญ่ 4
ได้ถูกต้อง
- นักเรี ยนสามารถอ่านแล้ว แปลความ ตีความ และขยายความ สิ่ งที่อ่านได้ไม่
3
ชัดเจนเท่าที่ควร
2
- นักเรี ยนสามารถอ่านแล้ว แปลความ ตีความ ขยายความ สิ่ งที่อ่านได้นอ้ ย
- นักเรี ยนไม่สามารถอ่านแล้ว แปลความ ตีความ ขยายความ สิ่ งที่อ่านได้
2. การคิดวิเคราะห์
- นักเรี ยนสามารถอ่านคิดวิเคราะห์ความสาคัญ/องค์ประกอบ คิดวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ คิดวิเคราะห์หลักการสิ่ งที่อ่านได้ ครบถ้วน และถูกต้อง
- นักเรี ยนสามารถอ่านคิดวิเคราะห์ความสาคัญ/องค์ประกอบ คิดวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ คิดวิเคราะห์หลักการสิ่ งที่อ่านส่ วนใหญ่ได้ถูกต้อง
- นักเรี ยนสามารถอ่านคิดวิเคราะห์ความสาคัญ/องค์ประกอบ คิดวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ คิดวิเคราะห์หลักการสิ่ งที่อ่านได้ไม่ชดั เจน
- นักเรี ยนสามารถอ่านคิดวิเคราะห์ความสาคัญ/องค์ประกอบ คิดวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ คิดวิเคราะห์หลักการสิ่ งที่อ่านได้นอ้ ย
- นักเรี ยนไม่สามารถอ่านคิดวิเคราะห์ความสาคัญ/องค์ประกอบ คิดวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ คิดวิเคราะห์หลักการสิ่ งที่อ่านได้

1

5
4
3
2
1
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แบบสั งเกตพฤติกรรมจากการทากิจกรรมกลุ่ม
เรื่ อง ..........................................................................................................
ชั้น .................... กลุ่ม ....................
สมาชิกกลุ่ม
1. .................................................................................................................................... เลขที่ ................
2. .................................................................................................................................... เลขที่ ................
3. .................................................................................................................................... เลขที่ ................
4. .................................................................................................................................... เลขที่ ................
5. .................................................................................................................................... เลขที่ ................
6. .................................................................................................................................... เลขที่ ................

คาชี้แจง : ทาเครื่ องหมาย ✓ ลงในช่องคะแนนตามความเหมาะสม จากมากที่สุดคือ 5 คะแนน ไป
จนถึง น้อย ที่สุดคือ 1 คะแนน
ระดับความคิดเห็น
รายการประเมิน
4
3
2
1
1. ความมีวินยั
2. มีความใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน
3. ความร่ วมมือกันภายในกลุ่ม
4. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
5. ความสาเร็จของผลงาน
รวม
รวมทั้งหมด
เกณฑ์ การให้ คะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ระดับคะแนน

1-5
6 – 10
11 - 15
16 - 20

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ

ปรับปรุ ง
พอใช้
ดี
ดีมาก
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ตัวอย่างแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้ าใจ
English Reading Comprehension Ability
วิชาภาษาอังกฤษ (15101) ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5

Pre - test / Post - test

คาชี้แจง
1. ข้ อสอบทั้งหมดมี 30 ข้อ เวลา 1 ชั่วโมง
2. ให้ นักเรียนเขียนชื่ อ นามสกุล เลขที่ และชั้นเรียนลงใน กระดาษคาตอบ
3. ให้ นักเรียนกาเครื่ องหมาย x ในข้ อที่ถูกที่สุดเพียงคาตอบเดียวลงใน
กระดาษคาตอบ
4. ห้ ามขีดฆ่ าหรื อทาเครื่ องหมายใดๆลงในกระดาษทดสอบ
5. เมื่อหมดเวลา ให้ นักเรียนคืนแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ
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Directions :
1.

Read the passages and choose the best answer.

Jane : Mom, I’m going out.
Mother : Look, the sky is dark. Take an umbrella with you.
Jane : O.K. Thank you.
What is the weather like?
a. It’s snowy.
c. It’s cloudy.

2.

b. It’s cold.
d. It’s windy.

The children are wearing like ghosts and witches. They go to people’s houses.
They knock on the doors and people give them some candies or presents.
When is the festival?
a. In August
c. In November

b. In October
d. In December

3. While you are walking to the classroom, you see the teacher carrying lots
of books.
What should you say to her?
a. Be hurry.
b. You are beautiful.
c. Can I help you?
d. Can you hear me?
4.

