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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอนวิ ช าภาษาไทยเพื่ อ อาชี พ
ด้วยกลวิธีการสอนแบบ MIA เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ก่อนเรียนกับหลังเรียน
และเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะการเรียนรู้หลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจยั ได้แก่ นักเรียนระดับชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชัน้ ปีที่ 1 แผนกวิชาช่างยนต์ จ�ำนวน 30 คน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการฟังและ
ดูสารในงานอาชีพ จ�ำนวน 4 แผน เวลา 8 ชั่วโมง แบบทดสอบประเมินทักษะการเรียนรู้การฟัง การพูด
การอ่าน และการเขียน จ�ำนวน 30 ข้อ เวลา 2 ชั่วโมง ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย
รวมเท่ากับ ( X = 4.53) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ทางภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.46 คิดเป็นร้อยละ 9.10 อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางภาษาไทยหลังเรียนสูง
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.46 คิดเป็นร้อยละ 1.07 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ค�ำส�ำคัญ: รูปแบบการเรียนการสอน กลวิธีการสอนแบบ MIA ทักษะการเรียนรู้
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Abstract
This research aims to develop the teaching patterns in Thai for careers with MIA’s
teaching strategies. It’s comparing the development of educational skills before and after
studying and comparing the development of educational skills compared to the criteria
of 70 percent. The sample used for research include vocational diploma the 1st year, 30
students in Department of Mechanic, the 2nd semester 2019. The research tools include
a lesson plan on listening and viewing career substances 4 plans for 8 hours. The test for
listening, speaking, reading, and writing skills by 30 items. for 2 hours. The data collection
can be done by using a lesson plan with an average total value of ( X = 4.53) is suitable
for most levels. Comparison of Thai language learning skills development after studying
the average cost of 21.46 as 9.1 percent, it was significantly more statistical at the .05
level in the comparison of Thai language learning skills development. The average cost
of 70 per cent is higher than the 1.07 and 21.46 percent.
Keywords: Instructional, MIA Teaching Strategies, Learning Skills
บทน�ำ
ภาษาไทยเป็นสมบัติอันล�้ำค่ายิ่งของคนไทย คนไทยใช้ภาษาไทยส�ำหรับการสื่อสารเป็นส�ำคัญ
ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารในชีวิตประจ�ำวัน การติดต่อกิจการงานต่าง ๆ และใช้ในการศึกษาหาความรู้ เป็นต้น
ภาษาสามารถสะท้อนความรู้สึกนึกคิด ความต้องการ ความเข้าใจ ตลอดจนประสบการณ์ต่าง ๆ ภาษาไทย
มีความส�ำคัญต่อคนไทยทุกคน เพราะเป็นสิ่งที่แสดงเอกลักษณ์ของชาติ เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอด
วั ฒ นธรรม และใช้ ส� ำ หรั บ ติ ด ต่ อ สื่ อ สารให้ เ ป็ น ที่ เ ข้ า ใจ ฉะนั้ น ในการเรี ย นการสอนภาษาไทยให้ ไ ด้
ประสิทธิภาพตามจุดมุ่งหมายนั้น จะต้องครอบคลุมทักษะทั้ง 4 คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ทั้งสี่ทักษะนี้ผู้ที่มีความสามารถทางภาษาสูง เมื่อใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือสื่อความรู้ความคิดได้ดีก็จะ
ประสบความส�ำเร็จในชีวิต (จิรวัฒน์ เพชรรัตน์, 2560 : 50) สอดคล้องกับ กาญจนา นาคสกุล (2550 : 3)
