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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการสอนโดยใช้หลักการบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) กับการสอนเพ่ือ
การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัด
พระยายัง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างการสอนโดยใช้หลักการบูรณาการของเมอร์ด็อค 
(MIA) กับการสอนแบบปกติ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างวิธีสอนโดยใช้หลักการบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) กับ
วิธีสอนแบบปกติ 2) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีสอนโดยใช้หลักการบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) และ  
3) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อน
เรียนและหลังเรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ   

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดพระยายัง         
ปีการศึกษา 2562 จ านวน 3 ห้อง 90 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดพระยายัง ปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 ห้องเรียน รวมนักเรียน
ทั้งหมด 60 คน ผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 2 ห้องเรียน 
ได้มาจากการน าคะแนนสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มาวิเคราะห์ด้วยสถิติ Anova  
พบว่าความสามารถทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 3 ห้อง มีคะแนนไม่แตกต่างกัน จากนั้นท าการสุ่ม
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อย่างง่ายโดยจับสลากได้นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 จ านวน 30 คน เป็นกลุ่ม
ทดลองด้วยวิธีสอนตามหลักการบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ห้อง 2 จ านวน 30 คน เป็นกลุ่มควบคุมด้วยวิธีสอนแบบปกติ 

  ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความกลุ่มที่สอนด้วยวิธีหลักการบูรณาการ
ของเมอร์ด็อค (MIA) สูงกว่าการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนของการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย 
โดยการสอนด้วยหลักการบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) และ เปรียบเทียบวัดความสามารถทางการ
เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนในการอ่านจับใจความโดยการสอนแบบปกติ  ผลปรากฏว่า  ผลการวั ด
ความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ทั้งที่สอนด้วยวิธีหลักการบูร
ณาการของเมอร์ด็อค (MIA) และที่สอนแบบปกติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า การสอนด้วยวิธีบูรณาการของเมอร์ด็ อค (MIA) มี
ความสามารถด้านการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้ดีกว่าการสอนแบบปกติ 

 
ความส าคัญ : การอ่านจับใจความ; การสอนโดยใช้หลักการบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA); การสอน
แบบปกต ิ
 
บทน า 
  

ภาษาไทยประกอบด้วยทักษะส าคัญ 5 ประการ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 
และการดู ซึ่งแต่ละทักษะล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบที่สามารถพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้นได้ การอ่านก็เป็นหนึ่งในทักษะทั้ง 5 ที่มีความส าคัญยิ่งและเป็นที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไปว่าเป็นทักษะที่มีคุณค่า การอ่านเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่สุดในการแสวงหาความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องกว้างขวาง ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ไม่ยึดมั่นในความคิดใดความคิดหนึ่ง ก่อให้เกิดโลก
ทัศน์ที่กว้างไกล สามารถคิดวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผล ก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน และยังช่วยสร้าง
ความส าเร็จได้อย่างมากมาย ผู้ใดมีความสามารถพิเศษในการอ่านมักจะได้รับความเจริญก้าวหน้า
อย่างรวดเร็ว เพราะการอ่านเป็นรากฐานในการเรียนรู้วิทยาการต่าง ๆ เพ่ือให้ก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ท าให้เกิดวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และสามารถวิเคราะห์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและประสบ
ความส าเร็จได้อย่างดี มีปัญหาการฝึกฝนการอ่านตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ซึ่งจะได้ผลดี เพราะปัญหา
การสอนเกี่ยวกับการอ่านที่เกิดขึ้นในระดับนี้ ผู้เรียนบางคนอ่านได้แต่ไม่เข้าใจเรื่องที่อ่าน และส่วน
ใหญ่ก็ไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงกับความคิดเห็นของผู้เขียนได้ เนื่องจากผู้เขียน
มิได้แสดงแนวคิดหรือความส าคัญของเรื่องโดยตรง ซึ่งท าให้ขาดสมรรถภาพทางการอ่าน 
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จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การอ่านจับใจความมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการเรียน
สามารถน าเอาไปใช้ประโยชน์ได้ก็ต้องอาศัยทักษะการอ่านที่ดีและถูกต้อง ดังนั้นในการเรียนการสอน  
ครูจึงต้องมีหน้าที่ในการพัฒนาระดับทักษะการอ่านโดยเฉพาะการอ่านจับใจความของนักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ ครูผู้สอนจะต้องแสวงหาความรู้ วิธีการสอน การใช้สื่อ การจัดกิจกรรมการรู้ให้
เหมาะสมกับผู้เรียน เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้นักเรียนเกิดความสนใจและเกิดการอยากอ่านหนังสือและ
พร้อมที่จะเรียนรู้ด้านทักษะการอ่านจับใจความไปพร้อม ๆ กัน 

ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการอ่านจับใจความ จึงมีความสนใจจะ
น าเอาหลักการบูรณนาการของเมอร์ด็อค (MIA) มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย เพ่ือ
พัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของผู้เรียน เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกคิด มีการแก้ไขปัญหาและสามารถ
ด าเนินกิจกรรมได้ด้วยตัวเอง ตามกระบวนการขั้นตอนที่ครูผู้สอนจัดเตรียมไว้ในแต่ละคาบ ท าให้ลด
ปัญหาความเบื่อหน่ายของผู้เรียนและท าให้มีความสนใจอยากอ่านภาษาไทยมากขึ้น จากความส าคัญ
ของปัญหาดังกล่าวการอ่านจับใจความได้ศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการอ่านจับใจความวิชา
ภาษาไทยดังกล่าว ผู้วิจัยจึงต้องการที่จะน าเอาแนวคิดหลักการบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) น ามา
แก้ไขปัญหาและเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ เป็นกระบวนการที่มีความเหมาะสมและจะเป็น
ประโยชน์อย่างมากต่อผู้เรียน อีกทั้งผู้วิจัยต้องการศึกษาว่า การจัดการสอนตามหลักการบูรณาการ
ของเมอร์ด็อค (MIA) จะส่งผลต่อความสามารถในการอ่านจับใจความของเรียนได้มากหรือน้อย
เพียงใด  เพ่ือเปรียบเทียบกับผลการเรียนวิชาภาษาไทยในเรื่องของการอ่านจับใจความท่ีสอนตามหลัก
การบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) กับการสอนแบบปกติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์และแนวทางในการ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยต่อไปได้ 
  

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ระหว่างวิธีสอนโดยใช้หลักการบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) กับวิธีสอนแบบปกต ิ   
2. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีสอนโดยใช้หลักการบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) 
3. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีสอนแบบปกต ิ
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สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการเรียน
ด้วยวิธีสอนตามหลักการบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) สูงกว่าวิธีสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั .05 
 2. ความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยวิธี
สอนตามหลักการบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
 3. ความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยวิธี
สอนแบบปกติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดพระยายัง 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 3 ห้องเรียน รวม 90 คน  

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดพระ
ยายัง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  

ผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 2 ห้องเรียน ได้มาจาก
การน าคะแนนสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มาวิเคราะห์ด้วยสถิติ Anova  พบว่า
ความสามารถทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 3 ห้อง มีคะแนนไม่แตกต่างกัน จากนั้นท าการสุ่มอย่าง
ง่ายโดยจับสลากได้นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 จ านวน 30 คน เป็นกลุ่มทดลองด้วย
วิธีสอนตามหลักการบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2 
จ านวน 30 คน เป็นกลุ่มควบคุมด้วยวิธีสอนแบบปกติ 
 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ การสอนอ่านจับใจความโดยใช้หลักการบูร
ณาการของเมอร์ด็อค (MIA)    
 2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ความสามารถในการอ่านจับใจความของ
นักเรียน  
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ระยะเวลาในการทดลอง 
   การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการทดลองทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 25561 ใช้เวลากลุ่มละ 10 คาบ คาบละ 50 นาที ทั้งนี้ไม่รวมเวลาการทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน  
 
