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                The purposes of this research were to compare the English reading achievement and retention of
Matthayomsuksa five students with different English proficiency levels  using the MIA approach and to
survey students’ opinions towards the MIA approach in teaching reading.
                Forty - six Matthayom five students studying Mathemetics-English programed of Queen’s College
School, enrolling in the Critical English Reading Course (Eng 026), during the first term of the academic year
2002  were purposively randomed for the sample of the study. The sample was then divided into three
different levels of English proficiency according to their English proficiency scores collected from English
proficiency test.
                The instruments used for gathering data were  1) ten lesson plans in teaching reading by using the
MIA approach  2) an English proficiency test  3) a reading achievement test  4) a retention test  5) a
questionaire on students’ opinions towards the MIA approach in teaching reading
                After taking the pretest, the subjects were taught using ten constructed lesson plans teaching by
the MIA approach and after finishing every three lessons, the subjects were given the questionaires. The
subjects did the reading achievement test when they finished their studying for ten lessons. Fourteen days
later, the  subjects were given the retention test.
                The results of the study were :
                1. The English achievement of the students with different levels of English proficiency was
significantly different at the 0.05 level.
                2. The retention of the students with different levels of English proficiency was significantly different
at the 0.05 level.
                3. The students had positive opinions towards the MIA approach in teaching reading.
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บทท่ี 1
บทนํ า

ท่ีมาของปญหาและความสํ าคัญของการวิจัย

                ภาษาเปนเคร่ืองมือที่มนุษยสรางข้ึนเพื่อใชในการส่ือสาร  กอใหเกิดความเขาใจระหวาง
กนั   และยังเปนเคร่ืองมือสํ าคัญในการแสวงหาความรู   ภาษาอังกฤษนับวาเปนภาษาที่มีบทบาท
อยางกวางขวางในการติดตอส่ือสารในชีวิตของคนไทยในปจจุบัน   เพื่อจะไดเขาถึงวิทยาการและ
เทคโนโลยตีาง ๆ ที่เปล่ียนแปลงไปในแตละวัน   เชน  การใชคอมพิวเตอร   ระบบมัลติมีเดีย
หนงัสือวิชาการ   คํ าแนะนํ าในการใชผลิตภัณฑตาง ๆ   ฉลาก   ปายประกาศ  เปนตน   แตใน
ประเทศไทยนั้นภาษาอังกฤษถูกน ํามาใชในฐานะเปนภาษาตางประเทศ   คนไทยไมไดใชภาษา
อังกฤษเปนภาษาพูดโดยทั่วไป   ทักษะอานจึงเปนทักษะทางภาษาที่ผูเรียนจะสามารถบรรลุผลได
มากที่สุด (Dubin 1982 : 4)   และดังที่วิสาข   จัติวัตร (2541 : 1)  กลาวไววาในยุคขอมูลขาวสารนี้
ผูที่มีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษยอมมีโอกาสในการรับรูขอมูลขาวสารจากส่ือตาง ๆ
ไดอยางรวดเร็วและแมนย ํา   และการอานภาษาอังกฤษยังมีบทบาทสํ าคัญยิ่งตอนักเรียน  นิสิต
นกัศกึษาที่ตองอานหนังสือเรียน   ตํ ารา   หรือวารสารภาษาอังกฤษ   เพื่อใหมีความรูในสาขาวิชา
ของตนทีก่วางขวางและลึกซึ้ง   สํ าหรับนักธุรกิจขาราชการก็ตองใชภาษาอังกฤษเพื่อประโยชนใน
ความเจริญกาวหนาทางธุรกิจการงานของตน
                ทกัษะการอานเปนทักษะที่สํ าคัญและมีบทบาทตอการส่ือสารมากทักษะหนึ่ง   เนื่อง
จากทกัษะการอานเปนทักษะที่ตองอาศัยทักษะตาง ๆ มาประกอบ  ไดแก   การกวาดสายตา
ความรูดานไวยากรณ   ความรูดานคํ าศัพท   การออกเสียง   การรับรูและเขาใจส่ิงที่กํ าลังอาน   ดัง
ทีฮ่าฟเนอร (Hafner 1977, อางถึงใน เกศินี  บูรณกิจ 2534 : 1)   ไดเสนอเกี่ยวกับการอานไววา
การอานไมใชการมองเห็นตัวอักษรและออกเสียงคํ าได   และไมไดเปนเพียงการเขาใจรายละเอียด
เทานัน้   ผูอานจะตองตีความหมายของส่ิงที่อานโดยอาศัยความรูและประสบการณเดิม   เพื่อ
ประมวลความคิด   การพินิจพิจารณา   และการสรุปความคิดเห็น   ซึ่งฟนอคเชียอาโร และ บรัม
ฟต (Finocchiaro and Brumfit 1985 )   ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการอานวา   การอานของ
แตละบคุคลจะแตกตางกันไปข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของแตละคน   เชน   อานเพื่อหาขอมูล  ไดแก
อานสัญลักษณ   ปายประกาศ   แบบฟอรม   คูมือการสรางหรือการใชส่ิงของ   คํ าแนะนํ าในการ
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ใชยา   รวมไปถึงการอานเอกสารแนะนํ าสถานที่ทองเที่ยว   หรืออานตํ าราสาขาวิชาอ่ืน ๆ เพื่อท ํา
การคนควาวิจัยอานเพื่อเขียนโครงรางหรือเขียนสรุป   และบางคนอาจตองการอานเพื่อความ
เพลิดเพลิน   เชน  อานนิทาน   เร่ืองส้ัน   นวนิยาย   บทละคร   หรือบทความที่ไมเกี่ยวของกับราย
วิชาที่เรียน
                แมวาความตองการในการใชภาษาอังกฤษจะเนนที่ทักษะการอาน   แตผลการเรียนการ
สอนอานยงัไมอยูในระดับที่นาพอใจ   จากการวิจัยของกรมสามัญศึกษาเกี่ยวกับความสามารถใน
การอานของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา   กรมสามัญศึกษาพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษา
อังกฤษของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่5  ในดานการอานอยูในระดับตํ่ า   โดยมีคะแนนเฉล่ียรวม
คดิเปนรอยละ 32.96 ของคะแนนรวม (หนวยศึกษานิเทศก 2531, อางถึงในวิสาข  จัติวัตร 2541 :
1) ซึง่สอดคลองกับผลการวิจัยการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยที่ผานมาสรุปไดวา   ผล
สัมฤทธิข์องนักเรียนอยูในระดับตํ่ า   จากผลการวิจัยวัดความสามารถของนักเรียนในการใชภาษา
อังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน   พบวาความสามารถทางทักษะการฟงมีความสามารถคอน
ขางออนและออนมาก   (ทมะนียา  เลิศลอย  2528 : 84-85)  ในดานการอานอยูในระดับตํ่ ากวา
เกณฑ (อังคณา  วงศสนิท  2524 : 66-67)   และไดมีงานวิจัยเกี่ยวกับระดับความสามารถดานการ
อานภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนในประเทศไทย   ศึกษาความสามารถใน
การอานทั้ง 5 ระดับ  ไดแก  ระดับที่ 1 ระดับทักษะกลไก   ระดับที่ 2 ระดับความรู   ระดับที่ 3
ระดบัถายโอน   ระดับที่ 4 ระดับการส่ือสาร   และระดับที่ 5 ระดับการวิเคราะหวิจารณ   พบวานัก
เรียนชัน้มธัยมศึกษาปที ่ 1 มีความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษระดับที่ 1   สวนนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปที ่2 และ 3 มีความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษระดับที่ 2 (วีณา  สังขทองจีน
2529 : 405)   ซึง่จะเหน็ไดวานักเรียนไทยควรไดรับการเอาใจใสในการพัฒนาทักษะการอานภาษา
อังกฤษใหมากข้ึน
                สรุปไดวา   นักเรียนไทยสวนมากมีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษอยูในระดับ
ตํ ่า   สาเหตุของปญหาเหลานี้อาจเนื่องมาจากครูผูสอน   ผูเรียน   หรือวิธีสอน   หรือทั้งสาม
ประการ   สาเหตุประการสํ าคัญที่นักวิจัยทางการอานใหความสนใจศึกษาเปนอยางมากคือ   วิธี
สอน  ซึง่โดยทั่วไปครูผูสอนมักยึดคูมือการสอนประกอบตํ าราเรียนเปนหลักในการสอนอาน   และ
ยดึตวัเองเปนศูนยกลาง   ทํ าใหผูเรียนไมมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนอยางเพียงพอ
(วิสาข  จัติวัตร  2528 : 41)  โดยผูสอนมักปลอยใหนักเรียนอานเร่ือง   และตอบคํ าถามทายบท
ตามลํ าพงัเมื่อนักเรียนทํ าแบบฝกหัดเสร็จ   ครูจึงเฉลยคํ าตอบบนกระดาน   และอธิบายประกอบ
เมือ่มเีวลา   การสอนแบบนี้ทํ าใหนักเรียนขาดการฝกทักษะในการอานและขาดจุดมุงหมายในการ
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อานที่แทจริง  ซึ่ง เสียงทิพย  สุขศรี  และ  สุมลมาลย   ตมะวิโมกษ  (2528 : 83)  ไดกลาวเสริมวา
โดยปกติครูมักจะเนนการสอนไวยากรณและละเลยการสอนทักษะการอาน   เปนผลท ําใหเด็กไทย
มนีสัิยไมรักการอาน   ไมวาจะเปนหนังสือภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ   โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อพบ
เร่ืองยาก   อานแลวไมเขาใจจึงเกิดความทอใจหรือหมดกํ าลังใจที่จะอานตอไป   ดังนั้นครูควรสอน
โดยเนนใหนกัเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนใหมากที่สุด   โดยยึดทฤษฎีการสอน
แนวโนมใหมที่มีประโยชนตอเด็ก   โดยเฉพาะอยางยิ่งครูตองใชเทคนิค   วิธีการสอน   จัดกิจกรรม
ทีม่ปีระโยชน   และนาสนใจใหกับนักเรียน   ครูควรจัดเตรียมแผนการสอนและจัดอุปกรณการสอน
อยางมรีะบบ   เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนของเด็กใหมีประสิทธิภาพไดตามที่หลักสูตรตองการ
และองคประกอบอยางหนึ่งที่จะสงผลใหนักเรียนประสบผลสํ าเร็จในการเรียน คือการแบงนักเรียน
ออกเปนกลุม ๆ ตามความสนใจของผูเรียน  เพราะการเรียนเปนกลุมจะสรางความสนใจ   และทํ า
ใหนกัเรียนเกดิความตั้งใจที่จะฝกฝนอยางสมํ่ าเสมอ   และการจัดกิจกรรมทางภาษาจะชวยทํ าให
เดก็เกิดความสนุกสนาน   จดักิจกรรมทีม่คีวามหมายตอเด็ก   ซึ่งจะเปนการจูงใจและทํ าใหเด็ก
เกดิความสนใจในการเรียนรู   ซึ่งกิจกรรมทางภาษาที่จะน ํามาใชจงูใจเด็กมีหลายประเภท     เชน
เกม   เพลง   การทํ าแบบฝกหัดตอชิ้นสวนประโยค
                เมอรดอกซ  (Murdoch 1986 : 9-15)   ไดเสนอแนวการสอนอานเพื่อความเขาใจที่นา
สนใจ  คือการสอนอานวิธี MIA  ( A More Integrated  Approach to  the Teaching  of
Reading)  ไววาเปนวิธีการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง   การจัดกิจกรรมสวนใหญจะเนนใหผู
เรียนคดิเพื่อการแกปญหา  และดํ าเนินกิจกรรมดวยตนเองตามกระบวนการที่ครูเตรียมไวลวงหนา
นกัเรียนมบีทบาทในการเรียนมากที่สุด   เพราะครูเปนเพียงผูคอยใหคํ าปรึกษา   และคอยอํ านวย
ความสะดวกใหแกผูเรียนในบางคร้ังที่นักเรียนไมเขาใจ   ซึ่งในการเรียนโดยวิธีนี้ผูเรียนจะตองรวม
กนัอภิปราย   และแสดงความสามารถในการส่ือความหมาย   ในสวนของเนื้อเร่ืองที่ผูเรียนอานนั้น
จะมคี ําถามยอย ๆ  ใหผูเรียนเขียนคํ าตอบ   โดยการเติมคํ าลงในประโยคเปนสวนใหญ   ซึ่งจะท ํา
ใหเดก็เกดิการตื่นตัว   และจุดเดนของการสอนโดยวิธี MIA อีกอยางหนึ่งคือ   กิจกรรมที่จัดในแต
ละคาบนัน้จะอยูในรูปแบบบูรณาการ (integrate) ทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะเขาดวยกัน   ซึ่งจะ
ท ําใหนกัเรียนไมเบื่อหนายในการเรียนและเกิดความสนใจในการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษ
มากข้ึน   ดงัจะเห็นไดจากการศึกษาเปรียบเทียบความเขาใจในการอาน    และความสนใจของนัก
เรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 ที่ไดรับการสอนอานโดยวิธี MIA  และวิธีสอนอานภาษาอังกฤษตามคู
มือครูที่ใชส่ือประเภทเนื้อความชนิดตาง ๆ ที่มีปริบทภาษาและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน 4 ประเภท
คอื เร่ืองเลาจากประสบการณ   เร่ืองเลาหรือบรรยายเชิงจินตนาการ   รายงาน   และวิธีการ
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  (จรัญ  รัตนศิลา 2539 : 114)  ผลปรากฏวานักเรียนที่ไดรับการสอนอานโดยวิธี MIA   และนัก
เรียนที่ไดรับการสอนอานตามคูมือครูที่ใชส่ือประเภทเนื้อความชนิดตางๆ ที่มีปริบทภาษาและวัฒน
ธรรมแตกตางกัน 4 ประเภท   มคีวามเขาใจในการอานภาษาอังกฤษแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01   และนักเรียนที่ไดรับการสอนอานโดยวิธี MIA   และนักเรียนที่ไดรับการสอน
อานตามคูมือครูที่ใชส่ือประเภทเนื้อความชนิดตาง ๆ ที่มีปริบทภาษาและวัฒนธรรมตางกัน 4
ประเภท    มคีวามสนใจในการอานภาษาอังกฤษไมแตกตางกัน
                จากเหตุผลดังกลาวจะเห็นไดวาวิธีการสอนอานโดยวิธี MIA เปนวิธีการสอนอานเพื่อ
ความเขาใจที่มีประสิทธิภาพและสงผลใหนักเรียนมีความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษสูงกวา
การอานตามคูมือครูอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ    ผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะศึกษาประสิทธิภาพ
ของวิธีการสอนอานนี้วาสามารถใชไดผลกับนักเรียนทุกคนหรือไม เพราะนักเรียนแตละคนยอมมี
ระดับความสามารถทางภาษาที่แตกตางกันไป    โดยมุงเนนศึกษาผลสัมฤทธิแ์ละความคงทนใน
การจํ าในการอานภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 5  ระหวางกลุมเกง   กลุมปาน
กลาง   และกลุมออน ที่เรียนวิชาการอานอังกฤษเชิงวิเคราะห (อ 026) โดยใชวิธีสอนแบบ  MIA วา
มคีวามแตกตางกันหรือไม  เนือ่งจากผูวิจัยเห็นวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่5   เปนนักเรียนที่อยู
ในระดับที่ควรจะไดรับการฝกอานภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนที่มุงเนนใหนักเรียนไดรูจักวิเคราะห 
ตีความ และท ํางานแบบรวมมือกัน   เพื่อใหนักเรียนไดรูจักวิธีการอานที่ถูกตองและมีประสิทธิภาพ
เพือ่เปนพืน้ฐานที่ดีในการเรียนวิชาการอานภาษาอังกฤษตอไปในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่6  ระดับ
อุดมศกึษาจนกระทั่งถึงระดับที่สูงข้ึน  และนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 5 นี้  ไดผานการ
เรียนวิชาการอานภาษาอังกฤษมาแลวในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 4  นักเรียนจะสามารถเปรียบ
เทยีบวิธีการสอนแบบเดิมและวิธีการสอนแบบ MIA  วาวิธีการสอนแบบ MIA สามารถชวยใหนัก
เรียนมคีวามเขาใจในการอานเพิ่มข้ึนหรือไม   และในการศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยไดแบงระดับความ
สามารถพื้นฐานในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนเปนกลุมเกง  ปานกลาง  และออน  เพื่อ
ตองการใหเห็นอยางชัดเจนวาวิธีการสอนแบบ MIA สามารถใชไดดีกับนักเรียนประเภทใด     เพื่อ
จะไดเปนแนวทางสํ าหรับครูในการที่จะปรับปรุงการสอนอานภาษาอังกฤษใหไดผลดี   มีประสิทธิ
ภาพ   และเหมาะสมกับระดับความสามารถทางภาษาของนักเรียนอันเปนพื้นฐานในการอานเพื่อ
ความเขาใจของนักเรียนตอไป
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วตัถุประสงคของการวิจัย
                1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอานภาษาอังกฤษ   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที ่5  ในกลุมเกง   กลุมปานกลาง   และกลุมออน  โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย   ทีเ่รียนโดย
วิธีสอนอานแบบ  MIA
                2. เพื่อเปรียบเทียบความคงทนในการจ ําในการอานของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่  5
ระหวางกลุมเกง   กลุมปานกลาง   และกลุมออน  โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย  ที่เรียนโดย
วิธีสอนอานแบบ MIA
                3.  เพือ่ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที ่5 โรงเรียนบรมราชินีนาถราช
วิทยาลัย ทีม่ตีอการเรียนโดยวิธีสอนอานแบบ MIA

ปญหาในการวิจัย
                1. ผลสัมฤทธิใ์นการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่5 กลุมเกง  กลุม
ปานกลาง  และกลุมออน  โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ทีเ่รียนโดยวิธีการสอนอานแบบ
MIA  มคีวามแตกตางกันหรือไม
                2. ความคงทนในการจ ําในการอานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 5  กลุมเกง  กลุม
ปานกลาง    และกลุมออน  โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย  ทีเ่รียนโดยวิธีการสอนอานแบบ
MIA มคีวามแตกตางกันหรือไม
                3. นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที ่ 5 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย มคีวามคิดเห็น
อยางไรตอการเรียนโดยวิธีสอนอานแบบ MIA

สมมติฐานของการวิจัย
                1. ผลสัมฤทธิ์ในการอานภาษาอังกฤษ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 5  กลุมเกง
กลุมปานกลาง   และกลุมออน โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย  ทีเ่รียนโดยวิธีสอนอานแบบ
MIA  แตกตางกัน
                2. ความคงทนในการจํ าในการอานภาษาอังกฤษ   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 5
ระหวางกลุมเกง   กลุมปานกลาง   และกลุมออน  โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย  ที่เรียนโดย
วิธีสอนอานแบบ  MIA แตกตางกัน
                3. นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที ่5 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย มคีวามคิดเห็นที่ดี
ตอการเรียนโดยวิธีสอนอานแบบ MIA
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ขอบเขตของการวิจัย
                เพือ่ใหการวิจัยคร้ังนี้ตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่ตั้งไว   ผูวิจัยไดกํ าหนด
ขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้
                ประชากรและกลุมตัวอยาง
                ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่  5 โรงเรียนบรมราชินี
นาถราชวิทยาลัย      จังหวัดราชบุรี   ทีเ่รียนรายวิชาการอานอังกฤษเชิงวิเคราะห (อ 026)
                กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 5  แผนการเรียน
คณิตศาสตร-อังกฤษ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย  ที่เรียนรายวิชาการอานอังกฤษเชิง
วิเคราะห  (อ 026)  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2545  จ ํานวน 1 หองเรียน  จํ านวนนักเรียน 46 คน
ซึง่ไดมาโดยการเลือกอยางเจาะจง

ตวัแปรท่ีศึกษา
                1.1  ตัวแปรตน

      ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5     โรงเรียนบรม
ราชินีนาถราชวิทยาลัย  จังหวัดราชบุรี ซึง่แบงออกเปนกลุมเกง   ปานกลาง   และออน

      2.2  ตัวแปรตาม
2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ในการอานภาษาอังกฤษของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่5

โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย   จังหวัดราชบุรี  ซึ่งแบงออกเปนกลุมเกง   ปานกลาง  ออนที่
ไดรับการสอนอานแบบ MIA

             2.2.2  ความคงทนในการจํ าในการอานภาษาอังกฤษ
             2.2.3  ความคิดเห็นของนกัเรียนที่มีตอการเรียนโดยวิธีสอนอานแบบ MIA

                2.3  ตัวแปรรวม
                    คะแนนความสามารถในการอานภาษาอังกฤษที่ไดรับจากการสอบคร้ังแรก(Pretest)

ขอตกลงเบื้องตน
                1. คะแนนที่ไดจากการสอบคร้ังแรก  (Pretest) เปนเคร่ืองชี้วัดความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษของผูเรียนแตละคนกอนการเรียน
                2. คะแนนทีไ่ดจากการสอบคร้ังหลัง  (Posttest)  เปนเคร่ืองชี้ถึงผลสัมฤทธิ์ในการอาน
ภาษาอังกฤษรายวิชาการอานอังกฤษเชิงวิเคราะห  (อ 026)  ระดับมัธยมศึกษาปที ่5

      3.  ผูวิจยัเปนผูสอนเอง   เพื่อควบคุมสภาพแวดลอมและควบคุมตัวแปร  ที่ใชในการ
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ทดลอง
      4.  การวิจัยคร้ังนี้ไมศึกษาตัวแปรในเร่ืองเพศ   ความถนัด   อายุ   บุคลิกภาพ   สภาพ

เศรษฐกิจ   และสภาพแวดลอมทางครอบครัว

คํ านิยามศัพทเฉพาะ
                 1. การสอนอานโดยวิธี MIA (A More Integrated  Approach to the Teaching of
Reading)  หมายถงึ  การสอนอานที่ผูสอนใชกิจกรรมและกระบวนการสอนอานตามแนวคิดของ
เมอดอกซ  (Murdoch 1986 : 9 -15)  ซึ่งมีลํ าดับข้ันการสอนดงันี้ คือ   ค ําถามน ํากอนการอาน
(guiding  questions)  ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุม ๆ ละ  4-5  คน  (grouping)   การใหความรู
ค ําศพัท (vocabulary) การอานและวิเคราะหเร่ือง (text)  ทํ าความเขาใจเนื้อเร่ือง(understanding
the  text)   การถายโอนขอมูล   (information  transfer)    การทํ าแบบฝกหัดตอชิ้นสวนประโยค
และเรียงโครงสรางอนุเฉท   (jigsaw  exercise  and  paragraph  structure)     การประเมินผล
และการแกไขขอผิดพลาด   (evaluation and correction)
                 2. ผลสัมฤทธิ์ในการอานภาษาอังกฤษ   หมายถึง  ความสามารถในการอานภาษา
อังกฤษที่วัดโดยแบบทดสอบวัดสัมฤทธิผลในการอานภาษาอังกฤษ  ซึง่มีขอบขายเนื้อหาของขอ
สอบตรงตามจุดประสงครายวิชาการอานอังกฤษเชิงวิเคราะห  โดยวัดผลในดานการอานจับใจ
ความ  เรียงลํ าดับเหตุการณ   เปรียบเทียบ   จํ าแนกเหตุผล   ตีความความหมายคํ าศัพทจาก
บริบท   จํ าแนกความจริงกับความคิดเห็น   ตีความขอมูลจากกราฟ   ชารท  ตาราง   บอกความ
สัมพันธของค ํานามกับค ําสรรพนาม   บอกอารมณและลีลาในการเขียน   รวมถึงพฤติกรรมของตัว
ละคร  ที่ผูวิจัยไดพฒันาข้ึน
                 3. ความสามารถทางภาษาอังกฤษ   หมายถึง   ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่วัด
โดยแบบทดสอบเลือกตอบโคลซจํ านวน 45 ขอ ที่ผูวิจัยไดพัฒนาข้ึน  ซึง่ประกอบดวยบทอาน 2
เร่ือง    ดานวิทยาศาสตร   และสังคม
                 4. นกัเรียน  หมายถึง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 5 โรงเรียนบรมราชินีนาถราช
วิทยาลัย   จังหวัดราชบุรี     แผนการเรียนคณิตศาสตร - อังกฤษ  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2545
                 5.  นกัเรียนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษแตกตางกัน   หมายถึง   นักเรียนที่ทํ า
แบบทดสอบเลือกตอบโคลซ   แลวแบงคะแนนออกเปน  3  กลุม คือ กลุมที่ท ําคะแนนไดมากกวา
รอยละ 53 จัดเปนกลุมเกง  เพราะถอืวาเปนผูที่สามารถอานเนื้อเร่ืองที่ก ําหนดใหอานไดดวยตน
เอง  (independent  level)  กลุมทีท่ ําคะแนนในชวงรอยละ 44-53  จัดเปนกลุมปานกลาง  เพราะ
ถอืวาเปนผูที่สามารถอานเนื้อเร่ืองไดแตอาจตองใหครูชวยชี้แนะหรือชวยเหลือบาง  (instructional
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level)   และกลุมทีท่ ําคะแนนไดตํ่ ากวารอยละ 44  จดัเปนกลุมออน เพราะถือวาเปนผูที่ไมสามารถ
เขาใจเนื้อเร่ืองที่อานไดดวยตนเอง  (frustration  level)  ตามเกณฑการประเมินผลของ   แอนเดอร
สัน  (Anderson  1971 : 35-42)
                 6. ความคงทนในการจํ า  หมายถึง   ปริมาณความรูทีย่งัคงอยูหลังจากส้ินสุดการสอน
ทุกบทเรียนไปแลว  2 สัปดาห  แสดงออกโดยการทํ าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอานภาษา
อังกฤษ  ซึ่งวัดออกมาในรูปคะแนนที่ไดจากการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางผลการทดสอบ
หลังเสร็จส้ินการทดลองสอนทันทีกับการทดสอบหลังจากทิ้งชวงไป 2 สัปดาห  โดยใชแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ในการอานภาษาอังกฤษฉบับเดิม
                 7. แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการสอนอานแบบ  MIA  หมายถึง   แบบสอบถาม
ทีม่จีดุประสงคเพื่อถามความคิดเห็นของนักเรียนกลุมทดลองที่มีตอการสอนอานแบบ  MIA  โดย
แบบสอบถามแบงเปน  4  หัวขอหลัก  ไดแก  ดานเนื้อหา   กิจกรรมการสอนอาน   การประเมินผล
และการทํ างานแบบรวมมือกัน   รวมจ ํานวน  20  ขอ   มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา  5
ระดับ  ตั้งแตมากที่สุด  (5)  ถึงนอยที่สุด  (1)
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บทท่ี  2
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

                ผูวิจยัไดศึกษาคนควาเอกสาร ตํ ารา  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ในการดํ าเนินการวิจัย
โดยแยกตามหัวขอดังตอไปนี้
                   1.  การอาน
                   1.1  ความหมายของการอาน

      1.2  ระดับความเขาใจในการอานโดยทั่วไป
                   2.  การอานเชิงวิเคราะหวิจารณ

        2.1  ความหมายของการอานเชิงวิเคราะหวิจารณ
        2.2  ระดบัความเขาใจในการอานเชิงวิเคราะหวิจารณ
        2.3  ความสํ าคัญของการอานเชิงวิเคราะหวิจารณ

              2.4  แนวการสอนอานเชิงวิเคราะหวิจารณ
                   3.  การสอนอาน

              3.1  วิธีสอนอานแนวส่ือสาร
         3.2  วิธีสอนอานเนนการวิเคราะหวิจารณ

                   4.  วิธีสอนอาน MIA
                        4.1  ความเปนมาของวิธีสอนแบบ MIA

              4.2  ข้ันตอนการสอนอานแบบ MIA
                   5.  ความคงทนในการจํ า

        5.1  ความหมายและรูปแบบของความคงทนในการจ ํา
              5.2  วิธีทดสอบความจ ํา
              5.3  ระยะเวลาในการวัดความคงทนในการจํ า

                   6.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ
              6.1  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการอานเชิงวิเคราะหวิจารณ

6.2 งานวิจยัที่เกี่ยวของกับกลวิธีการอานของนักเรียนที่มีความสามารถแตกตาง
        กัน

              6.3  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนอานโดยวิธี MIA
              6.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความคงทนในการจํ า
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การอาน

ความหมายของการอาน
             ความหมายของการอานแตกตางไปตามแนวทางและรูปแบบของการสอน  โดยทั่วไป
แนวทางการใหความหมายของการอานแบงออกเปน  3  แนวทาง คือ ตามทฤษฎีการอานแบบเนน
กระบวนการอานในระดับพื้นฐานไปสูกระบวนการอานในระดับสูง (Bottom - up)  จะใหความ
หมายทีเ่นนรูปแบบภาษา   ศัพท  โครงสราง   การวิเคราะหทักษะยอย  ในขณะที่ทฤษฎีการอาน
แบบเนนกระบวนการอานในระดับสูงไปสูกระบวนการอานในระดับพื้นฐาน  (Top – down)  จะให
ความหมายของการอานในแงของการผสมผสานของเนื้อหาในภาพรวม   และทฤษฎีการอานเพื่อ
การส่ือสาร   จะเนนที่ความหมายและการใชภาษาตามหนาที่มากกวารูปแบบหรือโครงสรางของ
ภาษา    ซึ่งไดมีนักการศึกษาไดใหความหมายของการอานไวแตกตางกันดังนี้
                เดอชองท  (Dechant 1970 : 3)   ไดใหความหมายของการอานไววา    การอานเปน
ปฏิกริยาระหวางการมองเห็นกับองคประกอบในการแปลความหมาย   โดยผูอานจะเคล่ือนสายตา
ไปตามลํ าดับของตัวอักษรจากซายไปขวา   แลวหยุดทํ าความเขาใจคํ าแลวรวบรวมเขาเปนหนวย
ความคิด  (Thought  Unit)  ผูอานจะตีความหมายส่ิงที่เขาอาน   โดยอาศัยความรูและประสบ
การณเดิม   เพื่อประมวลเขาเปนความคิด   และการสรุปความเห็นนี้ตรงกับความคิดของบอนด
และทิงเกอร  (Bond  and  Tinker  1975 : 19)   ซึ่งไดกลาววา   การอานเปนการจํ าสัญลักษณ
หรือสัญลักษณของการเขียนเปนส่ิงเราใหผูอานนึกถึงความหมายของคํ า   ซึ่งผูอานไดรับรูจาก
ประสบการณที่ผานมา  ความหมายใหมจะเกิดข้ึนจากการผสมผสานของสังกปัทีผู่อานมีอยู   หรือ
อาจจะกลาวใหเขาใจไดงายข้ึน   การอาน  คือ  การที่ผูอานทํ าความเขาใจส่ิงที่ผูเขียนตองการใหผู
อานทราบ   ผูอานตองสามารถตีความ   หรือประเมินค ําจากความหมายที่อานนั้นไดจึงจะเขาใจ
                เดล  (Dale  1971 : 4-5)   ใหความหมายของการอานวา   การอานเปนการใหความ
หมายแกสัญลัษณที่สมมติข้ึนเพื่อจะถอดความจากสัญลักษณนั้น ๆ   ในขณะที่ผูอานจะมีความรู
สึกรวมกบัผูเขียน   การเขียนและการอานเปนของคูกัน   การเขียนเปรียบเสมือนฝายผลิต   และ
การอานเปรียบเสมือนฝายบริโภค
                กูดแมน (Goodman  1973 : 5-11)   กลาววา   การอานเปนเกมการเดาทางภาษา
ศาสตรเชงิจิตวิทยา  (Psycholinguistics)   ซึ่งในขอความจะมีตัวชี้แนะใหผูอานเลือก   เพื่อเดา
ความหมายของเนื้อความทั้งหมด   กระบวนการทั้งหมดนี้ตองผานกระบวนการทางสมอง   และใน
ขณะทีส่มองรับรูตัวอักษรนั้น  ผูอานตองมีการคาดเดาเหตุการณลวงหนา   โดยอาศัยพื้นฐาน
ความรูและประสบการณเดิมของผูอาน
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                สมธิ (Smith  1978 : 1)   กลาววา   การอาน เปนการบูรณาการทักษะหลาย ๆ อยาง
เขาดวยกัน  เชน  การมองเห็น   การจํ าแนกความแตกตาง   การวิเคราะหคํ า   ความหมายของค ํา
การตีความ  เพื่อท ําความเขาใจและวิเคราะหส่ิงที่อาน
                วิลเลียมส  (Williams  1993 : 2-8)   สรุปวา   การอานเปนกระบวนการที่ผูอานไดเห็น
และเขาใจเนื้อเร่ืองที่อาน   แตไมไดหมายความวาผูอานตองเขาใจทุกส่ิงทุกอยางที่อาน   และไมจ ํา
เปนตองอานรายละเอียดปลีกยอยของเนื้อหา   แตเปนกระบวนการที่ผูอานเปนผูกระท ํา เพื่อใหเขา
ใจเนือ้เร่ือง   โดยผูอานจะตองมีความรูเกี่ยวกับระบบการเขียน  คือ  การประสมคํ า   สะกดคํ า  มี
ความรูความสามารถดานภาษา  คือ  รูวิธีการเรียบเรียงคํ า   ความสามารถในการตีความ   รูความ
สัมพนัธของค ําระดับประโยค   มีความรูรอบตัวดานวัฒนธรรม   ขนบธรรมเนียมประเพณ ี   นอก
จากนี้ผูอานยังตองมีเหตุผลและลีลาในการอาน
                บํ ารุง   โตรัตน  (2534 : 112)   กลาววา การอาน  คือ  การแปลความสัญลักษณภาษา
เขียนหรือตัวอักษร   การอานเปนกระบวนความคิดที่ผูอานตองรับรูความหมายของสัญลักษณและ
เขาใจความหมายส่ิงที่อาน    กอนที่ผูอานจะอานไดเขาใจจะตองเขาใจสัญลักษณการเขียนที่เขียน
แทนภาษาพูดกอน
                จากความหมายของการอานดังกลาว   พอจะสรุปไดวาการอานมิใชการส่ือความหมาย
จากตัวอักษรที่ปรากฏเทานั้น  แตการอานยังเปนปฏิสัมพันธของภาษาและความคิดระหวางผูเขียน
กับผูอาน  ซึง่ตองอาศัยความสามารถของผูอานในการที่จะนํ าทักษะทางภาษา ความคิด
ความรูสึก   จินตนาการ   ประสบการณ   หรือความรูเดิมของผูอานมาใชเพื่อชวยในการอาน   เพื่อ
คนหาความหมายในส่ิงที่ผูเขียนตองการแสดงออก   และเพื่อบรรลุจุดประสงคในการอาน

ระดบัความเขาใจในการอานโดยท่ัวไป
ความเขาใจในการอานมีหลายระดับ   เร่ิมจากระดับที่งาย   ซึ่งผูอานไมจ ําเปนตองใช

ความคดิเหน็   เพียงแตเขาใจตรงตามตัวอักษรที่อานเทานั้น   ไปจนถึงระดับที่ยาก   ผูอานตองใช
ความคดิ   เพื่อวิเคราะห   ตัดสิน   และประเมินคาส่ิงที่อานอีกดวยการแบงระดับความเขาใจใน
การอาน   มีรายละเอียดดังตอไปนี้
                วาเล็ตและดิสิค  (Valette  and  Disick  1972 : 41)   ไดแบงระดับความเขาใจของการ
อานออกเปน 5 ระดับ   โดยคํ านึงถึงพฤติกรรมที่เกิดข้ึนภายในตัวผูเรียน   เรียงตามลํ าดับจากงาย
ไปหายากดังตอไปนี้
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                1. ระดบัทกัษะกลไก   (Mechanical   Skills)   นักเรียนสามารถเห็นความแตกตาง
ระหวางตัวสะกดในภาษาตางประเทศ   สามารถบอกความเหมือนและความแตกตาง   ในข้ันนี้ไม
จ ําเปนตองเขาใจในส่ิงที่เห็น
                2. ระดบัความรู   (Knowledge)   นักเรียนสามารถอานประโยคหรือขอความที่คุนเคย
ไดอยางเขาใจความหมาย   สามารถบอกไดวาคํ าหรือขอความใดสอดคลองกับรูปภาพที่เห็น   การ
อานในระดับนี้มักเปนการอานทีละประโยค
                3. ระดบัถายโอน   (Transfer)   คือการที่นักเรียนสามารถเขาใจความหมายใหมที่มีคํ า
ศพัทและโครงสรางไวยากรณที่เรียนผานมาแลว
                4. ระดับการส่ือสาร    (Communication)   นักเรียนสามารถอานขอความที่มีคํ าศัพท
และโครงสรางใหม ๆ   หรือคํ าที่มีรากศัพทเดียวกับคํ าที่นักเรียนเคยอานมาแลวไดเขาใจ   ถึงแมจะ
ไมเขาใจทุกคํ า   แตก็สามารถจับใจความสํ าคัญของเร่ืองได
                5. ระดบัการวิเคราะหวิจารณ   (Criticism)   นักเรียนสามารถเขาใจความหมายแฝง
เขาใจจดุมุงหมาย   ความคิดเห็น    ทัศนคติ   และระดับภาษาที่ผูเขียนใชได
                เบอรมิสเตอร  (Burmeister  1974 : 147-148)   ไดแบงระดับความเขาใจโดยอาศัยพื้น
ฐานจาก  แซนดัส  (Sandus)  ซึ่งดัดแปลงมาจาก Bloom’s  Texonomy  ออกเปน  7  ระดับ คือ
                1. ระดบัความจ ํา   (Memory)   เปนระดับของการจํ าในส่ิงที่ผูเขียนไดกลาวไว  ไดแก
การจ ํา  หรือการเขาใจเกี่ยวกับขอเท็จจริง
                2. ระดบัการแปลความ  (Translation)   เปนการนํ าขอความหรือส่ิงที่เขาใจไปแปลงเปน
รูปอ่ืน  เชน  การแปลภาษาหนึ่งเปนอีกภาษาหนึ่ง  เปนตน
                3. ระดับการตีความ  (Interpretation)   คือ  การเขาใจและมองเห็นความสัมพันธของ
ส่ิงที่ผูเขียนไมไดบอกไว
                4. ระดบัการประยุกตใช   (Application)   เปนการเขาใจหรือมองเห็นหลักการ   แลวนํ า
หลักการไปประยุกตใชจนประสบความสํ าเร็จ
                5. ระดบัการวิเคราะห   (Analysis)   คือ  ความเขาใจ  และรูในแงของการตรวจตราสวน
ยอย   ที่ประกอบเขาเปนสวนเต็ม
                6. ระดบัการสังเคราะห   (Synthetic)   เปนการนํ าความคิดเห็นที่ไดจากการอานมา
ผสมผสานกัน   และจัดเรียบเรียงใหม
                7. ระดบัการประเมิน  (Evaluation)   เปนการวางเกณฑ   แลวตัดสินส่ิงที่อานโดยอาศัย
หลักเกณฑที่ตั้งไวเปนบรรทัดฐาน
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                แฮริส และ ซิเพย  (Harris and Sipay 1979 : 318)   แบงความเขาใจในการอานออก
เปน  4  ระดับ คือ

1. ความเขาใจและไดความหมายจากส่ิงที่อานตามตัวอักษร   (Literal
Comprehension)

2. การตีความส่ิงที่อาน  (Interpretation)   เชน  ความหมายที่แทจริงของผูเขียนคือ
อะไร   เปนการเขาใจที่ลึกกวาแบบแรก

3. การอานระดับวิเคราะห   (Critical  Reading)   คือ  การอานแลวสามารถประเมิน
และตัดสินใจได

4. การอานระดับริเร่ิมสรางสรรค   (Creative  Reading)   คอื  การอานแลวเขาใจมาก
กวา   หรือนอกเหนือจากที่ผูเขียนไดเขียนบอกไว
                เดอชองท   (Dechant  1982 :  313-314)   ไดกลาวถึงระดับความเขาใจในการอานไว
พอสรุปไดดังตอไปนี้
                1. ระดับความเขาใจตามตัวอักษร   (Literal  Comprehension)   คือ  ผูอานสามารถ
อธบิายไดชัดเจน   สามารถจํ า  และระลึกความคิด   หรือรายละเอียดของขอมูลที่อานได
                2. ระดับการเรียบเรียงลํ าดับขอความ   (Reorganization)   ตองอาศัยการวิเคราะห
และสังเคราะห   หรือการเรียงลํ าดับความคิดที่ระบุไวอยางชัดเจนในขอความที่อาน    ทั้งนี้รวมไป
ถงึการจัดลํ าดับ   การวางโครงเร่ือง   การยอและการสังเคราะห
                3. การสรุปความจากการอางอิง   (Inference)   เปนการรวบรวมเนื้อหาที่จะสรุปเกี่ยว
กบัเร่ืองที่อาน   โดยอาศัยความนึกคิดของผูอาน   คํ าอธิบายตามตัวอักษรที่ปรากฏ   ความรูสวน
บคุคล   การหยั่งรูและการจินตนาการ   การสรุปความนี้จะออกมาในลักษณะที่เปนความคิดเห็นที่
ตรงไปตรงมา   และสอดคลองกันระหวางผูอาน  และผูเขียน   (Convergent  Inference)   ซึ่งเปน
การยนืยันไดวา   การสรุปความนั้นถูกตอง   สวนอีกลักษณะหนึ่งคือ  (Divergent  Inference)
เปนการสรุปความที่ตัดสินไมไดวา  ถูกหรือผิด  คือ  เปนการสรุปความที่ตองอาศัยจินตนาการ
และความคิดสรางสรรคของแตละบุคคล   เชน  การใหนักเรียนตีความบทประพันธ   การแสดง
ความคดิเห็นเกี่ยวกับตัวละคร   และการประเมินสถานการณตาง ๆ  เปนตน
                4. ระดับการประเมินผล   หรือระดับวิพากษวิจารณ   (Evaluation  or  Critical
Reading)   ผูอานตองประเมิน   หรือวิจารณเกี่ยวกับเร่ืองที่อานได   โดยใชขอมูลที่ผูเขียนกลาวไว
ในเนื้อเร่ืองเปนสวนประกอบ