Your friend is making noise while you are reading in the classroom.
What should you say to him?
a. I’m sorry.
b. Be careful.
c. Can I help you?
d. Please, be quiet.
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5. From the picture, which sentence is correct?
a. My name is Suwit. I live with my father and mother. I have two sisters.
b. My name is Suda. I live with my parents. I have one brother and no sisters.
c. My name is Pim. I live with my parents. I don’t have any brothers and sisters.
d. My name is Manat. I live with my father and mother. I have a brother and a sister.
6. From the picture, which sentence is true?
a. It’s rainy today. We can’t go outside.
b. It’s windy today. We enjoy flying kites.
c. It’s hot and sunny today. I’m on the beach.
d. It’s very cold today. I’m playing with a snowman.
7. What does this sign say?
a. You can drive over 120 km/h.
b. You can drive faster than 120 km/h.
c. You can’t drive faster than 120 km/h.
d. You can’t drive slower than 120 km/h.
Look at the map and answer the questions. (8 – 10)

8. Where is the bank? It’s ……….
a. opposite the hospital
c. next to the book store

b. opposite the book store
d. next to the hospital
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9. How do I get to the shopping mall?
a. Go straight on Sansook Rd. Turn left on Sukhumvit Rd. It’s on the right,
next to the book store.
b. Go straight on Sansook Rd. Turn left on Sukhumvit Rd. It’s on the left,
opposite the bank.
c. Go straight on Sansook Rd. Turn right on Sukhumvit Rd. It’s on the right.
d. Go straight on Sansook Rd. Turn right on Sukhumvit Rd. It’s on the left.
10. Rosebud is a small town in New Jersy. It looks like many other towns in the
United States. What does “it” refer to ?
a. small town
b. the United States
c. Rosebud
d. New Jersy
11. Most people in the United States speak only one language, English. They do not
learn to speak a second language. What does “They” refer to?
a. English
b. the United States
c. Most people
d. second language
12 . In an English class
Ann : I forgot my dictionary. Can I borrow yours?
Jane : Yes, of course.
What should Jane do?
a. She uses Ann’s dictionary.
c. She gives Ann her dictionary.
13. This sign says “__________.”

a. Beware of a bus
c. Beware of a motorcycle

b. She reads her dictionary.
d. She buys a new dictionary.

b. Beware of a plane
d. Beware of a train
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Turn off water, switch off lights.
Kids can do their part.
Pick no flowers, love the trees.
That’s just being smart
14. From the poem, children should not______________ .
a. pick up flowers
b. turn off the tap
c. switch off lights
d. save the trees
15. This poem tells us that children can_____________.
a. help to take a shower
b. help to stand around the tree
c. help to pick up flowers
d. help to reduce global warming
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
วิชาภาษาอังกฤษ (15101) ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
Pre test – Post test

คาชี้แจง
1. ข้ อสอบทั้งหมดมี 30 ข้อ เวลา 1 ชั่วโมง
2. ให้ นักเรียนเขียนชื่ อ นามสกุล เลขที่ และชั้นเรียนลงในกระดาษคาตอบ
3. ให้ นักเรียนกาเครื่ องหมาย X ในข้ อที่ถูกที่สุดเพียงคาตอบเดียวลงใน
กระดาษคาตอบ
4. ห้ ามขีดฆ่ าหรื อทาเครื่ องหมายใดๆลงในกระดาษทดสอบ
5. เมื่อหมดเวลา ให้ นักเรียนคืนแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ
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Directions: Read this fable and answer the questions. (1-4)

One day in summer, a grasshopper was hopping, dancing and singing happily
in a field. Then the grasshopper saw an ant was carrying an ear of a nut to its nest. He
asked, “Why don’t come and chat with me? You don’t have to do that hard work.”
The ant answered the grasshopper, “I have to prepare my food for the winter and you
should do the same.”
The grasshopper didn’t care about the ant’s advice and said, “We have plenty
of food at the present” The ant went away and worked. When the winter came, the
grasshopper had no food so it was very hungry while the ant had much more food to
survive from winter to summer.
source: http://gcan.net/cute-grasshopper-coloringpage.html

1. Why did the ant do hard work in summer?
a. The ant work hard for money.
b. The ant like to eat nut.
c. The ant want to prepare food
d. The ant don’t like a grasshopper.
2. If The grasshopper work hard in summer, What will happen in winter ?
a. The grasshopper will be hungry
b. The grasshopper will be worried
c. The grasshopper will be depressed
d. The grasshopper will have more food to eat
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3. Which of the following is correct?
a. The ant was very lazy but the grasshopper was diligent.
b. In winter, the ant had no food but the grasshopper had enough food.
c. The grasshopper had enough food when the ant stayed in its nest happily.
d. In winter, the grasshopper was sad and hungry but the ant was happy.
4. What is the moral of the story?
a. Easy comes, easy goes.
b. Never waste the time.
c. Honesty is always rewarded.
d. Actions speak louder than words.
All around the world large cities have the same problem. That problem is air
pollution. Bangkok has very bad air. The air there is dirty and very unhealthy. Cars are
one reason for dirty air. Many Thais now own their own cars and drive in the city.
The factories in the area also cause air pollution. These factories put a lot of
smoke into the air. It is not easy to clean up the air in a large city. The government has
to make new laws and everyone has to help.
5. Choose the best topic for this paragraph.
a. Air pollution
b. Factories in Bangkok
c. Bangkok’s air pollution
d. How cars cause air pollution
Bangkok is the capital of Thailand. There are many interesting places as Wat
Prakaew, JJ market and Dusit Zoo. They are famous places in Thailand. People love
to go over there, especially Dusit zoo. Children like to see the animals. If you go
shopping, you will go to JJ market.
6. What is the best title of this story?
a. Interesting Places in Bangkok
c. Interesting Fruits in Bangkok

