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บทคัดย ่อภาษาไทย  

60263331 : หลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
คำสำคัญ : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้, วิธีสอนแบบ MIA, ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ, กลยุทธ์การอ่าน 

นางสาว อาธิติยา งอกสิน: ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIAเพ่ือส่งเสริมทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื ่อความเข้าใจและกลยุทธ์การอ่านสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 อาจารย์ที ่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก : อาจารย์ ดร. พรพิมล รอดเคราะห์ 

 
การวิจัยครั ้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื ่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื ่อความเข้าใจของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA 2) 
เพื่อศึกษาการใช้กลยุทธ์ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA และ 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 จำนวน 36 คน ที่กำลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสระยายโสม
วิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็น
หน่วยสุ่มด้วยการจับสลาก (Lottery) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอน
แบบ MIA 2) แผนการจัดการเร ียนรู้ 3) แบบทดสอบเพื ่อวัดท ักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื ่อความเข ้าใจ  
4) แบบสอบถามกลยุทธ์การอ่าน และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ 
MIA สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก ่ค่าเฉลี่ย (x) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการทดสอบ  ค่าทีแบบไม่
เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent) 

ผลวิจัยพบว่า 

1. ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้ 
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใช้กลยุทธ์ในการอ่านหลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA อยู่ในระดับมาก  (x = 4.31, SD = 0.75) โดยกลยุทธ์การอ่านที่นักเรียนใช้บ่อยที่สุด  
3 ลำดับ คือ ลำดับที ่1 กลยุทธ์การตรวจสอบความเข้าใจ (x = 4.53, SD = 0.65) ลำดับที ่2 กลยุทธ์อ่านอย่างคร่าว 
ๆ (x = 4.50, SD = 0.56) และลำดับที่ 3 กลยุทธ์การหาคำตอบให้กับคำถาม (x= 4.47, SD = 0.65) 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามวิธีสอนแบบ MIA อยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด  (x = 4.73, SD = 0.50) 
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บทคัดย ่อภาษาอังกฤษ  

60263331 : Major (CURRICULUM AND INSTRUCTION) 
Keyword : AN INSTRUCTIONAL PACKAGE/ MIA (A MORE INTEGRATED APPROACH)/ ENGLISH READING 
COMPREHENSION ABILITY/ READING STRATEGIES 

MISS ARTHITIYA NGOKSIN : EFFECTS OF USING AN INSTRUCTIONAL PACKAGE 
BASED ON MIA(A MORE INTEGRATED APPROACH) TO ENHANCE ENGLISH 
READINGCOMPREHENSION ABILITY AND READING STRATEGIESFOR MATTHAYOMSUKSA 1 
STUDENTS THESIS ADVISOR :  PORNPIMON RODKROH, Ph.D. 

The purposes of this research were : 1) to compare the English reading comprehension ability 
of Matthayomsuksa 1 students before and after using an instructional package based on MIA (A More 
Integrated Approach); 2) to study using the reading strategies of Matthayomsuksa 1 students after using an 
instructional package based on MIA; and 3) to study the students’ satisfaction towards the instructional 
package based on MIA. The sample consisted of 36 Matthayomsuksa 1 students from Srayaisomwittaya 
School, Suphanburi, selected by simple random sampling during the second semester of the academic 
year 2021.The instruments used for collecting data were: 1) an instructional package by MIA; 2) lesson 
plans; 3) English reading comprehension tests; 4) a questionnaire investigating students’ use of the reading 
strategies; and 5) a questionnaire investigating students' satisfaction towards learning by using the 
instructional package based on MIA. The data were analyzed by mean (x), standard deviation (SD) and t-
test dependent. 

The results on findings were as follows: 

1. The Matthayomsuksa 1 students' post-English reading comprehension abilities were higher 
than pre-English reading comprehension abilities at the 0.05 level of significance. 

2. The Matthayomsuksa 1 students' use of the reading strategies after using the instructional 
package based on MIA was at the high level (x = 4.31, SD = 0.75) The three reading strategies most 
frequently used by the students were: comprehension checking (x = 4.53, SD = 0.65), skimming (x = 4.50, 
SD = 0.56) and answering questions (x = 4.47, SD = 0.65) respectively. 

3. The satisfaction of Matthayomsuksa 1 students towards the instructional package based on 
MIA was at the highest level (x = 4.73, SD = 0.50). 
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เสียสละเวลาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ ชี้แนะ และแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการสร้างเครื่องมือที่ใช้        
ในงานวิจัยสำหรับทำวิทยานิพนธ์ 

ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้  
วิทยาการต่าง ๆ และมอบประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพครู ขอขอบพระคุณเจ้าของตำรา หนังสือ 
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ขอขอบคุณ นางสาวจันทร์ฉาย สุขสาร นางสาวแวววัน มนูธาราม และนางสาวเบญจวรรณ         
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บทที่ 1  
บทนำ 

 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีผู้คนใช้อย่างแพร่หลายท่ัวโลก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องจัดให้
มีการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และสามารถใช้ภาษาอังกฤษให้เข้าถึงความรู้และ              
ทันโลกในยุคปัจจุบัน ทั้งยังสามารถใช้ในการพัฒนาตนเองเพื่อเข้าแข่งขันในระดับโลก (ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ, 2557)  ประเทศไทย  
ได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน วิทยาการทางด้านวิทยาศาสตร์ สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศจึงพัฒนา
อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการยกระดับมาตรฐานวิชาภาษาอังกฤษ พัฒนาหลักสูตร ส่ือ และครูด้านภาษา จึง
เป็นสิ ่งสำคัญเพื ่อรองร ับ Thailand 4.0 ทั ้งนี ้กระทรวงศึกษาธิการยังส่งเสริม สนับสนุนการ                
จัดกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย  สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็น               
ในศตวรรษที่ 21 รวมถึงให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 

การศึกษาไทยที่พัฒนาสู่ยุคของสังคมแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มนุษย์ต้องใช้ความรู้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคม ภาษาอังกฤษนับเป็นเครื่องมือที่สำคัญในสังคมแห่งการเรียนรู ้นี้ 
เนื ่องจากมนุษย์ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลในการสร้างสมความรู้และประสบการณ์ ดังนั้น
จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ คือ ให้ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะท้ัง 4 คือ ฟัง พูด อ่าน 
เขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (สุวรรณี ศิริพิทักษ์ชัย, 2559) ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบาย
เร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั ้งระบบให้สัมพันธ์เชื ่อมโยงกัน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียน
สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและใช้ในการแสวงหาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง เพื่อที่จะ
นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกประกาศ 
เรื ่อง การปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการ
ปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ, 2557) ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังได้เสนอ
นโยบายพัฒนาภาษาอังกฤษ โดยมีแผนท่ีจะเพิ่มโรงเรียนประจำอำเภอสอนสองภาษา จำนวน 2,000 
โรงเรียนในปีการศึกษา 2563  พร้อมท้ังวางมาตรฐานหลักสูตรกลุ่มสาระภาษาอังกฤษและเกณฑ์ของ
ครูผู้สอน รวมถึงผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกระดับทุกประเภท (มติชน, 2562) 
นอกจากนี้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยังได้กล่าวถึงแนวทางการขับเคล่ือนนโยบาย
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การยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษว่าในปี 2564 จะยกให้เป็นปีแห่งการเดินหน้ายกระดับ
ภาษาอังกฤษของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โดยกล่าวเน้นย้ำว่า ผู้ เรียน
จะต้องเริ่มฝึกการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษต้ังแต่ระดับปฐมวัยด้วยการส่ือสารภาษา คำศัพท์ท่ีเข้าใจง่าย 
เพราะต้องยอมรับว่าโลกยุคนี้คงไม่สามารถเรียนรู้ภาษาไทยได้เพียงภาษาเดียว ดังนั้นครูผู้สอนจะต้อง
ส่งเสริมการสื่อสารภาษาอังกฤษในโรงเรียนให้มากขึ้น อีกทั้งครูผู้สอนจะต้องสอดแทรกภาษาอังกฤษ
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในวิชาหลักด้วย (ไทยโพสต์, 2564) และเพื่อให้สอดรับกับการเรียนการสอน
ระดับมัธยมศึกษาของไทย ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอด โดยเน้นทั้ง 4 
ทักษะคือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและการ
ประกอบอาชีพในอนาคต 

จากการเปรียบเทียบความสำคัญของทักษะทั้ง 4 ทักษะแล้วนั้น พบว่าการอ่านเป็นทักษะท่ี
จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพราะการเรียนในแต่ละวิชา ล้วนต้องใช้การ
อ่านเป็นหลักในการส่ือสาร ทักษะการอ่านจึงเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ในด้านต่าง ๆ รวมถึง
การประกอบอาชีพในอนาคต (น่านฟ้า จันทะพรม, 2549 ; พิชญาภา อินธิแสง, 2558) สอดคล้องกับ 
Nilakarn (2004) ที่กล่าวว่าทักษะการอ่านเป็นเครื่องมือสำคัญในการแสวงหาความรู้เพื่อนำไปใช้ใน
การศึกษาและการทำงานในปัจจุบัน และสอดคล้องกับ Anderson (1999) ที่กล่าวว่าการอ่านเป็น
ทักษะสำคัญสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ เป็นภาษาท่ีสองท่ีช่วยให้ผู้เรียนรอบรู้ ผู้อ่านต้องใช้กลยุทธ์ท่ี
หลากหลายต่างกันไป เพื่อทำให้ตนเองประสบความสำเร็จในการอ่าน และไม่มีผู้อ่านคนใดท่ีจะใช้กล
ยุทธ์และทักษะการอ่านท่ีเหมือนกันแล้วประสบผลสำเร็จหรือเข้าใจได้เท่ากัน การอ่านจึงเป็นทักษะท่ี
จำเป็นท่ีต้องสร้างให้เกิดแก่ผู้เรียน เห็นได้ชัดจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการส่ือสาร กำหนดไว้ชัดเจนในมาตรฐาน ต 1.1 ว่า เข้าใจและตีความเรื่อง
ท่ีฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล (สำนักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา, 2551) ดังนั้นทักษะการอ่านภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ ่งที ่นักเรียนไม่สามารถ
หลีกเลี ่ยงได้ในการศึกษาในยุคปัจจุบัน นอกจากนักเรียนจะต้องอ่านเนื้อหาวิชาที่เร ียนแล้วใน
ชีวิตประจำวันของนักเรียนยังสามารถพบภาษาอังกฤษได้ทุกท่ี เช่น บทความ การโฆษณา ฉลากสินค้า 
เป็นต้น ซึ่งหากนักเรียนที่มีทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่ดีมากเท่าใด นักเรียนย่อมได้เปรียบทาง
ความรู้ความเข้าใจ ความคิดแนวใหม่จากสิ่งที่อ่าน ซึ่งสามารถนำมาต่อยอดความรู้ของตนเองได้มาก
ขึ ้น เช่นเดียวกับ Carrell (1989, as cited in Barnett, 1988) ที ่กล่าวว่าการที ่คนทั ่วโลกเรียน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศด้วยจุดหมายเดียวกัน คือ เพื่ออ่านภาษาภาษาอังกฤษให้เข้าใจ  

จากความสำคัญของการอ่านท่ีกล่าวมาข้างต้น ส่งผลใหก้ารสอนทักษะการอ่านมีความสำคัญ
มากขึ้น แต่เนื่องจากทักษะการอ่านนั้นเป็นทักษะท่ีค่อนข้างซับซ้อน จำเป็นต้องอาศัยการฝึกฝนอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพราะการอ่านไม่ใช่เพียงอ่านคำหรือประโยคออกเท่านั้น แต่ต้องมีความเข้าใจ



 3 
 
ด้วย จึงจำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนจากครูผู้สอนในห้องเรียนจนชำนาญก่อนจึงสามารถฝึกเพิ่มเติมด้วย
ตนเองนอกเหนือจากเวลาเรียนได้ ซึ่งต่างจากการฝึกทักษะการฟัง พูด ซึ่งสามารถฝึกได้เองจากส่ือ 
ต่าง ๆ รอบตัว ทั้งนี้การสอนนักเรียนให้มีทักษะอ่านเพื่อความเข้าใจจึงจำเป็นต้องใช้กลยุทธ์การอา่น
ควบคู่กันไปเพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับ Auerbach and Paxton (1997)   
ท่ีกล่าวว่า การใช้กลวิธีการอ่านมาช่วยในการอ่านทำความเข้าใจในบทอ่าน เป็นการเสริมให้กับผู้อ่านท่ี
มีความสามารถในภาษาท่ีสองมากขึ้น และสอดคล้องกับ กิจจา กำแหง (2554) ท่ีกล่าวว่า ผลการวิจัย
จำนวนมากพบว่า ยุทธวิธีในการอ่านมีความสัมพันธ์กับสมรรถนะในการอ่านผู้เรียนที่มีสมรรถนะ             
ในการอ่านต่ำ สามารถพัฒนาการอ่านได้ดีขึ้น หลังการได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับยุทธวิธีในการอ่าน  

ในปัจจุบันพบปัญหาของนักเรียนไทยท่ีถึงแม้จะเรียนภาษาอังกฤษมาต้ังแต่ช้ันประถมตอนต้น 
แต่ก็ยังไม่สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้คล่อง และไม่เข้าใจในส่ิงท่ีตนเองอ่าน ดังเห็นได้จากค่าสถิติผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา ปีการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 25.71 ซึ่งต่ำ
กว่าระดับประเทศที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 29.45 อยู่ 3.75 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 
2561) ในปีการศึกษา 2562 ค่าสถิติผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 28.51 ซึ ่งต่ำกว่า
ระดับประเทศท่ีมีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 33.25 อยู่ 4.74 (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2562) 
และเมื่อวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนสระยายโสมวิทยาปี 2561 ถึง 2562 พบว่ามีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 27.09 และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศปี 2561 ถึง 2562 พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
27.11 จึงสรุปได้ว ่าค่าสถิติผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET) วิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา เฉลี่ย 2 ปี ต่ำกว่า
ระดับประเทศ 

นอกจากนี้จากการศึกษาคะแนนผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสระยายโสมวิทยาในปีการศึกษา 2561-2563 พบว่ามีนักเรียนที่มีเกรด
เฉล่ียต่ำกว่า 2.00 คิดเป็นร้อยละ 36.54 ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสระ
ยายโสมวิทยา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี กำลังประสบปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
รายวิชาภาษาอังกฤษมาอย่างต่อเนื่อง (รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา, 2561 - 2563) ดังแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 21102) ในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2561-2563 

 
จากการสัมภาษณ์คณะครูผู ้สอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา

พบว่า สาเหตุของปัญหาที่ส่งผลให้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ต่ำ 
อาจเนื่องมาจากหลายสาเหตุ ซึ่งสาเหตุที่สำคัญประการหนึ่งคือ นักเรียนมีความรู้ด้านคำศัพท์ไม่
เพียงพอ ขาดความรู้ด้านไวยากรณ์ ขาดทักษะกระบวนการเกี่ยวกับการอ่านท่ีถูกต้อง จับประเด็นของ
เรื่องที่อ่านไม่ได้ และอาจเกิดจากครูใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหามากกว่าระดับการอ่านของ
นักเรียน รวมถึงปัญหาด้านวิธีสอนท่ีครูจะเน้นการสอนในหนังสือซึ่งเป็นการสอนอ่านเพื่อตอบคำถาม 
จึงขาดกิจกรรมท่ีจะนำพาให้นักเรียนอ่านเพื่อความเข้าใจได้ง่ายข้ึน และนักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีพื้นฐาน
ด้านทักษะการอ่านจากโรงเรียนประถม ครูผู้สอนไม่ได้เน้นการสอนให้นักเรียนอ่านทำความเข้าใจ 
ส ่วนใหญ ่เป ็นการสอนหลักไวยากรณ์ และใช ้ส ื ่อการสอนเด ิมซ ้ำ ๆ  (คณะคร ูกล ุ ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา, สัมภาษณ์, 10 กันยายน 2563) ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอน
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จึงได้ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุท่ีทำให้ผล
การเร ียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษไม่ประสบผลสำเร็จ พบว่าเก ิดจากสาเหต ุ 3 ด้าน คือ                  
1) ด้านครูผู้สอน เนื่องจากครูผู้สอนมักใช้เนื้อหาจากหนังสือเรียนเป็นหลัก โดยเป็นการเน้นให้อ่านเพื่อ
ตอบคำถาม ไม่ได้เน้นกระบวนการของการอ่านเพื่อความเข้าใจ รวมถึงขาดกิจกรรมการอ่านที่น่าสนใจ
ท่ีจะดึงดูดให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้ 2) ด้านนักเรียน เนื่องจากนักเรียนมีความรู้พื้นฐาน
ที่แตกต่างกัน ขาดความรู้ด้านคำศัพท์ ขาดทักษะในการอ่านที่ถูกวิธี ไม่ทราบกลวิธีในการอ่าน และ
ขาดทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ และ 3) ด้านสื่อการสอน เนื่องจากสื่อการสอนที่ใช้เป็นหลัก คือ 
หนังสือเรียน จึงไม่น่าสนใจเท่าที่ควร ทำให้นักเรียนไม่กระตือรือร้นในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 

ปีการศึกษา 
นักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ีย
ต้ังแต่ 3 ข้ึนไป คิดเป็น

ร้อยละ 

นักเรียนท่ีมีเกรด
เฉล่ีย 2-2.5 คิด

เป็นร้อยละ 

นักเรียนท่ีมีเกรด
เฉล่ียต่ำกว่า 2 
คิดเป็นร้อยละ 

2561 38.01 28.29 33.70 
2562 44.16 23.38 32.47 
2563 30.17 26.37 43.46 

เฉล่ีย 3 ปี ร้อยละ 37.45 26.01 36.54 
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จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยได้ทำการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วิธีการสอนของนักวิชาการทาง
การศึกษาต่างๆ และการทบทวนวรรณกรรม เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว พบว่าแนวทางที่จะสามารถ
นำมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษที่ช่วยพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการอ่าน
และทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานในการอ่าน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษ คือ การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  (instructional package) ซึ่งชุดกิจกรรมการเรียนรู้
จะช่วยให้การจัดกิจกรรมการเรียนนั้นมีข้ันตอนท่ีหลากหลาย ตามความเหมาะสมของเนื้อหา เพื่อให้
ผ ู ้ เร ียนสามารถเรียนร ู ้และบรรลุจ ุดมุ ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซ ึ ่งสอดคล้องกับ ว ิเช ียร                      
ธำรงโสตถิสกุล (2560) และ Marksub (2012) ที ่ได้กล่าวว ่า กล่าวว่า ชุดกิจกรรมการเร ียนรู้  
(instructional package) คือ สื่อการเรียนที่จัดลำดับขั้นตอนของเนื้อหาและกิจกรรมให้เป็นระบบ
รัดกุม มีจุดประสงค์ของกิจกรรม ตัวกิจกรรม เวลา และสื่อการสอนไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้เร ียน
สามารถเรียนได้ด้วยตัวเอง และบรรลุจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาอันส้ัน  ดังนั้น
การนำชุดกิจกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เป็นระบบ และได้ใช้ความสามารถในการอ่านศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ในชุดกิจกรรมด้วยตนเอง 
รวมถึงสรุปความรู้ที่ได้รับอย่างถูกต้อง การทำแบบฝึกทักษะที่อยู่ในชุดกิจกรรมจะทำให้ผู้เรียนเกิด
ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น อีกท้ังยังช่วยพัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะการคิดเป็น และแก้ปัญหาเป็น (ไสว ฟัก
ขาว, 2551) และจากการศึกษางานวิจัยของสุวรรณี ศิริพิทักษ์ชัย (2559) ท่ีได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ
ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื ่อง Happiness PCP School ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบเน้น
ภาระงาน 5 ชิ ้น  เพื ่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสารชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 2 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีพัฒนาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 71.62 และผลการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารก่อนและหลังเรียน
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

นอกจากการใช้ชุดกิจกรรม ที่กล่าวมาข้างต้นแล้วยังมีวิธีการสอนที่น่าสนใจและเหมาะกับ
การสอนอ่านเพื่อความเข้าใจ คือ วิธีสอนแบบ A More Integrated Approach (MIA) เป็นวิธีสอน
แบบหนึ่งท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการจัดกิจกรรมส่วนใหญ่จะเน้นให้ผู้เรียนฝึกคิด ฝึกแก้ปัญหา และ
ดำเนินกิจกรรมด้วยตนเองตามกระบวนการที่ครูเตรียมไว้ล่วงหน้า ผู้เรียนมีบทบาทในการเรียนมาก
ท่ีสุด ผู้สอนเป็นเพียงผู้ให้คำปรึกษา ช้ีแนะ และคอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียนในบางครั้งท่ีผู้เรียน
ไม่เข้าใจ การสอนอ่านตามวิธีสอนแบบ MIA เป็นการร่วมอภิปราย และแสดงความสามารถในการ
ส่ือสาร ส่วนในเนื้อเรื่องท่ีจะให้ผู้เรียนอ่านนั้น จะมีคำถามย่อยให้ผู้เรียนได้ฝึกการเขียน จึงทำให้ผู้เรียน
กระตือรือร้นในขณะที่เรียน อีกหนึ่งจุดเด่นของวิธีสอนแบบ MIA คือ มีการรวมทักษะทางภาษาท่ี
หลากหลายไว้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อลดปัญหาการเบ่ือหน่ายในการเรียนของผู้เรียน 
และทำให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนการอ่านภาษาอังกฤษมากขึ้น (สุภิญญา ยีหมัดอะหลี 
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2556; Murdoch,1986)  จากงานวิจัยของ รจนา ชาญวิชิต (2547) พบว่า การสอนอ่านตามวิธีสอน
แบบ MIA ทำให้นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ ้นหลังการทดลอง อย่าง       
มีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .10 และพบว่า การสอนอ่านตามวิธีสอนแบบ MIA ทำให้นักเรียน            
มีพัฒนาการในด้านการมีความรับผิดชอบ ช่วยเหลือกลุ่มทำงานจนประสบความสำเร็จหาความหมาย
ของคำศัพท์ที่กำหนดให้จากพจนานุกรมได้ และปฏิบัติกิจกรรมได้ตามเวลาที่กำหนดมาก  นอกจากนี้
นราธิป เอกสินธุ์ (2557) ยังพบว่า ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษโดยใช้สาระ
การเรียนรู้ท้องถิ่นสำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามวิธีสอนแบบ MIA หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มี
ต่อกิจกรรมการเรียนการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษโดยใช้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นตามวธิี
สอนแบบ MIA อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับ รฐา แก่นสูงเนิน (2558) ที่ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
การพัฒนาการเรียนการสอนอีเลิร์นนิงวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวตามวิธีสอนแบบ MIA           
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ จังหวัดสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่า 
ผลการศึกษาความเข้าใจการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนอีเลิร์นนิงตาม
วิธีสอนแบบ MIA หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ Murdorch 
(1986) ซึ่งได้สอนนักศึกษามหาวิทยาลัยคูเวต ฝึกการอ่านโดยใช้วิธีสอนแบบ MIA และพบว่าการ
กระตุ ้นด้วยกิจกรรมในแต่ละขั ้นตอนของการสอนอ่านตามวิธีสอนแบบ MIA ทำให้นักศึกษา
มหาวิทยาลัยคูเวตมีการพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียนมากขึ้น และได้กล่าวถึงการจัดการ
เรียนรู้การอ่านเพื่อความเข้าใจว่า ควรใช้กิจกรรมท่ีหลากหลายใช้ทักษะครบท้ัง 4 ด้านควบคู่กันไป 

ด้วยเหตุดังกล่าวจึงทำให้ผู ้วิจัยตระหนักถึงสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขที่จะช่วย
ส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและกลยุทธ์การอ่านของนักเรียนให้ดีขึ้น ผู้วิจัยจึง
พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ขึ้น ท้ังนี้เพื่อ
เป็นแนวทางในการปรับปร ุงและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ในวิชาภาษาอังกฤษให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

คำถามการวิจัย  
1. ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA หรือไม่ 

2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ใช้กลยุทธ์ในการอ่านภาษาอังกฤษหลังจากการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA อย่างไร 
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3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA อยู่ในระดับใด 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย   
1. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษา   

ปีท่ี 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA  
2.  เพื่อศึกษาการใช้กลยุทธ์ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1                 

หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA  
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA 
 

สมมติฐานการวิจัย   
1. ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการ

จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ใช้กลยุทธ์ในการอ่านภาษาอังกฤษหลังการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA ในระดับมาก 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA อยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
 

ขอบเขตของการวิจัย  
       1. ตัวแปรที่ศึกษา 

 1.1 ตัวแปรอิสระ  
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA 

1.2 ตัวแปรตาม    
- ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 
- กลยุทธ์การอ่านภาษาอังกฤษ 
- ความพึงพอใจ  
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      2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 2.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา ที่กำลังเรียน
อยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 3 ห้อง รวมทั้งส้ิน 105 คน 

          2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา                   
ท่ีกำลังเรียนอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 36 คน โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย 
(simple random sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มด้วยการจับสลาก (Lottery)  

      3. เนื้อหา  

 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยใช้ English Short Stories                
ในหน่วยการเรียนรู้ท ี ่ 5 เร ื ่อง  In everyday life จำนวน 6 เร ื ่อง : Rose’s family, Camping, 
Birthday Party, Basketball player, Carlos’s present และ Happy meal โดยม ีสาระสำคัญ
เกี่ยวกับการอ่านออกเสียงของคำศัพท์ ประโยค เข้าใจเนื้อเรื ่องโดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้     
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ต1.1 1/1,1/2,1/3,1/4  ต1.2 1/1   

     4. ระยะเวลา 

   ภาคเร ียนท ี ่  2 ป ีการศ ึกษา 2564 เด ือนก ุมภาพ ันธ์  ถ ึ ง  เด ือนม ีนาคม  2565                          
จำนวน 5 สัปดาห์ รวมระยะเวลา  14  ชั่วโมง รวมการทดสอบก่อนเรียน 1 ชั่วโมง และหลังเรียน             
1 ช่ัวโมง 

 

นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย   
  เพื่อให้เกิดความเข้าใจความหมายของคำศัพท์ที ่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ตรงกัน ผู ้วิจัยจึงได้
กำหนด นิยามศัพท์เฉพาะไว้ดังนี้ 
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA (A More Integrated Approach)  หมายถึง 
ส่ือการเรียนรู้ท่ีมีกิจกรรมหลายกิจกรรม มีการจัดระบบเนื้อหาให้ผู้เรียนรับเอาข้อมูลผ่านตัวอักษรแล้ว
ตีความหมายจากเรื ่องที่อ่าน ผ่านกระบวนการทางความคิดไปสู่ความเข้าใจในสิ่งที่อ่าน โดยใช้ท้ัง
ประสบการณ์เดิมและใหม่ ซึ่งผู้อ่านจะสามารถเรียงลำดับเหตุการณ์ สรุปใจความสำคัญ ถ่ายทอด
ข้อมูล และวิเคราะห์ข้อความ ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้อย่างมีเหตุผล ผ่าน
การจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียนตามขั้นตอนการสอนวิธีสอนแบบ MIA  ดังนี้ 1) ขั้นตั้งคำถาม
ก่อนการอ่าน (priming question) 2) ขั้นเข้าใจคำศัพท์ (understanding vocabulary) 3) ขั้นอ่าน
เนื้อเรื่อง (reading the text) 4) ขั้นทำความเข้าใจเรื่อง (understanding the text) 5) ขั้นถ่ายโอน
ข้อมูล (transferring information) 6) ขั้นทำแบบฝึกหัดต่อชิ้นส่วนประโยคและ เรียงโครงสร้างอนุ
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เฉท (jigsaw exercise & paragraph structure) 7) ขั้นประเมินผลและการแก้ไข (evaluation and 
correction) เพื่อให้ผู ้เรียนเกิดทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ คือ สามารถเข้าใจความหมายของ
คำศัพท์ ระบุหัวข้อเรื่องได้ บอกใจความสำคัญได้ สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดในเรื่องท่ี
อ่านได้ และลำดับเหตุการณ์ของเรื ่องที่อ่าน ซึ่งในชุดกิจกรรมการเรียนรู ้ตามวิธีสอนแบบ MIA 
ประกอบด้วย ช่ือชุดกิจกรรมการเรียนรู้ คำช้ีแจง ความคิดรวบยอด จุดประสงค์ คู่มือครู คู่มือนักเรียน              
ส่ือการเรียนรู้ บัตรคำส่ังคำ ส่ือการสอน  และเครื่องมือในการวัดและประเมินผล 

2. ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ หมายถึง กระบวนการที่ผู้อ่านรับเอาข้อมูล
ผ่านตัวอักษรแล้วตีความหมายจากเรื่องที่อ่าน ผ่านกระบวนการทางความคิดไปสู่ความเข้าใจในสิ่งท่ี
อ่าน โดยใช้ทั้งประสบการณ์เดิมและใหม่ ซึ่งผู้อ่านสามารถเข้าใจความหมายของคำศัพท์ ระบุหัวข้อ
เรื่องได้ บอกใจความสำคัญได้ สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดในเรื่องที่อ่านได้ และลำดับ
เหตุการณ์ของเรื ่องที่อ่านวัดได้จากแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 
จำนวน 30 ข้อ 4 แบบตัวเลือก 

3. กลยุทธ์การอ่าน หมายถึง วิธีการ หรือกระบวนการทางสมอง ความและเข้าใจของผู้อ่านท่ี
ผู้อ่านนำมาใช้ในกระบวนการอ่านเพื่อให้การอ่านมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย โดยนำกลวิธีในการ
อ่านในแบบต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกับการทำความเข้าใจบทอ่านมาใช้ในการอ่านเพื่อช่วยให้เกิดการเรียนรู้
ความหมายของบทอ่าน การเก็บข้อมูล และเรียกใช้ข้อมูลใหม่เมื่อผู ้อ่านต้องการได้อย่างรวดเร็ว         
กลยุทธ์ในการวิจัยนี้ ได้แก่ 1) กลยุทธ์อ่านอย่างคร่าว ๆ 2) กลยุทธ์การสังเกตคำเชื ่อมที ่แสดง
ความสัมพันธ์ของเนื้อหา 3) กลยุทธ์การเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท 4) กลยุทธ์การต้ัง
คำถามเกี่ยวกับบทอ่าน 5) กลยุทธ์การหาคำตอบให้กับคำถาม 6) กลยุทธ์การตรวจสอบความเข้าใจ 
7) กลยุทธ์การสรุปเนื้อหาของบทอ่าน 8) กลยุทธ์การต้ังสมมติฐานเกี่ยวกับหัวข้อเรื่อง 9) กลยุทธ์การ
ต้ังวัตถุประสงค์ของการอ่านเรื่อง และ 10) กลยุทธ์การเช่ือมโยงบทอ่านกับความรู้เดิม โดยวัดได้จาก
การตอบแบบสอบถามหลังจากจบกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน 

4. ความพึงพอใจของนักเรียน หมายถึง การแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA ซึ่งวัด
ได้จากการทำแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ ข้อมูลท่ัวไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านเนื้อหา สอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
จำนวน 16 ข้อ ด้านโครงสร้างของบทเรียน ด้านการออกแบบบทเรียน ด้านกิจกรรมการสอนตาม              
วิธีสอนแบบ MIA และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม รวม 18 ข้อ 

5. นักเรียน หมายถึง ผู ้ที ่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา               
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 
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ประโยชน์ที่ได้รับ  

1. เป็นแนวทางสำหรับนักเรียนในการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจด้วยวิธีสอนแบบ  
MIA (A More Integrated Approach) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้ดีขึ้นด้วย 

2. เป็นแนวทางแก่ครูในการนำชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA ไปใช้เพื่อพัฒนา 
ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนในระดับช้ันอื่น ๆ   
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กรอบแนวคิดการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA  
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือ
ความเข้าใจ 

กลยุทธ์การอ่าน
ภาษาอังกฤษ 

ความพึงพอใจของ
นักเรียน 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

การอ่านเพื่อความเข้าใจ 
          กระบวนการที่ผู้อ่าน
รับเอาข้อมูลผ่านตัวอักษร
แล้วตีความหมายจากเรื่องที่
อ่าน ผ่านกระบวนการทาง
ความคิดไปสู ่ความเข้าใจใน
ส ิ ่ ง ท ี ่ อ ่ า น  โ ด ย ใ ช ้ ทั้ ง
ประสบการณ์เดิมและใหม่ ซึ่ง
ผ ู ้อ ่านสามารถเร ียงลำดับ
เหต ุ การณ ์  สร ุ ป ใจความ
สำคัญ ถ่ายทอดข้อมูล และ
วิเคราะห์ข้อความ ตลอดจน
แสดงความคิดเห็นเกี ่ยวกับ
เรื่องที่อ่านได้อย่างมีเหตุผล
  
องค์ประกอบ 
1. ผู้อ่าน 
2. บทอ่าน 
3. ความพร้อมในการอ่าน 
4. กลยุทธ์หรือกระบวนการ
อ่าน 
 
(อุษา มะหะหมัด, 2548; 
อุดร วิชัวงษ์,2552;  รัชนี

วรรณ ศรีนรคุตร, 2553; 

ศิลปิน บญุจันทรศ์รี, 2555; 
บุญรวม งามคณะ, 2555; 
Alderson 2000Nation 
2009) 

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
          สื่อการเรียนร ู้ท ี่มี
กิจกรรมหลายกิจกรรมที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยมี
ก า ร จ ั ด ร ะ บ บ เน ื ้ อ ห า 
กิจกรรมให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของผู ้เรียน 
เพ ื ่ อให ้ผ ู ้ เ ร ียนเก ิดการ
เปลี ่ยนแปลงพฤต ิกรรม
ทางการเร ียนร ู ้ อย ่ างมี
ประสิทธิภาพ  
 
องค์ประกอบ 
1. ชื่อชุดกิจกรรมการ
เรียนรู ้
2. คำชี้แจง 
3. ความคิดรวบยอด 
4. จุดประสงค ์
5. คู่มือคร ู
6. คู่มือนักเรียน สื่อการ
เรียนรู ้
7. บัตรคำสั่งคำ 
8. สื่อการสอน   
9. เครื่องมือในการวัดและ
ประเมินผล 
 (วิชัย วงษ์ใหญ่, 2545; ชัย
ยงค์ พรหมวงศ์, 2551; วี
ระ ไทยพานิช, 2551; 
Good,1973) 

 

      วิธีสอนแบบ MIA
กระบวนการที่ผู้อ่านรับเอาข้อมูล
ผ่านตัวอักษรแล้วตีความหมายจาก
เรื่องที่อ่าน ผ่านกระบวนการทาง
ความคิดไปสู่ความเข้าใจในสิ่งที่อ่าน 
โดยใช้ทั้งประสบการณ์เดิมและใหม่ 
ซึ่งผู้อ่านสามารถเรียงลำดับ
เหตุการณ์ สรุปใจความสำคัญ 
ถ่ายทอดข้อมูล และวิเคราะห์
ข้อความ ตลอดจนแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับเรื่องที่อ่านได้อย่างมี
เหตุผล 
ขั้นตอน 

1. ขั้นตั้งคำถามก่อนการอ่าน 
(Priming Question)  
2. ขั้นเข้าใจคำศัพท์ 
(Understanding Vocabulary)  
3. ขั้นอ่านเนื้อเรื่อง (Reading the 
text)  
4. ขั้นทำความเข้าใจเรื่อง 
(Understanding the Text)  
5. ขั้นถ่ายโอนข้อมูล (Transferring 
Information)  
6. ขั้นทำแบบฝึกหัดต่อชิ้นส่วน
ประโยคและ เรียงโครงสร้างอนุเฉท 
(Jigsaw Exercise & Paragraph 
Structure)  
7. ขั้นประเมินผลและการแก้ไข 
(Evaluation and Correction) 
(Murdoch, G.S. 1986) 

 

กลยุทธ์การอ่าน 
วิธีการ หรือกระบวนการทาง
สมอง ความและเข้าใจของ
ผ ู ้อ ่านท ี ่ผ ู ้อ ่านนำมาใช ้ ใน
กระบวนการอ่านเพื่อให้การ
อ่านมีประสิทธิภาพ บรรลุ
เป้าหมาย โดยนำกลวิธีในการ
อ ่ า น ใ น แ บ บ ต ่ า ง  ๆ  ที่
เหมาะสมกับการทำความ
เข ้าใจบทอ่านมาใช ้ในการ
อ ่านเพ ื ่ อช ่วยให ้ เก ิดการ
เร ียนร ู ้ความหมายของบท
อ ่าน การเก ็บข ้อมู ล และ
เรียกใช้ข้อมูลใหม่เมื่อผู้อ่าน
ต้องการได้อย่างรวดเร็ว  
 
(Paris et al, 1983; 
Anderson,1991) 
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บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

  

การวิจัยเรื่อง ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA เพื่อส่งเสริมทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื ่อความเข้าใจและกลยุทธ์การอ่าน สำหรับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1                   
ในการศึกษาครั้งนี ้ผู ้วิจัยได้ศึกษา แนวคิด ทฤษฎีที ่เกี ่ยวข้องกับการวิจัย โดยค้นคว้าจากหนังสือ 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องซึ่งผู้วิจัยเรียบเรียงลำดับหัวข้อดังนี้ 
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
2. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสระยายโสมวิทยา กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 
 2.1 คำอธิบายรายวิชา 
 2.2 โครงสร้างรายวิชา 
3. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 3.1 ความหมายของชุดกิจกรรมการเรียนรู ้
 3.2 แนวคิด ทฤษฎี และหลักการท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 3.3 องค์ประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู ้

3.4 ประโยชน์ของชุดกิจกรรมการเรียนรู ้
 3.5 ขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู ้
4. วิธีสอนแบบ MIA 
 4.1 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ี 2 
 4.2 การสอนอ่านภาษาอังกฤษ 
  4.2.1 รูปแบบการอ่านภาษาอังกฤษ 

4.2.2 ขั้นตอนการสอนอ่านภาษาอังกฤษ 
4.3 ความเป็นมาของวิธีสอนแบบ MIA 

 4.4 ขั้นตอนการอ่านของวิธีสอนแบบ MIA 
5. การอ่านเพือ่ความเข้าใจ 
 5.1 ความหมายของการอ่าน 
 5.2 ความหมายของการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 

5.3 ความสำคัญของการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 
 5.4 จุดมุ่งหมายของการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 
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 5.5 องค์ประกอบของการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 
 5.6 ระดับของการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 
 5.7 การสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 
 5.8 การวัดและการประเมินผลของทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 
 5.9 การสอนอ่านโดยใช้ทฤษฎีความรู้เดิม (Schema Theory)  
6. กลยุทธ์การอ่าน 
 6.1 ความหมายของกลยุทธ์การอ่าน 
 6.2 การสอนกลยุทธ์การอ่าน 
 6.3 กลยุทธ์การอ่านภาษาท่ีสอง 
 6.4 องค์ประกอบของการสอนกลยุทธ์การอ่าน 
7. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 7.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 7.2 วิธีสอนแบบ MIA 
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
 การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในยุคปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็น
เครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสาร การแสวงหาความรู้ในการศึกษา การประกอบอาชีพ รวมถึงการ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของแต่ละประเทศท่ัวโลกและมุมมองของสังคมโลก นำมาซึ่งมิตร
ไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ท้ังนี้ยังช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจความแตกต่างของ
ภาษาและวัฒนธรรม ประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ มีเจตคติท่ีดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และ
ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้ และสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้น 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 

ภาษาต่างประเทศเป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ซึ่งกำหนดให้เรียนตลอดหลักสูตรการศึกษาข้น
พื้นฐาน คือ ภาษาอังกฤษ ส่วนภาษาต่างประเทศอื่น เช่น ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น อาหรับ 
บาหลี และภาษากลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน หรือภาษาอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะ
จัดทำรายวิชาและจัดการเรียนตามเหมาะสม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มุ่งหวังให้ผู้เรียน
มีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ  แสวงหา
ความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและ
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วัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยัง
สังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วยสาระสำคัญ ดังนี้ 

ภาษาเพื่อการสื่อสาร การใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง -พูด-อ่าน-เขียน แลกเปลี่ยนข้อมูล 
ข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น ตีความ นำเสนอข้อมูล ความคิดรวบยอดและความคิดเห็น
ในเรื่องต่าง ๆ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม 

ภาษาและวัฒนธรรม การใช้ภาษาต่างประเทศตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาความสัมพันธ์ 
ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ภาษาและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทย และนำไปใช้อย่างเหมาะสม 

ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น การใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยง
ความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 

ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก การใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ท้ังใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน ชุมชน และสังคมโลก เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อประกอบ
อาชีพ และแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก 

กระทรวงศึกษาธิการ (2560) ได้กำหนดสาระสำคัญและมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ดังนี้ 

สาระที1่ ภาษาเพื่อการสื่อสาร  
มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่าง ๆ และ 

แสดงความคิดเห็นอย่าง มีเหตุผล  
มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการส่ือสารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมูล ข่าวสาร  

แสดงความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ  
มาตรฐาน ต 1.3 นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่อง 

ต่าง ๆ โดยการพูด และการเขียน  
 

สาระที2่ ภาษาและวัฒนธรรม  
มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  

และนำไปใช้ได้ อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ  
มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรม  

ของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทยและนำมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
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สาระที3่ ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  
มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

อื่น ๆ และเป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน  
 

สาระที4่ ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก  
มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ท้ังในสถานศึกษา ชุมชน  

และสังคม มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบ
อาชีพ และการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสังคมโลก 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2560) ได้กำหนดคุณภาพของผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไว้ดังนี้ 
  1. ปฏิบัติตามคำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจง และคำอธิบายที่ฟังและอ่าน อ่านออก
เสียงข้อความ ข่าว โฆษณา นิทาน และบทร้อยกรองสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน ระบุ/เขียนสื่อท่ี
ไม่ใช่ความเรียงรปแบบต่าง ๆ สัมพันธ์กับประโยคและข้อความที่ฟังหรืออ่าน เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง 
ใจความสำคัญ รายละเอียด สนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี ่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านจากส่ือ
ประเภทต่าง ๆ พร้อมท้ังให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ 
  2. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว สถานการณ์ 
ข่าว เรื่องที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาสม ใช้คำขอร้อง คำชี้แจง 
และคำอธิบาย ให้คำแนะนำอย่างเหมาะสม พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอและให้ความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย 
อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม พูดและเขียน
บรรยายความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ กิจกรรม ประสบการณ์ และข่าว        
/เหตุการณ์ พร้อมท้ังให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม 
  3. พูดและเขียนบรรยายเกี ่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์/เรื ่อง              
/ประเด็นต่าง ๆ ท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระ หัวข้อเรื่อง
ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่องข่าว/เหตุการณ์/สถานการ์ที่อยู่ในความสนใจ พุดและเขียนแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ประสบการณ์ และเหตุการณ์ พร้อมให้เหตุผลประกอบ 
  4. เลือกใช้ภาษา น ้ำเสียง และกิร ิยาท่าทางเหมาะสมกับบุคคลและโอกาส             
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา อธิบายเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม 
และประเพณีของเจ้าของภาษา เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 

5. เปรียบเทียบ และอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียง
ประโยคชนิดต่าง ๆ และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย 
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เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษากับของไทยและนำไปใช้อย่างเหมาะสม 
  6. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่นจากแหล่งการเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน 
  7. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน 
สถานศึกษา ชุมชน และสังคม 
  8. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้/ข้อมูลต่าง ๆ 
จากสื่อและแหล่งเรียนรู่ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล 
ข่าวสารของโรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่นเป็นภาษาต่างประเทศ 
  9. มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) ส่ือสารตามหัวข้อ
เรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ 
สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที ่ยว             
การบริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวงคำศัพท์ประมาณ 2,100 - 
2,250 คำ 
  10. ใช้ประโยคผสมและประโยคซับซ้อน สื่อความหมายตามบริบทต่าง ๆ ในการ
สนทนาท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
  จากการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน กลุ่มสารระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ สรุปได้ว่าการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษควรพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน 
คือ ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน จำเป็นต้องมีการส่งเสริมไปพร้อม ๆ  กันโดยเฉพาะ
การอ่านที่เป็นปัญหาหลักของนักเรียนไทยและคนไทย จะเห็นได้ว่ากระบวนการจัดสาระการอ่าน
ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกับหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ควรเริ ่มต้นจากการดูตัวชี ้วัด ทั้งนี้
เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
 

2. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสระยายโสมวิทยา 

 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสระยายโสมวิทยา เป็นหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) จัดทำขึ้นในปี พ.ศ. 2562 
ซึ่งมีการปรับปรุงสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
แสดงในตารางท่ี 2 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2 สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ตัวช้ีวัดช้ันปีช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 
สาระ
การ

เรียนรู ้
มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

สาระที ่
1ภาษา
เพื่อการ
สื่อสาร 
 

ต  1.1 เข้าใจและ
ตีความเรื่องท่ีฟังและ
อ่านจากส่ือประเภท
ต่าง ๆ และแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม.1/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำ
ขอร้องคำแนะนำ และคำ
ชี้แจงงา่ยๆ ที่ฟังและอ่าน 
ม.1/2 อ่านออกเสียงข้อความ 
นิทานและบทร้อยกรอง 
(poem) สั้นๆ ถูกต้องตาม
หลักการอา่น   
ม.1/3 เลือก/ระบุประโยค
และข้อความ ให้สัมพันธ์กับ
สื่อที่ไม่ใชค่วามเรียง (non-
text information) ที่อา่น 
ม.1/4  ระบุหัวข้อเรื่อง 
(topic) ใจความสำคัญ(main 
idea) และตอบคำถามจาก
การฟังและอ่านบทสนทนา  
นิทาน และเรื่องสั้น 

-ปฏิบัติตามคำสัง่ คำขอร้อง  
คำแนะนำและคำชี้แจง 
-อ่านออกเสียง  ข้อความ  
นิทานและบทร้อยกรองสั้น ได้
ถูกต้องตามหลักการอา่น 
-เลือก/ระบุประโยค และ
ข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่
ไม่ใช่ความเรียง(non-text 
information) ที่อา่น   
 
- ระบุใจความสำคัญ (main  
idea)  และตอบคำถามจาก
การฟังและอ่าน 
บทสนทนา นิทานและเรื่องสั้น 

สาระที ่
1ภาษา
เพื่อการ
สื่อสาร 
 

ต  1.2 มีทกัษะการ
สื่อสารทางภาษาในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร  แสดง
ความรูส้ึกและความ
คิดเห็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ม.1/1 สนทนา แลกเปลี่ยน
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง   
กิจกรรมและสถานการณ์ต่าง 
ๆ ในชีวิตประจำวัน 
ม.1/2 ใช้คำขอร้อง  ให้
คำแนะนำ  และคำชี้แจง ตาม
สถานการณ์ 

สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง 
กิจกรรมและสถานการณ์ต่าง ๆ 
ในชีวิตประจำวนั 
1. พูดขอร้อง แนะนำ และ
ชี้แจง 
ตามสถานการณ์                      
2. เขียนป้ายประกาศ 
คำแนะนำ คำชี้แจงใน
สถานการณ์ 

 



 18 
 
ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

สาระการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

สาระที่  1
ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร 
 

ต  1.3  นำเสนอข้อมูล
ข่าวสาร  ความคิดรวบ
ยอด  และความคิดเห็น
ในเรื่องต่าง ๆ โดยการ
พูดและการเขียน    

ม.1/1 พูดและเขียนบรรยาย
เก่ียวกับตนเอง  กิจวัตร
ประจำวัน 
ประสบการณ์ และสิง่แวดล้อม
ใกล้ตัว 
 
 
ม.1/2 พูด/เขียน สรุปใจความ
สำคัญ/แก่นสาระ (theme) ที่ได้
จากการวิเคราะห์เรื่อง/
เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจ
ของสังคม 
 

- พูดและเขียนบรรยายเก่ียวกับ
ตนเอง  กิจวัตรประจำวัน  
ประสบการณ์  สิง่แวดล้อมใกล้ตัว  
เช่น การรับประทานอาหาร  การ
เรียน  การเล่นกีฬา  การฟังเพลง  
การอ่านหนังสือ   
-พูดและเขียนสรุปใจความสำคัญ/