     5. ระดบัความซาบซึ้ง  (Appreciation)   ผูอานจะตองสามารถบอกเทคนิคและรูปแบบที่
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ผูเขียนใชในการเราใหผูอานมีปฏิกิริยาโตตอบ   ผูอานจะตองมีอารมณรวมตอแนวคิดของเร่ือง
สามารถบรรยายลักษณะตัวละคร   และเหตุการณตาง ๆได  มปีฏิกิริยาโตตอบตอการใชภาษาของ
ผูเขียน  และสรางจินตนาการได
                6. ระดับความเขาใจข้ันผสมผสาน    (Integrative  Comprehension)   เปนการรวบ
รวมประสิทธิภาพในการจดจ ําขอมูล   เพื่อน ําไปประยุกตกับประสบการณในอดีตของแตละคน
เพือ่ประโยชนในการอานทั่ว ๆ ไป  เชน  การอานกราฟ   แผนที่   การใชพจนานุกรม  เปนตน
                เรเกอร  และ  เรเกอร  (Raygor  and  Raygor  1985 : 230)  กลาววา  ความเขาใจใน
การอานแบงออกเปน 3 ระดับ คือ
                1. ความเขาใจระดับตัวอักษร  (Literal  Comprehension)  เปนระดับความเขาใจที่
เกี่ยวของกบัคณุสมบตัขิองผูอานนอยที่สุด   สวนใหญเปนความเขาใจคํ าและความคิดของผูเขียน
เปนเพียงการรับรูขาวสารจากผูเขียนเทานั้น
                2. ความเขาใจระดับตีความ  (Interpretive  Comprehension)   เปนระดับที่ผูอานตอง
พยายามหาความสัมพันธ   เปรียบเทียบขอมูลจากเร่ืองกับประสบการณของตน   เขาใจลํ าดับเหตุ
การณ   ทราบความสัมพันธของเหตุและผล   และตีความขอมูลทั่วไป
                3. ความเขาใจระดับนํ าไปใช   (Applied  Comprehension)   ในระดับนี้นอกจากผูอาน
จะรับรูและตีความขาวสารจากผูเขียนแลว   ผูอานจะตองประเมินความคิดของผูเขียนตัดสินใจ
ยอมรับหรือปฏิเสธ   หรือน ําขอมูลเหลานั้นไปประยุกตใช   เชน  การสอนทํ าของเลน   การใชเคร่ือง
มือ   อุปกรณตาง ๆ เปนตน
                เชลล  (Schell  1986 : 13)   กลาววา   ตามแนวคิดปฏิสัมพันธในการอานเพื่อความเขา
ใจ   จะลดหรือละทิ้งลักษณะที่เราเคยมุงเนนมานาน   เชน  ระดับความเขาใจที่แบงเปนระดับตัว
อักษร  (Literal   Level)   ระดับสรุปความ   (Inferential  Level)   ระดับวิเคราะหวิจารณ
(Critical  Level)   ระดบัความเขาใจที่แบงเปนระดับใจความสํ าคัญ   (Main  Idea)   ระดับการจัด
ลํ าดบั  (Sequencing)   และระดับสรุปความ   (Drawing  Conclusion)   เปนตน   นักการศึกษา
ตามแนวคิดปฏิสัมพันธจะมุงเนนภาษาพูดของผูอาน   ความรูเดิมเกี่ยวกับเร่ือง   และความ
สามารถในการใหเหตุผล   รวมทั้งการมุงเนนสาเหต ุ  (causes) มากกวาอาการ  (symptoms)
และการหลีกเล่ียงการเนนยํ้ า  (deemphasizes)   การทดสอบการอานจึงมุงเพื่อปรับปรุงความเขา
ใจระหวางเรียน   และเพิ่มความสํ าคัญของครูในฐานะเปนผูรวบรวมขอมูล
                จะเห็นวา   ความเขาใจในการอานในแตละระดับลวนมีความสัมพันธกัน   เชน   ผูอาน
ตองอาศยัความเขาใจระดับตรงตามตัวอักษร   เพื่อเปนพื้นฐานความเขาใจในระดับอ่ืน ๆ   เมื่อ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 15

เกดิความเขาใจแลว   ผูอานจะตองรูจักการอานข้ันตีความ   จับใจความ   เรียงลํ าดับเหตุการณ   รู
จกัเหตุผล   สรุปความ   ซึง่เปนระดับความเขาใจที่สูงข้ึน เปนตน

การอานเชิงวิเคราะหวิจารณ

ความหมายของการอานเชิงวิเคราะหวิจารณ
การอานเชิงวิเคราะหวิจารณเปนการอานที่ผูอานตองใชความคิด  เพื่อที่จะวิเคราะห

และประเมนิคาจากขอความที่อาน   การอานเชิงวิเคราะหวิจารณจึงเปนการอานที่ตองคิดหาเหตุ
ผล   ซึ่งนักการศึกษาไดใหความหมายของการอานวิเคราะหวิจารณ  ดังนี้

มิลเลอร  (Miller 1972 : 189)  ไดใหความหมายของการอานเชิงวิเคราะหไววา   การ
อานเชงิวิเคราะหเปนกระบวนการอานข้ันสูงที่ผูอานตองประเมินผลส่ิงที่อาน   โดยใชความรูจาก
ประสบการณในการอานเปนเกณฑเปรียบเทียบ

เดอรคิน  (Durkin  1974 : 385)  ไดสรุปไววา   การอานเชิงวิเคราะหเปนการอานโดยใช
วิจารณญาณของผูอาน   ซึ่งเกิดจากการมีปฏิกิริยาตอบสนองตอเร่ืองที่อานเปนผลใหผูอานเกิด
ความเขาใจอยางทราบซึ้งจนสามารถวิพากษวิจารณเร่ืองที่อานได

ควอแนท  (Quanat  1977 : 110)  ไดกลาวถึงการอานเชิงวิเคราะหไววา   เปนการอาน
ทีผู่อานจ ําเปนตองใชยุทธศาสตรการคิดเพื่อประกอบการคิดพิจารณาตัดสิน   และประเมินคาส่ิงที่
อาน  ซึ่งสอดคลองกับที่  สมพร  มันตะสูตร  (2526 : 132)  ไดใหความหมายของการอานวิเคราะห
วิจารณสรุปไดวา  การอานวิเคราะหวิจารณคือการคิดตามเร่ืองที่อานอยางมีเหตุผลไมเชื่อตามที่
อานโดยไมคิดตาม

เบอรน  โร  และรอส  (Burns, Roe and Ross 1982 : 247)   ไดกลาวถึงการอานเชิง
วิเคราะหไววา   เปนการอานที่ผูอานพยายามหาขอมูลจากแหลงตาง ๆ   แลวตั้งคํ าถาม   นํ าขอมูล
จากแหลงตาง ๆ มาเปรียบเทียบกัน   เพื่อสรุปและประเมินวาส่ิงที่อานนั้นตรงตามเกณฑที่ตั้งไว
หรือไม   มีความเหมาะสมถูกตองมากนอยเพียงใด

สนิท  ตั้งทวี  (2528 : 123)  ไดใหความคิดเห็นไววาการอานวิเคราะหวิจารณ   ผูอาน
ตองใชสตปิญญาเขาถึงส่ิงที่อานไดทั้งหมด  คือตองเขาใจในความคิดของผูเขียน   เขาใจวัตถุ
ประสงคของผูเขียนและสรุปความคิดและจับใจความสํ าคัญ   ตลอดจนอธิบายขยายความได  ซึ่ง
สอดคลองกับความคิดของ  ศิริรัตน  นีละคุปต  (2530 : 30)  ทีว่าผูเรียนสามารถประเมินส่ิงที่อาน
โดยเปรียบเทียบกับความคิดที่พบในบทอานกับเกณฑที่ตั้งไวและสรุปโดยคํ านึงถึงความถูกตอง   
ความเหมาะสม  และความทันสมัยของบทอาน
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กลาวโดยสรุป  การอานเชิงวิเคราะหวิจารณ  หมายถึง  การอานตองใชความคิดพินิจ
พเิคราะหในส่ิงที่อาน   ซึ่งตองอาศัยองคประกอบหลายอยางเขาชวยดวย  เชน  ประสบการณเดิม
ของผูอาน   อภิปญญา  ในการทํ าความเขาใจเร่ืองที่อานไดชัดเจน  ตลอดจนการเขาใจวิธีการ
เขียนและลักษณะของเนื้อความตาง ๆ ได  จนกระทั่งสามารถสรุปความและอธิบายขยายความ
และประเมินผลส่ิงที่อานได

ระดบัความเขาใจในการอานเชิงวิเคราะหวิจารณ
                ในการอานเชิงวิเคราะหวิจารณ   นอกจากผูอานจะอานเพื่อใหจ ําและเขาใจเร่ืองราว
แลว  ยงัตองใชความคิดวิจารณญาณดวยความรอบคอบที่จะตัดสินและประเมินคาส่ิงที่กํ าลังอาน
ดังที่เดอร  (Durr  1957 : 144)  ไดสรุปวา การอานเชิงวิเคราะหเปนรูปแบบหนึ่งของความคิด
วิจารณญาณตลอดเวลา   จึงเปนส่ิงสํ าคัญในการอานเชิงวิเคราะหซึ่งตองใชเหตุผลและความยุติ
ธรรม  ประสบการณเดิม  ประกอบการคิดวิเคราะห
                เดอชองท  (Dechant  1969 : 269)  ไดสรุปวาการอานเชิงวิเคราะหนั้นผูอานไมพอใจที่
จะอานขอความงาย ๆ เพราะตองการใชประสบการณและความรูเดิมติดตามผูเขียน   วินิจฉัยและ
ประเมนิคาขอเขียน  หาความถูกตองของเหตุผล  แยกขอเท็จจริง  ขอคิดเห็น  แลวตัดสินส่ิงใดผิด
ส่ิงใดถูก    สวน แฮริส  และซิเพย  (Harris  and  Sipay 1971 : 317)  ไดสรุปเพิ่มเติมถึงรูปแบบ
การอานเชิงวิเคราะหไววา  ผูอานตองเปดใจใหกวาง   ใชประสบการณเดิมเพื่อทํ าความเขาใจและ
คนหาขอเท็จจริง  ตองมีเหตุผล  มีความเที่ยงตรงที่จะตัดสินขอความไมลํ าเอียง  เพราะความ
ลํ าเอียงจะท ําใหปฏิเสธส่ิงที่เปนความจริง
                การอานเชิงวิเคราะหวิจารณนั้นผูอานจํ าเปนตองมีทักษะพื้นฐานหลายดานในการท ํา
ความเขาใจส่ิงที่อาน  ดังที่ อารเทอร  (Arthur  1967 : 42) ไดเสนอทักษะที่เปนองคประกอบสํ าคัญ
ในการอานเชิงวิเคราะหเพื่อท ําความเขาใจกับส่ิงที่อานไวดังนี้
                1.  จํ าความหมายของค ําได
                2. สามารถเลือกความหมายของค ํา ในกรณีที่มีความหมายหลายอยางไดอยางเหมาะ
สมกับขอความที่อาน
                3.  เขาใจถอยคํ าอุปมาหรือความหมายที่ซอนเรนอยูซึ่งผูเขียนไมไดบอกตรง ๆ
                4.  จบัความคิดที่สํ าคัญของผูเขียนได
                5.  ถายทอดขอความที่ผูเขียนเขียนไวได
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                6.  มองเห็นความสํ าคัญของสวนตาง ๆ ที่ประกอบข้ึนมาเปนขอความนั้น  และมองเห็น
ความสัมพันธของสวนตาง ๆ เหลานี้
                7.  ทราบจุดมุงหมาย  ความคิดเห็นและความลํ าเอียงของผูเขียนได
                8.  จบัลักษณะการเขียนของผูเขียนได
                9.  ลงความเห็น  วินิจฉัย  และตัดสินใจ
                10. จบัความรูสึกที่ผูเขียนแสดงออกได
                สเปช  (Spache, อางจาก Durr 1967)  ไดกลาวถึงทักษะที่จ ําเปนสํ าหรับการอานเชิง
วิเคราะหวิจารณไว 6 ประการ ดังนี้
                1. ทกัษะในการคนหาแหลงที่มาของเร่ืองที่อาน
           2. ทกัษะในการูความมุงหมายในการเขียนของผูเขียน
                3. ทกัษะในการจ ําแนกความจริงกับความคิดเห็น
           4. ทกัษะในการอนุมาน
                5. ทกัษะในการตัดสิน
                6. ทกัษะในการตรวจสอบการโฆษณาชวนเชื่อ
                สมเชาว  ชาตินฤดม  (2527 : 8)  กลาววา  ทักษะที่ใชในการอานเชิงวิเคราะหวิจารณ
ประกอบดวย
                1. ทกัษะการแยกขอเท็จจริงและความคิดเห็น
                2. ทักษะการสรุปความ
                3. ทกัษะการประเมินเจตคติของผูเขียน
                4. ทกัษะการประเมินจุดประสงคของผูเขียน
                5. ทกัษะการทราบถึงอารมณของเร่ือง
                สรุปไดว าความเขาใจในการอานเชิงวิเคราะหคือการที่ผู อานจะตองใชความคิด
พจิารณาขอความที่อานอยางรอบคอบ   สามารถวิเคราะห   วินิจฉัย   และประเมินคาจุดมุงหมาย
ของการนํ าเสนอเร่ือง และแนวคิด   ตลอดจนสามารถแยกขอเท็จและขอจริงออกจากความคิดเห็น
ได

ความส ําคัญของการอานเชิงวิเคราะหวิจารณ
                การอานเชิงวิเคราะหวิจารณเปนการอานที่ผูอานตองใชความคิดไตรตรอง  ประเมินผล
ส่ิงทีอ่านวามีความถูกตองเชื่อถือไดมากนอยเพียงใด  มีผูใหความสํ าคัญของการอานเชิงวิเคราะห
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วิจารณไวดังนี้
                ศิริรัตน  นีละคุปต  (2528 : 11)  กลาวไวสรุปไดวาการอานเชิงวิเคราะหวิจารณเปนส่ิง
จ ําเปนอยางยิ่ง  โดยเฉพาะผูอานที่พบเห็นส่ิงพิมพหลายอยางตาง ๆ กัน  ทั้งเชื่อถือได  มีคุณคา
หรือบิดเบือน  ผูอานตองรูจักไตรตรองวาควรเชื่อไดมากนอยเพียงไร
                กมล   การกุศล  (2529 : 39)   กลาวถึงความสํ าคัญของการอานเชิงวิเคราะหไววา
เปนการอานที่ผูอานจะตองอานอยางไตรตรอง   เพื่อพิจารณาแยกเนื้อหาที่เปนขอเท็จจริงและขอ
คดิเห็นได
                สุจันทรา   ตรีสรานุวัฒนา  (2530 : 136)   ไดกลาวถึงความสํ าคัญของการอานเชิง
วิเคราะหไววา   ปญญาชนตองอานเปนคิดเปน   สามารถวิเคราะหหรือกล่ันกรองขอมูล   และนํ า
ส่ิงทีอ่านมาประยุกตใชในการเผชิญปญหา   แกปญหา   พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและผูอ่ืน
                ประเทิน   มหาขันธ  (2530 : 73)   ไดกลาวถึงความสํ าคัญของการอานเชิงวิเคราะหไว
วาการใชวิจารณญาณในการอาน  มีความจ ําเปนอยางยิ่งตอการดํ ารงชีวิตอยูในสังคมปจจุบันที่มี
การเผยแพรขาวสารขอมูลดานเอกสาร   ส่ิงพิมพอยางมากมาย  การใชวิจารณญาณในการคิด
และตดัสินใจโดยใชเหตุผลไตรตรองอยางรอบคอบจะทํ าใหการตัดสินใจในเร่ืองตาง ๆ  เปนไป
อยางเหมาะสมถูกตอง
                บันลือ  พฤกษะวัน  (2532 : 83)  ไดกลาวถึงความสํ าคัญของการอานเชิงวิเคราะห
วิจารณไววา  การอานเชิงวิเคราะหวิจารณจะไมท ําใหเกิดการหลงผิด  หลงเชื่อกอนหาทางพิสูจน
ความจริง
                ลัดดา  ไขวพันธุ  (2542 : 15)   ไดกลาวถึงความสํ าคัญของการอานเชิงวิเคราะห
วิจารณไววา   มีความสํ าคัญและความจํ าเปนอยางยิ่งที่จะชวยใหผูอานไมหลงเชื่อส่ิงใดโดยงาย
ผูอานตองใชความคิดพิจารณาส่ิงที่อาน   รูจักใชสติปญญาไตรตรองวินิจฉัยเร่ืองที่อานอยางรอบ
คอบ   เพื่อน ําไปประยุกตใชในชีวิตประจํ าวันและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
                สรุปไดวาการอานเชิงวิเคราะหวิจารณมีความสํ าคัญในสังคมปจจุบัน  สามารถฝกให
เปนคนทีค่ดิเปน  ทํ าเปน  และแกปญหาเปน  สามารถดํ ารงชีวิตอยูในสังคมปจจุบันไดอยางดี  จึง
มคีวามจ ําเปนที่จะตองฝกฝนการอานเชิงวิเคราะหวิจารณอยูเสมอ  เพื่อใหผูอานเกิดความคิด
พจิารณาหาเหตุผลมาตัดสินเร่ืองที่อานไดถูกตอง

แนวการสอนอานเชิงวิเคราะหวิจารณ
เดอชองท  (Dechant  1969 : 372)  ไดกลาวถึงความหมายของการอานเชิงวิเคราะหไว
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วา   เปนการอานเพื่อประเมินคาของส่ิงที่อาน   ผูอานตองตรวจสอบความจริง  ความสมเหตุสมผล
ความเชื่อถือไดและความถูกตองของส่ิงที่อาน  ผูอานจะตองสามารถแยกไดวาขอความใดเปนขอ
เทจ็จริงขอความใดเปนขอคิดเห็น  พยายามอานใหเขาใจและรูเทาทันการเขียนจูงใจผูอาน
                ตรีศิลป  บุญขจร  และถนอมวงศ  ล้ํ ายอดมรรคผล  (2524 : 584 – 589, 679 – 684)
กลาววา การอานโดยใชวิจารณญาณ  ประกอบดวยการเขาใจนัยของเร่ือง   การรูจักภูมิหลังของผู
เขียน  การเขาใจนัยของสารและการนํ าสารไปใช  โดย
                การเขาใจนัยของเร่ือง  หมายถึง  การที่ผูอานตีความใหเขาใจแนวคิดโดยใชขอมูลใน
เร่ืองนัน้ ๆ เปนหลักฐาน  การจะเขาใจนัยของเร่ืองที่แทจริงไดนั้น  ตองเขาใจส่ิงตาง ๆ ดังนี้  เขาใจ
ความหมายของคํ า   เขาใจอารมณและความรูสึกของผูเขียน  เขาใจความคิดและความหมายที่ผู
เขียนตองการจะส่ือ  ตลอดจนรูจักการเปรียบเทียบสํ านวนโวหารตาง ๆ
                การรูจกัภูมิหลังของผูเขียนจํ าเปนมาก เพราะจะท ําใหเขาใจนัยความหมายที่แอบแฝง
อยูไดดยีิ่งข้ึน   การเล็งเห็นและสามารถเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางของขอมูลและ
ความหมาย  การสังเกตและบอกไดวาประโยคใดหรือตอนใดเกี่ยวของหรือไมเกี่ยวของกับเร่ืองนั้น
ๆ  การรูวาสวนใดเปนเหตุสวนใดเปนผล  การเขาใจลักษณะพฤติกรรมและความคิดของตัวละคร
หรือบุคคลในเร่ือง
                การน ําไปใช  หมายถึง การเห็นชัดเจนวาขอมูลและความคิดเห็นจากแหลงอ่ืน ๆ มี
ความสัมพันธกับขอความที่ก ําลังอานนั้นอยางไรบาง  ผูอานอาจรวมความคิดจากสองหรือสาม
แหลงเขาดวยกัน  สรางเปนขอสรุปหรือหลักการเพื่อนํ าไปใชตอไป
                สวนการอานดวยหลักเหตุผล  เปนการอานเชิงวิเคราะหระดับสูงข้ึนไปอีก คือ ตองรูเทา
ทนัความถูกผิดของเหตุผลที่แฝงอยูในความหมายของสารนั้น ๆ ดวย  แลวจึงประเมินคาของส่ิงที่
อานหรือสารนั้นวาเหมาะสมหรือไม  ถูกตองหรือไม  ควรเชื่อถือไดเพียงไร  การอานดวยหลักเหตุ
ผลตองอาศัยทักษะหลากทักษะ  เชน  ทักษะการพิจารณาความจริง  และความไมจริง  การ
พจิารณาขอมูลและความคิด  การรูเทาทันการโฆษณาชวนเชื่อ  และการรูเทาทันการใชเหตุผลที่ไม
ถกูตองตาง ๆ โดยส้ินเชิง  ซึ่งจะเห็นวาการอานเชิงวิเคราะหวิจารณนั้นมิใชเปนการอานเพื่อความ
เขาใจแตเพียงอยางเดียว  แตตองการความลึกซึ้งมากกวานั้น  กลาวคือ  ในการอานเชิงวิเคราะห
วิจารณผูอานจะตองมีความเขาใจเร่ืองราวที่อานเปนเบื้องตน  ซึ่งจํ าเปนตองใชทักษะสํ าหรับการ
อานโดยทั่ว ๆ ไป  นอกจากนั้นผูอานยังตองรูจักประเมินความคิดของผูเขียนซึ่งมิไดระบุไวตรง ๆ
หากผูอานตองใชวิจารณญาณตัดสินใจเอาเองตามความรูและประสบการณของผูอาน  เมื่อเขาใจ
แนวคดิของผูเขียนแลวผูอานก็จะสามารถวิเคราะหแนวความคิดนั้น ๆ ได
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                การอานระดับข้ันการอานเชิงวิเคราะหวิจารณเปนทักษะที่สามารถฝกใหแกนักเรียนได  
โดยพยายามสรางสถานการณที่เปนปญหาเพื่อฝกใหนักเรียนขบคิดปญหานั้น ๆ และจํ าตองมีคํ า
ถามทีต่องอาศัยการตัดสินหรือประเมิน  นักเรียนจะตองคิดกอนที่จะตอบปญหานั้น ๆ ได
                ชเนพท และ ไมเยอร  (Schnept  and  Meyer 1971 : 25)  ไดเสนอแนะแนวทางในการ
สอนใหนักเรียนพัฒนาการอานระดับวิเคราะหวิจารณไวดังนี้
                1.  ใหมกีารใชแบบฝกที่เหมาะสมเพื่อฝกทักษะตาง ๆ ในการอาน
                2.  ใหครูสอนศัพทใหมหรือศัพทยากแกนักเรียนกอนใหนักเรียนอาน
                3.  เนือ้หาทีใ่หนักเรียนอานจัดใหสัมพันธกับเนื้อหารายวิชาอ่ืน ๆ
                4.  สอนนกัเรียนเกี่ยวกับโครงสรางของประโยค  อนุเฉท ตลอดจนการเรียบเรียงความ
คิดของเร่ือง
                5.  สอนนกัเรียนเกี่ยวกับการลํ าดับเร่ือง  ลีลาการเขียน  และเหตุผลที่แสดงออกมา
                6.  ฝกใหนักเรียนมีประสบการณในการคิดอยูเสมอ
                7.  ฝกใหนักเรียนอานอยางมีจุดมุงหมาย
                8.  ใหนกัเรียนไดอานเร่ืองทํ านองเดียวกันอยางกวางขวาง
                9.  ฝกใหนักเรียนรูจักตีความจากส่ิงที่อาน
               10.  ฝกการหาเหตุหรือผลและการนํ าไปใชจริง
               11. ฝกใหนักเรียนรูจักวิเคราะหขอความที่เปนจริง  และขอความที่ไมเปนจริง  การ
โฆษณาชวนเชื่อ  และขอความลํ าเอียงตาง ๆ
               12.  ฝกใหนักเรียนมีนิสัยสงสัย  และใครไตถามในส่ิงที่อานอยูเสมอ

การสอนอาน

วธิีสอนอานแนวสื่อสาร
                การอานเปนสวนหนึ่งของกระบวนการส่ือสาร  ดังนั้นการสอนอานจึงควรมุงเนนใหนัก
เรียนมสีมรรถวิสัยในการส่ือสารทางดานการอาน  การมีสมรรถวิสัยในดานการอาน  คือ การที่ผู
อานสามารถเขาใจขอความที่อาน  และสามารถนํ าขอความที่อานเขาใจนี้ไปใชประโยชนได (อรุณี
วิริยะจิตรา  และสรณ ี วงศเบี้ยสัจจ  2531 : 15)
                เกร็ลเล็ท  (Grellet  1981 : 19)  ใหความเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนไววา
ควรเปนกจิกรรมที่ผูเรียนรูจักแกปญหาดวยการหาคํ าตอบจากขอความที่อาน  ซึ่งเปนการมอบ
ภาระงานใหทํ า  ส่ิงที่นํ ามาใหอานจะเปนบทความ  ตาราง  แผนผัง  สมุดรายชื่อสินคาและราคา
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สินคา  ลักษณะกิจกรรมดังกลาวจะชวยใหบทเรียนมีลักษณะเปนจริงข้ึน  เชน  การอานโฆษณา
จากหนงัสือพมิพเพื่อเลือกรายการวิทย ุ โทรทัศน  ชมภาพยนตร  นอกจากนี้อาจจะใหผูเรียนเปนผู
หาขอมูลที่ตองการจากตารางหรือแผนผัง
                ไวท (White 1981 : 89)  เสนอแนะแบบฝกหัดหรือกิจกรรมที่ควรใชฝกอานเพื่อการส่ือ
สาร  สรุปไดวา  ผูสอนควรคํ านึงถึงจุดประสงคของผูเรียนเปนหลัก  การเลือกกิจกรรมฝกทักษะการ
อานควรมีสถานการณจ ําลอง  ผูเรียนควรไดทํ ากิจกรรมหลังการอานจากบทความนั้น ๆ และ
สามารถที่จะส่ือใหผูอ่ืนเขาใจไดโดยวิธีพูด  อธิบาย  เขียน  หรือส่ือขอความในรูปของแผนผัง  แผน
ภูมหิรือตาราง   หรือท ํากิจกรรมเปนกลุม
                สุภัทรา   อักษรานุเคราะห (2530 : 51)  กลาวถึงการสอนอานเพื่อการส่ือสารไววา
ตองเนนใหผูเรียนมีเหตุผลในการอาน   หมายถึง  ผูอานตองรูวาตนเองอานเพื่ออะไร   เชน  เพื่อ
ถายโอนขอมูล  เปนตน   และการอานยังเปนบันไดที่จะกาวไปสูกิจกรรมอ่ืน ๆ   ที่ตองใชทักษะการ
ฟง   พูด  และการเขียน
                สุมิตรา  อังวัฒนกุล  (2537 : 178–179)  ไดเสนอข้ันตอนและกิจกรรมการสอนอานเพื่อ
การส่ือสารไวดังนี้
                กิจกรรมกอนการอาน  (Pre-reading Activities)
                เปนการสรางความสนใจและปูพื้นความรูในเร่ืองที่จะอาน  ตัวอยางกิจกรรมในข้ันนี้ได
แก

1. ใหคาดคะเนเร่ืองที่จะอาน  เปนการกระตุนใหผูเรียนคํ านึงถึงความรูเดิมแลวนํ าไป
สัมพนัธกับเร่ืองที่อาน  การคาดคะเนอาจจะผิดหรือถูกก็ได
                2. ใหเดาความหมายของค ําศัพทจากบริบท  โดยดูจากประโยคขางเคียง  หรือจากรูป
ภาพ  และการแสดงทาทาง
                กิจกรรมระหวางการอาน  ( While-reading Activities)
                เปนการท ําความเขาใจโครงสรางและเนื้อความในเร่ืองที่อาน  กิจกรรมในข้ันนี้ไดแก
                1. ใหลํ าดับเร่ืองโดยใหตัดเร่ืองออกเปนสวน ๆ  อาจจะเปนยอหนา  หรือประโยคก็ได
แลวใหผูเรียนในกลุมลํ าดับขอความกันเอง
                2.  เขียนแผนผังโยงความสัมพันธของเนื้อเร่ือง
                3.  เติมขอความลงในแผนผังของเนื้อเร่ือง
                4.  เลาเร่ืองโดยสรุป
                กิจกรรมหลังการอาน  (Post-reading Activities)
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                เปนการตรวจสอบความเขาใจของผูเรียน  กิจกรรมที่ท ําอาจจะเปนการถายโอนไปสู
ทกัษะอ่ืน ๆ เชน ทักษะการพูด  และการเขียนก็ได โดยใหทํ ากิจกรรมดังตอไปนี้
                1.  ใหแสดงบทบาทสมมติ
                2.  ใหเขียนเร่ืองหรือเขียนโตตอบ  เชน  เขียนจดหมาย  เขียนบทสนทนา  เขียนแบบ
ฟอรม  วาดรูป  เปนตน
                3.  พดูแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองที่อาน
                วิสาข  จัติวัตร  (2528 : 43-45)  สรุปกลวิธีในการสอนอานเพื่อการส่ือสารไวดังนี้
                1.  กอนอานขอความใด ๆ  ผูอานควรทํ านายขอความที่อานลวงหนาจากหัวขอเร่ือง  หัว
ขอยอย  โดยใชความรูของตนเองที่มีอยูเกี่ยวกับเร่ืองนั้น ๆ  ผูอานสามารถเดาเนื้อเร่ืองไดจากรูป
ภาพ  ตาราง  แผนภูม ิ ซึ่งสามารถแนะเนื้อหาของเร่ืองที่จะอานได
                2.  ผูอานควรมีจุดประสงคในการอาน เชน อานเพื่อคนหาขอมูลบางอยางโดยใชเทคนิค
scanning กวาดสายตาอานขอความอยางรวดเร็ว  เพื่อหาขอความที่ตองการ  ทั้งนี้ผูเขียนอาจตั้ง
ค ําถามหรือปญหาใหผูอานหาคํ าตอบกอนที่จะอานขอความนั้น ๆ  เพื่อใหผูอานมีวัตถุประสงคใน
การอาน
                3. การตคีวามหมายของคํ าศัพทยากจากขอความในบริบท  โดยผูอานอาจจะอนุมาน
ความหมายของคํ าศัพทไดจากคํ าที่มีความหมายคลายกัน  คํ าที่มีความหมายตรงกันขาม  โครง
สรางของคํ า  และจากประสบการณของผูอาน
                4. ผูอานควรทราบความสัมพันธของประโยคตาง ๆ  และโครงสรางของยอหนาที่อาน
โดยใชความรูเกี่ยวกับศัพท  ไวยากรณ  และคํ าที่ใชเชื่อมประโยค  เชน  สามารถเขียนโครงสราง
ของยอหนาซึ่งประกอบดวยใจความสํ าคัญ  และขอความสนับสนุนได   สามารถบอกหนาที่ของ
ภาษาวาขอความนั้น ๆ มีจุดมุงหมายที่จะใหค ําจ ํากัดความ  บรรยาย  ใหตัวอยาง  หรือใหเหตุผล
เปนตน
                5. ควรสรางแบบฝกการอานตามแนวการสอนเพื่อการส่ือสารที่แปลกใหมและชวยใหผู
อานเขาใจขอความที่อานไดดียิ่งข้ึน  คือถายโอนขอมูลที่อานในรูปแบบตาง ๆ
                   5.1 การถายโอนขอมูลจากขอความที่อานมาเปนแผนผัง  ตาราง  รูปภาพ  แผนที่
และแผนภูมิ
                   5.2  การถายโอนขอความจากแผนผัง  ตาราง  แผนที่  แผนภูม ิ และรูปภาพ  เปนขอ
ความภาษาอังกฤษ
                   5.3  การยอขอความที่อานในรูปของตาราง  หรือยอหนาส้ัน ๆ
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                   5.4  การอานเพื่อแกปญหาโดยใชหลัก  Jigsaw  Reading  คอืผูอานพยายามน ําเนื้อ
หาขอมูลมาปะติดปะตอกันเพื่อแกปญหาบางอยาง
                กจิกรรมการสอนอานเพื่อการส่ือสารนั้น  เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนเปนผูหาขอ
มลูทีต่องการจากส่ิงที่อาน  จากนั้นอาจใหทํ ากิจกรรมหลังการอาน  กิจกรรมที่ใหท ําไมใชกิจกรรมที่
ตรวจสอบความเขาใจในการอาน  แตเปนการใหส่ือความหมายหรือถายโอนความรูในรูปแบบ
ตางๆ  เชน  โดยการพูดสรุป  เขียน  หรือส่ือความหมายในรูปแผนผัง  ตาราง  แตบางคร้ังในการจัด
กจิกรรมการสอนอานเพื่อการส่ือสารนั้น  การใชคํ าถามถูกผิด  เติมคํ า  หรือแบบตัวเลือกตอบ  ก็
จะเปนการชวยใหผูอานสามารถเรียงลํ าดับเนื้อหา  และทํ าใหเขาใจบทอานไดดียิ่งข้ึน

วธิสีอนอานเนนการวิเคราะหวิจารณ
                ในยคุของขอมูลขาวสารในปจจุบัน  ความสามารถในการอานเชิงวิเคราะหวิจารณเปน
ส่ิงจ ําเปนมาก   เพื่อใหนักเรียนสามารถแยกแยะไดวาควรเชื่อแหลงขาวใด  ขาว  หรือโฆษณาใด
เปนโฆษณาชวนเชื่อ  หรือเปนขอมูลที่เปนความจริง  ในการสอนภาษาอังกฤษควรใชกลวิธีการ
สอนเพื่อพัฒนาการอานเชิงวิเคราะหวิจารณ  ดังนี้
                1. วิเคราะหภาษา  ครูควรฝกใหนักเรียนสามารถแยกแยะหรือวิเคราะหไดวาขอมูลที่
อานเปนความจริงหรือความคิดเห็น  โดยครูใหนักเรียนวิเคราะหวาขอความใดเปนความจริงที่นา
เชือ่ถอื  หรือวาเปนเพียงความคิดเห็นของผูเขียน   และฝกใหนักเรียนวิเคราะหวาขอความใดเปน
โฆษณาชวนเชื่อ
                2. การแกปญหาแบบ IDEAL  (Identifying, Defining, Exploring, Acting  and
Looking)  การสอนแกปญหาแบบ  IDEAL  ชวยใหนักเรียนรูข้ันตอนของการแกปญหาและยังชวย
ใหนกัเรียนมีโอกาสใชความคิดแบบวิเคราะหวิจารณเพื่อแกปญหาดวย  แบรนสฟอรด และคณะ
(Brandsford et al 1986)  เปนผูริเร่ิมกลวิธีแกปญหาแบบนี ้  และฟลินน (Flynn 1989) เสนอแนะ
ใหผสมผสานการสอนแบบรวมมือกันเขากับการสอนแกปญหาแบบ  IDEAL  ซึง่จะชวยใหนักเรียน
ไดพัฒนาทักษะการอานแบบวิเคราะหวิจารณในสภาพการณที่ชวยใหนักเรียนคนควาสอบถามหา
ความรู  มีความมั่นใจในตนเองเพิ่มข้ึน  และสามารถใหความรวมมือกับผูอ่ืนไดอยางแทจริง  เนื่อง
จากไดมีโอกาสไดอภิปรายหาความกระจางตลอดจนประนีประนอมกับผูอ่ืนในกลุม
                ทักษะการอานเชิงวิเคราะหวิจารณตองอาศัยความคิดในระดับสูงคือการสังเคราะห  
การประเมินผล  และการวิเคราะห  ซึ่งสามารถพัฒนาใหเกิดข้ึนไดโดยการแกปญหาแบบ  IDEAL
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ผสมผสานกับการสอนแบบรวมมือกันของนักเรียน  โดยข้ันตอนของการแกปญหาแบบ  IDEAL  มี
ดังนี้คือ

1. บอกไดวาอะไรคือปญหา  (Identifying the problem)  นกัเรียนควรตระหนักวา
อะไรเปนปญหาที่จะตองแก

2. ระบปุญหาใหชัดเจน  (Defining the problem)  นอกจากจะรูวาอะไรเปนปญหา
แลว  ในข้ันตอนนี้นักเรียนควรระบุไดวาปญหาที่ชัดเจนคืออะไร  โดยใชความรูจากประสบการณ
เดิมมาชวย
                3.  หากลวิธีแกปญหา  (Exploring strategies)  อาจใชกลวิธ ี3 ข้ันตอน  ดังนี้
                 3.1   แบงปญหาออกเปนสวนยอย ๆ

    3.2  มองปญหายอนกลับไป
                 3.3   พยายามแกปญหาในสถานการณที่งายข้ึน
                นกัเรียนตองหากลวิธีตาง ๆ มาแกปญหาและอภิปรายรวมกันวากลวิธีใดเหมาะสมที่สุด

4. แกปญหาและดูผลที่เกิดข้ึน  (Acting on idea and looking)  นกัเรียนแกปญหา
ตามกลวิธีที่คิดไวและดูวามีผลอะไรเกิดข้ึน ถากลวิธีที่เลือกไมสามารถท ําใหเกิดผลตามที่หวัง  ควร
ใชกลวิธีใหมและประเมินผลที่เกิดข้ึน
                สรางตารางการคนควา  (Inquiry chart  or  i-chart)  ฮอฟแมน (Hoffman 1992)
เสนอแนะการใชตารางการคนควาเพื่อพัฒนาความสามารถในการอานเชิงวิเคราะหวิจารณ  นัก
เรียนสามารถฝกการคนควาหาความรูจากแหลงตาง ๆ  แลวประเมินและสรุปขอมูลที่ไดมา  ซึ่งข้ัน
ตอนในการทํ าตารางคนความี 3 ข้ันตอนใหญ ๆ ดังนี้
                ข้ันวางแผน

1. หาหวัขอ  ครูและนักเรียนชวยกันหาหัวขอที่จะทํ าการคนควาตามความสนใจ
ของนักเรียน

2. ตัง้ค ําถาม  ครูและนักเรียนชวยกันตั้งคํ าถามเกี่ยวกับหัวขอเร่ืองที่ตองการคน
ควาแลวเขียนลงในตาราง

3. หาแหลงขอมูล  ใหนักเรียนคนควาวาหัวขอเร่ืองที่ตองการมีอยูที่ใดบาง  อาจ
เปนสารานุกรม  ตํ ารา  หรือบทความ  แลวบันทึกแหลงขอมูลที่ไดไวในตาราง
                ข้ันปฏิสัมพันธ

1. สํ ารวจความรูเดิม  ครูสํ ารวจความรูเดิมของนักเรียน  โดยถามคํ าถามที่ตั้งไว
เกีย่วกบัหัวขอที่ตองการ  นักเรียนอาจตอบถูกหรือผิดก็ได ครูบันทึกคํ าตอบไว
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2. ขอมลูทีน่าสนใจและคํ าถามใหม ๆ   ในขณะที่คนควานักเรียนอาจพบขอมูลหรือ
สถติทิีน่าสนใจที่ไมเกี่ยวของกับคํ าถามเดิมที่ตั้งไว  นักเรียนอาจบันทึกลงในตารางรวมทั้งคํ าถาม
ใหม ๆ ที่เกิดข้ึนระหวางการอาน

3. อานขอมูลจากแหลงตาง ๆ แลวบันทึกลงในตาราง  นักเรียนบันทึกขอมูลจาก
แหลงตาง ๆ ลงในตารางภายใตการแนะนํ าของครู  ขอมูลที่บันทึกตองถูกตองตามแหลงที่คนควา
                ข้ันประเมินผลและบูรณาการ

1. สรุป  นักเรียนสรุปขอมูลที่ไดจากแหลงตาง ๆ ซึ่งตองใชความสามารถในการ
วิเคราะหและสังเคราะห  ในกรณีที่ขอมูลที่ไดจากแหลงตาง ๆ ขัดแยงกัน  นักเรียนตองประเมินวา
ควรจะเชื่อขอมูลจากแหลงใด

2. เปรียบเทยีบ  เปรียบเทียบผลสรุปที่ไดกับความรูเดิมของนักเรียน เพื่อดูวานัก
เรียนสามารถหาขอมูลใหม ๆ ไดเพียงไร  สามารถลมลางความเขาใจผิดที่เคยมีไดหรือไม

3. วิจยักลุมยอย  สํ าหรับคํ าถามบางขอที่ไมสามารถหาค ําตอบไดใหนักเรียนกลุม
ยอยนํ าไปคนควา

4. รายงานผล  หลังจากการคนควาแลวรายงานหนาชั้นเรียน
                การสอนการสรางตารางคนควานี้อาจใหนักเรียนทํ าเปนกลุมกอนที่จะใหท ําเดี่ยว  เพื่อ
ฝกทกัษะและกระบวนการตาง ๆ ในการสรางตารางการคนควา  การสรางตารางเชนนี้นอกจากฝก
ใหนักเรียนรูจักใชความสามารถในการอานเชิงวิเคราะหวิจารณแลวยังเปนพื้นฐานในการทํ าราย
งานตาง ๆ ดวย

วิธีสอนอาน MIA

ความเปนมาของวิธีสอนแบบ  MIA
                ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่ทุกประเทศใหความสํ าคัญตลอดมา   ซึ่งรวมทั้งประเทศไทย
ดวยทีใ่หความสนใจตอภาษาอังกฤษ   จนกระทั่งไดบรรจุเอาวิชาภาษาอังกฤษเปนวิชาหนึ่งในหลัก
สูตรการเรียนการสอนใหกับนักเรียนไทยทั้งในระดับประถมศึกษา   มัธยมศึกษา  และในระดับที่สูง
ข้ึน   ซึง่ครูผูสอนตางก็พยายามคนควาหาวิธีการสอนใหม ๆ มาใชกันอยูเสมอ   แตผลที่ไดรับก็ยัง
ไมเปนที่นาพอใจนัก
                การเรียนภาษาอังกฤษในประเทศไทย   เปนการเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตาง
ประเทศ   และเนื่องจากโอกาสที่ผูเรียนจะใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจํ าวันนั้นมีนอยมาก   ทํ าให
การเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยไมคอยประสบผลสํ าเร็จเทาที่ควร   ดังนั้นบรรดาครูอาจารย
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และนกัการศึกษาจึงไดสงเสริมการฝกใหกับผูเรียนไดมีความสามารถในการอานตํ ารา   เอกสาร
ภาษาอังกฤษกันมาก   เพื่อจะปรับปรุงแกไขตอไป   และไมเฉพาะในประเทศไทยเทานั้นที่ประสบ
ปญหาเชนนี้
                  เมอรดอกซ (Murdoch)อาจารยสอนภาษาที่มหาวิทยาลัยคูเวต  (Kuwait  University)
กป็ระสบปญหาเชนเดียวกัน   จึงไดพยายามคิดหาวิธีการสอนอานภาษาอังกฤษแนวใหมข้ึน   โดย
ยดึหลักจติวิทยาภาษาศาสตร  (Psycholinguistics)   เปนจิตวิทยาในการคิดและการสอนเพื่อการ
ส่ือสาร   โดยใชชื่อวา  “ A  More  Integrated  Approach  to  the  Teaching  of  Reading “
นอกจากยดึหลักดังกลาวนี้แลว   เมอรดอกซยังเนนการฝก   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
ใชทักษะตาง ๆ คือ ทักษะการฟง ทกัษะการพูด ทกัษะการอาน และทกัษะการเขียน  ควบคูกันไป
ตลอดเวลา      และเนื่องจากการสอนของครูเทาที่ผานมาสวนใหญจะแยกทักษะแตละทักษะออก
จากกนัโดยเดด็ขาด   ซึ่งเปนเร่ืองที่นาเสียดายมาก   เพราะการสอนเชนนี้ไมเปนการสงเสริมใหผู
เรียนเปนผูรอบรูทางภาษา   รวมทั้งวัสดุอุปกรณที่ใชในการเรียนการสอนปจจุบันนี้มักจะแยก
ทกัษะตาง ๆ ออกจากกันอยางเห็นไดชัดเจน   นอกจากนั้นทักษะการอานมักจะถูกแยกจากทักษะ
อ่ืน ๆ โดยส้ินเชิง   ซึ่งถือวาเปนการปดกั้นโอกาสในการพัฒนาทักษะอ่ืน ๆ  ควบคูกันไปดวย   ซึ่ง
โดยปกตแิลวทักษะตาง ๆ จะตองมีความเกี่ยวของสัมพันธกันอยูเสมอ   ดังนั้นในการสอนแตละ
คร้ังจงึควรมทีกัษะทั้ง 4 ทักษะควบคูกันไป   แตจะมุงความสนใจไปสูทักษะใดทักษะหนึ่งเทานั้น
ในขณะเดยีวกันทักษะอ่ืน ๆ ที่ไมไดเนนก็จะไดรับการพัฒนาไปพรอมกัน (Murdoch 1986 : 9–10)
                นอกจากนัน้จากการศึกษายังพบวา  การสอนอานโดยใหผูเรียนทํ าแบบฝกหัดแบบเลือก
ตอบ  (multiple  choices)  หรือ แบบถูก – ผิด   (true – false)   เปนการฝกอานที่ยังไมเหมาะสม
เทาไรนกั   เนื่องจากผูเรียนจะไมไดพัฒนาทักษะเทาที่ควร   และบางคร้ังอาจจะทํ าใหผูเรียนเกิด
ความสับสนมากข้ึน   เนื่องจากแบบฝกทั้ง  2  ประเภทนี้จะมีประโยชนในการทดสอบมากกวาการ
ฝกฝนทกัษะ   ดังนั้นแบบฝกที่ดีควรจะเปนแบบฝกที่ตองคิดแลวเขียนออกมาเปนคํ าพูดของตัวผู
เรียนเอง   ซึ่งเปนการฝกกระบวนการคิด  (Thinking  Process)   และแบบฝกเชนนี้ยังถือเปนการ
สอนอานเพื่อการส่ือสารที่ดีมาก  (Murdoch  1986 : 9)
 
ขัน้ตอนการสอนอานแบบ  MIA
                ข้ันตอนการสอนอานแบบ  MIA  (A More  Integrated  Approach to the Teaching
of  Reading)  ที ่ George  S. Murdoch  ไดคิดพัฒนาข้ึนมีแนวการสอนดังนี้  (Murdoch  1986)
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                1. คํ าถามน ํากอนการอาน   (Guiding  questions)     คอื  ข้ันตอนที่ครูผูสอนจะตองตั้ง
ค ําถาม   หรือขอความที่เกี่ยวของกับเร่ืองที่จะอาน   เพื่อเปนการกระตุนและทํ าใหเกิดการอภิปราย
รวมกนัระหวางครูกับผูเรียนกอนที่จะอานเร่ือง  ซึ่งเปนการโนมนาวใหผูเรียนเกิดความสนใจในเร่ือง
ทีจ่ะอาน   และการอภิปรายรวมกันเปนกระบวนการคาดการณลวงหนาวาเร่ืองที่อานนั้นเปนเร่ือง
เกีย่วกบัอะไร   และเมื่อถึงเวลาอานผูเรียนก็จะพยายามคนหาค ําตอบวาส่ิงที่พวกเขาคาดการณไว
ลวงหนานัน้ตรงกับเร่ืองที่อานหรือไม   การอานจึงเปนการกระตุนเราใจใหผูเรียนไดคนหาคํ าตอบ
ดงัเชนที่กูดแมนไดกลาวเอาไววา  “การอาน  เปนเกมการเดาชนิดหนึ่ง”  เชน
                Discuss these questions in group and with your teacher.