b. Interesting Food in Bangkok
d. Interesting Animals in Bangkok
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Read the passage and answer the questions. (Items 7-10)
Problems with children
Many children like to eat junk food such as hamburger, pizza, and snacks. It
makes children to be fat. So children should eat good foods that contain five nutrients:
protein, carbohydrate, fat, vitamin and mineral. They should also exercise every day!
They will be healthy and strong.
7. Why shouldn’t children eat junk food?
a. because junk food is delicious
b. because junk food is a good food
c. because junk food make you fat and not healthy
d. because junk food is healthy food
8. How should you do to be strong and healthy?
a. You should eat junk food every day
b. You should exercise every day
c. You should relax
d. You should eat good food & exercise
9. If children eat junk food, It makes children to be______.
a. It makes children to be healthy
b. It makes children to be sick
c. It makes children relax
d. It is delicious
10. What is the best title of this story?
a. Problems with children
b. Healthy and strong
c. Children should eat good food d. Junk food
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Read the passage and answer the questions. (Items 11-13)
What is air pollution? It is dirt in the air. This is a big problem in some
parts of the world.
What causes air pollution? People cause it by burning fuel in buses, cars,
factories, homes, schools, and trains. The smoke from burning fuel has poison gases
and dust. These enter the air and make it dirty.
Why is air pollution bad? The dirty air hurts people. It helps to cause more
colds, coughs and diseases of the heart and lungs. It also hurts plants and animals and
makes clothing and buildings dirty.
11. The passage is about...............................
a. air pollution
b. a big problem
c. smoke from burning fuel
d. diseases of the heart and lungs
12. Paragraph two is about ...........................
a. air pollution is interesting
b. people cause air pollution
c. animals cause a big problem
d. air pollution comes from dirty building
13. If you are teacher, What should you teach student about air pollution?
a. Student should use own car.
b. Student should plant trees and use bus transportation
c. Student should burning fuel
d. Student should throw rubbish in the river
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Read the passage and answer the questions. (Items 14-15)
On Saturday, Billy gets up at 9 o’ clock. Then he reads newspaper
before he has breakfast in the kitchen at 9.30. After his breakfast, he telephones
his mother in Chonburi.
In the afternoon, at 3.00, Billy plays tennis with his sister and after that, they
eat dinner in a restaurant. At 6.00, Billy swims for two hours and then he rides the
bike to his brother’s house. They talk and listen to music together.
Billy watches television in the evening and drinks a glass of soy milk, He
goes to bed at midnight.
14. Which sentence is not correct?
a. Billy swims for two hours
b. Billy gets up at 9 o’ clock
c He goes to bed at midnight.
d. He reads newspaper after he has breakfast
15. From the text , What does Billy look like?
a. lazy and selfish
b. good and friendly
c. shy and boring
d. silly and funny
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

ภาคผนวก ค
การวิเคราะห์ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA
การวิเคราะห์แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ เพื่อหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับองค์ประกอบของการอ่านเพื่อความเข้าใจ
การวิเคราะห์แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เพื่อหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับองค์ประกอบของการคิดวิเคราะห์
การวิเคราะห์ค่าความยาก (p) และค่าอานาจจาแนก (B) ของ แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
การวิเคราะห์ค่าความยาก (p) และค่าอานาจจาแนก (B) ของแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ผลการคานวณหาค่า t-test
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ตารางที่ 12 การวิเคราะห์ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบ MIA ของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
ผลการประเมินระดับความเหมาะสมของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 1

รายการประเมิน
1. มาตรฐานการเรี ยนรู ้

คะแนนความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ระดับความ
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ ค่าเฉลีย่ SD
เหมาะสม
1
2
3
4
5
5
5
4
5
4
4.60 0.55 เหมาะสมมาก