แก่นสาระ (theme) ที่ได้จาก
การ 

วิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ที่อยู่ใน
ความสนใจของสังคม 

สาระที่ 2  
ภาษาและ
วัฒนธรรม 
 

ต  2.1 เข้าใจ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาษากับวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา และ
นำไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับกาลเทศะ 
 
ต  2.2  เข้าใจ 
ความเหมือนและ 
ความแตกต่าง 
ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม
ของ 
เจ้าของภาษากับ 
ภาษาและ 
วัฒนธรรมไทย  
และนำ 
มาใช้อย่างถูกต้อง 
และเหมาะสม 

ม.1/1 ใช้ภาษา  น้ำเสียงและ
กิริยาท่าทางสุภาพ เหมาะสม 
ตามมารยาทสังคม  และ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
 
ม.1/1 บอกความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างการออก
เสียงประโยคชนิดต่าง ๆ  การใช้
เครื่องหมายวรรคตอนและ การ
ลำดับคำตามโครงสร้างประโยค
ของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 
 

-ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยา
ท่าทาง สุภาพเหมาะสมตาม
มารยาทสังคม และวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาได้อย่างเหมาะสมกับ
กาลเทศะ 
 
-บอกความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างการออกเสียง
ประโยคชนิดต่าง ๆ  การใช้
เครื่องหมายวรรคตอน  และการ
ลำดับคำตามโครงสร้างประโยค
ของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 

สาระการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานการ
เรียนรู้ 

ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

สาระที่  3   
ภาษากับ
ความสัมพันธ์
กับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่น 
 

ต 3.1 ใช้
ภาษาต่างประเทศ
ในการเช่ือมโยง
ความรู้กับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
อื่น และเป็น
พื้นฐานในการ
พัฒนา แสวงหา
ความรู้ และเปิด
โลกทัศน์ของตน 

ม.1/1 ค้นคว้า  รวบรวม และ
สรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงท่ี
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้
และนำเสนอด้วยการพูด/
การเขียน 
 

นำเสนอข้อมูล/ข้อเท็จจริงท่ี
เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่นท่ีได้จากการค้นคว้า 
และสรุปด้วยการพูด/การ
เขียน 
 
 

สาระที่  4   
ภาษากับ
ความสัมพันธ์
กับชุมชนและ
โลก 
 

ต  4.1 ใช้
ภาษาต่างประเทศ
ในสถานการณ์
ต่าง ๆ ท้ังใน
สถานศึกษา 
ชุมชน และสังคม  
ต 4.2  ใช้
ภาษาต่างประเทศ
เป็นเครื่องมือ
พื้นฐานใน
การศึกษาต่อ การ
ประกอบอาชีพ 
และการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
กับสังคมโลก 

ม.1/1 ใช้ภาษาส่ือสาร ใน
สถานการณ์จริง/
สถานการณ์จำลองท่ีเกิดขึ้น
ในห้องเรียนและ
สถานศึกษา 
ม.1/1 ใช้ภาษาต่างประเทศ
ในการสืบค้น/ค้นคว้า 
ความรู้/ข้อมูลต่าง ๆ จาก
ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ต่าง 
ๆในการศึกษาต่อ และ 
ประกอบอาชีพ 

ใช้คำ วลี ประโยค สำนวน
ภาษา ในการส่ือสารตาม
สถานการณ์จริง/สถานการณ์
จำลองในช้ันเรียน 
 
ใช้ภาษาต่างประเทศในการ
สืบค้น/ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ
การศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพ 

ที่มา: หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสระยายโสมวิทยา (2562) 
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2.1 คำอธิบายรายวิชา 

คำอธิบายรายวิชา 
รายวิชา ภาษาอังกฤษ 2         ภาคเรียนที่ 2   จำนวน 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน 
รหัสวิชา อ21102                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 1.5 หน่วยกิต 
 
คำอธิบายรายวิชา 
 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงต่าง ๆที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียง
ข้อความ นิทาน และบทร้อยกรองสั้น ๆได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือก/ระบุประโยคและข้อความ
ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงที่อ่าน ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ และตอบคำถามจากการฟัง
และอ่านบทสนทนา นิทาน และเรื ่องสั้น สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี ่ยวกับตนเอง กิจกรรมและ
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำและคำช้ีแจงตามสถานการณ์ พูดและ
เขียน แสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับ และปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือใน
สถานการณ์ต่าง ๆอย่างเหมาะสม ขอและให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีฟังหรืออ่าน
อย่างเหมาะสม แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆใกล้ตัว กิจกรรมต่าง ๆ 
พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆประกอบอย่างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตร
ประจำวัน ประสบการณ์และส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว พูด/เขียนสรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระท่ีได้จากการ
วิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่อง
ต่าง ๆ ใกล้ตัว พร้อมท้ังให้เหตุผลส้ัน ๆประกอบ ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพ เหมาะสม
ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บรรยายเกี่ยวกับเทศกาลวันสำคัญ ชีวิตความ
เป็นอยู่และประเพณีของเจ้าของภาษา เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 
บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่องหมายวรรค
ตอนและการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย เปรียบเทียบความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาลงานฉลอง วันสำคัญ และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา
กับของไทย ค้นคว้ารวบรวมและสรปุข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจาก
แหล่งการเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์
จำลองท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้าความรู้/ข้อมูล
ต่าง ๆจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ โดยยึดหลักธรรม
หรือคุณธรรมตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธที่เน้นไตรสิกขาและให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
           โดยใช้กระบวนการทางภาษา  ฟัง พูด อ่าน เขียน การอภิปราย การเข้าร่วม การนำเสนอ  
การจัดกิจกรรมทางภาษาตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การสืบค้นข้อมูล การบันทึก การมีเจตคติท่ี
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ดีต่อการเรียนภาษา  สามารถเข้าสู่สังคมโลกอย่างมีความสุข  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการ
ใฝ่เรียนใฝ่รู้  มุ่งมั่นในการทำงานและมีจิตสาธารณะ 
 
มาตรฐานตัวชี้วัด อ21102  
       ต1.1 ม.1/1    ต1.1 ม.1/2     ต1.1 ม.1/3    ต1.1 ม.1/4     ต1.2 ม.1/1    ต1.2 ม.1/2 
       ต1.3 ม.1/1    ต.2.1 ม.1/1   ต2.2 ม.1/1     ต3.1 ม.1/1    ต4.1 ม.1/1        
       ต4.2 ม.1/1        
 
 

2.2 โครงสร้างรายวิชา 
โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษ 2 

รายวิชา ภาษาอังกฤษ 2  รหัสวิชา อ 21102     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  จำนวน 60 ช่ัวโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต   ภาคเรียนท่ี 2 
 

ตารางท่ี 3 โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษ 2  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

1 Personal 

Identification 

 ต  1.2  1/1 

 ต  1.3  1/1 

 ต  2.1  1/1 

 ต  2.2  1/1 

 ต  4.1  1/1 

-  Greeting, Goodbye, How 
are you?, Saying thank you 
and apologize                                          
-  Information and Dairy life                                
-  Body language for 
communication                           
-  Difference of words 
phrases and sentences 

  

11    10 

รวม 12 ตัวชี้วัด 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 

(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 

คะแนน 

2 Countries 
and 
Nationalities 

 ต  1.1 1/4 

 ต  1.2  1/1 

 ต  1.3  1/1 

 ต  2.1 1/1 

 ต  2.2 1/1 

 ต  4.1 1/1 

-  Passage from printing 
media                    
Greeting, Goodbye, How are 
you?, Saying thank you and 
apologize                                     
-  Information and Dairy life                                    
-  Body language for 
communication           

                         

11    10 

3 Around me  ต1.1 1/2, 
1/3, 1/4 

 ต  1.2  1/1             

 ต  2.1  1/1 

 

-  Body language ,Ordering 
and Request                                          
- Pronunciation of the words 
and sentences                                            
-  Signs and signboards                        
-  Opinions, needs and 
offering for helping                                          
-  Difference of words 
phrases and sentences 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   10 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อหน่วยการ
เรียนรู้ 

มาตรฐาน
การเรียนรู้/

ตัวชี้วัด 
สาระสำคัญ 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ำหนัก 
คะแนน 

4 Famous  
People 

 ต  1.1  1/4       
 ต  1.3 1/1,             
     1/2 
 ต  2.2 1/1  
 ต  3.1 1/1           
 ต  4.1 1/1 
 ต  4.2 1/1 

-  Passage from printing 
media 
-  Information, Dairy life and 
short stories  
-  My experiences  
-  Difference of words 
phrases and sentences  
-  Important persons  
-  Greeting, Goodbye, How 
are you?, Saying thank you 
and apologize and Introduce 
myself 

12    10 

5 In everyday 
life 

ต  1.1 1/2 
ต  1.1 1/2 
ต  1.1 1/3 
ต  1.1 1/4 
ต  1.2 1/1 

-  family and hobby 
-  Dairy life 
-  Difference of words 
phrases and sentences 
- Present simple / Past 
simple 

12    10 

กลางภาค 1 20 
ปลายภาค 1 30 

รวม 60 100 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจสำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA หน่วย
การเรียนรู้ท่ี 5  In everyday life มีจำนวนเนื้อหาท้ังหมด 6 เรื่อง รวมทั้งส้ิน 12 ช่ัวโมง  
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3. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ชุดกิจกรรม ถือว่าเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีความสมบูรณ์ในตัวเองสามารถนำมาใช้
ประกอบในการจัดการเรียนรู้ได้ดี ช่วยให้การศึกษา และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น          
ทำให้นักเรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกว่าเดิม รวมทั้งยังเกิดแรงจูงใจใน
การเรียน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
 
 3.1 ความหมายของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

จากการท่ีผู้วิจัยศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับความหมายของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
พบว่ามีนักวิชาการและนักการศึกษาหลาย ๆ ท่านได้ให้ความหมายของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง ส่ือการเรียนรู้ท่ีมีกิจกรรมหลายกิจกรรม โดยเป็น  
ลักษณะของสื่อประสมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยมีการจัดระบบเนื้อหา กิจกรรมให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของนักเรียน โดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ชัดเจน มีความสมบูรณ์ในตนเองให้นักเรียนได้
ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในชุดกิจกรรม ซึ่งช่วยให้นักเรียนเกิดความ
สนใจในการเรียนตลอดเวลา ท้ังยังเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทางการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยครูอาจจัดทำไว้เป็นชุดในกล่อง ซองกระเป๋า  ซึ่งประกอบด้วย คู่มือครู แผนการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการสอน  และการประเมินผล โดยมีครูเป็นท่ีปรึกษาให้คำแนะนำ เพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามข้ันตอน สำเร็จตามจุดประสงค์ และทราบความก้าวหน้าในการเรียน
ได้ทันทีท่ีเรียนจบชุดกิจกรรม  (Good, 1973; วิชัย วงษ์ใหญ่, 2545; บำรุงศักดิ์ บูระสิทธิ์, 2548; ชัย
ยงค์ พรหมวงศ์, 2551; วีระ ไทยพานิช, 2551; สุวิทย์ มูลคำ; อรทัย มูลคำ, 2551 และวรรณพรรณ 
เลิศวัตรกานต์, 2556)  
 
 3.2 แนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

  ในการสร้างชุดกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ เราจำเป็นต้องอาศัยแนวคิด ทฤษฎีและ
หลักการ โดยมีนักการศึกษาได้ให้แนวคิด ทฤษฎีและหลักการ ท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  ชม ภูมิภาค (2528) ได้กล่าวถึงหลักการและทฤษฎี ท่ีนำมาใช้ในการสร้างชุดการ
สอนหรือชุดกิจกรรมว่า ควรพิจารณาในส่ิงต่อไปนี้ 

1. ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยคำนึงถึงความต้องการ ความถนัด และ 
ความสนใจของผู้เรียนเป็นสำคัญ แต่ละบุคคลมีความแตกต่างหลายด้าน คือ ความสามารถ สติปัญญา 
ความต้องการ ความสนใจ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และอื่น ๆ ซึ่งหากนำเอาหลักความแตกต่างเหล่านี้
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มาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ จะเห็นว่าวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ การจัดการสอนรายบุคคล การศึกษา
ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นวิธีการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนตามสติปัญญา ความสนใจ 
ความสามารถ โดยมีผู้คอยช่วยเหลือ แนะนำตามความเหมาะสม 

2. การนำเอาส่ือประสมมาใช้ คือ การนำเอาส่ือการสอนหลาย ๆ อย่างมา 
สัมพันธ์กัน ซึ่งส่งเสริมกันอย่างเป็นระบบ สื่อการสอนหนึ่งอาจใช้เพื่อเร้าความสนใจ ในขณะที่อีก
อย่างหนึ่งใช้เพื่ออธิบายเนื้อหา และอีกชนิดหนึ่งใช้เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ซึ่งการใช้ส่ือ
ประสมจะช่วยให้ผู้เรียนมีประสบการณ์มากขึ้น 

3. การนำกระบวนการกลุ่มมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ มีการเปิดโอกาสให้  
ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมการเรียนร่วมกัน ทฤษฎีกระบวนการกลุ่มจึงเป็นแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ท่ี
ควรนำมาไว้ในรูปของชุดการสอน 

4. ทฤษฎีการเรียนรู้โดยยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรู้ คือ การเรียนการสอนท่ีเปิด 
โอกาสให้กับผู้เรียนดังนี้ 

4.1 เข้าร่วมในการทำกิจกรรมด้วยตนเอง 
4.2 ทราบผลการเรียนของตนเองทันที 
4.3 มีการเสริมแรง ทำให้นักเรียนกระทำพฤติกรรมนั้นซ้ำ 
4.4 ได้เรียนรู้เป็นขั้นเป็นตอนตามความสามารถ และความสนใจของผู้เรียน 

  5.   การนำวิธีวิเคราะห์ระบบมาใช้ในในการสร้างชุดการสอน โดยชชุดการสอนมีการ
จัดเนื้อหาวิชาให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและวัยของผู้เรียน มีการนำไปทดลองปรับปรุงจนมี
คุณภาพเชื่อถือได้แล้วจึงนำมาใช้ โดยมีการเสนอแนะนำการสอนให้กับครูผู ้สอน ตั้งแต่การต้ัง
จุดมุ่งหมาย ขั้นตอนการจัดกิจกรรม ส่ือการสอน ตลอดจนเครื่องมือและวิธีการวัดประเมินผล 

ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2545) มีแนวคิดพื้นฐานท่ีนำมาใช้ในการสร้างชุดกิจกรรมการ 
เรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดหลัก 5 หลักการ ดังนี้ 
  แนวคิดที่ 1 ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการนำหลักจิตวิทยามาระยุกต์ใช้
ในการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงความถนัด ความต้องการ และความสนใจของผู้เรียนเป็นสำคัญ ความ
แตกต่างระหว่างบุคคลมีหลายด้าน คือ สติปัญญา ความสามารถ ความสนใจ ความต้องการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ เป็นต้น เลือกการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีที่เหมาะสมกับนักเรียนท่ีสุด 
  แนวคิดที่ 2 ความพยายามที ่จะเปลี ่ยนแปลงการสอนที ่ยึดครูเป็นแหล่งเรียนรู้            
มาเป็นการจัดประสบการณ์ให้นักเรียนด้วยการใช้ความรู้จากสื่อการสอนในรูปแบบต่าง ๆ โดยจัดให้
ตรงกับเนื้อหาและประสบการณ์ตามบทเรียน ครูจะถ่ายทอดความรู้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่
นักเรียนจะศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากส่ิงท่ีครูได้เตรียมไว้ในรูปของชุดกิจกรรม 
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  แนวคิดที่ 3 การใช้โสตทัศน์อุปกรณ์ในรูปของการจัดระบบการใช้สื่อการสอนมาใช้
ในการสอน และใช้เป็นแหล่งการเรียนรู ้ให้แก่นักเรียน จึงผลิตสื ่อการสอนแบบประสมให้เป็ น                   
ชุดกิจกรรม  
  แนวคิดท่ี 4 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน การนำกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์มาใช้
ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้ประกอบกิจกรรมด้วยกัน และมีทักษะการแสดงออก  
จึงนำมาสู่การผลิตส่ือออกมาในรูปแบบของชุดกิจกรรม 
  แนวคิดที่ 5 การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ โดยยึดหลักจิตวิทยาการเรียนรู้มา
ใช้โดยจัดสภาพแวดล้อมท่ีเป็นแบบเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเอง ทราบผลการ
ตัดสินหรือการปฏิบัติงานของตนเองว่าถูกหรือผิดอย่างไร มีการเสริมแรงให้กับนักเรียน และนักเรียน
ต้องได้เรียนรู้ไปทีละขั้นตอนความสามารถและความสนใจของตนเอง  
  บุญเกื้อ ควรหาเวช (2545) ได้กล่าวถึงแนวคิด และหลักการในการนำชุดกิจกรรม
การเรียนรู้มาใช้ มี 5 ประการ ดังนี้ 

1. การประยุกต์ใช้ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยคำนึงถึงความต้องการ  
ความถนัด และความสนใจของนักเรียนเป็นสำคัญ เปิดโอกาสให้นักเรียนมีอิสระในการเรียนตามความ
สนใจ โดยครูเป็นผู้คอยให้คำแนะนำตามความเหมาะสม 

2. เปล่ียนแนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบท่ียึดครูเป็นหลักมาเป็นการสร้าง 
ประสบการณ์ให้เกิดขึ้นกับนักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจด้วยส่ือต่าง ๆ หรือแหล่ง
เรียนรู้ 

3. การใช้ส่ือหลากหลายรูปแบบมาใช้ผสมผสานกันให้เกิดความเหมาะสม สามารถ 
เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 

4. สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน และนักเรียนกับ 
สิ่งแวดล้อม เป็นการนำเอากระบวนการกลุ่มมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้เรียนรู้ร่วมกัน 

5. การจัดระบบการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตาม 
ความสนใจของตนเอง และเรียนรู้เป็นขั้นตอน 

จากการท่ีผู้วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการท่ีเกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้ใน 
การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้กับนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้วิจัยพบว่ามีนักวิชาการและนักการศึกษาหลาย ๆ ท่านได้ให้หลักการ แนวคิด สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  การสร้างชุดกิจกรรมเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ต้องคำนึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียน มีการจัดประสบการณ์ให้กับนักเรียน ส่งเสริม
ให้เกิดกระบวนการกลุ่ม และได้เรียนรู้ไปทีละขั้นตอนตามความสามารถของนักเรียน มีการใช้ส่ือการ
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สอนท่ีหลากหลาย ซึ่งจะเป็นท้ังส่ือส่ิงพิมพ์และส่ือโสตทัศนูปกรณ์ โดยครูต้องมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียน
เพื่อช่วยแนะนำในการทำกิจกรรมการเรียนรู้ ครูต้องมีการเสริมแรงทางบวกให้กับนักเรียนเพื่อสร้าง
แรงจูงใจให้นักเรียนสนใจในการเรียนมากขึ้น ทั้งนี้ครูยังต้องให้ข้อมูลย้อนกลับและแก้ไขข้อบกพร่อง
ให้นักเรียนทราบและเข้าใจตรงกันในการเรียนรู้ของชุดกิจกรรมนั้น ๆ จึงจะสามารถพัฒนานักเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (ชม ภูมิภาค, 2528; ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2545 และบุญเกื้อ ควรหาเวช, 2545)  
   

3.3 องค์ประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 ในการสร้างชุดกิจกรรม ผู้วิจัยจำเป็นต้องศึกษาถึงองค์ประกอบหลักของชุดกิจกรรม เพื่อ
นำมากำหนดองค์ประกอบหลักของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจะสร้างขึ้น โดยมีนักการศึกษากล่าวถึง
องค์ประกอบหลักของชุดกิจกรรม ดังนี้ 

Houston and other (1972) ได้ให้ส่วนประกอบของชุดการเรียนไว้ ดังนี้ 
1. คำช้ีแจง (Propectus) ในส่วนนี้จะอธิบายความสำคัญของจุดมุ่งหมายของชุดการเรียน 

การสอน ส่ิงท่ีผู้เรียนจะมีความรู้ก่อนเรียนและขอบข่ายของกระบวนการท้ังหมดในการเรียน 
2. จุดมุ่งหมาย (Objectives) เป็นข้อความท่ีไม่กำกวมท่ีกำหนดว่า ผู้เรียนจะประสบ 

ความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายอะไรหลังจากได้เรียนแล้ว 
3. การประเมินผลเบ้ืองต้น (Pre-assessment) มีจุดประสงค์ 2 ประการ คือ เพือ่ให้ทราบ 

ว่าผู้เรียนดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน และเพื่อให้ทราบผลสัมฤทธิ์ว่าได้ตามจุดประสงค์เพียงใด 
4. การกำหนดกิจกรรม (Enabling Activities) เป็นการกำหนดแนวทางและวิธีเพื่อไปสู่ 

จุดประสงค์ท่ีต้ังไว้ โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นด้วย 
5. ประเมินขั้นสุดท้าย (Post-assessment) เป็นแบบทดสอบเพื่อวัดผลการเรียนหลังจากท่ี 

ได้เรียนแล้ว  
บุญชม ศรีสะอาด (2541) ได้กล่าวว่า ชุดการเรียนการสอนมีองค์ประกอบสำคัญ 4 ด้าน ดังนี้ 
1. คู่มือการใช้งานชุดกิจกรรม เป็นคู่มือที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้ชุดกิจกรรมศึกษาและปฏิบัติ

ตามเพื่อให้บรรลุผล ประกอบด้วยแผนการสอน สิ่งที่ครูต้องเตรียมก่อนการสอน บทบาทของผู้เรียน 
การจัดช้ันเรียน 

2. บัตรงาน เป็นบัตรคำส่ังว่าให้ผู้เรียนต้องปฏิบัติอะไรบ้าง โดยมีการระบุกิจกรรมตามลำดับ
ขั้นตอน 

3. แบบทดสอบความก้าวหน้าของผู้เรียน เป็นแบบทดสอบท่ีใช้สำหรับตรวจสอบหลังจากการ
เรียนด้วยชุดกิจกรรมจบแล้ว ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้
หรือไม่ 
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4. สื่อการเรียนต่าง ๆ เป็นสื่อสำหรับผู้เรียนได้ศึกษา มีหลายชนิดประกอบกัน อาจเป็น
ประเภทสิ่งพิมพ์ เช่น บทความ เนื้อหาเฉพาะเรื่อง บทเรียนโปรแกรม หรือประเภทโสตทัศนูปกรณ์ 
เช่น รูปภาพ แผนภูมิ เทปบันทึกเสียง สไลด์ เป็นต้น 

วรรณทิพา รอดแรงค้า และพิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2542) ได้กล่าวว่าชุดกิจกรรมมีองค์ประกอบ
ท่ีสำคัญดังรายละเอียด ดังนี้ 

1. ช่ือกิจกรรม บอกให้ทราบถึงลักษณะท่ีต้องการฝึกให้กับผู้เรียน 
2. คำช้ีแจง อธิบายความมุ่งหมายและความสำคัญของกิจกรรม 
3. จุดมุ่งหมาย ระบุจุดมุ่งหมายท่ีสำคัญของกิจกรรมนั้น ๆ  
4. แนวคิด ระบุเนื้อหาหรือมโนมติของกิจกรรมนั้น ๆ 
5. ส่ือ ระบุถึงวัสดุอุปกรณ์ท่ีจำเป็นในการดำเนินกิจกรรม 
6. เวลาท่ีใช้ ระบุเวลาว่ากิจกรรมนั้นควรใช้เวลาเพียงใด 
7. ขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรม เป็นส่วนท่ีระบุในการจัดกิจกรรม เพื่อให้บรรลุตาม  

วัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ครูในการดำเนินการ ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
7.1 ขั้นนำ เป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียน 
7.2 ขั้นกิจกรรม ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมการเรียนรู้ ทำให้เกิดผู้เรียนเกิด 

ประสบการณ์ 
7.3 ขั้นอภิปราย ช่วยให้ผู้เรียนจะได้มีโอกาสนำประสบการณ์ท่ีได้รับจากขั้นกิจกรรม 

วิเคราะห์เพื่อให้เกิดความเข้าใจและอภิปราย  
7.4 ขั้นสรุป ครูและผู้เรียนประมวลความรู้ท่ีได้จากขั้นกิจกรรมและขั้นอภิปราย นำมา 

สรุปหาสาระสำคัญและใจความสำคัญ 
7.5 การประเมินผล เป็นการวัดความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน หลังจากเรียนจบบทเรียน 

ทุกกิจกรรมครบถ้วนทุกขั้นตอนแล้ว  
     7.6 ภาคผนวก เป็นส่วนท่ีให้ความรู้กับครูผู้สอน 
ทิศนา แขมมณี (2543) กล่าวว่า ชุดกิจกรรมประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 
1. ช่ือกิจกรรม ประกอบด้วยหมายเลขกิจกรรม ช่ือของกิจกรรม และเนื้อหาของ  

กิจกรรม 
2. คำช้ีแจง เป็นส่วนท่ีอธิบายเป้าหมายหลักของกิจกรรม ลักษณะของกิจกรรม  

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น  
3. จุดมุ่งหมายเป็นส่วนท่ีระบุจุดมุ่งหมายท่ีสำคัญของกิจกรรม  
4. ความคิดรวบยอด เป็นส่วนท่ีระบุเนื้อหา ส่วนนี้ไ ด้รับการย้ำและเน้นเป็นพิเศษ  
5. ส่ือ เป็นส่วนท่ีระบุถึงวัสดุอุปกรณ์ท่ีจำเป็นในการดำเนินกิจกรรม เพื่อช่วยให้  
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ครู ผู้สอนทราบว่าต้องเตรียมอะไรบ้าง  

6. เวลาท่ีใช้ เป็นส่วนท่ีระบุเวลาว่ากิจกรรมนั้นควรใช้เวลาเพียงใด  
7. ขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรม เป็นส่วนท่ีระบุในการจัดกิจกรรม เพื่อให้บรรลุ  

ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ครูในการดำเนินการ ซึ่งมี
ขั้นตอนดังนี้ 

7.1 ข้ันนำ เป็นการเตรียมความพร้อมของผู้เรียน 
7.2 ข้ันกิจกรรม เป็นส่วนช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมการเรียนรู้ ทำให้เกิด 

ผู้เรียนเกิดประสบการณ์นำไปสู่การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 
7.3 ขั้นอภิปราย เป็นส่ิงท่ีช่วยให้ผู้เรียนจะได้มีโอกาสนำประสบการณ์ท่ีได้รับจากช้ัน 

กิจกรรมมาวิเคราะห์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและอภิปราย  
7.4 ขั้นสรุป เป็นส่วนท่ีครูและผู้เรียนประมวลความรู้ท่ีได้จากขั้นกิจกรรมและขั้นอภิปราย  

นำมาสรุปหาสาระสำคัญท่ีจะสามารถนำไปใช้ต่อไป 
7.5 ขั้นฝึกปฏิบัติ เป็นส่วนช่วยให้ ผู้เรียนนำความรู้ ท่ีได้จากการเรียนในกิจกรรม  

ไปฝึกปฏิบัติเพิ่ม 
7.6 ขั้นประมวลผล เป็นส่วนท่ีวัดความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน หลังจากฝึก  

ปฏิบั ติกิจกรรมครบถ้วนทุกขั้นตอนแล้ว โดยให้ทำแบบฝึกหัดทบทวนท้ายกิจกรรม 
บุญเกื้อ  ควรหาเวช (2545) กล่าวว่าองค์ประกอบท่ีสำคัญภายในชุดกิจกรรมสามารถจำแนก

ออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
1. คู่มือครู เป็นคู่มือและแผนการสอนสำหรับผู้สอนหรือผู้เรียนตามแต่ละชนิดของชุด  

กิจกรรม ภายในคู่มือจะช้ีแจงถึงวิธีการใช้ชุดกิจกรรมเอาไว้อย่างละเอียด  
2. บัตรคำส่ังหรือคำแนะนำ เป็นส่วนท่ีบอกให้ผู้เรียนดำเนินการเรียนหรือกิจกรรมตาม  

ขั้นตอนที่กำหนดไว้ ซึ่งประกอบไปด้วย คำอธิบายเรื่องที่จะศึกษา คำสั่งให้ผู้เรียนดำเนินกิจกรรม  
และการสรุปบทเรียน 

3. เนื้อหาสาระและส่ือ จะบรรจุไว้ในรูปของส่ือการสอน อาจประกอบด้วยการเรียน  
โปรแกรมสไลด์ เทปบันทึกเสียง รูปภาพ เป็นต้น ผู้เรียนจะศึกษาจากส่ือสารสอนต่าง ๆ ท่ีบรรจุอยู่ใน
ชุดกิจกรรมตามบัตรคำส่ังท่ีกำหนดไว้ให้ 

4. แบบประเมินผล ผู้เรียนจะทำการประเมินผลความรู้ของตนเองก่อนและหลังเรียน โดย 
แบบประเมินผลอาจจะเป็นแบบฝึกหัด แบบเลือกคำตอบ แบบจับคู่ หรือให้ทำกิจกรรม เป็นต้น 
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สุวิทย์ มูลคำ และอรทัย มูลคำ (2551) เสนอว่า ชุดกิจกรรมมีองค์ประกอบสำคัญ 4 ประการ 
ได้แก่ 

1. คู่มือการใช้ชุดกิจกรรม เป็นคู่มือหรือแผนการสอนสำหรับผู้สอนใช้ศึกษาและปฏิบัติตาม 

ขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งมีรายละเอียดช้ีแจงไว้อย่างชัดเจน เช่น การนำเข้าสู่บทเรียน การจัดช้ันเรียน 

2. บัตรคำส่ังหรือบัตรงาน เป็นเอกสารท่ีบอกให้ผู้เรียนประกอบกิจกรรมแต่ละอย่างตาม  

ขั้นตอน ซึ่งบรรจุไว้ในชุดกิจกรรม ประกอบด้วย คำอธิบายในเรื่องท่ีจะศึกษา คำส่ังให้ผู้เรียนประกอบ
กิจกรรมและการสรุปบทเรียน  

3. เนื้อหาสาระและส่ือการเรียนประเภทต่าง ๆ จัดไว้ในรูปของส่ือท่ีหลากหลาย แบ่งได้         
2 ประเภท คือ 1) ประเภทเอกสารสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ วารสาร บทความ ใบความรู้ เป็นต้น                                        
2) ประเภทโสตทัศนูปกรณ์ เช่น รูปภาพ แผนภาพ แผนภูมิ เทปบันทึกเสียง วีดีทัศน์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นต้น 
 โดยผู้วิจัยสรุปในตารางได้ดังนี้ 
ตารางท่ี 4 การสังเคราะห์องค์ประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

องค์ประกอบ 

Houston 
and 

others 
(1972) 

บุญชม           
ศรี

สะอาด 
(2541) 

วรรณทิพา 
รอดแรงค้า 
และพิม

พันธ์ เดชะ
คุปต์ 

(2542) 

ทิศนา           
แขม
มณี 

(2543) 

บุญ
เก้ือ           

ควรหา
เวช 

(2545) 

สุวิทย์-
อรทัย 
มูลคำ 
(2551) 

ผู้วิจัย 

1.คู่มือการใช้ชุด
กิจกรรม/คู่มือครู/
คู่มือนักเรียน 

 

      

2.บัตรงาน        
3.แบบทดสอบวัด
ความก้าวหน้า/ 
แบบประเมิน 

 

      

4.เนื้อหาและส่ือการ
เรียน 
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ตารางที่ 4 การสังเคราะห์องค์ประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

องค์ประกอบ 

Houston 
and 

others 
(1972) 

บุญชม           
ศรี

สะอาด 
(2541) 

วรรณทิพา 
รอดแรงค้า 
และพิม

พันธ์ เดชะ
คุปต์ 

(2542) 

ทิศนา           
แขม
มณี 

(2543) 

บุญ
เก้ือ           

ควรหา
เวช 

(2545) 

สุวิทย์-
อรทัย 
มูลคำ 
(2551) 

ผู้วิจัย 

5.ช่ือกิจกรรม        
6.คำช้ีแจงหรือ
คำแนะนำ 

 
      

7.จุดมุ่งหมาย/
จุดประสงค์ 

 
      

8.ความคิดรวบยอด        
9.เวลาท่ีใช้        
10.ขั้นตอนในการ
ดำเนินกิจกรรม 

 
      

9.เวลาท่ีใช้        
*มีหลักการเลือกในการคัดเลือกองค์ประกอบโดยจะเลือกจากที่มีผู้กล่าวถึงองค์ประกอบนั้นตั้งแต่ 2 

คนขึ้นไป 
จากการท่ีผู้วิจัยศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  

ผู้วิจัยพบว่า มีนักวิชาการและนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงองค์ประกอบหลักของชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ สามารถสรุปได้ดังนี้ (Houston and other, 1972; บุญชม ศรีสะอาด, 2541; วรรณทิพา   
รอดแรงค้า และพิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2542; ทิศนา แขมมณี, 2543; บุญเกื้อ ควรหาเวช, 2545; และ      
สุวิทย์ มูลคำ และอรทัย มูลคำ, 2551) 

1. ช่ือชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
2. คำช้ีแจงประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3. ความคิดรวบยอด 
4. จุดประสงค์ 
5. คู่มือครู 

5.1 บทบาทของครูผู้สอน 
5.2 ส่ิงท่ีครูต้องเตรียม 
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5.2.1 เนื้อหา 
5.2.2 ส่ือ อุปกรณ์ 

5.3 แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
6. คู่มือนักเรียน 
      6.1 คำช้ีแจงสำหรับนักเรียน 
      6.2 บทบาทของนักเรียน 
7. เวลา  

  8. บัตรงาน 
  9. ส่ือการสอน 
  10. เครื่องมือในการวัดและประเมินผล 
        10.1 แบบฝึกหัด 

      10.2 แบบทดสอบ เพื่อวัดและประเมินความรู้ท้ังก่อนและหลังเรียน 
 

3.4 ประโยชน์ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2545) ชุดกิจกรรมจัดเป็นส่ือการเรียนการสอนชนิดหนึ่งท่ีได้รับ  
ความยอมรับอย่างแพร่หลาย ซึ่งมีประโยชน์ของชุดกิจกรรมที่มีต่อการเรียนการสอนหลายประการ 
ดังนี้ 

1. ช่วยให้ผู้สอนถ่ายทอดเนื้อหาและประสบการณ์ท่ีซับซ้อน ท่ีมีคุณลักษณะเป็น  
นามธรรม                 

2. เร้าความสนใจของผู้เรียนต่อส่ิงท่ีกำลังศึกษา เนื่องจากชุดกิจกรรมจะเปิดโอกาสให้ 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนด้วยตนเอง 
 

3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น ฝึกแก้ปัญหา ตัดสินใจ แสวงหาความรู้ด้วย 
ตนเอง 

4. ช่วยสร้างความพร้อมและความมั่นใจให้แก่ผู้สอน สามารถหยิบใช้ได้ทันที 
5. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนของผู้เรียน เนื่องจากชุดกิจกรรมเป็นส่ือประสม  

อย่างเป็นระบบ มีการเปล่ียนกิจกรรมท่ีจะช่วยรักษาระดับความสนใจของผู้เรียนได้ตลอดเวลา 
6. สามารถแก้ปัญหาความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมทั้งส่งเสริมการศึกษารายบุคคล 

ตามความสนใจ เวลา และโอกาสท่ีอำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียน 
7. ช่วยขจัดปัญหาการขาดแคลนครู เนื่องจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียนสามารถ 

เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และต้องการความช่วยเหลือจากครูเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 
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8. ช่วยให้ผู้เรียนทราบจุดมุ่งหมายของการเรียนชัดเจน ตลอดจนทราบวิธีท่ีจะบรรลุ 
จุดมุ่งหมายท้ังยังเพิ่มการจูงใจในการเรียน 

9. มีการกำหนดบทบาทของครูและผู้เรียนไว้ชัดเจนว่า ใครควรทำอะไรในตอนไหน เป็น 
การเพิ่มบทบาทกับผู้เรียน และลดบทบาทของครู 

10. การเอาวิธีระบบเข้ามาใช้ ย่อมมีประสิทธิภาพเพราะได้ผ่านการทดลองหา 
ประสิทธิภาพมาแล้ว 

11. เป็นการฝึกให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนและการทำงานร่วมกัน 
12. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกวัสดุการเรียนและกิจกรรมท่ีผู้เรียนชอบ 
13. มีการวัดผลด้วยตัวเอง ทำให้ผู้เรียนเรียนรู้กิจกรรมการกระทำของตนเอง และเพื่อสร้าง 

แรงจูงใจ 
 บำรุงศักดิ์ บูระสิทธิ์ (2548) ได้กล่าวถึง ประโยชน์ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ไว้ ดังนี้ 

1. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนของครูผู้สอน และลดบทบาทครูลง 
2. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนของผู้เรียน เนื่องจากส่ือผสมท่ีจัดไว้ช่วยรักษา 

ระดับความสนใจของผู้เรียนได้ตลอดเวลา 
3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเอง ทำให้มีทักษะการแสวงหาความรู้  

ฝึกความรับผิดชอบและตัดสินใจ 
4. เป็นการคำนึงถึงหลักจิตวิทยาและหลักความรู้ท่ีทันสมัย 
5. ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนครู  
6. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ เนื่องจากสามารถนำไปใช้ได้ทุกเวลา 

สุคนธ์ สินธพานนท์ (2551) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของชุดกิจกรรมไว้ดังนี้ 
1. ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการศึกษาความรู้ในการเรียนการสอนด้วยตนเอง  

เป็นการฝึกทักษะในการแสวงหาความรู้ ทักษะการอ่าน และสรุปความรู้อย่างเป็นระบบ 
2. การทำแบบฝึกหัด แบบทักษะการเรียนรู้ และแบบทักษะการคิดท้าย          

ชุดกิจกรรมซึ่งให้ผู้เรียนฝึกการแก้ปัญหาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
3. ผู้เรียนมีวินัยในตนเอง เนื่องจากผู้เรียนต้องทำตามคำส่ังในขั้นตอนต่าง ๆ ใน       

ชุดกิจกรรมการตรวจแบบฝึกหัด หรือใบงานด้วยตัวเองนั้นทำให้ผู้เรียนฝึกทำตามกติกา 
4. ทำให้ผู้เรียนรู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น รับฟังความคิดเห็นของกันและกัน ซึ่งเป็น 

พื้นฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตย 
5. การใช้ชุดกิจกรรม สามารถศึกษานอกเวลาเรียนได้ ขึ้นอยู่กับการออกแบบของ 

ผู้สอนท่ีเอื้อต่อการศึกษาด้วยตนเอง  
 โดยผู้วิจัยสรุปในตารางได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 5 การสังเคราะห์ประโยชน์ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ประโยชน์ 

ชัยยงค์   
พรหม
วงศ์ 

(2545) 

บำรุง
ศักดิ์        

บูระสิทธิ์ 
(2548) 

สุคนธ์       
สินธพา
นนท์ 

(2551) 

ผู้วิจัย 

1. ช่วยให้ผู้สอนถ่ายทอดเนื้อหาสาระได้ดี     
2. เร้าความสนใจของนักเรียนท่ีมีต่อส่ิงท่ี
กำลังศึกษา เพราะเปิดโอกาสให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการเรียน 

    

3. เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความ
คิดเห็น แสดงหาความรู้ด้วยตนเอง     

4. สร้างความพร้อมและมั่นใจให้แก่ผู้สอน     
5. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนของ
ผู้เรียน     

6. สามารถแก้ปัญหาความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล     

7. ช่วยขจัดปัญหาการขาดแคลนครู 
เนื่องจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้นักเรียน
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

    

8. ช่วยให้ผู้เรียนทราบจุดมุ่งหมายของ
การเรียนชัดเจน     

9. มีการกำหนดบทบาทของครูและ
ผู้เรียนไว้ชัดเจน     

10. การเอาวิธีระบบเข้ามาใช้     
11. เป็นการฝึกให้ผู้เรียนมีความ
รับผิดชอบในการเรียนและการทำงาน
ร่วมกัน 

    

12.เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกวัสดุการเรียน
และกิจกรรมท่ีผู้เรียนชอบ 

    

13.มีการวัดผลด้วยตัวเอง และเพื่อสร้าง
แรงจูงใจ 
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*มีหลักการเลือกในการคัดเลือกองค์ประกอบโดยจะเลือกจากท่ีมีผู้กล่าวถึงองค์ประกอบนั้นต้ังแต่ 
2 คนขึ้นไป 

จากการท่ีผู้วิจัยศึกษาแนวคิด และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับประโยชน์ของชุดกิจกรรม 
การเรียนรู้ ผู้วิจัยพบว่ามีนักวิชาการและนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงประโยชน์ของชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ สามารถสรุปได้ดังนี้ (ชัยยงค์   พรหมวงศ์,2545; บำรุงศักดิ์ บูระสิทธิ์; 2548 และสุคนธ์ 
สินธพานนท์, 2551)  
  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นสื่อการเรียนการสอนที ่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู ้เป็น
รายบุคคลตามความสามารถ ความร ู ้  เวลา และโอกาสของผู ้เร ียนแต่ละบุคคล จึงช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสอนของครู ลดบทบาทในการสอนของครูลง ช่วยเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน มีการ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น ฝึกการตัดสินใจ มีการแสวงหาความรู้ และลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมด้วยตนเอง โดยครูเป็นเพียงผู้ให้คำแนะนำเท่านั้น ซึ่งทำให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบมากขึ้น  
มีการวัดผล ประเมินผล ซึ่งทำใหผู้เรียนรู้การกระทำของตนเอง นอกจากนี้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ยัง
สามารถช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครู หรือสามารถให้ครูอื่นสอนแทนครูปกติได้  

3.5 ขั้นตอนการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

วิชัย วงษ์ใหญ่ (2545) ได้เสนอขั้นตอนการสร้างชุดการสอนไว้ 10 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. ศึกษาเนื้อหาสาระของเนื้อหาวิชา ว่าส่ิงท่ีจะนำมาสร้างชุดกิจกรรมนั้นต้องการให้ผู้เรียน 

ได้เรียนรู้อะไรบ้าง และต้องศึกษาวิเคราะห์แบ่งหน่วยการเรียน 
2. ต้องพิจารณาตัดสินใจว่าจะสร้างชุดกิจกรรมแบบใด โดยคำนึงถึงข้อกำหนดผู้เรียนจัด  

กิจกรรมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการกำหนดการเรียน 
3. กำหนดหน่วยการเรียนการสอน โดยกำหนดเนื้อหาท่ีจะถ่ายทอดให้กับนักเรียน 
4. กำหนดความคิดรวบยอดท่ีต้องสอดคล้องกับเรื่อง โดยสรุปแนวคิด สาระและหลักเกณฑ์ 

ท่ีสำคัญ 
5. จุดประสงค์การเรียนรู้จะต้องสอดคล้องความคิดรวบยอด  
6. การวิเคราะห์งาน เป็นการนำจุดประสงค์แต่ละข้อมาทำการวิเคราะห์เพื่อหา  

กิจกรรมการสอน จากนั้นจึงลำดับกิจกรรมการเรียนท่ีเหมาะสม  
7. เรียงลำดับกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดความกลมกลืนของการเรียนการ  

สอน 
8. ส่ือการเรียน เป็นวัสดุอุปกรณ์และกิจกรรมการเรียนท่ีครูและนักเรียนต้องกระทำ  

เพื่อเป็นแนวทางการเรียนรู้ ซึ่งครูต้องจัดทำให้เรียบร้อย  
9. การประเมินผล เป็นการตรวจสอบหลังการเรียนแล้ว ว่าผู้เรียนมีการเปล่ียนแปลง  

พฤติกรรมตามจุดประสงค์ท่ีกำหนดไว้หรือไม่ 
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10. การทดลองใช้ชุดการสอนเพื่อหาประสิทธิภาพ การหาประสิทธิภาพชุดการสอนเพื่อนำไป 
ปรับปรุงให้เหมาะสม ก่อนนำไปใช้จริง 

ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2545) นำเสนอขั้นตอนการผลิตชุดกิจกรรมท้ังหมด 10 ข้ันตอน ดังนี้ 
1. กำหนดเนื้อหาและประสบการณ์ อาจกำหนดเป็นหมวดวิชาหรือบูรณาการแบบสหวิทยาการตาม 

ความเหมาะสม 
2. หน่วยการสอน ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบ่งเนื้อหาวิชาออกเป็นหน่วยการสอ  

โดยประมาณเนื้อหาวิชาท่ีจะถ่ายทอด 
3. กำหนดหัวเรื่อง ผู้สอนต้องทราบว่าการสอนแต่ละหน่วยควรให้ประสบการณอกกมาเป็น 

กี่หัวเรื่อง 
4. กำหนดมโนทัศน์และหลักการ สอดคล้องกับหน่วยและหัวเรื่อง โดยสรุปรวมแนวคิด  

สาระและหลักเกณฑ์สำคัญไว้ 
5. กำหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับหัวเรื่อง 
6. กำหนดกิจกรรมการเรียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อเป็นแนวทาง 

ในการเลือกส่ือและผลิตส่ือการสอน  
7. กำหนดแบบประเมินผล ต้องออกแบบประเมินผลให้ตรงกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  

โดยใช้การสอบแบบอิงเกณฑ์ 
8. ผลิตส่ือการสอน วัสดุและวิธีการท่ีครูใช้ถือเป้นส่ือการสอนท้ังส้ิน ควรมีการจัดส่ือการ 

สอนให้เป็นหมวดหมู่ ก่อนนำไปหาประสิทธิภาพ 
9. หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เพื่อเป็นการประกันว่าชุดกิจกรรมท่ีสร้างขึ้นมี  

ประสิทธิภาพ 
10. การใช้ชุดกิจกรรม ชุดกิจกรรมท่ีได้ปรับปรุงและมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีต้ังไว้  

สามารถนำไปสอนผู้เรียนได้ตามประเภทของชุดกิจกรรมและระดับการศึกษา  
สุวิทย์ มูลคำ และอรทัย มูลคำ (2551) ได้สรุปข้ันตอนของการผลิตชุดกิจกรรม ตามข้ันตอน 

ดังนี้ 
1. กำหนดเรื่องเพื่อทำชุดกิจกรรม ซึ่งอาจกำหนดตามเรื่องในหลักสูตรหรือกำหนดขึ้นใหม่  
2. กำหนดเนื้อหาและประสบการณ์ ซึ่งอาจกำหนดเป็นวิชาหรือบูรณาการแบบสห  

วิทยาการตามความเหมาะสม 
3. จัดหน่วยการสอน ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบ่งเป็นกี่หน่วย ใช้เวลาควรพิจารณาให้  

เหมาะสมกับระดับช้ันและวัยของผู้เรียน 
4. กำหนดหัวเรื่อง ซึ่งแบ่งหน่วยสอนเป็นข้อย่อย ๆ เพื่อสะดวกต่อการเรียนรู้ 
5. กำหนดความคิดรวบยอดหรือหลักการ ต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าจะให้ผู้เรียนเกิด 
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ความคิดรวบยอด หลักการ แนวคิดอะไร หากไม่กำหนดให้ชัดเจนจะทำให้กิจกรรม เนื้อหาสาระ ส่ือ
และส่วนอื่น ๆ จะไม่ชัดเจนไปด้วย 

6. มีการกำหนดจุดประสงค์การสอน หมายถึง จุดประสงค์ท่ัวไปและจุดประสงค์เชิง  
พฤติกรรม รวมทั้งการกำหนดเกณฑ์การตัดสินผลไว้ให้ชัดเจน 

7. กำหนดกิจกรรมการเรียน ซึ่งต้องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อเป็น 
แนวทางในการเลือกส่ือและผลิตส่ือการสอน  

8. กำหนดแบบประเมินผล ต้องออกแบบประเมินผลให้ตรงกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  
โดยใช้การสอบแบบอิงเกณฑ์ เพื่อให้ครูทราบว่า หลังจากจบกิจกรรมแล้ว ผู้เรียนได้เปล่ียนพฤติกรรม
ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้มากน้อยเพียงใด 

9. เลือกและผลิตส่ือการสอน วัสุดและวิธีการท่ีครูใช้ถือเป้นส่ือการสอนท้ังส้ิน ควรมีการจัด 
ส่ือการสอนให้เป็นหมวดหมู่ ก่อนนำไปหาประสิทธิภาพเพื่อหาความตรง ความเท่ียงก่อนนำไปใช้ 