 
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
 เนื้อหาที่น ามาใช้ในการทดลอง ผู้วิจัยน าการอ่านที่มีอยู่ในเอกสารการเรียนวิชาภาษาไทยและ
การอ่านจับใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มาสร้างเป็นแบบเรียนให้นักเรียนได้อ่านจับใจความ 
จ านวน 5 ชุด ได้แก่ 
 ชุดที่ 1 แบบฝึกการอ่านจับใจความนิทาน  
 ชุดที่ 2 แบบฝึกการอ่านจับใจความบทร้อยกรอง    
 ชุดที่ 3 แบบฝึกการอ่านจับใจความเป็นวลี 
  ชุดที่ 4 แบบฝึกการอ่านจับใจความแบบข้อความ  
 ชุดที่ 5 แบบฝึกการอ่านจับใจความเรื่องสั้น 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้แต่งบทความเกี่ยวกับการอ่านจับใจความขึ้นมาเอง   และส่วนหนึ่ง
ได้มาจากกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย  
   
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจความหมายเฉพาะของค าที่ใช้ในการวิจัยให้ตรงกัน ผู้วิจัยได้นิยาม
ความหมายของค าต่าง ๆ ไว้ดังนี้  
 1.  การสอนอ่านโดยใช้หลักการบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) หมายถึง การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ผู้สอนจัดกิจกรรมการสอนอ่านตามแนวคิดของ จอร์จ เอส เมอร์ด็อค (George S. Murdoch) 
โดยในแต่ละชั่วโมงจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะบูรณาการทั้งทักษะการฟัง การ พูด การอ่าน
และการเขียน ในลักษณะผสมผสานกัน เพ่ือฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหา และการด าเนินกิจกรรมด้วย
ตัวเองแก่นักเรียนตามกระบวนการที่ครูเตรียมไว้ โดยมีล าดับขั้นตอน 7 ขั้นตอน ดังนี้ 
         ขั้นที่ 1 การตั้งค าถามก่อนการอ่าน ( Priming Question) ครูกระตุ้นนักเรียนโดย
การตั้งค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน หลังจากนั้นครูร่วมอภิปรายกับนักเรียนในประเด็นค าถามหรือหัว
เรื่องนั้น ๆ เพ่ือเป็นการรวบรวมความรู้และประสบการณ์เดิมของนักเรียนท าให้นักเรียนอยากอ่านเพ่ือ
หาค าตอบ 
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        ขั้นที่ 2 การรู้จักค าศัพท์ (Vocabulary) ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 – 
5 คน  แจกบัตรงานค าศัพท์ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันค้นหาความหายของศัพท์ที่ยังไม่รู้ในบัตรงาน
จากพจนานุกรม (Dictionary) ด้วยตัวของนักเรียนเอง 
         ขั้นที่ 3 การอ่านเนื้อเรื่อง (The text) ครูแจกเนื้อเรื่องที่ประกอบด้วยค าถามย่อย 
ๆ ในเนื้อเรื่องเพ่ือให้นักเรียนอ่านคิดและวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
พยายามช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ท าความเข้าใจเนื้อเรื่องไปด้วยกัน ครูท าหน้าที่ผู้อ านวยความสะดวก 
(Facilitator) ให้ค าแนะน าเป็นบางครั้งในกรณีท่ีนักเรียนมีปัญหา 
        ขั้นที่  4 การท าความเข้าใจกับเนื้อเรื่อง (Understanding the text) ครูแจก
แบบฝึกหัดวัดความเข้าใจในการอ่านซึ่งเป็นแบบฝึกหัดเติมข้อความแบบปลายเปิดที่ก าหนดให้สมบูรณ์  
โดยให้แต่ละกลุ่มร่วมกันท า 
        ขั้นที่ 5 การถ่ายโอนข้อมูล (Information Transfer) ครูสอนแจกแบบฝึกหัดใหม่  
ซึ่งเป็นแบบฝึกหัดในรูป ตาราง แผนภูมิ กราฟ แผนที่ หรืออย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสมกับ
เนื้อเรื่อง นักเรียนแต่ละกลุ่มพยายามน าข้อมูลที่อ่านได้จากเรื่อง มาเติมลงในแบบฝึกหัดให้สมบูรณ์ 
        ขั้นที่ 6 การท าแบบฝึกหัดต่อชิ้นส่วนประโยคและเรียงโครงสร้างอนุเฉท (Jigsaw 
Exercise and Paragraph  Structure) นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันต่อชิ้นส่วนประโยคในรูปของอนุ