1. What is your favourite food?
2.  Name some kinds of food that are eaten all over the world.
3. Why do you think these “international dishes” are so popular?
ซึง่ในการอภิปรายรวมกันนั้น   เออร ( Ur 1981 : 2–4)  ไดกลาวถึงเปาหมายเอาไว

ดังนี้  คือ
1. เพือ่เปนการฝกใหผูเรียนใชภาษาไดอยางคลองแคลวและมีประสิทธิภาพ    เพราะ

โอกาสที่ผูเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศจะไดใชภาษานอกชั้นเรียนนั้นมีนอย
มาก

2. เพือ่สนองความตองการตามเปาหมายของแตละบุคคล   เพราะทุกคนนั้นมีเปา
หมายในการใชภาษาที่แตกตางกัน ดังนั้นการฝกอภิปรายในหองเรียนจึงเทากับเปนการฝกใหผู
เรียนใชภาษาตามหนาที่ตาง ๆ ดวย

3. เพือ่เรียนรูประสบการณและขอมูลในขอบขายนั้น ๆ เพิ่มเติม   การไดแสดงความ
คดิเหน็   และแลกเปล่ียนประสบการณภายในกลุม   จะท ําใหผูเรียนแตละคนไดเรียนรูส่ิงตาง ๆ
เพิม่เติมจากเพื่อน

4. เพือ่สงเสริมสวนประกอบอ่ืน ๆ ในการเรียนรู   เชน  สงเสริมความคิดสรางสรรค
ความรวมมือซึ่งกันและกัน   การคิดอยางมีเหตุผล   และยังสงเสริมทักษะการพูดอภิปรายอีกดวย

2. ท ําความเขาใจกับคํ าศัพท   (Vocabulary)
     จดุประสงคของข้ันตอนนี้  คือ  เพื่อใหผูอานเกิดความมั่นใจวาคํ าศัพทบางคํ าที่เปน

ตวับงชีค้วามหมายนั้นผูอานมีความเขาใจถูกตองแลวหรือยัง   โดยครูจะเปนผูเลือกคํ าศัพทเหลา
นัน้ข้ึนมาเอง   คํ าบางคํ านั้นผูเรียนอาจจะรูความหมายแลว   หรือบางคํ าที่มีความหมายหลาย
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ความหมาย   ครูผูสอนอาจจะเขียนความหมายของคํ าศัพทนั้นในสถานการณที่พบเห็นกไ็ด   เพื่อผู
เรียนจะไดไมเกิดความสับสนและทํ าใหเขาใจเนื้อเร่ืองที่อานไดงายข้ึน   เชน
                Directions :  Make sure you are familiar with the main meanings of these words
before you begin the next section.  Use your dictionary to find  or check the meanings
of the words  that have not been defined.

1. credit (n.)  .......................................
2. inventor (n.)  The first person to think of or to make something

           3. customer (n.) .................................
           4. cartoonist (n.) ................................
                3. ครูใหเนื้อเร่ือง   (The  Text)
                    ครูผูสอนแจกเนื้อเร่ืองใหผูเรียนอานตามเวลาที่กํ าหนด หลังจากที่ไดทราบความ
หมายของคํ าศัพทแลว และในเนื้อเร่ืองที่อานนั้นจะมีค ําถามยอยแทรกอยู เพื่อใหผูอานไดวิเคราะห
เนือ้เร่ือง  เชน  วิเคราะหความสัมพันธระหวางค ํานามกับค ําสรรพนามในเนื้อเร่ือง   เพื่อเปนการ
กระตุนและสงเสริมความเขาใจในการอานใหมากยิ่งข้ึน   โดยในการวิเคราะหเนื้อหาแบบนี้ยังจะ
ชวยท ําใหผูเรียนเกิดการตื่นตัวเพราะตองคิดอยูตลอดเวลา   และตองพยามยามท ําความเขาใจเนื้อ
เร่ืองโดยตลอดดวย   เชน
                Directions  :  Read the following text.
                Autoine Feuchtwanger , who was a Bavarian sausage peddler, is usually given
credit for having invented the first hot dog. His creation first appeared in St. Louis,
Missouri, in the United States in 1883.

1. “peddler”  means.........................
2. “His”  refers to............................
4. ท ําความเขาใจเนื้อเร่ือง   (Understanding the Text)
    เมอดอกซ  (Murdoch  1986) เชือ่วา วิธีการหนึ่งที่จะใชทดสอบความเขาใจของผู

อานไดด ี คอื  การใหผูอานเติมขอความจากประโยคปลายเปดที่ครูกํ าหนดใหเด็กเขียนประโยค
เหลานัน้ใหเปนประโยคขอความที่สมบูรณตามเนื้อเร่ืองที่อาน โดยในการเติมขอความนั้นตอง
พจิารณาวาผูอานจะไมสามารถไปลอกประโยคจากเนื้อเร่ืองมาตอบได
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                   แตถาผูสอนเห็นวาความสามารถของผูอานไมสามารถใชภาษาและสํ านวนของตัวเอง
ไดอาจจะแกไขโดยวิธีเลือกประโยคที่เปนใจความสํ าคัญของเร่ืองมาเปนประโยคใหนักเรียนเติมใจ
ความใหสมบูรณแทน
                    Directions : Complete the following sentences according to the text.

1. Antoine Feuchtwanger was................................
2. Antoine lent his customers gloves because........................................
3. Antoine was famous for......................................

                5. การถายโอนขอมูลในรูปแบบอ่ืน   (Information  Transfer)
                    เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนนํ าความรูหรือขอมูลที่ไดจากการอานมาเสนอใหมในรูป
แบบอ่ืน  เชน   อาจน ําความรูหรือขอมูลที่ไดจากการอานมาเสนอใหมในรูปตาราง   แผนภูมิ
กราฟ  หรือ  แผนที่  อยางใดอยางหนึ่งตามความเหมาะสมของขอมูล   ซึ่งหากผูอานสามารถทํ าได
กย็อมแสดงวาผูอานสามารถจับประเด็นสํ าคัญของเร่ืองได   โดย George S. Murdoch  กลาววา
กจิกรรมนีไ้มใชแบบฝกหัดทั่ว ๆ ไป   แตเปนการกระตุนใหผูอานหาทางแกไขปญหาไมใชทํ าแบบ
ฝกหัด   เชน
                    Directions : List those belong to these categories as many as you can.
      Food       Persons         Places         Things  Occupations
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

                6. การท ําแบบฝกหัดตอชิ้นสวนประโยค  และเรียงโครงสรางอนุเฉท ( Jigsaw Exercise
& Paragraph Structure)
                    ครูเตรียมชิ้นสวนของประโยคใหจํ านวนหนึ่ง   แลวใหแตละกลุมพยายามตอชิ้นสวน
ตางๆของประโยคเหลานั้นใหเปนประโยคที่สมบูรณ   และเรียงตามลํ าดับที่ถูกตองดวย   กิจกรรมนี้
อาจจะท ําเปนกลุม  หรือท ําเปนรายบุคคลก็ได   ประโยคที่ใหตองเปนเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือเหตุ
การณใดเหตุการณหนึ่ง   และกิจกรรมนั้น ๆ ก็เพื่อตอประโยคใหถูกตอง   อันจะน ําไปสูการแก
ปญหา   หรือทราบเร่ืองที่เกิดข้ึน   ซึ่งการทํ ากิจกรรมโดยใหแตละคนนํ าขอมูลมาตอกันนั้นตองพูด
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และถามกัน   แลวพิจารณาเลือกขอมูลมาตอกันใหเปนเร่ืองราวที่ถูกตอง    จะท ําใหนกัเรียนเกิด
ความสนใจและเกิดแรงจูงใจในการเรียน  เชน
                    Directions : Each group has to try to organize the slips of the passage into a
complete paragraph.

- Antoine Feucthwanger, a Bavarian sausage seller,
- who was very famous for his sausages,
- allowed his customers to use white gloves
-     while they were eating hot sausages.
- Unfortunately, the customers often forgot to return the gloves
- and this caused him to lose money,
- because he had to pay for so many new pairs of gloves.
- So, Antoine got the clever idea of putting the sausages into buns, and

created the first hot dog.
                7. การประเมินผลและการแกไข   (Evaluation & Correction)
                    ข้ันตอนนีเ้ปนการประเมินผลงานสวนรวมอีกคร้ัง   หลังจากที่ไดทํ าการประเมินผลใน
เกอืบทุกข้ันตอนกอนนี้แลว    และเปนการแกไขเกี่ยวกับเร่ืองของภาษาทีน่กัเรียนใชในการอภิปราย
และเขียนในแบบฝกหัดรวมกัน   เพือ่ใหเปนบรรทัดฐานที่ดีแก  นกัเรียนตอไป
                การสอนอานโดยวิธี MIA เปนการสอนอานที่เนนการฝกใชทักษะตาง ๆ คือ ทักษะการ
ฟง   ทักษะการพูด  ทักษะการอาน  และทักษะการเขียน ควบคูกันไปตลอด  ซึ่งมีลํ าดับข้ันการสอน
ดงันี ้คือ  คํ าถามน ํากอนการอาน  การใหความรูดานคํ าศัพท  การอานและวิเคราะหเร่ือง   การทํ า
ความเขาใจเนื้อเร่ือง   การถายโอนขอมูล    การทํ าแบบฝกหัดตอชิ้นสวนประโยคและเรียงโครง
สรางอนุเฉท   การประเมินผลและการแกไขขอผิดพลาด

ความคงทนในการจํ า

ความหมายและรูปแบบของความคงทนในการจ ํา
             ความจ ําเปนส่ิงสํ าคัญสํ าหรับคนเราอยางยิ่ง   โดยเฉพาะตอการเรียนรูและการดํ ารง
ชวิีต   ผูที่สามารถเก็บรักษาประสบการณ หรือผลของการเรียนรูไวในปริมาณที่มากกวาเมื่อเวลา
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ผานไประยะหนึ่งจัดวามีความจ ําที่ดีกวา   ในการเรียนรูนั้นผูเรียนยอมปรารถนาที่จะมีความจ ําที่ดี
กวาและนานกวา   หรือกลาวไดวามีความคงทนในการจํ า
                วิงฟลด  และ  เบอรนส  (Wingfield and  Byrnes  1981 : 7-8)   กลาววา  ความคงทน
ในการจ ําเปนกระบวนการที่สามารถบงชี้ความสํ าเร็จหรือความลมเหลว ในการจํ าขอมูลจาก
ประสบการณซึง่จะคงอยูในระบบความจ ําได เมือ่มกีารน ําขอมูลเหลานั้นมาใชเปนพื้นฐานในการ
จํ าขอมูลใหม
                ฮุสตัน บี และ ริมม  (Houston, Bee, and Rimm  1983 : 212)  กลาววา ความคงทน
ในการจ ําหมายถึง   ส่ิงที่เกิดข้ึนเนื่องจากการเรียนรูมีลักษณะเปนขอมูลที่สะสมไวในระบบความ
จ ําภายหลังจากประสบความสํ าเร็จในการทดลองทํ ามาแลว
                แซคคุซโซ  (Saccuzzo  1987 : 227-228)   และออรนสไตน  (Ornstein  1985 : 337-
338)  มคีวามเหน็ตรงกันวา  ความคงทนในการจํ าเปนสวนหนึ่งของกระบวนการจํ า   กลาวคือ
กระบวนการจ ําประกอบดวย
                1. การรับรู  (Perceptual  encoding)  ในการจํ าเหตุการณตาง ๆ ไดตองมีการรับรู
การรับรูเกิดข้ึนไดเมื่อขอมูลที่ไดจากการสัมผัสนั้นไปกระตุนการรับรูที่เหมาะสมแลวเสนประสาท
จะถายทอดขอมูลตาง ๆ ไปสูสมอง   ในกระบวนการรับรูจะมีการจัดระเบียบขอมูลที่ไดจากการ
สัมผัสใหเปนการรับรูความหมายที่งายที่สุด
                2. ความคงทนในการจํ า  (Retention)  เปนการจํ าเหตุการณตาง ๆ ใหยาวนานที่สุดเทา
ทีต่องการ   ชวงเวลาของความคงทนในการจํ า   อาจจะเปน 2-3 วินาที  หรือ 2-3 ป  หรือตลอดไป
ความคงทนในการจ ําจะมากหรือนอยลงนั้น  ข้ึนอยูกับวา  ขอมูลใหมนั้นสัมพันธกับความจ ําที่มีอยู
และสํ าคัญตองานอาชีพและอ่ืน ๆ
                3. การนํ าขอมูลไปใช  (Retrieval)  เปนการนํ าขอมูลที่สะสมไว  ซึ่งเปนผลมาจากเหตุ
การณในอดีตมาใช
                นกัจิตวิทยาไดแบงความจํ าออกเปน  3  ชนิด  คือ  (Devine  1986 : 34-35)   
                1. ความจ ําจากการรูสึกสัมผัส  (Sensory  storage  memory)  เปนข้ันตอนที่เก็บขอมูล
ไวไดนอยกวา 1 วินาท ี  ซงเปนระบบความจ ําที่มีความสํ าคัญมากในการทํ ากิจกรรมเกี่ยวกับภาษา
ในการอานเร่ิมตนดวยการรับรูตัวอักษร  และภาพเปนระบบที่ปฏิบัติงานโดยอัตโนมัติ  แตเก็บขอ
มลูไดนอยมาก   หรือไมสามารถเก็บขอมูลใด ๆ ไวในความจ ํา
                2. ความจ ําระยะส้ัน  (Short term memory)   เปนข้ันตอนที่ควบคุมได  และขอมูลจะ
อยูในความจ ําเปนเวลา  2-3 วินาที  และถาจํ าขอมูลใหไดนาน ๆ ก็ตองมีการกระทํ าซํ้ าหลาย ๆ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 32

คร้ัง  จนจ ําได  ซึ่งเปนระบบที่ผูอานจ ําประโยคที่เปนใจความสํ าคัญขณะเดียวกันก็จะหาประโยค
สนบัสนนุ  หรือตองการประเด็นหลักของขอความที่ยาวมาก   ในขณะที่ตรวจสอบประเด็น
สนบัสนุนที่อยูในขอความที่ตามมา
                3. ความจ ําระยะยาว  (Long term memory)  ในข้ันตอนนี้ความจํ าจะคงอยูไดถาวร
มากหรือนอยข้ันอยูกับขอมูลที่มาจากความจ ําระยะส้ัน   ในระบบนี้เปนที่เก็บรวบรวมความรูเดิม
ทัง้หมด   และอาจเก็บไวไดยาวนานหรือตลอดชีวิตไมมีขอมูลสูญหายเพียงแตจะมีการจัดที่วาง
เพือ่รับขอมูลใหม   ซึ่งเปนความสามารถในการรับขอมูลที่ไมจ ํากัด

การทดสอบความคงทนในการจ ํา
             ฮสุตัน  และคณะ  (Houston et.al.  1983 : 212-214)  กลาววา  ตามปกติการเรียนรู
และความคงทนในการจํ าจะอยูรวมกัน แตเราสามารถแยกทดสอบอยางใดอยางหนึ่งไดอยางอิสระ
เมื่อเราสํ ารวจพฤติกรรมการเรียนและอัตราขอมูลที่ไดจากการเรียนนั้นแสดงวาเรามุงทดสอบการ
เรียนรู   แตถาเรามุงพิจารณาขอมูลที่นักเรียนสะสมไวหลังจากการเรียนเสร็จส้ินไปแลวในชวงเวลา
หนึง่   แสดงวาเราตองการทดสอบความจํ าหรือความคงทนในการจํ า
                ฮุสตัน  และคณะ  (Houston et al. 1983 : 214-215)  เสนอวิธีทดสอบความคงทนใน
การจํ าไว  3 วิธ ี ดังนี้
                1. การระลึกได  (recall)  โดยใหนักเรียนเขียนหรือเลาส่ิงที่ผานไปแลว  โดยไมใหโอกาส
ทบทวนกอนการสอน
                2. การจํ าได  (recognition)  โดยก ําหนดคํ าถามและตัวเลือกคํ าตอบใหนักเรียนเลือก
ตอบตามความคิดเห็น  การทดสอบวิธีนี้นักเรียนจะตอบไดงายกวาวิธีการระลึก
                3. การเรียนซํ้ า  (relearning)  โดยใหนกัเรียนฝกทํ าบทเรียนในชวงเวลาหนึ่งแลวกลับ
มาฝกซํ ้าอีก   ถานักเรียนจํ าบทเรียนไดมาก  นักเรียนจะประหยัดเวลาในการฝกคร้ังหลัง
                ชัยพร  วิชชาวุธ  (2525 : 283-298)  ไดกลาวถึงวิธีการทดสอบความจํ าวาม ี3  วิธีดวย
กนั  ดังสรุปไดดังนี้
                1.   การรับรู  (Recognition)  หมายถึงการจํ าส่ิงที่ประสบพบเหน็ได  ในการวัดความจํ า
นี ้  ตองแสดงส่ิงของหรือเหตุการณ  ซึ่งเปนส่ิงที่เราเคยกระทบมาแลวตอหนาผูถูกทดสอบ   เพื่อให
ผูถกูทดสอบเกิดการรับรูส่ิงของ หรือเหตุการณที่ปรากฏตรงหนา   แลวผูถูกทดสอบจะเปรียบเทียบ
การรับรูนีก้ับการรับรูซึ่งตนเคยมีมากอนในอดีตวาเหมือนกันหรือไม   ผูถูกทดสอบจะตอบวาจํ าได
หรือจํ าไมไดจากการเปรียบเทียบนี้
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                2.  การระลึก (Recall)   แตกตางจากการรับรูตรงทีใ่นการระลึกนั้นผูระลึกจะตองสราง
เหตุการณตาง ๆ จากความจ ํา   สวนการรับรูนัน้เหตกุารณไดปรากฏตรงหนาแลว   ผูจํ าเพียงแต
อานความรูสึกของตนวาจํ าส่ิงที่ปรากฏตรงหนาไดหรือไม   การระลึกตองอาศัยการสรางเหตุการณ
หรือการรับรูเดิมข้ึนมาจากรายละเอียดยอยที่ปรากฏตรงหนา   หรือรายละเอียดยอย ๆ   ที่ร้ือฟน
มาจากความจ ํา
                3. การเรียนซํ้ า  (Relearning)   ในการจํ านั้นเราตองใชความพยายามท ําซํ ้า ๆ อานซํ้ า ๆ
หรือฟงซํ้ า ๆ  เพื่อใหส่ิงที่ตองการจํ านั้นติดอยูในความทรงจ ํา   ความพยายามนี้อาจใชเวลาหรือ
จ ํานวนคร้ังในการทํ าซํ ้าเพื่อใหจ ําไดเปนเคร่ืองวัด   นกัเรียนจะประหยัดเวลาหรือจ ํานวนคร้ังในการ
ท ําซํ ้ามากข้ึน   ถานักเรียนมีความคงทนในการจํ าอยูมาก  การประหยัดดังกลาวคิดเปนรอยละได
ดังนี้

                ถาให  A = จ ํานวนคร้ังที่ทํ าซํ ้าในการพยายามจ ําคร้ังแรก
                          B = จ ํานวนคร้ังที่ทํ าซํ ้าเพื่อใหจ ําไดอีก
                รอยละของการประหยัด =  100 ×  ( A – B)
                                                                         A
                กลาวไดวาวิธีการทดสอบความจํ านั้นแตกตางกันออกไป   แตอยางไรก็ตามจุดหมาย
ของการทดสอบคือ  การไดรูปริมาณความจ ําที่ผูเรียนมีอยูนั่นเอง

ระยะเวลาในการวัดความคงทนในการจ ํา
                ไดมีนักการศึกษาหลายทานทํ าการศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองชวงเวลาที่ใชในการทดสอบ
ความคงทนในการจํ า  ดังนี้
                แอตคินสันและชิฟฟริน  (Atkinson and Shiffrin 1968 : 89-195)  กลาววาในการ
ทดสอบความคงทนในการจ ํา   ควรเวนระยะเวลาหางจากการทดสอบคร้ังแรกประมาณ  14  วัน
เพราะเปนชวงระยะเวลาที่ความจํ าระยะส้ันจะฝงตัวกลายเปนความจ ําระยะยาวหรือความคงทน
ในการจํ า
                เกรเกอร่ี  (Gregory  1987 : 29)  กลาววา  นักจิตวิทยาการทดลองไดกํ าหนดระยะเวลา
ในการวัดความคงทนในการจํ าไว  ดังนี้
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                ความคงทนในการจํ าจากการรูสึกสัมผัส (sensory  memory)  ควรวัดหลังจากการเรียน
รูประมาณ  1  วินาท ี  เพราะเปนเพียงความรูสึกสัมผัสส่ิงเราดวยอวัยวะรับสัมผัสทั้ง  5  ไดแก ตา
ห ู จมูก  ล้ิน  และผิวหนัง  หรือสวนใดสวนหนึ่ง  แตยังไมรูความหมาย
                ความคงทนในการจํ าระยะส้ัน (short - term memory)  ควรวัดหลังจากการเรียนรู  1
นาท ี หรือนอยกวา   เพราะเปนความจ ําหลังการเรียนรูที่คงอยูในระยะเวลาอันส้ัน   ที่ตั้งใจจํ าหรือ
ใจจดใจจอตอส่ิงนั้นเทานั้น   เมื่อไมไดใสใจในส่ิงเหลานั้นแลวความจ ําก็จะเลือนหายไป
                ความคงทนในการจํ าระยะยาว  (long – term memory) ควรวัดหลังจากการเรียนรูใน
ชวง  1  นาท ี  จนถึงหลายวันหรือหลายสัปดาห    เพราะเปนความจ ําที่คงทนถาวรมากกวาความ
จ ําระยะส้ัน   ไมวาจะทิ้งระยะไวนานเพียงใด   ถาตองการร้ือฟนความจํ านั้น ๆ อาจจะระลึกออกมา
ไดทันทีและถูกตอง
                นันนอลล่ี  (Nunally อางถึงใน วรายา  ขุนทอง 2529 : 42)  กลาววา  เพื่อใหเกิด
ความคลาดเคล่ือนตาง ๆ นอยลง  ควรเวนชวงเวลาในการทดสอบคร้ังที่  2  หางกันอยางนอย  2
สัปดาห
                กลาวโดยสรุปวา  เวลาที่ใชในการทดสอบความคงทนในการจํ าสวนใหญจะใชเวลา
ประมาณ  14  วัน หลังจากการเรียนรู   เพราะเปนระยะเวลาที่ความจ ําระยะส้ันจะฝงตัวกลายเปน
ความจ ําระยะยาวหรือความคงทนในการจํ านั่นเอง
                ดังนั้นในการศึกษาทดลองคร้ังนี้ผูวิจัยจึงทํ าการวัดความคงทนในการจํ าของวิธีสอนใน
การทดลองคร้ังนี้  โดยทํ าการทดสอบหลังเรียนแลว  14 วัน  เพื่อน ําผลมาวิเคราะหความคงทนใน
การจํ า

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

งานวจิยัท่ีเกี่ยวของกับการอานเชิงวิเคราะหวิจารณ
งานวิจัยตางประเทศ
             การอานเชิงวิเคราะหวิจารณเปนการอานข้ันสูงที่มีประโยชน  คือ  ทํ าใหผูอานไดความรู
ทีถ่กูตองจากการใชความคิดพิจารณาอยางรอบคอบ   ใชเหตุผลในการวินิจฉัยเหตุการณ รวมทั้ง
สามารถนํ าประสบการณที่ไดจากการอานเชิงวิเคราะหวิจารณไปใชในการแกปญหาในชีวิตประจํ า
วันไดดยีิง่ข้ึน   ดังนั้นจึงไดมีนักวิจัยหลายทานทํ าการศึกษาคนควาวิธีการสอนในรูปแบบตาง ๆ ที่
สามารถชวยพัฒนาทักษะในการอานเชิงวิเคราะหวิจารณใหกับนักเรียน ดังนี้
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                เดวิดสัน  (Davidson  1971)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางค ําถามของครูกับคํ าตอบ
ของนกัเรียนในขณะที่มีกิจกรรมการอานแบบธรรมดา  กับการอานแบบใชความคิดในขณะที่อาน
โดยสุมตัวอยางจากนักเรียนเกรด 4  มาจ ํานวน  90  คน  แลวแบงออกเปน 18 กลุม  แตละกลุมมี
นกัเรียนหญงิ 3 คน  นักเรียนชาย 2 คน  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่อานโดยไดรับการฝกใหคิด
อยูเสมอมีแนวโนมที่จะตอบคํ าถามไปในรูปเชิงวิจารณและพอใจที่จะแสดงความคิดเห็นออกมา
มากกวานักเรียนที่อานแบบธรรมดา  ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา  พฤติกรรมของครูและนักเรียน
ทัง้ 2 กลุม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01
                วิลเลียม  (William  1981)  ไดศกึษาเร่ืองพัฒนาการในการอานเชิงวิเคราะหวิจารณของ
นกัเรียนเกรด 3-6  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาพัฒนาการทางดานความคิด  การอาน  อยางมี
วิจารณญาณ  ผูวิจัยไดสรางเคร่ืองมือเกี่ยวกับการคิด  การอาน วิเคราะหวิจารณสํ าหรับนักเรียน
เกรด 3-6   และสรางเคร่ืองมือที่ใชในการประเมินเกี่ยวกับการคิดการอานเชิงวิเคราะหวิจารณ  ผล
การวิจยัพบวาเคร่ืองมือที่สรางข้ึนชวยพัฒนาการอานเชิงวิเคราะหวิจารณ
                บอสมา  (Bosma  1981)  ท ําการวิจัยเร่ืองการศึกษาเชิงทดลอง   เพื่อก ําหนดความเปน
ไปไดของการใชนิทานพื้นเมืองเปนส่ือพัฒนาทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณสํ าหรับนักเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปที ่ 1  ในมลรัฐมิชิแกน  ประเทศสหรัฐอเมริกา   ใชกลุมตัวอยาง  99 คน  แบงออก
เปน 4  กลุม คือ  กลุมทดลอง 2 กลุม  จํ านวน  50 คน   กลุมควบคุม  จํ านวน  49  คน  ผลการ
วิจยัพบวา  กลุมทดลองมีความกาวหนาในการอานอยางมีวิจารณญาณ   คือ คะแนนกอนเรียน
และหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05   กลุมทดลองและกลุมควบคุมมี
ผลการเรียนไมแตกตางกัน
                เอลโม  (Elmo 1981)  ไดศกึษาเปรียบเทียบการอานอยางมีวิจารณญาณ เปนราย
บคุคลและเปนกลุมของนักเรียนเกรด  8 แหงมหาวิทยาลัยนานาชาติแหงสหรัฐอเมริกา  ประเทศ
สหรัฐอเมริกา   ใชกลุมตัวอยาง 120 คน แบงออกเปนกลุมทดลอง  60 คน  กลุมควบคุม 60 คน
โดยมผูีแนะน ําเพื่อหาวิธีที่ดีที่สุด ที่จะท ําใหนักเรียนเกิดวิจารณญาณในการอาน   ผลการวิจัยพบ
วา  ผลการเรียนของทั้งสองกลุมไมแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01   แตในกลุม
ทดลองนกัเรียนมีแนวโนมในดานความคิด  วินิจฉัย   เขาใจศัพทมากกวากลุมควบคุม
                ฮารริสัน  (Harrison  1986)  ศกึษาหาความสัมพันธระหวางการจ ําแนกดานความรู
ความคดิของบลูม   กับความคิดเชิงวิจารณของนักเรียนเกรด 7  ผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมระดับ
น ําไปใชวิเคราะห  สังเคราะห  และประเมินคาตามแนวคิดของบลูม  ชวยพัฒนาและสงเสริมความ
คดิเชิงวิจารณ
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                สรุปไดวา  จากผลการวิจัยดังกลาว   เมื่อนักเรียนไดรับการฝกอานอยางมีวิจารณญาณ
ท ําใหมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน  และทํ าใหเห็นวามีรูปแบบวิธีการสอนหลากหลายวิธีที่
สามารถชวยพัฒนาใหนักเรียนเกิดวิจารณญาณในการอาน

งานวิจัยในประเทศ
                การอานเชิงวิเคราะหวิจารณ  เปนทักษะที่มีความสํ าคัญตอชีวิตประจํ าวัน  แตกลับพบ
วานกัเรียนไทยมีทักษะการอานเชิงวิเคราะหวิจารณนี้อยูในเกณฑคอนขางตํ่ า ทํ าใหมีนักการศึกษา
หลายทานทํ าการศึกษาถึงความสามารถในการอานเชิงวิเคราะหวิจารณของนักเรียน   รวมถึงรูป
แบบวิธกีารสอนที่ชวยพัฒนาทักษะนี้ใหกับนักเรียน ดังเชน
                ศิริพร   พันธด ี (2530 : 85)   ศกึษาความสัมพันธระหวางความสามารถในการรับรูทาง
สายตากบัสัมฤทธิ์ผลในการอานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่  2  จังหวัด
ปทมุธาน ี ผลการวิจัยพบวา  ความสามารถในการรับรูทางสายตากับสัมฤทธิ์ผลในการอานอยางมี
วิจารณญาณ   มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01   และนักเรียนที่มีระดับ
ความสามารถในการรับรูทางสายตาตางกัน  มีสัมฤทธิ์ผลในการอานอยางมีวิจารณญาณแตกตาง
กนัอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01
                สมนึก   พวงกล่ิน  (2530 : 71)   ศกึษาความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณ
และสมรรถภาพการอานเร็วของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3  โดยการใชวิธีสอนแบบสืบสวนสอบ
สวนกบัการสอนตามคูมือครู   ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน
มคีวามสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณสูงข้ึน   อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01
                สํ าเนา  กองทอง  (2531 : 82)  ศกึษาความสัมพันธระหวางอัตราเร็วในการอานกับ
อัตราเร็วในการคิดวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  โดยใชแบบฝก  ผลปรากฏวา
อัตราเร็วในการอานกับอัตราเร็วในการคิดวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีความ
สัมพนัธกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01
                สุนันทา   มั่นเศรษฐวิทย (2534 : 69)  ศกึษาการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร
พฒันาทกัษะการอานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 5 โรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่  5
จ ํานวน  60  คน  แบงเปนชาย  30  คน  หญิง 30  คน   ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ในการอาน
อยางมีวิจารณญาณระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  0.01
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                ลํ าจวน  นิชเปยม  (2535 : 79)  ศกึษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และความ
สามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ที่สอนโดยรูปแบบการ
สอนเพื่อพัฒนาความสามารถดานการใชเหตุผลกับวิธีสอนตามคูมือครูภาษาไทยของกรมวิชาการ  
โดยกลุมตัวอยางจํ านวน  75  คน   แบงเปนกลุมทดลอง  38  คน  และกลุมควบคุม 37 คน  กลุม
ทดลองสอนโดยรูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถดานการใชเหตุผล   กลุมควบคุมสอน
โดยวิธีสอนตามคูมือครูภาษาไทยของกรมวิชาการ  ผลการวิจัยปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนกัเรียนกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  และความ
สามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัย
สํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01
                จริยาพร  สงิมทอง  (2536 : 83)  ศกึษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอานอยางมี
วิจารณญาณของนักเรียนที่อานโดยวิธีวิทยาศาสตรกับการอานโดยวิธี  SQ3R  ระดับชั้นมัธยม
ศกึษาปที ่ 4  ผลการวิจัยปรากฏวาคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการอานอยางมีวิจารณญาณกอนเรียนกับ
หลังเรียนของกลุมทดลองที่อานโดยวิธีวิทยาศาสตรและกลุมทดลองที่อานโดยใชวิธี  SQ3R แตก
ตางกันอยางมีนัยสํ าคัญที่ระดับ  0.01
                เนาวรัตน  สมราง  (2536 : 82)  ศกึษาการใชวรรณกรรมรวมสมัยพัฒนาทักษะการอาน
อยางมวิีจารณญานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 4  ผลการวิจัยปรากฏวาผลตางของคะแนน
การอานอยางมีวิจารณญาณกอนเรียนกับหลังเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกัน
อยางมีนัยสํ าคัญที่ระดับ  0.05
                ผาณิติก  วิไลสูงเนิน  (2538 : 82-84)   ศกึษาเปรียบเทียบความเขาใจในการอาน  และ
ความสามารถในการอานวิพากษวิจารณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 4  โดยใชเทคนิค  PANO
RAMA  กบัการสอนอานตามคูมือครู   ผลการทดลองพบวาความเขาใจในการอานและความ
สามารถในการอานวิพากษวิจารณของนักเรียนที่ไดรับการสอนอานโดยใชเทคนิค  PANORAMA
กบันกัเรียนที่ไดรับการสอนอานตามคูมือครู  แตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ   0.01
                จรรยา   บุญปลอง  (2541)   ไดศึกษาผลการใชรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เพือ่สอนการอานอยางมีวิจารณญาณสํ าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน   โดยกลุมตัวอยางที่
ใชในการศกึษาเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  จํ านวน 60 คน  จากโรงเรียนวิมุตยารามพิทยา
กร  กรุงเทพมหานคร  จํ าแนกเปนกลุมที่มีระดับความสามารถในการเรียนสูง  ปานกลาง  และตํ่ า
กลุมละ  20  คน  เพื่อเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน   ผลการใชรูปแบบบทเรียน
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คอมพวิเตอรชวยสอนพบวา  คะแนนหลังเรียนของกลุมตัวอยางที่มีความสามารถในการเรียนสูง
ปานกลาง  และตํ่ า  สูงกวาคะแนนกอนเรียนอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05
                ศิริพร   สุธรรมเตชะ  (2541 : 92)   ไดศึกษาเปรียเทียบความสามารถทางการอานเชิง
วิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 5  โรงเรียนสองพิทยาคม   ที่ไดรับการสอนอานแบบมุง
ประสบการณภาษาและการสอนตามคูมือครู   ผลปรากฏวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบมุง
ประสบการณภาษามีความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะหกอน และหลังการ
ทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01
                สุรีรัตน   ไชยสุริยา   (2543)   ไดศึกษาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษอยางมี
วิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 6  ในโรงเรียนสังกัดสํ านักงานคณะกรรมการการ
ศกึษาเอกชน  กรุงเทพมหานคร   และศึกษาความสัมพันธระหวางความสามารถในการคิดอยางมี
วิจารณญาณและความสามารถในการอานอังกฤษอยางมีวิจารณญาณ   กลุมตัวอยางเปนนัก
เรียนชัน้มธัยมศกึษาปที ่ 6  ในโรงเรียนสังกัดสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  จํ านวน
561 คน   โดยเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณ
ญาณของคอรเนลลระดับเอ็กซ  ซึ่งผูวิจัยนํ ามาปรับภาษาใหเหมาะกับนักเรียนไทย  และแบบ
ทดสอบวัดความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณ   ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีความ
สามารถในการอานภาษาอังกฤษอยางมีวิจารณญาณอยูในเกณฑข้ันตํ่ า   และความสามารถใน
การคิดอยางมีวิจารณญาณและความสามารถในการอานอังกฤษอยางมีวิจารณญาณของนักเรียน  
มคีวามสัมพันธในทางบวกอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01
                จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาความสามารถในการอานเชิงวิเคราะหวิจารณ   เปน
ทกัษะทีส่ามารถฝกฝนได  หากเราจัดรูปแบบวิธีสอนและเคร่ืองมือที่มีความเหมาะสมในการสง
เสริมใหนกัเรียนใชกลวิธีการอานข้ันสูงนี้ในการวิเคราะหวิจารณส่ือที่อาน โดยเฉพาะในปจจุบัน
เปนยุคที่ขอมูลขาวสารมีอิทธิพลตอชีวิตความเปนอยูของทุกคน

งานวจิยัท่ีเกีย่วของกับกลวิธีการอานของนักเรียนท่ีมีระดับความสามารถแตกตางกัน
งานวิจัยตางประเทศ
             งานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูการใชกลวิธีในการอานกับความเขาใจใน
การอาน   และผลสัมฤทธิ์ในการอานของนักเรียนที่มีระดับความสามารถแตกตางกันมีดังนี้
                แพดรอน  และ  แวกซแมน  (Padron  and  Waxman  1988 : 146-150)  ไดทํ าการ
ศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูการใชกลวิธีในการอานภาษาอังกฤษกับผลสัมฤทธิ์ในการอาน
ของนกัเรียนสเปนเกรด 3 ,4 และ 5 ในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาลในเขตอุตสาหกรรมจ ํานวน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 39

82  คน   นกัเรียนเหลานี้มีความรูภาษาอังกฤษระดับเร่ิมตนและระดับกลาง   ผูวิจัยใชแบบสอบ
ถามกลวิธีในการอานซึ่งพัฒนามาจากเคร่ืองมือของ  ฮารน แพรีส  และแมรส  (Hahn  and Paris
and Myers)   ผูวิจยัวัดความเขาใจในการอานดวยแบบทดสอบ  Standford  Diagnostic
Reading Test  โดยท ําการทดสอบสองคร้ัง  เพื่อหาความสัมพันธระหวางการรับรูการใชกลวิธีใน
การอานกับความเขาใจในการอาน   ผลการวิจัยพบวา  ม ี 7 กลวิธีที่มีความสัมพันธทางลบกับ
ความเขาใจในการอานคือ   การคิดถึงส่ิงอ่ืนในขณะที่อาน   การจดทุกคํ า   การละในสวนที่ไมเขา
ใจ   การอานอยางเร็วที่สุด   การอานซํ้ าทุกคํ า   การหาความหมายของคํ าจากพจนานุกรม   การ
กลาวใจความสํ าคัญซํ้ า   และ 7 กลวิธีที่มีความสัมพันธทางบวกกับความเขาใจในการอาน  ไดแก
การเขียนสรุป   การขีดเสนใตขณะอาน   การถามคํ าถามตนเอง   การตรวจสอบตนเองในขณะ
อาน   การถามคํ าถามในตอนที่ไมเขาใจ   การจดบันทึก   และการสรางจินตภาพในขณะที่อาน
นอกจากนี ้  กลวิธีที่นักเรียนรายงานวาใชบอยมากที่สุด  คือ  การถามคํ าถามในสวนที่ไมเขาใจ
การตรวจสอบตนเองในขณะอาน   การสรางจินตภาพ   และการหาความหมายจากพจนานุกรม
สวนกลวิธีที่ใชนอยที่สุด   ไดแก   การอานอยางเร็วที่สุด   การคิดถึงส่ิงอ่ืนในขณะที่อาน   การจด
ทกุคํ า  และการละในสวนที่ไมเขาใจ
                คารเรลล  (Carrell  1989 : 121-134)   ศกึษาความสัมพันธระหวางการรับรูการใชกล
วิธกีบัความเขาใจในการอานภาษาที่สองของนักศึกษาที่พูดภาษาสเปนเปนภาษาแมจ ํานวน  45
คนนกัศกึษาเหลานี้กํ าลังเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง   และมีระดับสมิทธิภาพทางภาษาใน
ระดบักลางและสูง   เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ   แบบสอบถามการใชกลวิธีในการอาน
ซึง่แบงเปน 2 ประเภท  คือ  กลวิธีการอานทั่ว ๆ ไป  ซึ่งเกี่ยวกับการใชความรูเดิมและกลวิธีการ
อานเฉพาะทางภาษาศาสตรซึ่งเกี่ยวกับการใชระบบเสียงและระบบคํ า   ในการทดสอบความเขา
ใจในการอาน   ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางตอบคํ าถามแบบมีตัวเลือกบทอานละ 10 คํ าถาม   ผลการ
วิจยัในการอานพบวา   ผูอานที่มีระดับสมิทธิภาพทางภาษาสูงรับรูวากลวิธีการอานทั่วๆ ไป เปน
กลวิธทีีม่ปีระสิทธิภาพและเปนปญหาในการอาน  หรือเปนสาเหตุที่ทํ าใหเขาใจขอความที่อานได
ยากข้ึน   สวนผูอานที่มีสมิทธิภาพทางภาษาระดับตํ ่ารับรูวากลวิธีเฉพาะทางภาษาศาสตร   นอก
จากนีใ้นดานความสัมพันธระหวางความสามารถในการอานกับการรับรูกลวิธีที่นํ ามาใชในการอาน
ทั้ง 4 ดาน  ปรากฏผลดังนี้
                1. ดานความมั่นใจตนเองในฐานะผูอาน  พบวา  การรับรูเกี่ยวกับความสามารถในการ
รับรูความแตกตางระหวางใจความหลักกับรายละเอียด   และความสามารถในการถามความ
สํ าคญัของส่ิงที่ผูเขียนกลาวมีความสัมพันธทางบวกกับความสามารถในการอาน
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                2. ดานกลวิธีการแกไขเมื่อไมเขาใจส่ิงที่อาน   พบวา   การรับรูเกี่ยวกับการเลิกอานมี
ความสัมพันธทางลบกับความสามารถในการอาน   กลาวคือ  ยิ่งผูเรียนรับรูวาเมื่อไมเขาใจส่ิงที่
อานก็เลิกอาน   ความสามารถในการอานยิ่งลดลง
                3. ดานกลวิธีที่มีประสิทธิภาพ   พบวา   การรับรูเกี่ยวกับการรูความหมายของคํ าและ
โครงสรางทางไวยากรณวาเปนกลวิธีที่มีประสิทธิภาพ   มีความสัมพันธทางบวกกับความสามารถ
ในการอาน   และพบวาการรับรูวารายละเอียดของเนื้อหาและรูปแบบของตัวอักษรมีความสัมพันธ
ทางลบกบัความสามารถในการอาน   กลาวคือ  ยิ่งผูเรียนรูวาความรูเกี่ยวกับรายละเอียดของเนื้อ
หา  และรูปแบบของตัวอักษรเปนกลวิธีที่มีประสิทธิภาพ   ยิ่งทํ าใหผูเรียนมีความสามารถในการ
อานลดลง
                4. ดานปญหาในการอาน   พบวา   การใชความรูเดิมและโครงสรางของประโยคมีความ
สัมพนัธทางลบกับความสามารถในการอาน   กลาวคือ  ยิ่งผูเรียนรับรูวาการใชความรูเดิมและ
โครงสรางของประโยคเปนปญหาในการอานมาก   ความสามารถในการอานยิ่งลดลง
                จอรดอน  (Jordon  1991 : 2330)   ไดศึกษาความสัมพันธของความเขาใจในการอาน
การคดิเชงิวิเคราะห   และความสามารถในการตระหนักรูเกี่ยวกับการอานของนักเรียนเกรด 4 , 5
และ 6   ผลการศึกษาพบวามีความสัมพันธในทางบวกระหวางความเขาใจในการอาน  การคิดเชิง
วิเคราะห  และการรับรูกลวิธีที่นํ ามาใชในการอาน   และนักเรียนที่มีความสามารถในการอาน
ระดับสูงตระหนักถึงกลวิธีที่นํ ามาใชในการอานสูงกวานักเรียนที่มีความสามารถในการอานระดับ
ตํ่ า
                ดารโค  เยโบห  (Darko  Yeboah  1991 : 3672-A)   ศึกษาความแตกตางระหวาง
บคุคลในการรับรูกลวิธีที่นํ ามาใชในการอานของนักเรียนเกรด  4 และ  7  ที่อานไมเกง จํ านวน 450
คน   ผลการวิจัยพบวามีความแตกตางระหวางกลุมในดานการรับรูกลวิธีที่นํ ามาใชในการอาน
กลาวคอื  นักเรียนที่มีความสามารถในการอานระดับกลางรับรูกลวิธีที่นํ ามาใชในการอานสูงกวา
นกัเรียนทีม่ีความสามารถในการอานระดับตํ่ า   และนักเรียนที่มีความสามารถในการอานระดับสูง
รับรูกลวิธีที่น ํามาใชในการอานสูงกวานักเรียนที่มีความสามารถในการอานระดับกลางและตํ่ า