10. สร้างแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนพร้อมท้ังเฉลย ควรสร้างแบบทดสอบให้ครอบคลุม 
เนื้อหาและกิจกรรมโดยพิจารณาจากจุดประสงค์การเรียนรู้ 

11. หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เมื่อสร้างชุดกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องนำไป  
ทดสอบโดยวิธีการต่าง ๆ ก่อนนำไปใช้จริง  

สุคนธ์ สินธพานนท์ (2551) กล่าวว่า การท่ีผู้สอนสร้างชุดการเรียนเพื่อนำไปใช้ในการสอนนั้น  
ครูควรดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. เลือกหัวข้อ (Topic) กำหนดขอบเขตและประเด็นสำคัญของเนื้อหา ผู้สร้างชุดกิจกรรม 
ควรเลือกหัวข้อและประเด็นสำคัญ ได้จากการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ของ
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ว่าหัวข้อใดท่ีเหมาะสมกับการนำไปสร้างชุดกิจกรรมได้ด้วยตนเอง 

2. กำหนดเนื้อหาท่ีจะทำชุดการสอน โดยคำนึงถึงความรู้พื้นฐานของผู้เรียน 
3. การต้ังจุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งควรเป็นจุดประสงค์เชิง 

พฤติกรรม เพื่อให้ผู้สอนและผู้เรียนทราบจุดประสงค์  
4. สร้างแบบทดสอบ มี 3 แบบ คือ 

4.1 แบบทดสอบวัดพื้นฐานความรู้เดิมของผู้เรียน  
4.2 แบบทดสอบย่อย เพื่อวัดความรู้ของผู้เรียนหลังจากท่ีผู้เรียนเรียนจบในแต่ละเนื้อหา 

ย่อย 
4.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใช้ประเมินผลการเรียนของผู้เรียนหลังจาก 

ศึกษาจบชุดการเรียนการสอนแล้ว 
 5. จัดทำชุดการเรียนการสอน ประกอบด้วย บัตรคำส่ัง บัตรเฉลย (ถ้ามี) บัตรเนื้อหา บัตรฝึกหัด บัตร
ทดสอบ 
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 6. วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีหลักการสำคัญ คือ 
     6.1 ผู้เรียนมีบทบาทสำคัญในการทำกิจกรรมด้วยตนเอง ผู้สอนเป็นเพียงผู้ที่คอยแนะนำ
เท่านั้น 
     6.2 เลือกกิจกรรมหลากหลายท่ีเหมาะสมกับชุดการเรียนการสอน 
     6.3 ฝึกใหผู้้เรียนได้เรียนรู้โดยการคิดอย่างหลากหลาย 
     6.4 กิจกรรมท่ีฝึกให้ผู้เรียนได้ทำงานร่วมกับผู้อื่น 
 7.  การรวบรวมและจัดทำสื่อการเรียนการสอน สื่อการสอนมีความสำคัญต่อการจัดการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งผู้สอนอาจนำมาปรับปรุงดัดแปลงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์มากขึ้น 
โดยผู้วิจัยสรุปในตารางได้ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 6 การสังเคราะห์ข้ันตอนการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ขั้นตอนการสร้างชุด
กิจกรรมการเรียนรู ้

วิชัย 
วงษ์ใหญ่ 
(2545) 

ชัยยงค์             
พรหม
วงศ์ 

(2545) 

สุวิทย์ มูลคำ
อรทัย มูลคำ

(2551) 

สุคนธ์               
สินธพา
นนท์ 

(2551) 

ผู้วิจัย 

1. กำหนดหมวดหมู่
เนื้อหาและ
ประสบการณ์ 

     

2. กำหนดหน่วยการ
สอน 

     

3. กำหนดหัวเรื่อง      
4. กำหนดหลักการ      
5. กำหนด
วัตถุประสงค์      

6. กำหนดกิจกรรมการ
เรียน      

7. กำหนดแบบ
ประเมินผล / สร้างข้อ
ทดสอบก่อนและหลัง
เรียนพร้อมเฉลย 

     



 39 
 

ขั้นตอนการสร้างชุด
กิจกรรมการเรียนรู ้

วิชัย 
วงษ์ใหญ่ 
(2545) 

ชัยยงค์             
พรหม
วงศ์ 

(2545) 

สุวิทย์ มูลคำ
อรทัย มูลคำ

(2551) 

สุคนธ์               
สินธพา
นนท์ 

(2551) 

ผู้วิจัย 

8. เลือกและผลิตส่ือ
การสอน      

9. การใช้ชุดกิจกรรม      
10. วิเคราะห์งาน      
*มีหลักการเลือกในการคัดเลือกองค์ประกอบโดยจะเลือกจากท่ีมีผู้กล่าวถึงองค์ประกอบนั้นต้ังแต่ 

2 คนขึ้นไป 
จากการที่ผู้วิจัยศึกษาแนวคิด และเอกสารที่เกี ่ยวข้องในการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ผู้วิจัยพบว่ามีนักวิชาการและนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัย
จึงได้ประยุกต์แนวคิดในการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 กำหนดเรื่องหรือหัวข้อ กำหนดเนื้อหาตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึง
ความรู้พื้นฐานของนักเรียน มีการกำหนดขอบเขตและประเด็นสำคัญของเนื้อหาท่ีได้จากการวิเคราะห์
มาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ของหลักสูตร 
  ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน จัดหน่วยการสอนตามความเหมาะสมกับวัยของนักเรยีน 
กำหนดจุดประสงค์การสอน กำหนดกิจกรรมการเรียน ซึ่งต้องกำหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม ฝึกให้นักเรียนได้ทำงานเป็นกลุ่ม และให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิดอย่างหลากหลาย 
สร้างแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน พร้อมท้ังเฉลย ซึ่งสร้างให้ครอบคลุมเนื้อหาและกิจกรรมการสอน
ท่ีกำหนด โดยพิจารณาจากจุดประสงค์การสอนเป็นสำคัญ มีการกำหนดการประเมินผล เป็นการสอบ
แบบอิงเกณฑ์ 
  ขั้นตอนที่ 3 การผลิตสื่อการเรียน เป็นการรวบรวมและผลิตสื่อการเรียนการสอน
ประเภทต่าง ๆ ตามแผนท่ีกำหนดไว้ (วิชัย วงษ์ใหญ่, 2545; ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2545; สุวิทย์ มูลคำ;
อรทัย มูลคำ,2551; สุคนธ์ สินธพานนท์, 2551) 
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4. วิธีสอนแบบ MIA 

4.1 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 

ความรู้ด้านภาษาเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากความรู้ต่าง ๆ ในยุคปัจจุบันนี้ต่างตีพิมพ์
ออกมาเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้นความสามารถทางทักษะภาษาอังกฤษจึงสำคัญที่จะใช้ทำความเข้าใจ
ในการทำกิจการต่าง ๆ ทั้งในการเรียน การทำงาน การทำธุรกิจ เป็นต้น ดังนั้นการพัฒนาการเรียนรู้
ทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน เพื่อท่ีจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จึงสำคัญ Dulay, Burt and 
Krashen, 1982 (อ้างถึงใน เสาวณี 2551) กล่าวว่า การเรียนรู้ภาษามีอยู่ 3 ประการ ได้แก่ ประการ
แรกเกี่ยวกับอารมณ์ และแรงจูงใจ (Affective Filter) ประการท่ีสอง คือ สภาวะของการจัดการข้อมูล
ภาษาที่สองที ่ได้เรียนรู ้ โดยจัดเป็นโครงสร้างอย่างเป็นระบบและประยุกต์ใช้เมื ่อเริ ่มใช้ภาษา 
(Organizer) และประการที่สาม คือ กระบวนการปรับแต่งภาษาในขณะที่ใช้ภาษา (Monitor) ทั้งนี้
ภาษายังเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ผู้ที่รู้ภาษาจะสามารถใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม ถูกต้องตาม
วัฒนธรรมประเพณีของภาษา จึงทำให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้การสอนภาษาขึ้น 

การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยนั้น ถือเป็นการสอภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ (English as a Foreign Language - EFL) แต่เนื่องจากในปัจจุบันภาษาอังกฤษ
นั้นมีการใช้อย่างแพร่หลายจึงถือเป็นภาษาโลก นั้นหมายถึงประชากรโลกมากกว่าหนึ่งในส่ีสามารถใช้
ภาษาอังกฤษในระดับใช้งานถึงคล่องแคล่ว (Crystal, 2003)  ซึ่ง ไพสิฐ, 2554 กล่าวว่า ในขณะนี้ใน
หลายประเทศเริ่มใช้กระบวนทัศน์ที่เรียกว่า ภาษาอังกฤษในฐานะภาษานานาชาติ (English as an 
International Language - EIL) ซึ่งครูไทยที่สอนภาษาอังกฤษอาจยังไม่เข้าใจมากนัก โดยการสอน
ภาษาอังกฤษในแบบ EIL จะช่วยให้นักเรียนไทยก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน 
ท้ังนี้การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ี 2 นั้นควรให้ความสำคัญกับต้นแบบภาษาอังกฤษท่ีหลากหลาย 
คือ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สัมผัสและเรียนรู้ภาษาอังกฤษในแบบต่าง ๆ ท่ีใช้โดยทุกกลุ่มสังคมในโลก ไม่
ว่ากลุ่มคนนี้ท่ีใช้จะมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใด และไม่ใช่เฉพาะภาษาอังกฤษ
แบบอังกฤษ แบบอเมริกัน หรือภาษาอังกฤษจากประเทศท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่  

ทั้งนี้การสอนในปัจจุบันจะเน้นวิธีการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT) วิธีการนี้จะ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเกี่ยวกับการสื่อสารในแบบของเจ้าของภาษาเดิมเป็นเกณฑ์ ซึ่งผู้เรียนต้องมี
ความสามารถใช้รูปแบบภาษาหรือไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยให้เหมือนกับ
เจ้าของภาษามากท่ีสุด แต่การสอนภาษาอังกฤษนั้นควรจะมุ่งหาจุดท่ีทำให้เกิดความเข้าใจระหว่างความ
หลากหลายของภาษาและวัฒนธรรม ผู้สอนจำเป็นต้องนำเสนอเนื้อหาในสื่อการสอนที่ช่วยส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้สะท้อนความคิดทางวัฒนธรรมและตระหนักถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม ทั้งยังกระตุ้นให้
ทั้งผู้สอนและผู้เรียนเห็นความสำคัญ ความเคารพและมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษที่ถึงแม้จะไม่ได้ตรง
ตามมาตรฐานตามเกณฑ์ทางภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาเดิมมากนัก แต่ก็ยังสามารถใช้
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ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ไพสิฐ บริบูรณ์, 2554; Byram 
and Fleming, 1998 และ Nguyen, 2008)  

  
 4.2 การสอนอ่านภาษาอังกฤษ 

  ทักษะการรอ่านภาษาอังกฤษเป็นทักษะท่ีจำเป็นเพื ่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ               
ซึ่งสามารถฝึกฝนให้ผู้เรียนเกิดความชำนาญและมีความสามารถเพิ่มพูนขึ้นได้ด้วยเทคนิควิธีการต่าง ๆ 
นั่นคือเหตุผลที่สำคัญในการการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง ครูผู้สอนจึงควรมีความรู้และ
เทคนิคในการสอนทักษะการอ่านให้แก่ผู้เรียนเพื่อให้การอ่านแต่ละลักษณะประสบผลสำเร็จ Barnett 
(1989 อ้างถึงใน อารีรักษ์ มีแจ้ง, 2547) ได้กล่าวถึงกระบวนการอ่านภาษาท่ีสองในปัจจุบันว่า ยังไม่มี
รูปแบบที่ชัดเจน มีเพียงหลักการที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป โดยให้ความสนใจไปที่กระบวนการใน             
การทำงานของสมองในขณะที่อ่านมากกว่าการวัดผลของการอ่าน ซึ่งหลักการนี้มีความเห็นว่า
กระบวนการอ่านภาษาที่สองคล้ายกับกระบวนการอ่านภาษาแม่ คือ เป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ 
(Interactive Process) จะเกิดขึ ้นระหว่างผู ้อ ่านกับบทอ่านเพื ่อสร้างความหมาย ซึ ่งผู ้อ่านเป็น                
สิ่งสำคัญที่สุดของกระบวนการหรือเน้นผู้อ่าน (Reader-based) นั้นเอง ทั้งนี้ยังเชื่อว่า วัตถุประสงค์ 
ความรู้ความคิด กลวิธี จะมีส่วนช่วยในการสร้างความเข้าใจในการอ่านมากกว่าตัวอักษร หรือ
โครงสร้างทางความหมายท่ีอยู่ในบทอ่าน 
  Smith (1994 อ้างถึงใน Wood, 1997) ได้สรุปเกี่ยวกับการอ่านและแนวทางการ
สอนอ่าน ไว้ดังนี้ 

1. การอ่าน คือ การคิด กล่าวคือ  ในขณะท่ีอ่านนั้นความคิดของผู้อ่านจะทำงาน  
ไปด้วย ซึ่งผู้สอนควรจะสอนให้ผู้เรียนแสดงความคิด อาจทำโดยการพูดหรือการเขียนว่า ผู้เรียนคิด
อะไรในขณะท่ีอ่าน 

2. การอ่านเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้อ่านกับบทอ่าน ซึ่งผู้อ่านจะต้องมีความ 
เช่ือมโยงกับบทอ่านกับส่ิงท่ีอยู่ในความคิด 

3. ความรู้เดิมของผู้อ่าน ซึ่งจะมีบทบาทท่ีสำคัญในการอ่าน  ครูควรกระตุ้นให้ 
ผู้เรียนอ่านให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มความรู้เดิม และเพื่อที่จะอ่านได้ดีขึ้น ครูควรให้อ่านบทอ่านที่มีความ
หลากหลาย รวมทั้งสอนกลวิธีการอ่านเพื่อให้ผู้อ่านสะสมความรู้เกี่ยวกับกลวิธีการอ่าน และนำมา
ประยุกต์ใช้ได้ในการอ่านบทอ่านต่าง ๆ  

4. การอ่านเกี่ยวข้องกับการทำนาย ครูควรสอนให้ผู้เรียนรู้จักการตรวจสอบ 
ความรู้เดิมของตนเองและใช้ในการทำนายความคิดของผู้เขียนบทอ่านด้วย 

5. การถามคำถามถือเป็นส่ิงท่ีสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความเข้าใจให้กับผู้เรียน  
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ซึ่งความเข้าใจคือ ความสามารถในการตอบคำถามได้นั้นเอง ดังนั้นครูควรฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการต้ัง
คำถามท่ีจะช่วยสร้างความเข้าใจในการอ่านได้ 

6. ความรู้ด้านโครงสร้างของงานเขียนมีความสำคัญ เพราะจะทำให้ผู้อ่าน  
สามารถระบุใจความสำคัญของบทอ่านได้ 

7. ผู้เรียนต้องรู้จักนำความรู้เกี่ยวกับส่ิงท่ีอ่านไปประยุกต์ใช้ได้ 
8. การอ่านเป็นกิจกรรมทางสังคม ครูและผู้เรียนสามารถทำงานร่วมกัน ท้ังนี้  

ผู้เรียนเองก็ต้องได้เรียนรู้จากเพื่อนร่วมชั้นจึงจะถือว่าเป็นการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
9. การทดสอบความเข้าใจในการอ่าน ซึ่งควรเป็นในรูปของการอภิปราย คำถาม 

ปลายเปิดและการเขียน 
10. การอ่านเป็นกิจกรรมท่ีมีเป้าหมาย  ดังนั้นครูควรสอนให้ผู้เรียนรู้จักต้ังเป้าหมาย 

การอ่าน 
จากข้อมูลของนักการศึกษาข้างต้นจะเห็นได้ว่า กระบวนการอ่านตามแนวคิดปัจจุบัน 

ให้ความสำคัญกับกระบวนการท่ีเกิดภายในสมองของผู้อ่าน โดยมองว่าผู้อ่านต้องใช้ความรู้ และทักษะ
หลายด้าน ซึ่งในขณะที่อ่านนั้นองค์ประกอบเหล่านี้จะทำหน้าที่อย่างมีความสัมพันธ์กันซึ่งเกิดเป็น
กระบวนการปฏิสัมพันธ์ขึ้นภายในสมองของผู้อ่าน แนวคิดดังกล่าวจึงก่อให้เกิดแนวทางในการสอน
อ่านขึ้น ท้ังนี้ประการท่ีสำคัญอีกประการหนึ่งคือ การสอนกลวิธีการอ่านให้แก่นักเรียน และเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้ทำงานร่วมกัน เพื่อท่ีจะได้แลกเปล่ียนความรู้ ความคิด และกลวิธีการอ่านซึ่งกันและกัน 
     4.2.1 รูปแบบการอ่านภาษาอังกฤษ 

  รูปแบบบทอ่านจะมีความหมายต่างกันเมื่อภูมิหลังของผู้อ่านมีความแตกต่างกัน ไม่
ว่าผู้เขียนจะตั้งใจสื่อความหมายใดก็ตามผู้อ่านแต่ละคนจะตีความของบทอ่านโดยมีเป้าหมายของ
ตนเอง ดังนั้น ผู ้อ่านจึงสร้างความหมายของบทอ่านโดยอาศัยความรู ้เดิมในเรื ่องนั้น ๆ รวมถึ ง
ประสบการณ์ในการอ่าน และวัตถุประสงค์ท่ีอ่าน การอ่านจึงเป็นกระบวนการท่ีผู้อ่านต้องมีสติปัญญา 
และวิจารณญาณของตนมากกว่าจะเป็นเพียงผู้รับสาร โดย Mc Cormick (1994) ได้รูปแบบการอ่าน
สามารถแบ่งออกได้ 3 ประเภท ได้แก่ 

1. รูปแบบท่ีผู้อ่านต้องใช้ความรู้เดิมมาช่วยประมวลผลจากบทอ่าน (Cognitive  
model) โดยเชื่อว่า ต้องพัฒนาการอ่านตามลำดับขั้นของทักษะ (Hierarchy of skills) ผู้อ่านต้อง
สามารถใช้ทักษะชุดหนึ่งให้ได้ก่อนแล้วจึงจะสามารถก้าวสู่ทักษะการอ่านชุดต่อไปได้ โดยเริ่มจากการ
รู้จักตัวอักษรคำ และแปลส่ิงท่ีเขียนไว้ออกมาจากภาษาแม่ จากนั้นจึงเป็นกิจกรรมความคิดและความ
เข้าใจ โดยเน้นว่า ต้องการศึกษาการอ่านเพื่อความเข้าใจ เพื่อให้สามารถทำการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในทุกระดับของหน่วยภาษา 
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2. รูปแบบให้ความสำคัญแก่ ผู้อ่านและประสบการณ์ของผู้อ่านใน  
กระบวนการอ่าน (Expressivist model) ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านเห็นว่ารูปแบบการอ่านนี้น่าเป็น
เป็นอีกหนึ่งทางเลือกได้ แต่ก็ยังมีข้อจำกัดในแง่ของการขาดทฤษฎีมารองรับ รูปแบบนี้นิยมใช้ในการ
สอนเกี่ยวกับวรรณคดี  
  3.  รูปแบบการอ่านที่ให้ความสำคัญต่อสังคมและวัฒนธรรมที่เรื่องนั้นถูกเขียนขึ้น 
(Social-cultural model) รูปแบบการอ่านนี้เป็นการเปล่ียนแปลงรูปแบบการอ่านอย่างมาก แต่เน้น
ที่หัวใจสำคัญของการอ่าน คือ กาสร้างความหมายของเรื่องที่อ่าน โดยอาศัยแหล่งวัฒนธรรมของ
ผู้อ่าน 
 
  4.2.2 ข้ันตอนการสอนอ่านภาษาอังกฤษ 

การสอนอ่านภาษาอังกฤษนั้นมีข้ันตอนการสอนท่ีสำคัญซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน  
ได้แก่ ขั ้นก่อนอ่าน (Pre-reading) ขั ้นระหว่างอ่าน (While-reading) และขั ้นหลังอ่าน (Post-
reading) โดยแต่ละขั้นมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ขั้นก่อนอ่าน (Pre-reading)  
Wallace (1992) ได้เสนอการสอนขั้นก่อนอ่านว่า ก่อนท่ีจะเริ่มอ่านนั้นควรต้ัง 

คำถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่านเสียก่อน Van (1999) กล่าวว่า การเริ่มต้นการอ่านนั้น ผู้อ่านจำเป็นต้องให้
ข้อมูลเดิมหรือความรู ้เดิมของตนเองเพื ่ออำนวยความสะดวกในการอ่าน เนื ่องจากบทอ่านมี
หลากหลาย นอกจากนี้ Lebauer (1998) กล่าวอีกว่า ขั้นก่อนอ่านสารมารถแบ่งภาระของผู้เรยีนได้ 
คำศัพท์ที่สำคัญและความคิดในบทอ่าน ครูควรสอนโดยตรงในการอธิบายข้อมูล คำศัพท์สำคัญ และ
กรอบแนวคิดของบทอ่าน ทั้งนี้ครูจะเป็นผู้ที่ช่วยผู้เรียนในการเชื่อมโยงความรู้เดิมกับข้อมูลที่สำคัญ
ของบทอ่าน โดยใช้กลยุทธ์ในการอ่าน เช่น การอ่านคร่าว ๆ การอ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ การอ่านโดย
เน้นความหมายโดยรวม และการอ่านแบบรวดเร็ว เป็นต้น 

2. ขั้นระหว่างอ่าน (While-reading) 
Harmer (1983) กล่าวว่า กิจกรรมระหว่างการอ่านเป็นการทำความเข้าใจใน 

โครงสร้างและเนื้อหาของบทอ่าน ได้แก่ 
- ให้ลำดับเรื่องโดยแบ่งเรื่องออกเป็นส่วน ๆ (Strip story) จะทำเป็นย่อหน้า หรือ 

ประโยคก็ได้ แล้วให้นักเรียนช่วยกันลำดับเรื่อง 
- เขียนแผนผังโยงความสัมพันธ์ของเรื่อง (Semantic mapping) 
- เติมข้อความลงในแผนผังของเนื้อเรื่อง (Graphic organizer) 
- เล่าเรื่องโดยสรุป 
-  
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Wallace (1992) กล่าวว่า คำถามท่ีผู้อ่านควรต้ังขณะท่ีอ่าน คือ บทอ่านนี้มีการ  
นำเสนอเกี่ยวกับอะไร เพื่อให้เข้าใจเรื่องท่ีอ่านได้ดี เพราะการค้นหาคำตอบสำหรับคำถามท่ีต้ังไว้นั้น 
ผู้อ่านจะต้องทำความเข้าใจเนื้อหาท่ีอ่าน ซึ่งในขณะอ่านผู้อ่านต้องทำส่ิงเหล่านี้ 

- คาดเดาบทอ่าน 
- คิดว่าบทอ่านในย่อหน้าถัดไปจะเป็นเช่นไร 
- ต้ังคำถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง 
- ใช้วิธีอ่านอย่างวิเคราะห์  
3. ขั้นหลังอ่าน (Post-reading) 

Barnett (1988) กล่าวว่า ขั้นหลังการอ่านเป็นการตรวจสอบความรู้ความ  
เข้าใจของผู้เรียน ซึ่งมีวัตถุประสงค์คือ การตรวจสอบว่าผู้เรียนได้เรียนรู้อะไร มีความคิดอย่างไรกับ
บทอ่านที่ได้อ่าน โดยใช้การอภิปรายภายในกลุ่ม ซึ่งการสนทนาในกลุ่มเป็นการเสริมในสิ่งที่ผู้อ่านยัง
เข้าใจไม่ชัดเจน หรือไม่ถูกต้อง ดังนั้นจึงควรมุ่งเน้นกระบวนการท่ีจะนำไปสู่ความเข้าใจ 

Wallace (1992) เสนอว่า เมื่อผู้อ่านอ่านจบแล้ว ผู้อ่านควรต้ังคำถามเกี่ยวกับ 
เรื่อง เช่น ผู้เขียนเขียนบทอ่านไปในแนวใด เป้าหมายเป็นอย่างไร เป็นต้น 
 

4.3 ความเป็นมาของวิธีสอนแบบ MIA 

  วิธีสอนแบบ MIA หมายถึง การสอนอ่านที่ครูใช้กิจกรรมและกระบวนการสอนอ่าน
ตามแนวคิดของ Murdoch โดยเน้นการจัดกิจกรรมแบบผสมผสานทักษะต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้
นักเรียนเกิดความสนุกสนาน ไม่เบ่ือหน่าย ในการสอนตามวิธีนี้นักเรียนจะมีบทบาทมากท่ีสุด โดยเน้น
ให้นักเรียนฝึกคิด แก้ปัญหา และดำเนินกิจกรรมการเรียนได้ด้วยตนเองตามกระบวนการท่ีครูเตรียมไว้ 
ซึ่งครูเป็นผู้ชี้แนะ ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และคอยอำนวยความสะดวกแก่นักเรียนเมื่อพบปัญหา
เท่านั้น  (Murdoch, 1986; เสาวลักษณ์ ลักษณะโภคิน, 2537; รจนา ชาญวิชิต, 2547 และจันทิมา 
มะเกล้ียง, 2561) 

George S. Murdoch (1986) อาจารย์สอนด้านภาษาของมหาวิทยาลัยคูเวต เขา 
ประสบปัญหาในการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ สาเหตุเกิดจากโอกาสท่ีนักเรียนจะใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันนั้นมีน้อยมาก เขาจึงคิดหาวิธีการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ข้ึน โดยยึด
หลักจิตว ิทยาทางภาษาศาสตร์ (Psycholinguistics) ซ ึ ่งเป็นจิตว ิทยาในการคิดและการสอน
ภาษาต่างประเทศเพื ่อการสื ่อสารขึ ้น โดยใช้ช ื ่อว ่า “A More Integrated Approach to the 
Teaching of Reading” โดยยึดการฝึกหรือการทำกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งเน้นใช้ทักษะต่าง ๆ 
คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียนควบคู่กันไป ในกระบวนการสอนรูปแบบนี้ เมอร์ด็อค เห็นว่า การสอนใน
แต่ละครั้งควรมีทักษะทั้ง 4 ประกอบกันไป แต่จะเน้นทักษะใดทักษะหนึ่งเป็นพิเศษ ส่วนทักษะอื่นท่ี
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ไม่ได้เน้นนั้น ก็สามารถพัฒนาไปพร้อมกันได้ นอกจากนี้ เมอร์ด็อค ยังมีความเห็นว่า การสอนอ่านแล้ว
ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดแบบเลือกตอบหรือถูก - ผิด นั้นไม่ใช่การฝึกอ่านท่ีดีนัก เนื่องจากนักเรียนจะไม่ได้
พัฒนาทักษะด้านอื่น แบบฝึกหัดที่ดีควรจะเป็นแบบฝึกหัดที่ต้องใช้ความคิดและเขียนออกมาเป็น
คำพูดของผู้อ่านได้ การใช้แบบฝึกหัดในลักษณะนี้ถือว่าเป็นการสอนเพื่อการสื่อสารที่ดีมากอีกอย่าง
หนึ่ง ซึ่งนี้คือท่ีมาของวิธีสอนแบบ MIA  
  วิธีสอนแบบ MIA เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดทุกขั้นตอน 
โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนคิดเป็น โดยเฉพาะกระบวนการคิดที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหา กิจกรรมการเรียน
การสอนจะเริ่มต้นจากการตั้งคำถามประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่านแล้วให้นักเรียนร่วมกัน
อภิปรายโดยนำประสบการณ์เดิม ความรู้เดิมของตนเองมาใช้ร่วมกับประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับแล้ว
นำมาแก้ปัญหาท่ีกำลังประสบอยู่ กระบวนการนี้จะช่วยกระตุ้นนักเรียนให้คิดแก้ปัญหา นอกจากนี้วิธี
สอนแบบ MIA จะทำให้นักเรียนพัฒนาความสามารถด้านความคิด โดยมีขั้นตอนแรกที่กำหนดให้
นักเรียนทำความเข้าใจคำศัพท์ ซึ่งนักเรียนจะต้องใช้ความคิดด้านความรู้ความจำ คือ สามารถระลึกถึง
รายละเอียดของเรื่องราวประสบการณ์ตลอดจนสามารถจำความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ที่แฝงความหมาย
อยู่ ซึ่งสอดคล้องกับคำกล่าวของ Harris และ Sipay (1990) ว่า คำศัพท์มีผลต่อการอ่านเพื่อความ
เข้าใจซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาความคิดของผู้อ่าน ส่วนการอ่านเนื้อเรื่อง โดยใช้วิธีสอนแบบ MIA นั้น
สอดคล้องความคิดด้านการวิเคราะห์ คือ สามารถช่วยในการแยกแยะข้อมูลออกมาเป็นส่วนย่อย ๆ ได้               
ซึ่งอาจเป็นการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของเรื่องราวที่กำหนดไว้ เช่น การวิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์
รพหว่างคำนามกับคำสรรพนามในเนื้อเรื่อง การโอนถ่ายข้อมูล การประเมินผลและการแก้ไข จะเป็น
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นความคิดด้านความเข้าใจ ซึ่งหมายถึง การดัดแปลง ปรับปรุง หรือ
เสริมความรู้เดิมให้มีความแปลกใหม่ เป็นการขยายความรู้ไปสู่สถานการณ์ใหม่ตามกระบวนการของ
ความเข้าใจ 
 
 4.4 ขั้นตอนการอ่านของวิธสีอนแบบ MIA 

  Murdoch (1986) ได้แบ่งวิธีสอนอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษโดยใช้การสอน
อ่านโดยวิธี MIA ของเมอร์ด๊อค ออกเป็น 7 ข้ันตอน ดังนี้ 
  1. การถามนำก่อนการอ่าน (Priming Questions) คือ ขั ้นตอนที ่ครูจะต้องต้ัง
คำถามหรือข้อความเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นนักเรียนให้เกิดการอภิปราย
ร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียนก่อนท่ีจะอ่านเรื่อง เพื่อโน้มน้าวให้นักเรียนสนใจเรื่องท่ีจะอ่าน ท้ังนี้ยัง
เป็นกระบวนการคาดคะเนล่วงหน้าว่าเรื่องท่ีจะอ่านนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร และเมื่อถึงเวลาอ่าน 
จริง ๆ นักเรียนทุกคนจะพยายามหาคำตอบว่า คำตอบท่ีตนเองคิดไว้นั้นถูกหรือไม่ ซึ่งตรงกับความคิด
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ของ Goodman (1973) ที่กล่าวว่า “การอ่านเป็นเกมการเดาอย่างหนึ่งโดยให้ผู้อ่านเดาว่าสิ่งที่อ่าน
นั้นตรงกับความคิดของตนเองท่ีหวังไว้หรือไม่”  
  2. การทำความเข ้าใจคำศ ัพท ์  (Understanding Vocabulary) ข ั ้นตอนน ี ้มี
จุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดความมั่นใจว่า คำศัพท์บางคำเป็นตัวบอกความหมายได้ นั้นทำให้ผู้อ่าน
มีความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้ว โดยครูเป็นผู้เลือกคำศัพท์ขึ้นมาเอง บางคำนักเรียนอาจจะรู้ความหมาย
แล้ว หรือหากบางคำมีหลายความหมายครูอาจจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจความหมายในสถานการณ์ท่ีจะ
พบในส่ิงท่ีอ่าน ซึ่งหลักการนี้ตรงกับความคิดเห็นของ Harris และ Sipay (1990) ท่ีกล่าวว่า การอ่าน
เพื่อความเข้าใจนั้นต้องอาศัยความสามารถหลายด้านรวมกันไม่ใช่เพียงแค่ความรู้ด้านคำศัพท์เท่านั้น 
แต่คำศัพท์มีส่วนอย่างมากต่อความเข้าใจในการอ่าน ในการทดสอบจะพบว่าหากคะแนนความเข้าใจ
ของนักเรียนสูง คะแนนด้านคำศัพท์ก็จะสูงเช่นกัน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการทำความเข้าใจคำศัพท์จะ
ช่วยปูพื้นฐานการอ่านให้กับนักเรียนได้มาก ซึ่งจะส่งผลต่อความเข้าใจในการอ่านในครั้งต่อไป ซึ่งตรง
กับความคิดของ Widdowson (1987) ว่าการอ่านเพื่อความเข้าใจนั้น เราต้องพยายามกำจัดอุปสรรค
ท่ีสกัดไม่ให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจ เช่น คำศัพท์หรือวลีท่ียาก ๆ และส่ิงหนึ่งท่ีจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ คือ 
การให้ผู้อ่านเรียนรู้ส่ิงเหล่านี้ก่อนท่ีจะเริ่มอ่าน 
  3. การอ่านเนื้อเรื่อง (Reading the Text) หลังจากรู้ความหมายของคำศัพท์แล้ว 
ขั้นถัดไป คือ ครูแจกเนื้อเรื่องให้กับนักเรียนอ่านตามเวลาท่ีกำหนดไว้ แต่เรื่องท่ีให้จะแตกต่างกับเนื้อ
เรื่องปกติ คือ จะมีคำถามย่อยแทรกในเนื้อเรื่อง เพื่อให้นักเรียนวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคำนาม
กับคำสรรพนามในเนื้อเรื่อง อันเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านของนักเรียน ทั้งนี้
ยังจะช่วยให้นักเรียนเกิดความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา เพราะนักเรียนต้องคิดอยู่ตลอดเวลาและต้อง
พยายามทำความเข้าใจเรื่องด้วย กล่าวคือ เนื้อเรื่องและคำถามในเรื่องเป็นสิ่งเร้า (Stimulus) การท่ี
นักเรียนเขียนคำตอบ คือ คำตอบสนอง (Response) ซึ่งเป็นหลักการเดียวกับบทเรียนโปรแกรมและ
เป็นไปตามกระบวนการเรียนรู้ท่ีดีตามทฤษฎีของ Miller (1982) ท่ีกล่าวว่าการเรียนรู้ท่ีดีต้องประกอบ
ไปด้วย แรงขับ ส่ิงเร้า การตอบสนอง และการเสริมแรง 
  4. ทำความเข้าใจเรื่อง (Understanding the Text) เป็นการตรวจสอบความเข้าใจ
ของนักเรียนโดยการให้นักเรียนเติมข้อความในประโยคปลายเปิดท่ีกำหนดไว้ ประโยคปลายเปิดท่ีถูก
เติมแล้วจะเป็นข้อความท่ีสมบูรณ์ตามเนื้อเรื่องท่ีอ่าน ในการสร้างแบบฝึกหัดแบบเติมข้อความ ครูต้อง
พิจารณาอย่างรอบคอบว่า นักเรียนจะไม่สามารถลอกประโยคในเนื้อเรื่องมาตอบได้ แต่หากว่าครูคิด
ว่าความสามารถของนักเรียนยังไม่ถึงขั้นที่จะใช้ภาษาได้ด้วยตนเอง อาจจะปรับเปลี่ยนวิธีการโดยหา
ประโยคที ่ เป ็นใจความสำคัญ มาเป็นประโยคให้เร ียนเติมให้สมบูรณ์แทนได้ ( Sentence – 
Completion Exercise) โดยจากการทำกิจกรรม 3 ขั้นตอนท่ีผ่านมาแล้ว จะทำให้นักเรียนมีพื้นฐาน
อย่างเพียงพอในการเข้าใจเนื้อเรื่องได้ ซึ่งวิธีนี้มีความสอดคล้องกับความคิดเห็นของ  Widdowson 
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(1979) ที่กล่าวว่า แบบฝึกหัดเพื่อความเข้าใจนั้นจะต้องมีการเตรียมอย่างดี หมายความว่า จะต้อง
เสริมให้นักเรียนพยายามใช้คำพูดหรือเขียนคำตอบเป็นภาษาของตนเอง ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้เข้า
ร่วมแก้ปัญหาอย่างแท้จริง ซึ่งแบบฝึกหัดเพื่อความเข้าใจ ได้แก่ การเติมคำให้สมบูรณ์ และการเปล่ียน
ข้อมูลในรูปแบบอื่น 
  5. การถ่ายโอนข้อมูลในรูปแบบอื่น (Transferring Information) เป็นกิจกรรมท่ีให้
นักเรียนนำความรู้ท่ีได้รับจากการอ่านมานำเสนอในรูปแบบใหม่ เช่น อาจจะนำคำหรือข้อมูลท่ีได้จาก
การอ่านมาเสนอในรูปตาราง กราฟ หรือแผนท่ีตามความเหมาะสมของข้อมูล หากนักเรียนทำได้ย่อม
แสดงว่านักเรียนสามารถจับประเด็นสำคัญได้ เมอร์ด็อค กล่าวว่า กิจกรรมเช่นนี้เป็นกิจกรรมท่ีกระตุ้น
ให้นักเรียนหาทางแก้ไขปัญหา ไม่ใช่แบบฝึกหัดทั่วไป ซึ่งสอดคล้องกับความคิดของ  Widdowson 
(1979) ที่กล่าวว่า กิจกรรมถ่ายโอนข้อมูลเป็นกิจกรรมที่ดีของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารด้วยการ
เขียนแทนการพูด ดังนั้นหากครูคิดว่านักเรียนเข้าใจและมีความรู้ในสิ่งที่อ่านแล้ว อาจจะให้นักเรยีน
แสดงความสามารถในการอ่าน คือ การให้พวกเขาเขียนแทนการพูด ซึ ่งอาจเป็นในรูปแผนผัง 
แผนภาพ เป็นต้น และยังกล่าวอีกว่า กิจกรรมแบบนี้ช่วยส่งผลดีต่อนักเรียน 2 ทางคือ การพัฒนา
ความสามารถในการอ่าน ซึ่งเป็นการสื่อสารจากคำพูดไปสู่ตัวอักษร และอีกด้านคือ  ช่วยพัฒนา
ความสามารถด้านการเขียน คือ การแปลงข้อมูลที่ไม่ใช่คำพูดไปสู่คำพูด แล้วเขียนสรุปข้อความนั้น
ออกมาโดยใช้ภาษาของตนเอง 
  6. การทำแบบฝึกหัดต่อชิ ้นส่วนประโยค และเรียงโครงสร้างอนุเฉท (Jigsaw 
Exercise and Paragraph Structure) เป็นกิจกรรมที่ครูแจกชิ้นส่วนของประโยคที่เกี่ยวกับเรื่องท่ี
อ่านจำนวนหนึ ่งให้กับนักเรียนแต่ละกลุ ่ม แล้วให้นักเรียนช่วยกันต่อประโยคให้เป็นอนุเฉท 
(Paragraph) ท่ีถูกต้องและให้ได้ใจความ ท่ีสมบูรณ์ต่อเนื่องสัมพันธ์กัน เมอร์ด็อค กล่าวว่า แบบฝึกหัด
เรียงโครงสร้างอนุเฉทมีประโยชน์มาก เพราะเป็นการฝึกพูดและการคิดของนักเรียน ซึ่งนักเรียน
จำเป็นต้องใช้สมาธิอย่างมากในการทำกิจกรรมนี้ อาจทำได้ ท้ังแบบกลุ่มหรือรายบุคคล โดยประโยคท่ี
ให้ต้องเป็นเหตุการณ์หนึ่งในเรื่องเท่านั้น การที่จะนำข้อมูลมาต่อเรียงกันนั้นนักเรียนในกลุ่มจะตอ้งมี
การพูดและเกิดคำถาม แล้วจึงพิจารณาเลือกข้อมูลมาต่อกันให้เป็นเรื่องราวท่ีถูกต้อง ซึ่งกิจกรรมนี้ทำ
ให้นักเรียนให้ความสนใจและเกิดแรงจูงใจในการเรียนอย่างมาก 
  7. การประเมินผลและการแก้ไข (Evaluation and Correction) การประเมินผล
การเรียนนั้นมีอยู่ในเกือบทุกขั้นตอนแล้ว แต่ในขั้นตอนนี้เป็นการประเมินผลงาน ชิ้นงานส่วนรวมอีก
ครั้ง และมีการแก้ไขด้านภาษาของนักเรียนท่ีพบในแบบฝึกหัดประกอบการอ่านให้ถูกต้อง  
  จากที่ผู้วิจัยได้ศึกษาความเป็นมาและขั้นตอนของวิธีสอนแบบ MIA ที่ให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการทำกิจกรรม และมีกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนรู้ 
รวมทั้งมีกิจกรรมทบทวนความเข้าใจในการอ่าน ทำให้นักเรียนสามารถอ่านเพื่อความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น 
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มีการจัดกิจกรรมท่ีเรียงลำดับจากง่ายไปหายาก ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ดังนั้นผู้วิจัยจึง
ได้นำวิธีสอนแบบ MIA มาใช้ในการวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ต่อไป 
 

5. การอ่านเพือ่ความเข้าใจ 

 การอ่านถือเป็นการพัฒนาความคิด ซึ่งผู้อ่านต้องใช้ความสามารถหลายด้าน เพื่อที่จะถอด
ความหมายของส่ิงท่ีอ่าน ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 
 

 5.1 ความหมายของการอ่าน 

จากการท่ีผู้วิจัยศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับความหมายของการอ่าน ผู้วิจัยพบว่าม ี
นักวิชาการและนักการศึกษาหลาย ๆ ท่านได้ให้ความหมายของการอ่าน สามารถสรุปได้ว่า การอ่าน 
หมายถึง การอ่านเป็นกระบวนการแปลความหมายและความคิดท่ีมีความซับซ้อนของตัวอักษร ซึ่งเป็น
การส่ือความหมายระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่าน โดยผู้เขียนจะถ่ายทอดความคิด ความรู้ อารมณ์ความรู้สึก
ผ่านตัวอักษร ซึ่งต้องอาศัยองค์ประกอบท้ังด้านความรู้ทางภาษา ความรู้พื้นฐานจากประสบการณ์เดิม
มาเช่ือมโยงกับส่ิงท่ีอ่านบูรณาการทักษะอื่นเข้าด้วยกัน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยสร้างและหลอม
ความหมาย ทำความเข้าใจ สรุปความ ตีความ ขยายความได้อย่างถูกต้อง และผู้อ่านสามารถนำ
ความหมายนั้น ๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้ (Herrman, 1988; วิสาข์ จัติวัตร์, 2543; สมุทร เซ็น
เชาวนิช, 2545; เตือนใจ ปิ่นเกิด, 2547; จักรพรรดิ คงนะ, 2550; ราตรี นางาม, 2551) 
 

 5.2 ความหมายของการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 

จากการท่ีผู้วิจัยศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับความหมายของการอ่านเพื่อความ 
เข้าใจ ผู้วิจัยพบว่ามีนักวิชาการและนักการศึกษาหลาย ๆ ท่านได้ให้ความหมายของการอ่าน สามารถ
สรุปได้ว่า การอ่านเพื่อความเข้าใจ หมายถึง กระบวนการท่ีผู้อ่านสามารถรับเอาสารผ่านตัวอักษรแล้ว
ตีความหมายจากเรื่องท่ีอ่าน โดยผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบไปสู่ความเข้าใจในความหมายใน
สิ่งที ่อ่าน ให้ใกล้เคียงกับความเข้าใจของผู ้เขียนมากที่สุด โดยอาศัยความรู้ด้านภาษา รวมท้ัง
ประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับสิ่งที่อ่านให้ได้ความหมายที่ชัดเจนที่สุด (อุดร วิชัย
วงษ์, 2552; รัชนีวรรณ ศรีนรคุตร, 2553; Berardo, 2006)  
 

5.3 ความสำคัญของการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 

  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2546) กล่าวว่า การอ่านมีความสำคัญ ดังนี้  
  1. การอ่านเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ โดยเฉพาะผู้ท่ีอยู่ในวัยเรียน 
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  2. การอ่านเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ เพราะ
สามารถนำความรู้ท่ีได้จากการอ่านไปพัฒนาตนเองและงานได้ 
  3. การอ่านเป็นเครื่องมือสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปได้ 
  4. การอ่านเป็นส่ิงท่ีทำให้คนมีความคิดและฉลาดรอบรู้ เพราะประสบการณ์ท่ีได้จาก
การอ่าน เมื่อเก็บสะสมนานวันก็จะทำให้เกิดความคิด เกิดสติปัญญา 
  5. การอ่านเป็นกิจกรรมท่ีทำให้เกิดความเพลิดเพลิน ทำให้เกิดความสุขแก่ตนเองได้
ง่ายท่ีสุด และมีประโยชน์คุ้มค่า 
  6. การอ่านช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
เมื่ออ่านมากย่อมเป็นผู้รู้มาก ซึ่งสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 
  7. การอ่านเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ในการพัฒนาระบบการเมือง การปกครอง 
ศาสนา และสังคมได้ 
  8. การอ่านเป็นกระบวนการท่ีใช้ในการพัฒนาระบบการส่ือสารทุกประเภท 
  จิตรลดา คนยืน (2550) กล่าวว่า ความสำคัญของการอ่านเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วย
พัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ซึ่งต้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อจะช่วยให้ผู้อ่านสามารถคิด 
วิเคราะห์ความรู้ และ มีวิสัยทัศน์ได้อย่างกว้างไกล ซึ่งจะนำพาไปสู่ความสำเร็จในอนาคตต่อไป 
  จากความสำคัญของการอ่านท่ีนักวิชาการได้กล่าวมานั้น ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า การอ่าน                   
มีความสำคัญและมีความจำเป็นในการดำเนินชีวิตขึ้นพื้นฐานของคนทุกวัย โดยเฉพาะผู้ท่ีกำลังศึกษา
และผู้ท่ีต้องการพัฒนาตนเองในการทำงานเพื่อให้เกิดความเช่ียวชาญในแขนงของตน โดยนำความรู้ท่ี
ได้จากการอ่านมาใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนา ซึ่งทำให้บุคคลที่รักการอ่านเกิดการพัฒนาทาง
สติปัญญา และมีความคิดท่ีกว้างไกล  
 

 5.4 จุดมุ่งหมายของการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 

  กานต์มณี ศักดิ์เจริญ (2546) กล่าวว่า การอ่านควรมีจุดประสงค์ คือ 
  1. อ่านเพื่อเพิ่มความรู้ คนเราต้องการให้ความรู้ของตนเองเพิ่มพูนจากเดิมที่มีอยู่  
ซึ่งการอ่านจำเป็นต่อวิทยาการแขนงต่าง ๆ อ่านเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของตนเอง 
และเพื่อทราบข่าวความเคล่ือนไหวของสังคมโลก 
  2. อ่านเพื ่อให้เกิดความคิด การอ่านจากสื ่อต่าง ๆ เช่น บทความ บทวิจารณ์ 
งานวิจัยต่าง ๆ จะช่วยให้ทรรศนะของการอ่านกว้างขวางมากขึ้น การอ่านในลักษณะนี้เป็นการอ่าน
เพื่อเข้าใจแนวความคิดของผู้เขียน 
  3. อ่านเพื่อความบันเทิง การอ่านหนังสือท่ีมีเนื้อหาสาระไม่เป็นวิชาการมาก จะช่วย
ให้เกิดความบันเทิง ความเพลิดเพลินควบคู้ไปกับความรู้ ความคิดแปลกใหม่ได้ ทำให้ผู้อ่านมีความสุข 
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ได้หัวเราะ เป็นการผ่อนคลายความตึงเครียด เช่น นวนิยาย เรื่องส้ัน นิตยสารอื่น ๆ ซึ่งถือได้ว่าการอ่าน
เป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่ง 
  4. การอ่านเพื ่อสนองความต้องการอื ่น ๆ มนุษย์เรามีความต้องการตามหลัก
ธรรมชาติ คือ ต้องการความมั่นคงในชีวิต ต้องการการยอมรับจากสังคม ความนับถือ และความสำเร็จ
ในชีวิต โดยการอ่านจะช่วยให้ผู้อ่านทราบถึงแนวทางในการแก้ปัญหาของตนเอง เพื่อสร้างบุคลิกภาพ 
เพิ่มความสนใจในส่ิงใหม่ มีเหตุผลมากขึ้นในการแสดงความคิดเห็น  
  Grellet (1994) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการอ่าน ดังนี้ 
  1. อ่านเพื่อความเพลิดเพลิน 
  2. อ่านเพื่อหาความรู้จากข้อมูลต่าง ๆ  
  จากจุดมุ ่งหมายของการอ่านที ่น ักวิชาการได้กล่าวมานั ้น ผู ้ว ิจัยจึงสรุปได้ว่า 
จุดมุ่งหมายของการอ่าน คือ อ่านเพื่อให้เกิดความรู้และประสบการณ์ ความคิด สนองความอยากรู้
อยากเห็น เพื่อความสนุกสนานเพลินเพลิน ดังนั้นก่อนท่ีจะอ่านควรมีการตั้งจุดมุ่งหมายทุกครั้ง เพื่อให้
การอ่านเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการนำข้อมูลที่ได้จากการอ่านไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อไป   
 

