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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสามารถในการอาน–การเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนอนุบาลทามวง โดยใชวิธีสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกช (MIA) กอนการทดลอง
และหลังการทดลอง กลุมเปาหมายเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5  โรงเรียนอนุบาลทามวง อําเภอทามวง  
จังหวัดกาญจนบุรี ท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษ (อ 15101) ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2558  1 หองเรียน จํานวน 18 
คน ซ่ึงไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการ
เรียนรูโดยใชวิธีสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกซ (MIA) และแบบทดสอบวัดความสามารถในการอาน-การ
เขียนภาษาอังกฤษ  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  คาเฉลี่ย คาคะแนนสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบหาคาทีแบบกลุมท่ีไมเปนอิสระตอกัน  
  ผลการวิจัยพบวา  ความสามารถในการอาน–การเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
โรงเรียนอนุบาลทามวง โดยใชวิธีสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกช (MIA)  หลังการทดลองสูงกวากอนการ
ทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   

คําสําคัญ : ความสามารถในการอาน-การเขียนภาษาอังกฤษ  วิธีสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกช  
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Abstract  
 The purposes of this research was to study English reading-writing abilities of Phathom 

Sueksa V students at Anuban Thamung School using The Murdoch Intergrated Approach (MIA) 

before the experiment and after the experiment. The samples used in the research were 

18 Phathom Sueksa V students who studied English 1 (Eng15101) in the second semester of the 

2015 academic year at Anuban Thamung School.They were selected by Purposive 

Sampling.Theinstruments used in the research were lesson plans using The Murdoch Intergrated 

Approach (MIA) and English reading  writing abilities test. Statistics used for data analysis were 

mean, standard deviation and t-test for Dependent  Samples. 

 The result of the research indicated that English reading-writing abilities of Phathom 
Sueksa V students at Anuban Thamung School using The Murdoch Intergrated Approach (MIA) 
after the experiment was significantly increased higher than before the experiment at the .01 level. 

Keywords: English reading-writing abilities, The  Murdoch Intergrated  Approach (MIA) 

 