งานวิจัยในประเทศ
                สุพาณ ี   วรรณาการ  (2533)  ไดศึกษาผลการอานเพื่อความเขาใจและความคงทน
ในการจ ําโดยวิธีสอนแบบแผนภูมิความหมาย  และศึกษากลวิธีในการอานเพิ่มเติม   โดยใชแบบ
รายการกลวิธีการอานของไนทและคณะ  (Knight et.al  1985)   ซึ่งแบงกลวิธีการอานออกเปน  13
กลวิธ ี ไดแก  การอานซํ้ า   การเลือกอาน   การสรางจินตภาพ   การปรับเปล่ียนระดับความเร็วใน
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การอาน   การปรับเขากับประสบการณสวนตัว   การกํ าหนดความสนใจ   การปรับเขากับเหตุ
การณของขอความ   การสังเกตหรือจดจํ ารายละเอียด   การสรุป   การทํ านายผล   การตั้งคํ าถาม
ถามตนเอง   การรับรูความคาดหวังของครู   และการทองจํ า   จากผลการสัมภาษณกลุมตัวอยาง
พบวา   ผูเรียนที่มีความสามารถในการอานระดับสูงใชกลวิธีมากกวาผูเรียนที่มีความสามารถใน
การอานระดับกลางและตํ่ า   และผูเรียนที่มีความสามารถในการอานระดับกลางใชกลวิธีในการ
อานมากกวาผูที่มีความสามารถในการอานระดับตํ ่า
                สุมิตรา   พรรณกุลบด ี (2535 : 71)   ศกึษาความสัมพันธระหวางความสามารถในการ
อานภาษาอังกฤษกับการรับรูกลวิธีที่นํ ามาใชในการอาน   และศึกษาความแตกตางระหวางระดับ
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษในการรับรูกลวิธีที่นํ ามาใชในการอาน  4  ดาน คือ  ความ
มัน่ใจตนเองของนักเรียนในฐานะผูอานภาษาอังกฤษ   กลวิธีการอานที่นักเรียนใชเมื่อไมเขาใจส่ิงที่
อาน   กลวิธีการอานที่นักเรียนคิดวาเปนกลวิธีที่มีประสิทธิภาพ   และการรับรูปญหาของนักเรียน
เองในการอานขอความภาษาอังกฤษ   กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่  5  ของโรง
เรียนมธัยมศกึษาขนาดใหญ  ในสังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดนครปฐม   เคร่ืองมือที่ใชในการ
ทดสอบความเขาใจในการอานเปนแบบทดสอบโคลซแบบจับคูและตัดคํ าแบบสุม  จํ านวน  40  ขอ
และเคร่ืองมือที่ใชในการประเมินการรับรูกลวิธีที่น ํามาใช เปนแบบสอบถาม   ซึ่งดัดแปลงมาจาก
แบบสอบถามของคารเรลล  (Carrell  1989)   จํ านวน  36  ขอ   ผลการศึกษาพบวา   ความ
สามารถในการอานภาษาอังกฤษมีความสัมพันธกับการรับรูกลวิธีที่นํ ามาใชในการอานภาษา
อังกฤษทัง้  4  ดาน   และนักเรียนที่มีระดับความสามารถในการอานภาษาอังกฤษตางกันรับรูกล
วิธทีีน่ ํามาใชในการอานแตละดานแตกตางกัน
                อัญชลี   รัตนกานตะดิลก  (2535)   ไดศกึษาการใชกลวิธีการอานของนักเรียนชั้นมัธยม
ศกึษาปที่  6  ที่มีสมิทธิภาพในการอานระดับสูง  และที่มีสมิทธิภาพในการอานระดับตํ ่า  โดยกลุม
ตวัอยางจํ านวน 100 คน จาก 8 โรงเรียน   เคร่ืองมือที่ใชในการทดสอบสมิทธิภาพในการอาน  เปน
แบบเลือกตอบ จํ านวน  50  ขอ   แบบทดสอบวัดระดับการใชกลวิธีการอาน เปนแบบทดสอบ
โคลซ จํ านวน  4 ฉบับ  เคร่ืองมือวิเคราะหระดับการใชกลวิธีการอาน   ผลการศึกษาพบวา  นัก
เรียนทีม่สีมทิธิภาพในการอานตางกัน  โดยเฉล่ียใชกลวิธีการอานตางกัน   โดยใชกลวิธีการอาน
แตกตางกัน  จํ านวน 6 กลวิธ ี  คือ  กลวิธีการใชวากยสัมพันธหรือเคร่ืองหมาย   กลวิธีการใชวลีที่
เปนทีรู่จัก   กลวิธีการยอนกลับไปอานเนื้อหาขางตน   กลวิธีการอานขอความที่ตามมา   กลวิธีการ
จ ําโครงสรางของประโยค   และกลวิธีการสรางจินตภาพ   สวนอีก 7 กลวิธ ีคือ  กลวิธีการใชลีลา
ของผูเขียน   กลวิธีการจํ าโครงสรางของขอความหรือนุเฉท   กลวิธีการใชความรูเดิม   กลวิธีการใช
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ใจความสํ าคัญ   กลวิธีการอนุมานความหรือการสรุปความ   กลวิธีการใชความรูเดิม   กลวิธีการ
ใชใจความสํ าคัญ   กลวิธีการอนุมานความหรือการสรุปความ   กลวิธีการเรียบเรียงความใหม
และกลวิธีการหาคํ าศัพทหรือวลีที่สํ าคัญ   นักเรียนใชไมแตกตางกัน
                จากขอคนพบในงานวิจัยดังกลาวทั้งภายในประเทศและตางประเทศ  จะเห็นไดวา
การรับรูของผูเรียนที่มีตอการอานไมวาจะเปนการรับรูเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง   หรือเกี่ยว
กบักลวิธทีีน่ํ ามาใชในการอาน   จะมีความสัมพันธกับความสามารถในการอานของผูเรียน   ซึ่ง
แสดงใหเห็นถึงความแตกตางระหวางผูอานที่มีระดับความสามารถในการอานตางกัน

งานวจิัยท่ีเกี่ยวของกับการสอนอานโดยวิธี  MIA
                วิธีสอนอานแบบ  MIA  เปนวิธสีอนที่ยึดหลักจิตวิทยาภาษาศาสตร  เนนการฝกและจัด
กจิกรรมการเรียนการสอนโดยใชทักษะภาษาทั้ง 4 ทักษะควบคูกัน  และข้ันตอนในการสอนยังเนน
นกัเรียนเปนศนูยกลาง  และฝกใหนักเรียนสามารถคิดแกปญหาตลอดทุกข้ันตอน  ซึ่งนับวาเปนวิธี
สอนอานที่มีความนาสนใจ   ทํ าใหมผูีสนใจท ําการศึกษาประสิทธิภาพของวิธีการสอนอานแบบ
MIA  ไวหลายทาน  ไดแก
                เกษม   บํ ารุงเวช  (2530 : 85)  ไดทํ าการเปรียบเทียบความเขาใจในการอาน   และ
ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษดวยวิธีสอนแบบ  MIA  กับวิธีสอนตามคูมือครูกับกลุมตัว
อยางทีเ่ปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 จํ านวน 60 คน   ผลการวิจัยปรากฏวา   นักเรียนที่เรียน
การอานดวยวิธีสอนแบบ  MIA  และวิธีสอนตามคูมือครู   มีความเขาใจในการอาน  และความ
สามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ   แตกตางกันอยางไมมีนัยสํ าคัญทางสถิติ   ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
ระยะเวลาในการทดลองสอนนอยเกินไปเพียง 12 คาบเทานั้น   และนักเรียนไมคุนเคยกับวิธีสอน
และกจิกรรมการเรียนการสอนของกลุมทดลอง   เพราะกิจกรรมสวนใหญของกลุมทดลองเปน
ทกัษะการเขียนและผูเรียนสวนใหญจะไมชอบทักษะนี ้   แตพบวานักเรียนที่เรียนการอานดวยวิธี
สอนแบบ  MIA  และวิธีสอนตามคูมือครู   มีความเขาใจในการอาน   และความสามารถในภาษา
อังกฤษ   กอนและหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ   เพราะวิธีสอนอาน  MIA
เปนการสอนอานที่ยึดหลักจิตวิทยาภาษาศาสตรที่มุ งเน นใหผูเรียนสรางความหมายจาก
สัญลักษณ
                ผุสด ี  ปทุมารักษ   (2532 : 82)   ไดศึกษาเปรียบเทียบความเขาใจในการอาน   เจตคติ
และการระลึกส่ิงที่อานไดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ที่ไดรับการสอนอานตามวิธี  MIA
และการสอนอานตามคูมือครู   กลุมตัวอยางเปนนักเรียนจํ านวน 80 คน   ผลการวิจัยปรากฏวานัก
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เรียนทีไ่ดรับการสอนอานตามวิธี  MIA  และนักเรียนที่ไดรับการสอนอานตามคูมือครู   มีความเขา
ใจในการอานภาษาอังกฤษแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01   สวนเจตคติแตก
ตางกันอยางไมมีนัยสํ าคัญทางสถิติ
                กาญจนา   ศรีภัทรวิทย   (2533 : 81)   ไดเปรียบเทียบความเขาใจในการอานภาษา
อังกฤษและความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 ที่ไดรับการ
สอนอานตามวิธ ี  MIA  และการสอนอานตามคูมือครู   กลุมตัวอยางเปนนักเรียนจํ านวน  90  คน
ผลการวิจัยปรากฏวานักเรียนที่ไดรับการสอนอานตามวิธี  MIA และการสอนอานตามคูมือครู   มี
ความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษแตกตางกันอยางไมมีนัยสํ าคัญทางสถิติ
                อัจฉรา  จารุจินดา  (2536)   ไดเปรียบเทียบความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของ
นกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 5  ที่ไดรับการสอนอานโดยวิธี  MIA  และวิธ ี PANORAMA   กลุมตัว
อยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่5  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2536  จํ านวน  60  คน  ซึ่งได
มาโดยการสุมอยางงาย   แบงออกเปนกลุมทดลองที ่1  จํ านวน 30 คน ไดรับการสอนอานโดยวิธี
MIA  และกลุมทดลองที ่  2  จํ านวน  30  คน  ไดรับการสอนอานโดยวิธี  PANORAMA  ผลการ
วิจยัปรากฏวา  ความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ไดรับการสอนอานโดยวิธี  MIA
และวิธ ี PANORAMA  แตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01
                จรัญ   รัตนศิลา   (2539 : 114)   ไดเปรียบเทียบความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ
และความสนใจในการอานภาษาอังกฤษ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2   ที่ไดรับการสอนอาน
โดยวิธ ี  MIA  ที่ใชส่ือการสอนแบบอรรถฐานซึง่เปนส่ือประเภทเนื้อความชนิดตาง ๆ   และวิธีสอน
อานตามคูมือครูที่ใชส่ือการสอนแบบอรรถฐาน   กลุมตัวอยางเปนนักเรียนจํ านวน  90  คน  ผล
การวิจยัปรากฏวานักเรียนที่ไดรับการสอนอานตามวิธี MIA  ที่ใชส่ือการสอนแบบอรรถฐานมีความ
เขาใจในการอานภาษาอังกฤษแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01   โดยนักเรียนที่
ไดรับการสอนอานโดยวิธี  MIA ที่ใชส่ือการสอนแบบอรรถฐาน  มีคะแนนความเขาใจในการอานสูง
กวานกัเรียนที่ไดรับการสอนอานตามคูมือครูที่ใชส่ือการสอนแบบอรรถฐาน   ในการเปรียบเทียบ
ความสนใจในการอาน   ผลปรากฏวานกัเรียนที่ไดรับการสอนอานโดยวิธี  MIA ที่ใชส่ือการสอน
แบบอรรถฐานและนักเรียนที่ไดรับการสอนอานตามคูมือครูที่ใชส่ือการสอนแบบอรรถฐาน  มีความ
สนใจในการเรียนวิชาการอานภาษาอังกฤษแตกตางกันอยางไมมีนัยสํ าคัญทางสถิติ
                เสาวลักษณ   ลักษณะโภคิน  (2539 : 71)   ไดศึกษาวิธีสอนอานแบบบูรณาการของ
เมอรดอกห  (MIA)   และระดับความสามารถที่มีตอความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของนัก
เรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่  6  ผลปรากฏวา  วิธีสอนกับระดับความสามารถในการเรียนภาษา
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อังกฤษของนักเรียนไมมีปฏิสัมพันธรวมตอความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษทั้งในภาพรวมและ
ในแตละดาน   นักเรียนที่ไดรับการสอนอานแบบ  MIA  และการสอนตามคูมือครูมีความเขาใจใน
การอานภาษาอังกฤษทั้งในภาพรวมและในแตละดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสํ าคัญทางสถิติ  
และนักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษตางกันมีความเขาใจในการอานภาษา
อังกฤษทัง้ในภาพรวมและในแตละดานแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01
                สมเกียรติ   กินจํ าปา  (2545 : 84)   ไดศึกษาความเขาใจในการอาน   ความสามารถใน
การเขียน   และความสนใจในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  ที่ไดรับการ
สอนอานแบบ  MIA   และการสอนตามคูมือครู   ผลปรากฏวา  นักเรียนที่ไดรับการสอนอานแบบ
MIA  และการสอนตามคูมือครูมีความเขาใจในการอาน   ความสามารถในการเขียน   และความ
สนใจในการเรียนภาษาไทยแตกตางกันอยางไมมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

งานวจิัยท่ีเกี่ยวของกับความคงทนในการจ ํา
งานวิจัยตางประเทศ
             นักการศึกษาหลายทานทํ าการศึกษาประสิทธิภาพของวิธีสอนภาษาอังกฤษโดยใชกิจ
กรรมตาง ๆ  ที่ชวยสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน   โดยวิธีหนึ่งที่สามารถแสดงใหเห็นประสิทธิภาพ
ของวิธสีอนนั้นได  คือ การศึกษาความคงทนในการจํ าของนักเรียน   เพราะความคงทนในการจ ํา
เปนกระบวนการที่สามารถบงชี้ความสํ าเร็จหรือความลมเหลวในการจ ําขอมูลส่ิงที่ไดเรียนรูซึ่งคง
อยูในระบบความจ ําของแตละคน   ดังนั้นวิธีสอนที่มีประสิทธิภาพยอมท ําใหนักเรียนจดจํ าส่ิงที่
เรียนรูไดเปนระยะเวลานาน   ซึ่งมีงานวิจัยทั้งในและตางประเทศที่ศึกษาดานความคงทนในการจํ า
ไวดังนี้
                พินเตอร  (Pinter 1977)  ไดศกึษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การสะกดค ําโดยใชเกมการ
ศกึษากบันักเรียนระดับ 3  จํ านวน  94  คน  แบงกลุมตัวอยางออกเปนสองกลุม  กลุมทดลองสอน
โดยใชเกมการศึกษา  กลุมควบคุมสอนโดยใชตํ าราเรียน  ภายหลังการทดลอง 3 สัปดาห  ผูวิจัย
ทดสอบเพือ่เปรียบเทียบความคงทนในการสะกดคํ า  ผลปรากฏวานักเรียนที่เรียนโดยการใชเกม
การศกึษามคีวามคงทนในการจํ าสูงกวานักเรียนที่เรียนจากการสอนตามตํ ารา
                มอสส  (Morss 1982)  ไดท ําการเปรียบเทียบการสอนคํ าศัพทโดยวิธีฟง  พูด  กับวิธี
ปกต ิ  กบันักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายระดับ  11 และระดับ 12  โดยสอนคํ าศัพท
สัปดาหละ 10 คํ า  เปนเวลา 4 สัปดาห  หลังการทดลองทํ าการทดสอบเพื่อวัดความคงทนในการ
จ ําค ําศพัท  ผลการวิจัยสรุปไดวา  นักเรียนทั้งสองกลุมมีความคงทนในการเรียนคํ าศัพทแตกตาง
กนัอยางไมมีนัยสํ าคัญทางสถิติ
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                แมคก ี  (McGee 1982)  ศกึษาความตระหนักในการใชโครงสรางขอเขียนและผลของ
การใชโครงสรางขอเขียน  ที่มีตอการจํ าและความสามารถในการอานของนักเรียนเกรด 3 และเกรด
5  จ ํานวน 60 คน  โดยแบงนักเรียนเปนกลุมเกงจากเกรด 3 จํ านวน 20 คน  และเกรด 5 จํ านวน
20 คน  และกลุมออนจากเกรด 5 จํ านวน 20 คน  โดยใหนักเรียนอานขอความ 2 ขอความที่เรียบ
เรียงเนือ้หาอยางดี  เปนขอเขียนเชิงปญหา และการแกไข  และขอเขียนเชิงเปรียบเทียบ  ผล
ปรากฏวานกัเรียนกลุมเกงของเกรด 5 มีความตระหนักในการใชโครงสรางขอเขียนมากกวานัก
เรียนกลุมเกงเกรด 3  และกลุมออนของเกรด 5 มีความตระหนักในการใชโครงสรางขอเขียนดีกวา
กลุมเกงเกรด3 ผลการวิจัยสรุปไดวาความสามารถในการอานนั้นมีความสัมพันธกับความตระหนัก
ในการใชโครงสรางขอเขียนและการใชจะพัฒนาข้ึนตามอายุและมีผลตอการจดจํ าขอมูล คือทํ าให
จํ าขอมูลที่อานไดมากข้ึน
                เทยเลอรและรีช  (Taylor  and  Reach 1984)  ศกึษาผลของการสอนและฝกยุทธวิธี
อานโดยใชโครงสรางขอเขียนเปนพื้นฐานที่มีตอการอานและเขียน  กลุมตัวอยางคือนักเรียนเกรด 7
จ ํานวน 117 คน  ซึ่งไดรับการสอนที่ใชหนังสือสังคมศึกษาและฝกอานในหนังสือดังกลาวเปนเวลา
7 สัปดาห  ผลการวิจัยปรากฏวาการสอนโดยฝกใหใชโครงสรางขอเขียนที่เปนพื้นฐานในการอานมี
ผลตอการจํ าเนื้อหาวิชาสังคมศึกษาที่ผูอานไมคุนเคยโดยตรงมากกวาการเขียน

งานวิจัยในประเทศ
                อมรา  รักษมณ ี  (2529 : 185)  ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษา
อังกฤษ  เจตคติ  และความคงทนในการอานภาษาอังกฤษ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่4  ที่ได
รับการสอนโดยวิธีวิเคราะหความสัมพันธระหวางประโยค  กับการสอนโดยใชคูมือครู  ปรากฏผล
วาการสอนโดยวิธีวิเคราะหความสัมพันธระหวางประโยค  ทํ าใหนักเรียนมีความคงทนในการเรียน
การอานหลังจากจบบทเรียนไปแลว 1 สัปดาห   และ 2 สัปดาห  สูงกวาการสอนโดยใชคูมือครู
อยางมีนัยสํ าคัญที่ระดับ  0.01
                 สันทศัน   หอมสมบัต ิ  (2534)   ไดทํ าการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความคง
ทนในการเรียนรูคํ าศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่  3  ที่เรียนโดยใชแบบฝกหัด
ทีม่เีกมประกอบและแบบฝกหัดตามคูมือครู   กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่  3  ที่
ก ําลังเรียนในภาคเรียนที่  1 ปการศึกษา 2534  โรงเรียนเซกา  จังหวัดหนองคาย  จํ านวน  53  คน
โดยใชวิธีสุมแบบเปนกลุม  โดยแบงเปนกลุมทดลอง  30  คน  และกลุมควบคุม  23  คน  ทดสอบ
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ความคงทนในการเรียนรูภายหลังทดสอบหลังสอน  3  สัปดาห   พบวาความคงทนในการเรียนรูไม
แตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05
                อรอนงค   ประมูลใหม  (2539)  ไดท ําการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความคงทนในการเรียนรูคํ าศัพทภาษาอังกฤษและความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถม
ศกึษาปที่  5   ที่สอนโดยใชกิจกรรม  Synectic  กบัการสอนตามคูมือครู   กลุมตัวอยางเปนนัก
เรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่  5  ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา 2537   โรงเรียนบานหลักรอย จังหวัด
นครราชสีมา   จํ านวน  64  คน  โดยแบงเปนกลุมททดลอง  32  คน  และกลุมควบคุม  32  คน
ผลการวิจัยปรากฏวาความคงทนในการเรียนรูคํ าศัพทภาษาอังกฤษของกลุมทดลองไมแตกตาง
จากกลุมควบคุมอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05
                วรรณพร   ศิลาขาว  (2538)   ไดทํ าการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความคงทน
ในการเรียนรูคํ าศัพท  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่ 6  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2538  โรง
เรียนวัดทรัพยสโมสร  กรุงเทพ   จํ านวน 60 คน   โดยแบงเปนกลุมทดลอง  30  คน  กลุมควบคุม
30 คน  ด ําเนนิการสอนโดยใหกลุมทดลองเรียนโดยใชแบบฝกหัดที่มีเกมประกอบ   กลุมควบคุม
เรียนโดยใชแบบฝกหัดที่ไมมีเกมประกอบ   ผลการวิจัยปรากฏวา   นักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝก
หัดที่มีเกมประกอบมีผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนรูสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝก
หดัทีไ่มมีเกมประกอบอยางมีนัยสํ าคัญที่ระดับ 0.01  และ 0.05    ตามลํ าดับ
                ดวงเดอืน  จังพานิช  (2542)   ไดทํ าการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูและ
ความคงทนในการจ ําคํ าศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียน  โดยวิธีสอนแบบสัมพันธขอบขายความ
หมาย   และวิธีสอนแบบปกติ  กลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่5   โรงเรียนรัตนราษฏร
บ ํารุง  จํ านวน  60  คน  โดยแบงเปนกลุมทดลอง  30  คน  กลุมควบคุม  30 คน  ผลปรากฏวา  ไม
พบความแตกตางของผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการจํ าอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05
                จากงานวิจัยที่กลาวถึงขางตนจะเห็นไดวามีงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสอนอานแบบ MIA
และความคงทนในการจํ าอยูบาง  แตยงัไมพบงานวิจัยใดที่ท ําการศึกษาการสอนอานแบบ MIA ใน
การอานเชิงวิเคราะหวิจารณของนักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษที่แตกตางกัน  รวมถึง
ความคงทนในการจํ าภายหลังไดรับการสอนอานแบบ MIA เพราะงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสอนอาน
แบบ  MIA โดยมากจะศึกษาความเขาใจในการอานทั่วไป และงานวิจัยดานความคงทนในการจํ า
โดยมากมกัจะท ําการศึกษาเพื่อวัดความคงทนในการเรียนรูคํ าศัพท ดงันัน้ผูวิจัยจึงมีความประสงค
จะด ําเนินการศึกษาประสิทธิภาพของวิธีสอนอานแบบ  MIA ในการอานเชิงวิเคราะหวิจารณของ
นกัเรียนทีม่รีะดับความสามารถทางภาษาอังกฤษแตกตางกัน   พรอมทั้งศึกษาความคงทนในการ
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จ ําของนักเรียนภายหลังไดรับการสอนอานแบบ  MIA อันเปนปจจัยหนึ่งที่สามารถแสดงใหเห็นถึง
ประสิทธิภาพของวิธีสอนแบบ MIA ได
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บทท่ี 3
วธิดีํ าเนินการวิจัย

                การวิจัยเร่ือง  “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษและความคงทนในการ
จ ําของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 5 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ทีม่ีความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษแตกตางกัน  โดยวิธีสอนอานแบบ MIA” เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi -
Experimental  Research)   โดยใชแผนการวิจัยแบบ  One  Group  Pretest  Posttest  Design
มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอานภาษาอังกฤษและความคงทนในการจํ า   
และเพือ่ศกึษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยวิธีสอนอานแบบ MIA ซึง่มีข้ันตอนใน
การด ําเนินการวิจัยตามหัวขอดังนี้
                1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
                2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย
                3. การพัฒนาเคร่ืองมือ
                4. แบบแผนการทดลอง
                5. การดํ าเนินการทดลอง
                6. การวิเคราะหขอมูล

ประชากรและกลุมตัวอยาง
             ประชากรทีใ่ชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ  นกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 5   โรงเรียนบรมราชินี
นาถราชวิทยาลัย   จงัหวัดราชบุรี  ทีเ่รียนรายวิชาการอานอังกฤษเชิงวิเคราะห  (อ 026)
                กลุมตวัอยางคือ   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่5  โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย  ที่
ท ําการเลือกอยางเจาะจง  เปนแผนการเรียนคณิตศาสตร-อังกฤษ  ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการ
อานอังกฤษเชิงวิเคราะห (อ 026)  ในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2545 จ ํานวน 1 หองเรียนจํ านวน
นกัเรียน 46 คน    ทํ าการแบงนักเรียนออกเปน  3  กลุม คือ   กลุมเกง   ปานกลาง   และออน
โดยใชผลการทดสอบของแบบทดสอบเลือกตอบโคลซ  โดยนกัเรียนกลุมเกงท ําคะแนนไดมากกวา
รอยละ 53  จํ านวน 8 คน  กลุมปานกลางท ําคะแนนในชวงรอยละ44-53  จํ านวน 15 คน  กลุม
ออนท ําคะแนนไดตํ่ ากวารอยละ 44 จํ านวน 23 คน  จ ําแนกตามเกณฑการประเมินผลคะแนนที่ได
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จากแบบทดสอบโคลซของ แอนเดอรสัน  (Anderson 1971:35–42)  เนือ่งจากเปนเกณฑที่เหมาะ
สมกับนักเรียนเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑของนักวิจัยอ่ืนที่ก ําหนดเกณฑไวคอนขางสูงเมื่อนํ ามาใช
ในการประเมินผลนักเรียน

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
             เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวย
                1. แผนการสอนวิชาการอานอังกฤษเชิงวิเคราะห (อ 026)  โดยวิธีสอนแบบ MIA ซึ่งมี
10 แผน  แผนละ 2 คาบ คาบเรียนละ 50 นาที  แตละแผนจะมีแบบฝกการอานตามวิธีสอนแบบ
MIA  ประกอบบทเรียน
                2. แบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ   ซึ่งเปนแบบทดสอบเลือกตอบ
โคลซ  จํ านวน  45  ขอ เปนแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางข้ึนเอง
                3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิแ์ละความคงทนในการอานภาษาอังกฤษ ของนักเรียน
ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปที ่5  ที่เรียนโดยวิธีสอนแบบ  MIA จํ านวน 30  ขอ เปนแบบทดสอบที่ผูวิจัย
สรางข้ึนเอง
                4.   แบบสอบถามความคิดเห็นในการเรียนโดยวิธีสอนอานแบบ  MIA

การสรางและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ
             ข้ันตอนในการสรางเคร่ืองมือสํ าหรับการวิจัย   มีดังนี้
การสรางแผนการสอน

1. การสรางกรอบเนื้อหาของแผนการสอน
     การสรางกรอบเนื้อหาของแผนการสอนรายวิชาการอานอังกฤษเชิงวิเคราะห   สราง

ข้ึนโดยสอดคลองกับคํ าอธิบายรายวิชาการอานอังกฤษเชิงวิเคราะห  (อ 026)  โดยมีรายละเอียด
การสรางกรอบเนื้อหาดังนี้

         1.1 ศกึษาคํ าอธิบายรายวิชาการอานอังกฤษเชิงวิเคราะห  (อ 026)  ที่มีใจความวา
“เพือ่ใหสามารถใชภาษาอังกฤษเพื่อวิเคราะหวิจารณขอมูลที่ไดจากการอาน   สามารถแสวงหา
ความรูจากแหลงขอมูลขาวสาร   เกิดความเพลิดเพลินและเห็นคุณคาของการอาน”  (กระทรวง
ศึกษาธิการ  2539 : 28)  และทํ าการวิเคราะหทักษะการอานยอย   รูปแบบส่ือการอาน  และระดับ
การอานไดดังนี้

             1.1.1การวิเคราะหความรูทางทักษะการอานจากคํ าอธิบายรายวิชาการอาน
อังกฤษเชิงวิเคราะห  (อ 026) วิเคราะหไดดังนี้
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           เพือ่พัฒนาทักษะการอานพื้นฐาน  (basic  reading  skills)  นกัเรียนตองสามารถ
ใชทกัษะการอานพื้นฐานเหลานี้เพื่อการวิเคราะหวิจารณได

1. จบัใจความสํ าคัญและรายละเอียดตาง ๆ ได
2. ตีความส่ิงที่อานได

2.1 ตคีวามคํ าศัพทโดยใชบริบท
2.2 ตีความจากคํ าสรรพนาม
2.3 ตคีวามจากคํ าพูด  และเหตุการณ

3. เรียงลํ าดับเหตุการณจากส่ิงที่อานได
4. แจกแจงเหตุและผลจากส่ิงที่อานได
5. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางได
6. จ ําแนกความจริงและความคิดเห็นจากส่ิงที่อานได
7. บอกแนวความคิดเห็นของผูเขียนได
8. เขาใจและบอกอารมณและลีลาการเขียนของผูเขียนจากส่ิงที่อานได
9. วิเคราะหพฤติกรรมของตวัละครจากเร่ืองที่อานได
10. ตดัสินและประเมินในส่ิงที่อานได
11. จนิตนาการตามในส่ิงที่อานได
12. บอกองคประกอบของเร่ืองส้ันที่อานได

           เพื่อพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู  (academic  reading  skills) จากแหลงขอ
มลูขาวสาร  นักเรียนสามารถอานส่ือเหลานี้แลวเขาใจได เชน ขาว   หัวขอขาว  อินเตอรเน็ต
พจนานุกรม   สารานุกรม  บัตรคํ า   แผนที่   กราฟ   แผนภูม ิ  ตาราง

           เพือ่พฒันาทักษะการอานเพื่อใหเกิดความเพลิดเพลิน  และเห็นคุณคาการอาน
(reading for pleasure) นกัเรียนสามารถอานส่ือเหลานี้แลวเกิดจินตนาการ  และความ
เพลิดเพลิน เชน โคลง    กลอน   เร่ืองส้ัน   วรรณคดี

          1.1.2 เพือ่ตอบสนองจุดประสงคการเรียนรู  3  ประการในขอ 1.1.1 คือ  เพื่อพัฒนา
ทกัษะการอานพื้นฐาน   พัฒนาทักษะการแสวงหาความรูจากแหลงขอมูลขาวสาร   และพัฒนา
ทกัษะการอานเพื่อใหเกิดความเพลิดเพลิน   ดังนั้น  ส่ือที่ใชในการอานประกอบดวย

1.1.2.1 ส่ือทีใ่ชในการฝกทักษะการอานพืน้ฐาน  เชน  บทอานประเภทขอเท็จ
จริงในดานสังคม   วิทยาศาสตร   ภาษา   ส่ิงแวดลอม

1.1.2.2 ส่ือทีใ่ชในการฝกทักษะการแสวงหาความรูจากแหลงขอมูลขาวสาร
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เชน  กราฟ   แผนภูม ิ  ตาราง   ขาว   พจนานุกรม   สารานุกรม   แผนที่   เร่ืองยอภาพยนตร
1.1.2.3 ส่ือทีใ่ชในการฝกความเพลิดเพลินในการอาน  เชน  โคลง  กลอน   

วรรณคดี   เร่ืองส้ัน
1.2  คดัเลือกเร่ืองจากส่ือทั้ง 3 ประเภท  ประเภทละ 3 เร่ือง ไดแก บทอานประเภทขอ

เทจ็จริงดานวิทยาศาสตร  สังคม  ภาษา  ส่ิงแวดลอม   กราฟ  แผนภูม ิ ขาว  บทวิจารณภาพยนตร
กลอน  และเร่ืองส้ัน มาใหครูผูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจ ํานวน 3 ทาน
พจิารณาคดัเลือกส่ือที่ใชใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู  และเหมาะสมกับกลุมตัวอยาง
                 1.3 สรางตารางกํ าหนดกรอบเนื้อหาของแผนการสอนโดยประกอบดวย  จดุประสงค
องคประกอบของเนื้อหา   ชนิดของส่ือ   กิจกรรม   และการประเมินผล
    Objectives                Content      Text Type        Activity   Evaluation
1. To classify the
patterns of
paragraph

-Main idea, Detail, Topic
sentence
Language Focus
Transition words in different
types of paragraphs

Factual reading
in social
studies and
language art
-Description
-Exemplification
-Classification
-Cause/Effect
-Sequence
-Comparison

-Classify the
patterns of
paragraph
-Flow diagram

-Find topic
sentence,
main idea,
detail,

2. To understand
factual reading in
social studies,
science and
language art

-Sequence
-Comparison/Contrast
-Inference
   the meaning of vocabulary
   from context clues
   pronoun references
Language Focus
Transition words on
sequence ; first, second,
next, after that, then
Transition words on
comparison ; different, alike

Factual reading
in history and
language art

-Timeline
-Comparative
and Contrast
map
-Cloze
exercise
-Fill in the
blanks
-Choose the
correct answer

-Rearrange 
the events
-Answer the
questions
-Multiple –
Choice
Cloze test
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     Objectives                 Content       Text Type       Activity   Evaluation
In contrast, the same as

3. To understand
factual reading in
science and
environment

-Cause/Effect
-Comparison/Contrast
Language Focus
Transition words on cause/
effect ; reason why, if…then,
as a result, therefore,
because
Transition words on
comparison/ contrast ;
different, in contrast, on the
other hand

Factual reading
in science and
environment

-Flow Diagram
-Jigsaw
reading
-Compare and
contrast
-Choose
correct answer

-Match
causes with
effects
-Answer the
questions
from
passages

4. To understand
information
presented in the
form of graphs,
charts, tables

-Inferences -Graphs
-Charts
-Tables

-Transfer
information
-information
gap
-Choose
correct answer

-Infer
information
from graph,
chart, table

5. To understand
reading text from
newspaper and
movie reviews

-Facts/Opinions
-Judgement
-Styles of writing news and
movie reviews
    Headlines/Leads
    Text structures of movie
     Reviews

-News
-Movie Reviews

-Jigsaw
reading
-Problem
Solving
-Writing
Lead/Headline
-Rearrange
information

-Distinguish
facts from
opinions
-Match
news with
headlines

6. To understand
meanings of
poems

-Mood and tone
-Character traits
-Author’s point of view

-Poem -Group
discussion
-Choose
correct answer

-Discuss
the reading
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      Objectives                  Content     Text Type       Activity   Evaluation
7. To understand
short story

-Story line
   Plot
   Setting
   Character traits
   Conflict
   Consequence
-Author’s point of view
-Inference meaning from
speech and events

-Short story -Role play
-Choose
correct answer
-Answer
questions

-Answer the
questions
about the
story line,
author’s
point of
view

8. To understand
and use
imagination in
reading text

-Mood-Tones
-Judgement
-Recognition of senses of
   touch
   sight
   hearing
   image

-Short story
-Poem

-Drawing the
picture from
the reading
-Group
discussion
-Drawing
conclusion
-Choose
correct answer

-Answer the
questions

                2. ศึกษาวิธีการสอนอานแบบ MIA  (A More Integrated Approach to the Teaching
of Reading) ของเมอรดอกซ (Murdoch) จากหนังสือ English  Teaching  Forum  และงานวิจัยที่
เกี่ยวของ
                3. เขียนแผนการสอนตามแนวการสอนแบบ  MIA  จํ านวน  10  แผน  แผนละ 2 คาบ
เรียน  คาบเรียนละ 50 นาท ี  โดยมีข้ันตอนในการดํ าเนินการสอนดังนี้

     3.1 ตัง้ค ําถามน ํากอนการอาน  (guiding  questions)  ครูจะกระตุนความสนใจ
ของผูเรียน   โดยการที่ครูยกประเด็น   หรือตัง้ค ําถามเกี่ยวกับเนื้อเร่ืองที่จะใหผูเรียนอาน   หรือยก
หวัเร่ืองทีจ่ะอานข้ึนมา  หลังจากนั้นครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายในประเด็นคํ าถาม  หรือหัวเร่ือง
นัน้ ๆ   เพื่อเปนการรวบรวมความรูและประสบการณเดิมของผูเรียน

     3.2 ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุมยอย   จํ านวนกลุมละ 5-7 คน   จากนั้นครูแจก
ใบงานคํ าศัพทใหแตละกลุม

     3.3 การใหรูคํ าศัพท   ครูใหนักเรียนในกลุมชวยกันคนหาความหมายของคํ าศัพท
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ในใบงานคํ าศัพทโดยศกึษาจากบริบทในประโยค
     3.4 ครูใหเนือ้เร่ือง   ซึ่งประกอบดวยคํ าถามยอย ๆ ในเนื้อหาเพื่อฝกใหผูเรียนคิด

และวิเคราะหเนื้อหา   ซึ่งครูเตรียมไวอยางดีแลว   ใหผูเรียนอานดวยตนเอง   และสนับสนุนให
สมาชกิทกุคนในกลุมพยายามชวยเหลือซึ่งกันและกัน   พยายามท ําความเขาใจเนื้อเร่ืองไปดวยกัน
โดยครูทํ าหนาที่เปนผูชวยใหคํ าแนะนํ าขณะทีน่กัเรียนมีปญหา

    3.5 ท ําความเขาใจเนื้อเร่ือง   ครูแจกแบบทดสอบวัดความเขาใจในการอาน   ซึ่ง
เปนแบบฝกประเภทเติมขอความใหสมบูรณ   เขียนโดยใชภาษาพูดของตนเอง

     3.6 การถายโอนขอมูล   หลังจากทํ าแบบฝกหัดแลว  ครูจะแจกแบบฝกหัดใหม  ซึ่ง
เปนแบบฝกหัดในรูปตาราง   แผนภูม ิ กราฟ  แผนที่  หรืออยางใดอยางหนึ่ง  ตามความเหมาะสม
ของเนื้อเร่ือง

     3.7 ท ําแบบฝกหัดตอชิ้นสวนประโยค  และเรียงโครงสรางอนุเฉท   โดยครูแจก
ใบงานที่มีประโยคสรุปเร่ืองที่อาน   ผูเรียนแตละกลุมตองชวยกันตอประโยคเหลานั้นใหอยูในรูป
ของอนุเฉทที่ถูกตองใหไดใจความสมบูรณตอเนื่องกัน

     3.8 ครูเฉลยและแกไขแบบฝกหัดประกอบการอานรวมกับนักเรียน
                4. น ําแผนการสอนที่ผูวิจัยสรางข้ึนไปใหอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญทางการสอน
ภาษาอังกฤษจํ านวน  3  ทานตรวจแกไข เพือ่ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแผนการสอน  โดย
พิจารณาวาแผนการสอนที่สรางข้ึนมานั้นสอดคลองกับจุดประสงคและเนื้อหาตามหลักสูตรหรือไม  
ตามวิธีการของโรวิเนลล่ี และ แฮมเบิลตัน  (อังคณา  สายยศ 2526 : 29 , อางจาก  Rovinelli  and
Hambleton  1976)  โดยใชเกณฑการกํ าหนดคะแนนความคิดเห็นไวดังนี้
                  1     แผนการสอนมีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูและเนื้อหาตามหลักสูตร

0 ไมแนใจวาแผนการสอนมีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูและเนื้อหา
ตามหลักสูตร

     -1    แผนการสอนไมสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูและเนื้อหาตามหลักสูตร
                น ําผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญไปหาคาดัชนีความเที่ยงตรง  และดัชนีความสอด
คลองระหวางแผนการสอนกับจุดประสงคการเรียนรูและเนื้อหาตามหลักสูตร  โดยพิจารณาวาแผน
การสอนที่มีคาความสอดคลองมากกวาหรือเทากับ 0.5  แสดงวาแผนการสอนนั้นใชได   สวนแผน
การสอนที่มีคาความสอดคลองนอยกวา 0.5 ถือวาแผนการสอนไมเหมาะสมจึงควรพิจารณาปรับ
ปรุงกอนนํ าไปใช
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                                          IOC     =       ∑R
                                                                 n
                                    เมื่อ    ∑R  =  ผลรวมของคะแนน

                                                                  n  =  จํ านวนคน

                5.นํ าแผนการสอนที่ปรับปรุงแกไขโดยการเพิ่มกิจกรรมใหสอดคลองกับจุดประสงคการ
เรียนรูเรียบรอยแลวไปทดลองสอนกับนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5 ทีก่ ําลังจะข้ึนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่  6  จ ํานวน  50 คน  ในภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา 2544   เพื่อหาขอบกพรองและความเหมาะ
สมเกี่ยวกบัเวลาของกิจกรรมการเรียน   แลวนํ าไปปรับปรุงกอนนํ าไปใช

การสรางแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ในการอานภาษาอังกฤษ
                เปนแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางข้ึนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ในการอานภาษาอังกฤษหลังจากได
รับการสอนอานโดยวิธี  MIA  ซึ่งมีข้ันตอนในการสรางดังนี้
                1. ศกึษาวิธีการสรางแบบทดสอบจากหนังสือและเอกสารประกอบการสอนดังตอไปนี้
เทคนิคการเขียนขอสอบภาษาอังกฤษของ  อัจฉรา  วงศโสธร  (2529 : 1-383)    Testing  English
as  a  Second  Language  ของ แฮริส  (Harris 1969 : 58-67)  การทดสอบและประเมินผลการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ของ  อัจฉรา   วงศโสธร  (2539 :131–208)   เทคนิคการเขียนขอสอบ
ของ  ชวาล   แพรัตกุล  (2520 : 118 – 210)   Language  Tests  at  School  ของ ออลเลอร
(Oller 1979 : 231-259)
                2. สรางตารางกํ าหนดเนื้อหาขอสอบ  (Table of Test Specification) ใหครอบคลุม
ตามจุดประสงคของรายวิชาการอานอังกฤษเชิงวิเคราะห (อ 026)   โดยจัดตารางกํ าหนดเนื้อหา
แบบทดสอบตามกรอบเนื้อหาของแผนการสอน
                3. สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอานภาษาอังกฤษรายวิชาการอานอังกฤษเชิง
วิเคราะห (อ 026)   1 ชุด  ซึง่เปนแบบทดสอบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก (Multiple  Choice)
จํ านวน  45  ขอ
                 4. น ําแบบทดสอบที่สรางข้ึนเสนอตอผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาอังกฤษ จํ านวน 3
ทาน  เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  โดยพิจารณาวาขอสอบที่สรางข้ึนมานั้นสอดคลอง
กับกรอบเนื้อหา ทีวิ่เคราะหจากจุดประสงครายวิชาการอานอังกฤษเชิงวิเคราะห (อ 026) หรือไม
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ตามวิธีการของ โรวิเนลล่ี  และ แฮมเบิลตัน  (อังคณา สายยศ 2526 : 29, อางจาก  Rovinelli  and
Hambleton 1976)  โดยใชเกณฑการกํ าหนดคะแนนความคิดเห็นไว  ดังนี้

1 ขอคํ าถามมีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
0    ไมแนใจวาขอคํ าถามนั้นสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู

         -1     ขอคํ าถามไมสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
(ลวน  สายยศ  และ  อังคณา  สายยศ  2531 : 177)

                น ําผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญไปหาคาดัชนีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา  และดัชนี
ความสอดคลองระหวางขอทดสอบกับจุดประสงค โดยผูวิจัยจะคัดเลือกขอทดสอบที่มีคาดัชนี
ความสอดคลองมากกวาหรือเทากับ 0.5 ซึง่แสดงวาขอทดสอบนั้นมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
สวนขอทดสอบที่มีคาดัชนีสอดคลองนอยกวา 0.5 ผูวิจัยจะตัดออก หรือนํ าไปปรับปรุงแกไข
(บญุเชิด  ภิญโญอนันตพงษ  2526 : 88-91)

                                          IOC     =       ∑R
                                                                 n
                                    เมื่อ    ∑R  =  ผลรวมของคะแนน

                                                                  n  =  จํ านวนคน

                5. น ําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับนักเรียนจํ านวน 4-5 คน  เพื่อดูความ
เหมาะสมดานเวลา   ความชัดเจนของคํ าส่ัง   และความยากงายของภาษา  เพื่อน ําไปปรับปรุงแก
ไข
                6. น ําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลอง  (tryout)  กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที ่5 ทีก่ ําลังจะข้ึนชั้นมัธยมศึกษาปที ่6   จํ านวน  50 คน  ทีม่ใิชเปนกลุมตัวอยาง ในภาคเรียนที่
2 ปการศึกษา  2544  เพือ่ดูความยากงายของภาษา
                7. น ํากระดาษคํ าตอบมาตรวจใหคะแนน  ขอที่ถูกให 1 คะแนน  ขอที่ผิดหรือขอที่ไม
ตอบให 0 คะแนน   จากนั้นนํ าคะแนนที่ไดมาวิเคราะห   เพื่อหาระดับความยากงาย (p)   และคา
อํ านาจจํ าแนก ( r )  ของขอสอบทุกขอ   และคาความเชื่อมั่นของขอสอบทั้งฉบับดวยวิธ ีKR-20                                      
                8. คัดเลือกขอสอบที่มีคาความยากงายระหวาง 0.20-0.80  (อัจฉรา  วงศโสธร  2539 :
212- 214) และคาอํ านาจจ ําแนก  0.20  ข้ึนไป จํ านวน 30 ขอ โดยขอสอบจะตองครอบคลุมทุก
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วัตถปุระสงคที่ตั้งไว  ถาไมครอบคลุมน ําขอสอบที่เหลือมาท ําการปรับปรุง  แลวนํ าไปทดลองกับนัก
เรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง
                9. น ําแบบทดสอบที่คัดเลือกไดตามเกณฑในขอ 8 จํ านวน 30 ขอ  ไปหาคาความเชื่อ
มัน่ทั้งฉบับ  โดยใชสูตร KR-20  ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.88

      10.นํ าขอสอบที่วิเคราะหแลวไปใชกบันักเรียนกลุมตัวอยางในข้ันทดลองภาคสนาม
เพื่อน ําผลที่ไดมาวิเคราะหขอมูลตอไป

การสรางแบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ
                เปนแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางข้ึนเพื่อวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ  โดยคะแนนที่
ไดจากการทดสอบนี้จะนํ ามาเปนเกณฑในการแบงระดับความสามารถของนักเรียนเปนกลุมเกง   
ปานกลาง   และออน  ซึ่งมีข้ันตอนในการสรางดังนี้
                1. ศกึษาการสรางแบบทดสอบโคลซจากหนังสือและบทความดังตอไปนี้

1.1 ศึกษาการสรางแบบทดสอบโคลซแบบมีตัวเลือกจากบทความของพอรทเตอร  
(Porter  1976 : 152-153)

1.2 ศกึษาวิธีการตัดคํ าแบบมีระบบจากหนังสือ  Language  Tests  at  School
(Oller  1979 : 345-346)  บทความและงานวิจัยอ่ืน ๆ

                2. เลือกบทอานที่จะใชทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ  3  เร่ือง ซึ่งเปนบทอาน
ดานวิทยาศาสตร   ศิลปะ   สังคม   โดยใหบทอานทั้ง  เร่ืองมีความยากงายในระดับเดียวกับ
หนงัสือทีก่ลุมตัวอยางใชประกอบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลัก   แลวใหอาจารยผูเชี่ยวชาญที่
สอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่5 ตรวจสอบวาบทอานทั้ง 3 เร่ือง เหมาะสมที่จะน ํา
มาทดสอบความสามารถทางภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
                3. สรางแบบทดสอบโคลซแบบมีตัวเลือก  4 ตัว ตอ 1 ชองวาง ที่ตัดคํ าอยางมีระบบ
โดยตัดคํ าทุกคํ าที ่8 ตามงานวิจัยของ ดาราวดี  นิตยศรี (2518 : 43)  จํ านวน 70 ขอ
                4. แบบทดสอบโคลซที่สรางข้ึนไปใหอาจารยผูทรงคุณวุฒิและเจาของภาษาตรวจสอบ
เพือ่ดคูวามเหมาะสมในเร่ืองของการใชภาษา   ตัวเลือก   และตัวลวง   แลวนํ ามาปรับปรุงกอนน ํา
ไปทดลองใช
                5. น ําแบบทดสอบไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่กํ าลังจะข้ึนชั้นมัธยม
ศกึษาปที ่ 6 จํ านวน 50 คน ที่มีลักษณะคลายกับนักเรียนกลุมตัวอยาง ในภาคเรียนที่ 2 ปการ
ศกึษา 2544  เพื่อดูความเหมาะสมดานเวลา  ความชัดเจนของคํ าส่ัง  ความยากงายของภาษา
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                6. น ํากระดาษคํ าตอบมาตรวจใหคะแนน   โดยตอบถูกให 1 คะแนน  ตอบผิดหรือไม
ตอบให 0 คะแนน   จากนั้นนํ าคะแนนที่ไดมาวิเคราะห   เพื่อหาระดับความยากงาย   และหาคา
อํ านาจจ ําแนกของขอสอบ   และหาคาความเชื่อมั่นของขอสอบทั้งฉบับดวยวิธ ีKR-20
                7. คัดเลือกขอสอบที่มีคาความยากงายระหวาง 0.20-0.80 (อัจฉรา  วงศโสธร 2539 :
212-214)   และคาอํ านาจจ ําแนก 0.20 ข้ึนไป  จํ านวน 45 ขอ
                8. น ําแบบทดสอบที่คัดเลือกไดตามเกณฑในขอ 7 จํ านวน 45 ขอ  ไปหาคาความเชื่อ
มัน่ทั้งฉบับ  โดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร  ริชารดสัน  ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.91
                9. น ําขอสอบที่วิเคราะหแลวไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยางในข้ันทดลองภาคสนาม

การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนตอวิธีการสอนอานแบบ MIA
                แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีการสอนอานแบบ MIA มข้ัีนตอนใน
การดํ าเนินงานดังนี้
                1. ศกึษาวิธีการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นแบบประมาณคา  จากหนังสือของ
อัจฉรา  วงศโสธร (2539)  และภัทรา  นิคมานนท  (2535)
                2. สรางขอความที่สอบถามความคิดเห็นตอการสอนอานแบบ MIA โดยศึกษาจากงาน
วิจัยของผุสดี  ปทุมารักษ (2532)   สุจติรา  ศาสตรวาหา (2541)    เพื่อเปนแนวทางในการสราง
แบบแสดงความคิดเห็นโดยแบบสอบถามจะถามความคิดเห็นดานตาง ๆ อันไดแก ดานเนื้อหา
กจิกรรมการสอนอานแบบ  MIA   ข้ันตอนในการสอน   การประเมินผล  การทํ างานแบบรวมมือกัน
                3. การก ําหนดคาระดับขอคํ าถามผูวิจัยใชเกณฑประเมินคาของลิเคอรท (Likert) โดย
แปลความหมายของคะแนนดังนี้
                แบบสอบถามที่มีขอความเปนบวก
                    มากที่สุด     ใหคาระดับเทากับ       5
                    มาก            ใหคาระดับเทากับ       4
                    ปานกลาง    ใหคาระดับเทากับ      3
                    นอย            ใหคาระดับเทากับ      2
                    นอยที่สุด     ใหคาระดับเทากับ      1
                4. น ําขอความที่สรางข้ึนไปใหผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความชัดเจนของภาษาและรูป
แบบของภาษา  และแกไขตามคํ าแนะนํ าของผูเชี่ยวชาญ
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                5. นํ าแบบสอบถามความคิดเห็นไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 5 ทีก่ํ าลังจะ
ข้ึนชั้นมัธยมศึกษาปที ่6  จ ํานวน 50 คน  ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2544
                6. น ําผลการทดลองแบบสอบถามความคิดเห็นมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบ
สอบถามทั้งฉบับโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา  (α Coefficient)  ของครอนบาค (Cronbach)  ได
คาความเชื่อมั่นเทากับ 0.93
                7.นํ าแบบสอบถามที่ไดหาคาความเชื่อมั่นและปรับปรุงแกไขแลวไปใชกับนักเรียนกลุม
ตวัอยางในข้ันทดลองภาคสนาม   โดยท ําการประเมินหลังจบการสอนทุก 3 แผนการสอน   เพื่อน ํา
ผลของความคิดเห็นไปวิเคราะหตอไป

การด ําเนินการทดลอง    และการเก็บรวบรวมขอมูล
แบบแผนการทดลอง
                ในการศึกษาวิจัยนี้ใชการทดลองแบบกึง่ทดลอง  One Group Pretest Posttest
Design  ซึง่มีรูปแบบ  คือ

                                     Pretest                                     Posttest
                    G              O1                  X                    O2

                เมื่อ        G   คือ   กลุมตัวอยาง
      O1  คอื   การสอบกอนที่ทํ าการทดลอง   (Pre test)
      X    คือ   การสอนกลุมตัวอยางดวยวิธีการสอนอานแบบ  MIA
      O2  คอื   การสอบหลังจากทํ าการทดลองสอนเสร็จส้ินแลว   (Post test)

วธิดี ําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล
    1. จดัปฐมนเิทศกอนทํ าการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษเพื่อทํ าความเขาใจ

กบันกัเรียนถงึวิธีการเรียน   บทบาทของนักเรียน   จุดประสงคของการเรียน   และวิธีการประเมิน
ผลการเรียนรู
                2. ท ําการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนจํ านวน  46  คน  กอนทํ า
การทดสอบกอนเรียน    โดยใชแบบทดสอบ  จํ านวน  45  ขอ ที่ผูวิจัยสรางข้ึน   เพื่อน ําผลคะแนน
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ทีไ่ดมาใชในการแบงระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียน   โดยแบงเปนกลุมเกง
ปานกลาง   และออน
                3. ท ําการทดสอบกอนเรียนเพื่อวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ   โดยใหนัก
เรียนกลุมทดลองจํ านวน  46  คน  ทํ าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอานภาษาอังกฤษจํ านวน
30  ขอ  ที่ผูวิจัยสรางข้ึน
                4. ท ําการทดลองสอนนักเรียนตามแผนการสอนที่สรางข้ึน     โดยเร่ิมตั้งแตวันที่ 16
พฤษภาคม  2545 – 1 สิงหาคม 2545   และทุกคร้ังหลังจบบทเรียน 3 บท  ใหนักเรียนทํ าแบบสอบ
ถามความคิดเห็นที่มีตอการสอนอานแบบ  MIA ทัง้นีเ้พือ่ใหผูวิจัยสามารถประเมินความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนอานไดเปนระยะ ๆ    ดังที่ ฮตีัน (Heaton  1990 : 23 -24)  กลาววาการ
ทดสอบบอยคร้ังพอสมควรจะไดผลมากกวาการทดสอบนักเรียนเพียงคร้ังเดียว
                5.  เมื่อท ําการทดลองรวมทั้งส้ินจํ านวน  10  แผนการสอน    ใหนักเรียนทํ าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิใ์นการอานภาษาอังกฤษ   ซึ่งเปนฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบกอนเรียน   โดยผูวิจัย
ไดสลับลํ าดับขอและตัวเลือกของแบบทดสอบ  ในวันที่  5  สิงหาคม 2545
                6.  หลังจากทํ าการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  14  วัน  คือในวันที่ 19 สิงหาคม 2545 ทํ า
การทดสอบวัดความคงทนในการจํ าของนักเรียน   โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอาน
ภาษาอังกฤษฉบับเดิมแตสลับขอและสลับตัวเลือก
                7. น ําคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนเรียน  หลังเรียน   และทดสอบความคงทนในการ
จ ํา   พรอมทั้งน ําขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนมาวิเคราะห   โดยวิธีการทาง
สถติิเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน

การวิเคราะหขอมูล
             ผูวิจยัไดดํ าเนินการวิเคราะหขอมูลในการวิจัย   ดังรายละเอียดตอไปนี้
                1. การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
5  ในกลุมเกง ปานกลาง และออน ใชการวิเคราะหความแปรปรวนรวม (Analysis of Covariance)
โดยมคีะแนนกอนการทดลองเปนตัวแปรรวม   ท ําการวิเคราะหดวยโปรแกรมสํ าเร็จรูป  SPSS  for
Windows
                2. การเปรียบเทยีบความคงทนในการจ ําในการอานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 5
ในกลุมเกง  ปานกลาง  และออน  ใชการวิเคราะหความแปรปรวนรวม (Analysis of Covariance)
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โดยมคีะแนนกอนการทดลองเปนตัวแปรรวม   ทํ าการวิเคราะหดวยโปรแกรมสํ าเร็จรูป  SPSS  for
Windows
                3.  การศกึษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยวิธี MIA  ทั้ง 10 แผนการ
สอน   วิเคราะหโดยหาคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  แลวนํ าไปแปลความหมายคาระดับ
ตามเกณฑของ (บญุชม  ศรีสะอาด  2535 : 100)  ดังนี้
1.00  ≤ X < 1.50  หมายถึงผูเรียนมีความคิดเห็นตอการสอนอานแบบ MIA ในระดับตํ่ าสุด
1.50  ≤ X < 2.50  หมายถึงผูเรียนมีความคืดเห็นตอการสอนอานแบบ MIA ในระดับตํ่ า
2.50  ≤ X < 3.50  หมายถึงผูเรียนมีความคิดเห็นตอการสอนอานแบบ MIA ในระดับปานกลาง
3.50  ≤ X < 4.50  หมายถึงผูเรียนมีความคิดเห็นตอการสอนอานแบบ MIA ในระดับสูง
4.50 ≤ X < 5.00 หมายถึงผูเรียนมีความคิดเห็นตอการสอนอานแบบ MIA ในระดับสูงสุด
                ความคดิเห็นที่ดี  หมายถึง  ผูเรียนมีคาเฉล่ียความคิดเห็นตอการสอนอานแบบ MIA
สูงกวา 3.50 คะแนน
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บทท่ี 4
ผลการวิเคราะหขอมูล

                การวิจยัเร่ือง “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอานภาษาอังกฤษและความคงทนในการ
จ ําของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 5 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ทีม่ีความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษแตกตางกัน  โดยวิธีสอนอานแบบ MIA” ผูวิจยัไดนํ าเสนอผลการวิจัยเปน 3 ตอนดังนี้
                ตอนที ่1 นํ าเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอานของกลุม
ตวัอยาง ที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษแตกตางกัน  ดวยวิธีสอนอานแบบ MIA  โดยใช
คะแนนกอนการทดลองเปนตัวแปรรวม
                ตอนที ่  2  นํ าเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบความคงทนในการจ ําในการ
อานของกลุมตัวอยาง  ที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษแตกตางกัน  ดวยวิธีสอนอานแบบ MIA
โดยใชคะแนนกอนการทดลองเปนตัวแปรรวม
                ตอนที ่  3  นํ าเสนอผลการวิเคราะหขอมูลคะแนนความคิดเห็นจากแบบสอบถามความ
คดิเหน็ของนักเรียนที่มีตอการสอนอานแบบ MIA

ผลการวิเคราะห
                ตอนที ่ 1   การวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอานภาษาอังกฤษของนัก
เรียนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษแตกตางกัน  ที่ไดรับการสอนอานแบบ  MIA  แสดงในตา
รางที ่1- ตารางรางที่  4
ตารางที ่ 1  แสดงคาสถิติพื้นฐานของคะแนนความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนที่
                  มคีวามสามารถทางภาษาอังกฤษแตกตางกัน  ที่ไดรับการสอนอานแบบ  MIA
                  กอนและหลังการทดลอง

 Pretest (คะแนนเต็ม30)  Posttest (คะแนนเต็ม30)       กลุมตัวอยาง  จํ านวน
  (คน)      X     S.D.      X      S.D.

กลุมเกง      8    19.13    2.10     24.50     1.60
กลุมปานกลาง     15    15.93    3.22     21.27     1.98
กลุมออน     23    13.87    4.04     18.70     1.43
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                จากตารางที ่1 แสดงใหเห็นวาคะแนนเต็มเทากับ 30 คะแนน นักเรียนกลุมเกงมีคะแนน
เฉล่ียความสามารถในการอานกอนการเรียนเทากับ 19.13 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
2.10 คะแนน   และหลังการเรียนมีคะแนนเฉล่ียเทากับ  24.50  คะแนน   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากบั  1.60  คะแนน  นักเรียนกลุมปานกลางมีคะแนนเฉล่ียกอนการเรียนเทากับ  15.93  คะแนน
สวนเบีย่งเบนมาตรฐานเทากับ  3.22  คะแนน   และหลังการเรียนมีคะแนนเฉล่ียเทากับ  21.27
คะแนน   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  1.98  สวนนักเรียนกลุมออนกอนการเรียนมีคะแนนเฉล่ีย
เทากับ 13.87  คะแนน    สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.04 คะแนน   และหลังการเรียนมี
คะแนนเฉล่ียเทากับ  18.70  คะแนน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  1.43  คะแนน

ตารางที่  2  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนรวม  (ANCOVA)  เพือ่เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการ
                  อานของนักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษแตกตางกัน  ที่ไดรับการสอนอาน
                  แบบ  MIA

แหลงความแปรปรวน       SS     df.       MS       F    Sig.
ตัวแปรรวม :  คะแนนกอน
                    การทดลอง

    44.29      1     44.29     25.31*   0.000

ระหวางกลุม     89.05      2     44.53     25.44*   0.000
ความคลาดเคล่ือน     73.51     42      1.75
รวม    329.41     45

* มรีะดับนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

          จากตารางที่  2  พบวาคะแนนกอนเรียน (Pre-Test) เปนตัวแปรรวมที่มีความสัมพันธกับ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ในการอานของนักเรียน โดยพิจารณาจากคาระดับนัยสํ าคัญจากตัวอยางมีคา
เทากบั  0.000 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสํ าคัญที่กํ าหนดคือ 0.05 และความสามารถของนักเรียนที่ตาง
กนัท ําใหคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการอานของนักเรียนแตกตางกันดวย  โดยพิจารณาจากคาระดับนัย
สํ าคญัจากตัวอยางมีคาเทากับ 0.000  ซึ่งนอยกวาระดับนัยสํ าคัญที่กํ าหนดคือ  0.05  จึงแสดงวา
ผลสัมฤทธิ์ในการอานของนักเรียนกลุมเกง  ปานกลาง  ออน  ที่ไดรับการสอนอานแบบ MIA  แตก
ตางกนัอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที ่ 1
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ตารางที ่ 3   เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ในการอานของนักเรียนที่มี
                  ความสามารถทางภาษาอังกฤษแตกตางกัน  ที่ไดรับการสอนอานแบบ  MIA

ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ     ปานกลาง        ออน
กลุมเกง
กลุมปานกลาง

       2.31*
          -

       4.30*
       1.98*

 * มนียัสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05

                จากตารางที่  3  เปนผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูพบวา   คาเฉล่ียระหวางนักเรียน
ทีม่คีวามสามารถทางภาษาอังกฤษในกลุมเกงกับกลุมปานกลาง   และระหวางกลุมเกงกับกลุม
ออน   รวมทั้งระหวางกลุมปานกลางกับกลุมออน   แตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05

ตารางที ่  4  แสดงคาเฉล่ียในการอานของนักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษแตกตางกัน
                  ภายหลังไดรับการสอนอานแบบ MIA โดยปรับคะแนนทดสอบกอนเรียนซึ่งเปนตัวแปร
                  รวมออก

            คาสถิติพื้นฐานระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ   จํ านวน
   (คน)         X         S.E.

กลุมเกง      8         23.44        0.51
กลุมปานกลาง     15         21.13        0.34
กลุมออน     23         19.15        0.30
 

                จากตารางที่ 4  แสดงใหเห็นคาเฉล่ียในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนที่มีความ
สามารถทางภาษาอังกฤษแตกตางกัน  ภายหลังไดรับการสอนอานแบบ MIA  หลังจากปรับ
คะแนนทดสอบกอนเรียน (Pre-test) ซึง่เปนตัวแปรรวมออก   โดยนักเรียนที่ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษอยูในกลุมเกงมีคะแนนเฉล่ียเทากับ  23.44  คะแนน  และมีคาความคลาดเคล่ือน
มาตรฐานเทากับ  0.51 คะแนน  กลุมปานกลางมีคะแนนเฉล่ียเทากับ  21.13  คะแนน  และมีคา
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ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานเทากับ  0.34 คะแนน  และกลุมออนมีคะแนนเฉล่ียเทากับ  19.15
คะแนน   และมีคาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานเทากับ  0.30 คะแนน  เมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉล่ียความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนในแตละกลุมภายหลังไดรับการสอนอาน
แบบ  MIA แลวพบวาแตกตางกัน   โดยนักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในกลุมเกงมี
คะแนนเฉล่ียสูงกวาคะแนนเฉล่ียของนักเรียนในกลุมปานกลางและกลุมออน    และนักเรียนกลุม
ปานกลางมีคะแนนเฉล่ียสูงกวาคะแนนเฉล่ียของนักเรียนในกลุมออน

                ตอนที ่ 2 การวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบความคงทนในการจ ํา ของนักเรียนกลุมเกง
ปานกลาง   ออน   ที่ไดรับการสอนอานแบบ MIA   แสดงในตารางที่  5 -  ตารางที่ 8

ตารางที ่ 5  แสดงคาสถิติพื้นฐานของคะแนนความคงทนในการจํ าของนักเรียนที่มีความสามารถ
                  ทางภาษาอังกฤษแตกตางกัน  ที่ไดรับการสอนอานแบบ MIA

  ความคงทนในการจํ า  (คะแนนเต็ม 30)        กลุมตัวอยาง  จํ านวน
   (คน)          X           S.D.

กลุมเกง      8          25.13          1.55
กลุมปานกลาง     15          21.67          1.63
กลุมออน     23          18.87          1.46

                จากตารางที่  5  แสดงใหเห็นวา นักเรียนกลุมเกงมีคะแนนเฉล่ียความคงทนในการจํ า
เทากบั  25.13  คะแนน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  1.55  คะแนน   นักเรียนกลุมปานกลางมี
คะแนนเฉล่ียเทากับ  21.67  คะแนน   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  1.63  คะแนน   และนัก
เรียนกลุมออนมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 18.87 คะแนน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  1.46  คะแนน
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ตารางที่   6  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนรวม  (ANCOVA)  เพือ่เปรียบเทียบความคงทนใน
                  การจ ําของนักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษแตกตางกัน  ที่ไดรับการสอน
                  อานแบบ  MIA

แหลงความแปรปรวน        SS      df.       MS        F    Sig.
ตัวแปรรวม :  คะแนนกอน
                    การทดลอง

    39.97       1      39.97    27.59*  0.000

ระหวางกลุม    112.48       2      56.24    38.82*  0.000
ความคลาดเคล่ือน      60.85      42      1.45
รวม     347.22      45

* มรีะดับนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05

                จากตารางที่  6  พบวาคะแนนกอนเรียน  (Pre-Test)  เปนตัวแปรรวมที่มีความสัมพันธ
กบัคะแนนความคงทนในการจํ าในการอานของนักเรียน โดยพิจารณาจากระดับนัยสํ าคัญจากตัว
อยางมีคาเทากับ  0.000 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสํ าคัญที่กํ าหนดคือ  0.05    และความสามารถของ
นกัเรียนทีต่างกนัทํ าใหความคงทนในการจํ าแตกตางกัน   โดยพิจารณาจากระดับนัยสํ าคัญจากตัว
อยางมีคาเทากับ  0.000  ซึ่งนอยกวาระดับนัยสํ าคัญที่กํ าหนดคือ  0.05   แสดงวาความคงทนใน
การจ ําของนักเรียนกลุมเกง   ปานกลาง  ออน  ที่ไดรับการสอนอานแบบ MIA  แตกตางกันอยางมี
นยัสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที ่ 2

ตารางที ่ 7   เปรียบเทียบความแตกตางคะแนนเฉล่ียความคงทนในการจํ าของนักเรียนที่มีความ
                  สามารถทางภาษาอังกฤษแตกตางกัน  ที่ไดรับการสอนอานแบบ  MIA

ความคงทนในการจํ า     ปานกลาง         ออน
กลุมเกง
กลุมปานกลาง

       2.59*
         -

        4.82*
        2.23*

  * มนียัสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05
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                จากตารางที ่  7  เปนผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูพบวา   คาเฉล่ียของคะแนน
ความคงทนในการจํ าระหวางนักเรียนกลุมเกงกับกลุมปานกลาง   และระหวางกลุมเกงกับกลุม
ออน   รวมทั้งระหวางกลุมปานกลางกับกลุมออน   แตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05

ตารางที ่8    แสดงคาเฉล่ียความคงทนในการจํ าของนักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ
                  แตกตางกัน  ภายหลังไดรับการสอนอานแบบ  MIAโดยปรับคะแนนทดสอบกอนเรียน
                  ซึง่เปนตัวแปรรวมออก

             คาสถิติพื้นฐานระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ   จํ านวน
   (คน)       X        S.E.

กลุมเกง       8        24.12       0.47
กลุมปานกลาง      15        21.54       0.31
กลุมออน      23        19.30       0.26

                จากตารางที่  8  แสดงใหเห็นวาคาเฉล่ียความคงทนในการจํ า   ของนักเรียนที่มีความ
สามารถทางภาษาอังกฤษแตกตางกัน  ภายหลังไดรับการสอนอานแบบ  MIA  โดยปรับคะแนน
ทดสอบกอนเรียน  (Pre-Test) ซึง่เปนตวัแปรรวมออก  นักเรียนกลุมเกงมีคะแนนเฉล่ียของความคง
ทนในการจ ําเทากับ  24.12  คะแนน  มีคาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานเทากับ  0.47 คะแนน   นัก
เรียนกลุมปานกลางมีคะแนนเฉล่ียของความคงทนในการจํ าเทากับ 21.54 คะแนน มีคา
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานเทากับ  0.31  คะแนน   และนักเรียนกลุมออนมีคะแนนเฉล่ียของ
ความคงทนในการจํ าเทากับ  19.30  คะแนน   มีคาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานเทากับ  0.26
คะแนน   เมือ่เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียของคะแนนความคงทนในการจ ําของนักเรียนในแตละกลุม
ภายหลังไดรับการสอนอานแบบ  MIA แลวพบวาแตกตางกัน   โดยนักเรียนที่มีความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษในกลุมเกงมีคะแนนเฉล่ียสูงกวาคะแนนเฉล่ียของนักเรียนในกลุมปานกลางและกลุม
ออน    และนักเรียนกลุมปานกลางมีคะแนนเฉล่ียสูงกวาคะแนนเฉล่ียของนักเรียนในกลุมออน
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                ตอนที ่ 3  นํ าเสนอผลการวิเคราะหขอมูลคะแนนความคิดเห็นจากแบบสอบถามความ
คดิเหน็ของนักเรียนที่มีตอการสอนอานแบบ MIA
                เมือ่นกัเรียนกลุมตัวอยางท ํากิจกรรมตามข้ันตอนการอานแบบ MIA ทกุ ๆ 3 บทเสร็จส้ิน
แลว   ผูวิจัยจึงใหนักเรียนกลุมตัวอยางทํ าแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการสอนอานแบบ MIA
จนครบ 10 บทเรียน   ซึ่งแบบสอบถามความคิดเห็นนี้เปนแบบมาตราสวนประมาณคา  โดย
ประเมนิในดานเนื้อหาจ ํานวน  4  ขอ   ดานกิจกรรมการสอนจํ านวน  8  ขอ   ดานการประเมินผล
จ ํานวน  3  ขอ  ดานการทํ างานแบบรวมมือกันจ ํานวน  6  ขอ  รวมทั้งส้ิน  20  ขอ   จากนั้นนํ าคา
ระดบัความคิดเห็นที่ไดมาหาคาเฉล่ีย   (X)  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)   แลวนํ าไป
แปลความหมายคาระดับความคิดเห็นตามเกณฑที่กํ าหนดไวดังรายละเอียดในตารางที่9
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                ตารางที่  9  คาระดับเฉล่ีย (X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.)  ความคดิเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนอานแบบ MIA  จ ํานวน  3  คร้ัง

                                      ขอความ  คร้ังที่       1        2      3    คาระดับ
   เฉล่ียรวม

   อันดับที่

  X      3.89     4.39    4.37     4.22ดานเนื้อหา
1. เนื้อหาของบทอานนาสนใจ    S.D.      0.77     0.68    0.49     0.28

       1

  X      3.73     3.93    3.98     3.882.ระดับภาษาของบทอานเหมาะสมกับความสามารถทางภาษาของขาพเจา
  S.D.      0.85     0.90    0.45     0.13

       4

  X      3.71     4.04    4.09     3.953. เนื้อหาของบทอานท ําใหเกิดความเพลิดเพลินในการอาน
  S.D.      0.86     0.82    0.46     0.20

       3

  X      3.80     4.13    4.26     4.064. เนื้อหาของบทอานมีประโยชนในชีวิตประจํ าวัน
  S.D.      0.86     0.65    0.49     0.24

       2

  X      3.78     4.12    4.18     4.03                 คาระดับเฉลี่ยรวมดานเนื้อหา
  S.D.      0.08     0.20    0.17     0.22
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                ตารางที่   9  (ตอ)

                                                              ขอความ   คร้ังที่         1         2         3    คาระดับ
  เฉล่ียรวม

   อันดับที่

  X     3.91       4.24       4.43       4.19ดานกิจกรรมการสอน
5. คํ าอธิบายในการทํ ากิจกรรมชัดเจน    S.D.     0.84       0.79       0.54       0.26

      1

  X     3.74       4.02       4.35       4.046. ระยะเวลาในการทํ ากิจกรรมมีความเหมาะสม
   S.D.     0.74       0.83       0.53       0.31

      4

  X     3.54       3.93       4.13       3.877. กิจกรรมกอนการอานชวยกระตุนใหขาพเจาอยากท ํากิจกรรมอื่น ๆ ตอไป
   S.D.     0.91       0.80       0.50       0.30

      8

  X     3.76       3.96       4.04       3.928. กิจกรรมกอนการอานชวยใหขาพเจาสามารถใชความรูที่มีอยูเช่ือมโยงกับ
เนื้อหาที่จะอาน    S.D.     0.87       0.89       0.56       0.14

      7

  X     3.80       4.09       4.09       3.999. กิจกรรมระหวางการอานชวยใหขาพเจาเขาใจเนื้อหาของบทอาน
   S.D.     0.91       0.81      0.41       0.17

      5

 X     3.78       4.04       4.09       3.9710. กิจกรรมระหวางการอานชวยใหขาพเจาเขาใจวิธีการอานเชิงวิเคราะห
   S.D.     0.94       0.76       0.41       0.17

      6
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ตารางที่  9  (ตอ)

                                                            ขอความ คร้ังที่          1           2         3   คาระดับ
 เฉล่ียรวม

  อันดับที่

  X     3.78     4.04     4.41      4.0811. กิจกรรมหลังการอานทํ าใหขาพเจาถายโอนขอมูลที่อานออกมาในรูปแบบตาง ๆ
   S.D.     0.99     0.79     0.54      0.32

       3

  X     3.87     4.13     4.41      4.1412. กิจกรรมหลังการอานใหโอกาสขาพเจาประเมินตนเอง
   S.D.     0.72     0.72     0.50      0.27

       2

 X     3.77     4.06     4.24      4.02
                                         คาระดับเฉลี่ยรวมดานกิจกรรมการสอน    S.D.     0.11     0.10     0.17      0.24
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ตารางที่   9  (ตอ)

                                                 ขอความ คร้ังที่       1       2       3    คาระดับ
   เฉล่ียรวม

  อันดับที่

 X     3.65     4.11     4.43       4.06ดานการประเมินผล
13. มีรูปแบบการประเมินผลนาสนใจ    S.D.     0.60     0.77     0.50       0.39

      2

 X     3.80     4.13     4.35       4.0914. วิธีการประเมินผลเหมาะสมและสอดคลองกับส่ิงที่เรียน
   S.D.     0.86     0.81     0.48       0.28

      1

 X     3.87     4.07     4.17       4.0415. ผลการประเมินผลสามารถทํ าใหขาพเจาประเมินตนเองได
   S.D.     0.78     0.80     0.49       0.15

      3

 X     3.77     4.10     4.32       4.06
                                 คาระดับเฉลี่ยรวมดานการประเมินผล    S.D.     0.11     0.03     0.13       0.28
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             ตารางที่    9  (ตอ)
                                                 ขอความ  คร้ังที่       1       2         3    คาระดับ

   เฉล่ียรวม
  อันดับที่

 X     4.02     4.00       4.43       4.15การท ํางานแบบรวมมือกัน
16. ขาพเจาไดมีสวนรวมในการท ํากิจกรรมกลุม    S.D.     0.80     0.79       0.54       0.24

      4

X     4.00     4.07       4.39       4.1517. ขาพเจาไดเรียนรูการทํ างานแบบรวมมือกันจากการท ํากิจกรรมกลุม
   S.D.     0.82     0.85       0.49       0.21

      4

 X     4.41     4.26       4.67       4.4518. ขาพเจามีปฏิสัมพันธที่ดีตอเพื่อนในกลุม
   S.D.     0.69     0.71       0.47       0.21

      1

 X     4.22     4.07       4.59       4.2919. ขาพเจาไดรับประโยชนจากการท ํางานแบบรวมมือกัน
   S.D.     0.76     0.83       0.50       0.27

      3

 X     4.33     4.15       4.59       4.3620. ขาพเจาไดเพิ่มพูนทักษะการอานจากการท ํากิจกรรมกลุม
   S.D.     0.84     0.84       0.50       0.22

      2

 X     4.20     4.11       4.53       4.28
                     คาระดับเฉลี่ยรวมดานการท ํางานแบบรวมมือกัน    S.D.     0.18     0.10       0.12       0.22

 X     3.88     4.09       4.31       4.09
                     คาระดับเฉลี่ยรวมแตละครั้ง

   S.D.    0.22    0.11       0.20       0.22
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                จากตารางที่   9  แสดงใหเห็นวา    นักเรียนมีความคิดเห็นตอการสอนอานโดยวิธี MIA
โดยคร้ังที่ไดคาระดับเฉล่ียสูงสุดถึงตํ่ าสุดตามลํ าดับ ไดแกคร้ังที่ 3 แผนการสอนที่ 7 –10
 (X = 4.31 , S.D. = 0.20)   คร้ังที่  2  แผนการสอนที่  4 – 6  (X = 4.09 , S.D. = 0.11)
และ คร้ังที่ 1  แผนการสอนที่  1 – 3 (X = 3.88 , S.D. = 0.22)     และจากการศึกษาความคิด
เหน็ของนกัเรียนตอส่ือการอานภาษาอังกฤษในดานเนื้อหา   กิจกรรมการสอน   การประเมินผล
และการท ํางานแบบรวมมือ  สรุปไดดังตอไปนี้
                1.  ดานเนือ้หา   โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นตอเนื้อหาของบทอานอยูในระดับ
สูง   (X = 4.03 , S.D. = 0.22)   แตละขอไดคาระดับเฉล่ียเรียงตามลํ าดับดังนี้   เนื้อหาของบท
อานนาสนใจ   เนือ้หาของบทอานมีประโยชนในชีวิตประจ ําวัน   เนื้อหาของบทอานทํ าใหเกิดความ
เพลิดเพลินในการอาน   ระดบัภาษาของบทอานเหมาะสมกับความสามารถทางภาษาของนักเรียน
                2. ดานกจิกรรมการสอน    โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นตอกิจกรรมการสอนอยู
ในระดับสูง  (X = 4.02 , S.D. = 0.24) แตละขอไดคาระดับเฉล่ียเรียงตามลํ าดับดังนี้  คํ าอธิบาย
ในการท ํากจิกรรมชัดเจน  กิจกรรมหลังการอานใหโอกาสนักเรียนในการประเมินตนเอง   กิจกรรม
หลังการอานทํ าใหนักเรียนถายโอนขอมูลที่อานออกมาในรูปแบบตาง ๆ    ระยะเวลาในการท ํากิจ
กรรมมคีวามเหมาะสม   กิจกรรมระหวางการอานชวยใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาของบทอาน  กิจ
กรรมระหวางการอานชวยใหนักเรียนเขาใจวิธีการอานเชิงวิเคราะห  กิจกรรมกอนการอานชวยให
นกัเรียนสามารถใชความรูที่มีอยูเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่จะอาน     กิจกรรมกอนการอานชวยกระตุน
ใหนกัเรียนอยากทํ ากิจกรรมอ่ืน ๆ ตอไป
                3. ดานการประเมินผล   โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นตอการประเมินผลอยูใน
ระดับสูง  (X = 4.06 , S.D. = 0.28)   แตละขอไดคาระดับเฉล่ียเรียงตามลํ าดับดังนี้  วิธีการ
ประเมนิผลเหมาะสมและสอดคลองกับส่ิงที่เรียน    มีรูปแบบการประเมินผลนาสนใจ   ผลการ
ประเมนิผลสามารถท ําใหนักเรียนประเมินตนเองได
                4.  ดานการทํ างานแบบรวมมือกัน   โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นตอการทํ างาน
แบบรวมมือกันอยูในระดับสูง  (X = 4.28 , S.D. = 0.22)   แตละขอไดคาระดับเฉล่ียเรียงตาม
ลํ าดบัดงันี ้   นักเรียนมีปฎิสัมพันธที่ดีตอเพื่อนในกลุม    นักเรียนไดเพิ่มพูนทักษะการอานจากการ
ท ํากจิกรรมกลุม     นักเรียนไดรับประโยชนจากการทํ างานแบบรวมมือกัน   นักเรียนไดมีสวนรวม
ในการท ํากจิกรรมกลุม    นักเรียนไดเรียนรูการทํ างานแบบรวมมือกันจากการท ํากิจกรรมกลุม
                  เมือ่พจิารณาเปรียบเทียบคุณสมบัติทั้ง 4 ดานที่ใชในแบบสอบถาม   พบวาการ
ท ํางานแบบรวมมือกันในการอาน  มีระดับความคิดเห็นเฉล่ียสูงสุด (X = 4.28 , S.D.= 0.22)
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รองลงมาไดแก  ดานการประเมินผล   (X = 4.06 , S.D.= 0.28)   ดานเนื้อหา  (X = 4.03 ,
S.D.= 0.22)    และดานกิจกรรมการสอน   (X = 4.02 , S.D. = 0.24)
                จากการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนอานแบบ  MIA   สรุป
ไดวานกัเรียนมีระดับความคิดเห็นโดยเฉล่ียรวม   4.09 คะแนน   แสดงวานักเรียนมีความคิดเห็นที่
ดีตอการสอนอานแบบ  MIA  ซึง่เปนไปตามสมมติฐานขอที ่  3
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บทท่ี  5
สรุป  อภิปราย  และขอเสนอแนะ