5.5 องค์ประกอบของการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 

Schell (1988) กล่าวถึงผลการวิจัยท่ีพบว่า องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อความเข้าใจ 
ในการอ่านที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง แบ่งออกเป็นองค์ประกอบภายนอกและภายในตัวผู้อ่าน 
ดังนี้ 
  1. องค์ประกอบภายนอกตัวผู้อ่าน ได้แก่ ขนาดตัวอักษร โครงเรื่อง ความชัดเจนของ
งานเขียน การเร้าความสนใจ ความน่าสนใจและความยากง่ายของเรื่อง และหัวเรื่อง เป็นต้น 
  2. องค์ประกอบภายในตัวผู้อ่าน ได้แก่ สมรรถวิสัยทางภาษา การเข้าใจความหมาย
ของคำ ความรู้เดิมเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน จุดมุ่งหมายในการอ่าน และความสนใจหัวเรื่อง 
  Kamenui and Simmons (1990) กล่าวว่า องค์ประกอบท่ีสำคัญในการอ่านเพื่อความ
เข้าใจ คือ 
  1. ผู้อ่าน ต้องมีความรู้พื้นฐานในส่ิงท่ีอ่าน รวมถึงมีความรู้ทางทักษะในการอ่าน และ
แรงจูงใจ 
  2. บทอ่าน อาจมีลักษณะเป็นการควบคุมโดยตรงจากครูผู้สอน ซึ่งครูผู้สอนสามารถ
เลือกบทอ่านที่มีคุณภาพ ความยาวที่เหมาะสมต่อการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจ หรืออาจแต่งขึ้นเอง
เป็นเรื่องส้ันๆ  
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  3. ภาระงาน จะมีลักษณะเฉพาะ ตามความต้องการของจุดประสงค์ของบทเรียน
และมีกิจกรรมท่ีผู้อ่านสามารถเข้าใจแล้วแสดงการโต้ตอบได้ 
  4. กลยุทธ์ ผู้อ่านสามารถทำบทอ่านให้ง่ายขึ้น และทำความเข้าใจกับบทอ่านและ
ภาระงานท่ีหลากหลายได้ 
  สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2540) สรุปไว้ว่า องค์ประกอบของการอ่านที่สำคัญมี 3 
ประการ คือ 
  1. สารท่ีใช้อ่านควรมีความยากง่ายเหมาะสมกับวัยและความสามารถในการอ่านของ
ผู้อ่านในระดับช้ันเรียนนั้น  
  2. ครูควรคำนึงถึงความพร้อมในการอ่านของผู้อ่านทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา  
สังคม และประสบการณ์ทางภาษาท้ังด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  
  3. กระบวนในการอ่านซึ่งเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการอ่านเริ่มตั้งแต่ท่าทางในการอ่าน 
การวางระยะห่างระหว่างตัวอักษร การเคลื่อนตา การกวาดสายตา โดยสมองจะทำหน้าที่รับรู้ และ
แปลตัวอักษร 
  บุญรวม งามคณะ (2555) สรุปว่า องค์ประกอบของการอ่านเกี่ยวข้องกับวัย และ
ความสามารถของผู้อ่าน สิ่งแวดล้อม แรงจูงใจ ความหมายของสาร การเลือกสาร และการนำไปใช้ 
รวมไปถึงสารที ่นำมาใช้อ่าน และกระบวนการในการอ่าน โดยผู ้อ ่านควรมีความพร้อมและมี
ความสามารถในอ่านเหมาะสมกับระดับของสารที ่นำมาใช้เป็นสื่อ และได้รับการฝึกฝนให้อ่าน
ตามลำดับของกระบวนการอ่าน จึงจะช่วยให้ประสบความสำเร็จในการอ่าน และสิ่งที่จะช่วยให้การ
อ่านมีประสิทธิภาพนั้นต้องอาศัยความรู้ทางภาษา และความรู้ในด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะประสบการณ์
เดิมของนักเรียน และความรู้รอบตัว โดยผู้วิจัยได้สรุปในตาราง ดังนี้ 
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ตารางท่ี 7 การสังเคราะห์องค์ประกอบของการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 

องค์ประกอบ 
Schell 
(1988) 

Kamenui and 
Simmons 

(1990) 

สุนันทา มั่น
เศรษฐวิทย์ 

(2540) 

บุญรวม    
งามคณะ 
(2555) 

ผู้วิจัย 

1. ตัวผู้อ่าน       
2. บทท่ีใช้อ่าน      
3. ภาระงาน      
4. กลยุทธ์      
5. ความพร้อมในการอ่าน
ของผู้อ่าน 

     

6. กระบวนในการอ่านซึ่ง
เกี่ยวข้องกับข้ันตอนการอ่าน 

     

*มีหลักการเลือกในการคัดเลือกองค์ประกอบโดยจะเลือกจากท่ีมีผู้กล่าวถึงองค์ประกอบนั้นต้ังแต่ 
2 คนขึ้นไป 

จากการท่ีผู้วิจัยศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของการอ่านเพื่อความ 
เข้าใจผู้วิจัยพบว่ามีนักวิชาการและนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงองค์ประกอบหลักของชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  1. ความสามารถของผู้อ่าน ผู้อ่านต้องมีความรู้พื้นฐานในสิ่งที่อ่าน มีความสนใจใน
หัวเรื ่องที่อ่าน รวมถึงมีสมรรถวิสัยทางภาษา สามารถเข้าใจความหมายของคำ และมีความรู้เดิม
เกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน 
  2. บทอ่าน ครูผู้สอนสามารถเลือกบทอ่านท่ีมีคุณภาพ มีความยากง่ายเหมาะสมกับ
วัยของผู้อ่านในระดับชั้นเรียนนั้น ความยาวที่เหมาะสมต่อการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจ  ขนาด
ตัวอักษร โครงเรื่อง ความชัดเจนของบทอ่าน และมีความน่าสนใจ  
  3. ความพร้อมในการอ่านของผู้อ่าน ครูควรคำนึงถึงความพร้อมในการอ่านของ
ผู้อ่านทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา  สังคม และประสบการณ์ทางภาษาทั้งด้านการฟัง การพูด               
การอ่าน และการเขียน โดยผู้อ่านควรมีความสามารถในอ่านที่เหมาะสมกับระดับของบทอ่านท่ี
นำมาใช้เป็นส่ือ และได้รับการฝึกฝนให้อ่านตามลำดับของกระบวนการอ่าน 
  4. กระบวนการในการอ่าน ขั้นตอนการอ่านเริ่มตั ้งแต่ท่าทางในการอ่าน การวาง
ระยะห่างระหว่างตัวอักษร การกวาดสายตา โดยสมองจะทำหน้าที่รับรู้ และแปลตัวอักษร ทั้งนี้สิ่งท่ี
จะช่วยให้การอ่าน มีประสิทธิภาพนั้นต้องอาศัยความรู้ทางภาษา และความรู้ในด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะ
ประสบการณ์เดิมของนักเรียน และความรู้รอบตัว  
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5.6 ระดับของการอ่านภาษาเพื่อความเข้าใจ 

 จุดประสงค์ของการอ่าน คือ ความเข้าใจและความสามารถในการหาความหมายของ
สิ่งที่เราอ่าน ดังนั้นการประเมินผลการอ่านจึงมีวัตถุประสงค์เพื ่อวัดความสามารถในการอ่านของ
นักเรียน ซึ่งการเตรียมการประเมินครูต้องมั่นใจว่า บทอ่านท่ีเลือกมานั้น มีความเหมาะสมกับนักเรียน 
โดยระดับความเข้าใจของการอ่านเพื่อความเข้าใจนั้น มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงระดับของการ
อ่านเพื่อความเข้าใจ ดังนี้  

Harris and Sipay (1979) แบ่งระดับความสามารถในการอ่านออกเป็น 4 ระดับ  
คือ  
  1. ความเข้าใจระดับตามตัวอักษร (Literal Comprehension) คือ การเข้าใจ
ความหมายจากข้อมูลท่ีได้ทันทีโดยไม่ต้องตีความ เป็นเรื่องราวของการระลึกถึงรายละเอียด (Details) 
ใจความสำคัญ (Main idea) การลำดับเรื่อง (Sequences) 
  2. ความเข้าใจระดับเข้าใจขอบข่ายที่เกี ่ยวโยงกับเนื้อเรื่อง (Transference) คือ 
สามารถโยงเหตุการณ์ และความสัมพันธ์อื่น ๆ ได้ 
  3. ความเข้าใจระดับท่ีประเมินผลเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่านได้ (Evaluation) คือ เข้าใจเนื้อ
เรื่องแล้วประเมินผลเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่านว่าผู้เขียนมีจุดประสงค์อย่างไร เจตคติของผู้เขียนเป็นอย่างไร 
  4. ความเข้าใจระดับที่ทำให้เกิดทัศนคติ เกิดความซาบซึ้ง เปล่ียนแปลงความเช่ือ 
ความรู้สึกนึกคิดได้ 

Miller (1990) ได้แบ่งระดับความเข้าใจในการอ่านเป็น 4 ระดับดังนี้ 
1. ความสามารถในระดับการแปลความ (Textually explicit comprehension)  

เป็นระดับที่ผู้อ่านสามารถเข้าใจความหมายในสิ่งที่ผู้เขียนได้นำเสนอไว้ในบทอ่านอย่างตรงไปตรงมา 
ผู้อ่านสามารถบอกความคิดหลัก ตลอดจนเรียงลำดับเหตุการณ์ในบทอ่านได้ 

2. ความสามารถในระดับการตีความ (Textually implicit comprehension)  
เป็นระดับที่ผู้อ่านสามารถเข้าใจความหมายในสิ่งที่ผู้เขียนได้นำเสนอไว้ อาจจะต้องใช้เหตุผลและ
ความรู้ของตนเองเข้ามาช่วยตัดสิน 

3. ความสามารถในระดับการวิเคราะห์ (Critical reading) เป็นระดับ 
ความสามารถในการวิเคราะห์ ตีความ และประเมินเนื้อหาท่ีอ่าน เข้าใจภาษาในเชิงเปรียบเทียบ 

4. ความสามารถในระดับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Scripturally implicit  
comprehension) เป็นความเข้าใจในระดับสูงท่ีผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจเนื้อหาท่ีอ่านนอกเหนือ 
จากส่ิงท่ีผู้เขียนได้เขียนไว้ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์เดิมมาเช่ือมโยง 
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 Searfoss and Readence (1994) ได้อธิบายถึงระดับของความเข้าใจการอ่านออกเป็น             
3 ระดับ ดังนี้ 
  1. ระดับความเข้าใจตามตัวอักษรที่ปรากฏ (Text-explicit) คือ ความสามารถใน
การหาคำตอบ หรือบอกส่ิงท่ีผู้เขียนเขียนไว้จากการอ่าน ข้อมูลท่ีได้ก็จะต้องเป็นไปตามตัวอักษร 
  2. ระดับความเข้าใจในความหมายที่แฝงอยู่ (Text-implicit) คือ ความสามารถใน
การหาคำตอบท่ีผู้เขียนไม่ได้กล่าวโดยตรง แต่ผู้อ่านสามารถประมวลข้อมูล และคิดหาคำตอบได้อย่าง
หลากหลาย ซึ่งขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถในการอ่านเพื่อตีความของผู้อ่านแต่ละคน 
เพราะความเข้าใจในระดับนี้ ผู้อ่านต้องใช้ความรู้ที่ได้จากการอ่านเชื่อเข้ากับประสบการณ์เดิมของ
ผู้อ่าน แล้วจึงอนุมานเป็นความหมายท่ีแฝงกระบวนการคิด 
  3. ระดับความเข้าใจจากประสบการณ์ (Experience-based) คือ ความสามารถใน
การหาคำตอบหรือข้อมูลโดยใช้ประสบการณ์ของผู้อ่านว่าเรื่องจะดำเนินต่อไปอย่างไร เพราะอะไร  
ซึ่งคำตอบหรือข้อมูลท่ีได้นี้ ไม่มีในเนื้อเรื่อง คำตอบ หรือข้อมูลนี้สามารถมีได้มากกว่าหนึ่ง 
  William Gray (อ้างถึงใน เสงี่ยม โตรัตน์, 2528) ได้แบ่งระดับการอ่านเพื่อความเข้าใจไว้ 4 
ระดับ ดังนี้ 
  1. ระดับความสามารถในการเข้าใจความหมายของคำ (Perception of words) 
  2. ระดับความสามารถเข้าใจเรื่อง (Comprehension of ideas) 
  3. ระดับความสามารถในการโต้ตอบในเรื่องท่ีอ่าน ซึ่งอาจเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
กับความคิดของผู้เขียน (Reaction of ideas) 
  4. ระดับความสามารถในการแยกแยะความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน (Integration of 
ideas)โดยผู้วิจัยสรุปในตารางได้ดังนี ้
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ตารางท่ี 8 การสังเคราะห์ระดับของการอ่านเพื่อความเข้าใจ 

ระดับของการอ่าน
เพื่อความเข้าใจ 

Harris 
and 
Sipay 
(1990) 

Miller 
(1990) 

Searfoss 
and 

Readence, 
(1994) 

William 
Gray อ้างใน 
เสงี่ยม โตรัตน์ 

2524 

ผู้วิจัย 

1. การเข้าใความ
หมายตามตัวอักษร / 
การเข้าใจ
ความหมายของคำ 

     

2. ระบุหัวข้อเรื่องได้       
3. ระดับเช่ือมโยง
เนื้อเรื่อง / การ
ลำดับเรื่อง  

 

 

   

4. ระดับ
ความสามารถเข้าใจ
เรื่อง/รายละเอียด
ของเรื่อง 

     

5. สามารถบอก
ใจความสำคัญ/
ตีความ 

     

6. ความเข้าใจระดับ
สร้างสรรค์ 

     

7. การอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ 

     

*มีหลักการเลือกในการคัดเลือกระดับของการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยจะเลือกจากที่มีผู้
กล่าวถึงระดับของการอ่านเพื่อความเข้าใจนั้นต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป 

 

จากการท่ีผู้วิจัยศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับระดับความเข้าใจของการอ่าน ผู้วิจัย 
พบว่ามีนักวิชาการและนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงระดับความเข้าใจของการอ่าน สามารถสรุป
ได้ดังนี้ 
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1. การเข้าใจความหมายตามตัวอักษร เป็นส่ิงท่ีเห็นได้ชัดเจนท่ีสุดจากการอ่าน  
เพราะเป็นความเข้าใจในระดับพื้นฐาน ผู้อ่านสามารถเข้าใจข้อมูลได้ทันทีโดยไม่ต้องตีความ ทั้งนี้
นักเรียนต้องมีความสามารถในการหาคำตอบ หรือบอกส่ิงท่ีผู้เขียนเขียนไว้ ซึ่งครูสามารถต้ังคำถามท่ี
นักเรียนหาคำตอบได้จากบทอ่าน  
  2. การเข้าใจความหมายในระดับการตีความ เป็นความสามารถในการหาคำตอบ
ของผู้อ่าน เนื่องจากผู้เขียนไม่ได้กล่าวโดยตรง แต่ผู้อ่านสามารถประมวลข้อมูล สามารถบอกใจความ
สำคัญ เข้าใจความสัมพันธ์ของความคิด รวมไปถึงการสรุปและการคาดเดาเหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้น  
  3. ความเข้าใจระดับเข้าใจขอบข่ายท่ีเกี่ยวโยงกับเนื้อเรื่อง คือ สามารถโยงเหตุการณ์ 
และความสัมพันธ์อื่น ๆ ได้ ซึ่งทำให้ผู้อ่านสามารถเดาหรือบอกหัวข้อเรื่องของบทอ่านได้  

4. ระดับความสามารถเข้าใจเรื่อง ผู้อ่านสามารถบอกรายละเอียดของเรื่องได้               
ท้ังยังสามารถประมวลข้อมูล และคิดหาคำตอบได้อย่างหลากหลาย 
  5. ผู้อ่านสามารถเรียบเรียงลำดับเรื่อง ความคิดและหัวข้อต่าง ๆ ท่ีมีในบทอ่านใหม่ 
โดยใช้ถ้อยคำของตนเอง 
 

 5.7 การสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 

  Maggart and Zintz (1992) ได้เสนอกลยุทธ์การสอนอ่านเพื่อความเข้าใจว่า  
  1. การสอนอ่านเพื่อหาความคิดหลัก ครูจะไม่ถามโดยตรง แต่ครูจะต้องสามารถ
บอกช้ีแนะในบทอ่านท่ีแสดงให้เห็นว่าความคิดหลักหรือใจความหลักอยู่ส่วนไหนของบทอ่าน และครู
จะต้องสอนกลยุทธ์ในการเลือกใจความหลักให้กับนักเรียนด้วย 
  2. การเขียนเพื่อแสดงความเข้าใจ โดยเริ่มจากการเขียนประสบการณ์ส่วนตัวแล้ว
นำมาให้ครูและเพื่อนในช้ันเรียนอ่าน 
  3. การเรียนรู้การเดาความหมายโดยใช้วิธีแบบโคลซ ซึ่งเป็นวิธีที่ผู้อ่านพยายามเดา
ความหมายของสิ่งที ่อ่านจากบริบทและคำต่าง ๆ ส่วนใหญ่วิธีการโคลซจะถูกนำไปใช้ในการทำ
แบบทดสอบ แต่อย่างไรก็ตามการโคลซก็ยังเป็นวิธีการที่ใช้ในการสอนอีกด้วย โดยใช้ในลักษณะของ
กิจกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถทางการอ่านของนักเรียน โดยอาจให้นักเรียนตอนปากเปล่าทีละคน 
หรือเป็นกลุ่ม หรือบอกความหมายของคำพูดของผู้เขียนก็ได้ การทำกิจกรรมนี้จะช่วยทำให้นักเรยีน
นำความรู้ของตนเองมาใช้ ซึ่งแสดงถึงการประสบความสำเร็จในการอ่านของนักเรียน 
  4. การอนุมานความ เป็นกระบวนการที่ผู ้อ่านเข้าใจและอนุมานความสัมพันธ์
ระหว่างคำ และประโยคต่าง ๆ ซึ่งความเข้าใจการอนุมานนี้ หมายถึง เข้าใจประโยคหลาย ๆ ประโยค
อย่างสมเหตุสมผล สามารถแปลความหมายออกมาเป็นความคิด และสามารถเช่ือมโยงเข้าด้วยกันกับ
ความคิดจากการอนุมานความอื่น ๆ ได้ 
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  5. การสอนโครงสร้างเรื่องเล่า เป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น ซึ่งมี
ข้อควรปฏิบัติ 5 ประการ ดังนี้ 

5.1 วิเคราะห์นิทานพื้นบ้าน ซึ่งครูจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจโครงเรื่อง  
5.2 ครูตัดเรื่องราวโดยคำนึงถึงความต่อเนื่องอย่างเหมาะสม อาจทำเป็น 

ตอน ๆ แล้วให้นักเรียนเรียงลำดับเหตุการณ์ให้สมบูรณ์ สามารถทำเป็นกิจกรรมกลุ่มได้ 
5.3 ครูเขียนเรื่องโดยแต่ละตอนนั้นมีสีท่ีแตกต่างกันออกไป 
5.4 นำเรื่องท่ียังเขียนไม่สมบูรณ์มาให้นักเรียนวิเคราะห์ว่ามีส่วนใดท่ี 

ผิดพลาดหรือต้องเพิ่มเติม โดยต้องคำนึงถึงปัจจัยด้านวัฒนธรรมด้วย ให้นักเรียนเขียนเรื่องที่มีการ

ปรับเปลี่ยนข้อมูลหนึ่งสิ่ง จากนั้นให้นักเรียนลองเปลี่ยนข้อมูลอื่น ๆ บ้างแต่ต้องทำให้เรื่องทั้งหมด

สอดคล้องกัน 

  6. การใช้จินตนาการ การท่ีผู้อ่านจะเข้าใจส่ิงท่ีอ่านได้ดีนั้น จะต้องสนุก เพลิดเพลิน
กับการอ่านบทอ่าน และมีจินตนาการเป็นของตัวเอง โดยมีแนวทางดังนี้ 
   6.1 สร้างจินตนาการให้กับนักเรียน 
   6.2 นักเรียนต้องเชื่อและนับถือจินตนาการของนักเรียนคนอื่น ๆ ในช้ัน
เรียนด้วย 
   6.3 คร ูต ้องให้เวลาที ่ เหมาะสมกับนักเร ียนในการสร ้างและพัฒนา
จินตนาการ 
   6.4 ครูควรจัดบรรยากาศให้เหมาะสมกับการสร้างจินตนาการ และยอมรับ
ความคิดของนักเรียน 
   6.5 ครูสามารถช่วยเพิ่มจินตนาการของนักเรียน โดยการถามคำถามเพื่อให้
นักเรียนเพิ่มเติมจินตนาการของตนเองได้ 
   6.6 ควรใช้เหตุการณ์จริงในการเริ่มต้นกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนเห็นภาพ
และสร้างจินตนาการได้ง่ายข้ึน 
   6.7 เมื่อนักเรียนเริ ่มสร้างจินตนาการได้แล้ว ครูอาจจะให้นักเรียนสร้าง
เรื่องราวในระดับท่ีสูงขึ้น 
  7. ส่งเสริมให้นักเรียนตั้งคำถามที่เกี ่ยวกับเรื ่องในบทอ่าน ซึ่งครูอาจจะทำเป็น
ตัวอย่างก่อน เพื่อเน้นจุดสำคัญของโครงเรื่อง 
  Rubin (1993) ได้เสนอแนวทางการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจ ดังนี้ 
  1. บทอ่านต้องมีความเหมาะสมกับความรู้พื้นฐาน ความรู้เดิมของนักเรียน 
  2. ให้นักเรียนลองเดาเรื่องก่อนท่ีจะอ่านจริง 
  3. ครูต้ังคำถามถามนักเรียนก่อนเริ่มอ่าน 
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  4. ในขณะท่ีอ่านควรมีการถามคำถาม 
  5. เมื่ออ่านจบแล้วควรมีคำถามถามนักเรียน 
  6. ครูกระตุ้นให้นักเรียนถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน 
  7. ถามคำถามท่ีใช้ในการตีความหมายของบทอ่าน 
  8. ถามคำถามท่ีต้องใช้ความคิดในการวิเคราะห์ 
  9. ถามคำถามท่ีต้องใช้ความคิดในเชิงสร้างสรรค์ 
  10. หลังจากถามคำถามแล้ว ให้นักเรียนตรวจสอบการเดาเรื่องก่อนท่ีจะอ่านว่าตรง
กับหลังอ่านเรื่องหรือไม่ 
  11. คำตอบของนักเรียนจะต้องมีข้ออ้างอิงจากในเรื่อง 
  12. ครูควรใช้สื่อที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน แสดงให้เห็นโครงเรื่อง ความสัมพันธ์ 
การดำเนินเรื่องราว 
  13. นักเรียนสรุปเรื่องท่ีอ่าน 
  14. ครูลำดับความคิด ขั้นตอนของเรื่องออกมาเป็นถ้อยคำเพื่อให้เกิดความเข้าใจใน
ส่ิงท่ีอ่านมากข้ึน ท้ังนี้ควรแทรกความคิดในส่วนใด เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 
  พรพิมล ศุขะวาที (2550) กล่าวว่า เพื ่อความเข้าใจในกระบวนการอ่าน ครู
จำเป็นต้องศึกษารูปแบบของกระบวนการอ่านก่อน จึงจะเข้าใจวิธีการอ่านและนำไปสอนได้ 
  1. การอ่านที่เน้นกระบวนการในระดับพื้นฐานไปสู่ระดับสูง ซึ่งเป็นรูปแบบของการ
เข้าใจที่เริ ่มต้นจากรูปตัวอักษร แล้วจึงเข้าใจตัวอักษร คำ และความหมายของคำ (lower level 
reading process) ซึ่งประกอบด้วยการเข้าใจคำศัพท์ รวมถึงลักษณะภายนอกของตัวอักษร นูแนน 
(Nunan, 1991) กล่าวว่า Bottom-up models เป็นรูปแบบพื้นฐานของการอ่านที่ใช้ในการพัฒนา
ทักษะการรู้หนังสือ คือ การตีความสัญลักษณ์การเขียนเป็นการออกเสียง 
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รูปภาพท่ี 1 โมเดลแสดงกระบวนการอ่านแบบระดับพื้นฐานไปสู่การอ่านระดับสูง (Bottom-up 
models) 
ท่ีมา: Pronpimol Sukavatee, A Development of the Social Constructivism Blended-
Learning Model for enhancing Reading Engagement and English Reading Ability of 
Upper Second Students (Chulalongkorn University, 2007) 
 

 จากรูปแบบข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผู ้อ่านเริ่มจากการดูตัวอักษรที่เห็นแล้วทำความ
เข้าใจของเสียงและตัวอักษร และหน่วยเสียงของตัวอักษรที่เมื่อรวมกันแล้วจะเกิดเป็นคำ ซึ่งเป็น
แหล่งท่ีมาของความหมาย และเป็นกระบวนการสุดท้ายของ Bottom-up models  

2. การอ่านท่ีเน้นกระบวนการในระดับสูงไปสู่ระดับพื้นฐาน (Top-down model)  
ซึ ่งจะเป็นการประยุกต์ข ้อมูลที ่ เป ็นข้อความรวมถึงการแก้ป ัญหาความกำกวมของบทอ่าน                   
การเช่ือมโยงคำพูดกับผู้พูด การสร้างและการประยุกต์ข้อมูลจากบทอ่านกับความรู้เดิม 
 

 
     
 
 
 
 

 
 
รูปภาพท่ี 2 โมเดลแสดงกระบวนการอ่านแบบระดับสูงไปสู่ระดับพื้นฐาน (Top-down models) 
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เสียงและการ
อ่านออกเสียง 
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ท่ีมา: Pronpimol Sukavatee, A Development of the Social Constructivism Blended-
Learning Model for enhancing Reading Engagement and English Reading Ability of 
Upper Second Students (Chulalongkorn University, 2007) 
 

 จากรูปแบบข้างต้นจะเห็นได้ว่า ทฤษฎีที่เป็นการสร้างความหมายโดยการประยุกต์
ประสบการณ์เดิมมากกว่าการตีความจากรูปแบบทางภาษา จุดสำคัญคือ การปฏิสัมพันธ์ของผู้อ่าน
และบทอ่าน โดยผู้อ่านจะใช้ความรู้เกี่ยวกับหัวข้อที่อ่าน ข้อมูลทางภาษา ความสนใจ และทัศนคติ 
(Nunan, 1991) 

 3. การอ่านแบบปฏิสัมพันธ์ เป็นรูปแบบที่รวมเอาข้อดีของ Bottom-up models 
และ Top-down models ไว้ด้วยกัน ซึ่งได้วิเคราะห์ข้อมูลท่ีอ่านโดยใช้แหล่งความรู้ท่ีหลากหลาย  ซึ่ง
การอ่านแบบปฏิสัมพันธ์จะมีความสัมพันธ์ระหว่างผู้อ่านกับบทอ่าน โดยผู้อ่านจะใช้ความรู้พื้นฐานเป็น
เครื่องช่วยอำนวยความสะดวกในการทำความเข้าใจบทอ่าน ผู้ท่ีอ่านได้คล่องจะใช้ท้ังทักษะการตีความ
และการแปลความ  

จากการท่ีผู้วิจัยศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจ ผู้วิจัยพบว่ามี 
นักวิชาการและนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 การสอนอ่านเพื่อความเข้าใจมีหลักการที่สำคัญ คือ ผู้อ่านต้องเริ่มจากการเรียนใน
ขั้นพื้นฐาน คือ การรู้ตัวอักษร ความหมายของคำศัพท์ก่อน การสะกดคำ ก่อนที่จะเริ่มอ่านเนื้อเรื่อง 
โดยการอ่านเพื่อความเข้าใจนั้นจำเป็นท่ีจะต้องหมั่นฝึกฝนอยู่เสมออย่างเป็นขั้นเป็นตอน ในส่วนของ
บทอ่านนั้นจะต้องมีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน เป็นเรื่องท่ีใกล้ตัว หรือความสนใจของผู้อ่าน ซึ่ง
ทำให้นักเรียนสารมารถที่จะเชื่อมโยงประสบการณ์ของตนเองเข้ากับการเรียนรู้ ควบคู่ ไปกับการ
วิเคราะห์รูปแบบของภาษานอกจากนี้การอ่านเพื่อความเข้าใจยังช่วยส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะ
ด้านความคิด ซึ่งสอดคล้องกับแนวการสอนของจอร์จ เอส เมอร์ด็อค ท่ีนักเรียนจะมีส่วนร่วมในการทำ
กิจกรรม ทำให้นักเรียนเกิดความสนใจในกระบวนการเรียนการสอน คือ กิจกรรมท่ีให้นักเรียนต่อ
ช้ินส่วนของประโยค หรือเรื่องราว ท้ังนี้ยังมีกิจกรรมทบทวนความเข้าใจในการอ่าน โดยกิจกรรมแต่ละ
กิจกรรมนั้นจะเรียงลำดับจากง่ายไปหายาก ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเป็นระบบ จึงทำให้ผู้วิจัย
เลือกวิธีการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจของจอร์จ เอส เมอร์ด็อค มาใช้ในการศึกษาวิจัยต่อไป  
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5.8 การวัดและการประเมินผลของการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 

 Maggart and Zintz (1992) ได้กล่าวว่า ครูจะต้องมีเทคนิคที่หลากหลายในการ
ประเมินความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนและตรวจสอบความสามารถการอ่านของนักเรียน ซึ่งมี
เทคนิคในการวัดผล ดังนี้ 
  1. ใช้แบบทดสอบโคลซ โดยข้อความท่ีนำมาใช้ควรมีความยาวอย่างน้อย 250 คำ มี
การลบคำออกทุก ๆ 5-12 คำ เพื่อท่ีจะมั่นใจว่ามีการสุ่มเนื้อหาอย่างพอเพียง 
  2. ให้นักเรียนเล่าเรื่องหลังจากการอ่านบทอ่านแล้ว ครูอาจจะใช้คำถามเพื่อนำไปสู่
ส่วนสำคัญท่ีนักเรียนไม่ได้กล่าวถึง แต่ข้อจำกัดคือการให้คะแนน 
  3. การต้ังคำถามโดยใช้โครงสร้างเรื่องเป็นพื้นฐาน 
  4. วิธีการประเมินผลของความเข้าใจในแบบอื ่น ๆ เช่น การใช้ใบงาน การเล่น
บทบาทสมมติและใช้ข้อสอบมาตรฐาน ซึ่งวิธีการประเมินความเข้าใจในการอ่านต้องมีความเหมาะสม
กับความรู้ท่ีได้จากบทอ่าน 
  5. การวัดโดยการหาค่าความยากง่ายของบทอ่าน โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
   5.1 นำย่อหน้าที่มีคำ 100 คำพอดีในแต่ละย่อหน้า โดยแต่ละย่อหน้าควร
จะเริ่มต้นนับท่ีประโยคแรก 
   5.2 ต้องนับจำนวนเฉล่ียของประโยคของแต่ละย่อหน้า 
   5.3 นับจำนวนเฉล่ียของพยางค์ในแต่ละย่อหน้า 
   5.4 หาจุดตัดแกน X เพื่อแทนค่าจำนวนเฉลี่ยของประโยคทั้ง 3 ย่อหน้า 
และหาจุดท่ีแกน  Y เพื่อแทนค่าจำนวนเฉล่ียของพยางค์ท้ัง 3 ย่อหน้า 
   5.5 หาจุดตัดแกน X และ Y ที่จุดตัดนี้ คือ ค่าความยากง่ายของย่อหน้า
เหล่านั้น ถ้าจุดตัดอยู่มุมบนวามือหรือมุมล่างซ้ายมือ แสดงว่าบทอ่านนั้นใช้ไม่ได้ 
  สุมิตรา อังวัฒนสกุล (2537) ได้เสนอรูปแบบการวัดและการประเมินผลการอ่านเพื่อความ
เข้าใจ ดังนี้ 
  1. การทดสอบความเข้าใจในระดับประโยค (Sentence Comprehension) ความ
เข้าใจการอ่านในระดับข้อความ จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้อ่านมีความเข้าใจในระดับประโยค ดังนั้นการ
อ่านในระดับประโยคจึงเป็นส่ิงท่ีนักเรียนต้องเรียนรู้ก่อน ซึ่งเป็นการอ่านท่ีเหมาะสมสำหรับนักเรียนท่ี
เริ่มต้นในการอ่าน โดยมีการทดสอบความเข้าใจในระดับประโยค สามารถทำได้ดังนี้ 
   1.1 การเลือกรูปภาพให้ตรงกับประโยคท่ีกำหนดให้ 
   1.2 การตอบคำถามโดยใช้รูปภาพ 
   1.3 การใช้วลีและประโยคเป็นตัวแนะ 
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  2. การทดสอบความเข้าใจในบทอ่าน (Passage Comprehension) การเลือกบท
อ่านที่นักเรียนมีโอกาสใช้ได้จริง หรือพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ การโฆษณา ประเภทของ
คำถามท่ีสำคัญ ดังนี้ 
   2.1 คำถามแบบให้สรุปโอนเรื่อง 
   2.2 คำถามแบบให้สังเคราะห์ส่ิงท่ีได้จากการอ่าน โดยผู้อ่านจะต้องประมวล
ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีได้จากเรื่องเข้าด้วยกัน เพื่อตอบคำถาม 
   2.3 คำถามให้สรุปอ้างอิงจากส่ิงท่ีอ่าน  
  วิสาข์ จัติวัตร์ (2543) ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลของการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของโรงเรียนไทยส่วนใหญ่ว่า มักใช้ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และข้อสอบวัด
ทักษะการอ่าน ซึ่งเป็นส่วนประกอบของข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ โดยการสร้างข้อสอบมักเลือก
วัตถุประสงค์และเนื้อหาท่ีครอบคลุมความสามารถของผู้สอบหลาย ๆ ระดับช้ัน ดังนั้นวัตถุประสงค์ใน
การอ่านท่ีนำมาวัดจึงเป็นวัตถุประสงค์ท่ัวไป ไม่ได้เน้นทักษะเฉพาะด้าน เช่น การอ่านเพื่อความเข้าใจ 
ความหมายของคำศัพท์ และการจำคำศัพท์ 
  McKenna, Hinchman and Stahl (2009) ได้กล่าวถึงเหตุผลในการประเมินผล
การอ่านเพื่อความเข้าใจไว้ว่า เพื่อตรวจสอบความเข้าใจจากการอ่านบทอ่าน ซึ่งการทำกิจกรรมหลัง
การอ่านหรือการสอบหลังเรียนสามารถวัดได้ และเพื่อวัดระดับความสามารถในการอ่าน วิธีการ
ประเมินผลการอ่านสามารถทำได้โดย  

1. ใช้คำถามเป็นวิธีท่ีผู้สอนใช้ ซึ่งสามารถถามได้แบบหลากหลาย เช่น ถามข้อมูล 
เฉพาะเจาะจง ให้สรุปความ โดยมีประเภทคำถาม คือ คำถามท่ีมีคำตอบในบทอ่าน คำถามแบบท่ีตรง
สรุปคำตอบจากบทอ่าน ละคำถามเชิงวิเคราะห์ 
  2. โคลซเทสเป็นข้อสอบแบบเติมคำ โดยผู้สอนอาจสรุปเนื้อหาที่เรียนเป็นย่อหน้า 
แล้วตัดคำบางคำออกเพื่อให้นักเรียนเติมคำให้สมบูรณ์ 
  3. การพูดเล่าเรื่อง เป็นการให้นักเรียนเล่าเรื่องที่สรุปจากการอ่าน โดยครูจะดูจาก
ประเด็นสำคัญ ความต่อเนื่องของเรื่อง 
  4. อื่น ๆ เช่น การเขียนแสดงความคิดเห็น การเขียนสรุปเรื่อง และการปฏิบัติงาน
โดยอาศัยบทอ่านท่ีเลือก  

จากการท่ีผู้วิจัยศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการวัดและการประเมินผลของการอ่าน 
เพื่อความเข้าใจ ผู้วิจัยพบว่ามีนักวิชาการและนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงการวัดและการ
ประเมินผลของการอ่านเพื่อความเข้าใจสามารถสรุปว่า การวัดและประเมินการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
อาจทำได้ด้วยหลายวิธีการต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์เป็นสำคัญ คำสั่งต้องมีความชัดเจน การ
เลือกใช้เครื่องมือขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการอ่านด้วย เช่น การใช้แบบประเมิน แบบทดสอบโคลซ 
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ให้นักเรียนเล่าเรื ่อง การตั้งคำถามจากเรื่องที่อ่าน การแสดงบทบาทสมมติ การใช้แบบทดสอบ
มาตรฐาน การบอกความสัมพันธ์ของประโยค การเรียงลำดับเหตุการณ์ การวิเคราะห์เรื่อง เป็นต้น 
ดังนั้นครูผู้สอนควรเลือกใช้เนื้อเรื่องท่ีเหมาะสมกับนักเรียน และตรงจุดประสงค์ในการอ่าน 
 

 5.9 การสอนอ่านโดยใช้ทฤษฎีความรู้เดิม (Schema Theory) 

  วิสาข์ จิตวัตร์ (2543) ได้กล่าวโดยสรุปเกี่ยวกับทฤษฎีสกีมา (Schema Theory) ว่า
เป็นทฤษฎีท่ีอธิบายถึง 
  1. วิธีการจัดระเบียบความรู้ใหม่เข้าในสมองของเรา 
  2. วิธีการรับเอาความรู้ใหม่เข้าไปรวมกับความรู้เดิม 
  3. วิธีการแก้ไขความรู้เดิมให้เหมาะสม 
  Schema หมายถึง การบรรยายเกี่ยวกับกลุ่มของความรู้ ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้าง
ความรู้ท่ีผู้อ่านมีอยู่เดิมแล้ว หรือ Frameworks หรือ Knowledge Structures ท่ีเรียงรายกันอยู่เป็น
ระดับช้ัน จัดอยู่เป็นกลุ่มตามคุณสมบัติท่ีคล้ายกันและมีความสัมพันธ์กัน โครงสร้างความรู้ เดิมเหล่านี้
เปรียบเหมือนพิมพ์เขียว แผนงาน หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งมี Schemes ทำหน้าท่ีรวมข้อความท่ี
ผู้รับเข้าไปไว้ร่วมกัน 
  กลุ่มโครงสร้างความรู้มีหน้าท่ีเกี่ยวกับการอ่าน คือ เป็นส่ิงช้ีนำเรื่องให้กับผู้อ่านและ
จัดโครงสร้างเรื่องไว้สำหรับเรื่องใหม่ ในขณะท่ีผู้อ่านระลึกเรื่องและเรื่องเหล่านี้จะถูกนำไปบรรจุไว้ใน
โครงสร้างโดยอยู่ภายใต้โครงสร้างท่ีจัดไว้ 
  โครงสร้างความรู้เดิม สร้างขึ้นมาจากประสบการณ์เดิมของผู้อ่านและเป็นสิ่งที ่จะ
ช่วยชี้แนะผู้อ่านในขณะที่อ่านและทำความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ทั้งยังช่วยให้ผู้อ่านสามารถคาดการณ์ไว้
ล่วงหน้าเกี่ยวกับเหตุการณ์ในเรื่องนั้นด้วย ผู้อ่านจะนำโครงสร้างความรู้เดิมนี้ไปใช้ประกอบการอา่น
เรื ่อง ซึ ่งมีบทบาทสำคัญต่อการเข้าใจมากกว่าโครงสร้างทางภาษา (Language Structure) และ
กระบวนการทางภาษาที่ใช้ในข้อเขียน อย่างไรก็ตามความสามารถในการอ่านต้องประกอบไปด้วย 
ความรู้ทางภาษา (Linguistic Knowledge) ความรู้ทั ่วไป และปริมาณที่ความรู้เดิมถูกกระตุ้นให้
ทำงานท่ีกระบวนการทางสมอง 
 

  โครงสร้างความรู้เดิม แบ่งออกได้ 2 ชนิด ดังนี ้

  1. โครงสร้างความรู้เดิมแบบรูปนัย (Formal Schemata) หมายถึง การที่ผู้อ่านมี
ความรู้เกี่ยวกับลักษณะลีลาการเขียนและโครงร่างของเรื่องมาก่อน เช่น การเขียนเชิงบรรยาย นิทาน 
วิทยาศาสตร์ หนังสือพิมพ์ ถ้าผู้อ่านเข้าใจง่ายเกี่ยวกับโครงสร้าง การเขียนและรู้จักใช้ความรู้เดิมให้
เป็นประโยชน์ในขณะท่ีอ่านจะช่วยได้มากทางด้านความเข้าใจแบะความทรงจำ ลักษณะการเขียนของ



 64 
 
เรื่องราวต่าง ๆ จะแตกต่างกันไปและมักจะมีลักษณะโครงสร้างการเขียนเฉพาะแต่ละรูปแบบ เช่น 
นิทาน การบรรยาย เป็นต้น และในบรรดาโครงสร้างการเขียนท้ังหมด โครงสร้างเกี่ยวกับการเขียนเชิง
บรรยาย (Narrative Scheme) มาแล้วการอ่านจึงไม่มีปัญหา 
  2. โครงสร้างความรู้เนื ้อหา (Content Schemata) หมายถึง ผู ้อ่านมีความรู้เดิม

เกี่ยวกับเนื้อหาของเรื่องในสาขาวิชาหนึ่งมาก่อน เช่น เศรษฐกิจ การแพทย์ ธุรกิจ เป็นต้น จะช่วยทำ

ให้เกิดความเข้าใจได้มากขึ้น ผู้อ่านที่มีโครงสร้างความคิดในแขนงนี้จะรับรู้เรื่องได้รวดเร็วกว่าผู้ที่ไม่

เคยมีประสบการณ์ความรู้เนื้อหามาก่อน 

  ขั ้นตอนและวิธ ีดำเนินการสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้ทฤษฎีความรู ้ เ ดิม 
(Schema Theory)  
  การสอนอ่านตามแนวทฤษฎีความรู้เดิม มีข้ันตอนในการจัดกิจกรรมเพื่อฝึกใช้ความรู้
เดิม ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบพื้นฐานความรู้ของนักเรียน เป็นการตรวจสอบให้รู้ว่ามี
พื้นความรู้บ้างหรือไม่ อาจทำได้ไม่ยากนักสำหรับนักเรียนกลุ่มเล็ก แต่หากนักเรียนกลุ่มใหญ่ครูควร
เลือกกิจกรรมประเภทท่ีสามารถตรวจสอบพื้นความรู้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
  ขั้นตอนที่ 2 กระตุ้นให้นักเรียนตระหนักพื้นฐานความรู้ที่มีอยู่ จุดประสงค์เพื่อให้
นักเรียนได้ดึงเอาความรู้ออกมาใช้ช่วยในการทำความเข้าใจในการอ่าน โดยเชื่อมโยงพื้นความรู้เดิมเข้า
กับข้อมูลใหม่ในบทท่ีอ่าน 
  ขั้นตอนที่ 3 การขยายขอบเขตความรู้ เนื่องจากความรู้เดิมเป็นสิ่งที่สำคัญต่อความ
เข้าใจในการอ่าน การขยายขอบเขตความรู้ของนักเรียนจากท่ีรู้อยู่บางส่วนให้มีความรู้มากขึ้น จะช่วย
ให้นักเรียนสามารถเข้าใจในส่ิงท่ีต้องการอ่านได้ดีขึ้นไปอีกข้ัน 
  ขั้นตอนที่ 4 การเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับพื้นฐานความรู้เดิม ความเข้าใจในการอ่าน
เป็นผลจากการเช่ือมโยงระหว่างข้อมูลใหม่ในบทอ่านกับพื้นฐานความรู้เดิม ซึ่งต้องอาศัยความรู้ท่ีตนมี
อยู่แล้วเสมอแล้วปรับเปล่ียนหรือสร้างความรู้ใหม่ข้ึนมาบนพื้นฐานของความรู้เดิมบวกกับข้อมูลใหม่ท่ี
ได้รับ 
  สรุปว่า การอ่านท่ีผู้อ่านจะเกิดความเข้าใจในเรื่องท่ีอ่านได้นั้น ต้องอาศัยความรู้เดิม
ของผู้อ่านมาปฏิสัมพันธ์กับบทอ่าน การทำความเข้าใจคำ ประโยค หรือบทอ่านเป็นเพียงความเข้าใจ
ท่ีใช้ความรู้ทางภาษาศาสตร์ สำหรับกระบวนการการตีความ แปลความ และสรุปความนั้น ต้องอาศัย
หลักการคิดโดยนำสิ่งที่อ่านมาคิดพิจารณากับความรู้เดิม ทั้งนี้ยังต้องอาศัยกระบวนการทางสมองท่ี
ผู้อ่านมีโครงสร้างความรู้เดิมมาช่วยอีกด้วย  
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6. กลยุทธ์การอ่านภาษาอังกฤษ 

6.1 ความหมายของกลยุทธ์การอ่าน 

  การศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการอ่านเพื่อความเข้าใจ องค์ประกอบด้านผู้อ่านนั้นมี
ความสำคัญมาก แต่นักการศึกษาหลายท่านยังได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับ กลยุทธ์หรือกลวิธีในการอ่าน 
เพราะการที่ผู้อ่านจะสามารถพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาที่สองได้นั้นจำเป็นต้องอาศัย
กระบวนการอ่านโดยใช้กลวิธีในการอ่านมาปรับใช้ เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านของตนเองให้มี
ประสิทธิภาพอย่างสูงสุด (Anderson, 1999) ทั ้งนี้จากการที่ผู ้วิจัยศึกษาเอกสารที่เกี ่ยวข้องกับ
ความหมายของกลยุทธ์การอ่าน ผู้วิจัยพบว่ามีนักการศึกษาหลายท่านยังได้ให้ความหมายของกลยุทธ์
การอ่านไว้ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 กลยุทธ์การอ่าน (Reading strategies) หมายถึง วิธีการ หรือกระบวนการทางสมอง ความ
และเข้าใจของผู้อ่านที่ผู ้อ่านนำมาใช้ในกระบวนการอ่านเพื ่อให้การอ่านมีประสิทธิภาพ  บรรลุ
เป้าหมาย โดยนำกลวิธีในการอ่านในแบบต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกับการทำความเข้าใจบทอ่านมาใช้ในการ
อ่านเพื่อช่วยให้เกิดการเรียนรู้ความหมายของบทอ่าน การเก็บข้อมูล และเรียกใช้ข้อมูลใหม่เมื่อผู้อ่าน
ต้องการได้อย่างรวดเร็ว (Paris et al., 1983 และ Anderson, 1991) 
 
 6.2 การสอนกลยุทธ์การอ่าน 

  การสอนกลยุทธ์หรือการสอนกลวิธีนั้นมีหลายลักษณะ เช่น การสอนเกี่ยวกับการ
เรียนรู้คำศัพท์ การสอนกลวิธีการฟัง เป็นต้น โดยการสอนกลยุทธ์การอ่านเป็นแนวคิดท่ีเป็นท่ีสนใจมา
อย่างยาวนาน โดยเริ่มสอนให้กับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ก่อน จากนั้นจึงเริ่มมีการศึกษากล
ยุทธ์การอ่านของผู้ท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสอง ซึ่งในการสอนกลยุทธ์การอ่าน นักวิชาการมีความ
เชื่ออยู่ 2 ประการ คือ 1. เชื่อว่าการอ่านภาษาที่สองไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถทางภาษา แต่ยัง
ขึ้นอยู่กับกลวิธีการอ่าน 2. กลวิธีการอ่านจะช่วยให้ผู้อ่านมีความเป็นอิสระ และสามารถควบคุมการ
อ่านของตนเองได้ การสอนกลยุทธ์การอ่านจึงมุ่งเน้นการทำความเข้าใจบทอ่าน (Auerbarch and 
Paxton, 1997; Dowhower, 1999 และGersten, 2001) ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาและสังเคราะห์เกี่ยวกับ
การสอนกลยุทธ์การอ่านเพื่อความเข้าใจ ดังนี้ 