บทนํา 
 ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลท่ีใชในการติดตอสื่อสารประสานงานระหวางชาติตางๆ  ประเทศไทยได
กําหนดใหภาษาอังกฤษเปนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  นอกจากน้ีภาษาอังกฤษยังเปนเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาตอในระดับสูง การแสวงหาความรูและ
การประกอบอาชีพ ดังน้ันการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษในปจจุบันและในศตวรรษท่ี 21 จึงเปนการจัดการเรียนการ
สอนตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร (Communicative Approach) เ พ่ือให นักเรียนไดใช
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร (Communication) ตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา (Culture) เพ่ือเชื่อมโยงความรูกับ
กลุมสาระการเรียนรูอื่น (Connection) และใชภาษาท่ีสัมพันธกับชุมชนและโลก (Community Language) 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2557) 
 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(Ordinary National Education Testing: O-
Net) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา   
2556-2558 มีคะแนนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ภาษาอังกฤษ  รอยละ 33.82, 36.02 และ 
40.31 ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 รอยละ 31.42, 32.88 และ 36.61 ระดับโรงเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ของโรงเรียนอนุบาลทามวง รอยละ 28.75, 34.89 และ 45.60 (สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน), 2558) ซึ่งผลคะแนนต่ํากวาเกณฑท่ีโรงเรียนตั้งไว คือ รอยละ 70 
 จากปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลทามวง ผูวิจัยในฐานะ
ครูผูสอนภาษาอังกฤษจึงทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับวิธีสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร พบวา 
วิธีสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกซ (MIA) เปนการสอนท่ีสามารถแกปญหาการอาน–การเขียนภาษาอังกฤษ
ไดอยางมีประสิทธิภาพอีกวิธีหน่ึง  วิธีการสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกซ (MIA)  เปนวิธีสอนอานท่ีเปนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดของ ยอรจ เอส เมอรดอกช (George S. Murdoch) ซ่ึงเปนวิธีสอนท่ีเนนกิจกรรม
ท่ีบูรณาการทักษะท้ัง 4 คือ การฟง การพูด การอาน  และการเขียน ใหบูรณาการกันในหลาย ๆ รูปแบบ  เพ่ือให
นักเรียนฝกคิดแกปญหาและดําเนินกิจกรรมไดดวยตนเองตามกระบวนการท่ีครูจัดเตรียมไวทุกขั้นตอน กิจกรรม
ตางๆ ชวยกระตุนความสนใจ ใหผูเรียนเห็นคุณคาเกิดความรูสึกชอบ  พึงพอใจ  และตั้งใจรวมทํากิจกรรมดวยตนเอง
ทุกขั้นตอน วิธีสอนน้ีจึงตรงกับแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร ท่ีเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง โดยครูเปนผูอํานวย
ความสะดวก ซึ่งนักเรียนสามารถเขาถึงขอมูลไดดวยตนเองโดยใชสื่อเอกสารจริง ซ่ึงมีการวัดประเมินผลตามสภาพ
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จริง ท่ีใหนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมทางภาษาโดยมีการปฏิสัมพันธกันในสถานการณจริง ประกอบดวยขั้นตอนการ
สอน 7 ขั้น ดังน้ี 1) ขั้นถามคําถามนํากอนการอาน (Guiding Questions) 2) ขั้นรูจักคําศัพท (Finding the 
Meaning of Vocabulary) 3) ขั้นอานเน้ือเร่ือง (Reading the Text) 4) ขั้นทําความเขาใจเน้ือเร่ือง 
(Understanding the Text) 5) ขั้นถายโอนขอมูล (Transferring  Information)  6) ขั้นทําแบบฝกหัดตอชิ้นสวน
ประโยค  และเรียงโครงสรางอนุเฉท (Doing Jigsaw Exercise and Paragraph Structure) 7) ขั้นประเมินผลและ
แกไข  (Evaluating and Correcting)  ดังเชนผลงานวิจัยของ ยอรจ เอส เมอรดอกซ (Murdoch, 1986, pp.9-10)  
ไดคิดหาวิธีการสอนภาษาอังกฤษแนวใหมขึ้น ใชชื่อวา “A More Integrated Approach to the Teaching of 
Reading” ซึ่งยึดการฝกหรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน 
บูรณาการควบคูกันไปตลอดเวลา  และจากการศึกษายังพบวา แบบฝกหัดท่ีดีควรจะเปนแบบฝกหัดท่ีตองคิด แลว
เขียนออกมาเปนคําพูดของตัวผูเรียนเอง  ซ่ึงเปนการฝกกระบวนการคิด  (Thinking  Process)  และแบบฝกเชนน้ี
ยังถือเปนการสอนอานเพ่ือการสื่อสารอยางแทจริง และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ เกรียงไกร  วงคจันทรเสือ 
(2554, หนา 54)  ซึ่งไดทําการศึกษาการพัฒนาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขาใจของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชวิธีสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอค (MIA) ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความเขาใจ
ในการอานภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 และสอดคลอง
กับผลงานวิจัยของเสาวรส บุพรรณ (2556, หนา 81) ซ่ึงไดทําการศึกษาเปรียบเทียบความเขาใจในการอานและ
แรงจูงใจตอการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  โรงเรียนพรหมานุสรณ จังหวัดเพชรบุรี ดวยวิธี
สอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกซ (MIA) กับวิธีสอนอานตามคูมือครู  ผลการวิจัยพบวา ความเขาใจในการอาน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3 ดวยวิธีสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกซ (MIA) หลังการ
ทดลองสูงกวาวิธีสอนอานตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  และสอดคลองกับผลงานวิจัยของอัชฎา
ภรณ  ดีสุหลา (2558, หนา 84) ท่ีไดทําการศึกษาความสามารถในการอาน–เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี 3 สาขาวิชาชางยนต สาขางานยานยนต วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี โดยใชวิธีสอนอาน
แบบบูรณาการของเมอรดอกซ (MIA) ผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการอาน–เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปท่ี 3 ดวยวิธีสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกซ (MIA) หลังการทดลองสูงกวา
กอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 จากความสําคัญของภาษาอังกฤษ ปญหาความสามารถทางดานการอาน-การเขียนภาษาอังกฤษและ
ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับวิธีสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกซ (MIA) ดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะนําวิธี
สอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกช (MIA) มาทําการศึกษาความสามารถในการอาน–การเขียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนอนุบาลทามวง  เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอาน–การเขียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาความสามารถในการอาน–การเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียน

อนุบาลทามวง โดยใชวิธีสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกช (MIA) กอนการทดลองและหลังการทดลอง 
 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด   
  ผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับหลักการ  แนวคิด  และทฤษฎีของวิธีสอนอานแบบบูรณาการ
ของเมอรดอกซ (MIA) และยึดขั้นตอนการสอนของเมอรดอกซ (Murdoch, อางถึงใน อัชฎาภรณ ดีสุหลา, 2558, 
หนา 6) ซึ่งมีขั้นตอนการสอน 7 ขั้น ดังน้ี 1) ขั้นถามคําถามนํากอนการอาน (Guiding Questions) 2) ขั้นรูจัก
คําศัพท (Finding the Meaning of Vocabulary) 3) ขั้นอานเน้ือเร่ือง (Reading the Text) 4) ขั้นทําความเขาใจ
เน้ือเร่ือง (Understanding the Text) 5) ขั้นถายโอนขอมูล  (Transferring  Information)  6) ขั้นทําแบบฝกหัด
ตอชิ้นสวนประโยค  และเรียงโครงสรางอนุเฉท (Doing  Jigsaw  Exercise  and  Paragraph Structure) 7) ขั้น
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ประเมินผลและแกไข (Evaluating and Correcting) และศึกษาแนวทางการสรางขอสอบภาษาอังกฤษของอัจฉรา 
วงศโสธร (2538, หนา 171-177)  ซ่ึงสามารถสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยดังน้ี 
 