                การวิจยัเร่ือง    “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอานภาษาอังกฤษและความคงทนใน
การจ ําของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่  5  โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย   ทีม่ีความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษแตกตางกัน  โดยวิธีสอนอานแบบ  MIA”   เปนการวิจัยเชิงทดลอง   มีวัตถุ
ประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอาน   ความคงทนในการจํ า   และเพื่อศึกษาความคิด
เหน็ของนักเรียนที่มีตอการสอนอานแบบ  MIA   กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดมาจากการ
เลือกแบบเจาะจงคือ   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 5  แผนการเรียนคณิตศาสตร – อังกฤษ  โรง
เรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย  ที่เรียนรายวิชาการอานอังกฤษเชิงวิเคราะห  (อ 026)  ในภาค
เรียนที่  1  ปการศึกษา  2545   จ ํานวน  1  หองเรียน  มีนักเรียนจ ํานวน  46  คน
                เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  คือ
                1. แผนการสอนวิชาการอานอังกฤษเชิงวิเคราะห  (อ 026)  โดยวิธีสอนแบบ  MIA  ซึง่มี
จ ํานวน  10  แผนการสอน   แผนการสอน  1 แผนใชเวลาสอน  2  คาบเรียน   คาบเรียนละ  50
นาที   แตละแผนจะมีแบบฝกการอานตามวิธีสอนแบบ  MIA  ประกอบบทเรียน  (ภาคผนวก)
                2. แบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียน  1  ฉบับ  เปนแบบ
ทดสอบแบบเลือกตอบโคลซ  จ ํานวน  45  ขอ    ซึ่งใชทดสอบเพื่อแบงระดับความสามารถของนัก
เรียน    แบบทดสอบนี้ไดรับการตรวจแกไขจากอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญจํ านวน   3  ทาน
แลวนํ าไปทดลองใช นํ าขอมูลมาหาคาความเชื่อมั่นโดยใชสูตร KR-20  (Kuder-Richardson)  ได
คาความเชื่อมั่นเทากับ 0.91
                3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน  1
ฉบบั   เปนแบบทดสอบปรนัย  4  ตัวเลือก จํ านวน  30  ขอ   ใชเปนแบบทดสอบกอนและหลังเรียน
และใชแบบทดสอบชุดเดียวกันนี้ทดสอบความคงทนในการจํ าของนักเรียน โดยแบบทดสอบนี้ได
รับการตรวจแกไขจากอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญจํ านวน  3  ทาน แลวนํ าไปทดลองใช นํ าขอ
มลูมาหาคาความเชื่อมั่นโดยใชสูตร KR-20 (Kuder-Richardson) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.88
                4. แบบสอบถามความคิดเห็นตอการสอนอานอังกฤษแบบ  MIA   ใชเปนแบบสอบถาม
หลังจบการสอนทุก  3  แผนการสอน แบบสอบถามแบงเปน 4 หวัขอหลัก ไดแก ดานเนื้อหา   ดาน
กจิกรรมการสอน   การประเมินผล   การทํ างานแบบรวมมือกัน   รวมจ ํานวน  20  ขอ   มีลักษณะ
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เปนมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ   ตั้งแตมากที่สุด  (5)  จนถึงนอยที่สุด  (1)   แบบสอบถามนี้
ไดรับการตรวจสอบความเหมาะสมของเกณฑการประเมิน และรูปแบบภาษาจากอาจารยที่
ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญทั้งหมด  3  ทาน   และไดทดลองใช  เพื่อวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นโดยใช
สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา ( α Coefficient)   ของครอนบาค  (Cronbach)   ไดคาความเชื่อมั่นเทา
กับ  0.93
                การด ําเนินการวิจัย   ผูวิจัยเปนผูดํ าเนินการวิจัยดวยตนเอง   และไดดํ าเนินการทดลอง
ตามลํ าดับข้ันตอนในการดํ าเนินการวิจัยดังนี้
                1. จดัปฐมนิเทศกอนทํ าการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
                2. ท ําการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนจํ านวน  46  คน    โดยใช
แบบทดสอบเลือกตอบโคลซ  จํ านวน  45  ขอ    เพื่อน ําผลคะแนนที่ไดมาใชในการแบงระดับความ
สามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียน   โดยแบงเปนกลุมเกง   ปานกลาง   และออน
                3. ท ําการทดสอบกอนเรียนเพื่อวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ   โดยใหนัก
เรียนท ําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอานภาษาอังกฤษจํ านวน  30  ขอ
                4. ท ําการทดลองสอนนักเรียนตามแผนการสอนที่สรางข้ึน  หลังจบบทเรียนทุก  3 บท
ใหนกัเรียนทํ าแบบสอบถามความคิดเห็นตอการสอนอานแบบ  MIA
                5. เมือ่ท ําการทดลองรวมทั้งส้ินจํ านวน  10  แผนการสอน   ใหนักเรียนทํ าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ในการอานภาษาอังกฤษ
                6. หลังจากทํ าการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  14  วัน  ทํ าการทดสอบวัดความคงทนในการ
จ ําของนักเรียน
                7. น ําคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนเรียน   หลังเรียน   และทดสอบความคงทนใน
การจ ํา   พรอมทั้งน ําขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนมาวิเคราะห   โดยวิธีการ
ทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน
                การวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการอานภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนที่ไดรับการสอนอานแบบ  MIA   ใชการวิเคราะหความแปรปรวนรวม  (Analysis  of
Covariance)   โดยมคีะแนนกอนการเรียนเปนตัวแปรรวม   และการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบ
ถามความคิดเห็นของนักเรียน   โดยใชคาเฉล่ีย  (X  )   และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)
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สรุปผลการวิจัย
                จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลการวิจัย  สรุปผลไดดังตอไปนี้
                1. นกัเรียนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษแตกตางกัน    เมื่อไดรับการสอนอาน
แบบ  MIA แลวมผีลสัมฤทธิ์ในการอานภาษาอังกฤษแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05   กลาวคือเมื่อใชคะแนนทดสอบกอนเรียน  (Pre-test)   เปนตัวแปรรวมแลว   ผลสัมฤทธิ์การ
อานของนักเรียนกลุมเกง    กลุมปานกลาง   และกลุมออนแตกตางกัน  เมื่อพิจารณาคาเฉล่ียของ
คะแนนในการอานหลังจากปรับคะแนนทดสอบกอนเรียนซึ่งเปนตัวแปรรวมออก   ของนักเรียนทั้ง
3  กลุม  ปรากฏวานักเรียนกลุมเกงมีคะแนนเฉล่ียเทากับ  23.44  คะแนน  และมีคาความคลาด
เคล่ือนมาตรฐานเทากับ  0.51  คะแนน กลุมปานกลางมีคะแนนเฉล่ียเทากับ  21.13  คะแนน
และมคีาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานเทากับ  0.34 คะแนน  และกลุมออนมีคะแนนเฉล่ียเทากับ
19.15  คะแนน   และมีคาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานเทากับ  0.30 คะแนน  ดังนั้นจึงสรุปไดวา
นกัเรียนทีม่คีวามสามารถทางภาษาอังกฤษในกลุมเกงมีผลสัมฤทธิ์ในการอานภาษาอังกฤษสูงกวา
นกัเรียนกลุมปานกลาง   และกลุมออน ตามลํ าดับ   ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
                2.ผลการวิเคราะหความคงทนในการจํ าของนักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ
แตกตางกัน  ที่ไดรับการสอนอานแบบ  MIA    แตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05
กลาวคือเมื่อใชคะแนนทดสอบกอนเรียน   (Pre-test)  เปนตัวแปรรวมแลว   คะแนนความคงทนใน
การจ ําของนักเรียนกลุมเกง   กลุมปานกลาง   และกลุมออนแตกตางกัน   เมื่อพิจารณาคาเฉล่ีย
ของความคงทนในการจํ าหลังจากปรับคะแนนทดสอบกอนเรียนซึ่งเปนตัวแปรรวมออก   ของนัก
เรียนทัง้  3  กลุม   ปรากฏวานักเรียนกลุมเกงมีคะแนนเฉล่ียเทากับ  24.12  คะแนน   และมีคา
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานเทากับ 0.47คะแนน กลุมปานกลางมีคะแนนเฉล่ียเทากับ  21.54
คะแนน   และมีคาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานเทากับ  0.31 คะแนน   กลุมออนมีคะแนนเฉล่ีย
เทากับ  19.30  คะแนน   และมีคาความคลาดเคล่ือนมาตรฐานเทากับ  0.26 คะแนน    ดังนั้นจึง
สรุปไดวานักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในกลุมเกงมีความคงทนในการจ ําสูงกวานัก
เรียนกลุมปานกลาง   และกลุมออน  ตามลํ าดับ  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
                3. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนอานแบบ  MIA  พบวานัก
เรียนมคีวามคิดเห็นที่ดีตอการเรียนโดยวิธีสอนอานแบบ  MIA   โดยมีคะแนนเฉล่ียรวมเทากับ
4.09  คะแนน   ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว   จากการศึกษาระดับความคิดเห็นของนักเรียนได
แบงเปน  4  หัวขอดังนี้   ดานเนื้อหา   กิจกรรมการสอน   การประเมินผล   และการทํ างานแบบ
รวมมือกัน   ผลการวิเคราะหพบวา   ดานการทํ างานแบบรวมมือกัน  (ขอ  16 – ขอ 20)  มีคาเฉล่ีย
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ของความคิดเห็นสูงสุดเทากับ  4.28  คะแนน    และดานที่มีคาเฉล่ียของความคิดเห็นตํ่ าสุดคือ
ดานกิจกรรมการสอน  (ขอ 5 – ขอ 12)   มีคาเฉล่ียเทากับ  4.02  คะแนน   ผลการวิเคราะหระดับ
ความคิดเห็นในแตละดานสรุปไดดังนี้
                             3.1 ดานเนือ้หา   พบวานักเรียนมีระดับความคิดเห็นตอเนื้อหาของบทอานที่ใช
สอนโดยเฉล่ียรวม 4.03  คะแนน  (X = 4.03 , S.D. = 0.22)  ซึง่อยูในระดับความคิดเห็นที่ดี
และเมื่อพิจารณาดานเนื้อหาเปนรายขอมีระดับความคิดเห็นเฉล่ียโดยเรียงจากคะแนนเฉล่ียมาก
มาหานอยดังตอไปนี้    เนื้อหาของบทอานนาสนใจ    เนื้อหาของบทอานมีประโยชนในชีวิตประจ ํา
วัน   เนือ้หาของบทอานทํ าใหเกิดความเพลิดเพลินในการอาน   และระดับภาษาของบทอานเหมาะ
สมกับความสามารถทางภาษาของนักเรียน
                             3.2 ดานกจิกรรมการสอน   พบวานักเรียนมีระดับความคิดเห็นตอกิจกรรมการ
สอนโดยเฉล่ียรวม 4.02 คะแนน (X = 4.02 , S.D.= 0.24) ซึง่อยูในระดับความคิดเห็นที่ดี   และ
เมื่อพิจารณาดานกิจกรรมการสอนเปนรายขอมีระดับความคิดเห็นเฉล่ียโดยเรียงจากคะแนนเฉล่ีย
มากมาหานอยดังตอไปนี้   คํ าอธิบายในการท ํากิจกรรมชัดเจน    กิจกรรมหลังการอานใหโอกาส
นกัเรียนในการประเมินตนเอง  กิจกรรมหลังการอานทํ าใหนักเรียนถายโอนขอมูลที่อานออกมาใน
รูปแบบตาง ๆ     ระยะเวลาในการท ํากิจกรรมมีความเหมาะสม    กิจกรรมระหวางการอานชวยให
นกัเรียนเขาใจเนื้อหาของบทอาน  กิจกรรมระหวางการอานชวยใหนักเรียนเขาใจวิธีการอานเชิง
วิเคราะห  กิจกรรมกอนการอานชวยใหนักเรียนสามารถใชความรูที่มีอยูเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่จะ
อาน      และกจิกรรมกอนการอานชวยกระตุนใหนักเรียนอยากทํ ากิจกรรมอ่ืน ๆ ตอไป
                             3.3  ดานการประเมินผล   พบวานักเรียนมีระดับความคิดเห็นตอการประเมิน
ผลโดยเฉล่ียรวม  4.06  คะแนน (X = 4.06 , S.D.= 0.28)   ซึง่อยูในระดับความคิดเห็นที่ดี   เมื่อ
พจิารณาดานการประเมินผลเปนรายขอ  มีระดับความคิดเห็นเฉล่ียตามลํ าดับดังนี้  วิธีการ
ประเมินผลเหมาะสมและสอดคลองกับส่ิงที่เรียน     มรูีปแบบการประเมินผลนาสนใจ     และผล
การประเมินผลสามารถทํ าใหนักเรียนประเมินตนเองได         
                             3.4  ดานการทํ างานแบบรวมมือกัน   พบวานักเรียนมีระดับความคิดเห็นตอ
ดานการท ํางานแบบรวมมือกันโดยเฉล่ียรวม   4.28  คะแนน (X = 4.28 , S.D.= 0.22) ซึ่งอยูใน
ระดบัความคิดเห็นที่ดี   เมื่อพิจารณาดานการทํ างานแบบรวมมือกันเปนรายขอ   มีระดับความคิด
เหน็เฉล่ียตามลํ าดับดังนี้    นักเรียนมีปฏิสัมพันธที่ดีตอเพื่อนในกลุม    นักเรียนไดเพิ่มพูนทักษะ
การอานจากการทํ ากิจกรรมกลุม        นักเรียนไดรับประโยชนจากการทํ างานแบบรวมมือกัน
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นกัเรียนไดมีสวนรวมในการท ํากิจกรรมกลุม    และนักเรียนไดเรียนรูการทํ างานแบบรวมมือกันจาก
การทํ ากิจกรรมกลุม

การอภิปรายผล
                จากการวิเคราะหขอมูล  สามารถนํ ามาอภิปรายผลการทดลองไดดังตอไปนี้
                1. ผลสัมฤทธิ์ในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมเกง   ปานกลาง   และออน ที่ได
รับการสอนอานแบบ  MIA  มคีวามแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งสามารถ
อภิปรายไดดังนี้
                วิธีการสอนอานแบบ  MIA  เปนวิธีสอนอานแบบบูรณาการ   โดยมีจุดเดนที่ใหผูเรียน
ฝกสรางความหมายจากสัญลักษณดวยตัวผูเรียนเอง   สงเสริมใหผูเรียนฝกทักษะภาษาทั้ง 4 ดาน
คอื ฟง  พดู  อาน  และเขียน  โดยกิจกรรมสวนใหญเนนใหนักเรียนคิดแกปญหาและดํ าเนินกิจ
กรรมดวยตนเองตามกระบวนการที่ครูเตรียมไว  เชน ในข้ันตอนของการทํ าความเขาใจเนื้อเร่ือง
นกัเรียนจะตองวิเคราะหเนื้อเร่ืองอยูตลอดเวลา  เพราะในเนื้อเร่ืองที่อานจะมีค ําถามแทรกอยู ไม
วาจะเปนการถามความหมายของค ําศัพท  ความสัมพันธระหวางค ํานามและค ําสรรพนาม รวมถึง
รายละเอียดของเนื้อเร่ืองดวย  และไดมีการกระตุนผูเรียนโดยการใชคํ าถามเกี่ยวกับเนื้อเร่ือง   ใหผู
เรียนรวมอภิปรายค ําถามนั้น ๆ    ซึ่งผูเรียนสามารถนํ าประสบการณเดิมมาใชในการอภิปราย
ประสบการณใหม   เปนผลใหผูเรียนสามารถเขาใจส่ิงที่อานใหมไดเร็วและดีข้ึน (Carrell 1987 :
477)  ดงัจะเหน็ไดจากคะแนนเฉล่ียของนักเรียนทั้ง 3 กลุม  ภายหลังไดรับการสอนที่สูงข้ึนกวา
คะแนนทดสอบกอนเรียน   แตเนื่องจากนักเรียนมีระดับความสามารถในการอานแตกตางกัน   จึง
ท ําใหผลสัมฤทธิ์ในการอานแตกตางกัน  เพราะความสามารถทางภาษานี้เปนตัวแปรที่ทํ าใหระดับ
ความสามารถในการอานแตกตางกัน   ซึ่งมีงานวิจัยที่เกี่ยวกับผลกระทบของตัวแปรความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษที่มีตอนักเรียนในรูปแบบอ่ืน ๆ    โดยแสดงใหเห็นวาความสามารถทางภาษา
อังกฤษนี้เปนตัวแปรสํ าคัญตัวหนึ่งที่สามารถสงผลตอตัวแปรอ่ืน ๆ ได   อาทิงานวิจัยของ  ทัศนารี
เทียมศิริ  (2531 : 53-53)   จริยา  พานิชนก  (2532 : 35)   กาญจนา  ศรีภัทรวิทย  (2533 : 84)
และพนอ  สงวนแกว  (2541 : 86)   พบวา นักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษแตกตางกัน
จะมผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ความสนใจ   และการใชทักษะทางภาษาตางกัน  ดังที่  การดเนอร
และคณะ  (Gardner and others 1985 : 207-227)    ไดพบวาประชากรแตละคนมีความสามารถ
และความพรอมทางภาษาแตกตางกัน   จะมีผลตอการเรียนรูแตกตางกัน โดยกลาวไดวาประชากร
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ที่มีความสามารถและความพรอมทางภาษาสูงจะเรียนรูไดเร็วกวาผูที่มีความสามารถและความ
พรอมทางภาษาตํ ่า
                นอกจากนีย้ังพบงานวิจัยที่สนับสนุนใหเห็นวา  ความสามารถทางภาษามีผลท ําให
ระดบัความสามารถในการอานของนักเรียนแตกตางกัน  อาทิจากงานวิจัยของกาญจนา   ศรีภัทร
วิทย  (2533 : 82)   ทีไ่ดศกึษาเกี่ยวกับความเขาใจในการอานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2  ที่
จ ําแนกระดับความสามารถ  พบวานักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษสูง  มีความ
เขาใจในการอานภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษตํ่ า   และ
นกัเรียนทีม่คีวามสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษปานกลาง  มีความเขาใจในการเรียนภาษา
อังกฤษสูงกวานักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนตํ่ า    ดังนั้นขอคนพบนี้จึงสอดคลองกับผลการ
วิจยัฉบบันี ้   ที่พบวาผลสัมฤทธิ์ในการอานของนักเรียนกลุมเกง   ปานกลาง   และออน  มีความ
แตกตางกันตามลํ าดับ คือนักเรียนที่เกงกวาหรือมีความสามารถทางภาษาอังกฤษสูงกวา  สามารถ
อานไดดีกวาหรือเกงกวานักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษตํ่ ากวา   ซึ่งกลาวไดวาระดับ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษเปนตัวแปรที่สงผลตอความสามารถในการอานของนักเรียน   ดังที่
เมย (May  1986 : 36-39)  และงานวิจัยของเสาวลักษณ   ลักษณะโภคิน  (2539 : 74)  พบวา นัก
เรียนทีม่รีะดับความสามารถในการอานระดับสูงจะมีความรูทางดานคํ าศัพท วากยสัมพันธ
ตลอดจนใหความสนใจกับความหมายของส่ิงที่อาน   มีความสามารถเดาเร่ืองที่อาน   ไมวาผูเขียน
จะไดเตรียมขอมูลใหเพียงพอหรือไม   มีผลใหนักเรียนมีพฤติกรรมการอานที่มีประสิทธิภาพ   เชน
สามารถจับใจความสํ าคัญและรายละเอียดของเร่ือง   สามารถแปลความ  ตีความ   ขยายความ
และสรุปความคิดจากเร่ืองที่อานไดดี   ในขณะที่นักเรียนที่มีความสามารถในการอานระดับตํ่ า
จะใหความสนใจเฉพาะตัวอักษรที่ปรากฏเทานั้น  และเมื่อรับรูวาโครงสรางประโยคเปนปญหา
ความสามารถในการอานก็ยิ่งลดลงแมจะมีความรูพื้นฐานในเร่ืองที่อานก็ตาม  (Jenkins  1988 :
775)
                2. ผลการวิเคราะหความคงทนในการจํ าของนักเรียนกลุมเกง   ปานกลาง  และออน ที่
ไดรับการสอนอานแบบ  MIA  พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งสามารถอภิปรายไดดังนี้
                วิธีสอนอานแบบ  MIA  กอใหเกิดความคงทนในการจํ าอาจเปนเพราะวาเปนวิธีสอนที่
เนนใหนกัเรียนวิเคราะหองคประกอบความหมาย   นักเรียนมีโอกาสโยงใยความรูเดิมกับความรู
ใหม   มีการเขารหัสความจํ าที่ซับซอน   ทํ าใหเกิดการเพิ่มพูนความรู   จํ าไดดีและนานข้ึน
(Bourne  and Ekstrand  1982 : 153-156)   และยงัเปนวิธีสอนที่เนนใหนักเรียนมีการอภิปราย
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รวมกนั   จึงทํ าใหนักเรียนมีโอกาสส่ือสารกันทางวาจา   คือไดมีโอกาสพูดแสดงความคิดเห็นดวย
ตนเอง   และรับฟงความคิดเห็นจากเพื่อน   จึงทํ าใหเกิดความเขาใจและจํ าในส่ิงที่เรียนรู   ซึ่งสอด
คลองกับผลการวิจัยของจอหนสันและจอหนสัน  (Johnson and Johnson  1983 : 16-18)   ที่
กลาววากระบวนการอภิปรายท ําใหมีการติดตอส่ือสารดวยวาจา   และมีสวนชวยสงเสริมใหผูเรียน
เกดิการจ ําไดมากข้ึน   จึงอาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทํ าใหคะแนนเฉล่ียในการทดสอบความคงทนในการ
จ ําของนกัเรียนทั้ง 3 กลุมเพิ่มข้ึนจากคะแนนเฉล่ียในการทดสอบหลังเรียน   โดยคะแนนเฉล่ียของ
นกัเรียนกลุมเกงจะสูงกวากลุมปานกลาง   และออน ตามลํ าดับ   อาจเปนเพราะสติปญญาถือเปน
ปจจยัทีม่อิีทธิพลตอการจ ําเปนอยางมาก โดยเฉพาะความเขาใจทางดานภาษาและความสามารถ
ในการแกปญหา  คนที่มีความสามารถในการแกปญหาและคิดริเร่ิมตาง ๆ สามารถเขาใจความ
หมาย  สรุป วิเคราะห  สังเคราะห  ส่ิงที่เรียนไดอยางรวดเร็ว  และสามารถนํ ามาปรับปรุงใชได
อยางดีมีประสิทธิภาพ  ยอมตองเปนผูที่มีความจ ําดีดวย  พิสมัย  วีระศิลป  (2533 : 71)   และนอก
จากสติปญญาแลว กมลรัตน   หลาสุวงษ  (2528 : 254) ยงักลาววาทัศนคติและความสนใจก็เปน
อีกปจจยัหนึง่ที่มีอิทธิพลตอความจ ํา   ถาผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอส่ิงใดและมีความสนใจจดจออยู
กบัส่ิงใดกจ็ะท ําใหจดจํ าส่ิงนั้นไดอยางแมนย ําและเปนเวลานาน  และความสนใจมีความสัมพันธ
อยางสูงกับระดับความสามารถของเด็ก      ซึง่สอดคลองกับงานวิจัยของกาญจนา   ศรีภัทรวิทย
(2533 : 84)  ทีพ่บวานกัเรียนที่มีระดับความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษสูง   มีความสนใจ
ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียนที่มีความสามารถปานกลาง และตํ่ า   ดังนั้นนักเรียนที่
มรีะดบัความสามารถสูง  ประกอบกับมีความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูง  ยอมท ําใหนัก
เรียนสามารถเขาใจส่ิงที่อานไดดีกวานักเรียนที่มีระดับความสามารถตํ่ า   เพราะนักเรียนที่มีระดับ
ความสามารถสูงใชกลวิธีการอานมากกวานักเรียนที่มีระดับความสามารถตํ่ า  ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของอัญชลี    รัตนกานตะดิลก  (2535 : 74)  ทีพ่บวานักเรียนที่มีระดับความสามารถใน
การอานระดับสูงใชกลวิธีการอานโดยเฉพาะกลวิธีการใชวากยสัมพันธ   กลวิธีการอานขอความที่
ตามมาหรือการอานขาม   และกลวิธีการสรางจินตภาพ มากกวานักเรียนที่มีระดับความสามารถ
ในการอานตํ่ า  จึงทํ าใหสามารถเขาใจส่ิงที่อานไดดีและยังสงผลใหการระลึกในส่ิงที่อานไดดีข้ึน
ดวย  (ผุสดี   ปทุมารักษ  2532 : 85)   ทัง้นี้สอดคลองกับงานวิจัยของคารเรลล  (Carrell  1992 :
3)  ทีพ่บวานกัเรียนที่มีความเขาใจในเร่ืองที่อานจะมีการระลึกเร่ืองไดดี   เพราะการอานที่อานดวย
ความเขาใจจะท ําใหเกิดการจดจํ าส่ิงที่อานนั้นไดนาน   เมื่อใดก็ตามที่จะใชขอมูลนั้นก็สามารถที่
จะนํ าขอมูลที่บันทึกไวในความทรงจ ําออกมาใชไดนั่นคือความเขาใจจะสงผลใหการระลึกเร่ืองไดดี      
ซึง่สอดคลองกับงานวิจัยของ เสาวลักษณ   ลักษณะโภคิน  (2539 : 74)   ดวงเดือน  จังพานิช
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(2542 : 70)   และงานวิจัยฉบับนี้  ที่พบวานักเรียนที่มีความสามารถในการอานระดับสูงมีความ
สามารถในการจับใจความสํ าคัญ  และรายละเอียด  สามารถสรุปความคิด รวมทั้งมีความคงทนใน
การจ ําเร่ืองที่อานไดดีกวานักเรียนที่มีความสามารถในการอานระดับตํ่ ากวา
                3. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนอานแบบ  MIA   พบวานัก
เรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอการสอนอานแบบ MIA   โดยมรีะดับความคิดเห็นเฉล่ียรวมเทากับ  4.09
คะแนน  (X = 4.09 , S.D.= 0.22)   ซึ่งสามารถอภิปรายไดดังนี้
                    การสอนอานแบบ  MIA  เปนวิธีสอนอานแบบบูรณาการที่สงเสริมใหผูเรียนไดฝก
ทกัษะทางภาษาทั้ง  4  ดาน คือ  การฟง   การพูด   การอาน  และการเขียน   โดยใชกิจกรรมที่
หลากหลาย  เชน   กิจกรรมตอชิ้นสวนประโยค  และเรียงโครงสรางอนุเฉท   กิจกรรมการถายโอน
ขอมลูในรูปแบบอ่ืน ๆ   กิจกรรมการตอบคํ าถามหรืออภิปรายรวมกันกอนอานเนื้อเร่ือง   ซึ่งเปน
การกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจ  ตั้งใจเรียน   ไมเกิดความเบื่อหนาย   ดังที่กริฟฟทส
(Giffiths  1995: 50-51)   กลาววาควรสงเสริมการเรียนรูโดยใชกิจกรรมหลากหลายรูปแบบและผู
เรียนมปีฏิสัมพันธตอกันในการท ํากิจกรรม   และเชนเดียวกันงานวิจัยบารเนส  (Barnes  1991:
3378-A)  ทีพ่บวานกัเรียนมีความเห็นวาโปรแกรมกิจกรรมควรเปนสวนหนึ่งของการจัดประสบ
การณ   ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมที่มีความหมายและมีคุณภาพตอผูเรียน  เชน กิจกรรมการอาน
และถายโอนขอมูลในรูปแบบตาง ๆ  ซึ่งเปนแนวทางหนึ่งในการเตรียมประสบการณการดํ าเนิน
ชวิีต   นอกเหนือจากสถานการณที่พบเห็นในโรงเรียน
                จากการศึกษาระดับความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอการสอนอานแบบ MIA ในดานตางๆ
ไดแก  ดานเนื้อหา   กิจกรรมการสอนอาน   การประเมินผล   และการทํ างานแบบรวมมือกันของ
นกัเรียน   สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
                    3.1  ดานเนือ้หา   พบวานักเรียนมีระดับความคิดเห็นดานเนื้อหาโดยเฉล่ียรวมเทา
กับ  4.03  คะแนน  (X = 4.03, S.D.=0.22)   ซึง่อยูในระดับความคิดเห็นที่ดี   เมื่อพิจารณาดาน
เนือ้หาเปนรายขอ   นักเรียนมีระดับความคิดเห็นเฉล่ียตามลํ าดับ   โดยเรียงจากคะแนนเฉล่ียจาก
มากมาหานอยดังนี้   เนื้อหาของบทอานนาสนใจ    เนื้อหาของบทอานมีประโยชนในชีวิตประจ ํา
วัน     เนื้อหาของบทอานทํ าใหเกิดความเพลิดเพลินในการอาน     ระดับภาษาของบทอานเหมาะ
สมกบัความสามารถทางภาษาของนักเรียน  สรุปไดวานักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีกับทุกขอความใน
ดานเนือ้หา   โดยขอที่กลาววาเนื้อหาของบทอานมีความนาสนใจ มีระดับความคิดเห็นสูงสุด
เนือ่งจากผูวิจัยไดคัดเลือกเนื้อหาที่มีความหลากหลายทางดานรูปแบบ และ เนื้อหา  เชน  ขาว
เร่ืองส้ัน  บทวิจารณภาพยนตร   โคลง  บทอานประเภทขอเท็จจริงดานภาษา  สังคม  ส่ิงแวดลอม
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และวิทยาศาสตร  และกราฟ  แผนภูม ิตาง ๆ    โดยพิจารณาคัดเลือกเนื้อหาที่สอดคลองกับจุด
ประสงคการเรียนรู   เพื่อพัฒนาทักษะการอานพื้นฐาน  ไดแก บทอานประเภทขอเท็จจริงดาน
ภาษา  สังคม   ส่ิงแวดลอม  และวิทยาศาสตร    เพื่อพัฒนาทักษะการแสวงหาความรูจากแหลงขอ
มลูขาวสารตาง ๆ  ไดแก ขาว  กราฟ  แผนภูม ิ  บทวิจารณภาพยนตร และเพื่อพัฒนาทักษะการ
อานเพื่อใหเกิดความเพลิดเพลิน  และเห็นคุณคาของการอาน  ไดแก  โคลง กลอน  เร่ืองส้ัน  และ
คดัเลือกเนื้อหาความสนใจของนักเรียน    ดังที่  บราวนและทอมลินสัน  (Brown and Tomlinson
1993 :7)   กลาวในการเลือกบทอานความสนใจของผูเรียนเปนองคประกอบที่ครูควรพิจารณามาก
ทีสุ่ด   สวนขอที่กลาววาระดับภาษาของบทอานมีความเหมาะสมกับความสามารถทางภาษาของ
นกัเรียน มีระดับความคิดเห็นนอยกวาขออ่ืน ๆ    สามารถอธิบายไดวาเนื่องจากบทอานที่นํ ามาใช
ในการทดลองบางบทเปนเอกสารจริงที่ผูวิจัยนํ ามาจากแหลงขอมูลตาง ๆ  ดังที่แมคเคย (Mckay
1989 : 46 , Ronnquist and Shell  1994 : 125)  นูแนน  (Nunan  1995 : 131-132)   กลาว
สนับสนุนใหใชขอมูลทางภาษาที่เปนจริงในบริบทการเรียนรูที่สมจริงในการเรียนการสอนภาษา  
ซึง่ภาษาจากเอกสารจริงจะประกอบดวยรูปแบบภาษาและคํ าศัพทที่หลากหลาย เชน ค ําศัพทที่ใช
ในการแสดงหรือการกํ ากับภาพยนตรในบทวิจารณภาพยนตร คํ าศัพทที่ใชในการแสดงความคิด
เหน็หรือวิพากษวิจารณ   แตเนือ่งจากในชั้นเรียนมีนักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาคอนขางตํ่ า
เปนจํ านวนมาก    ดงันัน้เนือ้หาของบทอานจึงมีรูปแบบภาษาและคํ าศัพทที่หลากหลายยากเกินไป
สํ าหรับนกัเรียนกลุมนี ้   ทํ าใหนักเรียนไมสามารถเขาใจเนื้อเร่ืองที่อานได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ  ธอนดไดท  (Thondike 1973) และแมคคีโอน (MaKeown 1985)  ที่พบวาความรูดานคํ า
ศพัทมคีวามสัมพันธกับความเขาใจในการอาน  ดังนั้นผูที่มีความสามารถในการอานตํ่ ายอมรูค ํา
ศพัทนอยกวาผูที่มีความสามารถในการอานสูง   และไมสามารถเดาความหมายของศัพทไดจาก
ปริบท  สงผลใหไมสามารถเขาใจเนื้อเร่ืองที่อานได
                    3.2  ดานกจิกรรมการสอนอาน   พบวานักเรียน มีระดับความคิดเห็นตอกิจกรรมการ
สอนอานโดยเฉล่ียรวม  4.02  คะแนน  (X = 4.02, S.D.=0.24)   ซึง่อยูในระดับความคิดเห็นที่ดี
เมือ่พจิารณาดานกิจกรรมการสอนอานเปนรายขอ   มีระดับความคิดเห็นเฉล่ียจากมากมานอยดัง
นี ้   ค ําอธบิายในการท ํากิจกรรมชัดเจน    กิจกรรมหลังการอานใหโอกาสนักเรียนในการประเมิน
ตนเอง   กิจกรรมหลังการอานทํ าใหนักเรียนถายโอนขอมูลที่อานออกมาในรูปแบบตาง ๆ   ระยะ
เวลาในการท ํากิจกรรมมีความเหมาะสม  กิจกรรมระหวางการอานชวยใหนักเรียนเขาใจเนื้อหา
ของบทอาน    กิจกรรมระหวางการอานชวยใหนักเรียนเขาใจวิธีการอานเชิงวิเคราะห   กิจกรรม
กอนการอานชวยใหนักเรียนสามารถใชความรูที่มีอยูเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่จะอาน   กจิกรรมกอน
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การอานชวยกระตุนใหนักเรียนอยากทํ ากิจกรรมอ่ืน ๆ ตอไป    ทั้งนี้สามารถอภิปรายไดวา  ในขอที่
กลาววาคํ าอธิบายในการท ํากิจกรรมชัดเจน   มีระดับความคิดเห็นสูงสุด   เนื่องมาจากผูวิจัยได
อธบิายข้ันตอนการทํ ากิจกรรมอยางเปนลํ าดับและงายตอความเขาใจ   โดยการอธิบายคํ าศัพท
ยากและกลวิธีการเดาศัพทจากบริบท    วิธีการทํ าความเขาใจเนื้อเร่ือง  วิธีการสรุปความจากเนื้อ
เร่ืองโดยใชคํ าพูดของตัวเอง  และวิธีการถายโอนขอมูลที่อานลงในตาราง  และแผนภูมิความหมาย
ในบทเรียนชวงแรก  ที่นักเรียนยังไมคุนเคยกับแบบฝกหัดและวิธีสอน   และในขอที่กลาววากิจ
กรรมกอนการอานชวยกระตุนใหนักเรียนอยากทํ ากิจกรรมอ่ืน ๆ ตอไป  มีระดับความคิดเห็นตํ่ าสุด
เนื่องจากกิจกรรมกอนการอานเปนกิจกรรมที่ใหผูเรียนตอบค ําถามหรืออภิปรายรวมกันระหวางครู
กบันกัเรียน   เพื่อใหนักเรียนเชื่อมโยงความรูหรือประสบการณของตนเอง   และเพื่อกระตุนความ
สนใจในบทอานที่จะอาน   แตเนื่องจากผูเรียนอาจไมคุนเคยกับกิจกรรมดังกลาว   เพราะนักเรียน
จะคุนเคยกบัการสอนที่เนนครูเปนสํ าคัญ   ในชวงแรก ๆ ผูเรียนจึงเกิดเจตคติที่ไมคอยดีตอกิจ
กรรมกอนการอาน (สมเกียรต ิ  กินจํ าปา  2545 : 87)
                    3.3 ดานการประเมินผล   พบวานักเรียนมีระดับความคิดเห็นตอกิจกรรมการประเมิน
ผลการอานโดยเฉล่ียรวม  4.06  คะแนน  (X = 4.06, S.D.= 0.28)   ซึง่อยูในระดับความคิดเห็น
ทีด่ ี  เมือ่พิจารณาดานการประเมินผลเปนรายขอ   มีระดับความคิดเห็นเฉล่ียตามลํ าดับดังนี้   วิธี
การประเมินผลเหมาะสมและสอดคลองกับส่ิงที่เรียน    มีรูปแบบการประเมินผลนาสนใจ     ผล
การประเมนิผลสามารถทํ าใหนักเรียนประเมินผลตนเองได    สรุปไดวานักเรียนมีระดับความคิด
เหน็ทีด่ตีอการประเมินผลในทุกขอความ   เนื่องจากจุดประสงคของผูวิจัยในการประเมินผลนัก
เรียน คอื  ตองการดูวานักเรียนเรียนไปไดมากนอยเพียงใดและมีความกาวหนาแคไหนในส่ิงที่เรียน
รวมทัง้ใหนกัเรียนไดมีความตระหนักรูในการประเมิน ดังนั้นการประเมินผลจึงมีความสอดคลอง
กบัวัตถุประสงคของการฝกอาน  (Wade  and  Reynolds 1988 : 12)   โดยใชรูปแบบเดียวกับกิจ
กรรมทีใ่ชในการฝกอาน   เชน ใหนักเรียนถายโอนขอมูลที่อานออกมาในรูปของแผนภูม ิ   ตาราง
การเดาความหมายของคํ าศัพทจากบริบท   ซึ่งส่ิงเหลานี้ชวยนักเรียนที่ไดรับการฝกมาแลว  ทํ าให
นกัเรียนเกดิความเคยชินกับรูปแบบการประเมินผล  สงผลใหนักเรียนมีความเชื่อมั่นในการท ําการ
ประเมนิดวยตนเอง    และผลจากการประเมินนี้ท ําใหนักเรียนสามารถประเมินความสามารถใน
การอานของตนเองได
                    3.4  ดานการท ํางานแบบรวมมือกัน   พบวานักเรียนมีระดับความคิดเห็นตอดานการ
ท ํางานแบบรวมมือกันโดยเฉล่ียรวม 4.28  คะแนน  (X = 4.28 , S.D.=0.22) ซึง่อยูในระดับ
ความคดิเห็นที่ดี   เมื่อพิจารณาถึงดานการทํ างานแบบรวมมือกันเปนรายขอ   มีระดับความคิด
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เหน็เฉล่ียตามลํ าดับดังนี้   นกัเรียนมปีฏิสัมพันธที่ดีตอเพื่อนในกลุม   นักเรียนไดเพิ่มพูนทักษะการ
อานจากการทํ ากิจกรรมกลุม   นักเรียนไดรับประโยชนจากการทํ างานแบบรวมมือกัน    นักเรียนได
มสีวนรวมในการท ํากิจกรรมกลุม   นักเรียนไดเรียนรูการทํ างานแบบรวมมือกันจากการท ํากิจกรรม
กลุม    สรุปไดวานักเรียนมีระดับความคิดเห็นที่ดีตอการทํ างานแบบรวมมือกัน  เนื่องจากในทุกบท
เรียนผูวิจยัจะใหนักเรียนทํ ากิจกรรมรวมกันเปนกลุม  เชน  การอภิปรายค ําถามหรือหัวขอที่สัมพันธ
กบับทอาน    การทํ ากิจกรรมตอชิ้นสวนประโยคและเรียงโครงสรางอนุเฉท   โดยในขณะปฏิบัติกิจ
กรรมสมาชกิกลุมทุกคนจะไดเรียนรูที่จะท ํางานรวมกัน   มีสวนชวยเหลือซึ่งกันและกัน   เรียนรูที่จะ
ปรับตวัในการทํ างานรวมกับผูอ่ืน   ดังนั้นกลุมจึงเปนแหลงความรูที่สํ าคัญที่จะใหความรูแกสมาชิก
ชวยใหสมาชิกปฏิบัติกิจกรรมไดบรรลุจุดประสงค   ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ทิศนา   แขมมณี
(2522 : 199-201)  และงานวิจัยของรัชนี   ศิลปศร  (2542 : 78-81)   ทีพ่บวาการเรียนโดยใชวิธี
แบบกลุมสัมพนัธโดยยึดกลุมเปนแหลงความรูที่สํ าคัญ   โดยเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูที่จะปรับ
ตวัใหท ํางานรวมกับผูอ่ืนไดดียิ่งข้ึน   ซึ่งนํ าไปสูบรรยากาศที่ดีในการเรียน   สรางความสุขสนุก
สนานใหเกดิกบัผูเรียน   กระตุนใหเกิดการเรียนรูและแกปญหา   จนในที่สุดสงผลใหนักเรียนมี
ทกัษะดานตาง ๆ ที่จ ําเปนในการดํ ารงชีวิตจากการทํ างานกลุม  และมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนที่สูง
ข้ึน

ปญหาท่ีพบในการวิจัย
                1. ในการแบงกลุมนักเรียนตามระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยใชผลคะแนน
จากการทํ าแบบทดสอบเลือกตอบโคลซ   ทํ าใหไดกลุมตัวอยางที่มีขนาดแตกตางกันมาก
                2. ผูวิจยัไมไดกํ าหนดจุดประสงคทางดานทักษะทางสังคมใหนักเรียนทราบ  ทํ าใหใน
การท ํางานกลุมมีนักเรียนบางคนไมคอยใหความรวมมือในการท ํางานหรือแสดงความคิดเห็น
                3. เนื่องจากวิธีการสอนแบบ  MIA  มุงเนนใหนักเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู   โดยครู
ผูสอนเปนผูคอยใหความชวยเหลือและใหคํ าแนะนํ า   ดังนั้นกิจกรรมในการเรียนการสอนโดยสวน
ใหญจะมุงเนนใหนักเรียนไดทํ างานรวมกันแบบกลุม   ดังนั้นในการจัดชั้นเรียนเพื่อทํ ากิจกรรม
ตางๆ  ดงักลาว   จึงตองใชเวลาในการดํ าเนินการ   ทํ าใหบางคาบใชเวลาในการทดลองเลยคาบที่
ก ําหนด   โดยผูวิจัยแกปญหาโดยการแจงอาจารยผูสอนในคาบตอไปทราบลวงหนา
                4. นกัเรียนกลุมตัวอยางเปนนักเรียนโรงเรียนประจํ าระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 5  ซึ่งเปน
ระดบัชัน้ทีต่องเปนผูนํ ากิจกรรมตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน   ดังนั้นจึงตองใชเวลาเรียน
ไปท ํากจิกรรมดังกลาว   ทํ าใหนักเรียนมีเวลาเรียนในคาบเรียนที่กํ าหนดไวไมเพียงพอ   จึงตองทํ า

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



87

การสอนนอกเวลาในชวงหลังเลิกเรียน หรือ ชวงเวลา 19.30-20.30 น. ซึ่งเปนเวลาศึกษาคนควา
ดวยตนเองของนักเรียน   แตชวงเวลาดังกลาวเปนชวงเวลาที่นักเรียนตองการพัก  ทํ าใหนักเรียน
ขาดความกระตือรือรน  หรือขาดความสนใจในบทเรียน   ซึ่งทํ าใหมีผลกระทบตอการทดลองสอน
                5. ในการท ําแบบฝกหัดนักเรียนจะตองเขียนสรุปส่ิงที่อานโดยใชคํ าพูดของตัวเอง  เปน
กจิกรรมที่คอนขางยากสํ าหรับนักเรียนบางคนในกลุมออน

ขอเสนอแนะในการนํ าผลการวิจัยไปใช
ขอเสนอแนะดานการคัดเลือกเนื้อหา

1. ในการคดัเลือกเนื้อหาควรเลือกจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย  และมีความนาสนใจ
เชน  อินเตอรเน็ต   นิตยสาร   หนังสือพิมพ   ปายประกาศตาง ๆ
                2. ควรพจิารณาภาษาของเนื้อหาที่จะนํ ามาใชสอน   ใหมีความเหมาะสมกับระดับ
ความสามารถทางภาษาของนักเรียน  และสอดคลองกับส่ิงที่นักเรียนเรียนอยู
ขอเสนอแนะดานกิจกรรม
                1. ควรปรับกจิกรรมกอนการอานใหมีความนาสนใจมากข้ึน      จากการใหนักเรียน
อภิปรายรวมกันตามหัวขอหรือค ําถามที่ครูก ําหนดเพียงอยางเดียว   ครูอาจหาส่ือเทคโนโลยี เกมส
เพลงทีน่าสนใจและสอดคลองกับเร่ืองที่นักเรียนจะอาน   มาใหนักเรียนทํ ากิจกรรมรวมกันกอนน ํา
เขาสูประเด็นที่ตองการใหนักเรียนอภิปราย
                2.  ควรมใีบงานที่มีความชัดเจนดานกระบวนการท ํางาน   เพราะนักเรียนบางคนอาจไม
คุนเคยกับระบบการทํ างานแบบรวมมือกัน

3. ควรมกีารกํ าหนดจุดประสงคดานทักษะทางสังคมควบคูไปกับทักษะทางภาษา
เพราะมีกรณีที่นักเรียนไมใหความรวมมือในการท ํางานกลุม
ขอเสนอแนะในการน ําวิธีสอนแบบ MIA ไปใชในการสอนการอานเชิงวิเคราะห
                จากผลการวิจัยพบวาวิธีสอนอานแบบ MIA มคีวามเหมาะสมในการน ํามาใชสอนการ
อานเชิงวิเคราะห   เพราะในแตละข้ันตอนของวิธีสอนอานแบบ MIA นกัเรียนจะตองคิด  วิเคราะห
แกปญหา และสรุปความ  ตามวิธีการอานเชิงวิเคราะห   แตผูสอนควรจะสอนกลวิธีการอานเชิง
วิเคราะหแทรกเขาไปในแตละข้ันตอนของการสอนอานแบบ MIA ใหมากข้ึน   เพื่อเปนพื้นฐานใน
การอานเชิงวิเคราะหของนักเรียน
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ขอจ ํากัดในการนํ าผลการวิจัยไปใช
                การวิจัยคร้ังนี้มีขอจํ ากัดในเร่ืองของประชากรและกลุมตัวอยาง   การแปรผลการวิจัยจึง
สามารถสรุปอางอิงไปยังกลุมประชากรที่มีสภาพคลายคลึงหรือใกลเคียงกับกลุมประชากรที่ใชใน
การวิจัยคร้ังนี้เทานั้น

ขอเสนอแนะในการทํ าการวิจัยคร้ังตอไป
                1. ควรเพิม่ระยะเวลาในการทดลองใหมากข้ึน   เพื่อจะดูผลวาเมื่อนักเรียนไดเรียนวิธี
สอนอานแบบ  MIA  มากข้ึนแลว   จะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการอานมากข้ึนหรือไม
                2. ควรน ําบทอานประเภทอ่ืน ๆ ที่หลากหลายและมีประโยชนในชีวิตประจ ําวันของนัก
เรียน   มาใชเปนบทอานในการท ําวิจัยตอไป
                3. ควรมกีารนํ ารูปแบบการวิจัยนี้ไปใชทดลองเปรียบเทียบกับวิชาอ่ืน ๆ หรือระดับอ่ืน
เพือ่ศกึษาวาวิธีสอนนี้จะสงผลท ําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์แตกตางกันหรือไมอยางไร
                4. ควรมีการนํ าเอาหลักการและข้ันตอนการสอนอานแบบ  MIA  ไปใชในการสรางแบบ
ฝกการอานเพื่อการส่ือสาร   โดยใชเอกสารจริงจากอินเตอรเน็ต หรือหนังสือพิมพ  และนํ าไป
ทดลองสอนในระดับชั้นตาง ๆ
                5. ควรมีการวิจัยดานการอานโดยใชวิธีสอนอานแบบ MIA แตศึกษาจุดประสงคทั้งทาง
ดานภาษา   และทักษะทางสังคม  โดยการนํ าเอาการเรียนรูแบบรวมมือกัน  (Cooperative
Learning)  มาเปนกิจกรรมรวม
                6. ควรมีการวิจัยในทํ านองเดียวกัน  แตศึกษาวาวิธีการสอนอานแบบ  MIA  มีผลตอ
การใชกลยุทธในการอาน และความสามารถในการอาน หรือไม
                7. ควรท ําการวิจัยโดยกํ าหนดจุดประสงค และหนวยสาระการเรียนรูตามหลักสูตรการ
ศกึษาข้ันพื้นฐาน  ปพุทธศักราช    2544

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



89

บรรณานุกรม

ภาษาไทย

กมลรัตน   หลาสุวงษ.  จติวิทยาศึกษา.  พมิพคร้ังที ่2. กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพศรีเดชา, 2528.
กระทรวงศึกษาธิการ.  คูมอืการใชหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับ
                  ปรุง 2533).  กรุงเทพฯ : โรงพิมพเจริญการพิมพ, 2534.
กาญจนา  ศรีภัทราวิทย.  "การเปรียบเทียบความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษและความสนใจ
                  ในการเรียนวิชาการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยไดรับการ
                  สอนอานโดยวิธี MIA และการสอนตามคูมือครู."  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต     

      สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ   บณัฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
      ประสานมิตร,  2533.