เฉท (Paragraph) ให้ได้ใจความสมบูรณ์ต่อเนื่อง 
        ขั้นที่7 การประเมินและแก้ไข (Evaluation and Correction) ครูเฉลยแบบฝึกหัด
ประกอบการอ่านร่วมกับนักเรียน 
         2. การอ่านจับใจความ หมายถึง ความสามารถในการจับใจความเรื่องที่อ่านแล้วสามารถบอก
ใจความส าคัญ สรุปสาระส าคัญ และตอบค าถามจากเรื่องท่ีอ่านได้ 
 3. ความสามารถทางการอ่าน หมายถึง ความสามารถในการอ่านภาษาไทยของนักเรียนใน
ด้านการอ่านจับใจความส าคัญ การล าดับเหตุการณ์ การบอกรายละเอียดของเรื่อง และตีความ ซึ่งวัด
ได้จากแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านภาษาไทย          
            4. การสอนแบบปกติ หมายถึง การสอนอ่านจับใจความโดยใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนโดยใช้วิธีบรรยาย อภิปราย ซักถาม สรุปเนื้อหาสาระ แสดง
ข้อคิดเห็นให้นักเรียนไปประยุกต์ใช้ได้ใยชีวิตประจ าวัน หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม   
         5. ความสามารถทางการเรียน ความรู้ความสามารถของผู้เรียนที่ได้จากคะแนนแบบทดสอบ
วัดความสามรถทางการเรียนด้านการอ่านจับใจความ 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลการเรียนวิชาภาษาไทยด้านการอ่านจับใจความที่ดี
มากยิ่งขึ้น 
 2. เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับครูผู้สอน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอนวิชาภาษาไทยในการเลือก 
การสอนโดยใช้หลักการบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) มาปรับปรุงการสอนให้ดียิ่งขึ้น 
 3. เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยให้ดียิ่งขึ้น 
 4. สามารถน าผลการศึกษาค้นคว้าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนตามความ
สนใจของของผู้เรียน ได้อย่างเหมาะสม 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย       
 การวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental  Research) ด าเนินการ
ทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบการทดลองจริง  (Randomized  Control  - Group  Pertest  
Posttest  Design)  เพ่ือการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดพระยายัง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างการสอนโดยใช้
หลักการบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) กับการสอนแบบปกติ 
 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน 
วัดพระยายัง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 3 ห้องเรียน รวม 90 คน  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดพระยายัง 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 2 ห้องเรียน รวมนักเรียนทั้งหมด 60 คน  
 ผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 2 ห้องเรียน ได้มาจาก
การน าคะแนนสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มาวิเคราะห์ด้วยสถิติ Anova พบว่า
ความสามารถทางการเรียนของนักเรียนทั้ง 3 ห้อง มีคะแนนไม่แตกต่างกัน จากนั้นท าการสุ่มอย่าง
ง่ายโดยจับสลากได้นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1 จ านวน 30 คน เป็นกลุ่มทดลองด้วย
วิธีสอนตามหลักการบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2 
จ านวน 30 คน เป็นกลุ่มควบคุมด้วยวิธีสอนแบบปกติ 
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ผลการวิจัย 
ตอนที่  1  เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ระหว่างวิธีสอนโดยใช้หลักการบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) กับวิธีสอนแบบปกติ    
 