  ตัวแปรตน           ตัวแปรตาม 
 
 
     
 
 
 

ภาพประกอบ 1 : กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research) โดยมีรูปแบบการวิจัยแบบมีกลุม

ทดลองกลุมเดียว ซ่ึงทําการทดสอบกอนการทดลองและหลังการทดลอง (One group pretest–posttest design)
ของลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, (2538, หนา 248-249) ซ่ึงดําเนินการทดลอง ดังน้ี 

ประชากรและกลุมเปาหมาย 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีประชากรและกลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัยดังน้ี 
 ประชากร 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนอนุบาลทามวง อําเภอทามวง  
จังหวัดกาญจนบุรี ท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษ (อ 15101) ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2558  1 หองเรียน จํานวน 18  คน 
 กลุมเปาหมาย 
 กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี เปนประชากรท้ังหมดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียน 
อนุบาลทามวง อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี ท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษ (อ15101) ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2558  1 หองเรียน  จํานวน 18 คน ซ่ึงไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากโรงเรียน
อนุบาลทามวง มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5  เพียง 1 หอง จํานวน 18 คน เทาน้ัน 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 1. เคร่ืองมือท่ีใชในการทดลอง 
  เคร่ืองมือท่ีใชในการทดลองคร้ังน้ี คือ แผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษโดยใชวิธีสอนอานแบบ
บูรณาการของเมอรดอกซ (MIA) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 16 แผน ท่ีผูวิจัยสรางขึ้นซ่ึงผานการพัฒนาและหา
คุณภาพแลว 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมลู  
  การวิจัยในคร้ังน้ีมีเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบทดสอบวัดความสามารถในการอาน-การเขียน
ภาษาอังกฤษ ประกอบดวย สวนท่ี 1 แบบทดสอบวัดความสามารถในการอาน ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก (Multiple 
Choices)  จํานวน  20 ขอ และสวนท่ี 2 เปนแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียน ชนิดเขียนตอบโดยใช
เทคนิคโคลซ จํานวน 10 ขอ รวม 30 ขอ ท่ีผูวิจัยสรางขึ้น ซ่ึงผานการพัฒนาและหาคุณภาพแลว โดยมีคาความเชื่อมั่น 
(Reliability) ท้ังฉบับเทากับ .82 
 การเก็บรวบรวมขอมลู 
 การวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมลู ดังน้ี 
 1. ปฐมนิเทศเพ่ือทําความเขาใจกับนักเรียนถึงวิธีสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกซ (MIA) บทบาท
ของผูเรียน จุดประสงคของการเรียน  และวิธีการวัดและการประเมินผลกอนทําการทดลอง 1 ชั่วโมง 

วิธีสอนอานแบบบูรณาการ 

ของเมอรดอกช (MIA)  

 

ความสามารถในการอาน–การเขียน 

ภาษาอังกฤษ 
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 2. ทดสอบกอนการทดลอง (Pre-test) โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานการเขียน
ภาษาอังกฤษ  จํานวน 1 ชั่วโมง  
 3. ดําเนินการทดลองดวยแผนจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกซ (MIA) 
จํานวน 16 ชั่วโมง 
 4. ทดสอบหลังการทดลอง (Post-test) โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานการเขียน
ภาษาอังกฤษ  ซ่ึงเปนฉบับเดียวกันกับท่ีใชทําการทดสอบกอนการทดลอง 1 ชั่วโมง 
 5. วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติเพ่ือทดสอบสมมุติฐานโดยการทดสอบหาคาทีแบบกลุมไมเปนอิสระ
ตอกัน (t-test for Dependent Samples) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 

สรุปผลการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยนําคะแนนท่ีไดกอนและหลังการทดลองของกลุมตัวอยางมาวิเคราะห และแปรผล
ขอมูลดังน้ี   
 เปรียบเทียบความสามารถในการอาน-การเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
โรงเรียนอนุบาลทามวง โดยใชวิธีสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกช (MIA) กอนการทดลองและหลังการทดลอง 
โดยการทดสอบหาคาทีแบบกลุมท่ีไมเปนอิสระตอกัน (t-test for Dependent Samples)  ผลปรากฏดังตาราง 1  
 
ตาราง 1 ผลการศึกษาความสามารถในการอาน-การเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  5  

โรงเรียนอนุบาลทามวง โดยใชวิธีสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกช (MIA)  กอนการทดลองและ
หลังการทดลอง 

 
ความสามารถในการอาน-
การเขียนภาษาอังกฤษ 

 N   D 
 

t Sig. 