Fotovatian และ Shokpour (2007) กล่าวว่า กลยุทธ์การอ่านเพื่อความเข้าใจ จะ 
ประกอบด้วยองค์ประกอบท้ังหมด 3 ส่วน ดังนี้ 
  กลวิธีเมตาคอกนิชัน (metacognitive strategies) เป็นทักษะการปฏิบัติการขั้นสูง 
ใช้ในการวางแผน ควบคุม และประเมินเพื่อให้กิจกรรมและกลวิธีทางปัญญาท่ีใช้ในการเรียนรู้ประสบ
ความสำเร็จ สามารถเข้าใจข้อมูลบทอ่าน และปรับกลวิธีต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมจนเกิดเป็นการ
เรียนรู้ได้ กลวิธีเมตาคอกนิชันประกอบด้วยกลวิธีดังนี้ 
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1. การกำหนดความสนใจ (directing) การมุ่งประเด็นท่ีตนสนใจเป็นพิเศษ การหา 
คำสำคัญหรือประโยคสำคัญ 

2. การวางแผน (planning) การเตรียมการล่วงหน้าเพื่อท่ีจะจับใจความ 
3. การกำกับ (monitoring) การทบทวนและเอาใจใส่ในงาน สร้างความเข้าใจ 

ในข้อมูล และคิดต่อเมื่อเข้าใจในเนื้อหา 
4. การประเมิน (evaluation) ตรวจสอบความเข้าใจหลังจากเสร็จกิจกรรมทาง 

ภาษาแล้ว  
  กลวิธีทางปัญญา (cognitive strategies) เป็นการลงมือปฏิบัติการเกี่ยวกับงานด้าน
ภาษาศาสตร์ โดยกลวิธีทางปัญญาประกอบด้วยกลวิธีดังนี้ 

1. การฝึกซ้อม (rehearsing) การท่องจำคำศัพท์หรือประโยคท่ีจำเป็นต้องจำ 
2. การจัดประเภท (organizing)  การจัดหมวดหมู่ของคำศัพท์ กลุ่มคำ หรือ 

ความคิดรวบยอดตามความหมายของประโยค หรือลักษณะโครงสร้างประโยค 
3. การอนุมาน (inferring) การใช้ข้อมูลจากบทอ่านมาเดาความหมายของคำศัพท์  

หรือประโยค เป็นการเดาความหมายบทอ่านในภาพรวม หรือใช้ในการเติมส่วนท่ีหายไปให้สมบูรณ์ 
4. การสรุปความ (summarizing) การสรุปเรื่องท่ีอ่านในแต่ละช่วง เพื่อให้เกิด 

ความมั่นใจว่าผู้อ่านเข้าใจบทอ่าน 
5. การหาข้อสรุป (deducing) การสร้างกฎเพื่อทำให้เข้าใจภาษาได้ดีขึ้น  
6. การสร้างมโนภาพ (imaging) การใช้ภาพ กราฟ ตาราง ในการสร้างความเข้าใจ 
7. การถ่ายโอนและการเช่ือมโยง (transferring and inducing) การใช้ความรู้ทาง 

ภาษาศาสตร์ท่ีมีอยู่มาใช้ในการเรียนรู้คำ วลี และประโยคใหม่ 
8. การขยายความ (elaborating) การขยายความรู้สู่เนื้อหาใหม่ หรือการบูรณา 

การแนวคิดใหม่กับเนื้อหาเดิม 
  กลวิธ ีทางจิตสังคม (socio-affecting strategies) เป็นกลวิธ ีที ่ เกี ่ยวกับการมี
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น และปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของตนเอง โดยเกี่ยวข้องกับการมี
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นเพื่อช่วยให้เกิดการเรียนรู้ ในขณะกำลังสร้างความเข้าใจจากสิ่งที่เรียนรู้  
โดยกลวิธีทางจิตสังคมประกอบด้วยกลวิธีดังนี้ 

1. การร่วมมือกัน (cooperation) การทำงานร่วมกันกับเพื่อนในการแก้ปัญหา  
การรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล รวมถึงการสะท้อนกิจกรรมการเรียน 

2. การสร้างคำถามให้เกิดความชัดเจน (questions for classification) การหา 
คำอธิบายเพิ่มเติม หรือการให้ครูผู้สอนหรือเพื่อนในช้ันเรียนยกตัวอย่างประกอบ 

3. การพูดกับตนเอง (self-talk) กิจกรรมการคิดกำหนดแนวทางภายในจิตใจ เพื่อ 
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ลดความกังวลเกี่ยวกับงาน เป็นการสร้างความมั่นใจในตนเองว่าเกิดการเรียนรู้แล้ว 

นอกจากน ี ้ย ังพบว่า Phakiti (2008) ไ ด้ศ ึกษาเก ี ่ยวกับกลว ิธ ีการอ ่านตำรา
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพบว่า ผู้อ่านจะใช้กลวิธีการอ่าน 2 ประเภท คือ กลวิธี
ทางปัญญา (cognitive strategies) ซึ ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ กลวิธ ีการสร้างความเข้าใจ 
(comprehending strategies) กลวิธีการจำ (memory strategies) และกลวิธีการค้นคืนความรู้เมื่อ
จำเป็นต้องนำมาใช้ (retrieval strategies) และกลวิธีการอ่านอีกประเภทที่ผู้อ่านนำมาใช้ คือ กลวิธี
เมตาคอกนิชัน (metacognitive strategies) ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ การวางแผน (planning 
strategies)  การกำก ับ (monitoring strategies)  และการประเม ิน  (evaluation strategies)                
ซึ่งกลวิธีการอ่านท้ัง 2 ประเภทนั้นมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน  
  จากข้อมูลข้างต้นผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า การสอนกลยุทธ์การอ่านเป็นแนวคิดหนึ่งที่มี
ความสำคัญและได้รับความสนใจในการเป็นทางเลือกในการสอนอ่าน ซึ่งจะสามารถช่วยพัฒนา
ความสามารถในการอ่านแล้วนั้น ยังช่วยให้ผู้เรียนเป็นผู้มียุทธศาสตร์ในการอ่าน ท้ังนี้ผู้วิจัยจึงเห็นว่า
กลวิธีทางปัญญา (cognitive strategies) มีความเหมาะสมกับการสอนให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและ
สอดคล้องกับวิธีสอนอ่านแบบ MIA  
 

6.3 กลยุทธ์การอ่านภาษาที่สอง 

 นักวิชาการและผู้เช่ียวชาญด้านการอ่านภาษาท่ีสองมีความเห็นว่า กลวิธีหรือกลยุทธ์
การอ่านเป็นองค์ประกอบที่จะช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่านได้ดี จึงทำให้มีผู้ศึกษาเกี่ยวกับ
กลวิธีการอ่านเพื่ออธิบายเกี่ยวกับกระบวนในการอ่านว่าควรทำอย่างไร คิดอย่างไรในขณะท่ีอ่าน โดย
มีนักวิชาการกล่าวไว้ ดังนี้ 
  William (1986) ได้เสนอกลวิธีการอ่านตามพฤติกรรมไว้ ดังนี ้

1.กลวิธีก่อนอ่าน คือ กลวิธีท่ีใช้เตรียมพร้อมทางภาษาและกระตุ้นความสนใจของ 
ผู้อ่าน ได้แก่ อ่านอย่างคร่าว ๆ กำหนดอัตราความเร็วในการอ่าน กำหนดจุดมุ่งหมายในการอ่าน และ
การตั้งสมมติฐาน 

2.ขณะอ่าน คือ กลวิธีท่ีใช้เพื่อทำความเข้าใจเรื่องท่ีอ่าน รวมท้ังขยายความในเรื่องท่ี 
อ่านให้ชัดเจน ได้แก่ การทดสอบสมมติฐาน การอ่านซ้ำ การใช้ความรู้เดิม การทำเครื่องหมาย การใช้
บริบท การอ่านข้าม ต้ังคำถามเพื่อถามตนเอง การถามผู้รู้และการใช้พจนานุกรม 

3.หลังการอ่าน คือ กลวิธีท่ีผู้อ่านใช้เพื่อเช่ือมโยงเรื่องท่ีอ่านไปใช้ได้อย่างถูกต้อง โดย 
การกลับมาอ่านทบทวนได้ในภายหลังใช้เพื่อช่วยในการจำเรื่องที่อ่านและนำไปใช้ได้ ได้แก่ การสรุป
ย่อ การประเมินและการตรวจสอบความเข้าใจ 
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Sarig (1987) แบ่งกลวิธีการอ่านภาษาท่ีสองออกเป็น 4 กลุ่มดังนี้ 
1. กลุ่มท่ีเป็นเทคนิคการอ่าน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการหาความหมายเฉพาะจุด  

เช่น การอ่านเฉพาะจุด การจดส่ิงท่ีสำคัญในบทอ่าน การเขียนสรุป 
2. กลุ่มท่ีใช้เพื่อความกระจ่าง ซึ่งจะทำให้บทอ่านเข้าใจง่ายขึ้น ได้แก่ การใช้คำท่ีมี 

ความหมายเหมือนกัน หรือใกล้เคียงกัน การแทนท่ี 
3. กลุ่มท่ีแสดงความเช่ือมโยง ซึ่งผู้อ่านจะเช่ือมโยงเนื้อหาของบทอ่านเข้าด้วยกัน  

เช่น การใช้ความรู้เดิมมาทำนายบทอ่าน การตีความของความคิดและการกระทำของตัวละครในบท
อ่าน การหาจุดสำคัญของบทอ่าน  

4. กลุ่มท่ีใช้ในการควบคุมกระบวนการอ่าน เช่น การเปล่ียนแผนการอ่าน การปรับ 
ความเร็ว Schmitt (1990) ได้เสนอกลวิธีในการอ่าน ออกเป็น 3 กลวิธ๊ใหญ่ ได้แก่ 

1.กลวิธีก่อนการอ่าน ได้แก่ การคาดคะเน สำรวจคร่าวๆ ก่อนอ่าน และกำหนด 
จุดมุ่งหมายในการอ่าน 

2.กลวิธีขณะอ่าน ได้แก่ การตั้งคำถาม การใช้ความรู้เดิม 
3.กลวิธีหลังการอ่าน ได้แก่ การสรุปย่อและกลวิธีการแก้ไข (fix-up strategies) 
Jimenez, Garcia and Pearson (1996) แบ่งกลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษของผู้ท่ี 

พูดสองภาษาไว้ดังนี้ 
1. กลวิธีท่ีมาจากบทอ่าน ได้แก่ การใช้โครงสร้างของบทอ่าน การมุ่งเน้นไปท่ี  

คำศัพท์ การสรุป การใช้บริบท และการถอดรหัส 
2. กลวิธีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้อ่านกับบทอ่าน ได้แก่ การอ้างอิง การต้ังคำถาม การ 

ทำนายความ 
3. กลวิธีท่ีมาจากผู้อ่าน ได้แก่ การใช้ความรู้เดิม การควบคุมความเข้าใจ การสร้าง 

จินตภาพ การประเมิน การสังเกตส่ิงใหม่ ความตระหนักเกี่ยวกับความเข้าใจของผู้อ่านเอง รวมไปถึง
การเปรียบเทียบภาษา การแปล และการถ่ายโอนความรู้จากภาษาหนึ่งไปยังภาษาหนึ่ง  

Grabe and Stoller (2002) กล่าวถึงกลวิธีท่ัว ๆ ไปท่ีผู้มีความสามารถในการอ่าน 
ภาษาท่ีสองใช้ว่าประกอบด้วย 

1. การตั้งวัตถุประสงค์ 
2. การวางแผนการอ่าน 
3. การสำรวจบทอ่าน 
4. การทำนายเนื้อหาบทอ่าน 
5. การตรวจสอบการทำนาย 
6. การตั้งคำถามเกี่ยวกับบทอ่าน 
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7. การหาคำตอบให้กับคำถาม 
8. การเช่ือมโยงบทอ่านกับความรู้เดิม 
9. การสรุปเนื้อหาของบทอ่าน 
10. การสรุปอ้างอิง 
11. การเช่ือมโยงส่วนต่าง ๆ ของบทอ่าน 
12. การให้ความสนใจกับโครงสร้างของบทอ่าน 
13. การย้อนกลับมาอ่าน 
14. การเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท 
15. การสังเกตคำเช่ือมท่ีแสดงความสัมพันธ์ของเนื้อหา 
16. การตรวจสอบความเข้าใจ 
17. การระบุปัญหาในการอ่าน 
18. การวิพากษ์ผู้เขียน 
19. การวิพากษ์บทอ่าน 
20. การตัดสินว่าตนเองบรรลุวัตถุประสงค์ในการอ่าน 
21. การสะท้อนความคิดเกี่ยวกับส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากบทอ่าน 

แม้ว่ากลวิธีการอ่านหรือกลยุทธ์การอ่านจะถูกแบ่งออกเป็นหลายกลุ่ม ซึ่งมีความ 
หลากหลายและแตกต่างกันออกไป แต่ในขณะอ่านนั้นผู้อ่านจะเป็นผู้เลือกว่าจะใช้กลวิธีใดบ้าง จะใช้
เมื่อไหร่ และจะใช้อย่างไร ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการอ่านและลักษณะของบทอ่านด้วย กลยุทธ์การ
อ่านจึงจะทำหน้าท่ีประสานความสัมพันธ์ของเนื้อหาและผู้อ่านก่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ทำให้
ผู้อ่านประสบความสำเร็จในการอ่านนั้นเอง โดยผู้วิจัยสังเคราะห์สาระสำคัญของแต่ละกลยุทธ์ และ
คัดเลือกกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกับวิธีสอนแบบ MIA ได้ 11 กลยุทธ์ สรุปรายละเอียดในตารางได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 70 
 
ตารางท่ี 9 การวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สำคัญท่ีใช้ในระหว่างการอ่าน 

William  
(1986) 

Sarig 
(1987) 

Schmitt  
(1990) 

Jimenez, 
Garcia and 
Pearson 
(1996) 

Grabe and 
Stoller 
(2002) 

ผู้วิจัย 

1.ก่อนอ่าน 
-อ่านอย่าง
คร่าวๆ 
-กำหนดอัตรา
ความเร็วใน
การอ่าน 
-กำหนด
จุดมุ่งหมายใน
การอ่าน 
-การ
ต้ังสมมติฐาน 
2.ขณะอ่าน 
-ทดสอบ
สมมติฐาน 
-อ่านซ้ำ 
-การใช้ความรู้
เดิม 
-การใช้บริบท 
 

1.กลุ่มท่ีเป็น
เทคนิคการ
อ่าน ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์
ในการหา
ความหมาย
เฉพาะจุด 
เช่น การ 
อ่านเฉพาะจุด 
การจดส่ิงท่ี
สำคัญในบท
อ่าน การ
เขียนสรุป 
2.กลุ่มท่ีใช้
เพื่อความ
กระจ่าง ซึ่ง
จะทำให้บท
อ่านเข้าใจง่าย
ขึ้น  
 

1.กลวิธีก่อน
การอ่าน 
ได้แก ่
-การ
คาดคะเน 
-สำรวจ
คร่าวๆ ก่อน
อ่าน และ
กำหนด
จุดมุ่งหมาย
ในการอ่าน 
2.กลวิธีขณะ
อ่าน ได้แก่ 
-การตั้ง
คำถาม 
-การใช้
ความรู้เดิม 
3.กลวิธีหลัง
การอ่าน 
ได้แก ่
-การสรุป
และการ
แก้ไข (fix-up 
strategies) 

1.กลวิธีท่ีมา
จากบทอ่าน 
ได้แก่ การใช้
โครงสร้างของ
บทอ่าน การ
มุ่งเน้นไปท่ี
คำศัพท์  
การสรุป การใช้
บริบท และการ
ถอดรหัส 
2.กลวิธี
ปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้อ่านกับ
บทอ่าน ได้แก่ 
การอ้างอิง การ
ต้ังคำถาม การ
ทำนายความ 
3.กลวิธีท่ีมาจาก
ผู้อ่าน ได้แก่ 
การใช้ความรู้
เดิม 
  

1.การตั้ง
วัตถุประสงค์ 
2.การ
วางแผนการ
อ่าน 
3.การสำรวจ
บทอ่าน 
4.การ
ทำนาย
เนื้อหาบท
อ่าน 
5.การ
ตรวจสอบ
การทำนาย 
6.การตั้ง
คำถาม
เกี่ยวกับบท
อ่าน 
 

1.กลยุทธ์
อ่านอย่าง
คร่าว ๆ 
2.กลยุทธ์
การเดา
ความหมาย
ของคำศัพท์
จากบริบท 
3.กลยุทธ์
การสังเกต
คำเช่ือมท่ี
แสดง
ความสัมพันธ์
ของเนื้อหา 
4.กลยุทธ์
การตั้ง
วัตถุประสงค์
ของการอ่าน
เรื่อง            
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ตารางท่ี 9 (ต่อ) 

William 
(1986) 

Sarig (1987) 
Schmitt 
(1990) 

Jimenez, 
Garcia and 
Pearson 
(1996) 

Grabe and 
Stoller 
(2002) 

ผู้วิจัย 

-การอ่าน
ข้าม 
-ต้ังคำถาม
เพื่อถาม
ตนเอง 
3.หลังการ
อ่าน 
-การสรุป 
-การประเมนิ 
-การ
ตรวจสอบ
ความเข้าใจ 
 

ได้แก่ การใชค้ำ
ที่มคีวาม 
หมายเหมือนกนั
หรือใกล้เคียงกัน 
การแทนที ่
3.กลุ่มที่แสดง
ความเชื่อมโยง 
ซึ่งผู้อ่านจะ
เชื่อมโยงเนื้อหา
ของบทอ่านเข้า
ด้วยกัน เชน่ 
การ 
ใช้ความรู้เดิมมา
ทำนายบทอ่าน 
การตีความของ
ความคิดและ
การกระทำของ
ตัวละครในบท
อ่าน การหา
จุดสำคัญของ
บทอ่าน  
4.กลุ่มที่ใชใ้น
การควบคุม
กระบวนการ
อ่าน เช่น การ 

 การควบคุม
ความเข้าใจ 
การสรา้งจนิต
ภาพ  
การประเมนิ 
การสังเกตสิ่ง
ใหม่ ความ
ตระหนัก
เกี่ยวกับความ
เข้าใจของ
ผู้อ่านเอง รวม
ไปถึงการ
เปรียบเทียบ
ภาษา การแปล 
และการถ่าย
โอนความรูจ้าก
ภาษาหนึง่ไป
ยังภาษาหนึ่ง
  
 

7.การหา
คำตอบให้กับ
คำถาม 
8.การ
เชื่อมโยงบท
อ่านกับ
ความรู้เดิม 
9.การสรุป
เนื้อหาของ
บทอ่าน 
10.การสรุป
อ้างอิง 
11.การ
เชื่อมโยงส่วน
ต่าง ๆ ของ
บทอ่าน 
12.การให้
ความสนใจ
กับโครงสร้าง
ของบทอ่าน 
13.การ
ย้อนกลับมา
อ่าน 
14.การเดา
ความหมาย 

5.กลยทุธ์การ
สรุปเนื้อหา
ของบทอ่าน 
6.กลยทุธ์การ
ต้ังคำถาม
เกี่ยวกับบท
อ่าน 
7.กลยทุธ์การ
เชื่อมโยงบท
อ่านกับความรู้
เดิม 
8.กลยทุธ์การ
ต้ังสมมติฐาน
เกี่ยวกับหัวข้อ
เรื่อง 
9.กลยทุธ์การ
สะท้อน
ความคิด
เกี่ยวกับสิ่งที่ได้
เรียนรู้จากบท
อ่าน 
10.กลยทุธ์การ
หาคำตอบ
ให้กับคำถาม 
11.กลยทุธ์การ 
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ตารางท่ี 9 (ต่อ) 

William 
(1986) 

Sarig 
(1987) 

Schmitt 
(1990) 

Jimenez, 
Garcia and 
Pearson 
(1996) 

Grabe and 
Stoller 
(2002) 

ผู้วิจัย 

 เปลี่ยน
แผนการอ่าน 
การปรับ
ความเร็ว 

  ของคำศัพท์
จากบริบท 
15.การสงัเกต
คำเชื่อมที่แสดง
ความสัมพันธ์
ของเนื้อหา 
16.การตรวจ 
สอบความ
เข้าใจ 
17.การระบุ
ปัญหาในการ
อ่าน 
18.การวิพากษ์
ผู้เขียน 
19.การวิพากษ์
บทอ่าน 
20.การตัดสิน
ว่าตนเองบรรลุ
วัตถุประสงค์ใน
การอ่าน 
21.การสะท้อน
ความคิด
เกี่ยวกับสิ่งที่ได้
เรียนรู้จากบท 

ต ร ว จ ส อ บ
ความเข้าใจ 
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*มีหลักการเลือกในการคัดเลือกกลยุทธ์ที่ใช้ในระหว่างการอ่านโดยจะเลือกจากวัตถุประสงค์
ในการอ่านและลักษณะของบทอ่าน ดังนี้ 1. เข้าใจความหมายของคำศัพท์ (Perception of word) 
2. นักเรียนสามารถระบุหัวข้อเรื่องได้ (Topic) 3. นักเรียนสามารถบอกใจความสำคัญได้ (Main idea) 
4. นักเรียนสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดในเรื่องท่ีอ่านได้ (Detail) 5. นักเรียนเข้าใจลำดับ
เหตุการณ์ของเรื่องท่ีอ่าน (Sequence) 
 

 6.4 องค์ประกอบของการสอนกลยุทธ์การอ่าน 

  Williams and Burden (1997) กล่าวว่า กลวิธีการอ่านหรือกลยุทธ์การอ่านว่าควร
มีองค์ประกอบ ดังนี้ 

1. การประเมินการใช้กลวิธี โดยใช้แสดงการคิดเป็นถ้อยคำ การสัมภาษณ์ การใช้ 
แบบสอบถาม 

2. การอธิบายเกี่ยวกับกลวิธี โดยระบุช่ือของกลวิธี รวมท้ังบอกว่าใช้อย่างไรทีละ  
ขั้นตอน 

3. มีการแสดงการใช้กลวิธีให้ดู โดยการสาธิต หรืออธิบาย 
4. สอนเสริมศักยภาพ โดยให้ความช่วยเหลือท่ีตรงกับความต้องการของผู้เรียนแล้ว 

ค่อย ๆ ลดความช่วยเหลือลงเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กลวิธีได้ด้วยตนเอง 
5. พัฒนาแรงจูงใจ มีการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนรู้สึกว่าตนเองประสบ  

ความสำเร็จในการใช้กลวิธี 
  Miller and Perkins (1990) และ Duke and Pearson (2002) มีความคิดเห็นท่ี
สอดคล้องกันว่าการสอนกลวิธีควรมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

1. มีรายละเอียดท่ีชัดเจนของกลวิธีและระบุว่าจะใช้เมื่อใด เช่น “กลวิธีการทำนาย 
ความ คือ การคาดเดาว่าส่ิงท่ีจะอ่านต่อไปเป็นเรื่องอะไร ผู้อ่านจะต้องใช้มากในขณะท่ีอ่าน ผู้อ่านควร
หยุดอ่านเมื่ออ่านจบทุกสองหน้า เพื่อทำนายเนื้อหาท่ีจะอ่านต่อไป” 

2. ผู้สอน หรือผู้เรียนแสดงวิธีการใช้กลวิธีให้ดูเป็นตัวอย่าง เช่น “ครูจะแสดงฃ 
การทำนายความของหนังสือเล่มนี้ โดยเริ่มการดูหน้าปกว่ามีรูปนกเค้าแมวสวมชุดนอน และถือเทียน
ไว้ในมือ ครูจึงทำนายว่าส่ิงท่ีจะอ่านเป็นนิทานเกี่ยวกับนกเค้าแมว ซึ่งเกิดในเวลากลางคืน และนกเค้า
แมวตัวนี้เป็นตัวละครเอก” 

3. ร่วมแรงร่วมใจในการใช้กลวิธีการอ่าน เช่น “ครูได้ทำนายหนังสือเล่มนี้แล้ว ครู 
อยากให้นักเรียนร่วมกันทำนายกับครูด้วย ช่วยกันคิดซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป....” 

4. ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกใช้กลวิธีโดยปล่อยความรับผิดชอบทีละน้อย ครูจะเป็นผู้คอย 
แนะนำ 



 74 
 

5. ผู้เรียนฝึกใช้กลวิธีโดยอิสระ ซึ่งเนื้อหาท่ีนำมาสอนควรสอดคล้องกับกลวิธีท่ีเรียน 
6. มีการประเมินผลตลอดเวลา ผู้สอนควรตรวจสอบการใช้กลวิธีและความ  

เข้าใจในการอ่านของผู้เรียน ผลที่ได้จากการตรวจสอบจะสะท้อนกลับไปยังการสอนของครูว่าตอ้งมี
การปรับเปลี่ยนหรือไม่ ซึ่งในขณะเดียวกันก็จะทราบว่าการใช้กลวิธีการอ่านของผู้เรียนนั้น ตนเองมี
ความเข้าใจมากน้อยเพียงใด 

จากการศึกษาองค์ประกอบข้างต้น ผู้วิจัยจึงพอจะสรุปองค์ประกอบของการสอนกล 
ยุทธ์การอ่านได้ ดังนี้ 

1. มีการอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับกลวิธีท่ีชัดเจน โดยระบุช่ือของกลวิธี รวมท้ัง 
2. ระบุว่าจะใช้เมื่อใด อย่างไรทีละขั้นตอน 
3. ผู้สอน แสดงวิธีการใช้กลวิธี ให้ ดู เป็นตัวอย่าง  โดยการสาธิต หรือ  

การอธิบาย  
4. ผู้สอนให้ผู้เรียนฝึกใช้กลวิธี โดยปล่อยความรับผิดชอบทีละน้อย ครูจะเป็นผู้คอย 

แนะนำ 
5. มีการประเมินผล ผู้สอนควรตรวจสอบการใช้กลวิธีและความเข้าใจในการอ่าน 

ของผู้เรียน ผลที่ได้จากการตรวจสอบจะสะท้อนกลับไปยังการสอนของครู และการใช้กลวิธีการอ่าน
ของผู้เรียนนั้นทำให้พวกเขามีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด 
  จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสอนแบบ MIA และกลยุทธ์การอ่าน 
สามารถสรุปข้ันตอนและกลยุทธ์ที่ใช้ในงานวิจัยได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 10 การสรุปขั้นตอนการสอนแบบ MIA และกลยุทธ์การอ่านท่ีใช้ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

วิธีการสอนแบบ MIA ของเมอร์ด๊อค กลยุทธ์การอ่าน 
1 . ก า ร ถ า ม น ำ ก ่ อ น ก า ร อ ่ า น  ( Priming 
Questions) คือ ขั้นตอนที่ครูจะต้องตั้งคำถาม
หร ือข ้อความเก ี ่ ยวก ับเร ื ่องท ี ่ อ ่ าน โดยมี
จุดมุ ่งหมายเพื ่อกระตุ ้นนักเรียนให้เกิดการ
อภิปรายร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียนก่อนท่ีจะ
อ่านเรื่อง 

กลยุทธ์การตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับหัวข้อเรื่อง 
กลยุทธ์การต้ังวัตถุประสงค์ของการอ่านเรื่อง 
กลยุทธ์การเช่ือมโยงบทอ่านกับความรู้เดิม 

2. การทำความเข้าใจคำศัพท์ (Understanding 
Vocabulary) ขั ้นตอนนี ้มีจุดประสงค์เพื ่อให้
นักเรียนเกิดความมั่นใจว่า คำศัพท์บางคำเป็นตัว
บอกความหมายได้  

กลยุทธ์การสังเกตคำเช่ือมท่ีแสดงความสัมพันธ์
ของเนื้อหา  
กลยุทธ์การเดาความหมายของคำศัพท ์จาก
บริบท 

3. การอ่านเนื้อเรื ่อง (Reading the Text) ครู
แจกเนื ้อเรื ่องให้กับนักเรียนอ่านตามเวลาท่ี
กำหนดไว้ แต่ จะมีคำถามย่อยแทรกในเนื้อเรื่อง 
เพื่อให้นักเรียนวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
คำนามกับคำสรรพนามในเนื้อเรื่อง  

กลยุทธ์อ่านอย่างคร่าว ๆ 
กลยุทธ์การสังเกตคำเช่ือมท่ีแสดงความสัมพันธ์
ของเนื้อหา 
กลยุทธ์การเดาความหมายของคำศัพท ์จาก
บริบท 

4. ทำความเข้าใจเรื ่อง (Understanding the 
Text)  เป ็นการตรวจสอบความเข ้ าใจของ
นักเรียนโดยการให้นักเร ียนเติมข้อความใน
ประโยคปลายเป ิ ดท ี ่ กำหนดไว ้  ประโยค
ปลายเปิดท่ีถูกเติมแล้วจะเป็นข้อความท่ีสมบูรณ์
ตามเนื้อเรื่องท่ีอ่าน ในการสร้างแบบฝึกหัดแบบ
เติมข้อความ 

กลยุทธ์การต้ังคำถามเกี่ยวกับบทอ่าน 
กลยุทธ์การหาคำตอบให้กับคำถาม 
กลยุทธ์การเช่ือมโยงบทอ่านกับความรู้เดิม 

5 .  ก า ร ถ ่ า ย โ อ น ข ้ อ ม ู ล ใ น ร ู ป แ บ บ อื่ น 
(Transferring Information) เป็นกิจกรรมที่ให้
น ักเร ียนนำความร ู ้ท ี ่ ได ้ร ับจากการอ่านมา
นำเสนอในรูปแบบใหม่ เช่น อาจจะนำคำหรือ
ข้อมูลทีได้จากการอ่านมาเสนอในรูปตาราง 
กราฟ หรือแผนท่ีตามความเหมาะสมของข้อมูล 

กลยุทธ์การสรุปเนื้อหาของบทอ่าน 
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ตารางท่ี 10 (ต่อ)  

วิธีการสอนแบบ MIA ของเมอร์ด๊อค กลยุทธ์การอ่าน 
6. การทำแบบฝึกหัดต่อชิ้นส่วนประโยค และ
เรียงโครงสร้างอนุเฉท (Jigsaw Exercise and 
Paragraph Structure) เป็นกิจกรรมที่ครูแจก
ช้ินส่วนของประโยคท่ีเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่านจำนวน
หนึ่งให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่ม แล้วให้นักเรียน
ช่วยกันต่อประโยคให้เป็นอนุเฉท (Paragraph) 
ที ่ถูกต้องและให้ได้ใจความที่สมบูรณ์ต่อเนื่อง
สัมพันธ์กัน 

กลยุทธ์การตรวจสอบความเข้าใจ 
กลยุทธ์การสรุปเนื้อหาของบทอ่าน 

7. การประเมินผลและการแก้ไข (Evaluation 
and Correction) การประเมินผลการเรียนนั้น
มีอยู่ในเกือบทุกขั้นตอนแล้ว แต่ในขั้นตอนนี้เป็น
การประเมินผลงาน ช้ินงานส่วนรวมอีกครั้ง และ
มีการแก้ไขด้านภาษาของนักเร ียนที ่พบใน
แบบฝึกหัดประกอบการอ่านให้ถูกต้อง  

กลยทุธ์การหาคำตอบให้กับคำถาม 
กลยุทธ์การตรวจสอบความเข้าใจ 
กลยุทธ์การสรุปเนื้อหาของบทอ่าน 

 

7. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 7.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีผ่านมามีผลการวิจัยท่ีรองรับว่าการใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ในการสอนสามารถช่วยส่งเสริมการเรียนของนักเรียนได้จริง ซึ่งเป็นไปตามผลงานวิจัยต่าง ๆ ท่ี
ผ่านมา เช่น  

อนุสสรา เฉลิมศรี (2555) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทร วิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม) มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมแบบบูรณาการภายใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ พบว่า ประสิทธิภาพชองชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 82.08/80.14 
และนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนเท่ากับ 24.04 คิดเป็นร้อยละ 80.14  



 77 
 

เมริกา ตรรกวาทการ (2556) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการคิด
สร้างสรรค์สำหรับนักเรียนประถมศึกษา มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการ
คิดสร้างสรรค์ 2) เพื่อศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ พบว่า ชุดกิจกรรม
ส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ท่ีพัฒนาขึ้นอยู่ในรูปแบบของแผนการจัดการเรียนรู้ 12 แผน ผลการ
ใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์กับนักเรียน ทำให้นักเรียนมีระดับความคิดสร้างสรรค์สูง
กว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

วรรณพรรณ (2556) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมโดยเน้นงานปฏิบัติเพื่อฝึกทักษะการฟัง
และพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมารีวิทยา มี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมโดยเน้นงานปฏิบัติเพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ให้มีประประสิธิภาพตามเกณฑ์ 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลัง
เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเน้นงานปฏิบัติ เพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการฟังและพูด 
3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อชุดกิจกรรม พบว่า ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมสูงกว่าเกณฑ์ท่ี
กำหนดคือ 90.27/94.95 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด้วยชุดกิจกรรมโดยเน้นงานปฏิบัติเพื่อ
ฝึกทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสาร มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีค่าดัชนี
ประสิทธิผลความก้าวหน้าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเท่ากับร้อยละ 33 และนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากท่ีสุด  

เพ็ญประภา มีเพียร (2557) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นภาระงานเพื่อ
พัฒนาทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
เน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพเท่ากับ 77.31/75.04 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการ
เขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01  

ชานนท์ ภาคภูมิพงศ์ (2558) ได้ศึกษาการสร้างชุดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเรื ่อง “Everyday Activities” โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
สำหรับนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 3 โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) มีว ัตถุประสงค์                    
1) ออกแบบและสร้างชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โดยใช้ทฤษฎี
การเรียนรู้แบบร่วมมือ 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักเร ียนที ่ต ่อชุดก ิจกรรม พบว่า ชุดก ิจกรรมเพื ่อการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจำวันเรื่อง “Everyday Activities” โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีประสิทธิภาพ
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เท่ากับ 82.24/81.45 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุดอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

วนัชภรณ์ (2560) ได้ศึกษาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการอ่านจับใจความภาษา 
อังกฤษตามแนวคิดสมองเป็นฐาน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ตามแนวคิดสมองเป็นฐานที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลัง
เรียนด้วยชุดกิจกรรมกาเรียนรู้ทักษะการอ่านจับใจความภาษษอังกฤษตามแนวคิดสมองเป็นฐาน               
4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษตามแนวคิดสมองเป็นฐาน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
79.51/82.54 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ร้อย
ละ 80 นักเรียนมีทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย              
ชุดก ิจกรรมการเร ียนร ู ้ท ักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษตามแนวคิดสมองเป็นฐาน                  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียน               
มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับมาก  
 Janet Caraisco (2007) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้และเจตคติ
ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม พบว่า นักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษเกิดการเรียนรู้ได้ดี เมื่อมีสถานการณ์ที่ท้าทาย และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่ง        
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยทำให้นักเรียนมีความคิดหลากหลาย และท้าทายความสามารถของนักเรียน
มากกว่าการเรียนแบบปกติ 
 Haver (2007) ได้ศึกษาชุดการสอนที่เรียกว่า Muti-Sensory Instruction package (MIP) 
กับนักเรียน 282 คนใน 3 ระดับ คือ เกรด 6 เกรด 7 และเกรด 8 ข้อมูลทางสถิติสนับสนุนว่า การใช้
ชุดการสอนทำให้นักเรียนมีความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์มากขึ้น และมีเจตคติท่ีดีต่อชุดการสอน 

ผลของการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้จากงานวิจัยที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า การใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษท่ีสูงขึ้น อีกท้ังยังส่งเสริมให้
นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนไปใช้ในการ
เรียนในระดับท่ีสูงขึ้นและในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ 
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7.2 วิธีสอนแบบ MIA 

 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยในประเทศที่ผ่านมามีผลการวิจัยที่รองรับว่าการใช้การ
สอนอ่านโดยวิธี MIA รวมถึงงานวิจัยจากต่างประเทศเกี่ยวกับวิธีการสอนอ่านท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับ
การสอนอ่านแบบ MIA ท่ีผู้วิจัยศึกษา สามารถช่วยส่งเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียน
ได้จริง ซึ่งเป็นไปตามผลงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีผ่านมา เช่น 

เสาวนีย์ ธนะสาร (2553) ได้ศึกษาความสามารถการอ่านจับใจความและความสนใจในการ 
อ่านภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี3 ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่านจากการสอน
อ่านตามแนวการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสามารถการ
อ่านจับใจความและความสนใจในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 ที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้ด้านการอ่านจากการสอนอ่านตามแนวการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค พบว่า 
ความสามารถอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการ
อ่าน หลังการสอนอ่านตามแนวการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ด็อคสูงขึ้น และความสนใจในการ
อ่านภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน หลังการสอน
อ่านตามแนวการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ด็อคอยู่ในระดับมาก  

นราธิป เอกสินธุ ์ (2557) ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ภาษาอังกฤษโดยใช้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามแนวการสอน
อ่านของเมอร์ด็อค (MIA) มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความของ
ใจภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังเรียนตามแนวการสอนอ่านของเมอร์ด็อค (MIA) 2) เพื่อ
ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อกิจกรรมการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจภาษษอังกฤษโดยใช้สาระ
การเรียนรู้ท้องถิ่นตามแนวการสอนอ่านของเมอร์ด็อค (MIA) พบว่า ความสามารถในการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจภาษาอังกฤษโดยใช้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตาม
แนวการสอนอ่านของเมอร์ด็อค (MIA) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
และความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนอ่านเพื่อความ
เข้าใจภาษาอังกฤษโดยใช้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นตามแนวการสอนอ่านของเมอร์ด็อค (MIA) อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด  

อรพัทธ ศิริแสง (2558) ได้ศึกษาความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียน            
ชั ้นประถมศึกษาปีที ่  4 ที ่ ใช้ว ิธ ีสอนอ่านแบบ MIA มีวัตถุประสงค์  1) เพื ่อเปรียบเทียบ
ความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอน
อ่านแบบ MIA  2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ที่ใช้วิธ๊สอนอ่าน
แบบ MIA พบว่า ความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลัง
การจัดการเรียนรู้ท่ีใช้วิธีการสอนอ่านแบบ MIA สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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และความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้วิธีการสอนอ่านแบบ MIA อยู่ในระดับเห็น
ด้วยมาก  

Murdorch (1986) ซึ่งได้สอนนักศึกษามหาวิทยาลัยคูเวต ฝึกการอ่านโดยใช้วิธี MIA และ
พบว่าการกระตุ้นด้วยกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนของวิธี MIA ทำให้นักศึกษามหาวิทยาลัยคูเวตมีการ
พัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียนมากขึ้น และได้กล่าวถึงการจัดการเรียนรู้การอ่านเพื่อความ
เข้าใจว่า ควรใช้กิจกรรมท่ีหลากหลายใช้ทักษะครบท้ัง 4 ด้านควบคู่กันไป พร้อมกับพูดถึงแบบฝึกหัด
ที่ดีควรเป็นแบบฝึกที่ต้องคิดแล้วเขียนออกมาแทนคำพูดของตัวนักเรียนเอง ซึ่งถือว่ากิจกรรมเช่นนี้
เป็นกิจกรรมที่ใช้ในการสอนอ่านเพื่อการสื่อสารที่ดีมากอีกวิธีหนึ่ง และได้สรุปขั้นตอนการสอนอ่าน
เพื่อความเข้าใจไว้ 7 ขั้นตอนดังนี้ 1) การถามนำก่อนการอ่าน 2) การทำความเข้าใจคำศัพท์ 3) การ
อ่านเนื้อเรื่อง 4) การทำความเข้าใจเรื่อง 5) การถ่ายโอนข้อมูลในรูปแบบอื่น 6) การทำแบบฝึกหัดต่อ
ช้ินส่วนประโยค 7) การประเมินผลและการแก้ไข 
 Delaney (1990) ทำการศึกษาผลของวิธีในการฝึกอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนระดับ 4 
และระดับ 5 โดยแบ่งการทดลองเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มท่ี 1 มีนักเรียนจำนวน 32 คน ฝึกให้นักเรียน
จับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านแล้วจดบันทึกไว้ กลุ่มที่ 2 มีนักเรียนจำนวน 33 คน ฝึกให้นักเรียน
อ่านเนื้อเรื่องแล้วขีดเส้นใต้ประเด็นสำคัญไว้ แล้วจดบันทึก กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มควบคุม มีนักเรียน
จำนวน 32 คน ใช้วิธีสอนแบบปกติ พบว่า คะแนนความเข้าใจโดยเฉล่ียของกลุ่มทดลอง 2 กลุ่มสูง๋กว่า
คะแนนเฉล่ียของกลุ่มควบคุมอย่างเห็นได้ชัด  
 Shany (1995) ได้ศึกษาผลการใช้แบบฝึกการอ่านต่อนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ
กับนักเรียนในระดับเกรด 3 เกรด 4 โดยการสังเคราะห์งานวิจัยของ Chall, Jacobs, Baldwin และ 
Stanovich โดยวัดจากพัฒนาการการอ่าน โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยมีจำนวน 29 คน แบ่งเป็น
กลุ่มทดลอง 2กลุ่ม กลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม ซึ่งอ่านโดยได้รับคำแนะนำจากครู กลุ่มท่ี 2 ฝึกโดยใช้เทปใน
การฝึกมีระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลอง 32 ช่ัวโมง วันละ 30 นาที รวมระยะเวลา 4 เดือน ผลการศึกษา
พบว่า นักเรียนในกลุ่มทดลอง มีความสามารถในการอ่านสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
 สรุปจากงานวิจัยของผู ้ว ิจัยทั ้งภายในและต่างประเทศ ปรากฏว่า ส่วนใหญ่ผู ้ว ิจัยนำ                     
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อช่วยกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจใฝ่
เรียนรู้ และทำให้มีความเข้าใจ จดจำความรู้ได้นานขึ้น และถือว่าเป็นส่ือการเรียนรู้ท่ีมีความสำคัญต่อ
การพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ และทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีผู้วิจัยท่ี
นำวิธีสอนแบบ MIA มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจของ
นักเรียน ซึ่งผลของการใช้วิธีสอนแบบ MIA แสดงให้เห็นว่า วิธีสอนแบบ MIA นั้น สามารถพัฒนา
ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนให้สูงขึ้น และยังส่งเสริมกระบวนการคิด และทักษะภาษา
ด้านอื่น ๆ ควบคู่กันไปอีกด้วย จึงทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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บทที่ 3 
 วิธีดำเนินการวิจัย 

 
           การวิจัยเรื่องผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA เพื่อส่งเสริมทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและกลยุทธ์การอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ใช้แบบ
แผนการวิจัยการทดลองขั้นต้น (Pre-Experimental Research) โดยใช้แบบแผนในการวิจัยเป็นแบบ
กลุ่มเดียวสอบก่อนและหลัง (The One group Pretest-Posttest Design) ในการศึกษา (มาเรียม 
นิลพันธุ์, 2558) โดยมีรายละเอียดของการดำเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
2. ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย   
3. เนื้อหาสาระท่ีใช้ในการวิจัย   
4. ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัย   
5. แบบแผนในการวิจัย   
6. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย   

6.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง   
6.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล   

7. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย   
8. การเก็บรวบรวมข้อมูล   
9. การวิเคราะห์ข้อมูล 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา  
ท่ีกำลังเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 3 ห้อง รวมทั้งส้ิน 105 คน    
 1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง 1 โรงเรียนสระยาย
โสมวิทยา ท่ีกำลังเรียนอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 36 คน โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มด้วยการจับสลาก (Lottery)  

2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  
2.1 ตัวแปรอิสระ  

- ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA 
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2.2 ตัวแปรตาม    

- ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 
- กลยุทธ์การอ่านภาษาอังกฤษ 
- ความพึงพอใจ 

3. เนือ้หาสาระท่ีใช้ในการวิจัย 

 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยใช้ English Short Stories                  
ในหน่วยการเรียนรู้ที ่ 5 เรื ่อง  In everyday life จำนวน 6 เรื ่อง : Rose’s family, Camping, 
Birthday Party, Basketball player, Carlos’s present และ Happy meal โดยม ีสาระสำคัญ
เกี่ยวกับการอ่านออกเสียงของคำศัพท์ ประโยค เข้าใจเนื้อเรื่องโดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้  ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ต1.1 1/1,1/2,1/3,1/4  ต1.2 1/1   

4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย   
 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนมีนาคม 2565 จำนวน 5 สัปดาห์                    
รวมระยะเวลา  14  ช่ัวโมง รวมการทดสอบก่อนเรียน 1 ช่ัวโมง และหลังเรียน 1 ช่ัวโมง 

5. แบบแผนในการวิจัย 

         การวิจัยครั้งนี ้เป็นการวิจัยการทดลองขั้นต้น (Pre-Experimental Research) โดยใช้แบบ
แผนในการวิจัยเป็นแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและหลัง (The One group Pretest-Posttest Design) 
(มาเรียม นิลพันธุ์, 2558) 
 

 

T1 
 

X 
 

T2 

 
 เมื่อ T1   หมายถึง การทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้  

X    หมายถึง การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA 
  T2   หมายถึง การทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้  
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6. เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย   

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 2 ชนิด ดังนี้   
6.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA 
6.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบทดสอบเพื่อวัดทักษะการอ่าน

ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ แบบสอบถามการใช้กลยุทธ์การอ่าน และแบบสอบถามความพึงพอใจ 

7. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมอืที่ใช้ในการวจัิย              
7.1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมการ 

จัดการเรียนรู้  จำนวน 6 กิจกรรม กิจกรรมละ 2 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง โดยมีวิธีการดำเนินการสรา้ง
และวิธีตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 

7.1.1 ศึกษาเนื้อหาตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้ วัดของกลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสระยายโสม
วิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

7.1.2 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี องค์ประกอบ ตัวอย่างกิจกรรม เทคนิคการสร้าง            
ชุดกิจกรรมจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุดกิจกรรมกำหนดโครงสร้างและตั้งวัตถุประสงค์ 
รายละเอียดของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA 

7.1.3 นำข้อมูลที่ศึกษาและข้อมูลที่วางแผนมาสร้างกิจกรรมการจัดการเรียนรู้  
ซึ่งใช้เวลา 12 คาบเรียน โดยจะเรียงลำดับกิจกรรมการจัดการเรียนรู ้จาก เนื้อหาที่ง่ายไปสู่เนื ้อหา              
ท ี ่ยาก ซ ึ ่งเน ื ้อหาที ่ใช ้เป ็น English Short Stories หน่วยการเร ียนรู ้   In everyday life จำนวน                 
6 เร ื ่อง : Rose’s family, Camping, Birthday Party, Basketball player, Carlos’s present และ 
Happy meal สามารถแบ่งออกได้จำนวน 6 กิจกรรม ดังนี้ 
  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ 1 Rose’s family  จำนวน 2 ชั่วโมง 
  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ 2 Camping   จำนวน 2 ชั่วโมง 
  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ 3 Birthday Party  จำนวน 2 ชั่วโมง 
  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ 4 Basketball player  จำนวน 2 ชั่วโมง 
  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ 5 Carlos’s present   จำนวน 2 ชั่วโมง 
  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ 6 Happy meal  จำนวน 2 ชั่วโมง 
                                                                                           รวมจำนวน 12 ชั่วโมง 

ดังแสดงในตารางท่ี 11 
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ตารางท่ี 11 การวิเคราะห์ชุดกิจกรรมและขั้นตอนเพื่อส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 

เนื้อหา กิจกรรม ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ทักษะการอ่าน
เพื่อความเข้าใจ 

Rose’s 
family 

1. What am I? 
2. Worksheet 1: Write 
the meaning in Thai. 
3. Worksheet 2: 
Complete the 
information. 
3. I’m paparazzi 
4. Activity 3: Put the 
numbers (1-5) into the 
correct order. 
5. Test 

1.ข้ันต้ังคำถามก่อนอ่าน 
2.ข้ันเข้าใจคำศัพท์ ; What am I? และ 

Worksheet 1 
3.ข้ันอ่านเน้ือเรื่อง ; ให้นักเรียนฟังเรื่องและ
ออกเสียงตาม 1 รอบ หลังจากน้ันให้
นักเรียนอ่านด้วยตัวเองอีก 1 รอบ  
4.ข้ันทำความเข้าใจเรื่อง ; Worksheet 2 
5.ข้ันถ่ายโอนข้อมูล ; I’m paparazzi 
6.ข้ันทำแบบฝึกหัดต่อชิ้นส่วนประโยคและ
เรียงโครงสร้าง ; ให้นักเรียนทำ Activity 3 
7.ข้ันประเมินผลและการแก้ไข ; นักเรียน
ช่วยกันสรุปเน้ือหา 

1. เข้าใจความหมาย
ของคำศัพท์  
2. สามารถระบุ
หัวข้อเรื่องได้  
3. สามารถบอก
ใจความสำคัญได้  
4. สามารถตอบ
คำถามเกี่ยวกับ
รายละเอียดในเรื่อง
ที่อ่านได้  
5. เข้าใจลำดับ
เหตุการณ์ของเรื่องที่
อ่าน 

Camping 1. Guess the word 
2. Worksheet 1: Write 
the meaning in Thai. 
3. Worksheet 2: 
Complete the 
information. 
3. I’m paparazzi 
4. Activity 3: Put the 
numbers (1-5) into the 
correct order. 
5. Test 

1.ข้ันต้ังคำถามก่อนอ่าน 
2.ข้ันเข้าใจคำศัพท์ ; Guess the word 

และ Worksheet 1 
3.ข้ันอ่านเน้ือเรื่อง ; ให้นักเรียนฟังเรื่องและ
ออกเสียงตาม 1 รอบ หลังจากน้ันให้
นักเรียนอ่านด้วยตัวเองอีก 1 รอบ  
4.ข้ันทำความเข้าใจเรื่อง ; Worksheet 2 
5.ข้ันถ่ายโอนข้อมูล ; I’m paparazzi 
6.ข้ันทำแบบฝึกหัดต่อชิ้นส่วนประโยคและ
เรียงโครงสร้าง ; ให้นักเรียนทำ Activity 3 
7.ข้ันประเมินผลและการแก้ไข ; นักเรียน
ช่วยกันสรุปเนื้อหา 

1. เข้าใจความหมาย
ของคำศัพท์  
2. สามารถระบุ
หัวข้อเรื่องได้  
3. สามารถบอก
ใจความสำคัญได้  
4. สามารถตอบ
คำถามเกี่ยวกับ
รายละเอียดในเรื่อง
ที่อ่านได้  
5. เข้าใจลำดับ 

เหตุการณ์ของ
เรื่องท่ีอ่าน 
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ตารางท่ี 11 (ต่อ) 

เนื้อหา กิจกรรม ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ทักษะการอ่าน
เพื่อความเข้าใจ 

Birthday 
Party  

1. Mimes game and 
What am I? 
2. Worksheet 1: Match 
the words and the 
meaning. 
3. Worksheet 2: 
Complete the 
information. 
3. Mind mapping 
4. Activity 3: Put the 
numbers (1-5) into the 
correct order. 
5. Test 

1.ข้ันต้ังคำถามก่อนอ่าน 
2.ข้ันเข้าใจคำศัพท์ ; . Mimes game and 

What am I? และ Worksheet 1 
3.ข้ันอ่านเน้ือเรื่อง ; ให้นักเรียนฟังเรื่องและ
ออกเสียงตาม 1 รอบ หลังจากน้ันให้
นักเรียนอ่านด้วยตัวเองอีก 1 รอบ  
4.ข้ันทำความเข้าใจเรื่อง ; Worksheet 2 

5.ข้ันถ่ายโอนข้อมูล ; Mind mapping 
6.ข้ันทำแบบฝึกหัดต่อชิ้นส่วนประโยคและ
เรียงโครงสร้าง ; ให้นักเรียนทำ Activity 3 
7.ข้ันประเมินผลและการแก้ไข ; นักเรียน
ช่วยกันสรุปเน้ือหา 

1. เข้าใจความหมาย
ของคำศัพท์  
2. สามารถระบุ
หัวข้อเรื่องได้  
3. สามารถบอก
ใจความสำคัญได้  
4. สามารถตอบ
คำถามเกี่ยวกับ
รายละเอียดในเรื่อง
ที่อ่านได้  
5. เข้าใจลำดับ
เหตุการณ์ของเรื่องที่
อ่าน  

Basketball 
player 

 

1. Charades 
2. Worksheet 1: Match 
the words and 
pictures. / Write the 
meaning in Thai. 
3. Worksheet 2: 
Complete the 
information. 
3. Mind mapping 
4. Activity 3: Put the 
numbers (1-5) into the 
correct order 
5. Test 

1.ข้ันต้ังคำถามก่อนอ่าน 
2.ข้ันเข้าใจคำศัพท์ ; Charades และ 
Worksheet 1 
3.ข้ันอ่านเน้ือเรื่อง ; ให้นักเรียนฟังเรื่องและ
ออกเสียงตาม 1 รอบ หลังจากน้ันให้
นักเรียนอ่านด้วยตัวเองอีก 1 รอบ  
4.ข้ันทำความเข้าใจเรื่อง ; Worksheet 2 

5.ข้ันถ่ายโอนข้อมูล ; Mind mapping 
6.ข้ันทำแบบฝึกหัดต่อชิ้นส่วนประโยคและ
เรียงโครงสร้าง ; ให้นักเรียนทำ Activity 3 
7.ข้ันประเมินผลและการแก้ไข ; นักเรียน
ช่วยกันสรุปเน้ือหา 

1. เข้าใจความหมาย
ของคำศัพท์  
2. สามารถระบุ
หัวข้อเรื่องได้  
3. สามารถบอก
ใจความสำคัญได้  
4. สามารถตอบ
คำถามเกี่ยวกับ
รายละเอียดในเรื่อง
ที่อ่านได้  
5. เข้าใจลำดับ
เหตุการณ์ของเรื่องที่
อ่าน 
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ตารางท่ี 11 (ต่อ) 

เนื้อหา กิจกรรม ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ทักษะการอ่าน
เพื่อความเข้าใจ 

Carlos’s 
present 

1. What am I? 
2. Worksheet 1: Write 
the meaning in Thai 
and fill the letter in the 
correct word. 
3. Worksheet 2: 
Complete the 
information. 
3. What about me? 
4. Activity 3: Put the 
numbers (1-5) into the 
correct order. 