กลุ่มตัวอย่าง N  S.D T Sig 

กลุ่มทดลอง  (ป.5/1) 30 22.33 1.66 
13.67 0.00 

กลุ่มควบคุม  (ป.5/2) 30 19.53 1.25 

 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงในตอนที่ 1 แสดงให้เห็นได้ว่า กลุ่มที่สอนวิธีสอนโดยใช้

หลักการบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) ก าหนดให้เป็นกลุ่มทดลอง  คือ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1  มี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนในการท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยหลัง
เรียน เท่ากับ  22.33 คะแนน มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.66 และกลุ่มที่สอนด้วยวิธีแบบปกติ  
ก าหนดให้เป็นกลุ่มควบคุม  คือชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2  มีค่าเฉลี่ยของคะแนนในการท าแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการอ่านวิชาภาษาไทยหลังเรียน เท่ากับ 19.53 คะแนน มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
1.25  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า มีค่า T คือ  13.67 และมีค่า Sig  0.00 ซึ่งค่า Sig มีค่าน้อยว่า  
0.05  อธิบายได้ว่า ผลการทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สอนวิธีสอนโดยใช้หลักการบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) สูงกว่า การสอน
ด้วยวิธีปกติ อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 
 
ตอนที่  2  เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีสอนโดยใช้หลักการบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA)  
 

กลุ่มทดลอง  (ป.5/1) N  S.D T Sig 

ก่อนเรียน  (pre test) 30 19.53 1.25 
-7.35 0.00 

หลังเรียน  (post test) 30 23.67 1.60 
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จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงในตอนที่ 2 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มที่สอนด้วยวิธีสอนโดยใช้
หลักการบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA ก่อนเรียน มีคะแนนเฉลี่ย 19.53 คะแนน มีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.25 และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 23.67 คะแนน มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.60 และจาก
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ามีค่า T คือ  -7.35 และค่า Sig 0.00 ซึ่งค่า Sig มีค่าน้อยว่า 0.05  อธิบาย
ได้ว่า ผลการทดสอบวัดความสามารถในการอ่านวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  
ที่สอนโดยใช้หลักการบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่  
0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 

 
ตอนที่  3  เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติ   

    

กลุ่มควบคุม  (ป.5/2) N  S.D T Sig 

ก่อนเรียน  (pre test) 30 22.33 1.66 
-8.25 0.00 

หลังเรียน  (post test) 30 26.47 0.93 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงในตอนที่ 3 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มที่สอนด้วยวิธีปกติก่อน
เรียน มีคะแนนเฉลี่ย 22.33 คะแนน มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  1.66 และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย  
26.47 คะแนน มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.93 และจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลนี้พบว่ามีค่า T คือ        
-8.25 และค่า Sig 0.00 ซึ่งค่า Sig มีค่าน้อยว่า 0.05 อธิบายได้ว่า ผลการทดสอบวัดความสามารถใน
การอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มที่สอนด้ วยวิธีปกติ หลัง
เรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 