กอนการทดลอง 
หลังการทดลอง 

18 
18 

19.28 
25.00 

3.34 
2.78 

103 629 15.90** .00 

 
**มีนัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .01 

 
 จากตาราง 1 แสดงวาความสามารถในการอาน-การเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
โรงเรียนอนุบาลทามวง โดยใชวิธีสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกช (MIA) หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาความสามารถในการอาน-การเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
โรงเรียนอนุบาลทามวง โดยใชวิธีสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกช (MIA) กอนการทดลองและหลังการทดลอง 
ผลการวิจัยคร้ังน้ีสามารถอภิปรายผลตามสมมุติฐานของการวิจัยไดดังน้ี 
 จากผลการทดลอง พบวา ความสามารถในการอาน-การเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
โรงเรียนอนุบาลทามวง โดยใชวิธีสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกช (MIA) หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังน้ีเน่ืองจากวิธีสอนอานแบบบูรณาการของ      
เมอรดอกช (MIA)  ท่ีผูวิจัยนํามาใชในการทดลองเปน วิธีสอนท่ีเปนกระบวนการ 7 ขั้น ท่ีทําใหนักเรียนมีความสามารถใน
การอาน การเขียนภาษาอังกฤษหลงัการทดลองสูงกวากอนการทดลอง ซ่ึงสามารถอภิปรายตามขัน้ตอนการสอนท้ัง 7  ขั้นได
ดังน้ี 
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 ขั้นท่ี 1  ถามคําถามนํากอนการอาน (Guiding Questions) เปนขั้นตอนท่ีครูใชคําถามเพ่ือชักชวนให
นักเรียนสนใจเร่ืองท่ีจะอาน เปนการกระตุนใหนักเรียนอยากท่ีจะเรียนรู โดยใชคําถามงายๆท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
แลวใหนักเรียนสนทนากันในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองท่ีจะอาน ทําใหนักเรียนไดสื่อสารและมีปฏิสัมพันธตอกัน      
เกิดความสามารถในการสื่อสารท่ีเปนการใชภาษาในชีวิตประจําวันได  ดังคํากลาวของ ไฮมส (Hymes, 1979, p 4) 
ท่ีกลาววา ความสามารถในการใชภาษาหรือการตีความภาษาไดถกูตองเหมาะสม จะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อมีการปฏิสัมพันธ
กับบุคคลอื่นๆ ในสังคมและสามารถท่ีจะรับรูไดวาเมื่อใดควรจะพูดและควรจะพูดอะไรกับใคร ท่ีไหน ในลักษณะใด 
การท่ีนักเรียนไดมีปฏิสัมพันธ (Interaction) กับครูโดยการถามคําถามนํากอนการอาน ซึ่งเปนการบูรณาการทักษะ
การฟง การพูด ไปสูการอานและการเขียนในขั้นตอนท่ี 2  คือ ทําความเขาใจกับคําศัพท (Finding the meaning 
of Vocabulary) ขั้นตอนท่ี 3 คือ อานเน้ือเร่ือง (Reading the Text) และขั้นตอนท่ี 4 คือ ทําความเขาใจเน้ือเร่ือง 
(Understanding  the Text ) จึงสงผลใหความสามารถในการอาน-การเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการ
ทดลองสูงกวากอนการทดลอง 
 ขั้นท่ี 2  ทําความเขาใจกับคําศัพท (Finding the meaning of Vocabulary) นักเรียนหาความหมาย
ของคําศัพทโดยใชพจนานุกรมและคอมพิวเตอรในการสืบคนความหมายของคําศัพท ทําใหนักเรียนไดเรียนรูไดดวย
ตนเอง (Self Access) จากสื่อเอกสารจริง (Authentic Material) ในสถานการณจริง (Real Situation) เนนการ
สื่อสารความหมาย (Focus on Meaning)  ดังคํากลาวของกับ สุมิตรา  อังวัฒนกุล (2540, หนา 178-179) ได
กลาวถึงขั้นตอนของการสอนอานวา กิจกรรมกอนการอาน (Pre-reading Activities) เปนการสรางความสนใจและ
ปูพ้ืนความรูในเร่ืองท่ีจะอาน ไดแก การคาดคะเนเร่ืองท่ีจะอาน เพ่ือกระตุนใหนักเรียนคิดถึงความรูเดิม (Schema) 
เก่ียวกับความหมายของคําศัพท แลวนํามาเชื่อมโยงเพ่ือสื่อความหมายเนนการไดใชความรูเดิมและสื่อเอกสารจริง  
มาชวยใหความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน ดังคํากลาวของ รูเมลฮารท (Rumelhart, 1981, 
pp.22-23)  ท่ีกลาววา ผูอานจะใชความรูและประสบการณเดิมในดานภาษาและความรูท่ัวไปท่ีมีอยูพรอมแลวมาชวยใน
การทําความเขาใจในเร่ืองท่ีอาน  ผูอานจะสรางความหมายขึน้เองโดยการนําโครงสรางความรูเดิมท่ีมีอยูมาสัมพันธกับเร่ืองท่ี
อาน และผูอานจะเร่ิมไดความหมายจากสิ่งท่ีอานมากขึ้นเร่ือยๆ และตรงกับคํากลาวของเสาวรส  บุพรรณ (2556, หนา 38)  