เกศนิ ี บูรณกิจ.  "การสรางแบบฝกทักษะการอานเพื่อการส่ือสารจากเอกสารจริง."  วิทยานิพนธ
                  ปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  บัณฑิตวิทยาลัย
                  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  2534.
เกษม  บ ํารุงเวช.  "การศึกษาเปรียบเทียบความเขาใจในการอาน และความสามารถในการเขียน
                  ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 ที่ไดรับการสอนอานโดยวิธี MIA  และ
                  วิธีสอนอานตามคูมือครู."  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต   สาขาวิชาการสอนภาษา
                  อังกฤษ    บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร,  2530.
จริยา  พานิชนก.  “ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับสถานการณทางสังคมของ
                  นกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่ 6  กรุงเทพมหานคร.”  วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตร
                  มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ
                  มหาวิทยาลัย,  2532.
จริยาพร  สงิมทอง.  “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอานอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนที่
                  อานโดยใชวิธีวิทยาศาสตรกับการอานโดยใชวิธี  SQ3R ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่4
                  โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแกน.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชา
                  การสอนภาษาไทย   บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร, 2536.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



90

จรัญ  รัตนศลิา.  "การเปรียบเทียบความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษและความสนใจในการเรียน
                  วิชาการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 ที่ไดรับการสอนอานโดย
                  วิธ ีMIA ที่ใชส่ือการสอนแบบอรรถฐานและวิธีสอนตามคูมือครู."  วิทยานิพนธ
                  ปริญญามหาบัณฑิต   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ   บัณฑิตวิทยาลัย
                  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2539.
ชวาล  แพรัตกุล.  เทคนิคการเขียนขอสอบ.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพพิทักกกษอักษร , 2520.
ชัยพร   วิชชาวุธ.  ความจ ํามนุษย.  กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพชวนพิมพ, 2520.
ดวงเดอืน   จังพานิช.  “การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการจ ําคํ าศัพทภาษา
                  อังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 5  ที่เรียนโดยวิธีสอนแบบสัมพันธขอบขาย
                  ความหมายและวิธีสอนแบบปกติ.”  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
                  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ   บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542.
ดาราวด ี นิตยศรี.  “ผลของการละคํ าของแบบทดสอบโคลซหาชนิดตอคะแนนความเขาใจในการ
                  อานภาษาอังกฤษ.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษา
                  อังกฤษ   บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2518.
ตรีศิลป  บุญขจร.  การใชภาษาไทย.  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2524.
ถนอมวงศ  ล้ํ ายอดมรรคผล.  การใชภาษาไทย.  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2524.
ทมะนยีา  เลิศลอย.  "สมรรถภาพดานการฟงภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียนชั้นมัธยม
                  ศกึษาปที่ 3 โรงเรียนสะเดา  ขรรคชัย กับพลานนท  อนุสรณ  อํ าเภอสะเดา  จังหวัด
                  สงขลา."  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  บัณฑิต
                  วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร , 2530.
ทศันารี   เทียมศิริ.  “การวิเคราะหสมรรถวิสัยในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารตาม
                  ลักษณะการใชจริงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนประชาราษฎรอุปถัมภ.”
                  วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  บัณฑิตวิทยาลัย
                  มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร, 2531.
ทิศนา  แขมมณ.ี  กลุมสัมพันธทฤษฎีและแนวปฏิบัต ิเลม 1.  กรุงเทพฯ  :  บรูณาการพิมพ, 2522.
เนาวรัตน  สมราง.  “การใชวัฒนธรรมรวมสมัยพัฒนาทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณของนัก
                  เรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่ 4  โรงเรียนราชวินิตบางแกว  จังหวัดสมุทรปราการ.”  วิทยา
                  นพินธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  บัณฑิตวิทยาลัย
                  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2536.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



91

บันลือ  พฤกษวัน.  มติใิหมในการสอนอาน.  กรุงเทพ ฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2532.
บุญชม   ศรีสะอาด.  การวิจัยเบื้องตน.  กรุงเทพ ฯ : สุวีริยาสาสน, 2535.
บญุเชิด  ภิญโญอนันตพงษ.  การทดสอบแบบอิงเกณฑ : แนวคิดและวิธีการ.  กรุงเทพฯ : คณะ
                  ศกึษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2526.
บ ํารุง  โตรัตน.  "การสอนเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร."  สารพัฒนาหลักสูตร  (ตุลาคม -
                  มกราคม  2534) : 60-65.
ประเทิน  มหาขันธ.  การสอนอานเบื้องตน.  กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร , 2530.
ผุสด ี ปทมุารักษ.  "การเปรียบเทียบความเขาใจในการอาน  เจตคติ และการระลึกส่ิงที่อานไดของ
                  นกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 ที่ไดรับการสอนอานตามวิธี MIA และการสอนอานตาม
                  คูมือครู."  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  บัณฑิต
                  วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2532.
พนอ   สงวนแกว.  “การศึกษารูปแบบปฏิสัมพันธระหวางสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษและ
                  พฤตกิรรมกลาแสดงออกในการพูดภาษาอังกฤษที่สงผลตอความสามารถในการพูด
                  ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 4  ในจังหวัดราชบุรี.”  วิทยานิพนธ
                  ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษา
                  ตางประเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2541.
พศิมยั  วีระศิลป.  “ผลการสอนอานภาษาอังกฤษดวยการใชโครงสรางระดับยอดตอผลสัมฤทธิ์ใน
                  การอาน  แรงจูงใจในการเรียน  และความคงทนในการจํ าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
                  ปที ่3 โรงเรียนคาทอลิกในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี.”  วิทยานิพนธปริญญาศึกษา
                  ศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย
                  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533.
ภัทรา   นิคมานนท.  การประเมินและการสรางแบบทดสอบ.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพทิพยวิสุทธิ,์
                  2535.
รัชน ี  ศลิปศร.  “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การฝกการอานออกเสียงรอยกรองของนักเรียนชั้น
                  มธัยมศกึษาปที ่1 โรงเรียนพันทายนรสิงหวิทยา จังหวัดสมุทรสาคร  ที่เรียนโดยใชวิธี
                  สอนแบบกระบวนการกลุม  และวิธีสอนแบบปกติ.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต
                  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542.
ลวน  สายยศ  และ  อังคณา  สายยศ.  หลักการวิจัยทางการศึกษา  พมิพคร้ังที ่2.  กรุงเทพฯ :
                  บริษัทศึกษาพร จํ ากัด, 2531.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



92

ลัดดา  ไขวพันธุ.  “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยดานการอานอยางมี
                  วิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 ที่สอนดวยวิธีสอนกระบวนการทาง
                  วิทยาศาสตรกับวิธีสอนตามคูมือครู.”  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
                  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542.
ลํ าจวน   นิชเปยม.  “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการอานอยางมีวิจารณญาณวิชา
                  ภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่5 ที่เรียนโดยรูปแบบการสอนเพื่อพัฒนา
                  ความสามารถดานการใชเหตุผล.”  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
                  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2535.
วรรณพร  ศิลาขาว.  “การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนรูคํ าศัพทภาษา
                  อังกฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่6 ที่เรียนโดยใชแบบฝกหัดที่มีเกมและไมมี
                  เกมประกอบการสอน.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษา
                  อังกฤษ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2538.
วรายา  ขุนทอง.  “การเปรียบเทียบความคงทนในการจํ าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่เรียน
                  จากบทเรียนโปรแกรมชนิดรอยกรองและรอยแกว.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต
                  สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2529.
วิสาข  จัติวัตร.  "การสอนอานภาษาอังกฤษตามแนวการสอนเพื่อการส่ือสาร."  มิตรครู  27 , 15
                  (กรกฎาคม  2528) : 43-45.
                 .  การสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร.  นครปฐม : โรงพิมพมหาวิทยาลัย
                  ศิลปากร, 2541.
วีณา  สังขทองจีน.  “ระดับความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
                  ตอนตน.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ บัณฑิต
                  วิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2529.
ศริิพร  พันธุด.ี  “ความสัมพันธระหวางความสามารถในการรับรูทางสายตากับสัมฤิทธิผลในการ
                  อานอยางมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2 จังหวัดปทุมธาน.ี”  วิทยา
                  นพินธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,
                  2530.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



93

ศริิพร  สุธรรม เตชะ.  “การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห
                  และความมวิีนัยในตนเองในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
                  ที ่5 ที่ไดรับการสอนแบบมุงประสบการณภาษากับการสอนตามคูมือครู.” วิทยานิพนธ
                  ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ บัณฑิตวิทยาลัย
                  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2541.
ศริิรัตน   นีละคุปต.  “การพัฒนาทักษะการไตรตรองโดยใชหนังสือพิมพรายวัน,”  จนัทรเกษม  186
                  (กนัยายน – ตุลาคม  2528) : 10 –12.
สมพร  มันตะสูตร.  การอานทั่วไป.  กรุงเทพ ฯ : สํ านักพิมพโอเดียนสโตร, 2534.
สมนกึ   พวงกล่ิน.  “การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการอานอยางมีวิจารณญาณและ
                  สมรรถภาพการอานเร็วของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยวิธีสืบสวนสอบสวน.”
                  วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนไทย  บัณฑิตวิทยาลัย
                  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , 2530.
สมเกยีรติ   กินจํ าปา.  “การศึกษาความเขาใจในการอาน  ความสามารถในการเขียน  และความ
                  สนใจในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ที่ไดรับการสอนอาน
                  แบบบูรณาการของเมอรดอกซ (MIA).”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชา
                  การสอนภาษาไทย  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,  2545.
สมเชาว  ชาตินฤดม.  “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานระดับวิเคราะหวิจารณของนักเรียน
                  ชัน้มธัยมศกึษาปที ่6 ในโรงเรียนรัฐบาล.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขา
                  วิชาการสอนภาษาอังกฤษ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2527.
สนิท   ตั้งทวี.  การใชภาษาเชิงปฏิบัติ.  กรุงเทพ ฯ : โอ.เอส.พร้ินทติ้งเฮาส,  2529.
สันทศัน  หอมสมบัต.ิ  “การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนรูคํ าศัพทวิชา
                  ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 จากการสอนโดยใชแบบฝกหัดที่มีเกม
                  ประกอบและจากการสอนที่ใชแบบฝกหัดตามคูมือครู.”  วิทยานิพนธปริญญา
                  มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
                  ขอนแกน, 2534.
สุนนัทา  มั่นเศรษฐวิทย.  หลักและวิธีการสอนอานภาษาไทย.  ภาควิชาการศึกษา  คณะศึกษา
                  ศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2532.
สุภัทรา  อักษรานุเคราะห.  การสอนทักษะภาษาอังกฤษ.  กรุงเทพฯ  :  ภาควิชามัธยมศึกษา
                  คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2530.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



94

สุพาณ ี  วรรณาการ.  “การศึกษาสัมฤทธิผลของการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจและความ
                  คงทนในการจ ํา  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 ที่เรียนโดยวิธีสอนแบบแผนภูมิ
                  ความหมาย.”  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอน
                  ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร,
                  2533.
สุจติรา  ศาสตรวาหา.  “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
                  ประถมศกึษาปที่ 6 ในชั้นเรียนที่ใชการสอนแบบส่ือสารโดยมีนิทานเปนองคประกอบ.”
                  วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  บัณฑิตวิทยาลัย
                  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2541.
สุมติรา  พรรณกุลบด.ี  “การศึกษาความสัมพันธระหวางความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
                  กบัการรับรูกลวิธีที่นํ ามาใชในการอานภาษาอังกฤษ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
                  5 จงัหวัดนครปฐม.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษา
                  อังกฤษ  บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2535.
สุมิตรา  อังวัฒนกุล.  กจิกรรมการสอนอานภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร.  กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ
                  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2534.
เสียงทิพย  สุขศรี  และ  สุมลมาลย  ตมะวิโมกข.  "ทํ าอยางไรจะใหเด็กมีความอยากอานภาษา
                  อังกฤษ."  ภาษาปริทัศน.    (ภาคตนปการศึกษา 2526) : 83-86.
สํ าเนา   กองทอง.  “การศึกษาความสัมพันธระหวางอัตราเร็วในการอานกับอัตราเร็วในการคิด
                  วิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.”  วิทยา
                  นพินธปริญญามหาบัณฑิต   สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  บัณฑิตวิทยาลัย
                  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2531.
เสาวลักษณ   ลักษณะโภคิน.  “การศึกษาวิธีสอนอานแบบ MIA และระดับความสามารถที่มีตอ
                  ความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6.”    วิทยา
                  นพินธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  บัณฑิตวิทยาลัย
                  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,  2539.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



95

อมรา   รักษมณ.ี  “การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ  เจตคติ  และ
                  ความคงทนในการอานภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 4  ที่ไดรับการ
                  สอนโดยวิธีวิเคราะหความสัมพันธระหวางประโยคกับการสอนโดยใชคูมือครู.”  วิทยา
                  นพินธปริญญามหาบัณฑิต   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ   บัณฑิตวิทยาลัย
                  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2529.
อรอนงค  ประมูลใหม.  “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความคงทนในการเรียนรูคํ า
                  ศพัทภาษาอังกฤษ  และความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ที่สอน
                  โดยใชกิจกรรม Synectic  กบัการสอนตามคูมือครู.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต
                  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2539.
อรุณ ี  วิริยะจินดา  และสรณ ี วงศเบี้ยสัจจ.  “การสอนอานเพื่อการส่ือสาร.”  ภาปริทัศน   9,2
                  (ภาคปลาย  2531)  : 15-22.
อังคณา  วงศสนิท.  "ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษในระดับถายโอน  ส่ือสาร  และ
                  วิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3  ในโรงเรียนรัฐบาล   ในเขตจังหวัด
                  นนทบุรี."  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  บัณฑิต
                  วิทยาลัย   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  2520.
อังคณา  สายยศ.  "การเขียนขอสอบอิงเกณฑ."  วารสารการวัดผลการศึกษา. 4,3 (มกราคม –
                  เมษายน 2526)  : 25 – 26.
อัจฉรา  วงศโสธร.  เทคนิคการสรางขอสอบภาษาอังกฤษ : สํ าหรับวัดและประเมินผลการใชภาษา
                  เพื่อการส่ือสาร.  กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน ,  2529.
                 .  การทดสอบและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ.  กรุงเทพฯ : สํ านักพิมพ
                  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2539.
อัญชลี   รัตนกานตะดิลก.  “การใชกลวิธีการอานเนื้อเร่ืองภาษาอังกฤษเชิงบรรยายที่มีระดับความ
                  ยากงายตางกัน  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่6 ที่มีสมิทธิภาพในการอานระดับสูง
                  และระดับตํ่ า.”  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาวิชาการสอน
                  ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร,
                  2535.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



96

 ภาษาตางประเทศ

Atkinson, R.C, and Shiffrin, R.M. “Human Memory; A Proposed System and Its Control
                  Processes.”  The Psychology of Learning and Motivation : Advanced in
                  Research and Theory.  Edited by K.W.Spence and J.T. Spence  New York :
                  Academic  Press, 1968.
Barnes, Joseph.  “The Role of Student activities in the public high school program.”
                  Dissertation Abstracts International Yale University, 1991.
Bond, Guy L. and Niles A. Tinker.  Reading Difficulties ; Their Diagnosis Correction.
                  New York : Appleton Century Crofts,1975.
Bosma, B.A. “An Experimental Study to Determine the Feasifility of Using Literature to
                  Teach Select Critical Reading Skills to Sixth Grades.”  Dissertation Abstracts
                  International.  42(December  1981) : 2528-A.
Bourne, Lyle E., and Ekstrand, Bruce R.  Psychology : its principles and meanings.
                  4 ed.  New York : CBS College Publishing, 1982.
Brandford, J.D., Sherwood, R, Vye,N.& Rieser, J.  "Teaching thinking and problem
                  solving.”  American Psychologist, no 41(1986) :1078-89.
Brown, Carol Lynch.,and Carl M.Tomlinson.  Children’s Literature.  U.S.A : Allyn and
                  Bacon, 1993.
Burmiester Louis E.  Reading Strategies for Secondary School Teachers ; Addison
                  Wesley Publishing Company : How to Test Reading Ability.  New York : The
                  Macmillan Co., 1974.
Burns, P.C., Roe, B.D., and Ross E.P.  Teaching Reading in Today’s Elementary
                  Schools. Boston Mifflin Co., 1982.
Carrell, Patricia L. " Evidence of a Formal Schema in Second Langua Comprehension.”
                  Language Learning  34,2 (1984) : 87-112.
               .  "Content and Formal Schemata in ESL Reading."  TESOL Quarterly 21
                  (September  1987) : 461-481.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



97

               .  “Metacognitive Awareness and Second Language Reading.”  The Modern
                  Language Journal  73 (Summer  1989) : 121-134.
Carrell, Patricia., and Eisterhold, Joan C.  "Schema Theory and ESL Reading Pedagogy."
                  TESOL  Quarterly  17,4 (December 1983) : 553 - 556.
Dale, Edgar et al. Techiques of  Teaching Vocabulary.  Menlo  Park.  California : The
                  Benjamin / Cummings  Publishing Co., 1971.
Darko  Yeboah, Jonas.  “Developmental and Individual Differences in Perceived
                  Compeyence, Locus of Control, Self-Esteem and Metacognitive Reading
                  Awareness.”  Dissertation Abstracts International  51,11(May  1991) : 3672.
Davidson, Jane L.  “The Relationship between Teachers’ Question and Pupils’
                  Responses During a Directed Reading Activity and Directed Reading
                  Thinking Activity.”  Dissertation Abstracts International  31,11 (June 1971) :
                  6273-6274-A.
Dechant , Emerald V. Improving  the Teaching  of  Reading . 3 rd  ed.  Englewood
                  Clipps , N.J., Prentice – Hall, 1982.
                 . Improving the Teaching of Reading.  New Jersey : Prentice-Hall of India
                  Private Limited, 1970.
Devine , Thomas G. Teaching Reading Comprehension  From  Theory to Practice.
                  Massachusettes : Allyu and  bacon  Inc., 1986.
Donna  Dac  Krewdl Pinter.  “The Effects of an Oral-Aural Method of Directed
                  Vocabulary Instruction with Secondary Students.”  Dissertation Abstracts
                  International  (March 1982) : 3939-3940-A.
Dubin , Fraida.  “ What  Every  EFL  Teacher  Should  Know  about  Reading.”  English
                  Teaching  Forum  3, 4  (July  1982).
Durkin, Michael J., Bruce J. Biddle.  The Study of Teaching.  Holt, Rienhart and Winston
                  Inc., : New York, 1974.
Durr.  Reading Instruction, Dimensions and Issues.  New York : Houghton Mifflin Co.,
                  1957.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



98

Elmo Shearer, James A.  “Comparison of Individualized and Group Oriented Reading
                  Methods Related to Critical Thinking.”  Dissertation Abstracts International
                 40,7 (1981).
Finocchiaro M., Brumfit , C.  The  Functional – Notional  Approach : From the Theory  to
                  Pratice.  New York : Oxford  University  Press, 1985.
Flynn, L.L.  “Developing critical reading skills through cooperative problem solving.”
                  The Reading Teacher,  No.42 (1989) : 664 - 668.
Gardner, R.C.  et al.  “The Role of Attitude and Motivation in Second Language
                  Learning.”  TESOL Quarterly  35,2 (March  1985) : 207-227.
Goodman , Yetta  M. et al.  Reading  Miscue  Inventory : Alternative Procedures. New
                  York : Richard  C. Owen  Publishers, Inc., 1973.
Gregory, Robert J.  Adult Intellectual Assessment.  Newton : Allyn and bacon Inc.,
                  1987.
Grellet, Francoise.  Developing  Reading  Skills.  Cambridge  University  Press, 1987.
Harris , Albert  J. and  Edward  R.Sipay.  How  to  Teach  Reading.  New York : Longman
                  Inc., 1979.
Harris, David  P.  Testing  English  as  a  Second  Language . New  York : Mc Graw –Hill,
                  1969.
Harris, L.A. and C.B.  Reading Instruction.  New York : Holt, Rinehart and Winston, 1976.
Harrison, J.M.  “The Relationship Between Bloom’s Taxonomy and Critical Thinking
                  Skills.”  Dissertation Abstracts International. 45, 6 (December 1984) : 1627-A.
Heaton, J.,B.  Classroom Testing.  New York : Longman Inc., 1990.
Hoffman, J.V.  “Critical reading / thinking across the curriculum : Using I-Charts to
                  Support learning.  Language Arts, no. 69 (1992) : 121-127.
Houston, John P. et al.  Invitation to Psychology. 2 nd ed. U.S.A. : Academic Press Inc.,
                  1983.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



99

Jenkins, J.R., Matlock, B. and Slocum, T.A.  “Two approaches to vocabulary instruction :
                  The teaching of individual word meanings and practice in deriving word
                  meaning from context.”  Reading Research Quarterly, no.24 (1989) : 215 -
                  235.
Johnson, D.W, and Johnson, R.  “The Socialization and Achievement Crisis : Are
                  Cooperative Learning the Solution?”  In Applied Special Psychology Annual,
                  Edited by L.Dickman Bevery Hill, California : Sage Publications, 1983.
Jordon, Cynthia.  “The Relationship among Reading Comprehension, Critical Thinking,
                  and Metacomprehension and the Effects of Metacomprehensive Strategic
                  Training.”  Dissertation Abstracts International 51, 7 (January 1991) : 2330-A.
Knight, Cheryl Scott.  “Student Use of Reading Strategies to Aid Comprehension.”
                  Dissertation Abstracts International  47, 8 (1986)  : 2973-A.
May, Frank B.  Reading as Communication : An Interactive Approach. Merrily Publishing
                  Co., 1986.
McGee, M.L.  “Awareness of text Structure : Effects on Childrens’ Recall of Expository
                  Text.”  Reading Research Quarterly  17,4 (Winter 1982) : 581-590.
Mckay, S.L.  “Using Literature to Illustrate Informal Varieties of English.”  English
                  Teaching Forum.  27 (July  1989) : 46-48.
McKeown, M.G.  “The acquisition of word meaning from context by children of high and
                  low ability.”  Reading Research Quarterly, no. 22 (1985) : 263-284.
Miller, Lyle L. Willa H.  The first R. Elementary Reading Today.  New York : Holt, Rinchart
                  and Winston, 1972.
Morss, Christopher.  “A Comparison of an Oral-Aural Method of Directed Vocabulary
                  Instruction with Secondary Students.”  Dissertation Abstracts International,
                  (March  1982)  : 3939-3940-A.
Murdoch, George S.  “ A  More  Integrated   Approach  to  the  Teaching  of Reading.“
                  English Teaching  Forum  34, 1 (January  1986)  : 9 –15.
Nunan, David.  Designing Tasks for the Communicative Classroom.  Cambridge :
                  Cambridge University Press, 1995.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



100

Oller, John  W.  Language  Tests  at  School  : A  Pragmatic  Approach.  London :
                  Longman, 1979.
Pardron, Yolanda N. and Waxman, Hersholt C.  “The Effect of ESL Students’ Perceptions
                  of Their Cognitive Strategies on Reading Achievement.”  TESOL Quarterly
                  22, 1 (1988)  : 146-150.
Penny  Ur.  Discussions That Work :Task Centered Fluency Practice. New York :
                  Educational   Solutions, 1963.
Porter, D.  “Modified Cloze Procedure : A More Valid Reading Comprehension Test.”
                  English Language Teaching Journal  15,2 (January  1976) : 151-155.
Quanat, Ivan J.  Teaching Reading : A Human Process.  Chicago : Ran Mcnally College
                  Publishing Co., 1977.
Raygor, Allton  Laand  Ragor, Robin  D.  Effective  Reading.  U.S.A.: Mc  Graw –Hill,Inc.,
                  1985.
Saccuzzo  Dennis P.  Psychology From Research to Applications.  U.S.A. : Allyn and
                  Bacon, Inc.,  1987.
Schell, Leo  M.  “ Dilemmas  in  assesing  reading  comprehension.”  The Reading
                  Teacher  42, 1 ( October 1986 ) : 13.
Smith, F.  Understanding  Reading :  A  Psycholinguistic  Analysis  of  Reading and
                  Learning  to  Read.  New  York :  Holt , Rinehart &  Winston, 1978.
Spache, Georege D. and Paul L. Berg.  The Art of Efficient Reading.  New York :
                  the Macmillan Company,  1967.
Taylar, Barbara  and Rach Richard W.,  “The Effects of text structure Instruction on
                  Middle-Grade Students Comprehension and Production of Expository Text.”
                  Reading Research Quarterly  14, 2 (winter  1984) : 134-135.
Thorndike, R.L.,  Reading comprehension education in fifteen countries.  New York :
                  Wiley, 1973.
Valette, Rebecca  and  Disick, Renu  S.  Modern  Language  Performance  Objectives
                  and Individualization : A  Handbook.  New  York : Harcourt  Brace Joanovich,
                  Inc., 1972.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



101

Wade, Suzanne E. and Reynolds, Ralph E.  “Developing Metacognitive Awareness.”
                  Journal of Reading  33, 1 (October  1989) : 6-14.
White, Ronald D.  “Reading.”  In Communication in the Classroom Applications and
                  Methods for a communicative Approach.  Longman,  1981.
William, Worden Thomas.  “The Development of a Critical Thinking/ critical Reading
                  Appraisal for Grades Three Through Six.”  Dissertation Abstracts
                  International  41,9 (1981) : 3877-A.
Williams, Eddie.  Reading  in  the  Language  Classroom.  London :  Mc  millian
                  Publisher  Ltd., 1993.
Wingfild, Arthur, and Byrnes,Dennis L.  The Psychology of Human Memmory.  U.S.A. :
                  Academic Press, Inc., 1981.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



102

ภาคผนวก
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



103

ภาคผนวก ก
ตารางแสดงคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษ

คะแนนทดสอบกอนและหลังเรียน
คะแนนความคงทนในการจํ า

ตารางแสดงคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษ    คะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
คะแนนความคงทนในการจํ า  ของนักเรียนกลุมตัวอยาง
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          คะแนนทดสอบ
 (คะแนนเต็ม  30  คะแนน)นัก

เรียน

    คะแนนความสามารถ
       ทางภาษาอังกฤษ
   (คะแนนเต็ม 45 คะแนน)

แบงกลุม

กอนเรียน หลังเรียน

คะแนนความคงทนในการจํ า
(คะแนนเต็ม  30 คะแนน)

1 34 กลุมเกง 17 22 22
2 30 กลุมเกง 17 24 25
3 31 กลุมเกง 20 25 25
4 31 กลุมเกง 19 24 25
5 32 กลุมเกง 19 27 27
6 29 กลุมเกง 17 23 25
7 36 กลุมเกง 22 25 25
8 32 กลุมเกง 22 26 27
9 20 กลุมกลาง 11 18 20
10 20 กลุมกลาง 15 21 21
11 21 กลุมกลาง 14 23 23
12 20 กลุมกลาง 16 19 20
13 23 กลุมกลาง 16 20 20
14 20 กลุมกลาง 20 23 23
15 22 กลุมกลาง 12 20 20
16 23 กลุมกลาง 14 19 20
17 23 กลุมกลาง 11 20 20
18 20 กลุมกลาง 21 23 23
19 20 กลุมกลาง 16 20 21
20 20 กลุมกลาง 20 23 23
21 21 กลุมกลาง 18 24 24
22 23 กลุมกลาง 16 22 23
23 20 กลุมกลาง 19 24 24
24 17 กลุมออน 17 20 20
25 13 กลุมออน 15 18 18
26 15 กลุมออน 15 19 20
27 14 กลุมออน 1 17 17
28 13 กลุมออน 14 18 18
29 17 กลุมออน 10 17 17
30 16 กลุมออน 7 15 15
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คะแนนทดสอบ
(คะแนนเต็ม  30  คะแนน)

นัก
เรียน

คะแนนความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ

(คะแนนเต็ม  45  คะแนน)

แบงกลุม

กอนเรียน หลังเรียน

คะแนนความคงทนในการจํ า
  (คะแนนเต็ม  30  คะแนน)

31 14 กลุมออน 16 21 21
32 18 กลุมออน 14 17 17
33 15 กลุมออน 17 18 19
34 17 กลุมออน 13 19 19
35 12 กลุมออน 13 20 20
36 17 กลุมออน 16 19 20
37 12 กลุมออน 15 18 18
38 15 กลุมออน 19 19 19
39 16 กลุมออน 15 21 21
40 12 กลุมออน 17 20 20
41 19 กลุมออน 8 19 19
42 14 กลุมออน 16 20 20
43 16 กลุมออน 15 18 19
44 17 กลุมออน 13 18 18
45 16 กลุมออน 18 20 20
46 15 กลุมออน 15 19 19
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ภาคผนวก ข
แบบสอบถามผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความตรงตามเน้ือหาของแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธ์ิในการอานภาษาอังกฤษและคาดัชนีความสอดคลอง
แบบสอบถามผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความตรงตามเน้ือหาของแผนการสอนและ

คาดัชนีความสอดคลอง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



107

แบบประเมนิความตรงตามเน้ือหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอาน
ขอใหทานพิจารณาขอคํ าถามที่ใชวัดผลสัมฤทธิ์ในการอานวามีความสอดคลองกับวัตถุประสงค

การเรียนรูในรายวิชาการอานอังกฤษเชิงวิเคราะห  สํ าหรับชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 5
คํ าชี้แจง   กรุณาขีดเคร่ืองหมาย  /  ในชองความเห็น
          ความหมาย  1    ขอคํ าถามมีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู

0 ไมแนใจวาขอคํ าถามนั้นสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
                                          -1  ขอคํ าถามไมสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู

   OpinionQuestion
no.

                             Objective
1  0 -1

 Suggestion

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

To sequence  events
To sequence  events
To identify the main idea
 To identify causes and effects
To identify  details
To identify causes and effects
To identify pronoun references
To identify word meanings from context clues
To identify the main idea
To identify comparison and contrast
To identify comparison and contrast
To identify word meanings from context clues
To identify pronoun references
To infer  meanings from  poems
To identify the author’s point of view
To identify word meanings from context clues
To identify the topics
To identify the author’s mood and tone
To recognize the sense of image
To identify the main idea
To identify  details
To infer meanings from passages
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   OpinionQuestion
no.

                          Objective
1 0 -1

  Suggestion

      23
      24
      25
      26
      27
      28
      29
      30
      31
      32
      33
      34
      35
      36
      37
      38
      39
      40
      41
      42
      43
      44
      45

To identify word meanings from the context clues
To identify the setting
To identify the detail
To identify the headline
To identify the setting
To recognize the sense of touch
To infer  meanings from the events
To identify  details
To identify details
To identify the character traits
To infer the meaning from speech
To recognize the sense of image
To identify the author’s mood and tone
To identify the conflict of story
To infer the information from chart
To infer the information from chart
To infer the information from chart
To identify facts and opinions
To identify details
To identify facts and opinions
To identify the style of writing  movie review
To identify the author’s mood and tone
To identify the author’s point of view
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คาดชันีความสอดคลองของความตรงตามเน้ือหาจากแบบสอบถามผูเชี่ยวชาญ

คะแนนความคิด
เห็นของผูเช่ียวชาญ

คนที่
ขอ
ที่ วัตถุประสงค

1 2 3

รวม IOC

1 To sequence  events 1 1 1 3 1
2 To sequence events 1 1 1 3 1

  3 To identify the main idea 1 1 1 3 1
4 To identify causes and effects 1 1 1 3 1
5 To identify details 1 1 1 3 1
6 To identify causes and effects 1 1 1 3 1
7 To identify pronoun references 1 1 1 3 1
8 To identify word meanings from context clues 1 1 1 3 1

   9 To identify the main idea 1 1 1 3 1
10 To identify comparison and contrast 1 1 1 3 1
11 To identify comparison and contrast 1 1 1 3 1
12 To identify word meanings from context clues 1 1 1 3 1
13 To identify pronoun references 1 1 1 3 1
14 To infer meanings from  poems 1 1 1 3 1
15 To identify the author’s point of view 1 1 1 3 1
16 To identify word meanings from context clues 1 1 1 3 1
17 To identify the topics 1 1 1 3 1
18 To identify the author’s mood and tone 1 1 1 3 1
19 To recognize the sense of image 1 1 1 3 1
20 To identify the main idea 1 1 1 3 1
21 To identify details 1 1 1 3 1
22 To infer meanings from passages 1 1 1 3 1
23 To identify word meanings from the context clues 1 1 1 3 1
24 To identify the setting 1 1 1 3 1
25 To identify details 1 1 1 3 1
26 To identify the headline 1 1 1 3 1
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คะแนนความคิด
เห็นของผูเช่ียวชาญ

คนที่
ขอ
ที่ วัตถุประสงค

1 2 3
รวม IOC

27 To identify the setting 1 1 1 3 1
28 To recognize the sense of touch 1 1 1 3 1
29 To infer  meanings from the events 1 1 1 3 1
30 To identify details 1 1 1 3 1
31 To identify details 1 1 1 3 1
32 To identify the character traits 1 1 1 3 1
33 To infer meanings from speech 1 1 1 3 1
34 To recognize the sense of image 1 1 1 3 1
35 To identify the author’s mood and tone 1 1 1 3 1
36 To identify the conflict of story 1 1 1 3 1
37 To infer the information from chart 1 1 1 3 1
38 To infer the information from chart 1 1 1 3 1
39 To infer the information from chart 1 1 1 3 1
40 To identify facts and opinions 1 1 1 3 1
41 To identify details 1 1 1 3 1
42 To identify facts and opinions 1 1 1 3 1
43 To identify the style of writing movie review 1 1 1 3 1
44 To identify the author’s mood and tone 1 1 1 3 1
45 To identify the author’s point of view 1 1 1 3 1

หมายเหตุ  คํ านวณคาดัชนีความสอดคลอง  โดยใชสูตร
                       IOC     =     ∑R

n
 เมื่อ   IOC    แทน    ดัชนีความสอดคลอง
         ∑R    แทน    ผลรวมของคะแนน
          n       แทน     จํ านวนคน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



111

แบบสอบถามความตรงตามเน้ือหาของแผนการสอน

                ขอใหทานพิจารณาวาแผนการสอนมีความสอดคลองกับจุดประสงคและเนื้อหาตาม
หลักสูตรในรายวิชาการอานอังกฤษเชิงวิเคราะหหรือไม   และทํ าเคร่ืองหมาย / ลงในชองความคิด
เห็น

1    หมายถึง    แผนการสอนมีความสอดคลองกับจุดประสงคและเนื้อหา
0    หมายถึง    ไมแนใจวาแผนการสอนมีความสอดคลองกับจุดประสงคและเนื้อหา
-1   หมายถึง    แผนการสอนไมสอดคลองกับจุดประสงคและเนื้อหา

  ความคิดเห็น                                  แผนการสอน
  1   0  -1

  ขอเสนอแนะ

1. Patterns of paragraph
2. My life- Your life
3. What is shock?
4. How the Craze for Pins Started
5. Using Graphic Aids
6. The Rich Man and the Burglar
7. Hilary’s Aunt
8. Poem
9. News
10. Movie Review (Suriyothai)
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คาดชันีความสอดคลองของความตรงตามเน้ือหาของแผนการสอน

คะแนนความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญคนที่

แผนการสอน

1 2 3

รวม IOC

1. Patterns of paragraph 1 1 1 3 1
2. My life- Your life 1 1 1 3 1
3. What is shock? 1 1 1 3 1
4. How the Craze for Pins Started 1 1 1 3 1
5. Using Graphic Aids 1 1 1 3 1
6. The Rich Man and the Burglar 1 1 1 3 1
7. Hilary’s Aunt 1 1 1 3 1
8. Poem 1 1 1 3 1
9. News 1 1 1 3 1
10. Movie Review (Suriyothai) 1 1 1 3 1

หมายเหตุ   คํ านวณคาดัชนีความสอดคลอง   โดยใชสูตร

                      IOC = ∑R
              n

เมื่อ IOC     แทน     ดัชนีความสอดคลอง
∑R     แทน     ผลรวมของคะแนน
n         แทน    จํ านวนคน
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ภาคผนวก ค
ตัวอยางแผนการสอนอานอังกฤษโดยวิธีสอนแบบ  MIA
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Lesson Plan
Level         :     Mattayomsuksa 5
Time          :     2 periods
Content     :     What Is Shock?
Objectives :     1. Students will be able to summarize the main idea from the text
                         2. Students can identify causes and effects

Procedure
Pre-reading
1. Activate the students background knowledge by having a discussion on the

following questions :
- Have you ever seen a person in a state of shock?
- What was the shock like?
- What would you do if you met a person in a state of shock?

2. After the discussion the students are divided into group of five.
3. Review cohesive devices that show cause and effect by giving the copy of cause

and effect pattern and explain.
4. Have the students do the exercise on writing cause and effect identification.
5. Check the exercise and help each other to conclude the cause and effect pattern.
6. Give the vocabulary exercise (Task 1) to the students and tell them to fill in the

blanks with the suitable words.
7. Check the exercise and help each other to conclude the meaning of each word.

While- reading
1. Have the students read the text by themselves and  find out the answers to the

questions or follow the instructions which are in the text.
2. Ask for the answers from each group and analyze the  answers.
3. The students complete the outlines in the comprehension exercise , using their own

words and correct the exercise.
4. Have the students identify causes and effects in the text.
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5. Students and teacher summarize the information from the text by discussion.

Post- reading
1. Have the students discuss what they have learnt from the text. The teacher reviews

the questions before the students read.
2. Divide students into group of five. Have them do jigsaw exercise by organizing the

slips of the passage into complete paragraph.
3. Have the students summarize the information and correct the exercise.
4. Have the students fill in the diagram based on the text.
5. Teacher draws the diagram on the blackboard and asks some students to complete

the diagram and help each other to check and correct it.
6. Teacher corrects  mistakes done by the students. 
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Cause and  Effect Exercise

Instructions :  Say which statement is the cause and which is the effect.

1. ……effect…………..  This light is out.
……cause…………..  There is no light bulb.

2. ……………………….  The telephone does not work.
……………………….  The storm last night pulled the lines down.

3. ………………………..  I forgot to put batteries in it.
………………………..  My portable radio does not work.

4. ………………………..  The flight from Canada is three hours late.
………………………..  There is a snowstorm in Canada.

5. …………………………  I cannot see well with these old glasses.
…………………………  I need to have my eyes tested again.

6. …………………………  The typewriter needs a new ribbon.
…………………………  There is no writing when I type.
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Task 1

Instructions : Read the following sentences and  choose a suitable word to fill in
each blank.

                  conscious          perspiration                 injured               symptom
                  circulating          produce                      affects

1.   A person who has a sudden feeling of weakness or faints. He may become
very pale or the skin may feel cold. All of these are ………………… of shock.

2.   Wipa……………, or got the damage in some part of the body from the accident
yesterday.

3. The ……………………. may be defined as the salty colourless liquid which
comes out on to the surface of your skin to cool your body.

4. If a person is losing a great deal of blood, it may…………………….a state of
shock.

5. Sayun is badly hurt but still…………………………,in other words, all his senses
are working and able to understand what is happening.

6. Smoking…………………… or causes some results to our health.

7. The symptom of shock are produced because the amount of
blood……………………is lowered.
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                                            What Is Shock?