 
ผลการวิจัย 
 1. ความสามารถในการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย การอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการสอนโดยใช้หลักการบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) สูงกว่าการสอนแบบ
ปกติอย่างมีนัยส าคัญที่  0.05 
 2. ความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการสอนโดย
ใช้หลักการบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.05 
 3. ความสามารถในการอ่านการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการ
สอนแบบปกติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญท่ี  0.05 
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อภิปรายผล 
 1. จากผลการวิจัยที่พบว่า การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้หลักการบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) สูงกว่าการสอนแบบปกติอย่างมี
นัยส าคัญที่ 0.05อาจเนื่องมาจากหลักการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) กับกระบวนการ
สอนแบบปกติ มีความแตกต่างกัน หลักการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) นั้นจะเน้นวิธีการ
สอนอ่านอย่างมีกระบวนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความภาษาไทยโดยใช้หลั ก
การบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) โดยมีขั้นตอน 7 ขั้นตอน ดังนี้  
    ขั้นที่ 1 ครูตั้งค าถามหรือชวนให้เกิดความคิดหรือข้อความเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน โดยใช้
ปริศนาค าทาย รูปภาพ เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นในการที่จะเรียนและก่อให้เกิด
การอภิปรายร่วมกันระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียนก่อนจะที่อ่านเรื่องนั้น ๆ  
   ขั้นที่ 2 ท าความเข้าใจค าศัพท์หรือค้นหาค าศัพท์เพ่ือให้นักเรียนเกิดความมั่นใจว่า
ค าศัพท์บางค านั้นนักเรียนเข้าใจถูกต้องแล้วหรือยังโดย ครูจะเลือกค าศัพท์ที่นักเรียนอาจจะรู้
ความหมายแล้วหากยังไม่รู้ความหมายก็ให้ค้นหาความหมายจากพจนานุกรมหรือสมุดจดบันทึกเพ่ือ
ความเข้าใจในการอ่านในโอกาสต่อไป  
   ขั้นที่ 3 การอ่านเนื้อเรื่องหรือประเด็นการจับเนื้อหาที่มีค าถามย่อยแทรกอยู่ในเนื้อเรื่อง 
เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านให้ดียิ่งขึ้นและเป็นการเรียนอย่างมีสติและต้องคิดอยู่
ตลอดเวลา 
   ขั้นที่ 4 ท าความเข้าใจเนื้อเรื่องหรือประเด็น ควรตรวจสอบความเข้าใจโดยการให้
นักเรียนเขียนตอบประโยคสั้นๆ หรือเติมข้อความให้สมบูรณ์และการถามก่อนอ่านจับใจความ ซึ่งเป็น
พ้ืนฐานของการที่จะท าให้เข้าใจเรื่องได้ดีอีกด้วย 
   ขั้นที่ 5 การถ่ายโอนข้อมูลเพ่ือหาขั้นตอนของข้อมูลออกมาในรูปแบบของแผนที่
ความคิด แผนภาพโครงเรื่อง เพ่ือเป็นรูปแบบการจ าที่ดี ถ้านักเรียนท าได้ก็แสดงว่านักเรียนสามารถ
จับประเด็นส าคัญของเรื่องได้  
   ขั้นที่ 6 การท าแบบฝึกหัดและต่อชิ้นส่วนประโยค และเรียงโครงสร้างอนุเฉท เป็น
กิจกรรมที่ครูแจกชิ้นส่วนประโยค เพ่ือให้นักเรียนเกิดความอยากเรียนรู้ ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันต่อ
ชิ้นส่วนประโยคเหล่านั้นให้อยู่ในรูปของอนุเฉทที่ถูกต้องและได้ใจความที่สมบูรณ์และสรุปข้อมูลให้
เป็นเรื่องที่ถูกต้อง 
   ขั้นที่ 7 การประเมินผลและการแก้ไข เป็นการประเมินผลงานโดยรวมยอดอีกครั้งหนึ่ง
และมีการแก้ไขด้านภาษาได้ถูกต้องและสามารถจับใจความได้ถูกต้อง โดยนักเรียนต้องศึกษาการอ่าน
จับใจความภาษาไทย เรื่องอ่ืน ๆ ประกอบด้วย ที่ครูไม่ได้สอนก็จะไม่สามารถท าได้ด้วยตัวเองโดยไม่มี
ครูชี้แนะ  จึงกล่าวได้ว่า  การอ่านเพ่ือความเข้าใจต้องอาศัยความสามารถหลาย ๆ อย่างรวมกัน และ
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การรู้ความหมายของค าศัพท์จ าเป็นต่อความเข้าใจในการอ่านในการทดสอบพบว่านักเรียนที่ได้
คะแนนความเข้าใจสูงแสดงว่าคะแนนความสามารถในการใช้ค าศัพท์ก็จะสูงด้วย ด้วยเหตุนี้การสอน
ด้วยวิธีการเรียนรู้การอ่านจับใจความภาษาไทยโดยใช้หลักการบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) 
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ได้ดีกว่าการสอนแบบปกติ 
 2.  ผลการวิจัยที่พบว่า  การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 การสอนโดยใช้หลักการบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญที่  0.05  เป็นผลมาจากกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน  กล่าวคือ  ผู้ใดก็ตามเมื่อได้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านจับใจความภาษาไทยโดยใช้หลักการบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) 
เป็นกิจกรรมที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ นักเรียนมีปฏิสัมสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างนักเรี ยนด้วยกัน
นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาจากการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มแบบมีส่วนร่วมได้แสดงความคิดเห็นได้เต็มที่และ
เป็นกิจกรรมที่มีการจัดการเรียนรู้จากสิ่งที่ง่ายไปหาสิ่งที่ยาก กิจกรรมการจัดการเรียนรู้การอ่านจับ
ใจความภาษาไทยโดยใช้หลักการบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) ใช้วิธีการสอนจับใจความวิชา