ท่ีกลาววา ความเขาใจในการอานจะเกิดขึ้นได ผูอานจะตองอาศัยความรูทางดานภาษา  ประสบการณเดิมทางดานคําศัพท
และความรูท่ัวไป โครงสรางขอความของงานเขียน และความสมบูรณของเน้ือเร่ืองหรืองานเขียน เปนองคประกอบสําคัญใน
การผสมผสานความรูและประสบการณเดิมเขากับเน้ือหาของเร่ืองท่ีอานเพ่ือชวยใหผูอานเกิดความเขาใจไดดีย่ิงขึ้น          
ในขั้นตอนการสอนน้ีจึงสงผลใหความสามารถในการอาน-การเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการ
ทดลอง 
 ขั้นท่ี 3  อานเน้ือเร่ือง (Reading the Text) นักเรียนศึกษาและอานเน้ือเร่ืองดวยตัวเองโดยครูเปนผู
อํานวยความสะดวก (Teacher as a facilitator) ซ่ึงสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง (Self Access) โดยมี
นักเรียนเปนศูนยกลาง (Child Centered) และทํางานรวมกันเปนกลุม นักเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
ชวยผอนคลายความตึงเครียด จึงเกิดเจตคติท่ีดี มีความกระตือรือรนตอการอาน-การเขียนภาษาอังกฤษ ซึง่ตรงกับ
คํากลาวของ พิตรวัลย โกวิทยวที (2537, หนา 33) ท่ีกลาววาการจัดการเรียนการสอนอานภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร (Communicative Approach) เปนการจัดการเรียนการสอนท่ีมุงเนนใหนักเรียนสามารถใชภาษาเพ่ือ
สื่อสารความหมายไดท้ังสถานการณจริงหรือสถานการณจําลอง  ซ่ึงมีนักเรียนเปนศูนยกลาง (Child Centered) 
และตรงกับคํากลาวของสุวดี  คนชอบ (2552, หนา 113) ท่ีกลาววา วิธีการสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกช 
(MIA) ชวยใหนักเรียนเขาใจเน้ือเร่ืองท่ีอานอยางมีความหมายและเปนลําดับขั้นตอน นักเรียนรูสึกสนุกสนาน         
มีความสุขในการรวมกิจกรรมกลุม นักเรียนมีปฏิสัมพันธตอกัน (Interaction) ในการใชภาษา นักเรียนไดแลกเปลี่ยน
ประสบการณ กลาแสดงออกและมีความรับผิดชอบในการทํางานมากขึ้น จึงทําใหความสามารถในการอาน-การ
เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง 
 ขั้นท่ี 4  ทําความเขาใจเน้ือเร่ือง (Understanding  the Text ) นักเรียนอานเน้ือเร่ืองแลวเขียนตอบคําถามจาก
เน้ือเร่ืองท่ีอาน ครูอธิบายเน้ือเร่ืองโดยถามคําถามแลวใหนักเรียนตอบอีกคร้ัง เปนการตรวจสอบความเขาใจในการอานของ
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นักเรียนเก่ียวกับเร่ืองท่ีไดอาน ทําใหนักเรียนมีความสามารถในการอานและเขาใจเน้ือเร่ืองไดดขีึน้ สามารถเขียนตอบคําถาม
จากเน้ือเร่ืองได เน่ืองจากนักเรียนไดนําความรูประสบการณการเดิมท่ีเกี่ยวกับคําศัพทมาใชในการอาน และไดเรียนรูจากสื่อ
เอกสารจริง (Authentic Meterial)  ซึ่งนักเรียนสามารถเขาถงึขาวสารไดดวยตนเอง (Self Access) เปนการบูรณาการทักษะ
ภาษาในดานการอาน การเขียน การฟง และการพูด ตรงกับแนวคิดของ ยอรจ เอส  เมอรดอกช (Murdorch, 1986,         
pp. 9-10)  ท่ีกลาววา  การสอนภาษาแตละคร้ังควรมีทักษะท้ัง 4 ประกอบกันไป คือ การฟง การพูด การอานและการเขียน 
(Four Skills) ควบคูกันไปตลอดเวลา ยึดการฝกหรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชทักษะใหนักเรียนไดเพ่ิมพูนการ
ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษ  ดังเชนกับคํากลาวของ  เดอชองท (Dechant, 1982, pp. 175-176) ท่ีกลาววา การอานเพ่ือ
ความเขาใจเปนความสามารถท่ีสลับซับซอน ผูท่ีมีความเขาใจในสิ่งท่ีตนอานเปนผูท่ีมีความสามารถเชื่อมโยงประสบการณ
ของตนกับท่ีอานไดเขาใจคําและบริบท สามารถเขาใความหมายของคําไดถูกตองตามบริบทท่ีอานใหความหมายของแตละ
หนวยในเร่ืองท่ีอานไดท้ังในระดับคํา วลี ประโยค ยอหนาตอบคําถามท่ัวไปของเร่ืองท่ีอานไดตอบคําถามท่ีตองวิเคราะหและ
สังเคราะหจากเร่ืองท่ีอานได ซึ่งตองอาศัยขอมูลจากเร่ืองท่ีอานจากการเปรียบเทียบสิ่งขัดแยง เหตุผล และจัดหมวดหมู 
รายละเอียดปลีกยอยท่ีปรากฏในเร่ืองสรุปความเห็น ตีความใหความหมายสิ่งท่ีอานได สามารถเขียนสรุปและทํานายสิ่งท่ี
เกิดขึ้นจากขอมูลท่ีไดอานตัดสินคุณคาสิ่งท่ีอานได เลือกอานเพ่ือการเรียนรูจดจําเร่ืองท่ีนาอาน แลวบูรณาการเขากับ
ประสบการณในอดีตของตนเองได ดังน้ันวิธีสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกซ (MIA) ในขั้นน้ีจึงทําใหความสามารถใน
การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง 