และตัวชี้วดั

ที่สุด

2. สาระสาคัญ

4

5

4

5

4

4.40

0.55 เหมาะสมมาก

3. จุดประสงค์การเรี ยนรู ้

3

4

3

5

4

3.80

0.84 เหมาะสมมาก

4. สาระการเรี ยนรู ้

4

5

3

5

4

4.20

0.84 เหมาะสมมาก

5. สมรรถนะสาคัญของ

4

5

3

5

4

4.20

0.84 เหมาะสมมาก

4

5

3

5

4

4.20

0.84 เหมาะสมมาก

5

5

3

4

4

4.20

0.84 เหมาะสมมาก

4

5

3

5

4

4.20

0.84 เหมาะสมมาก

4

4

3

5

4

4.00

1.00 เหมาะสมมาก

ผูเ้ รี ยน
6. คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
7. การจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้
8. สื่ อ/อุปกรณ์/แหล่ง
เรี ยนรู ้
9. การวัดและประเมินผล
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ผลการประเมินระดับความเหมาะสมของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 2

รายการประเมิน
1. มาตรฐานการ

คะแนนความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ระดับความ
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ ค่าเฉลีย่ SD
เหมาะสม
1
2
3
4
5
5
5
4
5
4
4.60 0.55 เหมาะสม

เรี ยนรู ้และตัวชี้วดั
2. สาระสาคัญ

มากที่สุด
4

5

4

5

4

4.40

0.55 เหมาะสม
มาก

3. จุดประสงค์การ

3

4

3

5

4

3.80

เรี ยนรู ้
4. สาระการเรี ยนรู ้

0.84 เหมาะสม
มาก

4

5

3

5

4

4.20

0.84 เหมาะสม
มาก

5. สมรรถนะสาคัญ

4

5

3

5

4

4.20

ของผูเ้ รี ยน
6. คุณลักษณะอันพึง

มาก
4

5

3

5

4

4.20

ประสงค์
7. การจัดกิจกรรม

5

5

3

4

4

4.20

ประเมินผล

0.84 เหมาะสม
มาก

4

5

3

4

4

4.00

แหล่งเรี ยนรู ้
9. การวัดและ

0.84 เหมาะสม
มาก

การเรี ยนรู ้
8. สื่ อ/อุปกรณ์/

0.84 เหมาะสม

0.71 เหมาะสม
มาก

4

4

3

5

4

4.00

0.71 เหมาะสม
มาก

167
ผลการประเมินระดับความเหมาะสมของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 3

รายการประเมิน
1. มาตรฐานการ

คะแนนความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ระดับความ
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ ค่าเฉลีย่ SD
เหมาะสม
1
2
3
4
5
5
5
4
5
4
4.60 0.55 เหมาะสมมาก

เรี ยนรู ้

ที่สุด

และตัวชี้วดั
2. สาระสาคัญ

4

5

4

5

4

4.40

0.55 เหมาะสมมาก

3. จุดประสงค์การ

3

4

3

5

4

3.80

0.84 เหมาะสมมาก

4. สาระการเรี ยนรู ้

4

5

4

5

4

4.40

0.55 เหมาะสมมาก

5. สมรรถนะสาคัญ

4

5

3

5

4

4.20

0.84 เหมาะสมมาก

4

5

3

5

4

4.20

0.84 เหมาะสมมาก

4

5

4

4

4

4.20

0.45 เหมาะสมมาก

4

5

4

4

4

4.20

0.45 เหมาะสมมาก

4

4

3

5

4

4.00

0.71 เหมาะสมมาก

เรี ยนรู ้

ของผูเ้ รี ยน
6. คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
7. การจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู ้
8. สื่ อ/อุปกรณ์/แหล่ง
เรี ยนรู ้
9. การวัดและ
ประเมินผล
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ผลการประเมินระดับความเหมาะสมของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 4

คะแนนความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
1. มาตรฐานการเรี ยนรู ้

คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ ค่าเฉลีย่ SD
1

2

3

4

5

5

5

4

5

4

4.6

และตัวชี้วดั
2. สาระสาคัญ

ระดับความ
เหมาะสม

0.5 เหมาะสมมาก
5 ที่สุด

4

5

4

5

4

4.4

0.5 เหมาะสมมาก
5

3. จุดประสงค์การ

3

4

3

5

4

3.8

เรี ยนรู ้
4. สาระการเรี ยนรู ้

0.8 เหมาะสมมาก
4

4

5

3

5

4

4.2

0.8 เหมาะสมมาก
4

5. สมรรถนะสาคัญ

4

5

3

5

4

4.2

ของผูเ้ รี ยน
6. คุณลักษณะอันพึง

4
4

5

3

5

4

4.2

ประสงค์
7. การจัดกิจกรรมการ

5

5

3

4

4

4.2

ประเมินผล

0.8 เหมาะสมมาก
4

4

5

3

5

4

4.2

เรี ยนรู ้
9. การวัดและ

0.8 เหมาะสมมาก
4

เรี ยนรู ้
8. สื่ อ/อุปกรณ์/แหล่ง

0.8 เหมาะสมมาก

0.8 เหมาะสมมาก
4

4

4

3

4

4

3.8

0.4 เหมาะสมมาก
5
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ผลการประเมินระดับความเหมาะสมของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 5

คะแนนความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
1. มาตรฐานการเรี ยนรู ้

คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ ค่าเฉลีย่ SD
1

2

3

5

5

4

4
5

5
4

4.6

และตัวชี้วดั
2. สาระสาคัญ

5

4

5

4

4.4

เหมาะสม

0.5 เหมาะสมมาก
5

4

ระดับความ

ที่สุด

0.5 เหมาะสมมาก
5

3. จุดประสงค์การ

3

4

3

5

4

3.8

เรี ยนรู ้
4. สาระการเรี ยนรู ้

0.8 เหมาะสมมาก
4

4

5

3

5

4

4.2

0.8 เหมาะสมมาก
4

5. สมรรถนะสาคัญ

4

5

3

5

4

4.2

ของผูเ้ รี ยน
6. คุณลักษณะอันพึง

4
5

5

3

5

4

4.4

ประสงค์
7. การจัดกิจกรรมการ

4

5

3

4

4

4

ประเมินผล

0.7 เหมาะสมมาก
1

4

5

3

5

4

4.2

เรี ยนรู ้
9. การวัดและ

0.8 เหมาะสมมาก
9

เรี ยนรู ้
8. สื่ อ/อุปกรณ์/แหล่ง

0.8 เหมาะสมมาก

0.8 เหมาะสมมาก
4

4

4

3

5

4

4

0.7 เหมาะสมมาก
1
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ผลการประเมินระดับความเหมาะสมของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่ 6

คะแนนความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
1. มาตรฐานการ

คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ ค่าเฉลีย่ SD
1

2

3

4

5

5

5

4

5

4

4.6

เรี ยนรู ้และตัวชี้วดั
2. สาระสาคัญ

5

4

5

4

4.4

เหมาะสม

0.5 เหมาะสมมาก
5

4

ระดับความ

ที่สุด

0.5 เหมาะสมมาก
5

3. จุดประสงค์การ

3

4

4

5

4

4

เรี ยนรู ้
4. สาระการเรี ยนรู ้

0.7 เหมาะสมมาก
1

4

5

4

5

4

4.4

0.5 เหมาะสมมาก
5

5. สมรรถนะสาคัญ

4

5

3

5

4

4.2

ของผูเ้ รี ยน
6. คุณลักษณะอันพึง

4
4

5

3

5

4

4.2

ประสงค์
7. การจัดกิจกรรม

5

5

3

4

4

4.2

ประเมินผล

0.8 เหมาะสมมาก
4

4

5

4

4

4

4.2

แหล่งเรี ยนรู ้
9. การวัดและ

0.8 เหมาะสมมาก
4

การเรี ยนรู ้
8. สื่ อ/อุปกรณ์/

0.8 เหมาะสมมาก

0.4 เหมาะสมมาก
5

4

4

3

4

4

3.8

0.4 เหมาะสมมาก
5
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ตารางที่ 13 การวิเคราะห์แบบประเมินความสอดคล้อง (IOC) ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อคาถามกับองค์ประกอบการวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ

องค์ประกอบการ
คะแนนความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
วัดความสามารถ ข้อที่ คนที่
คนที่
คนที่
คนที่ คนที่
ในการอ่านเพื่อ
1
2
3
4
5
ความเข้าใจ
1 +1
+1
+1
+1
+1
แปลความ

ตีความ
ตีความ
ขยายความ
ขยายความ
แปลความ
แปลความ
แปลความ
แปลความ
แปลความ
แปลความ
แปลความ
แปลความ
ขยายความ
แปลความ
ขยายความ
แปลความ
ขยายความ
ตีความ

R

IO
C

5

1.00

2

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

3

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

4

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

5

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

6

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

7

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

8

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

9

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

10

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

11

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

12

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

13

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

14

0

+1

+1

0

+1

3

.80

15

+1

+1

+1

0

+1

4

1.00

16

-1

+1

+1

+1

+1

3

1.00

17

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

18

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

19

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00
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ขยายความ
ตีความ
ขยายความ
ขยายความ
ตีความ
ตีความ
ตีความ
ตีความ
ตีความ
ขยายความ
ขยายความ
ตีความ
ขยายความ
ขยายความ
ขยายความ
แปลความ
แปลความ
แปลความ
ตีความ
ตีความ
ขยายความ