ภาษาไทยได้ศักยภาพเพ่ิมข้ึน กิจกรรมการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความภาษาไทย ขั้นการถ่ายโอน 
และขั้นการท าแบบฝึกหัดต่อชิ้นส่วนประโยคเป็นขั้นที่นักเรียนให้ความสนใจ มีความสนุกสนานและได้
แสดงความคิดเห็นการจัดล าดับข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05เมื่อสอนด้วยวิธีการบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) ท าให้ผู้เรียนมีความรู้และพัฒนาการใน
การเรียนรู้กิจกรรมจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความภาษาไทยโดยใช้หลักการบูรณาการของเมอร์ด็อค 
(MIA) หลังเรียน สูงขึ้น กว่าก่อนเรียน วัดได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการอ่าน
จับใจความวิชาภาษาไทย โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนถึง 19.53 คะแนน ซึ่งมี
พัฒนาการมากกว่าการสอนสอนแบบปกต ิ
 3.  จากผลการวิจัยที่พบว่า การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการสอนแบบปกติ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่  0.05  
เป็นผลมาจากกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนกล่าวคือ ผู้ใดก็ตามเมื่อได้รับการแนะน าจากครูที่สั่ง
สอน  ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ไม่ว่าจะด้วยกระบวนการหรือวิธีการใดและได้รับค าแนะน าความเหมาะสม
เป็นรายบุคคล มีการเพ่ิมกิจกรรมการเรียนการสอน ย่อมมีพัฒนาการในเรื่องนั้น ๆ สูงขึ้นกว่าก่อนที่
จะได้รับการแนะน าสั่งสอนการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ก็
เช่นกัน  เมื่อสอนโดยการแบบปกติ ท าให้นักเรียนมีความรู้และพัฒนาการในการเรียนรู้การอ่านจับ
ใจความวิชาภาษาไทย หลังเรียน สูงขึ้น กว่าก่อนเรียน วัดได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและการอ่านจับใจความวิชาภาษาไทย โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน สูงขึ้น กว่าก่อนเรียน  8.25  
คะแนน  แต่ก็ยังมีพัฒนาการน้อยกว่าการสอนโดยใช้หลักการบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA)  
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ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้  
 1. ครูต้องท าความเข้าใจและอธิบายและกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
นักเรียนเข้าใจการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความภาษาไทยโดยใช้หลักการบูรณการของเมอร์ด็อค 
(MIA) ซึ่งมี 7 ขั้นตอน และขั้นตอนการท าแบบฝึกหัด ซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนบอกใจความส าคัญ
ได้ดี ครูต้องค านึงถึงระดับความสามารถของนักเรียนด้วยอ่านใจความส าคัญได้ด้วยตนเอง  และครู
ต้องทบทวนกระบวนการดังกล่าวก่อนการสอนทุกครั้ง เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง   
 2.  การจัดการเรียนรู้ควรน าเนื้อเรื่องที่มีความหลากหลายมาฝึกนักเรียน เช่น จากวารสาร 
หนังสือพิมพ์เกร็ดความรู้ บทความง่ายๆ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและศึกษาหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย การจัดการเรียนรู้ควรมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไปและมุ่งฝึกคิด
แบบมีเหตุผล สิ่งที่ส าคัญของกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนไม่ควรมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนท ามากเกินไป 
เพราะจะท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายและท ากิจกรรมไม่เสร็จตามก าหนไม่จ าเป็นต้องท าใน
ห้องเรียนเสมอไป ในบางครั้งอาจจะเรียนนอกสถานที่เพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนไม่ให้จ าเจจน
เกิดความเบื่อหน่าย เพราะในชีวิตจริงนักเรียนสามารถอ่านหนังสือได้ทุกที่หรืออาจจะสอนการอ่าน
ผ่านเทคโนโลยีก็ได้ ไม่จ าเป็นต้องอ่านแต่ในห้องเรียนเท่านั้น แต่ครูจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม
และสะดวกต่อการจัดกิจกรรม และควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ให้มีข้อเปรียบเทียบกัน
ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม จึงจะท าให้บรรยากาศในชั้นเรียนดูมีความคล้ายคลึงกัน  
 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
 1. ควรเพ่ิมระยะเวลาในการทดลองให้มากขึ้น เพ่ือดูผลว่าเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้โดยใช้หลัก
การบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) มากขึ้นแล้วจะส่งผลต่อการอ่านมากขึ้นหรือไม่ 
 2. ควรศึกษาการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ หรือเรื่องอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องกัน ระหว่างการสอนด้วยวิธีการใช้หลักการบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) กับรูปแบบการ
สอนอ่ืน ๆ   
 3. ควรมีการน าหลักการและขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ของเมอร์ด็อค (MIA)ไปใช้ในการสร้าง
แบบฝึกการอ่านเพ่ือการสื่อสารผ่านเทคโนโลยี เพ่ือจะได้เกิดประโยชน์และเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
อ่านมากยิ่งขึ้น 
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