5. Test 

1.ข้ันต้ังคำถามก่อนอ่าน 
2.ข้ันเข้าใจคำศัพท์ ; What am I? และ 
Worksheet 1 
3.ข้ันอ่านเน้ือเรื่อง ; ให้นักเรียนฟังเรื่อง
และออกเสียงตาม 1 รอบ หลังจากน้ันให้
นักเรียนอ่านด้วยตัวเองอีก 1 รอบ  
4.ข้ันทำความเข้าใจเรื่อง ; Worksheet 2 

5.ข้ันถ่ายโอนข้อมูล ; What about me? 
6.ข้ันทำแบบฝึกหัดต่อชิ้นส่วนประโยคและ
เรียงโครงสร้าง ; ให้นักเรียนทำ Activity 3 
7.ข้ันประเมินผลและการแก้ไข ; นักเรียน
ช่วยกันสรุปเน้ือหา 

1. เข้าใจความหมาย
ของคำศัพท์  
2. สามารถระบุ
หัวข้อเรื่องได้  
3. สามารถบอก
ใจความสำคัญได้  
4. สามารถตอบ
คำถามเกี่ยวกับ
รายละเอียดในเรื่อง
ที่อ่านได้  
5. เข้าใจลำดับ
เหตุการณ์ของเรื่องที่
อ่าน  

Happy 
meal  

1. Cats up 
2. Worksheet 1: Write 
the meaning in Thai 
and fill the letter in 
the correct word. 
3. Worksheet 2: 
Complete the 
information. 
3. What about me? 
4. Activity 3: Put the 
numbers (1-5) into the 
correct order. 

5. Test 

1.ข้ันต้ังคำถามก่อนอ่าน 
2.ข้ันเข้าใจคำศัพท์ ; What am I? และ 
Worksheet 1 
3.ข้ันอ่านเน้ือเรื่อง ; ให้นักเรียนฟังเรื่อง
และออกเสียงตาม 1 รอบ หลังจากน้ันให้
นักเรียนอ่านด้วยตัวเองอีก 1 รอบ  
4.ข้ันทำความเข้าใจเรื่อง ; Worksheet 2 

5.ข้ันถ่ายโอนข้อมูล ; What about me? 
6.ข้ันทำแบบฝึกหัดต่อชิ้นส่วนประโยคและ
เรียงโครงสร้าง ; ให้นักเรียนทำ Activity 3 
7.ข้ันประเมินผลและการแก้ไข ; นักเรียน

ช่วยกันสรุปเน้ือหา 

1. เข้าใจความหมาย
ของคำศัพท์  
2. สามารถระบุ
หัวข้อเรื่องได้  
3. สามารถบอก
ใจความสำคัญได้  
4. สามารถตอบ
คำถามเกี่ยวกับ
รายละเอียดในเรื่อง
ที่อ่านได้  
5. เข้าใจลำดับ
เหตุการณ์ของเรื่องที่
อ่าน  
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7.1.4 จากการท่ีผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีมานั้นจึงได้เริ่มสร้างชุดกิจกรรม  

โดยมีข้ันตอนดังนี้ 1) การกำหนดเนื้อหาให้มีความเหมาะสมกับพื้นฐานความรู้ของนักเรียน ซึ่งได้จาก
การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา 2) การวางแผน
จัดหน่วยการสอน กำหนดจุดประสงค์ กำหนดกิจกรรมการเรียน ซึ่งต้องกำหนดให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ฝึกให้นักเรียนได้ทำงานเป็นกลุ่ม และให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิดอย่าง
หลากหลาย ทั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน พร้อมทั้งเฉลย ซึ่งสร้างให้ครอบคลุม
เนื้อหาและกิจกรรมการสอนที ่กำหนด โดยพิจารณาจากจุดประสงค์การสอนเป็นสำคัญ  มีการ
กำหนดการประเมินผล เป็นการสอบแบบอิงเกณฑ์  3) การผลิตสื่อการเรียน เป็นการรวบรวมและ
ผลิตสื่อการเรียนการสอนประเภทต่าง ๆ ตามแผนที่กำหนดไว้ (วิชัย วงษ์ใหญ่, 2545; ชัยยงค์               
พรหมวงศ์, 2545; สุวิทย์ มูลคำ;อรทัย มูลคำ,2551; สุคนธ์ สินธพานนท์, 2551) ซึ่งมีองค์ประกอบ
หลักของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้วิจัยได้วิเคราะและสร้างขึ้นดังนี้ 1) ช่ือชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัย
กำหนดช่ือชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาในชุดกิจกรรมแต่ละชุด 2) คำช้ีแจง ผู้วิจัยได้
ช้ีแจงลักษณะของรูปแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิธีการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งข้อเสนอแนะ
ในการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3) ความคิดรวบยอด ผู้วิจัยได้กำหนดความคิดรวบยอดท่ี
สอดคล้องกับเนื้อหาในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 4) จุดประสงค์ ผู้วิจัยได้กำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ี
นักเรียนต้องบรรลุหลังจากการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 5) คู่มือครู  ผู้วิจัยได้ชี้แจงการดำเนิน
กิจกรรมในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครูทราบและปฏิบัติตาม 6) คู่มือนักเรียน ผู้วิจัยได้ช้ีแจง
การดำเนินกิจกรรมในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนทราบและปฏิบัติตาม 7) เวลา ผู้วิจัย
ได้กำหนดเวลาในการทำกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละชุดกิจกรรมไว้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ละ 2 ช่ัวโมง    
8) บัตรงาน/ใบงาน/ใบกิจกรรม ผู้วิจัยได้ออกแบบใบกิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อให้นักเรียนเกิด
ความตื่นเต้น สนุกสนาน และได้ฝึกแก้ไขปัญหาระหว่างการเรียนรู้หลายรูปแบบ  9) สื ่อการสอน 
ผู้วิจัยได้เลือกใช้บทอ่านท่ีผ่านการตรวจสอบการวัดระดับของบทอ่านแล้วว่า มีระดับความยากง่ายท่ี
เหมาะสมกับความรู้พื้นฐานของนักเรียน โดยการเปรียบเทียบกับหนังสือที่ใช้เรียนในสถานศึกษา                  
โดยตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ www.Readability Formulas.com รวมทั้งรูปภาพ วีดีโอท่ีผู้วิจัยเลือกมา
นำเสนอให้นักเรียนดูนั ้น ผู ้วิจัยได้เลือกให้มีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน ตรงตามเนื้อหาใน             
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  รวมถึงเป็นรูปภาพ หรือวีดีโอที่เข้าใจง่าย  และ 10) เครื่องมือในการวัดและ
ประเมินผล ซึ่งประกอบด้วย แบบฝึกหัดท้ายกิจกรรม และแบบทดสอบเพื่อวัดและประเมินความรู้
ก่อนและหลังเรียน ผู้วิจัยได้สร้างแบบฝึกหัดท้ายกิจกรรม และแบบทดสอบขึ้นโดยผ่านการตรวจสอบ
จากผู้เช่ียวชาญก่อนนำไปใช้จริง 
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7.1.5 นำชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA ท่ีสร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจพิจารณาความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไข   

7.1.6 นำชุดกิจกรรมการเรียนรูต้ามวิธีสอนแบบ MIA   ท่ีได้ปรับปรุงแล้วเสนอต่อ 
ผู้เช่ียวชาญจำนวน  3 ท่าน ประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา จำนวน 2 ท่าน และผู้เช่ียวชาญด้าน
การออกแบบ จำนวน 1 ท่าน (รายนามในภาคผนวก ก หน้า 125 ) ประเมินความเหมาะสมของ         
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยแบบประเมินลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ 
เหมาะสมมากที่สุด เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย และเหมาะสมน้อยที ่สุด            
จากเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2558) 
   เหมาะสมมากท่ีสุด ให้ 5 คะแนน 
   เหมาะสมมาก  ให้ 4 คะแนน 
   เหมาะสมปานกลาง ให้ 3 คะแนน 
   เหมาะสมน้อย  ให้ 2 คะแนน 
   เหมาะสมน้อยท่ีสุด ให้ 1 คะแนน  
 จากนั้นนำคำตอบของผู้เช่ียวชาญมาพิจารณาค่าเฉล่ียคะแนนความเหมาะสมเทียบกับเกณฑ์
การแปลผล ถ้ามีค่าเฉล่ียต้ังแต่ 3.50 ข้ึนไปถือว่าเหมาะสม  
   ค่าเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง มีระดับคุณภาพและเหมาะสมมากท่ีสุด 
   ค่าเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง มีระดับคุณภาพและเหมาะสมมาก 
   ค่าเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง มีระดับคุณภาพและเหมาะสมปานกลาง 
   ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง มีระดับคุณภาพและเหมาะสมน้อย 
   ค่าเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง มีระดับคุณภาพและเหมาะสมน้อยท่ีสุด 

ผลการประเมินชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA มีค่าเฉล่ีย (x̅)  
เท่ากับ 4.20 ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.77  มีความเหมาะสมอยู ่ในระดับมาก 
(รายละเอียดในภาคผนวก ค หน้า 172)  ซึ่งผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ปรับปรุงแก้ไขใบกิจกรรมให้เข้าใจ
ง่ายมากขึ้น รวมทั้งปรับกิจกรรมในขั้นตอนเดียวกันให้มีความแตกต่างในแต่ละชุดกิจกรรม 
  7.1.7    ปรับปรุงแก้ไขชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA ตามคำแนะนำ
ของผู้เช่ียวชาญ 

7.1.8 นำชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA ไปใช้กับนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่ม 
ตัวอย่าง แต่ต้องมีพื้นฐานความรู้ที ่ใกล้เคียงกัน เพื่อตรวจสอบความเมหาะสมของชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ก่อนนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง โดยใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) 
กับนักเรียนท้ัง 3 กลุ่ม (มาเรียม นิลพันธุ์, 2558) โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
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7.1.8.1 นำชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA ไปทดลองใช้แบบ 
รายบุคคล (Individual Tryout) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ห้อง 1 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา  
ซึ่งเป็นนักเรียน เก่ง กลาง อ่อน กลุ่มละ 1 คน รวม 3 คน ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ทำการสังเกตนักเรียน
อย่างใกล้ชิด โดยให้คำแนะนำเมื่อนักเรียนพบปัญหา พร้อมทั้งตั้งคำถามและจดบันทึกผลสังเกตเพื่อ
นำมาปรับปรุงแก้ไข 
 จากผลการสังเกตพบว่า นักเรียนยังไม่เข้าใจในคำสั่งในใบกิจกรรม ผู้วิจัยจึงได้แก้ไขคำสั่งใน
ใบกิจกรรมให้เข้าใจง่ายมากขึ้น 

7.1.8.2 นำชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA ท่ีได้ปรับปรุง 
แก้ไขแล้วไปทดลองใช้แบบกลุ่มเล็ก (Small Group Tryout)  กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ห้อง 
1 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา ซึ่งเป็นนักเรียน เก่ง กลาง อ่อน กลุ่มละ 3 คน รวม 9 คน ขั้นตอนนี้
ผู้วิจัยได้ทำการสังเกตนักเรียนอย่างใกล้ชิด โดยให้คำแนะนำเมื่อนักเรียนพบปัญหา พร้อมท้ังต้ังคำถาม
และจดบันทึกผลสังเกตเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข 
 จากผลการสังเกตพบว่า นักเรียนยังไม่ต้ังใจฟังบทอ่าน และอ่านบทอ่านไม่จบ ทำให้นักเรียน
ยังไม่เข้าใจบทอ่านในเบื้องต้น ทำให้นักเรียนตอบคำถามจากบทอ่านในใบกิจกรรม ที่ 2 ได้ไม่ครบ 
ผู้วิจัยจึงแนะนำให้นักเรียนตั้งใจและมีสมาธิในการฟังบทอ่าน และแนะนำให้นักเรียนอ่านบทอ่านให้
ครบถ้วน โดยผู้วิจัยจะคอยช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด จึงทำให้นักเรียนสามารถตอบคำถามจากบทอ่านใน
ใบกิจกรรมท่ี 2 ได้ 

7.1.8.3 นำชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA ท่ีได้ปรับปรุง 

แก้ไขแล้วไปทดลองใช้แบบภาคสนาม (Field Tryout) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 2 ห้อง 1 

โรงเรียนสระยายโสมวิทยา ซึ่งเป็นนักเรียน เก่ง กลาง อ่อน กลุ่มละ 10 คน รวม 30 คน ขั้นตอนนี้

ผู้วิจัยได้ทำการสังเกตนักเรียนอย่างใกล้ชิด  

 จากผลการสังเกตพบว่า นักเรียนสามารถเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างราบรื่น 
ไม่พบปัญหาระหว่างการจัดการเรียนรู้  

7.1.9 นำชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA ท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้ 

เป็นเครื่องมือในการวิจัยโดยทดลองกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง 
1 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา จำนวน 36 คน เพื่อทำการประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA 

7.2 แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยมีวิธีการดำเนินการสร้าง
และวิธีตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 
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7.2.1    ศึกษาเนื้อหาตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีของกลุ่มสาระการ  
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ในสาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการส่ือสาร สาระท่ี 2 ภาษาและ
วัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

7.2.2    ศึกษาหลักการ ทฤษฎี เทคนิคการสร้างแบบทดสอบ จากเอกสาร งานวิจัย 
ท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 
  7.2.3    กำหนดวัตถุประสงค์ของแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจจำนวน 45 ข้อ แบบ 4 ตัวเลือก ได้มาจากวัตถุประสงค์ของแบบวัดทักษะการอ่าน ดังนี้ 
คือ เข้าใจความหมายของคำศัพท์ นักเรียนสามารถระบุหัวข้อเรื่องได้ นักเรียนสามารถบอกใจความ
สำคัญได้ นักเรียนสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดในเรื่องท่ีอ่านได้ และนักเรียนเข้าใจลำดับ
เหตุการณ์ของเรื่องท่ีอ่าน 

7.2.4    สร้างแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจแบบ 
ปรนัย ตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดจำนวน 45 ข้อ นำมาใช้จริงจำนวน 30 ข้อ  
 
ตารางท่ี 12 ตารางวิเคราะห์ข้อสอบแบบเลือกตอบ 

บทอ่าน 
พฤติกรรมการวัด 

รวม 
(ข้อ) 

ความรู้ 
ความจำ 

ความ
เข้าใจ 

ประยุกต์ใช้ 
การ

วิเคราะห์ 
การ 

ประเมินผล 
การ

สร้างสรรค์ 
บทอ่านท่ี 

1 
7 4 - - - - 11 

บทอ่านท่ี 
2 

7 5 - - - - 12 

บทอ่านท่ี 
3 

7 4 - - - - 11 

บทอ่านท่ี 
4 

7 4 - - - - 11 

รวม 28 17 - - - - 45 
 

 
 



 91 
 

7.2.5   นำแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจท่ีสร้างขึ้น  
เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจพิจารณา จากนั้นนำมาปรับปรุงแก้ไข 

7.2.6   นำแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจท่ีปรับปรุง  
แก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จำนวน 2 ท่าน 
และผู้เชี ่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล จำนวน 1 ท่าน (รายนามในภาคผนวก ก หน้า 125) 
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยการพิจารณาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อ
คำถามกับวัตถุประสงค์ท่ีต้องการวัด (Index of Item Objective Congruence: IOC) ดังนี้ 
  +1 หมายถึง  แน่ใจว่าคำถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้องการวัด 
    0 หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าคำถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้องการวัด 
   -1 หมายถึง  แน่ใจว่าคำถามไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้องการวัด 
  ทั้งนี้ผลการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
วัดจะต้องมีค่าระหว่าง .50 ถึง 1.00 ถือว่าสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (มาเรียม นิลพันธุ์ , 
2558) จากนั้นแก้ไขตามคำแนะนำของผู้เช่ียวชาญ 
  ผลจากการพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้องเท่ากับ 0.90 ถึง 1.00 (รายละเอียดในภาคผนวก ค หน้า 175) ซึ่งผู้เช่ียวชาญแนะนำ
ให้ปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนตัวลวงให้มีรูปแบบไวยากรณ์ให้ตรงกัน ปรับเปลี่ยนข้อคำถามที่ซ้ำกัน และ
ปรับเปล่ียนข้อคำถามให้สอดคล้องกับบทอ่าน 
  7.2.7   ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจตาม
คำแนะนำของผู้เช่ียวชาญ 

7.2.8   นำแบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจท่ีได้รับการ 
ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขแล้วนำไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
(Try Out)  แต่มีพื้นฐานความรู้และลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 ห้อง 1 จำนวน 30 คน ของโรงเรียนสระยายโสมวิทยา เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมก่อนนำไป
ทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง  
  7.2.9 นำผลการทดสอบมาวิเคราะห์รายข้อ เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ โดยหา
ค่าความยากง่าย และค่าอำนาจจำแนก โดยใช้สัญลักษณ์ p เป็นเกณฑ์ค่าความยากง่าย คือ 0.20 – 
0.80 และใช้สัญลักษณ์ r เป็นเกณฑ์การพิจารณาค่าอำนาจจำแนก ควรมีค่าอำนาจจำแนก 0.20 ขึ้น
ไป (มาเรียม นิลพันธุ์, 2558) โดยผู้วิจัยได้คัดเลือกแบบทดสอบให้มี 4 บทอ่าน ข้อคำถามจำนวน               
30 ซึ่งแบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่ผู้วิจัยเลือกมาใช้มีค่าความยากง่าย 
(p) อยู่ระหว่าง 0.33 – 0.77 และค่าอำนาจจำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.20 – 0.53 (รายละเอียดใน
ภาคผนวก ค : 180) 
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7.2.10   นำแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจจำนวน              
30 ข้อ มาหาค่าความเชื่อมั ่นของแบบทดสอบ โดยใช้สูตร KR-20 ซึ่งเป็นการหาความเชื่อมั ่นท่ี
พิจารณาความสอดคล้องภายในของแบบทดสอบที่มีการให้คะแนนแบบ 0, 1 หากตอบถูกได้ 1 
คะแนน และตอบผิดได้ 0 คะแนน โดยใช้เกณฑ์ค่าความเช่ือมั่นต้ังแต่ 0.75 ขึ้นไป (มาเรียม นิลพันธุ์, 
2558) ซึ ่งแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจนี้ได้ค่าความเชื่อมั ่น 0.80 
(รายละเอียดในภาคผนวก ค : 181) 
  7.2.11   นำแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ จำนวน 30 
ข้อ ท่ีปรับปรุงแล้วไปเก็บข้อมูลกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 36 คน โรงเรียนสระยาย
โสมวิทยาต่อไป 

7.3 แบบสอบถามการใช้กลยุทธ์การอ่าน โดยมีวิธีการดำเนินการสร้างและวิธีตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 

 7.3.1 ศึกษาเอกสาร หลักการ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถามการใช้กลยุทธ์
การอ่าน จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงกลยุทธ์การอ่านตามพฤติกรรม
การอ่าน  

7.3.2 กำหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างแบบสอบถามการใช้กลยุทธ์การอ่านให้ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ได้จากการวัดทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ คือ เข้าใจความหมายของ
คำศัพท์ นักเรียนสามารถระบุหัวข้อเรื่องได้ นักเรียนสามารถบอกใจความสำคัญได้ นักเรียนสามารถ
ตอบคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดในเรื่องที่อ่านได้ และนักเรียนเข้าใจลำดับเหตุการณ์ของเรื่องที่อ่าน 
จากการท่ีผู้วิจัยได้สังเคราะห์กลยุทธ์ระหว่างการอ่านจากนักวิชาการในบทท่ี 2 จึงได้เลือกกลยุทธ์การ
อ่านท่ีตรงกับทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจของการวิจัยครั้งนี้ท้ังหมด 11 กลยุทธ์ โดยมีรายละเอียด 
ดังตารางท่ี 13  
 

ตารางท่ี 13 แสดงรายการกลยุทธ์ระหว่างการอ่านโดยสอดคล้องกับทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ 
ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ กลยุทธ์ระหว่างการอ่าน 

1. เข้าใจความหมายของคำศัพท์ 
(Perception of word) 

-กลยุทธ์อ่านอย่างคร่าว ๆ 
-กลยุทธ์การเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท 
-กลยุทธ์การสังเกตคำเช่ือมท่ีแสดงความสัมพันธ์ของเนื้อหา 

2. นักเรียนสามารถระบุหัวข้อ
เรื่องได้ (Topic) 

-กลยุทธ์การต้ังวัตถุประสงค์ของการอ่านเรื่อง            
-กลยุทธ์การสรุปเนื้อหาของบทอ่าน 

3. นักเรียนสามารถบอกใจความ
สำคัญได้ (Main idea) 

-กลยุทธ์การต้ังคำถามเกี่ยวกับบทอ่าน 
-กลยุทธ์การเช่ือมโยงบทอ่านกับความรู้เดิม 
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ทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ กลยุทธ์ระหว่างการอ่าน 
 -กลยุทธ์การสรุปเนื้อหาของบทอ่าน 

-กลยุทธ์การต้ังสมมติฐานเกี่ยวกับหัวข้อเรื่อง 
-กลยุทธ์การสะท้อนความคิดเกี่ยวกับส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากบทอ่าน 

4. นักเรียนสามารถตอบคำถาม
เกี่ยวกับรายละเอียดในเรื่องท่ี
อ่านได้ (Detail) 

-กลยุทธ์อ่านอย่างคร่าว ๆ 
-กลยุทธ์การหาคำตอบให้กับคำถาม 
-กลยุทธ์การสังเกตคำเช่ือมท่ีแสดงความสัมพันธ์ของเนื้อหา 

5. นักเรียนเข้าใจลำดับเหตุการณ์
ของเรื่องท่ีอ่าน (Sequence) 

-กลยุทธ์การตรวจสอบความเข้าใจ 
-กลยุทธ์การสรุปเนื้อหาของบทอ่าน 

 
7.3.3   ระบุเนื้อหาหรือประเด็นหลักท่ีจะถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ท่ีจะ  

ประเมิน 
7.3.4   สร้างแบบสอบถามท่ีครอบคลุมวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้เป็นแบบมาตราส่วน  

ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 11 ข้อ โดยมีระดับการใช้กลยุทธ์การอ่าน (Reading 
strategies) ระหว่างการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียน ดังนี้ (ศิริพร เผือกผ่อง, 2559) 
   1 หมายถึง  ไม่ได้ใช้หรือใช้น้อยมาก (0%-20%) 
   2 หมายถึง  ใช้บ้าง (30%-40%) 
   3 หมายถึง  ใช้บางครั้ง (50%) 
   4 หมายถึง  ใช้บ่อย (60%-70%) 
   5 หมายถึง  ใช้บ่อยมากหรือใช้ทุกครั้ง (80%-100%) 
  โดยมีการแปลผลจากค่าเฉลี่ยคะแนนการใช้กลยุทธ์การอ่าน(Reading strategies) 
ระหว่างการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนกับเกณฑ์การแปลผล ดังนี้ 
   ค่าเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง มีระดับการใช้กลยุทธ์มากท่ีสุด 
   ค่าเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง มีระดับการใช้กลยุทธ์มาก 
   ค่าเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง มีระดับการใช้กลยุทธ์ปานกลาง 
   ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง มีระดับการใช้กลยุทธ์น้อย 
   ค่าเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง มีระดับการใช้กลยุทธ์น้อยท่ีสุด 

7.3.5   แบบสอบถามการใช้กลยุทธ์การอ่านท่ีสร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ท่ี 
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจพิจารณา แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไข 

7.3.6   นำแบบสอบถามการใช้กลยุทธ์การอ่านท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่อ 
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ผู้เช่ียวชาญ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา จำนวน 2 ท่าน และผู้เช่ียวชาญด้าน
การวัดและประเมินผล จำนวน 1 ท่าน (รายนามในภาคผนวก ก หน้า 125) ตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหา (Content Validity) โดยการพิจารณาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับระดับการ
ปฏ ิบ ัต ิ ในการใช ้กลย ุทธ์ ท ี ่ ต ้องการว ัด ( Index of Item Objective Congruence: IOC) ดังนี้                   
(มาเรียม นิลพันธุ์, 2558) 
  +1 หมายถึง  แน่ใจว่าคำถามสอดคล้องกับระดับการปฏิบัติในการใช้กลยุทธ์ ท่ี
ต้องการวัด 
    0 หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าคำถามสอดคล้องกับระดับการปฏิบัติในการใช้กลยุทธ์ ท่ี
ต้องการวัด 
   -1 หมายถึง  แน่ใจว่าคำถามไม่สอดคล้องกับระดับการปฏิบัติในการใช้กลยุทธ์ ท่ี
ต้องการวัด 
  ผลการพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้องเท่ากับ 0.88 (รายละเอียดในภาคผนวก ค หน้า 177) ซึ่งผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ตัดข้อที่ 11 
ท้ิงเนื่องจากไม่สอดคล้องกับข้ันตอนการจัดการเรียนการสอน ผู้วิจัยจึงได้แก้ไขแบบสอบถามการใช้กล
ยุทธ์การอ่านให้เหลือ 10 ข้อ เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับระดับการ
ปฏิบัติในการใช้กลยุทธ์ท่ีต้องการวัด 
  7.3.7   นำแบบสอบถามการใช้กลยุทธ์การอ่านท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของ
ผู้เชี ่ยวชาญไปใช้เก็บข้อมูลนักเรียนกลุ่มตัวอย่างชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 จำนวน 36 คน โรงเรียน             
สระยายโสมวิทยาต่อไป  

7.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน โดยมีวิธีการดำเนินการสร้างและวิธีตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 
  7.4.1   ศึกษาเอกสาร หลักการ ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 
  7.4.2   กำหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างแบบสอบถาม โดยต้ังวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
การสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA  
  7.4.3  ระบุเนื้อหาหรือประเด็นหลักท่ีจะถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ท่ีจะประเมิน 
  7.4.4   สร้างแบบสอบถามที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยแบ่งออกเป็น 3 

ตอน ดังนี้ 

  ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2 ข้อ 

ตอนท่ี 2 ด้านเนื้อหา สอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนด้วย 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดับ จำนวน 16 ข้อ ด้านชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านเนื้อหา ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามวธิี
สอนแบบ MIA 
  โดยมีระดับความพึงพอใจแต่ละช่วงคะแนนมีความหมาย ดังนี้ 
  ระดับ 5  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
  ระดับ 4  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมาก 
  ระดับ 3  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
  ระดับ 2  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
  ระดับ 1  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 1 ข้อ 

โดยมีการแปลผลจากค่าเฉล่ียคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียน 
การสอนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA กับเกณฑ์การแปลผล ดังนี้ 
   ค่าเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
   ค่าเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมาก 
   ค่าเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 
   ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจน้อย 
   ค่าเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 

7.4.5   นำแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ  
MIA ท่ีสร้างขึ้นไปเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจพิจารณา และนำคำแนะนำมาปรับปรุง
แก้ไข 

7.4.6   นำแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอน 
แบบ MIA ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่อผู้เชี ่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วยผู้เชี ่ยวชาญด้าน
เนื้อหา จำนวน 2 ท่าน และผู้เชี ่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล จำนวน 1 ท่าน (รายนามใน
ภาคผนวก ก หน้า 125) ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยการพิจารณาค่า
ความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับคุณลักษณะที ่ต ้องการว ัด ( Index of Item Objective 
Congruence: IOC) ดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ์, 2558) 
  +1 หมายถึง  แน่ใจว่าคำถามสอดคล้องกับคุณลักษณะท่ีต้องการวัด 
    0 หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าคำถามสอดคล้องกับคุณลักษณะท่ีต้องการวัด 
   -1 หมายถึง  แน่ใจว่าคำถามไม่สอดคล้องกับคุณลักษณะท่ีต้องการวัด 



 96 
 
  ผลการพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้องเท่ากับ 1.00 (รายละเอียดในภาคผนวก ค หน้า 178) ถือว่าสอดคล้องกันในเกณฑ์ท่ียอมรับ
ได้  
  7.4.7   นำแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA ไปใช้เก็บข้อมูลนักเรียนกลุ่มตัวอย่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
จำนวน 36 คน โรงเรียนสระยายโสมวิทยาต่อไป  
8. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล จะแบ่งเป็นช่วง 3 ช่วงของการวิจัย ดังนี้ 
 8.1. การเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

8.1.1   สร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดกิจกรรมการ 
เร ียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA จำนวน 6 กิจกรรม กิจกรรมละ 2 ชั ่วโมง รวมทั ้งสิ ้น 12 ชั ่วโมง, 
แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ, แบบสอบถามการใช้กลยุทธ์การอ่าน 
และแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA 

8.1.2   คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ห้อง 1 โรงเรียน 
สระยายโสมวิทยา ท่ีกำลังเรียนอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 36 คน โดยการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มด้วยการจับสลาก 
(Lottery) 

   8.2 การดำเนินการทดลอง 

8.2.1   ดำเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบ 
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ จำนวน 30 ข้อ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น ใช้เวลา 55 นาที เพื่อวัด
ความรู้พื ้นฐานด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และนำผลคะแนนไปเปรียบเทียบกับ
คะแนนสอบหลังเรียน 

8.2.2   ผู้วิจัยดำเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอน 
แบบ MIAครบระยะเวลาที่กำหนด ผู้วิจัยได้ดำเนินการให้นักเรียนทำแบบทดสอบทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจทดสอบหลังเรียน (Post-test) จำนวน 30 ข้อ ซึ่งเป็นแบบทดสอบฉบับ
เดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน  ใช้เวลาในการทำ 55 นาที แล้วบันทึกผลคะแนนเพื่อใช้ในการ
เปรียบเทียบกับคะแนนก่อนเรียน จากนั้นสอบถามระดับการปฏิบัติในการใช้กลยุทธ์การอ่านของ
นักเรียนในขณะท่ีเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA ด้วยแบบสอบถามการใช้   
กลยุทธ์การอ่าน และให้นักเรียนทำแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA แล้วนำข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติ 
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9. การวิเคราะห์ข้อมูล    

การวิเคราะห์ข้อมูลของผู้วิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ดังนี้ 
  9.1   ตรวจสอบคุณภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA ด้วยการ
ประเมินคุณภาพแบบ Rating Scale 5 ระดับ 

9.2   ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ และแบบทดสอบทักษะการอ่าน 
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ด้วยการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยการ
พิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC)  

9.3  การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ 
ความเข้าใจโดยการค่าเฉลี่ย (x̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบผลการเรียนรู้กอ่น
และหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA วิเคราะห์ความ
แตกต่าง โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test)  แบบ Dependent 

9.4   การวิเคราะห์การใช้กลยุทธ์การอ่านของนักเรียน โดยการหาค่าเฉล่ีย ( x̅)  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายของระดับคะแนนการใช้กลยุทธ์เป็น 5 ระดับ 

9.5   การวิ เคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียน โดยการหาค่าค่าเฉล่ีย ( x̅)   
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายของระดับคะแนนความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ 
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 การวิจัยเรื ่องผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA เพื่อส่งเสริม
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและกลยุทธ์การอ่านสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา               
ปีท่ี 1 มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA 
2) เพื่อศึกษาการใช้กลยุทธ์ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ 
MIA ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยนำเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
วิธีสอนแบบ MIA 2) แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที ่ 5 เรื ่อง In everyday life จำนวน               
12 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 4) แบบสอบถามกลยุทธ์              
การอ่าน และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอน 
แบบ MIA  โดยผู้วิจัยนำเครื่องมือไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1 โรงเรียน                 
สระยายโสมวิทยา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 36 คน และทำการทดสอบก่อนและหลัง
ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA  รวมทั้งสอบถามการใช้กลยุทธ์การอ่าน และสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA ซึง่ผู้วิจัยขอนำเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA 

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาการใช้กลยุทธ์ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา            
ปีท่ี 1 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA 

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA 
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ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ 

MIA  

   ผู ้วิจัยได้นำผลการประเมินทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA 
มาเปรียบเทียบ ดังปรากฎผลในตารางท่ี 14 
 

ตารางที ่  14 ผลการเปร ียบเทียบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื ่อความเข้าใจของนักเรียน                       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ 
MIA 
กลุ่มทดลอง n คะแนนเต็ม x̅ SD t Sig 
ทดสอบก่อน
เรียน 

36 30 10.94 2.89 
-16.980 .000* 

ทดสอบหลัง
เรียน 

36 30 19.94 3.91 

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
จากตารางที ่  14 พบว่า ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื ่อความเข้าใจของนักเร ียน                    

ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA มี

ค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 19.94 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 3.91 สูงกว่าก่อนการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA ซึ่งมีค่าเฉลี่ย (x̅) เท่ากับ 10.94 และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 2.89 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาการใช้กลยุทธ์ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA 

การศึกษาการใช้กลยุทธ์ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 1 หลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA ในภาพรวมและจำแนกเป็นรายข้อ  
จำนวน 10 ข้อ ดังปรากฎผลในตารางท่ี 15 
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ตารางที่ 15 การศึกษาการใช้กลยุทธ์ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1              
หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA 

ข้อที่ รายการ x̅ SD 
ระดับการใช้กลยุทธ์
การอ่าน 

ลำดับที่ 

1 กลยุทธ์อ่านอย่างคร่าว ๆ 4.50 0.56 มาก 2 
2 
 
3 

กลยุทธ์การสังเกตคำเช่ือมท่ีแสดง
ความสัมพันธ์ของเนื้อหา 
กลยุทธ์การเดาความหมายของ
คำศัพท์จากบริบท 

4.17 
 
4.36 

0.81 
 
0.76 

มาก 
 
มาก 

9 
 
6 

4 กลยุทธ์การต้ังคำถามเกี่ยวกับบทอ่าน 4.00 0.76 มาก 10 
5 กลยุทธ์การหาคำตอบให้กับคำถาม 4.47 0.65 มาก 3 
6 กลยุทธ์การตรวจสอบความเข้าใจ 4.53 0.65 มากท่ีสุด 1 
7 กลยุทธ์การสรุปเนื้อหาของบทอ่าน 4.22 0.72 มาก 8 
8 กลยุทธ์การต้ังสมมติฐานเกี่ยวกับ

หัวข้อเรื่อง 
4.39 0.73 มาก 5 

9 กลยุทธ์การต้ังวัตถุประสงค์ของการ
อ่านเรื่อง            

4.42 0.73 มาก 4 

10 กลยุทธ์การเช่ือมโยงบทอ่านกับ
ความรู้เดิม 

4.33 0.76 มาก 7 

ผลรวมทุกข้อ 4.34 0.72 มาก - 
 

จากตารางท่ี 15  ผลการใช้กลยุทธ์ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA พบว่า นักเรียนมีการใช้           
กลยุทธ์ในการอ่านภาษาอังกฤษหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ  

MIA ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.31, SD = 0.75) เมื่อพิจารณาความถี่ของการใช้กลยุทธ์เป็น

รายข้อสามารถเรียงลำดับได้ดังนี ้ ลำดับที ่ 1 กลยุทธ์การตรวจสอบความเข้าใจ  (x̅ = 4.53,                 

SD = 0.65) ลำดับที่ 2 กลยุทธ์อ่านอย่างคร่าว ๆ (x̅ = 4.50, SD = 0.56) ลำดับที่ 3 กลยุทธ์การหา

คำตอบให้กับคำถาม (x̅ = 4.47, SD = 0.65) ลำดับที่ 4  กลยุทธ์การตั้งคำถามเกี่ยวกับบทอ่าน               

(x̅ = 4.42, SD = 0.73) ลำดับที ่ 5 กลยุทธ์การตั ้งสมมติฐานเกี ่ยวกับหัวข้อเรื ่อง ( x̅ = 4.39,                  

SD = 0.73) ลำดับที่ 6 กลยุทธ์การเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท (x̅ = 4.53, SD = 0.65)  



 101 
 

ลำดับท่ี 7 กลยุทธ์การเช่ือมโยงบทอ่านกับความรู้เดิม (x̅ = 4.33, SD = 0.76) ลำดับท่ี 8 กลยุทธ์การ

สรุปเนื้อหาของ บทอ่าน (x̅ = 4.22, SD = 0.72) ลำดับที่ 9 กลยุทธ์การสังเกตคำเชื่อมที่แสดง

ความสัมพันธ์ของเนื้อหา (x̅ = 4.17, SD = 0.81) และลำดับที่ 10 กลยุทธ์การตั้งคำถามเกี่ยวกับ            

บทอ่าน (x̅ = 4.00, SD = 0.76)  
 

ตอนที่ 3  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA 

  การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม 
วิธีสอนแบบ MIA ในภาพรวมและจำแนกเป็นรายด้าน จำนวน 3 ด้าน คือ  ด้านชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ด้านเนื้อหา และด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามวิธีการสอนแบบ MIA ดังปรากฎผลในตารางท่ี 16 
ตารางท่ี 16 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA 

ข้อที่ รายการ x̅ SD 
ระดับความพึง
พอใจ 

ลำดับที่ 

ด้านชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1 ชุดกิจกรรมช่วยให้นักเรียนบรรลุ

เป้าหมายของการเรียน 
4.78 0.42 มากท่ีสุด 1 

2 ชุดกิจกรรมช่วยให้นักเรียนเข้าใจ
บทเรียนมากขึ้น 4.69 0.47 

มากท่ีสุด 
2 

3 นักเรียนมีโอกาสปฏิสัมพันธ์
ระหว่างนักเรียนด้วยกัน 

4.67 0.48 
มากท่ีสุด 

3 

4 นักเรียนมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับ
คุณครูผู้สอน 

4.58 0.60 
มากท่ีสุด 

4 

ผลรวมด้านชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 4.68 0.50 มากที่สุด 3 
ด้านเนื้อหา 
5 เนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของ

บทเรียน 
4.81 0.40 

มากท่ีสุด 
1 

6 เนื้อหาท่ีเรียนเป็นเรื่องท่ีนักเรียน
สนใจ 

4.56 0.73 
มากท่ีสุด 

3 

7 เนื้อหาท่ีเรียนเข้าใจง่าย 4.72 0.57 มากท่ีสุด 2 
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ตารางท่ี 16 (ต่อ) 
ข้อที ่ รายการ x̅ SD ระดับความพึงพอใจ ลำดับที่ 

8 
กิจกรรมถามคำถามก่อนอ่านช่วยกระตุ้น
ให้อยากทำกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป 

4.86 0.35 มากท่ีสุด 3 

9 
กิจกรรมถามคำถามก่อนอ่านช่วยให้ได้
ใช้ความรู้เดิมเชื่อมโยงกับเน้ือหาที่จะ
อ่าน 

4.64 0.59 มากท่ีสุด 7 

ผลรวมด้านเน้ือหา 4.69 0.59 มากที่สุด 2 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA 

10 
กิจกรรมหาความหมายของคำศัพท์มี
ประโยชน์ในการอ่านเน้ือเรื่อง 

4.81 0.40 มากท่ีสุด 5 

11 
กิจกรรมระหว่างการอ่านช่วยให้เข้าใจ
บทอ่านมากข้ึน 

4.75 0.44 มากท่ีสุด 6 

12 
กิจกรรมการต่อชิ้นส่วนประโยคช่วยให้
เข้าใจและเรียบเรียงเน้ือหาใหม่ได้ 

4.83 0.38 มากท่ีสุด 4 

13 กิจกรรมการทำความเข้าใจเรื่องช่วยให้
นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์เก่ียวกับบท
อ่าน 

4.61 0.49 มากท่ีสุด 8 

14 กิจกรรมถ่ายโอนข้อมูลช่วยให้สรุป
ความรู้ที่ได้จากการอ่าน โดยผ่านการ
นำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ 

4.53 0.70 มากท่ีสุด 9 

15 วิธีการประเมินเหมาะสมและสอดคล้อง
กับเน้ือหาที่เรียน 

4.89 0.32 มากท่ีสุด 2 

16 สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ได้ 

4.92 0.37 มากท่ีสุด 1 

ผลรวมด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ตามวิธีสอนแบบ MIA 

4.76 0.48 มากที่สุด 1 

ผลรวมทุกด้าน 4.73 0.50 มากที่สุด - 

 
จากตารางที่ 16  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 ที่มีต่อ                

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA  พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามวิธีสอนแบบ MIA ในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด (x̅ = 4.73, SD = 0.50) เมื่อพิจารณา
ความพึงพอใจเป็นรายด้าน พบว่า ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA มีความ              
พึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (x̅ = 4.76, SD = 0.48) รองลงมาคือ ด้านเนื้อหามีความ               
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พึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด (x̅ = 4.69, SD = 0.59) และด้านชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด (x̅ = 4.68, SD = 0.50) ตามลำดับ   
 เมื่อพิจารณารายละเอียดด้านชุดกิจกรรมการเรียนรู้  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA ในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (x̅ = 4.68, SD = 0.50) 
เมื ่อพิจารณาเป็นรายข้อสามารถเรียงลำดับได้ดังนี ้ ลำดับที่ 1 ชุดกิจกรรมช่วยให้นักเรียนบรรลุ
เป้าหมายของการเรียน (x̅ = 4.78, SD = 0.42) ลำดับท่ี 2 ชุดกิจกรรมช่วยให้นักเรียนเข้าใจบทเรียน
มากขึ้น (x̅ = 4.69, SD = 0.47) ลำดับที่ 3 นักเรียนมีโอกาสปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนด้วยกัน             
(x̅ = 4.67, SD = 0.48) และลำดับที่ 4 นักเรียนมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับคุณครูผู ้สอน (x̅ = 4.58,           
SD = 0.60)  

เมื่อพิจารณารายละเอียดด้านเนื้อหา นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาภายในชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA ในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (x̅ = 4.69, SD = 0.59) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อสามารถเรียงลำดับได้ดังนี ้ ลำดับที่ 1 เนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของ
บทเรียน (x̅ = 4.81, SD = 0.40) ลำดับที่ 2 เนื้อหาที่เรียนเข้าใจง่าย (x̅ = 4.72, SD = 0.57) และ
ลำดับท่ี 3 เนื้อหาท่ีเรียนเป็นเรื่องท่ีนักเรียนสนใจ (x̅ = 4.56, SD = 0.73)   