20

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

21

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

22

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

23

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

24

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

25

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

26

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

27

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

28

-1

+1

+1

+1

+1

3

1.00

29

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

30

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

31

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

32

-1

+1

+1

+1

+1

3

1.00

33

-1

+1

+1

+1

+1

3

1.00

34

-1

+1

+1

+1

+1

3

1.00

35

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00

36

+1

+1

+1

0

+1

4

1.00

37

+1

+1

+1

0

+1

4

1.00

38

-1

+1

+1

0

+1

4

1.00

39

-1

+1

+1

+1

+1

3

1.00

40

+1

+1

+1

+1

+1

5

1.00
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ตารางที่ 14 การวิเคราะห์แบบประเมินความสอดคล้อง (IOC) ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อคาถามกับองค์ประกอบการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์

องค์ประกอบการวัด
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์
คิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์
คิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์
คิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์
คิดวิเคราะห์ความสาคัญ
คิดวิเคราะห์หลักการ
คิดวิเคราะห์หลักการ
คิดวิเคราะห์ความสาคัญ
คิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์
คิดวิเคราะห์หลักการ
คิดวิเคราะห์ความสาคัญ
คิดวิเคราะห์หลักการ
คิดวิเคราะห์หลักการ
คิดวิเคราะห์หลักการ
คิดวิเคราะห์หลักการ
คิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์
คิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์
คิดวิเคราะห์ความสาคัญ
คิดวิเคราะห์หลักการ
คิดวิเคราะห์หลักการ
คิดวิเคราะห์หลักการ
คิดวิเคราะห์ความสาคัญ
คิดวิเคราะห์ความสาคัญ
คิดวิเคราะห์ความสาคัญ

คะแนนความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ข้อที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4
5
1 +1 +1
+1
+1
+1
2 +1 +1
+1
+1
+1
3 +1 +1
+1
+1
+1
4 +1 +1
+1
+1
+1
5 +1 +1
+1
+1
+1
6 +1 +1
0
+1
+1
7 +1 +1
+1
+1
+1
8 +1 +1
+1
+1
+1
9 +1 +1
+1
+1
+1
10 +1 +1
+1
+1
+1
11 +1 +1
-1
+1
+1
12 +1 +1
-1
+1
+1
13 +1 +1
-1
+1
+1
14 +1 +1
+1
+1
+1
15 +1 +1
-1
+1
+1
16 +1 +1
-1
+1
+1
17 +1 +1
-1
+1
+1
18 +1 +1
+1
+1
+1
19 +1 +1
-1
+1
+1
20 +1 +1
-1
+1
+1
21 +1 +1
-1
+1
+1
22 +1 +1
-1
+1
+1
23 +1 +1
-1
+1
+1

R

IOC

5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
3
3
3
5
3
3
3
5
3
3
3
3
3

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.80
1.00
1.00
1.00
1.00
0.60
0.60
0.60
1.00
0.60
0.60
0.60
1.00
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
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คิดวิเคราะห์ความสาคัญ
คิดวิเคราะห์ความสาคัญ
คิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์
คิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์
คิดวิเคราะห์ความสาคัญ
คิดวิเคราะห์หลักการ
คิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์
คิดวิเคราะห์หลักการ
คิดวิเคราะห์หลักการ
คิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์
คิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์
คิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์
คิดวิเคราะห์ความสาคัญ
คิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์
คิดวิเคราะห์ความสาคัญ
คิดวิเคราะห์ความสาคัญ
คิดวิเคราะห์หลักการ

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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ตารางที่ 15 การวิเคราะห์ค่าความยาก (p) และค่าอานาจจาแนก (B) ของแบบทดสอบวัด
ความสามาถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ข้อที่

ค่าความยาก (p)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

0.92
0.64
0.60
0.75
0.71
0.43
0.79
0.57
0.60
0.36
0.25
0.36
0.35
0.42
0.35
0.64
0.67
0.57
0.57
0.57
0.57
0.5
0.18
0.64

ค่าอานาจจาแนก
(B)
0
0.42
0.35
0.5
0.57
0.57
0.29
0.14
0.5
0.29
0.21
0.43
0
-0.14
0.14
0.57
0.64
0.42
0
0.57
0.57
0.14
0.21
0.28

แปลผล
ตัดทิ้ง
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ตัดทิ้ง
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ตัดทิ้ง
ตัดทิ้ง
ตัดทิ้ง
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ตัดทิง้
ใช้ได้
ใช้ได้
ตัดทิ้ง
ตัดทิง้
ใช้ได้

นาไปใช้ เป็ น
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

176
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

0.5
0.4
0.39
0.64
0.5
0.28
0.54
0.43
0.43
0.5
0.42
0.71
0.32
0.42
0.21
0.60

0.29
-0.1
0.64
0.57
0.86
0.25
0.79
0.71
0.43
-0.3
0.42
0.57
0.35
0.57
0.28
0.5

ใช้ได้
ตัดทิ้ง
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ตัดทิ้ง
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