 ขั้นท่ี 5 ถายโอนขอมูล (Transferring Information) เปนกิจกรรมท่ีใหนักเรียน นําความรูหรือขอมูลท่ีได
จากการอานมานําเสนอใหมในรูปแบบอืน่ตามความเหมาะสมของขอมูล ขั้นตอนนี้เปนการสงเสริมใหผูอานนําความรู
ท่ีไดรับจากการอานเน้ือเร่ืองแลวสามารถนํามาเขียนเพ่ือสื่อความหมายไดอยางสรางสรรค เชน สมรรถนะสําคัญของ
นักเรียน ซ่ึงระบุไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน, 2557) วาความสามารถในการคิดเปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยาง
สรางสรรค การคิดอยางมีวิจารณญาณ การคิดเปนระบบท่ีไดมาจากการอานเพ่ือนําไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม เชนกับคํากลาวของ อรุณ  ศิริผล (2557, หนา 48) ท่ีกลาววา 
การเขียนคือการถายทอดความคิดโดยใชสัญลักษณตัวอักษรท่ีถูกตองตรงตามหลักภาษาและความนิยมในการใช
ภาษา โดยผานกระบวนการในการรวบรวมและเรียบเรียงความคิดอยางเปนระบบท่ีไดมาจากการอาน              
เพ่ือสื่อความหมายใหผูอื่นเขาใจไดตรงตามเจตนารมณหรือตรงตามวัตถุประสงคของผูเขียน จากขั้นตอนการสอนของ
วิธีสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกซ  (MIA)  ในขั้นน้ีทําใหนักเรียนเกิดความสามารถในการอาน-การเขียน
ภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง เน่ืองจากนักเรียนไดบูรณาการทักษะทางภาษาท้ัง 4 ทักษะ คือ การฟง 
การพูด การอาน และการเขียน โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ คือนักเรียนเปนผูปฏิบัติกิจกรรมทางภาษาและนอกจากน้ียังพบอีก
วานักเรียน มีความสามารถในการคิดอยางมคีวามคิดสรางสรรคอีกดวย 
 ขั้นท่ี  6 ทําแบบฝกหัดตอชิ้นสวนประโยค  และเรียงโครงสรางอนุเฉท (Doing Jigsaw Exercise and 
Paragraph Structure) เปนกิจกรรมท่ีนักเรียนชวยกันตอชิ้นสวนประโยคเหลาน้ันใหอยูในรูปของอนุเฉท 
(Paragraph) จากเร่ืองท่ีอานใหถูกตองและใหไดใจความสมบูรณตอเน่ืองกัน เปนการสงเสริมใหนักเรียนมีพัฒนาการ
ทักษะการอาน และการเขียนภาษาอังกฤษท่ีดีขึ้น เปนกิจกรรมท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (Child Centered) โดยมีครู
เปนผูคอยอํานวยความสะดวก (Teacher as a facilitator) ในการจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียน  มีการวัด
ประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ดังคํากลาวของแฮรริส (Harris ,1974, pp. 68-69) ท่ีกลาววา 
ความสามารถในการเขียนวา เปนการรวมทักษะหลาย ๆ อยางทางภาษาเขาดวยกันดังน้ี 1) เน้ือหา (Content) 
ไดแก เน้ือหาสาระของการเขียนตลอดจนความนึกคิดท่ีแสดงออก 2) รูปแบบ (Form) ไดแก การเรียบเรียงและ
จัดลําดับเน้ือหาใหมีความตอเน่ืองเพ่ือใหตรงตามจุดมุงหมายในการเขียน 3) ไวยากรณ (Grammar) ไดแก การใช
รูปแบบโครงสรางไวยากรณอยางถูกตองและสื่อความหมายได 4) ลีลาภาษา (Style) ไดแก การเลือกใชถอยคํา 
สํานวนตางๆ เพ่ือใหเกิดอารมณและอรรถรสในขอความท่ีเขียน 5) กลไกทางภาษา (Mechanics) ไดแก การใช
สัญลักษณตางๆ  เคร่ืองหมายวรรคตอน  การสะกดคําและการใชตัวอักษรตัวเล็กใหญไดถูกตองตามแบบแผนของ
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ภาษา และตรงกับคํากลาวของ อรุณ  ศิริผล (2557, หนา 53) ท่ีกลาววา องคประกอบสําคัญในการเขียนท่ีดีน้ัน
ประกอบดวย ความรูในดานภาษาท่ีนักเรียนจะใชในการเขียน เชน โครงสรางทางไวยากรณ คําศัพท การสะกดคํา
เคร่ืองหมายวรรคตอน  ลีลาภาษา  กลไกในการเขียน  เน้ือหาสาระท่ีจะใชในการเขียน  ตลอดจนความรูสึกนึกคิดท่ี
ถายทอดออกมา  และมีกระบวนการเขียนท่ีจะนําไปสูผลงานท่ีมีคุณภาพ ในขั้นตอนน้ีจึงสงผลใหความสามารถใน
การอาน-การเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการทดลองสงูกวากอนการทดลอง เน่ืองจากนักเรียนไดอานไดเขียน
เร่ืองดวยตนเองโดยใชเน่ือหา รูปแบบ ไวยากรณ ลีลาภาษา และกลไกทางภาษาตลอดจนความรูสึกนึกคิดท่ีถายทอด
ออกมาอยางเปนกระบวนการจึงทําใหการอาน-การเขียนมีประสิทธิภาพ 
 ขั้นท่ี 7 ประเมินผลและแกไข (Evaluating and Correcting) ขั้นตอนน้ีเปนการประเมินผลความเขาใจใน
การอานโดยรวมอีกคร้ังหน่ึง และแกไขการใชภาษาของนักเรียนเพ่ือใหนักเรียนสามารถใชภาษาไดอยางถูกตอง   ดัง
คํากลาวของโคมส (Combs, 1996, pp. 192-199) ท่ีกลาววา การใชกิจกรรมการอานเพ่ือเสริมทักษะการเขียน โดย
ใหนักเรียนไดมีโอกาสอานเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับสิ่งท่ีจะเขียน และยังตรงกับคํากลาวของ อรุณ ศิริผล           (2557, 
หนา 50) ท่ีกลาววาความสามารถในการเขียนเปนทักษะท่ียากและมีความสําคัญ ผูเขียนจะตองไดรับการฝกฝน 
ทักษะการฟง การพูด การอานจนสามารถนํามาเขียนเพ่ือสื่อสารใหผูอื่นเขาใจอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือถายทอด
ความรูสึกนึกคิดของผูเขียนออกมาเปนลายลักษณอักษร ตองอาศัยความสามารถความรูเร่ืองไวยากรณ คําศัพท 
สํานวน การเรียบเรียง ความคิด ตองคิดคํานึงถึงจุดประสงคในการเขียน และสามารถเขียนหรือถายทอดความคิด
ของตนใหผูอื่นเขาใจไดในขั้นตอนของวิธีสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกซในขั้นน้ีเปนการประเมินผลตาม
สภาพจริงท่ีเกิดจากผลการบูรณาการท้ังทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียนมาอยางเปนขั้นตอนจากงาย ไปหา
ยากและนักเรียนไดมีการฝกปฏิบัติมามากพอจึงทําใหความสามารถในการอาน-การเขียนของนักเรียนหลังการ
ทดลองสูงกวากอนการทดลองเพราะนักเรียนเกิดการบูรณาการทักษะทางภาษาท้ัง 4 ทักษะดวยตนเอง 
 จากผลการวิจัยการศึกษาความสามารถในการอาน-การเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
โรงเรียนอนุบาลทามวง โดยใชวิธีสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกซ (MIA) พบวา เปนวิธีสอนท่ีสามารถพัฒนา
ความสามารถในการอาน-การเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ และผูวิจัยพบวา นักเรียนยัง
สามารถใชภาษาอังกฤษไดถูกตองตามโครงสรางทางภาษา ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ เกรียงไกร  วงคจันทรเสือ 
(2554, หนา 54) ท่ีพบวาความสามารถในการอาน ภาษาอังกฤษ เพ่ือความเขาใจของนักเรียนท่ีไดรับการสอนอาน
โดยวิธีสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกซ (MIA) หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยาง มีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 และยังสอดคลองผลงานวิจัยของเสาวรส  บุพรรณ (2556, หนา 81) ซึ่งไดทําการศึกษา
เปรียบเทียบความเขาใจในการอานและแรงจูงใจตอการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  
โรงเรียนพรหมานุสรณ จังหวัดเพชรบุรี ดวยวิธีสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกซ (MIA) กับวิธีสอนอานตาม
คูมือครู พบวา ความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนพรหมานุสรณ จังหวัด
เพชรบุรี  ดวยวิธีสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกซ  (MIA) หลังการทดลองสูงกวาวิธีสอนอานตามคูมือครูอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และสอดคลองกับผลงานวิจัยของอัชฎาภรณ  ดีสุหลา, (2558 หนา 84)    ท่ีได
ทําการศึกษาความสามารถในการอาน–เขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปท่ี 3 
สาขาวิชาชางยนต สาขางานยานยนต วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี โดยใชวิธีสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกซ 
(MIA) หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 จากการอภิปรายผลการวิจัยวิธีสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกช (MIA)  ดังกลาวสามารถสรุปไดวา วิธีสอน
อานแบบบูรณาการของเมอรดอกซ  (MIA)  เปนวิธีสอนท่ีสามารถพัฒนาความสามารถในการอาน–การเขียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5  โรงเรียนอนุบาลทามวงไดอยางมีประสิทธิภาพ  เพราะวิธีสอนอานแบบบูรณาการของ          
เมอรดอกซ (MIA)  เปนวิธีสอนอานท่ีสามารถบูรณาการทักษะการฟง  การพูด  การอาน  การเขียน ตรงกับแนวทฤษฎีการ
สอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร (Communicative Approach) และสามารถทําใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดอยาง
สรางสรรคอีกดวย 
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ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 จากการวิจัยคร้ังน้ี  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะท่ีอาจจะเปนประโยชนตอการเรียนการสอนและขอเสนอแนะเพ่ือ
งานวิจัยในคร้ังตอไปดังน้ี 
 