เมื ่อพิจารณารายละเอียดด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA นักเรียน               
มีความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA ในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจ
มากที่สุด (x̅ = 4.73, SD = 0.50) เมื ่อพิจารณาเป็นรายข้อสามารถเรียงลำดับได้ดังนี ้ ลำดับที่ 1 
สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีว ิตประจำวันได้ (x̅ = 4.92, SD = 0.37) ลำดับที่ 2 วิธีการประเมิน
เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน (x̅ = 4.89, SD = 0.32) ลำดับที่ 3 กิจกรรมถามคำถาม
ก่อนอ่านช่วยกระตุ้นให้อยากทำกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป (x̅ = 4.86, SD = 0.35) ลำดับท่ี 4 กิจกรรมการ
ต่อชิ้นส่วนประโยคช่วยให้เข้าใจและเรียบเรียงเนื้อหาใหม่ได้  (x̅ = 4.83, SD = 0.38) ลำดับที่ 5 
กิจกรรมหาความหมายของคำศัพท์มีประโยชน์ในการอ่านเน ื ้อเรื ่อง  (x̅ = 4.81, SD = 0.40)                       
ลำดับท่ี 6 กิจกรรมระหว่างการอ่านช่วยให้เข้าใจบทอ่านมากขึ้น  (x̅ = 4.75, SD = 0.44) ลำดับท่ี 7 
กิจกรรมถามคำถามก่อนอ่านช่วยให้ได้ใช้ความรู ้เดิมเชื ่อมโยงกับเนื้อหาที่จะอ่าน  (x̅ = 4.64,                
SD = 0.59) ลำดับที่ 8 กิจกรรมการทำความเข้าใจเรื่องช่วยให้นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับ
บทอ่าน (x̅ = 4.61, SD = 0.49) และลำดับที่ 9 กิจกรรมถ่ายโอนข้อมูลช่วยให้สรุปความรู้ที่ได้จาก
การอ่าน โดยผ่านการนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ (x̅ = 4.53, SD = 0.70)  

จากข้อเสนอแนะเติมเพิ่มหลังจากที่นักเรียนได้เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอน
แบบ MIA  พบว่า นักเรียนชื่นชอบที่มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย นักเรียนอยากให้มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบนี้ต่อไป และไม่รู้สึกเบ่ือหน่ายในเวลาเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
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บทที่ 5  
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่องผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA เพื่อส่งเสริมทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื ่อความเข้าใจและกลยุทธ์การอ่าน สำหรับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1                        
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียน               
ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม วิธีสอน                  
แบบ MIA 2) เพื่อศึกษาการใช้กลยุทธ์ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1               
หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA และ 3) เพื่อศึกษาความ             
พึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธี
สอนแบบ MIA กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 ห้อง 1 โรงเรียน                
สระยายโสมวิทยา อำเภอ อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2564 จำนวน 36 คน ซึ่งมาจากวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียน
เป็นหน่วยสุ่มด้วยการจับสลาก (Lottery)  

เคร ื ่องมือที ่ใช ้ ในการว ิจ ัย ได้แก ่ 1) ชุดก ิจกรรมการเร ียนรู้ ตามว ิธ ีสอนแบบ MIA                        
2) แผนการจัดการเร ียนร ู ้หน ่วยการเร ียนร ู ้ท ี ่  5 เร ื ่อง In everyday life จำนวน 12 ชั ่วโมง                         
3) แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจเป็นแบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 
(Multiple Choice) 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 4) แบบสอบถามการใช ้กลย ุทธ ์ ในการอ ่าน
ภาษาอังกฤษของนักเร ียนระหว่างเร ียนด ้วยชุดกิจกรรมการเร ียนรู้ ตามว ิธ ีสอนแบบ MIA                            
5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA  

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยข้ันต้น (Pre-Experimental Design) ดำเนินการทดลองโดยการ
ทดสอบก่อนใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA ด้วยแบบทดสอบวัดทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นและตรวจสอบคุณภาพแล้ว เมื่อดำเนินการทดลองครบ 
12 ชั ่วโมง จึงทดสอบทักษะการอ่านเพื ่อความเข้าใจของนักเร ียนโดยการทดสอบหลังใ ช้                    
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) และการทดสอบค่าที (t-test) แบบ Dependent 
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สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่องผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA เพื่อส่งเสริมทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและกลยุทธ์การอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  สรุป
ผลการวิจัยได้ ดังนี้ 

1. ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังการ 

จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ใช้กลยุทธ์ในการอ่านหลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้              

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA อยู่ในระดับมาก โดยกลยุทธ์การอ่านที่นักเรียนใช้บ่อย
ท่ีสุด 3 ลำดับ คือ ลำดับท่ี 1 กลยุทธ์การตรวจสอบความเข้าใจ ลำดับท่ี 2 กลยุทธ์อ่านอย่างคร่าว และ
ลำดับท่ี 3 กลยุทธ์การหาคำตอบให้กับคำถาม   

3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้                      

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA อยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด   
 

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยเรื่องผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA เพื่อส่งเสริมทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและกลยุทธ์การอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  
สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

1. ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังการ 

จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 เนื ่องจาก                   
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA ได้จัดทำขึ้นตามแนวคิด ทฤษฎีตามวิธีสอนแบบ MIA            
ซึ่งเป็นวิธีการสอนอ่านภาษาอังกฤษแนวใหม่โดยยึดหลักจิตภาษาศาสตร์ ซึ่งเป็นจิตวิทยาในการคิด
และการสอนภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ MIA นั้น
เป็นการสอนท่ีบูรณาการการใช้ทักษะท้ัง 4 ทักษะเข้าด้วยกัน คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเป็นผู้รอบรู้ทางภาษาเพราะได้พัฒนาทุกทักษะไปพร้อม ๆ กัน อีกท้ังมีการให้ทำแบบฝึกหัด  
ท่ีต้องคิดและเขียนออกมาเป็นคำพูดของตนเพื่อเป็นการฝึกกระบวนการคิด และฝึกทักษะการเขียนไป
ในตัวด้วย รวมไปถึงมีวัตถุประสงค์การเรียนรู้ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของนักเรียน การทำงานกลุ่ม และเรียนรู้ไปตามขั้นตอน มีองค์ประกอบครบถ้วน  และ
สื่อที่หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด และหลักการของ ชม ภูมิภาค, 2528; ชัยยงค์ พรหมวงศ์ 
(2545) และบุญเกื้อ  ควรหาเวช (2545) ที่กล่าวว่า การสร้างชุดกิจกรรมเป็นการจัดกิจกรรมการ
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เรียนรู้ท่ีต้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียนชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ต้องมีการจัดประสบการณ์ให้กับนักเรียน ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกลุ่ม และได้เรียนรู้ไป
ทีละขั้นตอนตามความสามารถของนักเรียน มีการใช้ส่ือการสอนท่ีหลากหลาย โดยครูต้องมีปฏิสัมพันธ์
กับนักเรียนเพื่อช่วยแนะนำ และมีการเสริมแรงทางบวกให้กับนักเรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักเรยีน
สนใจในการเรียนมากขึ้น ท้ังนี้ครูยังต้องให้ข้อมูลย้อนกลับและแก้ไขข้อบกพร่องให้นักเรียนทราบและ
เข้าใจตรงกันในการเรียนรู้ของชุดกิจกรรมนั้น ๆ ซึ่งชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมานั้น มีการ
สอดแทรกเนื้อหาเพื่อเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีสอนแบบ MIA ซึ่งเป็นการสอนอ่าน
ที่ครูจะใช้กิจกรรมและกระบวนการสอนอ่านตามแนวคิดของ Murdoch เพื่อให้นักเรียนเกิดความ
สนุกสนาน ไม่เบื่อหน่าย โดยแบ่งขั้นตอนการสอนออกเป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การถามนำก่อนการ
อ่าน (priming Questions)  ในการสอนขั้นตอนนี้ผู้วิจัยจะมีส่ือรูปภาพ วีดีโอ ให้นักเรียนดู และถาม
คำถามเพื ่อถามนำนักเร ียนเข้าสู ่บทเร ียน 2) การทำความเข้าใจคำศัพท์ (understanding 
vocabulary) ในการสอนขั้นตอนนี้ผู้วิจัยมีกิจกรรมหลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้ลองเดาคำศัพท์ ดังนี้ 
What am I?  Mime games  Guess the word  Charades  Cats up ทั ้ งน ี ้ย ังม ี ใบก ิจกรรมให้
นักเรียนทำเพื่อให้ทราบความหมายของคำศัพท์ที่จำเป็นในบทอ่าน 3) การอ่านเนื้อเรื่อง (reading 
the text) ในการสอนขั้นตอนนี้ผู ้วิจัยได้แจกบทอ่านให้นักเรียน แล้วเปิดบทอ่านให้นักเรียนฟัง                 
1 รอบจากไฟล์บันทึกเสียง ก่อนที่จะให้นักเรียนได้ฝึกออกเสียงตาม และอ่านทบทวนด้วยตนเอง                 
4) ทำความเข้าใจเรื่อง (understanding the text) ในการสอนขั้นตอนนี้ผู้วิจัยให้นักเรียนตอบคำถาม
จากบทอ่าน ในใบกิจกรรมที่ 2 เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของบทอ่านที่ได้อ่านไป 5) การถ่ายโอน
ข้อมูลในรูปแบบอื่น (transferring Information) ในการสอนขั้นตอนนี้ผู้วิจัยให้นักเรียนทำกิจกรรม
หลายรูปแบบ ดังนี้ What about me?  I’m paparazzi  Mind mapping 6) การทำแบบฝึกหัดต่อ
ชิ้นส่วนประโยค และเรียงโครงสร้างอนุเฉท (jigsaw exercise and paragraph structure) ในการ
สอนขั้นตอนนี้ผู้วิจัยแจกกิจกรรมแถบประโยคให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม เพื่อนำมาเรียงลำดับเรื่องราวของ
บทอ่านให้ถูกต้อง  และ 7) การประเมินผลและการแก้ไข (evaluation and correction) ในการสอน
ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยกับนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหา ทำแบบฝึกหัดท้ายชุดกิจกรรม แล้วสังเกตและแจ้งผล
การทำแบบฝึกหัดกับนักเรียน รวมทั้งแก้ไข พร้อมทั้งทบทวนคำศัพท์ให้กับนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ  
Murdoch (1986) ท่ีกล่าวถึงท่ีมาของวิธีการสอนแบบ MIA ว่าการสอนในแต่ละครั้งควรมีทักษะท้ัง 4 
ประกอบกันไป แต่จะเน้นทักษะใดทักษะหนึ่งเป็นพิเศษ ส่วนทักษะอื่นท่ีไม่ได้เน้นนั้นจะสามารถพัฒนา
ไปพร้อมกันได้ เน้นการจัดกิจกรรมแบบผสมผสานทักษะต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน ในการสอนตามวิธีนี้
นักเรียนจะมีบทบาทมากที่สุด โดยเน้นให้นักเรียนฝึกคิดแก้ปัญหา และดำเนินกิจกรรมการเรียนได้
ด้วยตนเองตามกระบวนการที่ครูเตรียมไว้ ซึ่งครูเป็นผู้ให้คำปรึกษา และคอยอำนวยความสะดวกแก่
นักเรียนเมื่อพบปัญหาเท่านั้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของเพ็ญประภา มีเพียร (2557) พบว่า 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 สอดคล้องกับวนัชภรณ์ ปึ่งพรม (2560) ที่พบว่า นักเรียนมีทักษะการอ่านจับใจความ
ภาษาอังกฤษระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะการอ่านจับใจความ
ภาษาอังกฤษตามแนวคิดสมองเป็นฐานของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคล้องกับเสาวนีย์ ธนะสาร (2553) ท่ีพบว่า ความสามารถอ่านจับ
ใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน หลังการสอนอ่าน
ตามแนวการสอนแบบบูรณาการของ เมอร์ด็อคสูงขึ ้น และความสนใจในการอ่านภาษาไทยของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน หลังการสอนอ่านตามแนวการ
สอนแบบบูรณาการของเมอร์ด็อคอยู่ในระดับมาก รวมถึงสอดคล้องกับนราธิป เอกสินธุ์ (2557) ท่ี
พบว่า ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษโดยใช้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นสำหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ตามแนวการสอนอ่านของเมอร์ด็อค (MIA) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อ
กิจกรรมการเรียนการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษโดยใช้สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นตามแนว
การสอนอ่านของเมอร์ด็อค (MIA) อยู่ในระดับมากท่ีสุด  

2. นักเรียนใช้กลยุทธ์ในการอ่านหลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม 

วิธีสอนแบบ MIA อยู่ในระดับมาก จากที่ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การอ่านสรุปได้ว่า การสอน  
กลยุทธ์การอ่านเป็นแนวคิดหนึ่งที ่มีความสำคัญและได้รับความสนใจในการเป็นทางเลือกในการ               
สอนอ่าน ซึ่งจะสามารถช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่าน จากการท่ีผู้วิจัยสังเกตนักเรียนในขณะท่ี
ดำเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้นั้นพบว่า กลยุทธ์การตรวจสอบความเข้าใจ เป็นกลยุทธ์ที่นักเรียนใช้
บ่อยท่ีสุด เนื่องจากตั้งแต่ขั้นการสอนท่ี 2 ถึงขั้นการสอนท่ี 7 ของวิธีสอนแบบ MIA ผู้วิจัยจะมีกิจกรรม
และใบกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำ และทุกครั้งท่ีนักเรียนทำกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมเสร็จ ภายในกลุ่ม
ของนักเรียนจะมีการผลัดกันถาม และตรวจสอบว่ากิจกรรมหรือใบกิจกรรมท่ีครูแจกให้ทำนั้นถูกต้อง
หรือเข้าใจตรงกันหรือไม่  และก่อนท่ีจะนักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายกิจกรรมการเรียนรู้นั้น ผู้วิจัยจะให้
นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหาเพื่อตรวจสอบความเข้าใจอีกครั้ง และเมื่อนักเรียนทำแบบฝึกหัดท้าย
กิจกรรมเสร็จ ผู้วิจัยจะแจ้งผลการทำแบบฝึกหัด รวมทั้งแก้ไข พร้อมท้ังทบทวนคำศัพท์ และเพิ่มเติม
ข้อมูลจากท่ีนักเรียนสรุป เช่นเดียวกับกลยุทธ์อ่านอย่างคร่าว ๆ ท่ีนักเรียนมีการใช้บ่อยเป็นอันดับท่ี 2 
เนื่องจากนักเรียนใช้กลยุทธ์นี้ในขั้นการสอนท่ี 3 ขั้นอ่านเนื้อเรื่อง ของวิธีสอนแบบ MIA เป็นขั้นตอนท่ี
สำคัญเนื่องจากนักเรียนจำเป็นต้องฝึกอ่านออกเสียงตามบทอ่านที่ได้ฟังจากไฟล์บันทึกเสียง 1 รอบ
และอ่านทบทวนด้วยตนเองอีก 1 รอบ เพื่อทำความเข้าใจกับบทอ่านในแต่ละชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ซึ่งจะช่วยทำให้นักเรียนสามารถดำเนินกิจกรรมในขั้นตอนต่อไปได้อย่างราบรื่น กลยุทธ์ที่ 3 ท่ีนักเรียน
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ใช้บ่อยคือ กลยุทธ์การหาคำตอบให้กับคำถาม ซึ่งกลยุทธ์นี้จะใช้ในขั้นการสอนท่ี 4 ขั้นทำความเข้าใจ
เรื่อง ของวิธีสอนแบบ MIA ซึ่งผู้วิจัยจะให้นักเรียนจำเป็นต้องตอบคำถามจากบทอ่านในใบกิจกรรมท่ี 
2 และขั้นการสอนที่ 7 ขั้นประเมินผลและการแก้ไข ซึ่งขั้นตอนนี้ผู้วิจัยจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด
ท้ายชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่วนกลยุทธ์การตั้งคำถามเกี่ยวกับบทอ่าน เป็นกลยุทธ์ที่นักเรียนใช้น้อย
ท่ีสุด เนื่องจากเนื้อเรื่องที่ผู้วิจัยได้นำมาใช้สอนในชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีความใกล้เคียงในบทเรยีน
จากหนังสือเรียน และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ จึงทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจในบทอ่านได้
ง่ายขึ้น และตั้งคำถามเกี่ยวกับข้อสงสัยจากบทอ่านไม่มากนัก และเนื่องจากระหว่างการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA ผู้วิจัยได้สาธิตการใช้กลยุทธ์อย ่าง
หลากหลาย รวมถึงฝึกให้กับนักเรียนทีละขั้นตอนของการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ในชุด
กิจกรรมการเรียนรู ้ด้วยบทอ่านตามเนื ้อเรื ่อง จำนวน 6  บทอ่าน ทั ้งนี ้เพื ่อให้นักเรียนเห็นถึง
ความสำคัญของการใช้กลยุทธ์ และเป็นการทบทวนการใช้กลยุทธ์การอ่านในแต่ละขั้นตอน ผู้วิจัยจึง
คอยให้คำแนะนำและส่งเสริมแรงจูงใจในการอ่าน ซึ่งจะส่งผลต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนได้ จากการศึกษาผู้วิจัยสรุปได้ว่า วิธีการสอนแบบ MIA ช่วยส่งเสริมนักเรียนในการใช้  
กลยุทธ์การอ่านเพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาในบทอ่านมากยิ่งขึ้น โดยหากเลือกกลยุทธ์การอ่านท่ี
เหมาะสม ย่อมส่งผลให้นักเรียนมีเป้าหมายในการอ่าน และเกิดประสิทธิภาพในการเรียนเพิ่มมากขึ้น 
(กิจจา กำแหง, 2554)  ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี หลักการท่ีเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การอ่านของ Kinoshita 
(2008) ที่กล่าวว่า วิธีการหนึ่งที่จะนำนักเรียนไปสู่วิธีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ การบูรณาการ
การสอนกลยุทธ์การเรียนรู้ภาษาเข้ากับบทเรียนทางภาษาในช้ันเรียน สอดคล้องกับ Auerbarch and 
Paxton (1997); Dowhower (1999) และ Gersten et al. (2001) ที่กล่าวว่า การสอนกลยุทธ์การ
อ่านเป็นแนวคิดที่เป็นที่สนใจมายาวนาน โดยเริ่มสอนให้กับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ก่อน 
จากนั้นจึงเริ ่มมีการศึกษากลยุทธ์การอ่านของผู้ที ่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ซึ่งในการสอน            
กลยุทธ์การอ่าน นักวิชาการหลายท่านมีความเชื่ออยู่ 2 ประการ คือ 1) เชื่อว่าการอ่านภาษาที่สอง
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถทางภาษา แต่ยังขึ้นอยู่กับกลวิธีการอ่านด้วย 2) กลวิธีการอ่านจะช่วยให้
ผู้อ่านมีความเป็นอิสระ และสามารถควบคุมการอ่านของตนเองได้ การสอนกลยุทธ์การอ่านจึงมุ่งเน้น
การทำความเข้าใจในบทอ่าน และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของพนอ สงวนแก้ว และวิสาข์ จัติวัตร์ 
(2554); วิภาดา พูลศักดิ์วรสาร และ วิสาข์ จัติวัตร์ (2556) ท่ีกล่าวว่า การสอนกลยุทธ์การอ่านให้กับ
นักเรียนเป็นส่ิงท่ีจำเป็นเพื่อช่วยให้นักเรียนพัฒนาความสามารถในการอ่านของตนเอง สอดคล้องกับ
พรพิมล ศุขะวาที (2560) ท่ีพบว่า นิสิตเห็นว่ากลยุทธ์การอ่านท้ัง 4 กลยุทธ์ คือ การทำนายความ การ
ตั้งคำถาม การทำให้กระจ่าง และการสรุปความ ช่วยให้เข้าใจเรื ่องที่อ่านและเพิ่มทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษ  เชิงวิจารณ์ได้ดีขึ้น ในส่วนของการเรียนแบบผสมผสานนั้นสามารถสนับสนุนการอา่น
ภาษาอังกฤษ  เชิงวิจารณ์ได้เป็นอย่างดี ด้านเครื่องมือออนไลน์ที่ช่วยการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
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ความสะดวกในการระดมสมองเพื่อทำงานกลุ่มนั้น นิสิตได้เห็นตัวอย่างมากขึ้น มีผลป้อนกลับเร็ว และ
ลดข้อจำกัดเรื่องเวลาในการทำงาน  

3. ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุด 

กิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 4.73   
มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.50 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่นักเรียนพึงพอใจ
มากเป็นลำดับแรก คือ ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA รองลงมาคือ ด้านเนื้อหา 
และด้านชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
กระบวนการจัดการเรียนรู ้ตามวิธ ีสอนแบบ MIA ในภาพรวมอยู ่ในระดับพึงพอใจมากที ่สุด                      
เมื ่อพิจารณาเป็นรายข้อ ประเด็นที่นักเรียนเห็นด้วยมาก คือ ชุดกิจกรรมช่วยให้นักเรียนบรรลุ
เป้าหมายของการเรียน  รองลงมา คือ ชุดกิจกรรมช่วยให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนมากขึ้น รองลงมา คือ 
นักเรียนมีโอกาสปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนด้วยกัน  และนักเรียนมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับคุณครูผู้สอน 
ทั ้งนี ้อาจเป็นเพราะกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA มีกิจกรรมที ่หลากหลาย
ผสมผสานกัน ทำให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางภาษาครบทั ้ง 4 ทักษะ ทั้งนี ้นักเรียนยังได้ฝึกคิด 
แก้ปัญหา ทำให้เกิดความสนุกสนาน ไม่เบื่อหน่ายในการทำกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอน โดย            
มีครูเป็นผู้คอยให้คำปรึกษา และอำนวยความสะดวกแก่นักเรียนเมื่อพบปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับ  
(Murdoch, 1986 อา้งถึงใน สุภิญญา ยีหมัดอะหลี, 2556) ท่ีกล่าวว่า จุดเด่นของการสอนอ่านด้วยวิธี 
MIA อีกอย่างหนึ่งคือ กิจกรรมที่จัดในแต่ละครั้งนั้นจะผสมผสานทักษะทางภาษาหลายรูปแบบเข้า
ด้วยกัน จะทำให้ลดปัญหาการเบ่ือหน่ายของผู้เรียนได้มาก ผู้เรียนจะสนใจเกิดความสนุกสนานในการ
เรียนการอ่านภาษาอังกฤษมากขึ ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของอรพัทธ ศิร ิแสง (2558) พบว่า 
ความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังการจัดการเรียนรู้ที่ใช้
วิธีการสอนอ่านแบบ MIA สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความคิดเห็น
ของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้วิธีการสอนอ่านแบบ MIA อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  
 ด้านเนื้อหา นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาภายในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ 
MIA ในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ประเด็นท่ีนักเรียนพึงพอใจมาก คือ 
เนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของบทเรียน รองลงมา คือ เนื้อหาท่ีเรียนเข้าใจง่าย และเนื้อหาท่ีเรียน
เป็นเรื่องท่ีนักเรียนสนใจ ท้ังนี้เป็นเพราะผู้วิจัยได้มีการเลือกเนื้อหาของบทอ่านท่ีใกล้ตัว สัมพันธ์กับวัย
และเหมาะสมกับระดับการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Post and Rathet 
(1996) ที่กล่าวว่า การสอนเนื้อหาที่นักเรียนคุ้นเคยจะช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษกับ
นักเรียน ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น และสอดคล้องกับแนวคิดของวิสาข์ จัติวัตร (2543)               
ท่ีกล่าวว่าผู้เรียนจะอ่านเรื่องท่ีคุ้นเคยได้ดีกว่าเรื่องท่ีไม่คุ้นเคย 
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ด้านชุดกิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอน
แบบ MIA  ในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อสามารถเรียงลำดับความ
พึงพอใจได้ดังนี้ ลำดับที่ ลำดับที่ 1 สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ลำดับที่ 2 วิธีการ
ประเมินเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาท่ีเรียน ลำดับท่ี 3 กิจกรรมถามคำถามก่อนอ่านช่วยกระตุ้น
ให้อยากทำกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป ลำดับท่ี 4 กิจกรรมการต่อช้ินส่วนประโยคช่วยให้เข้าใจและเรียบเรียง
เนื้อหาใหม่ได้ ลำดับท่ี 5 กิจกรรมหาความหมายของคำศัพท์มีประโยชน์ในการอ่านเนื้อเรื่อง ลำดับท่ี 
6 กิจกรรมระหว่างการอ่านช่วยให้เข้าใจบทอ่านมากขึ้น ลำดับท่ี 7 กิจกรรมถามคำถามก่อนอ่านช่วย
ให้ได้ใช้ความรู้เดิมเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่จะอ่าน ลำดับที่ 8 กิจกรรมการทำความเข้าใจเรื่องช่วยให้
นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับบทอ่าน และลำดับท่ี 9 กิจกรรมถ่ายโอนข้อมูลช่วยให้สรุปความรู้
ท่ีได้จากการอ่าน โดยผ่านการนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะผู้วิจัยได้สร้างชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีมีหลายกิจกรรม มีการจัดระบบเนื้อหา กิจกรรมให้เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียน 
โดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้ท่ีชัดเจน มีความสมบูรณ์ในตนเองให้นักเรียนได้ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรม
ด้วยตนเองตามขั้นตอนที ่ระบุไว้ในชุดกิจกรรม ซึ ่งช่วยให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียน
ตลอดเวลา ท้ังยังเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทางการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย 
คำช้ีแจง จุดประสงค์ คู่มือครู คู่มือนักเรียน บัตรงาน ส่ือการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการ
เรียนการสอน และเครื่องมือในการวัดและการประเมินผล โดยมีครูเป็นที ่ปรึกษาให้คำแนะนำ                
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามขั้นตอน สำเร็จตามจุดประสงค์ และทราบความก้าวหน้าในการ
เรียนได้ทันทีที่เรียนจบชุดกิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Bloom (1976) ที่กล่าวว่า การที่ทำ
ให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพไว้ 4 ประการ ดังนี้ 1) คำอธิบายของครูที่ทำให้นักเรียนเข้าใจ
อย่างชัดเจน 2) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม 3) การเสริมแรง และ 4) การให้ข้อมูลย้อนกลับและการแก้ไข ต้องแจ้งผลการเรียนและ
ข้อบกพร่องให้นักเรียนทราบ และสอดคล้องกับแนวคิดของบุญเกื้อ ควรหาเวช (2545) ที่กล่าวว่า 
หลักการในการนำชุดกิจกรรมการเรียนรู้มาใช้ มี 5 ประการ ดังนี้ 1) การประยุกต์ใช้ทฤษฎีความ
แตกต่างระหว่างบุคคล โดยคำนึงถึงความต้องการความถนัดของนักเรียนเป็นสำคัญ โดยครูเป็นผู้คอย
ให้คำแนะนำตามความเหมาะสม 2) สร้างประสบการณ์ให้เกิดขึ้นกับนักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ตามความสนใจด้วยสื ่อต่าง ๆ 3) การใช้สื ่อหลากหลายรูปแบบมาใช้ผสมผสานกันให้เกิดความ
เหมาะสม สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 4) สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน                   
การนำเอากระบวนการกลุ่มมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และ 5) การจัดระบบการเรียนการสอน
ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจของตนเอง และเรียนรู้เป็นขั้นตอน รวมถึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของอนุสสรา เฉลิมศรี (2555) ท่ีพบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้มีค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเท่ากับ 24.04 คิดเป็นร้อยละ 80.14 
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และสอดคล้องกับงานวิจัยของเมริกา ตรรกวาทการ (2556) ท่ีพบว่า ผลการใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริม
ทักษะการคิดสร้างสรรค์กับนักเรียน ทำให้นักเรียน มีระดับความคิดสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนเข้าร่วม
กิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่
ในระดับมากท่ีสุด  

 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช ้

1. ในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูควรสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและคอยให้ 
คำแนะนำและอำนวยความสะดวกกับนักเรียนตลอดเวลาในการทำกิจกรรมการเรียนรู้ 

2. ในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูสามารถปรับเปล่ียนบทอ่านในชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
ครูควรเลือกบทอ่านท่ีมีเนื้อหาเหมาะสมกับวัยของนักเรียน มีความน่าสนใจ ไม่ยากหรือง่ายจนเกินไป 
เนื่องจากบทอ่านท่ีดีจะทำให้นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น 
 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. เนื่องจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA  เป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสร้าง 
ขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียน ดังนั้นการวิจัยในครั้งต่อไปควรมีการศึกษา
ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA  กับตัวแปรตามอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับทักษะทาง
ภาษาด้านอื่น  

2. ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาเกี่ยวกับวิธีการสอนแบบ MIA กับตัวแปรต้นอื่น ๆ เช่น เกม 
การศึกษา, การจัดการเรียนรู้เชิงรุก  

3. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการสอนแบบ MIA ในการส่งเสริมการใช้กลยุทธ์การอ่านใน 
เชิงคุณภาพ 

4. ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาผลของการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA กับ 
นักเรียนระดับช้ันอื่น ๆ และเนื้อหาสาระอื่น  



 112 
 

รายการอ้างอิง 
 

รายการอ้างอิง 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
1. ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ “ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA และแบบสอบถามความ
พึงพอใจ” 

1.1 รองศาสตราจารย์ ดร. ศิวนิต อรรถวุฒิกุล 

อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

1.2 รองศาสตราจารย์ ดร. วัชรพล วิบูลยศริน 

อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาและการส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม สถาบันวิจัยภาษา   
และวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล 

1.3 ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร. ภาวิณี โสธายะเพ็ชร 

อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาประถมศึกษา                 
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

2. ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ “แผนการจัดการเรียนรู้,แบบวัดทักษะการอ่านเพือ่ความเข้าใจ และ
แบบสอบถาม กลยุทธ์การอ่าน” 

2.1 รองศาสตราจารย์ ดร. วัชรพล วิบูลยศริน 
อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาและการส่ืออสารระหว่างวัฒนธรรม สถาบันวิจัยภาษา
และวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล 

2.2  ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร. ภาวิณี โสธายะเพ็ชร 
อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาประถมศึกษา คณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

2.3  ดร.สมใจ สืบวัฒนพงษกุล 
       ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 
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ภาคผนวก ข  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

- ตัวอย่างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีการสอนแบบ MIA  

- แบบทดสอบการวัดทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ 

- แบบสอบถามการใช้กลยุทธ์การอ่านของนักเรียน 

- แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA 
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คำนำ 

 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ

เข้าใจและกลยุทธ์การอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอน
แบบ MIA จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ ที่ครูผู้สอนและนักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ เป็น
การฝึกทักษะและเสริมความรู้ให้แก่นักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความหมายของ
คำศัพท์ บอกใจความสำคัญได้ สรุปเรื่องที่อ่านได้ และเข้าใจลำดับของเรื่องที่อ่าน อีกทั้งยังสามารถใช้กล
ยุทธ์การอ่านได้อย่างเหมาะสม 
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจ และกลยุทธ์การอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกอบด้วยคำชี้แจงประกอบการใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ความคิดรวบยอด จุดประสงค์ คู่มือครู คู่มือนักเรียน บัตรงานหรือบัตรคำสั่ง สื่อ
การสอน และเครื่องมือในการวัดและประเมินผล ซึ่งชุดกิจกรรมการเรียนรู้นี้มีความรู้ กิจกรรมอย่าง
หลากหลายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ และมีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยขอบข่ายของ เนื้อหาและ
กิจกรรมที่นำมาจัดทำเป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้ได้มาจากการวิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 และสภาพปัญหาการเรียนรู ้วิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ยังขาดทักษะกระบวนการเกี่ยวกับการอ่านที่ถูกต้อง 
 ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษา คณาจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระยายโสมวิทยา คณะครู
กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาต่างประเทศ และที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านให้ความร่วมมือ ให้คำปรึกษา 
คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการจัดทำชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน 
ผู ้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ ่งว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามวิธีสอนแบบ MIA เพื ่อส่งเสริมทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และกลยุทธ์การอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นี ้ จะเป็น
ประโยชน์ต่อครูผู้สอน นักเรียน ตลอดจนสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงข้ึนได้  
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คู่มือการใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู ้
1. คำช้ีแจงการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีการสอนแบบ MIA สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็น
เอกสารช้ีแจงลักษณะของรูปแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิธีการใช้ชุดกิจกรรม รวมทั้งข้อเสนอแนะใน
การดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีการสอนแบบ MIA สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มี 

การเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่กำหนด ให้ครูและนักเรียนศึกษาตามเป็นขั้นตอน มี

การเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนั้นครูผู้สอนและนักเรียนควรศึกษาจุดประสงค์ เนื้อหาในบทเรียน เวลาท่ี

ใช้ และวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมการ

เรียนการสอน 

2. เมื่อนักเรียนทำกิจกรรมครบตามวิธีการสอนแล้ว ให้ทำแบบฝึกหัดท้ายกิจกรรม รวบรวม 

งานส่งครูผู้สอน 

3. ในระหว่างท่ีนักเรียนทำกิจกรรม หากนักเรียนมีปัญหา ไม่เข้าใจ สามารถปรึกษา 

ครูผู้สอนได้ 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1. เข้าใจความหมายของคำศัพท์ (Perception of word) 
2. นักเรียนสามารถระบุหัวข้อเรื่องได้ (Topic) 
3. นักเรียนสามารถบอกใจความสำคัญได้ (Main idea) 
4. นักเรียนสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดในเรื่องท่ีอ่านได้ (Detail) 
5. นักเรียนเข้าใจลำดับเหตุการณ์ของเรื่องท่ีอ่าน (Sequence) 

3. เวลาที่ใช ้: 12 ช่ัวโมง 
4. เนื้อหา 

1. ใบความรู้ท่ี 1 

2. ใบความรู้ท่ี 2 

3. ใบความรู้ท่ี 3 

4. ใบความรู้ท่ี 4 

5. ใบความรู้ท่ี 5 

6. ใบความรู้ท่ี 6 
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5. ความคิดรวบยอด 
 1. ความรัก ความเข้าใจ การเอาใจใส่ซึ่งกันและกันจากบุคคลในครอบครัวเป็นส่ิงท่ีสำคัญ  
 2. การทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ทำในเวลาว่างหรือวันหยุดพักผ่อน สามารถช่วยให้รู้สึกผอ่น
คลายได้ 
 3. การมีเพื่อนท่ีดีจะช่วยให้เรามีความสุข และสนุกสนานกับการใช้ชีวิตมากขึ้น 
 4. การเป็นผู้ให้และผู้รับ ต่างทำให้แต่ละฝ่ายนั้นมีความสุข 
 5. ความพยายามมุ่งมั่น ต้ังใจ สามารถช่วยให้เราประสบความสำเร็จได้ 
 6. การเลือกรับประทานอาหารท่ีดีมีประโยชน์ จะช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรง 
6. สิ่งที่ครูต้องเตรียม 

ครูต้องเตรียมส่ือการสอนให้ครบตามข้ันตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 
6.1 แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) 
6.2 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีการสอนแบบ MIA สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ชุด

ท่ี 1- 6 
6.3 แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) 

7. การดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 1-6 โดยมีครูผู ้สอนเป็นผู้ดูแลในการ
ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้คำปรึกษา แนะนำ เมื่อนักเรียนมีปัญหาระหว่างการทำกิจกรรม 
8. การวัดผลการเรียนรู้ 
 8.1 ประเมินผลด้านความรู้ ความก้าวหน้าในการเรียนรู้จากแบบทดสอบ 
  - ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) 
  - ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) 
 8.2 ประเมินด้านทักษะ 
  - ประเมินตามสภาพจริงจากการทำแบบฝึกหัดท้ายชุดกิจกรรม 
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คู่มือครู 
 

1. ครูควรศึกษารายละเอียดคู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีการสอนแบบ MIA สำหรับ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี 1-6 ก่อนทุกครั้ง 

2. ครูควรกำชับให้นักเรียนอ่านคำแนะนำในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีการสอนแบบ  

MIA สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนเริ่มจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและให้นักเรียน

ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

3. ครูควรแนะนำให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน พร้อมท้ังตรวจคำตอบจากเฉลย เพื่อ 

ตรวจสอบความรู้เดิมของนักเรียน ก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 

4. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีการสอนแบบ  

MIA สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที ่ 1-6 ควบคู่ไปกับแผนการ

จัดการเรียนรู้ ครูควรอธิบายให้นักเรียนเรียนรู้ตามลำดับขั้นตอนของเนื้อหาในชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้ตามวิธีการสอนแบบ MIA สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  

5. ขณะท่ีนักเรียนศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีการสอนแบบ MIA สำหรับนักเรียนช้ัน 

มัธยมศึกษาปีท่ี  

    1 ครูควรกำกับดูแล ให้คำปรึกษาและตอบคำถามของนักเรียน หากนักเรียนต้องการความ  
     ช่วยเหลือ  

6. เมื่อนักเรียนทำกิจกรรมการเรียนการสอนจบเนื้อหาแล้ว ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหลังเรียน 

ในแต่ละชุดกิจกรรมตั้งแต่ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1-6  แล้วตรวจคำตอบจากเฉลยเพื่อให้ทราบ

ผลการเรียนรู้ของตนเอง 

7. เมื่อนักเรียนศึกษาและดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครบทุกชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ตามวิธีการสอนแบบ MIA สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แล้ว ให้นักเรียนทำแบบทดสอบ

หลังเรียน (Post-Test) แล้วตรวจคำตอบจากเฉลยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียน 
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คู่มือนักเรียน 

 

ในการศึกษาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีการสอนแบบ MIA สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 เล่มนี้มีชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด 6 ชุดกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุดจาก
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีการสอนแบบ MIA สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และบรรลุตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของตนเองได้อย่าง
แท้จริง จึงให้นักเรียนปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนจะทราบว่าเมื่อนักเรียนเรียนจบบทเรียนในแต่ละ

ชุดกิจกรรมแล้ว นักเรียนจะได้อะไรบ้าง 
2. ก่อนเริ่มดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน 

(Pre-Test) เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักเรียน 
3. ศึกษารายละเอียด และทำความเข้าใจเนื้อหาในทุกขั้นตอน ก่อนเริ ่มดำเนินการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
4. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ จากชุดกิจกรรมการ

เรียนรู้ตามวิธ ีการสอนแบบ MIA สำหรับนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 ด้วยความ

รอบคอบ ต้ังใจ ตามลำดับ และทำแบบฝึกหัดหลังจากศึกษาจบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ใน

แต่ละชุดกิจกรรม 
5. เมื่อศึกษาและดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ จาก

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีการสอนแบบ MIA สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ครบทุกชุดกิจกรรมแล้ว ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) แล้วตรวจ

คำตอบ 

 
 
 
 
 



 133 
 
 
 

มาตรฐานการเรียนรู ้/ ตัวชีว้ัด 
สาระท่ี 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 

ต  1.1 เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผล  
 
ตัวชี้วัด 
ม.1/1 ปฏิบัติตามคำส่ัง คำขอร้องคำแนะนำ และคำช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟังและอ่าน 
ม.1/2 อ่านออกเสียงข้อความ นิทานและบทร้อยกรอง (poem) ส้ันๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน   
ม.1/3 เลือก/ระบุประโยคและข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non-text information) 
ท่ีอ่าน 
ม.1/4  ระบุหัวข้อเรื่อง (topic) ใจความสำคัญ(main idea) และตอบคำถามจากการฟังและอ่านบท
สนทนา  นิทาน และเรื่องส้ัน 
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มาตรฐานการเรียนรู ้/ ตัวชีว้ัด 
สาระท่ี 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ต  1.2  มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  แสดงความรู้สึกและความ
คิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ตัวชี้วัด 
ม.1/1 สนทนา แลกเปล่ียนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง   กิจกรรมและสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ต  1.3  นำเสนอข้อมูลข่าวสาร  ความคิดรวบยอด  และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยการพูดและ
การเขียน    
ตัวชี้วัด 
ม.1/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง  กิจวัตรประจำวันประสบการณ์ และส่ิงแวดล้อมใกล้ตัว 
ม.1/2 พูด/เขียน สรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระ (theme) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ที่อยู่
ในความสนใจของสังคม 
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ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4 
Sport  

 
ประกอบด้วย 

- ใบความรู้ 

- ใบกิจกรรม 

- แบบฝึกหัดท้ายชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ภาคผนวก 
- แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 

- สื่อการสอน 
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ใบความรู้ชุดกิจกรรมท่ี 4 
 

Jason is a pro basketball player. He plays basketball better than 
any other sport. He enjoys it very much. Now he is jumping towards 
the hoop with the ball in his right hand and is ready to dunk the ball. 
He is looking at the basketball hoop and the net hanging from it. He 
is very focused because his team could lose the game if he doesn’t 
make a point. There is not much time left in the game and time is 
running out. His parents and grandparents are in the crowd watching 
him play. There is a lot of pressure on him. 

 
 
 

Thamolwan Lamai, B.A.,M.A. 
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 Worksheet 1  
Direction :  Match the words and pictures.  
1. player 

 
 

2. crowd watching 
 

 
3. dunk 

 
 

4. hoop 
 

 
5. point 

 
 

6.  net 

 
Direction :  Write the meaning in Thai. 

7. enjoy  ………………..………………. 8. pressure ……………………..………….. 

9. run out………………..……………… 10. look at ……………………..…………..  

11. lose …………………………………  12. parents ………………………………..  
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 Worksheet 2 
 
Direction : Complete the information       

 
Jason is a ……………………………………………..player.  

He ……………………… it very much. Now he is jumping towards the ……………..with 

the ball. 

He is looking at the basketball hoop and the …………….hanging from it. 

if he doesn’t make a ………………. ,his team could ……………… the game. 

His parents and grandparents are in the ……………………………………………… him play.  

There is a lot of pressure on him. 
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กิจกรรม Mind mapping 
1. ครูแจกกระดาษเปล่าให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม กลุ่มละ 1 แผ่น 

2. นักเรียนทุกคนในกลุ่มช่วยกันจดจำข้อมูลท่ีได้ฝึกอ่านมาแล้ว เพื่อนำข้อมูลท่ีได้ 

มาช่วยกันสรุปเรื่องราวตามท่ีกลุ่มของตนเองคาดว่าเรื่องราวที่อ่านนั้นเป็นอย่างไร  

*สามารถวาดเป็นรูปภาพหรือเขียนเป็นคำ / วลี / ประโยค ได้ 
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 Activity 3 (Jigsaw) 
 

 Direction: Put the numbers (1-5) into the correct order. 
 

 He is jumping towards the hoop with the ball in his hand. 

 His parents and grandparents are in the crowd watching him play. 

 He enjoys to play basketball. 

 He dunks the ball. 

 He looked at the basketball hoop and the net. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 141 
 

 
 

แบบฝึกหัดท้ายชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ท่ี 4 
 

1. Which one should be the title of this passage? 
  a. Dream sport    b. Basketball  
  c. Basketball player   d. My team 

2. In which hand does he hold the ball now? 
a. right hand     b. left hand 
c. both of hands   d. he doesn’t hold the ball. 

3. What will happen, if he doesn’t make a point? 
a. His team will win.    
b. His team will lose. 
c. His team can play in the next game.  
d. His team can’t play in the next game.  

4. Does Jason enjoy basketball? 
  a. Yes, he does. .  b. Yes, it is. 
  c. No, he doesn’t   d. No, it isn’t.  

5. Which sentence is NOT correct? 
a. Jason is a pro basketball player.     
b. Jason can’t make a point in the game. 

  c. Jason is focused the game too much.   
d. His grandparents are cheering him at the court.  

6. Where are Jason’s parents? 
a. At home      
b. At Jason’s school 

  c. At the basketball court    
d. At his grandparent’s home 
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7. The word “hoop” in line 2 means?  

a.      b.  

  c.     d.  
8. The word “crowd watching” in line 7 means? 
 

a.    b.  

  c.     d.  
 

9. What is the first situation of this story? 
  a. Jason hugs his family. 

b. Jason’s team is the winner. 
  c. Jason jumps towards the hoop. 

d. Jason looks at the hoop and net.   
10. The main idea of this passage is ________. 

  a. Jason enjoys basketball.     
b. Jason is very happy in the game. 

  c. There is a lot of pressure on Jason. 
d. Jason tries to help his team to be win in the game.  
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Key 

1.  c 
2. a 
3. b 
4. a 
5. b 
6. c 
7. b 
8. a 
9. c 
10. d 
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กระดาษคำตอบแบบฝึกหัดทา้ยชุดกิจกรรมการเรยีนรู้ 
 

ข้อ a b c d 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

สรุปคะแนน 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

10  
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แบบประเมินทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ความเข้าใจ จำนวน 10 ข้อ แบบ 4 ตัวเลือก 
หลังจากจบ 1 ชุดกิจกรรม  
เกณฑ์การประเมินในการทำแบบทดสอบหลังเรียน หลังจากจบ 1 ชุดกิจกรรม มีดังนี้ 
 คะแนน  5-10 ถือว่าผ่านเกณฑ์ 
 คะแนนต่ำกว่า  5  ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์   
เกณฑ์การให้คะแนน มีดังนี้ 

ตอบถูกให้ 1   ตอบผิดให้ 0 
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ภาคผนวก 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 

รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 รหัสวิชา อ21102   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เร่ือง In everyday life    จำนวน  12  ชั่วโมง 

แผนการจัดการเรียนรู้  Reading4    เวลา 2 ช่ัวโมง      ผู้สอน นางสาวอาธิติยา  งอกสิน 

 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต  1.1 เข้าใจและตีความเรื่องท่ีฟังและอ่านจากส่ือประเภทต่าง ๆ และแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล  

ม.1/2 อ่านออกเสียงข้อความ นิทานและบทร้อยกรอง (poem) ส้ันๆ ถูกต้องตาม 
หลักการอ่าน   

ม.1/3 เลือก/ระบปุระโยคและข้อความ ให้สัมพันธ์กับส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง (non- 
text information) ท่ีอ่าน 
  ม.1/4  ระบุหัวข้อเรื่อง (topic) ใจความสำคัญ (main idea) และตอบคำถามจาก
การฟังและอ่านบทสนทนา  นิทาน และเรื่องส้ัน 

มาตรฐาน ต  1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดง
ความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ม.1/1 สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  กิจกรรมและสถานการณ์ต่าง ๆ 
ในชีวิตประจำวัน 
 
2. สาระสำคัญ 
 การอ่านบทอ่าน ทำความเข้าใจ จับใจความสำคัญของบทอ่าน และตอบคำถามจากบทอ่านท่ี
เกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน กิจกรรมท่ีทำในเวลาว่าง รวมถึงกีฬาท่ีตนเองช่ืนชอบได้  
3. จุดประสงค ์
 1. นักเรียนสามารถบอกความหมายคำศัพท์ บอกใจความสำคัญ (main idea) และตอบ

คำถามของบทอ่านท่ีตนเองอ่านได้ถูกต้อง (K) 

 2. นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง (P) 

 3. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ (A)  
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4. สาระการเรียนรู้  
 Reading: Basketball player 
 Vocabulary: player  enjoy  hoop  dunk 
 look at  net  lose  point  run out 
 crowd watching pressure parents 
5. กระบวนการจัดการเรียนรู้ (การพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับวิธีการสอนอ่านของเมอร์ด็อก MIA) 
 ชั่วโมงที่ 1 
 ขั้นที่ 1  ข้ันต้ังคำถามก่อนอ่าน (Priming Question) 

(กลยุทธ์การตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับหัวข้อเรื่อง, กลยุทธ์การตั้งวัตถุประสงค์ของการอ่านเรื่อง, 
กลยุทธ์การเช่ือมโยงบทอ่านกับความรู้เดิม)          

  1. ให้นักเรียนดู VDO: What do you usually do after school?  
  (https://www.youtube.com/watch?v=QzvpU-7WvyE) แล้วตอบคำถาม
ต่อไปนี้ 
   -    What do you usually do after school?  

play game / clean the house / watch TV. 
- Do you like to play sport? 