หมายเหตุ
เกณฑ์การคัดเลือกข้อคาถามแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ดังนี้
1. พิจารณาค่าอานาจจาแนก (B) ของข้อคาถามแต่ละข้อ
2. พิจารณาค่าความยาก (p) ของข้อคาถามแต่ละข้อ
3. พิจารณาคาถามให้ครอบคลุมการวัดความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
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ตารางที่ 16 การวิเคราะห์ค่าความยาก (p) และค่าอานาจจาแนก (B) ของแบบทดสอบวัด
ความสามาถในการคิดวิเคราะห์
ข้อที่

ค่าความยาก (p)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

0.71
0.60
0.53
0.67
0.93
0.46
0.21
0.71
0.64
0.32
0.67
0.53
0.46
0.67
0.60
0.60
0.46
0.53
0.67
0.46
0.82
0.53
0.67
0.60

ค่าอานาจจาแนก
(B)
0.28
-0.07
0.35
0.35
0.35
0.35
0.28
0.28
0.14
-0.07
0.07
0.21
0.21
0.35
0.35
0.5
0.5
0.5
0.64
0.5
0.35
0.5
0.5
0.5

แปลผล
ใช้ได้
ตัดทิ้ง
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ตัดทิ้ง
ตัดทิ้ง
ตัดทิ้ง
ตัดทิ้ง
ตัดทิ้ง
ตัดทิ้ง
ตัดทิ้ง
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

นาไปใช้ เป็ น
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

0.3
0.53
0.60
0.64
0.39
0.64
0.71
0.71
0.5
0.5
0.64
0.53
0.60
0.53
0.42
0.67

0.64
0.64
0.78
0.14
0.5
0.28
0.28
0.42
0.71
0.42
0.42
0.21
0.07
0.5
0.57
0.35

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ตัดทิ้ง
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ตัดทิ้ง
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

หมายเหตุ
เกณฑ์ในการคัดเลือกข้อคาถามสาหรับแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ดงั นี้
1. พิจารณาค่าอานาจจาแนก (B) ของข้อคาถามแต่ละข้อ
2. พิจารณาค่าความยาก (p) ของข้อคาถามแต่ละข้อ
3. พิจารณาคาถามให้ครอบคลุมการวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์
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ตารางที่ 17 คะแนนการทาแบบทดสอบวัดความสามาถในการอ่านเพื่อความเข้าใจก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยน (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน คนที่ คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน
18
27
15
12
20
20
30
16
19
24
13
22
17
21
29
10
20
18
19
28
15
23
19
13
23
19
27
20
21
29
13
22
21
20
28
18
27
22
11
21
19
29
23
10
20
12
21
24
18
25
13
22
25
22
30
23
30
26
21
29
15
22
27
9
19
13
20
28
16
23
16.17
24.64
̅
𝒙
4.14
3.76
SD
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ตารางที่ 18 คะแนนการทาแบบทดสอบวัดความสามาถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
(คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
คนที่ คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน
1
15
22
2
17
26
3
9
18
4
8
17
5
18
23
6
10
20
7
15
23
8
18
27
9
17
26
10
12
21
11
15
22
12
20
28
13
10
20
14
13
22

คนที่ คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน
15
10
21
16
16
24
17
21
28
18
17
25
19
15
22
20
20
27
21
18
25
22
8
18
23
10
19
24
16
23
25
19
26
26
20
28
27
8
17
28
15
22
14.64
22.85
̅
𝒙
4.12
3.39
SD
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ตารางที่ 19 การคานวณหาค่า t-test สาหรับการเปรี ยบเทียบคะแนนความสามาถในการอ่าน
เพื่อความเข้าใจทั้ง 3 ด้านของนักเรี ยน ก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน
One-Sample Statistics
N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

การแปลความ

28

5.46

1.795

.339

การตีความ

28

5.18

1.416

.268

การขยายความ

28

5.54

1.427

.270

รวม

28

16.18

4.146

.784

One-Sample Statistics
N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

การแปลความ

28

8.71

1.243

.235

การตีความ

28

7.86

1.380

.261

การขยายความ

28

8.07

1.489

.281

รวม

28

24.64

3.764

.711

Group Statistics
การแปลความ
การตีความ
การขยายความ
รวม

group
Pre test
post test
Pre test
post test
Pre test
post test
Pre test
post test

N
28
28
28
28
28
28
28
28

Mean
5.46
8.71
5.18
7.86
5.54
8.07
16.18
24.64

Std. Deviation
1.795
1.243
1.416
1.380
1.427
1.489
4.146
3.764

Std. Error Mean
.339
.235
.268
.261
.270
.281
.784
.711
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ตารางที่ 19 (ต่อ)
Paired Samples Statistics
Mean

Std. Deviation

N

Std. Error
Mean

group

5.46

28

.505

.067

การแปลความ

8.71

28

3.160

.290

group

5.18

28

.505

.067

การตีความ

7.86

28

2.185

.239

group

5.54

28

.505

.067

การขยายความ

8.07

28

3.072

.250

Pair 1

Pair 2

Pair 3

Paired Samples Correlations
N

Sig.