 1. ขอเสนอแนะสําหรับการเรียนการสอน 
  1.1 การจัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกช (MIA) เปนการสอนท่ี
บูรณาการทักษะทางภาษาท้ัง 4 ทักษะ คือ ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน จึงเหมาะกับการจัดการ
เรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  มัธยมศึกษาตอนปลาย และ
ระดับอดุมศึกษา แตไมเหมาะสมกับนักเรียนในระดับปฐมวัย เน่ืองจากนักเรียนในระดับปฐมวัยยังไมมีความพรอมท่ี
จะใชทักษะการอาน และการเขียน  
  1.2 การจัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกช (MIA) ครูควรเลือก
และปรับเน้ือหาใหเหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียนโดยคัดเลือกเน้ือหาใหสอดคลองหลักสูตรเพ่ือการบูรณาการ
ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น 
  1.3 การจัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกช (MIA) ควรใชสื่อ
เอกสารจริง (Authentic Material) โดยการสืบคนจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) และตรงกับความสนใจของ
นักเรียน จะชวยใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น 
 
 2. ขอเสนอแนะเพ่ืองานวิจัยคร้ังตอไป 
  2.1 ควรทําการศึกษาตัวแปรตามตัวอื่น  ท่ีสงผลตอความสามารถในการอาน-การเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช
วิธีสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกช (MIA) เชน   เจตคติ  ความรับผิดชอบ  และความคิดสรางสรรค เปนตน 
  2.2 ควรทําการศึกษาทักษะ  (Skills)  ทางภาษาโดยใชวิธีสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกช (MIA) กับ
ทักษะการฟง  และทักษะการพูด เปนตน 
  2.3 ควรทําการศึกษาความสามารถในการอาน การเขียน การฟง และการพูด โดยใชวิธีสอนอานแบบ
บูรณาการของเมอรดอกซ  (MIA)  กับภาษาตางประเทศภาษาอื่น ๆ เชน ภาษาไทย ภาษาพมา ภาษาลาว ภาษา
กัมพูชา  และภาษาในกลุมประเทศอาซียน เปนตน  
  2.4 ควรทําการศึกษาเปรียบเทียบวิธีสอนอานแบบบูรณาการของเมอรดอกช (MIA) กับวิธีสอนอื่น ๆ 
เชน วิธีสอนตามคูมือครู วิธีสอนแบบโครงงาน เปนตน 
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