Yes, I do. / No, I don’t. 
- What sport do you like? 

football / badminton / volleyball  
 

 ขั้นที่ 2 ขั้นเข้าใจคำศัพท์ (Understanding Vocabulary) 
(กลยุทธ์การสังเกตคำเชื่อมที่แสดงความสัมพันธ์ของเนื้อหา, กลยุทธ์การเดาความหมายของ
คำศัพท์จากบริบท) 

   2. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน 
 3. ครูกับนักเรียนทำกิจกรรม Charades ซึ่งเป็นกิจกรรมใบ้คำศัพท์ด้วยท่าทางตาม

คำหรือวลีท่ีเขียน และห้ามพูดเพื่อใบ้คำ โดยคัดเลือกคำศัพท์จากบทอ่านที่ครูได้เตรียมไว้  
  dunk / look at / run out / hoop / net / parents   
3. ครูแจกใบกิจกรรมท่ี 1 (Finding Vocabulary: จับคู่คำศัพท์และความหมายของ 

คำศัพท์)  
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4. เพื่อให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันหาความหมายของคำศัพท์ในใบงาน แล้วนำความหมาย 

ที่ได้มาเขียนลงในใบงานและจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพให้ถูกต้อง โดยที่ครูอนุญาตให้ผู ้เรียนค้นหา

ความหมายของคำศัพท์จากพจนานุกรมออนไลน์ได้ โดยให้เวลาประมาณ 10-15 นาที  

  *พจนานุกรมภาษาอังกฤษออนไลน์ ตามลิงก์ต่อไปนี้ 
  - http://dictionary.cambridge.org/ 
  - http://www.oxforddictionaries.com/ 
  - http://english-thai-dictionary.com/ 
  - http://dict.longdo.com/ 

 5. เมื่อผู้เรียนค้นหาคำศัพท์จากใบกิจกรรมที่ 1 เรียบร้อยแล้ว ครูสอนให้นักเรียน
อ่านออกเสียงคำศัพท์แต่ละคำ หลังจากนั้นให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามจนครบทุกคำ  

 6. ครูสุ ่มนักเรียนออกมา 1 กลุ่ม ให้ออกมาอ่านคำศัพท์ และครูคอยแก้ไขเมื่อ
นักเรียนอ่านออกเสียงผิด 
 ขั้นที่ 3 ขั้นอ่านเนื้อเร่ือง (Reading the text) 
 (กลยุทธ์อ่านอย่างคร่าว ๆ, กลยุทธ์การสังเกตคำเชื่อมที่แสดงความสัมพันธ์ของเนื้อหา, กล
ยุทธ์การเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท) 
  7. ครูแจกบทอ่านให้นักเรียน แล้วให้นักเรียนฟังเรื่อง Basketball player และอ่าน
ออกเสียงตามครู 1 รอบ เพื่อให้นักเรียนได้ทำความเข้าใจเบ้ืองต้นเกี่ยวกับบทอ่านก่อน หลังจากนั้นให้
นักเรียนอ่านด้วยตัวเองอีก 1 รอบ  
 ขั้นที่ 4 ขั้นทำความเข้าใจเรื่อง (Understanding the text) 
 (กลยุทธ์การตั้งคำถามเกี่ยวกับบทอ่าน, กลยุทธ์การหาคำตอบให้กับคำถาม, กลยุทธ์การ
เช่ือมโยงบทอ่านกับความรู้เดิม) 
  8. ครูให้นักเรียนตอบคำถามจากบทอ่านท่ีนักเรียนแต่ละกลุ่มได้อ่านทำความเข้าใจ
ไปในขั้นตอนที่แล้ว โดยครูจะแจกใบกิจกรรมที่ 2 ให้กับนักเรียนตอบเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของ
บทอ่านท่ีได้อ่านไป (Main idea and some details of this story) 
  9. ครูสังเกตการทำกิจกรรมร่วมกันของนักเรียนแต่ละกลุ ่ม และคอยแนะนำ
ช่วยเหลือเมื่อนักเรียนประสบปัญหา 
 ชั่วโมงที่ 2 

 ขั้นที่ 5 ขั้นถ่ายโอนข้อมูล (Transferring Information) 
(กลยุทธ์การสรุปเนื้อหาของบทอ่าน) 
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  1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรม Mind mapping โดยให้นักเรียนนำข้อมูล
จากการอ่านมาวาดภาพจากเรื่องราวท่ีได้อ่านลงในกระดาษ จากนั้นครูจะสุ่มนักเรียนออกมานำเสนอ
หน้าช้ันเรียน 1 กลุ่ม 

ขั้นที่ 6 ขั้นทำแบบฝึกหัดต่อชิ้นส่วนประโยคและเรียงโครงสร้างอนุเฉท (Doing Jigsaw 
Exercise and paragraph structure) 

(กลยุทธ์การตรวจสอบความเข้าใจ, กลยุทธ์การสรุปเนื้อหาของบทอ่าน) 
3. ครูแจกกิจกรรมท่ี 3 แถบประโยค ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำช้ินส่วนของประโยค 

มาเรียงลำดับเรื่องราวของบทอ่านให้ถูกต้อง (Jigsaw) หลังจากนั้นครูสุ่มนักเรียนออกมาเรียงลำดับ

เหตุการณ์หน้าช้ันเรียน 1 กลุ่ม ครูและนักเรียนในช้ันกลุ่มอื่น ๆ ช่วยตรวจสอบความถูกต้อง 

 ขั้นที่ 7 ขั้นประเมินผลและการแก้ไข (Evaluating and Correcting) 
 (กลยุทธ์การหาคำตอบให้กับคำถาม, กลยุทธ์การตรวจสอบความเข้าใจ, กลยุทธ์การสรุป
เนื้อหาของบทอ่าน) 
  3. นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหา ทำแบบฝึกหัดท้ายกิจกรรม ครูผู้สอนสังเกตการณ์
แล้วแจ้งผลการเรียนในเรื่องนี้โดยรวม รวมทั้งแก้ไข พร้อมท้ังทบทวนคำศัพท์ และเพิ่มเติมข้อมูลจากท่ี
นักเรียนสรุป 
6. สื่อการเรียนรู้ 
 1. ใบกิจกรรมท่ี 1 (Finding Vocabulary: จับคู่คำศัพท์และความหมายของคำศัพท์) 
 2. ใบกิจกรรมท่ี 2 ให้กับนักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับบทอ่าน 
 3. กิจกรรมที่ 3 แถบประโยค การนำชิ้นส่วนของประโยคมาเรียงลำดับเรื่องราวของบทอ่าน
ให้ถูกต้อง (Jigsaw) 
 4. บทอ่านเรื่อง Basketball player 
 5. พจนานุกรมภาษาอังกฤษออนไลน์ 
  - http://dictionary.cambridge.org/ 
  - http://www.oxforddictionaries.com/ 
  - http://english-thai-dictionary.com/ 
  - http://dict.longdo.com/ 
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7. การวัดและการประเมินผล 
  

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือการ
ประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 

1. นักเรียนสามารถบอก
ใจความสำคัญ                   
(main idea) ของบท
อ่านท่ีตนเองอ่านได้ (K) 

ใช้คำถามของผู้สอน คำถามท่ีใช้ในการ 
ประเมินระหว่างเรียน 

นักเรียนสามารถอธิบาย
การอ่านบทสนทนาท่ี
ผู้สอนกำหนดให้ได้ถูกต้อง
ร้อยละ 70 

2. นักเรียนสามารถอ่าน
ออกเสียงคำศัพท์ (P) 

ตรวจใบงาน การอ่าน
บทสนทนา   

ใบงานเรื่องการอ่าน
บทสนทนา 

นักเรียนสามารถตอบ
คำถามและหาใจความ
สำคัญ หรือรายละเอียดใน
บทอ่านได้ถูกต้องร้อยละ 
70 

3. นักเรียนมีเจตคติท่ีดี
ต่อการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ (A) 

ใช้คำถามของผู้สอน คำถามท่ีผู้สอนใช้ นักเรียนร้อยละ 70 
สามารถบอกประโยชน์
ของการอ่านบทสนทนาได้ 

4. นักเรียนมี
ความสามารถใน 
การอ่านเพื่อความเข้าใจ 

ประเมิน
ความสามารถใน 
การอ่านเพื่อความ
เข้าใจของผู้เรียน 

แบบประเมิน
ความสามารถใน 
อ่านเพื่อความเข้าใจ 

นักเรียนมีความสามารถใน
การอ่านเพื่อความเข้าใจ
ผ่านเกณฑ์ระดับพอใช้ขึ้น
ไป 

5. นักเรียนใช้กลยุทธ์ใน
การอ่าน 

ประเมินการใช้กล
ยุทธ์ในการอ่าน 

แบบประเมินการใช้
กลยุทธ์ในการอ่าน 

นักเรียนใช้กลยุทธ์ในการ
อ่านร้อยละ 70 

6. ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

ประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

นักเรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ผ่านเกณฑ์
ระดับพอใช้ขึ้นไป 
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บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้ 

ผลการจัดการเรียนรู้ 

 - นักเรียนสนใจและกระตือรือร้นในการดู VDO และอยากท่ีจะตอบคำถาม เมื่อครูถามเกี่ยวกับ
ส่ิงท่ีได้ดูไป รวมทั้งสามารถตอบว่าตนเองชอบทำกิจกรรมอะไรหลังจากเลิกเรียน หรือมีกีฬาชนิดใดท่ี
ตนเองชื่นชอบ นักเรียนชื่นชอบและตื่นเต้นในการเล่นเกมใบ้คำ / ทายปริศนา ( Charades) ทำให้
นักเรียนสามารถจำความหมายของคำศัพท์ได้ดีขึ้น  

 - การทำใบกิจกรรมทุกใบ นักเรียนแต่ละกลุ่มมีการแบ่งหน้าที่กัน เช่น คนเขียน คนค้นหา
คำศัพท์คนวาดรูป คนระบายสี รวมถึงการออกมานำเสนอหน้าช้ันเรียน 

 - สังเกตได้ว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความกล้าแสดงออกและมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น              
ในการออกเสียงคำศัพท์ การอ่านประโยค และการตอบคำถาม  
ปัญหา/อุปสรรค 

 - นักเรียนบางคนยังกลัวการตอบคำถาม เพราะกลัวตนเองจะตอบผิด 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 

- ครูให้กำลังใจ และแนะนำให้เพื่อนในกลุ่มให้กำลังใจด้วย เพื่อเป็นการเสริมแรงและทำให้

นักเรียนกล้าท่ีจะตอบคำถามมากขึ้น 

 
 

 

(ลงช่ือ).......................................................ผู้สอน 
 (นางสาวอาธิติยา   งอกสิน) 
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แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
รายวิชา ภาษาอังกฤษ 2    รหัสวิชา  อ21102  ช้ัน  ม.1/1 

เลขที ่

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
รวม ผลการประเมิน ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่น 

ในการทำงาน 
4 4 8  

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

23  4 3 7 ดีมาก 

24  4 4 8 ดีมาก 
25  4 4 8 ดีมาก 
26  4 4 8 ดีมาก 
27  4 4 8 ดีมาก 
28  4 4 8 ดีมาก 
29  4 4 8 ดีมาก 

30  4 4 8 ดีมาก 
31  4 4 8 ดีมาก 
32  4 4 8 ดีมาก 
33  4 4 8 ดีมาก 
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เลขที ่

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
รวม ผลการประเมิน ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่น 

ในการทำงาน 
4 4 8  

1 4 3 7 ดีมาก 
34  4 4 8 ดีมาก 
35  4 4 8 ดีมาก 
36  4 4 8 ดีมาก 
รวม 144 137 281  

ร้อยละ 100 95.14 97.57 ดีมาก 

 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ (Rubric)   

ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

ระดับคุณภาพ 
ดีมาก (4) ดี(3) พอใช(้2) ควรปรับปรุง(1) 

1. ใฝ่เรียนรู้ 
 

เข้าเรียนตรงเวลา 
ต้ังใจเรียน เอาใจใส่ใน
การเรียน และมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้เป็น
ประจำ 

เข้าเรียนตรงเวลา 
ต้ังใจเรียน เอาใจใส่
ในการเรียน และมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้
บ่อยครั้ง 

เข้าเรียนตรงเวลา 
ต้ังใจเรียน เอาใจใส่ใน
การเรียน และมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้
บางครั้ง 

ไม่ต้ังใจเรียนและไม่มี
ส่วนร่วมในการเรียนรู ้

2. มุ่งมั่นในการ
ทำงาน 

ต้ังใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ี
ได้รับมอบหมายให้
สำเร็จ มีการปรับปรุง
และพัฒนาการทำงาน
ให้ดีขึ้นภายในเวลาท่ี
กำหนด   

ต้ังใจและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ี
ได้รับมอบหมายให้
สำเร็จ มีการปรับปรุง
และพัฒนาการ
ทำงานให้ดีขึ้น
บ่อยครั้ง 

ต้ังใจและรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าท่ีท่ี
ได้รับมอบหมายให้
สำเร็จบางครั้ง 

ไม่ต้ังใจและไม่
รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย 

 

การแปลผล ใช้เกณฑ์ดังนี้ 
 คะแนน  7-8    หมายถึง ดีมาก 
 คะแนน  5-6   หมายถึง ดี 

คะแนน  3-4   หมายถึง พอใช้ 
คะแนน  1-2   หมายถึง ควรปรับปรุง 
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แบบสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของนักเรียน 
ชั้น ม.1/1  จำนวน  36  คน 

เลขที่ 

พฤติกรรม 

รวม 

(20) 

เริ่มต้นงานท่ี
ได้รับมอบ 
หมายทันที 

(4) 

ทำงานเสร็จ
เรียบร้อยตาม
เวลาท่ีกำหนด 

(4) 

ทำกิจกรรมด้วย
ความสนุกสนาน

และเต็มใจ 
(4) 

มีส่วนร่วมใน
การทำกิจกรรม
อย่างสม่ำเสมอ 

(4) 

สนใจศึกษาหา

ความรู้เพิ่มเติม

ด้วยตนเอง 

(4) 
1 4 4 4 3 4 19 
2 4 4 4 3 4 19 
3 4 4 4 4 4 20 
4 4 4 4 4 4 20 
5 3 4 4 3 4 18 
6 4 4 4 4 4 20 
7 4 4 4 4 4 20 
8 3 4 4 3 4 18 
9 4 4 4 4 4 20 
10 4 4 4 4 4 20 
11 4 4 4 4 4 20 
12 4 4 4 4 4 20 
13 4 4 4 4 4 20 
14 4 4 4 4 4 20 
15 3 4 4 3 4 18 
16 4 4 4 3 4 19 
17 4 4 4 4 4 20 
18 3 4 4 4 4 19 
19 4 4 4 4 4 20 
20 4 4 4 4 4 20 
21 3 4 4 3 4 19 
22 4 4 4 4 4 20 
23 4 4 4 4 4 20 
24 4 4 4 4 4 20 
25 4 4 4 4 4 20 
26 4 4 4 4 4 20 
27 4 4 4 4 4 20 
28 4 4 4 4 4 20 
29 4 4 4 4 4 20 
30 4 4 4 4 4 20 
31 4 4 4 4 4 20 
32 4 4 4 4 4 20 
33 4 4 4 4 4 20 
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เลขที่ 

พฤติกรรม 

รวม 

(20) 

เริ่มต้นงานท่ี
ได้รับมอบ 
หมายทันที 

(4) 

ทำงานเสร็จ
เรียบร้อยตาม
เวลาท่ีกำหนด 

(4) 

ทำกิจกรรมด้วย
ความสนุกสนาน

และเต็มใจ 
(4) 

มีส่วนร่วมใน
การทำกิจกรรม
อย่างสม่ำเสมอ 

(4) 

สนใจศึกษาหา

ความรู้เพิ่มเติม

ด้วยตนเอง 

(4) 
34 4 4 4 4 4 20 
35 4 4 4 4 4 20 
36 4 4 4 4 4 20 
รวม 139 144 144 137 144 708 

ร้อยละ 96.53 100 100 95.14 100 98.33 

 

สรุปการประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
จำนวน 36 คน  ทุกคน อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก   

สรุปภาพพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมรวมห้อง ม.1/1 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
เกณฑ์การประเมินในการสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของนักเรียน มีดังนี้ 
 คะแนน 18 – 20 ดีมาก 
 คะแนน  14 – 17 ดี 
 คะแนน  10 – 13 พอใช้ 
 คะแนน   0 - 9  ควรปรับปรุง 

รายละเอียดเกณฑ์ให้คะแนนจากการสังเกตพฤติกรรม  
ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

4 3 2 1 
1.เร่ิมต้นงานท่ีได้รับ
มอบหมายทันที 
 

เมื่อนักเรียน
แสดงพฤติกรรม
เป็นประจำ
สม่ำเสมอ 

เมื่อนักเรียน
แสดงพฤติกรรม
ค่อนข้างจะ
สม่ำเสมอ 

เมื่อนักเรียน
แสดงพฤติกรรม
ค่อนข้างน้อย 

เมื่อนักเรียน
แสดงพฤติกรรม
น้อย 

2.ทำงานเสร็จ
เรียบร้อยตามเวลาท่ี
กำหนด 
 

เมื่อนักเรียน
แสดงพฤติกรรม
เป็นประจำ
สม่ำเสมอ 

เมื่อนักเรียน
แสดงพฤติกรรม
ค่อนข้างจะ
สม่ำเสมอ 

เมื่อนักเรียน
แสดงพฤติกรรม
ค่อนข้างน้อย 

เมื่อนักเรียน
แสดงพฤติกรรม
น้อย 
 

3.ทำกิจกรรมด้วย
ความสนุกสนานและ
เต็มใจ 
 

เมื่อนักเรียน
แสดงพฤติกรรม
เป็นประจำ
สม่ำเสมอ 

เมื่อนักเรียน
แสดงพฤติกรรม
ค่อนข้างจะ
สม่ำเสมอ 

เมื่อนักเรียน
แสดงพฤติกรรม
ค่อนข้างน้อย 

เมื่อนักเรียน
แสดงพฤติกรรม
น้อย 
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ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
4 3 2 1 

4.มีส่วนร่วมในการทำ
กิจกรรมอย่าง
สม่ำเสมอ 
 

เมื่อนักเรียน
แสดงพฤติกรรม
เป็นประจำ
สม่ำเสมอ 
 

เมื่อนักเรียน
แสดงพฤติกรรม
ค่อนข้างจะ
สม่ำเสมอ 
 

เมื่อนักเรียน
แสดงพฤติกรรม
ค่อนข้างน้อย 

เมื่อนักเรียน
แสดงพฤติกรรม
น้อย 
 
 

5.สนใจศึกษาหา

ความรู้เพิ่มเติมด้วย

ตนเอง 

 

เมื่อนักเรียน
แสดงพฤติกรรม
เป็นประจำ
สม่ำเสมอ 
 

เมื่อนักเรียน
แสดงพฤติกรรม
ค่อนข้างจะ
สม่ำเสมอ 
 

เมื่อนักเรียน
แสดงพฤติกรรม
ค่อนข้างน้อย 

เมื่อนักเรียน
แสดงพฤติกรรม
น้อย 

 
 

สื่อ VDO ที่ใช ้
What Do You Usually Do after School? 

 
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=QzvpU-7WvyE 
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Pre-test and Post-test Reading Comprehension Ability 
ผู้วิจัยได้ทำแบบทดสอบขึ้นตามวัตถุประสงค์ 5 ข้อ ดังนี้ 
1. เข้าใจความหมายของคำศัพท์ (Perception of word) 
2. นักเรียนสามารถระบุหัวข้อเรื่องได้ (Topic) 
3. นักเรียนสามารถบอกใจความสำคัญได้ (Main idea) 
4. นักเรียนสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดในเรื่องท่ีอ่านได้ (Detail) 
5. นักเรียนเข้าใจลำดับเหตุการณ์ของเรื่องท่ีอ่าน (Sequence) 
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Pre-test and Post-test Reading Comprehension Ability 
 (30 items/60 minutes) 

Read the passage and choose the best answer. 

   
Frank likes fish. He also likes to catch fish. His favorite thing in the world is a 

freshly caught fish. He wants to eat fish every day. Sometimes at night, he dreams that 
he is a fish. In his dream, he imagines that he is swimming with thousands of other fish 
in the ocean. In reality, Frank cannot swim and only stays on shore. He usually goes 
fishing from a dock and fishes with a line and a hook. Today he caught seven fish. He 
and his family will eat them all tonight. Cooking the fish at home will make his house 
smell very fishy. 

 
1. Which one should be the title of this passage? 
 a. I love ocean    b. My dream 
 c. On my holiday   d. My favorite activity 
2. Where are thousands of other fish? 

a. in the sea     b. in the ocean   
c. in the river    d. in the canal  

3. Where is Frank waiting for his family? 
a. on the shore   b. on the boat  
c. on the beach   d. on the ground 

4. The main idea of this passage is ________. 
 a. Frank likes fish.   

b. Frank cannot swim.  
 c. he wants to eat fish every day.  

d. his favorite thing in the world is a freshly caught fish. 
 
 

Thamolwan Lamai, B.A.,M.A. 
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5. What does Frank like to catch? 
 a. shell     b. crab  
 c. fog     d. fish 
6. What does “them” in line 5 refer to? 
 a. fogs     b. fish 
 c. family    d. friends  
7. Which sentence is NOT correct? 
 a. Frank dreams that he is a fish.  

b. Frank swims with many fish in his dream. 
 c. Frank and his family will not eat fish all tonight.     

d. Frank usually goes fishing from a dock and fishes. 

 

 
Nick and Robert are at a birthday party. The party is a lot of fun, and everyone 

is wearing colorful clothes. Nick is wearing a party hat with yellow and blue stripes, 
and Robert is wearing                a green and white striped party hat. Both are having 
a great time. The cake looks tasty, so they are cutting the cake now because they are 
hungry. They both have not eaten anything all day long. They think the cake is a 
strawberry cheesecake, but they need to taste it to be sure. Robert is so excited. His 
mother rarely lets him eat desserts because he has a cavity in one of his teeth. 
 
8. What does the cake look? 
 a. fun     b. test  
 c. happy    d. tasty 
 
 
 
 

Thamolwan Lamai, B.A.,M.A. 
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9. Why Nick and Robert are hungry? 

a. They have breakfast.       
b. They haven’t eaten food at lunch. 

 c. They haven’t eaten anything all day. 
 d. They have eaten anything all day long. 
10. What color is Nick’s hat? 
 a. blue and white   b. yellow and green 
 c. green and white   d. yellow and blue 
11. Which situation does occur after the children saw the cake? 
 a. They smell the cake.    b. They cut the cake. 
 c. They make the cake  d. They eat the cake.  
12. What type of cake do they think it is? 
 a. a blueberry cheesecake  b. a strawberry cheesecake 
 c. a raspberry cheesecake  d. a cranberry cheesecake 
13. What does Robert have in one of his teeth?  
 a. He has toothache.        

b. He has a cavity in his tooth.  
 c. He has a one of broken teeth.     

d. He has a cavity in one of his teeth.  
14. What does “it” in line 5 refer to? 
 a. cake     b. hat 
 c. tooth    d. strawberry 
15. Which sentence is correct? 
 a. They think the cake is a strawberry. 
 b. The cake looks delicious, so they aren’t cutting the cake. 
 c. The cake looks delicious, so they are cutting the cake now.   

d. They think the cake is a cheesecake but they need to taste the cake to be 
sure. 
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 Today is another hot, sunny day on the lake. Luke jumped into the water ten 
minutes ago to cool off because he was too hot. He jumped in wearing his shorts and 
tank top. He knows they will dry quickly after he gets out of the water, so he doesn’t 
care that they are wet now. He likes splashing around in the water. Now he is splashing 
his friends who are still on the shore. They don’t want to get wet, but he would like 
them to swim with him. He enjoys swimming because swimming is also great exercise.  
 
16. What is the passage about? 
 a. Luke’s holiday   b. Luke’s friends 
 c. Luke and his friends  d. Luke’s activity 
17. The word “sunny” in line 1 means? 

 a.      b.  

 c.     d.   
18. The word “splashing” in line 4 means? 

 a.     b.   

 c.    d.  
19. When did Luke jump into the water? 
 a. 8 minutes ago   b. 10 minutes ago 
 c. 15 minutes ago   d. 20 minutes ago 
 
 
 

Thamolwan Lamai, B.A.,M.A. 
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20. Where are Luke and his friends? 
 a. the sea    b. the lake 
 c. the river    d. the island 
 
21. The main idea of this passage is ________. 
 a. Luke likes splashing around in the water.     

b. Luke jumps in wearing his shorts and tank top.  
 c. Luke is splashing his friends who are still on the shore.    

d. Luke enjoys swimming because swimming is also great exercise.  
22. What does “they” in line 4 refer to? 
 a. people     b. Luke’s family 
 c. Luke’s friends   d. Luke and his friends 
23. Which sentence is NOT correct? 

a. Luke doesn’t use tank top.    
b. Nobody swims with Luke. 

 c. Luke likes splashing around in the water.      
d. Luke will dry quickly because it’s sunny.  

 

 
Fred is helping his son, Joseph, prepares for school this morning. While Joseph 

is putting on his shoes, Fred is holding his school backpack and a thick yellow 
schoolbook. The backpack is both dark and light grey, and the book is very big and 
heavy. Fred already has his shoes on and is dressed to leave the house to go to work. 
He is wearing a light blue dress shirt, a dark blue tie, matching pants, and shoes. He is 
in a good mood this morning because he loves spending time with his son 
 
 

Thamolwan Lamai, B.A.,M.A. 
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24. The word “heavy” in line 3 means? 

 a.     b.  

 c.     d.  
25. The main idea of this passage is ________. 
 a. Fred helps his son.   b. Fred is in a good mood this morning. 
 c. Fred holds his school backpack.  d. Fred loves spending time with his son. 
26. What is Fred holding for Joseph? 
 a. a schoolbook    

b. shoes and a schoolbook  
 c. school backpack and a schoolbook     

d. school backpack, a schoolbook and shoes 
27. What color is Fred’s necktie? 
 a. a light blue    b. a dark blue 
 c. a dark and light blue   d. a dark and light grey 
28. Who does Fred love to spend time with? 
 a. his son    b. his sister 
 c. his father    d. his daughter  
29. Which sentence is correct? 
 a. Fred is helping his daughter.      

b. The school backpack is a yellow. 
 c. Fred is wearing a light blue dress shirt.      

d. The backpack is both dark and light green. 
30. Which sentence is the first situation? 
 a. Joseph is putting on his shoes.      

b. Joseph leaves the house to go to school.   
 c. Fred already has his shoes on and is dressed.     

d. Fred leave the house to go to the office with a good mood. 
************************************************ 



 165 
 

Keys 
 

1. d     11. b    21. d  
2. b     12. b    22. c 
3. a     13. d    23. a 
4. a     14. a    24. d  
5. d     15. d    25. a  
6. b     16. a    26. c  
7. c     17. a    27. b 
8. d     18. a    28. a 
9. c     19. b    29. c   
10. d     20. b    30. a   
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กระดาษคำตอบแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) 
 

ข้อ a b c d ข้อ a b c d ข้อ a b c d 

1     11     21     

2     12     22     

3     13     23     

4     14     24     

5     15     25     

6     16     26     

7     17     27     

8     18     28     

9     19     29     

10     20     30     

สรุปคะแนน 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

30  
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กระดาษคำตอบแบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) 
 

ข้อ a b c d ข้อ a b c d ข้อ a b c d 

1     11     21     

2     12     22     

3     13     23     

4     14     24     

5     15     25     

6     16     26     

7     17     27     

8     18     28     

9     19     29     

10     20     30     

สรุปคะแนน 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

30  
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แบบสอบถามการใช้กลยุทธ์การอ่านของนักเรียนหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตามวิธีสอนแบบ MIA เพือ่ส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ความเข้าใจ 

คำช้ีแจง โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับระดับของการใช้กลยุทธ์การอ่าน (Reading 
strategies) ระหว่างการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียน 
 1 หมายถึง  ไม่ได้ใช้หรือใช้น้อยมาก (0%-20%) 
 2 หมายถึง  ใช้บ้าง (30%-40%) 
 3 หมายถึง  ใช้บางครั้ง (50%) 
 4 หมายถึง  ใช้บ่อย (60%-70%) 
 5 หมายถึง  ใช้ทุกครั้งหรือใช้บ่อยมาก (80%-100%) 
 

กลยุทธ์การอ่าน (Reading strategies) ที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
ระดับของการใช้ 

กลยุทธ์การอ่าน (Reading 
strategies) 

 
1 2 3 4 5 

1. กลยุทธ์อ่านอย่างคร่าว ๆ      
2. กลยุทธ์การสังเกตคำเช่ือมท่ีแสดงความสัมพันธ์ของเนื้อหา      
3. กลยุทธ์การเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท      
4. กลยุทธ์การต้ังคำถามเกี่ยวกับบทอ่าน      
5. กลยุทธ์การหาคำตอบให้กับคำถาม      
6. กลยุทธ์การตรวจสอบความเข้าใจ      
7. กลยุทธ์การสรุปเนื้อหาของบทอ่าน      
8. กลยุทธ์การต้ังสมมติฐานเกี่ยวกับหัวข้อเรื่อง      
9. กลยุทธ์การต้ังวัตถุประสงค์ของการอ่านเรื่อง                 
10. กลยุทธ์การเช่ือมโยงบทอ่านกับความรู้เดิม      
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แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA เพ่ือ
ส่งเสรมิทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ และกลยุทธ์การอ่าน                                           

สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
คำช้ีแจง โปรดเลือกให้ตรงกับความพึงพอใจของท่านเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 
และกลยุทธ์การอ่าน สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  แบบสอบถามประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน 
ดังนี ้

ส่วนที่ 1 สถานภาพท่ัวไปของนักเรียน 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA เพื่อส่งเสริมทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และกลยุทธ์การอ่าน 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

ส่วนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของนักเรียน 
 เพศ  ชาย  หญิง 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA เพื่อส่งเสริมทักษะการ
อ่าน 
 โดยแบบสอบถามนี้สร้างขึ้นเพื่อถามความรู้สึกพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA โดยแบ่งคำถามเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
 2.1 ด้านชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 2.2 ด้านเนื้อหา 

 2.3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA 

ระดับความพึงพอใจแต่ละช่วงคะแนนมีความหมาย ดังนี้ 

 ระดับ 5  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

 ระดับ 4  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 

 ระดับ 3  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

 ระดับ 2  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย 

 ระดับ 1  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
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รายการประเมิน 5 4 3 2 1 
ด้านชุดกิจกรรมการเรียนรู้      
1. ชุดกิจกรรมช่วยให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายของการเรียน      
2. ชุดกิจกรรมช่วยให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนมากขึ้น      
3. นักเรียนมีโอกาสปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนด้วยกัน      
4. นักเรียนมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับคุณครูผู้สอน      
ด้านเนื้อหา      
5. เนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของบทเรียน      
6. เนื้อหาท่ีเรียนเป็นเรื่องท่ีนักเรียนสนใจ       
7. เนื้อหาท่ีเรียนเข้าใจง่าย      
ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA      
8. กิจกรรมถามคำถามก่อนอ่านช่วยกระตุ้นให้อยากทำ
กิจกรรมอื่นๆ ต่อไป 

     

9. กิจกรรมถามคำถามก่อนอ่านช่วยให้ได้ใช้ความรู้เดิม
เช่ือมโยงกับเนื้อหาท่ีจะอ่าน 

     

10. กิจกรรมหาความหมายของคำศัพท์มีประโยชน์ในการ
อ่านเนื้อเรื่อง 

     

11. กิจกรรมระหว่างการอ่านช่วยให้เข้าใจบทอ่านมากขึ้น      
12. กิจกรรมการต่อช้ินส่วนประโยคช่วยให้เข้าใจและเรียบ
เรียงเนื้อหาใหม่ได้ 

     

13. กิจกรรมการทำความเข้าใจเรื่องช่วยให้นักเรียนเกิดการ
คิดวิเคราะห์เกี่ยวกับบทอ่าน 

     

14. กิจกรรมถ่ายโอนข้อมูลช่วยให้สรุปความรู้ท่ีได้จากการ
อ่าน โดยผ่านการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ 

     

15. วิธีการประเมินเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาท่ี
เรียน 

     

16. สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้      
 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

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



 171 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือและคะแนนผลการทดสอบ 
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ตารางท่ี 17 ผลการประเมินชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและกลยุทธ์การอ่าน สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 สำหรับ
ผู้เช่ียวชาญ 

ข้อ
ที่ 

รายการ 
ความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ รวม 
คะแนน
เฉลี่ย 

SD ความหมาย 
1 2 3 

1 
จุดประสงค์การเรียนรู้มคีวามสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของสาระการเรียนรู้ 

4 5 4 13 4.33 0.58 
เหมาะสม 

มาก 

2 
ชุดกิจกรรมมีการชี้แจงการใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ คู่มือครูให้กับครูผู้สอนทราบ
อย่างชัดเจน 

4 5 4 13 4.33 0.58 
เหมาะสม 

มาก 

3 
ชุดกิจกรรมมีการชี้แจงการใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ คู่มือนักเรียนให้กับนักเรียน
ทราบอย่างชัดเจน 

4 5 4 13 4.33 0.58 
เหมาะสม 

มาก 

4 
เน้ือหาในกิจกรรมการเรียนรู้มีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบทเรียน 

4 5 4 13 4.33 0.58 
เหมาะสม 

มาก 
5 เน้ือหามีความถูกต้องชัดเจน 2 5 4 11 3.67 1.52 เหมาะสมมาก 

6 
เน้ือหามีความยากง่ายเหมาะสมกับ
นักเรียน 

4 5 4 13 4.33 0.57 เหมาะสมมาก 

7 
กระบวนการเรียนรู้มีกิจกรรมที่จำเป็นต่อ
การส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เพ่ือความเข้าใจ 

4 5 3 12 4.00 1.00 
เหมาะสม 

มาก 

8 
สื่อมีความเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ 

5 5 3 13 3.33 1.15 
เหมาะสมปาน

กลาง 

9 
สื่อมีผลทำให้นักเรียนเข้าใจเน้ือหาได้ดี
ย่ิงข้ึน 

5 5 3 13 4.33 1.15 เหมาะสมมาก 

10 
การวัดและประเมินผลมีความสอดคล้อง
กับจุดประสงค์การเรียนรู ้

4 4 4 12 4.00 0.00 
เหมาะสม 

มาก 
รวม 4.20 0.77 เหมาะสมมาก 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

จากข้อเสนอแนะเพิ่มเติม พบว่า ท่านผู้เช่ียวชาญได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้ ควรปรับ
ใบกิจกรรมให้เข้าใจง่ายมากขึ้น รวมทั้งปรับกิจกรรมในขั้นตอนเดียวกันให้มีความแตกต่างในแต่ละชุด
กิจกรรม 
ตารางท่ี 18 ผลการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 
เรื่อง In everyday life สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ข้อ
ท่ี 

รายการ 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ รวม IOC ความหมาย 

1 2 3 

1. สาระสำคัญ 
1.1 ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับ

กิจกรรมการเรียนรู ้
+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

1.2 ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับ
สาระการเรียนรู ้

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

1.3 ความสอดคล้องของสาระสำคัญกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

2. จุดประสงค์ 
2.1 ความสอดคล้องของจุดประสงค์

การเรียนรู้กับสาระสำคัญ 
+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

2.2 ความสอดคล้องของจุดประสงค์
การเรียนรู้กับกิจกรรมการเรียนรู ้

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

3. สาระการเรียนรู้ 
3.1 ความสอดคล้องของสาระการ

เรียนรู้กับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

3.2 ความสอดคล้องของสาระการ
เรียนรู้กับกิจกรรมการเรียนรู ้

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

3.3 ความสอดคล้องของสาระการ
เรียนรู้กับการวัดและประเมินผล 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 18 (ต่อ) 

ข้อ
ที ่

รายการ 
ความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ รวม IOC ความหมาย 
1 2 3 

4. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
4.1 กิจกรรมการเรียนรูส้อดคล้องกับ

การจัดการเรียนรูใ้นการพัฒนา
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจโดยใช้วธิีการสอนแบบ 
MIA สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

4.2 ความสอดคล้องของกระบวนการ
จัดการเรียนรู้กับวัตถุประสงค ์

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

4.3 ความสอดคล้องของกระบวนการ
จัดการเรียนรู้กับสื่อ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

4.4 ความสอดคล้องของกระบวนการ
จัดการเรียนรู้กับการวัดและ
ประเมินผล 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

5. สื่อ/แหล่งการเรยีนรู ้
5.1 ความสอดคล้องของสื่อ/แหล่งการ

เรียนรู้กับจุดประสงค์การเรียนรู ้
+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

5.2 ความสอดคล้องของสื่อ/แหล่งการ
เรียนรู้กับกจิกรรมการเรียนรู ้

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

5.3 ความสอดคล้องของสื่อ/แหล่งการ
เรียนรู้กับสาระการเรียนรู ้

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

6. การวัดและประเมินผล 
6.1 ความสอดคล้องของการวัดและ

ประเมินผลกับจุดประสงคก์าร
เรียนรู ้

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

6.2 ความสอดคล้องของการวัดและ
ประเมินผลกับกิจกรรมการเรียนรู ้

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. ปรับเปล่ียนในส่วนของจุดประสงค์สลับข้อท่ี 1 (P) และข้อท่ี 2 (K) 
2. แก้ไขหัวข้อการวัดและการประเมินผลในช่องวิธีการประเมิน ปรับให้เป็นคำกริยาท้ังหมด 
3. แก้ไขเกณฑ์ของแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
4. เพิ่มคำว่า and paragraph structure ในขั้นที่ 6  
5. แก้ไขกลยุทธ์ที่ได้จากการอ่านให้ตรงขั้นการสอน 

 
ตารางท่ี 19 ผลการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจสำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

รายการ ข้อที่ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC ความหมาย 
1 2 3 

บทอ่านท่ี 1  
 

1 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
2 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
3 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
4 +1 0 +1 2 0.67 สอดคล้อง 
5 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
6 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
7 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
8 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
9 +1 0 +1 2 0.67 สอดคล้อง 
10 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
11 +1 +1 +1 3 0.60 สอดคล้อง 

บทอ่านท่ี 2 
 

12 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
13 0 +1 +1 2 1.00 สอดคล้อง 
14 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
15 +1 0 +1 2 1.00 สอดคล้อง 
16 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
17 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
18 +1 +1 0 2 0.67 สอดคล้อง 
19 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
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รายการ ข้อที่ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม IOC ความหมาย 
1 2 3 

20 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
21 +1 0 +1 2 0.67 สอดคล้อง 
22 +1 +1 0 2 0.67 สอดคล้อง 
23 +1 +1 -1 1 0.33 ไม่สอดคล้อง 

บทอ่านท่ี 3 
 

24 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
25 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
26 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
27 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
28 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
29 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
30 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
31 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
32 -1 +1 +1 1 0.33 ไม่สอดคล้อง 
33 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
34 0 +1 +1 2 0.67 สอดคล้อง 

บทอ่านท่ี 4 
 

35 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
36 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
37 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
38 0 +1 +1 2 1.00 สอดคล้อง 
39 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
40 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
41 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
42 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
43 +1 +1 -1 1 0.33 ไม่สอดคล้อง 
44 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
45 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 1.  ปรับเปล่ียนตัวลวงข้อ 9,21,29,32,34 ,  เนื่องจากรูปแบบไวยากรณ์ไม่เหมือนกัน 
 2.  ปรับเปล่ียนคำตอบในข้อท่ี 38 เพราะคำตอบไม่ตรงกับข้อคำถาม 
 3.  ให้ปรับเปล่ียนคำถามในข้อท่ี 45 เนื่องจากใช้คำถามเดิมซ้ำมากเกินไป 

4.  ให้ปรับเปล่ียนคำถามในข้อท่ี 13 ให้สอดคล้องกับบทอ่าน 
5.  ปรับเปล่ียนตัวลวงข้อ 4,15 เนื่องจากคำตอบต้องใช้ตัวพิมพ์เล็กในการขึ้นต้นประโย 

 
ตารางท่ี 20 ผลการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามกลยุทธ์การอ่านเรื่อง ผลการ
ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจและกลยุทธ์การอ่าน สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 

ข้อ
ท่ี 

รายการ 
ความคิดเห็นของ

ผู้เชีย่วชาญ รวม IOC ความหมาย 
1 2 3 

1 กลยุทธ์อ่านอย่างคร่าว ๆ +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

2 
กลยุทธ์การสังเกตคำเช่ือมท่ีแสดงความสัมพันธ์
ของเนื้อหา 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

3 
กลยุทธ์การเดาความหมายของคำศัพท์จาก
บริบท 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

4 กลยุทธ์การต้ังคำถามเกี่ยวกับบทอ่าน +1 +1 0 2 0.67 สอดคล้อง 
5 กลยุทธ์การหาคำตอบให้กับคำถาม +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
6 กลยุทธ์การตรวจสอบความเข้าใจ +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
7 กลยุทธ์การสรุปเนื้อหาของบทอ่าน +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
8 กลยุทธ์การต้ังสมมติฐานเกี่ยวกับหัวข้อเรื่อง +1 +1 0 2 0.67 สอดคล้อง 
9 กลยุทธ์การต้ังวัตถุประสงค์ของการอ่านเรื่อง            +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
10 กลยุทธ์การเช่ือมโยงบทอ่านกับความรู้เดิม +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

11 
กลยุทธ์การสะท้อนความคิดเกี่ยวกับส่ิงท่ีได้
เรียนรู้จากบทอ่าน 

+1 +1 -1 1 0.33 
ไม่

สอดคล้อง 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. กลยุทธ์ที่ 4 และกลยุทธ์ที่ 8 เหมาะสมกับการสอนขั้นที่ 3 หรือ 4 

2. กลยุทธ์ที่ 7 เหมาะสมกับการสอนขั้นที่ 5 

 
ตารางท่ี 21 ผลการประเมินความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามความพึงพอใจเรื่อง ผลการใช้              
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
และกลยุทธ์การอ่าน สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ข้อ
ท่ี 

รายการ 
ความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ รวม IOC ความหมาย 
1 2 3 

ด้านชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

1 
ชุดกิจกรรมช่วยให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายของ
การเรียน 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

2 
ชุดกิจกรรมช่วยให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนมาก
ขึ้น 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

3 
นักเรียนมีโอกาสปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน
ด้วยกัน 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

4 นักเรียนมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับคุณครูผู้สอน +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
ด้านเนื้อหา 
5 เนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของบทเรียน +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
6 เนื้อหาท่ีเรียนเป็นเรื่องท่ีนักเรียนสนใจ +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
7 เนื้อหาท่ีเรียนเข้าใจง่าย +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA 

8 
กิจกรรมถามคำถามก่อนอ่านช่วยกระตุ้นให้
อยากทำกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

9 
กิจกรรมถามคำถามก่อนอ่านช่วยให้ได้ใช้
ความรู้เดิมเช่ือมโยงกับเนื้อหาท่ีจะอ่าน 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

10 
กิจกรรมหาความหมายของคำศัพท์มีประโยชน์
ในการอ่านเนื้อเรื่อง 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 21 (ต่อ) 

ข้อ
ท่ี 

รายการ 
ความคิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญ รวม IOC ความหมาย 
1 2 3 

11 
กิจกรรมระหว่างการอ่านช่วยให้เข้าใจบทอ่าน
มากขึ้น 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

12 
กิจกรรมการต่อช้ินส่วนประโยคช่วยให้เข้าใจ
และเรียบเรียงเนื้อหาใหม่ได้ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

13 
กิจกรรมการทำความเข้าใจเรื่องช่วยให้นักเรียน
เกิดการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับบทอ่าน 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

14 
กิจกรรมถ่ายโอนข้อมูลช่วยให้สรุปความรู้ท่ีได้
จากการอ่าน โดยผ่านการนำเสนอในรูปแบบ
ต่างๆ 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

15 
วิธีการประเมินเหมาะสมและสอดคล้องกับ
เนื้อหาท่ีเรียน 

+1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

16 สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 22 แสดงค่าความยากง่าย (p) และค่าอำนาจจำแนก (r) ของแบบทดสอบวัดทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

เนื้อหา ข้อ 
ค่าความยากง่าย 

(p) 
ค่าอำนาจจำแนก 

(r) 
แปลความหมาย 

ข้อที่นำมาใช ้
ในแบบทดสอบ 

บทอ่านท่ี 1 

1 0.47 0.27 ได้  
2 0.70 0.47 ได้  
3 0.57 0.20 ได้  
4 0.47 0.40 ได้  
5 0.83 0.33 ได้  
6 0.80 0.40 ได้ - 
7 0.40 -0.13 ไม่ผ่านเกณฑ์ - 
8 0.73 0.40 ได้ - 
9 0.50 0.20 ได้  
10 0.47 0.13 ไม่ผ่านเกณฑ์ - 
11 0.63 0.33 ได้  

บทอ่านท่ี 2 

12 0.80 0.27 ได้ - 
13 0.70 0.47 ได้  
14 0.77 0.20 ได้ - 
15 0.30 -0.33 ไม่ผ่านเกณฑ์ - 
16 0.50 0.33 ได้  
17 0.70 0.47 ได้  
18 0.60 0.53 ได้  
19 0.57 0.47 ได้  
20 0.53 0.53 ได้  
21 0.70 0.33 ได้  
22 0.50 0.20 ได้  

บทอ่านท่ี 3 
23 0.33 0.27 ได้  
24 0.77 0.47 ได้  
25 0.43 0.20 ได้  
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ตารางท่ี 22 (ต่อ) 

เนื้อหา ข้อ 
ค่าความยากง่าย 

(p) 
ค่าอำนาจจำแนก 

(r) 
แปลความหมาย 

ข้อที่นำมาใช ้
ในแบบทดสอบ 

บทอ่านท่ี 3 

26 0.70 0.20 ได้  
27 0.63 0.33 ได้  
28 0.57 0.47 ได้  
29 0.57 0.20 ได้ - 
30 0.40 0.27 ได้  
31 0.33 0.27 ได้ - 
32 0.60 0.27 ได้  

บทอ่านท่ี 4 

33 0.30 0.20 ได้ - 
34 0.70 0.20 ได้ - 
35 0.33 0.27 ได้  
36 0.40 0.27 ได้  
37 0.57 0.33 ได้  
38 0.50 0.20 ได้  
39 0.37 0.20 ได้  
40 0.43 0.07 ไม่ผ่านเกณฑ์ - 
41 0.33 0.27 ได้  
42 0.57 0.20 ได้  

 
จากการนำแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ที่ผ่านการพิจารณา

จากผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ผ่านการเรียนเรื่องการอ่านเพื่อความเข้าใจมาแล้ว ซึ่งเป็น
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา จำนวน 30 คน  โดยการนำแบบทดสอบมา
วิเคราะห์ค่าสถิติรายข้อเพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์  มาพิจารณาคัดเลือกแบบทดสอบท่ีมีค่าความ
ยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.20 - 0.80 และค่าอำนาจจำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.20 ขึ้นไป (มาเรียม นิล
พันธุ์, 2558: 186-188) พบว่าแบบทดสอบวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ท่ีผู้วิจัย
เล ื อกมาใช ้ จ ำนวน  30  ข ้ อ  ได ้ แก ่  ข ้ อ ท่ี  1 ,2, 3 , 4 , 5,9,11,13,16,17,18,19,20,21, 22,23, 
24,25,26,27,28,30,32,35,36,37,38,39,41และ 42 มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.33 – 0.77 
มีค่าอำนาจจำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.20 – 0.53 และมีค่าความเช่ือมั่น 0.80 
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ตารางท่ี 23 แสดงคะแนนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ 
MIA 

เลขที ่ ก่อนเรียน (30 คะแนน) หลังเรียน (30 คะแนน) ค่าความต่าง 
1 10 18 8 
2 7 15 8 
3 9 13 4 
4 12 19 7 
5 13 20 7 
6 10 22 12 
7 9 21 12 
8 8 16 8 
9 9 19 10 
10 6 22 16 
11 14 20 6 
12 11 24 13 
13 12 19 7 
14 9 23 14 
15 8 14 6 
16 10 21 11 
17 15 22 7 
18 12 19 7 
19 13 25 12 
20 13 20 7 
21 7 13 6 
22 13 24 11 
23 14 24 10 
24 7 15 8 
25 10 16 6 
26 5 12 7 
27 11 21 10 
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ตารางท่ี 23 (ต่อ) 

เลขที ่ ก่อนเรียน (30 คะแนน) หลังเรียน (30 คะแนน) ค่าความต่าง 
28 12 24 12 
29 9 26 17 
30 15 21 6 
31 16 25 9 
32 13 21 8 
33 9 15 6 
34 14 23 9 
35 16 20 4 
36 13 26 13 
รวม 394 718 324 

x̅ 10.94 19.94  
SD 2.89 3.91 

t-test dependent = -16.980 
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ภาคผนวก ง  
ภาพกิจกรรม 

- รูปภาพการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA 

- รูปภาพตัวอย่างผลงานนักเรียน 
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รูปภาพการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีสอนแบบ MIA 
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 
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รูปภาพตัวอย่างผลงานนักเรียน 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางสาวอาธิติยา งอกสิน 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2552   จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย  

         โรงเรียนมารีย์วิทยา จังหวัดนครราชสีมา  
พ.ศ. 2557   จบการศึกษาระดับปริญญาตรี   
                สาขาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ   
                คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  
          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

ที่อยู่ปัจจุบัน 287 หมู.่5 ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160   
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