Correlation

Pair 1

group & การแปลความ

28

.740

.000

Pair 2

group & การตีความ

28

.686

.000

Pair 3

group & การขยายความ

28

.702

.000

Paired Samples Test
Paired Differences
Mean

Std.

Std. Error

95% Confidence

Deviation

Mean

Interval of the
Difference
Lower

Pair 1

group - การแปลความ

-5.161

1.827

.244

-5.650

Pair 2

group - การตีความ

-4.786

1.486

.199

-5.184

Pair 3

group - การขยายความ

-4.304

1.560

.208

-4.721
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ตารางที่ 20 การคานวณหาค่า t-test สาหรับการเปรี ยบเทียบคะแนนความสามาถในการคิดวิเคราะห์
ทั้ง 3 ด้าน ของนักเรี ยน ก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน
One-Sample Statistics
N

Mean

Std. Deviation Std. Error Mean

วิเคราะห์ความสาคัญ

28

5.07

1.654

.313

วิเคราะห์ความสัมพันธ์

28

5.07

1.412

.267

วิเคราะห์หลักการ

28

4.50

1.427

.270

รวม

28

14.64

4.130

.780

One-Sample Test
Test Value = 21
t

df

Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower

วิเคราะห์ความสาคัญ

16.225

27

.000

5.071

4.43

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ 19.001

27

.000

5.071

4.52

วิเคราะห์หลักการ

16.684

27

.000

4.500

3.95

รวม

18.763

27

.000

14.643

13.04
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ตารางที่ 20 (ต่อ)

วิเคราะห์ความสาคัญ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์
วิเคราะห์หลักการ
รวม

t

df

34.492
33.021
29.912
35.613

27
27
27
27

One-Sample Test
Test Value = 21
Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
.000
8.250
7.76
.000
7.500
7.03
.000
7.107
6.62
.000
22.857
21.54

Group Statistics
group
Pre test
post test
Pre test
วิเคราะห์ความสัมพันธ์
post test
Pre test
วิเคราะห์หลักการ
post test
Pre test
รวม
post test
วิเคราะห์ความสาคัญ

N

Mean

28
28
28
28
28
28
28
28

5.07
8.25
5.07
7.50
4.50
7.11
14.64
22.86

Std. Deviation Std. Error
Mean
1.654
.313
1.266
.239
1.412
.267
1.202
.227
1.427
.270
1.257
.238
4.130
.780
3.396
.642
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ตารางที่ 20 (ต่อ)
Paired Samples Statistics
Mean

Std. Deviation

N

Std. Error Mean

group

5.07

28

.505

.067

วิเคราะห์ความสาคัญ

8.25

28

2.168

.290

group

5.07

28

.505

.067

วิเคราะห์ความสัมพันธ์

7.50

28

1.786

.239

group

4.50

28

.505

.067

วิเคราะห์หลักการ

7.11

28

1.872

.250

Pair 1

Pair 2

Pair 3

Paired Samples Correlations
N

Correlation

Sig.

Pair 1

group & วิเคราะห์ความสาคัญ

28

.630

.000

Pair 2

group & วิเคราะห์ความสัมพันธ์

28

.610

.000

Pair 3

group & วิเคราะห์หลักการ

28

.575

.000

Paired Samples Test
Paired Differences
Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower

Pair 1

group - วิเคราะห์ความสาคัญ

-5.161

1.827

.244

-5.650

Pair 2

group - วิเคราะห์ความสัมพันธ์

-4.786

1.486

.199

-5.184

Pair 3

group - วิเคราะห์หลักการ

-4.304

1.560

.208

-4.721

ประวัติย ่อของผู้วิจัย

ประวัติย่อของผู้วิจัย
นางสาววราภรณ์ พูลสวัสดิ์
28 สิ งหาคม พ.ศ. 2531
จังหวัดตราด
บ้านเลขที่ 145/ 2 หมู่ที่ 2 ตาบลหนองคันทรง อาเภอเมืองตราด จังหวัด
ตราด รหัสไปรษณีย ์ 23000
ตาแหน่ งและประวัติการ พ.ศ. 2555 ครู สอนภาษาอังกฤษ โรงเรี ยนปรี ชานุศาสน์
พ.ศ. 2556 อาจารย์ฝ่ายโปรแกรมเน้นความสามารถทางภาษาโรงเรี ยน
ทางาน
สาธิต ''พิบูลบาเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
พ.ศ. 2554 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2564 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ชื่ อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยู่ปัจจุบัน