          You may get a shock when you see your result on a test, or you may say :           - The topic
 you’re in “shock” if you see an accident. But medically speaking, this isn’t shock.            the  first
The word “shock” means a condition in which the main activities of the body are              paragraph
 affected. Usually, they are slowed down.                                                                            is………….

                                                                                                                                              -Circle the
                                                                                                                                                words or

                                                                                                                                               phrase
                                                                                                                                               which refers
                                                                                                                             to “ they “
       A person in a state of shock may have a sudden, or gradual, feeling of                      -Choose the
  weakness  , or feel faint. He may become very pale, or the skin may feel                         meaning of
  cold and clummy.  Perspiration is increased, and the pupils of the eyes become          accompanied
  larger. Shock is also accompanied with changes in the mental state. It can begin        a. to go
  with the feel of  restlessness, and it may develop to a state of unconsciousness.           somewhere
                                                                                                                                           with someone
                                                                                                                                            b. the two
                                                                                                                                           things happen
                                                                                                                                           at the same
                                                                                                                                            time
          All of these are symptom of shock. They are produced because the amount          -Circle the
of blood circulating is lowered, along with the blood pressure. As in fainting,                  words or
 blood going to the brain may lead to unconsciousness. This lack of blood in                  phrase which
the capillaries also explain why the skin may feel cold. If a person has been injured      refers to“they”
 and is losing a great deal of blood, this may produce a state of shock. But shock         -Underline the
 may also be caused by great stress, The main thing is that for some reasons,               effect of the
 the blood doesn’t circulate as it should. As a result, the main functions of the body       blood doesn’t
 are affected.                                                                                                                       circulate as
                                                                                                                                             it should
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                                                                                                                                     -The symtom of
                                                                                                                                      shock is in
                                                                                                                                     paragraph……..
                     n                                                                                                             -You know how to

                                                                                                             aid the person
                                                                                                                              who gets a shock
                                                                                                                              from line……to…..

The best thing to do when a person is in a state of shock is to get a doctor.
Do not move a patient, do not sit him up, or use a pillow under his head. Lay
The person on his back and keep him warm until help comes.
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Task 3

Instructions :  Complete the following sentences by using your own words.

• The meaning of shock is …………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………

• Write the cause of symptom of shock
1. …………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………

• Write the thing you should do to help a person who is in a state of shock.
1. …………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………
4. …………………………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………………………
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Task 4

Instructions : Each group  organizes the slips of the passage and then rewrites into  a
complete paragraph.

          The person in a state of shock may have a sudden, or gradual, feeling of
          weakness, or feel faint.

          These are symptom of shock which are produced by the amount of blood
          circulating   is lowered along with the blood pressure and it may be caused great
           stress.

          The word “shock” means a condition in which the main activities of the body are
           affected.

          Shock is accompanied with changes in the mental state which can begin with the
         feel  of restlessness, and may develop to a state of unconsciousness.

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..………………………
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Task 5

Instructions : Complete the diagram based on the text “What Is  Shock?”

means

symptom
mmmmm

Thing to do when a person is in
state of shock

   Shock
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Lesson Plan

Level  : Mattayom 5
Time  :  2 periods
Content  :  Movie  Review  (Suriyothai)
Objectives :  Students can identify the style of movie review.
                     Students can separate fact and opinion.
                     Students can identify the viewer’s judgement.

Procedure
Pre – reading
1. Divide students into groups of five and activate their background knowledge by
having a discussion on the following questions :

-     What kind of movie do you like most?   Give me one example of the movie.
- In your opinion, what are the good or weak points of that movie?
- Do you agree with your friends?  Why or why not?

2.Teacher emphasizes that different persons may have different opinions the same as
the movie reviewer. One finds entertaining, another may find disappointing.
3. Give the copy of how to separate facts from opinions and explain and give an
example. After that have the students  read facts and opinions exercise and decide
whether the underlined statements are facts or opinions.
4. Check the answers by discussion and help each other to analyze the correct ones.
5. Give the vocabulary exercise to the students and tells them to fill in the blanks with the
suitable words.
6. Check the answers by asking every group to analyze the correct ones and identify the
meanings.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



124

While – reading
1. Give the movie review sheet to the students and ask them to identify the elements of a
movie review
2. Check the answers by asking some students after that the teacher gives a copy of
elements of movie review to the students and explain it.
3. Have students read the movie review and find out the answers to the questions or
follow the instructions which are in the text.
4.Ask for the answers from each group and analyze the answers.
5. Have the students do the comprehension exercise by completing the outline using
their own words.
6. Check the answers by having the students  write the outlines on the blackboard and
the others  correct the outlines. The teacher may help when needed.

7.Students and teacher summarize the information from the text by discussion.

Post –reading
1. Have the students discuss about what they have learnt from the text.
2. Have the students do a jigsaw exercise by organizing the slips of the passage into a
complete paragraph.
3. Have the students exchange their works to compare each other. After that the
students and teacher analyze the information and correct the exercise.
4.Have the students complete the table and the diagram based on the text.
5. Check the table and the diagram by choosing the volunteers to draw the diagrams
on the blackboard. After that teacher and all students correct the exercise together.
6. Teacher corrects the language which students used incorrectly when they presented
and wrote in the exercise.
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Movie  reviews

     The movie reviews offer opinions on movies that will soon appear or are already
being shown in the cinemas. These opinions are given to help readers decide whether
or not they want to see the movie being reviewed. Sometimes the reviews are positive
and sometimes they are negative. Different reviewers may have very different opinions.
What one movie reviewer finds entertaining, another may find disappointing.
     Below are some of the elements commonly found in movie reviews – but don’t expect
them all to occur in a single review.

Parts of a Movie Review

Opening Comment        In the opening paragraphs there is usually a comment
                                                 about the movie to let the readers know right away
                                                 whether the reviewer has given it a positive or a negative
                                                 review.

Justifications The writer justifies his/her comments by citing specific
                                                  examples  from the movie to support his/her opinion.

Acting Another important part of the review is the appraisal of
                                                 the actors’ and actresses’ performances. The reviewer will
                                                 often describe their successes and failures in the movie
                                                 being reviewed and may also make comparisons with
                                                 past performances.

Director’s Achievements The director is mentioned with special attention given to
his past achievements or failures and comparisons are
made with the movie presently being reviewed.
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Settings To help readers better picture the setting(location) of the
movie, the reviewer will sometimes describe a few
important scenes.

Story The writer also gives the readers details of the story but
he has to do it in such a way that he doesn’t tell too much
and give the movie away.

Cinema Quality The reviewers find it necessary to include comments on
the quality of the cinema itself. These may include
references to the sound and picture quality of the film, the
comfort level, noise level and general cleanliness of the
theatre.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



127

Separating Facts From Opinions

     Critical readers are able to distinguish facts and the author’s opinions. In general, a
fact can usually be checked in a reference source while an opinion is a person’s feelings
about something and cannot be proved.
♦ Facts are statements that tell what really happened or really existed. A fact is based

on direct evidence. It is something known by actual experience or observation.
♦ Opinions are statements of belief, judgement, or feeling. They show what someone

thinks about a subject. Solid opinions, of course, are based on facts. However,
opinions are still somebody’s view of something; they are not facts themselves.
Sometimes an opinion is easy to spot because one or more words identify the
statement as an opinion. Examples of such words are: feel, according to the author,
consider, assume, judge, and in my opinion.

Example

To the Editor :
      (1) In my estimation, the  town’s decision to make a parking lot out of the poster
street site has not been well thought out. (2) I strongly believe that what we need is a
recreation area where people can relax and enjoy themselves. (3) Our town has only
one park. (4) Moreover, it is located at the north end of Spangler Avenue. (5) Most
people think that’s too far away. (6) I feel the town board ought to reconsider its
decision

    From the above paragraph, the author expressed both facts and opinions.
Considering the words that signal opinions such as estimation, believe, think and
feel, we can identify opinions in sentence 1,2,5 and 6 while sentence 3 and 4 are
facts.
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Facts and opinions Exercise

Instructions : Read and decide whether the underlined statements are facts or
opinions.
Write fact or opinion on the lines next to the underlined statements.

     AIDS has been newspaper headlines here in Malaysia for several
months now, since the first case was reported last December. The   ………….
victim was a man from the southern town of Jahore Baru. It was
found later on that he was a drug user. After that, the fear of AIDS    ………….
seemed to spread like a fire. The newspaper blew it up by saying

that the disease cannot be cured. I myself don’t see any point in.
doing that. To me, there is no need to frighten people. However,       …………
I think educating them is necessary. I believe we need to know       …………
more about the disease, how it spreads and how to prevent it.          …………
Educational TV programmes like the ones in Hong Kong and           ………….
Singapore may be the best thing to do for our country.
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Task 1

Instructions : Read the following sentences and fill in the blanks with the suitable words.

        spectacular              meticulous             sacrifices             rivalry
        assassination           stiff                          condense

1. The story of the film takes off with the …………………….., or the competition between
the two leading characters, Queen Suriyothai and Tao Srisudachan.

2. Queen Suriyothai made great ………………….. to save her husband and the nation
while Tao Sri Sudachan made a secret plan for killing her husband.

3. The Film maker, Mc Chatrichalerm Yukol, did Suriyothai in typical style with
a……………………….,or great attention to detail that he is noted for.

4. Never before has any Thai film appeared on the silver screen with a cost in excess of
Bt400 million, Suriyothai is a …………………………film with exotic settings and
extraordinarily lavich costumes.

5. It is not easy to represent the most respected heroine in Thai history. While the other
characters appear to have clear motives, Suriyothai remains…………………..character,
against the emotionally free Tao Sri Sudachan.

6. Chatrichalerm has made a bold attempt to………………………… that is to reduce as
many details to shorten as much as possible.

7. Tao Sri Sudachan, the consort of Phra Chirachathirat, who plotted
the………………………..,  murdered of her husband with her lover Panbut Srithep.
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                                                                                   -Identify  the elements in
this                                                                                      movie review.

                                                Ex.  Opening Comments

                                                                                              -From this paragraph, the
                                                                                               reviewer has given it a

positive  or  negative
review

-Circle the words or
phrases      which support
the answer.

    -Identify that the
underlined                                                                                    phrases and sentences are

       Fact  or   Opinion
      1. ………..       4. ……….
       2. ………..       5. ……….
       3. ……….   6…………

6……….

                                                                                                                     -Circle the settings of the
                                                                                           movie.

    -Circle the leading charater
                                                                                                                       of the movie.

   Suriyothai
  Never before has any Thai film appeared on the silver
screen on such a grandiose scale, with extraordinarily
lavish costumes and exotic settings. At a cost in excess of
Bt400 million, Suriyothai is a spectacular epic with
elephants trampling the field of battle and glittering troops
of courties filling the screen.

  Film maker MC Chatrichalerm Yuikol set his ambitions
high as he sought to bring life to the early Ayutthaya era
court, which revolved around multifaceted characters.
  And he did it in typical Chatrichalerm style, with a tempo
and meticulous detail that he is noted for. Suriyothai
portrays the role of women during one of the most
turbulent periods of Ayutthaya history, amidst a
background of rivalry among the three dynasties : Uthong,
Phra Runag and Suphannabumi.

   Chatrichalerm’s film retells the story of early Ayutthaya,
beginning with the reign of King Ramathibodhi II (1491-
1529) and ending with the great battle of King
Tabinshwethi (1548) during which Queen Suriyothai made
great sacrifices to save her husband and the nation.

  The story, however, takes off with the rivalry between the
two leading characters, Queen Suriyothai,played by ML
Piyapatr  Bhirombhakdi, and Tos Sri Sudachan
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   -The word “consort” means
……………………….
    - Underline the  phrases or

                                                                                          sentences which are the
      differences between two
      leading characters.

  

(Mai Charoenpura), the consort of Phra Chirachathirat, who
later plotted the assassination of her husband with her lo

ver Panbut Srithep. Suriyothai and Tao Sri Sudachan react
differently to their situations.

  Suriyothai, a princess from the Phra Rung dynasty,
decides to forego her teenage love for the nation’s unity,
while Tao Sri Sudachan succumbs to her desires.
Suriyothai refuses to be a quiet consort and gives political
advice to her husband.
  She also encroaches upon traditional male territory,
shooting Western muskets and riding elephants to wield
power. However, it is not easy to depict the most respected
heroine in Thai history. While the other characters appear to
have clear motives, Suriyothai remains a stiff character,
especially against the emotionally free Tao Sri Sudachan.

  Chatrichalerm has made a bold attempt to condense as
many details as possible into the movie, which means
watching Suriyothai is like reading a history textbook. This
perhaps deprives the film of what it may need most :
emotional attachment. But in fairness to the director, it
should be noted that the film was shortened to three hours
instead of the eight that MC Chatrichalerm Yukol originally
intended.

  Despite any shortcomings, the film is technically brilliant,
and what Suriyothai does accomplish gloriously is to bring
to life a fascinating slice of history while writing a new
chapter in Thai filmmaking.
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Task 3

Instructions :  Complete the following outlines using your own words.

♦ List the elements which are found in this movie review.
…………………………………………………………………………………………………

    …………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………

   ……………………………………………………………………………………………………..

♦ List the reviewer’s opinions about the movie.
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

   ……………………………………………………………………………………………………..
   ……………………………………………………………………………………………………..

♦ Describe the setting of the movie.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

   ……………………………………………………………………………………………………..

♦ Write about the two leading characters and their details.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Task 4

Instructions :  Each group organizes the slips of the movie review and rewrites into a
complete paragraph and then writes Fact or Opinion in  front of each paragraph.

This film is the story of early Ayutthaya, beginning with the reign of king Ramathibodhi II
and ending with the great battle of king Tabinshwethi.

The film is technically brilliant and it does accomplish gloriously is to bring to life a
fascinating slice of history while writing a new chapter in Thai filmmaking.

The first Thai film appeared on such a grandiose scale with extraordinarily costumes
and exotic settings.

The story takes off with the rivalry between Queen Suriyothai, who made great sacrifices
to save her husband and the nation and Tao Sri Sudachan, who plotted the
assassination of her husband with her lover. They react differently to their situation.

Mc Chatrichalerm Yukol, the film maker did the film in typical Chatrichalerm style  with
a temp and meticulous.

     ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Task 5

Instructions  :  Complete the following table and diagram based on the movie review.

                               Facts                            Opinions

…………………………………………………….
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………….

…………………………………………………….
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
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Moview  Review
     Suriyothai

Opening
Comment

ntnt

 Setting

Chatrichalermdid
in typical style
with a tempo and
meticulous detail

Suriyothai
made
sacrifices to
save her
husband and
the nation

Technically
brilliant,

does
accomplish
gloriously
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ภาคผนวก ง
ตารางเน้ือหาขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการอานภาษาอังกฤษ
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Table of Test Specification

Terminal objectives Mode Text type Skill
level

Testing
techniques

No. of
item
45

Scoring Weight
%

Time
(mins)

90
1. To identify

main idea and
details

2. To rearrange
events

3. To identify the
comparative
and contrast

4. To identify
causes and
effects

5. To identify
word
meanings from
context clues

6. To identify
mood and
tone

7. To identify the
character
traits

8. To identify the
author’s point
of view

9. To identify
nouns from
pronouns

R Factual
reading
-Social

-Science
-Histoty

Fiction
reading
-Poem
-Short
story

Authentic
reading
-News
-Movie
review
-Graph
-Chart

C

C

An

An

C

An

An

S

C

M/C 10

2

2

2

4

3

1

2

2

1-0 25%

5%

5%

5%

10%

7.5%

2.5%

5%

5%
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Terminal objectives Mode Text type Skill
level

Testing
techniques

No. of
item
45

Scoring Weight
%

Time
(mins)

90
10. To identify

facts and
opinions

11. To identify the
information
from graphs,
Charts

12. To recognize
the senses of
images,
touches

13. To identify
settings

14. To identify the
style of writing
movie review,
news

15. To identify the
conflicts in
stories

16. To infer
meaning from

        passages,
        speeches,
        events,poems

An

Ap

S

M/C 2

3

3

2

2

1

4

5%

7.5%

7.5%

5%

5%

2.5%

10%
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ภาคผนวก  จ
แบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ

ตารางแสดงคาความยากงายและคาอํ านาจจํ าแนกของ
แบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ
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Read the following stories and choose the best alternative to fill in each blank.
Story 1

What Is Plastic Surgery?
          Most of us think of plastic surgery as the kind of operation people have when they

want to straighten a nose, or change the appearance of their faces in some way.
          This is really cosmetic surgery and is………(1)…….. a branch of plastic surgery. 
Plastic surgery……..(2)……..correcting a deformity that someone has been……..
(3)…….. with, or repairing the skin after a ……..(4)……..has suffered severe burns. 
Plastic surgery was ……..(5)……..thousands of years ago in India. One……..(6)……..the 
official punishments for criminals was having……..(7)……..noses cut off. Sugeons in 
India used to ……..(8)……..skin from the cheeks and use it……..(9)……..rebuild a nose.
          In plastic surgery, excess tissue may be……..(10)…….., or skin tissue from one 
part of……..(11)……..body may be added to another part……..(12)……..it is 
needed.When the skin is……..(13)……..from one part of the body and……..(14)……..on 
to another part, usually only the……..(15)……..two layers and used. This is 
because……..(16)……..skin then has a better chance to……..(17)……..in its new 
location. New blood vessels……..(18)……..and circulation keeps the skin alive. 
When……..(19)……..layers of skin are grafted, as when……..(20)……..has had a bad 
accident or severe……..(21)……..the chances of the new skin living……..(22)……..not 
as good. When it does, however, it is likely to look more natural.

1. a. only b. so c. as d. such
2. a. includes b. concerns c. concludes d. consists
3. a. happened b. seen c. born d. occurred
4. a. private b. couple c. human d. person
5. a. practiced             b. been             c. happened                d.exercised
6. a. in b. from c. of d. at
7. a. their b. theirs c. them d. they
8. a. bring b. use c. take d. pick
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9. a. for b. of c. as d. to
10. a. repaired b. removed c. rearranged d. recycled
11. a. the b. some c. a d. –
12. a. which b. when c. where d. what
13. a. reduced b. placed c. removed d. brought
14. a. incorporated b. grafted c. joined d. stuck
15. a. head b. cap c. peak d. top
16. a. the b. some c. a d. any
17. a. live b. stay c. be d. stick
18. a. figure b. form c. shape d. outline
19. a. smaller b. dense c. thicker d. large
20. a. anyone b. someone c. whoever d. people
21. a. burns b. harms c. hurts d. pains
22. a. is b. are c. be d. has

Story 2
          People follow ancient ways of life throughout India. Millions of poor people in the 
rural ……..(23)……..hold to their old ways almost completely.  ……..(24)…….., many 
city people have dropped some of ……..(25)……..old customs, and have changed to 
western……..(26)…….. . These people, especially those of the upper ……..(27)…….., 
seem to live in two worlds. A ……..(28)…….. Indian may wear a western-style business 
suit ……..(29)……..his office. But he may change into……..(30)……..traditional style of 
clothing when he returns……..(31)……..
          Indians do many things in public that……..(32)……..of  the western world do in  
private. ……..(33)…….., many Indians brush their teeth and bathe……..(34)……..public. 
They sit on the sidewalk for ……..(35)……..haircut or shave, or to make and……..
(36)…….. various articles.
          Family ties have great importance in India. Indians……..(37)……..marriage as 
more of a relationship between……..(38)……..families   than  between  two  persons. 
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Young Indians……..(39)……..are not allowed to have dates, and ……..(40)……..arrange 
most marriages. However, some young people……..(41)……..the right to reject any 
arrangement made……..(42)……..the parents. Many Indian households include 
not……..(43)…….. parents and children, but also the sons’ ……..(44)…….. and their 
children. The oldest man of……..(45)……..household makes all the important family 
decisions.
23.a. countries b. villages c. groups d. houses
24. a. And b. So c. However d. Then
25. a. the b. a c. an d. –
26. a. lives b. methods c. countries d. ways
27. a. castes b. levels c. floors d. flats
28. a. healthy b. wealthy c. richness d. fertile
29. a. for b. in c. to d. at
30. a. the b. a c. this d. one
31. a. town b. home c. city d. village
32.a. human b. person c. citizen d. people
33. a. In addition b. Therefore c. For example d. However
34. a. at b. in c. for d. to
35. a. a b. the c. another d. one
36. a. sale b. sell c. selling d. sold
37. a. regard             b. regarding             c. regardful           d.regardless
38. a. two b. second c. twice d. double
39. a. finally b. generally c. apparently d. formerly
40. a. relatives b. parents c. cousins d. friends
41. a. show b. do c. see d. have
42. a. from b. to c. by d. of
43. a. only b. also c. either d. all
44. a. wife b. wifes c. wives d. wive
45. a. all b. the c. a d. both
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ตารางแสดงคาความยากงาย  (p)  และคาอํ านาจจํ าแนก  (r)  ของแบบทดสอบวัดความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ จํ านวน  45  ขอ

   ขอ     P     P    p    R    ขอ     P     P    p     r
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
   10
   11
   12
   13
   14
   15
   16
   17
   18
   19
   20
   21
   22
   23

   19
   21
   15
   22
   13
   24
   20
   19
   17
   19
   21
   23
   20
   18
   19
   24
   21
   20
   17
   19
   22
   20
   21

   11
    5
    2
   13
    5
   15
   12
    7
    4
   10
   12
   11
   10
    6
    5
   12
   12
    9
    6
    4
   14
   10
   10

  0.73
  0.58
  0.35
  0.78
  0.35
  0.80
  0.65
  0.60
  0.48
  0.55
  0.75
  0.78
  0.63
  0.50
  0.53
  0.65
  0.75
  0.65
  0.48
  0.50
  0.78
  0.70
  0.68

  0.35
  0.65
  0.50
  0.25
  0.30
  0.40
  0.30
  0.50
  0.65
  0.40
  0.30
  0.45
  0.35
  0.40
  0.50
  0.60
  0.30
  0.35
  0.45
  0.80
  0.30
  0.40
  0.35

   24
   25
   26
   27
   28
   29
   30
   31
   32
   33
   34
   35
   36
   37
   38
   39
   40
   41
   42
   43
   44
   45

   24
   23
   21
   24
   19
   18
   20
   23
   24
   20
   21
   22
  19
   23
   23
   21
   19
   18
   24
   19
   18
   20

   15
   11
   12
   15
    8
    5
    9
   10
   13
   12
    9
   11
    9
   12
   14
   12
    7
   10
    9
   11
    6
    8

  0.80
  0.70
  0.73
  0.78
  0.58
  0.50
  0.58
  0.70
  0.73
  0.70
  0.60
  0.63
  0.65
  0.73
  0.80
  0.70
  0.55
  0.55
  0.70
  0.60
  0.53
  0.63

  0.30
  0.40
  0.25
  0.35
  0.35
  0.50
  0.55
  0.40
  0.45
  0.20
  0.50
  0.45
  0.40
  0.35
  0.20
  0.20
  0.40
  0.40
  0.50
  0.40
  0.45
  0.45

คาความเชื่อมั่นของขอสอบทั้งฉบับเทากับ  0.91
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ภาคผนวก  ฉ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการอานภาษาอังกฤษ

ตารางแสดงคาความยากงายและคาอํ านาจจํ าแนกของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการอานภาษาอังกฤษ
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Pretest-Posttest
Mattayom 5

Read the following passages and choose the correct alternative to answer the question.
          The Mars centennial occurred in 1977. One hundred years before, Giovanni
Schiaparelli, an Italian astronomer, sighted Mar’s two moons; Photos and Deimos.
Around the same time, Schiaparelli reported seeing canals on the surface of the planet.
In recent years, scientists have learned that Schiaparelli’s “canals” are only natural
surface markings.
1. Which event occurred first?

a. The Mars centennial
b.  Schiaparelli reported seeing canals.
c. Scientists saw natural surface markings on Mars.
d. Schiaparelli discovered the two Martian moons.

2. Which event occurred last?
a. The Mars centennial
b. Schiaparelli discovered the two Martian moons.
c. Scientists discovered that Schiaparelli’s “canals” are only natural surface 

markings.
d. Schiaparelli discovered canals on the planet.

The Nam Chone Project
          The Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) wants to build a dam to
generate electricity in Kanchanaburi. Some people think this is a good idea, but others
say it will cause problems. The project will have both good and bad results.
          EGAT says that if the dam is built, then the electricity will be used in Bangkok and
other towns. Also, EGAT will not have to buy so much oil to produce electricity and this
will save the country a lot of money.
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          But the dam will make a reservoir across the Thung Yai Wildlife Sanctuary. This
sanctuary is famous for the wild animals that live there. The new reservoir  cause  forest
destruction. Many rare wild animals e.g. wild buffalo, tiger, elephant and rhinoceros
may die. Some animals that live in or near the water will increase in number, but most of
these are not rare animals. Also, the new roads to the dam may increase the cutting
down of trees.
          At this moment, the project has been stopped. It may continue or it may not. The
government must decide.
3. The main topic of this passage is…………………………

a. an explanation of Nam Chone Project
b. new location for building a dam
c. the results from cutting down of trees
d. the effect of building a dam

4. What  result  may come from the project?
a. The electricity will be used in  Bangkok only.
b. The country doesn’t spend a lot of money to buy oil.
c. The wild buffalo and rhinoceros will increase in number.
d. The dam may increase the cutting down of trees.

5. What is the main purpose of this project?
a. To increase the number of some animals which live in or near the water.
b. To produce  electricity for use in Bangkok and other towns.
c. To make a reservoir across the Thung Yai Wildlife Sanctuary.
d. To increase  forest destruction.

6. “This sanctuary is famous for the wild animals the live there”  What does the
underlined
word refer to?
a. The dam b. Kanchanaburi
c. Bangkok d. Thung Yai Wildlife Sanctuary
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7. “EGAT” want to build a dam to generate electricity in Kanchanaburi.
What does the underlined word mean?
a.  increase  b. cause  c. produce    d. build

          In all countries, you will find people who are superstitious, they believe that things
can bring them good or bad luck.  Sometimes people believe different things about the
same animal or happening. The black cat is a good example of this. In Thailand, many
people believe that if a black cat passes in front of you and across your path, this is
unlucky. In England, however, people believe exactly the opposite. There, black cats
are thought to be lucky, especially when they cross your path. Black cats are also
unlucky in Saudi Arabia. The Arabs believe that at night black cats can change into
beautiful but evil young women who are very dangerous, especially to young men!
          Some Thai and English superstitions are similar, although not exactly the same.
Breaking certain things is considered to be unlucky in both countries. For example, in
Thailand it is believed to be unlucky to break a comb when you are combing your hair,
whereas English people think it is unlucky to break a mirror.
8. Which is the main idea of this passage?

a. You can find people in all countries who are superstitious.
b. People believe different things about the same animal or happening.
c. Black cats are unlucky for Thai and the Arabs.
d. It’s unlucky to break things for both English and Thai people.

9. Which word clues signifies differences?
a. opposite , whereas
b. similar , the same
c. the same , both
d. however , although

10. What does the word “superstitious” mean?
a. To believe different things about the same animal or happening.
b. To believe that the black cat is unlucky.
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c. To believe that certain things can bring either good or bad luck.
d. To believe that breaking things is unlucky.

11. “Breaking things is considered to be unlucky in both countries”
What does the underlined word refer to?
a. Thailand and England b. Thailand and Saudi Arabia
c. England and Saudi Arabia d. Thailand and all countries
Poem

Hold fast to dreams.
    For if dreams die,
Life is a broken – winged bird
     That cannot fly.
Hold fast to dreams.
     For when dreams go,
Life is a barren field
     Frozen with snow.

12.  According to the poem, life becomes a bird with broken wings if……………..
a. the bird cannot fly b. our dreams die
c. we let our dreams go d. it is covered with snow

13. The poet’s main purpose is to……………
a. give the best definition of dreams b. compare a broken-winged bird with
snow
c. help people live perfect lives d. tell readers to have hopeful lives

14. The best topic of this poem is…………….
a. Dreams b. A Broken Winged Bird
c. A Barren Field d. Cold, Freezing Snow

15. What is the tone of this poem?
a. humorous b. persuasive c. cautionary d. outraged
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          KATMANDU, Nepal – Some 25 people died in a head – on collision between two
buses in West Nepal, Nepalese officials said yesterday.
          Among those killed in the accident late Friday were two Americans and a Belgian,
they said.
          Police reported yesterday by telephone from the district headquarters at Gortha,
80 kilometers west of Katmandu, that Adam Zakin, of Richmond, California and Karen
Lee Duthie, also of California, died at the scene.  – AP
16. Where did the event take place?
      a. Katmandu b. Gortha c. California d. It was not mentioned
17. Which headline would most likely be placed at the top of the news?
      a. 2 Buses in California b. Accident Killed 2 Americans
      c. 2 Americans Killed at Scene d. 25 Die in Collision
Short story

The Gifts
          One dollar and eighty-seven cents! Della counts it again – one dollar and eighty-

seven cents. And sixty cents are in pennies saved one by one over a period of time.
          Della lies on her sofa and weeps. Tomorrow is Christmas and this is all she has to
buy her husband a gift. What can she do when her Jim earns twenty dollars a week and
eight dollars of that is for the rent for that miserable apartment!
          Della gets up, dries her eyes and looks out of the window at the snow which
covers the streets. Yes, tomorrow is Christmas and she has only one dollar and eighty-
seven cents to buy a gift for Jim.
          Suddenly an idea strikes her, and she goes and stands in front of her mirror.
Tears stream down her cheeks and she trembles with excitement. There are two things
in this young couple’s lives which they cherish with pride. One is Jim’s gold watch,which
had been his father’s and grandfather’s; the other is Della’s beautiful hair. She now
stands before the mirror and lets her hair down. It falls to her knees like a cascade of
brown water. She hesitates, but not for long. She dresses, runs out in the street and
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stops only before a sign: saying “Madam Sophonie. Hair Goods of All Kinds”. She
enters.
          “Will you buy my hair?” she cries anxiously.
          “I buy hair,” replies the woman. “Take off your hat and let’s see what you
have………. Twenty dollars,” she says.
          “Give it to me quickly,” answers Della without hesitation.
          The next two hours she spends running from shop to shop, trying to find
something worthy of her Jim. She finds it at last! A platinum chain, simple, elegant just
what she wants. The price is twenty dollars. She returns to her humble apartment, tired
yet happy. She arranges her hair into tiny curls, which make her look like a young boy.
She sits down and begins to think seriously. What will Jim think of her? But what could
she do with one dollar and eighty-seven cents!
          “Please God, make him think I am still pretty.”
          At seven o’clock the coffee is ready and the chops are in the pan. She hears Jim
coming up the steps and her heart beats rapidly. The door opens and Jim steps inside,
closing the door behind him. His eyes fall on Della, and he remains standing with a
strange expression on his young and handsome face.
          “Jim, dear,don’t look at me like that! I sold my hair to buy you a Christmas gift. My
hair grows fast, Jim! Say Merry Christmas to me and let me and let us be happy. Don’t
you love me with short hair? It is still me! And I have such a beautiful gift for you!”
          “Of course I still love you, Della. What makes you think I love you less because
your hair is cut? But open that package and you will understand.”
          Della opens the box and remains speechless at what she sees. She looks at Jim
and her eyes are filled with tears of joy. There lies a set of beautiful combs – a set she
had seen at a shop window – expensive combs she had admired and desired but which
she never dreamed she would possess. And now they are hers! Now that her tresses
are gone!
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          “My hair grows fast, dear! My hair grows fast,” she keeps saying, thrilled with joy.
And she quivers even more when she gives Jim the little package she has for him. She
opens it and holds the platinum chain in her hand for him to see.
          “Isn’t it beautiful, Jim? Give me your watch. I want to see how it looks on you.”
          Jim smiled sadly and takes Della in his arms.
          “Let us put our gifts away, dear, and put them aside for a while. I sold the watch to
buy the combs for you. And now, darling, do serve dinner.”
18. How would you describe the weather?
      a. stormy  b. cool
      c. windy d. freezing
19. “Suddenly an idea strikes her”       What is the idea?
      a. She ought to have her hair cut b. She would look younger with short hair
      c. Jim might prefer her with short hair d. She can sell her hair
20. What are two things that are dear to Della and her husband?
      a. Money and apartment b. Gold watch and Della’s hair
      c. Gifts and money d. Combs and platinum chain
21. What worries Della after she has bought the gift for Jim?
      a. Jim might not like the gift b. Jim might think she has gone mad
      c. Jim might not love her any more d. Jim might say she has sold her hair
                                                                               too cheaply
22. Which of the following statements is not characteristic of Della?
      a. She has long brown hair. b. She loves her husband very much.
      c. She is pretty. d. She is very selfish.
23. “Jim, dear,don’t look at me like that! I sold my hair to buy you a Christmas gift. My
hair  grows fast,Jim! Say Merry Christmas to me and let me and let us be happy. Don’t
you love me with short hair? It is still me!”
      How does Della feel from this speech?
      a. sad b. angry c. concerned d. excited
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24. “She now stands before the mirror and lets her hair down. It falls to her knees like a
       cascade of brown water”   What can you see from these sentences?
       a. Della has got very long brown hair. b. Della falls into the brown water.
       c. Della’s hair falls into the water. D. Della’s hair falls like a water.
25. Which statement shows the conflict of the story?

a. Della and Jim are poor but they buy expensive gifts.
b. Della and Jim sell things which they love because of love.
c. Della has her haircut but Jim still loves her.
d. Jim wants the platinum chain but he is very sad when he gets it.

                                     Number of HIV Patients : from 1988 – June 30, 1995

26. The graph above tells us about……..
a. the number of HIV patients found  each year
b. the death rate of HIV patients in Thailand
c. the number of HIV patients in Thailand
d. the increasing rate of HIV patients

27. From 1989 to 1994, we’ve found that…………
a. the number of HIV patients has increased gradually
b. the death rate of HIV patients has increased continually
c. there’s no hope for Thai HIV patients
d. the number of HIV patients has increased rapidly
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Movie Review
Pearl Harbor

          When you assume battle station for “Pearl Harbor”, make sure you sit near the aisle. You’ve got
three hours to withstand, and only about half of it is war. This is definitely a two-bathroom visit movie.
          It’s not the length of it that makes a movie either good or bad. It’s the pacing. Some three –hour
movies, like Lawrence of Arabia, just glide by. But movies like Pearl Harbor drag along because
they…take…their…
time…about…everything.
          Put it this way: When a Japanese military officer reports that “the task force” is 520 kilometeres
north of Pearl Harbor, we’re one hour and 20 minutes into the movie. By then, you’re ready to bomb
something yourself.
          Perhaps they should have called this Bore-a, Bore-a, Bore-a.
          Incidentally, although this Walt Disney movie is based, inspired and even partially informed by
a real event referred to as Pearl Harbor, the movie is actually based on the movies Top Gun, Titanic
and Saving Private Ryan. Don’t get confused.
          And don’t be worried about emotional intensity. It’s going to take a special effort on your part
(probably informed by first-hand wartime experience in World War II) to actually appreciate the
emotional impact of what happened on December 7,1941. The movie, produced by Jerry
Bruckhiemer and Michael Bay (also the director), doesn’t evoke that time so much as turn it into a
Fourth of July fireworks show.
          The movie’s emotional impact is not helped by the characters. By the time the Japanese are
blowing ships out of the water, we have met(and already become sick of) our blandly delineated
sweet-hearts, flying-crazy pilot Rafe McCawley (Ben Affleck) and intelligent, dedicated nurse Evelyn
Johnson (Kate Beckinsale).
          We have also observed the lifelong friendship between Rafe and his pal Danny Walker (Josh
Hartnett). The movie starts with Rafe and Danny as kids, sitting in a motionless crop duster plane,
pretending to shoot enemy planes. Some two hours later, they’ll be mounting the American counter
attack against the Japanese. “Danny, let’s play some chicken with these Jap suckers!” yells Rafe.
          In the superfluous first hour, Rafe, desperate for military action in pre-Pearl Harbour days,
volunteers for the Royal Air Force. Suddenly, he’s missing, leaving Evelyn and Danny to pick up the
pieces and each other. Of course you shouldn’t worry, because Rafe is, after all, Ben Affleck, the top-
billed actor in the movie.
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          There’s more to this so – so movie, including a completely formulaic sub-plot starring Cuba
Gooding Jr as a ship’s cook who boxes and machine- guns his way to r-e-s-p-e-c-t (loosely based on
a real person,Doris “Dorie”miller).
          The visuals are well done but not mind-blowingly memorable. It would take a director far more
gifted than Bay to outdo James Cameron in Titanic. Perhaps intimidated by this, Bay gives us many
scenes featuring marooned men in the water, and many others stuck inside majestic, sinking hulls.
          And when the Japanese planes strafe those men, he goes underwater – like Steven Spielberg
did in Saving Private Ryan – to show the cool, glossy white trajectories the tracer bullets make
underwater.
          Obviously, imitation will get you everywhere.

28. Which of the following statements is an opinion?
a. The movie’s emotional impact is not helped by the character.
b. The length of the movie is 3 hours.
c. The movie is produced by Jerry Bruckhiemer and Michael Bay.
d. The movie is based and informed by a real event.

29. The author organized the passage by…………….
      a. respect   b. deduction c. observation d. contrast
30. The tone of this passage may be described as…………………..
      a. speculative b. fascinated c. complimentary d. critical
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ตารางแสดงคาความยากงาย  (p)  และคาอํ านาจจํ าแนก  (r)  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ใน
การอานภาษาอังกฤษ  จํ านวน  30  ขอ

 ขอที่    P     P     p     r  ขอที่    P    P     p     r
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
   10
   11
   12
   13
   14
   15

   14
   24
   21
   18
   24
   21
   20
   21
   20
   24
   19
   24
   20
   22
   20

    9
   15
   21
    4
   10
   12
    7
   10
    9
   15
   12
   13
   10
   13
    8

  0.58
  0.80
  0.70
  0.38
  0.73
  0.70
  0.63
  0.55
  0.60
  0.78
  0.60
  0.73
  0.63
  0.80
  0.65

  0.25
  0.30
  0.40
  0.50
  0.45
  0.20
  0.75
  0.30
  0.30
  0.35
  0.30
  0.45
  0.35
  0.40
  0.60

   16
   17
   18
   19
   20
   21
   22
   23
   24
   25
   26
   27
   28
   29
   30

   20
   23
   17
   23
   21
   24
   22
   21
   23
   19
   22
   21
   19
   17
   21

    9
    9
    9
   10
   12
   15
   13
    9
   12
    8
   11
   12
    8
    4
    7

  0.63
  0.73
  0.70
  0.68
  0.63
  0.75
  0.75
  0.63
  0.70
  0.55
  0.73
  0.78
  0.55
  0.45
  0.65

  0.35
  0.55
  0.60
  0.45
  0.35
  0.40
  0.30
  0.45
  0.40
  0.40
  0.35
  0.45
  0.40
  0.50
  0.60

คาความเชื่อมั่นของขอสอบทั้งฉบับเทากับ  0.88
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ภาคผนวก  ช
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการสอนอานแบบ  MIA
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนตอการสอนอานแบบ  MIA

คํ าชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้มีทั้งหมด  4  ตอนดวยกันคือ
                ตอนที่ 1  ดานเนื้อหา  แบงออกเปน  4  ขอยอย
                ตอนที ่2  ดานกิจกรรมกการสอน  แบงออกเปน  8  ขอยอย
                ตอนที ่3  ดานการประเมินผล   แบงออกเปน  3  ขอยอย
                ตอนที ่4  ดานการทํ างานแบบรวมมือกัน   แบงออกเปน 5  ขอยอย
2. คะแนนของแบบสอบถามจะแบงออกเปนดังนี้
                เห็นดวยมากที่สุด  = 5
                เห็นดวยมาก = 4
                เห็นดวยปานกลาง = 3
                เห็นดวยนอย = 2
                เห็นดวยนอยที่สุด = 1
3. โปรดใสเคร่ืองหมาย   ⁄  ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียนตามความเปนจริง

             ขอความ เห็นดวย
  มากที่
   สุด

เห็นดวย
  มาก

เห็นดวย
   ปาน
  กลาง

เห็นดวย
   นอย

เห็นดวย
 นอยที่
   สุด

ดานเนื้อหา
1. เนือ้หาของบทอานนาสน

ใจ
2. ระดับภาษาของบทอาน

เหมาะสมกับความ
สามารถทางภาษาของ
ขาพเจา
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนตอการสอนอานแบบ  MIA

คํ าชี้แจง  จงท ําเคร่ืองหมาย  /  ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน  และในแตละ
ขอใหตอบเพียงคํ าตอบเดียว

                         ขอความ เห็นดวย
มากที่
สุด

เห็นดวย
  มาก

เห็นดวย
  ปาน
 กลาง

เห็นดวย
   นอย

เห็นดวย
นอยที่สุด

ดานเน้ือหา
1. เนือ้หาของบทอานนาสนใจ
2. ระดับภาษาของบทอานเหมาะสม

กับความสามารถทางภาษาของ
ขาพเจา

3. เนือ้หาของบทอานทํ าใหเกิดความ
เพลิดเพลินในการอาน

4. เนือ้หาของบทอานมีประโยชนใน
ชีวิตประจํ าวัน

ดานกิจกรรมการสอน
5. ค ําอธิบายในการท ํากิจกรรมชัดเจน
6. ระยะเวลาในการท ํากิจกรรมมี

ความเหมาะสม
ข้ันตอนในการสอน
ก. ขัน้กอนการอาน
7. กจิกรรมกอนการอานชวยกระตุน

ใหขาพเจาอยากท ํากิจกรรมอ่ืน ๆ
ตอไป
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                       ขอความ เห็นดวย
มากที่
สุด

เห็นดวย
  มาก

เห็นดวย
  ปาน
  กลาง

เห็นดวย
   นอย

เห็นดวย
นอยที่สุด

8. กจิกรรมกอนการอานชวยให
ขาพเจาสามารถใชความรูที่มีอยู
เชือ่มโยงกับเนื้อหาที่จะอาน

ข. ขัน้ระหวางการอาน
9. กจิกรรมระหวางการอานชวยให

ขาพเจาเขาใจเนื้อหาของบทอาน
10. กจิกรรมระหวางการอานชวยให

ขาพเจาเขาใจวิธีการอานเชิง
วิเคราะห

ค. ขั้นหลังการอาน
11. กจิกรรมหลังการอานทํ าให

ขาพเจาถายโอนขอมูลที่อานออก
มาในรูปแบบตาง ๆ

12. กจิกรรมหลังการอานใหโอกาส
ขาพเจาประเมินตนเอง

 การประเมินผล
13. มรูีปแบบการประเมินผลนาสนใจ
14. วิธีการประเมินผลเหมาะสมและ

สอดคลองกับส่ิงที่เรียน
15. ผลการประเมินสามารถทํ าให

ขาพเจาประเมินตนเองได
 การทํ างานแบบรวมมือกัน
16. ขาพเจาไดมีสวนรวมในการท ํากิจ
      กรรมกลุม
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                       ขอความ เห็นดวย
มากที่
สุด

เห็นดวย
  มาก

เห็นดวย
  ปาน
  กลาง

เห็นดวย
  นอย

เห็นดวย
นอยที่สุด

17.ขาพเจาไดเรียนรูการทํ างานแบบ
      รวมมือกันจากการท ํากิจกรรมกลุม
18. ขาพเจามีปฏิสัมพันธที่ดีตอเพื่อน
      ในกลุม
19. ขาพเจาไดรับประโยชนจากการ
      ทํ างานแบบรวมมือกัน
20.ขาพเจาไดเพิ่มพูนทักษะการอาน
      จากการทํ ากิจกรรมกลุม
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