กล่าวว่า การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ถือเป็นทักษะที่ส�ำคัญและเป็นเครื่องมือสื่อสารที่มีบทบาท
ในการเรียนรู้ และเป็นหัวใจส�ำคัญของกิจกรรมทั้งหลายในการเรียนของผู้เรียน ครูจึงต้องให้ความส�ำคัญ
และจ�ำเป็นต้องสอนควบคูก่ นั ไป จึงนับว่าเป็นการปูพนื้ ฐานของการเรียนรูท้ มี่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
จากค�ำกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าการพัฒนาทักษะภาษาไทยทั้ง 4 ด้าน มีความส�ำคัญอย่างมาก
ครูผู้สอนควรให้ความส�ำคัญและช่วยกันพัฒนาทักษะของผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานและช่วย
ให้ผู้เรียนมีความเข้มแข็งทางภาษาและสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและสัมฤทธิผล
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อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันพบว่า การใช้ภาษาไทยยังมีปัญหาหลากหลายรูปแบบ ทั้งด้านการฟัง
การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ก็เริ่มเกิดในกลุ่มบุคคลที่ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ในการประกอบอาชีพ ดังที่ ชลธิชา หอมฟุ้ง (2557 : 35) กล่าวว่า ปัจจุบันภาษาไทยถึงกาลวิกฤติเสื่อมโทรม
ลงทั้งภาษาเขียนและภาษาพูด” และได้ยกตัวอย่างกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาว่า ผู้อ่าน
ข่าวทางสื่อมวลชนหลาย ๆ คน อ่านผิด ๆ ในวงการต่าง ๆ มีผู้เขียนหนังสือผิดอยู่มาก และยังมีความเจริญ
ทางเทคโนโลยีเข้ามาสู่วงวิชาการอย่างรวดเร็ว การอ่านและการเขียนภาษาไทยก็ทรุดโทรมลงมาก
นอกจากปัญหาทีเ่ กิดจากผูใ้ ช้ภาษาไทยแล้วยังรวมไปถึงปัญหาเรือ่ งการจัดเรียนการสอนวิชาภาษา
ไทยด้วย โดยผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัย
สารพัดช่างอุตรดิตถ์ ได้ประสบปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ โดยครูผู้สอนสังเกตเห็น
ว่า นักเรียนส่วนใหญ่ก�ำลังประสบปัญหาทักษะด้านการเรียนรู้ ประกอบด้วยทักษะการฟัง คือ ขาดทักษะ
การท�ำความเข้าใจเนื้อเรื่องขณะที่ฟัง ส่งผลให้ตีความหมายของเรื่องราวต่าง ๆ เปลี่ยนไป ไม่สามารถสรุป
เรื่องจากการฟังได้ อีกทั้งทักษะการพูดในการสื่อสารกับบุคคลอื่น หรือการพูดน�ำเสนองานที่ยังไม่เป็นไป
ตามหลักการ หรือวิธกี ารทีถ่ กู ต้อง รวมถึงปัญหาการด้านการอ่านและการเขียนทีผ่ เู้ รียนไม่สามารถถ่ายทอด
ประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ จากการอ่าน และการเขียน ได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้การท�ำกิจกรรม
จะไม่ ค ่ อ ยประสบผลส� ำ เร็ จ คะแนนจากการท� ำ แบบทดสอบของนั ก เรี ย นจะลดน้ อ ยลงตามล� ำ ดั บ
เพราะอาจจะเกิดจากการขาดทักษะการเรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน จึงท�ำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่ำลงเรื่อย ๆ
ครูผู้สอนเห็นว่า การจัดการเรียนการสอนที่จะช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนได้นั้น ครูอาจจะต้อง
ปรับกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามล�ำดับขั้นตอนและ
แปลกใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
ที่เป็นคนรุ่นใหม่ด้วย
นภดล เลือดนักรบ (2560 : 72) กล่าวว่า การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 บทบาทของครูผู้สอน
ที่ส�ำคัญ คือ การเรียนรู้บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่เป็นเด็กยุคใหม่ (Generation Z) กระบวนการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงต้อง “ก้าวข้ามสาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู้ “ทักษะ
เพื่อการด�ำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21” ซึ่งครูอาจไม่จ�ำเป็นต้องจัดการเรียนการสอน แต่ครูผู้สอนจะเป็น
ผูอ้ อกแบบการเรียนรูท้ ผี่ เู้ รียนสามารถเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง โดยครูจะเป็นผูอ้ ำ� นวยความสะดวก (Facilitate)
ในการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ หรือค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เกิดจากภายในจิตใจและ
สมองของผู้เรียนเองโดยครูท�ำหน้าที่เพียงช่วยแนะน�ำ  ช่วยออกแบบกิจกรรมที่ท�ำให้นักเรียนแต่ละคน
สามารถประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของตนเองได้ สอดคล้องกับ ประภัสสร ไชยถา (2560 : 103)
ที่กล่าวว่า ในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 วิธีการที่ผู้เรียนสื่อสารกับเพื่อน ๆ การรับรู้และแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร
และการด�ำเนินชีวิตแตกต่างจากในยุคของพ่อแม่หรือครูเป็นอย่างมาก ไม่เฉพาะเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น
แต่รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วไร้ขีดจ�ำกัด หน้าที่ของผู้ใหญ่ คือ การเตรียมบุตรหลานให้พร้อม
ส�ำหรับงานและอาชีพใหม่ ๆ ที่จะเกิดในอนาคตและอาจไม่มีอยู่ในปัจจุบัน เด็ก ๆ จึงต้องได้รับการฝึกฝน
ทักษะที่จ�ำเป็น เช่น ทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดค�ำนวณ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้
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ปัญหา การสร้างสรรค์และนวัตกรรม ความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ความร่วมมือการท�ำงานเป็นทีม
ภาวะผูน้ ำ 
� การสือ่ สารสารสนเทศ การเท่าทันสือ่ คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาชีพและการเรียนรู้
เป็นต้น เพื่อเตรียมพร้อมส�ำหรับการเป็นพลเมืองในยุคศตวรรษที่ 21 ต่อไป ซึ่งการออกแบบรูปแบบ
การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และสามารถช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนให้แก่ผู้เรียน ก็คือ การจัดกิจกรรมการสอนแบบ
บูรณาการ ซึ่งผู้วิจัยได้ท�ำการศึกษารูปแบบวิธีการสอนที่จะมาช่วยพัฒนาความสามารถทางทักษะภาษา
ทั้ง 4 ด้านของผู้เรียน โดยผู้วิจัยเห็นว่า กลวิธีการสอนแบบ MIA ตามแนวคิดของเมอร์ด็อค (Murdoch
Integrated Approach, MIA) มาพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งกลวิธีการสอนแบบ MIA มีขั้นตอน
การในการเรียนรูท้ งั้ หมด 7 ขัน้ ตอน ได้แก่ การถามน�ำก่อนการอ่าน (Priming Questions) การท�ำความเข้าใจ
ในค�ำศัพท์ (Understanding Vocabulary) การอ่านเนื้อเรื่อง (Reading the Text) การท�ำความเข้าใจ
เนื้อเรื่อง (Understanding the Text) การถ่ายโอนข้อมูลในรูปแบบอื่น (Information Transfer) การท�ำ
แบบฝึกหัดต่อชิ้นส่วนประโยคและเรียงโครงสร้างอนุเฉท (Jigsaw Exercise & Paragraph Structure)
และการประเมินผลและการแก้ไข (Evaluation & Correction)
เห็นได้จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ของ สุภรณ์ หนูกุ้ง
(2544 : 44) เรื่องการสร้างชุดการสอนอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ตามกระบวนการสอนอ่านแบบ MIA พบว่า ชุดการสอนอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจส�ำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามกระบวนการสอนอ่านแบบ MIA ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 84.41/87.00
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจของนักเรียนหลังใช้ชุด
การสอนสูงกว่าก่อนใช้ชุดการสอนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ.01
จากการศึกษาแนวคิด วิธีการสอน และงานวิจัยดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงน�ำกระบวนการทั้ง 7
ขัน้ ตอนมาปรับใช้ดงั นี้ ขัน้ การถามน�ำก่อนการอ่าน ครูผสู้ อนสามารถกระตุน้ ผูเ้ รียนโดยการถามน�ำเรือ่ งอืน่ ๆ
ก่อนเข้าสู่เนื้อหาสาระเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการตื่นตัวซึ่งถือเป็นการฝึกทักษะด้านการฟัง ขั้นการท�ำความเข้าใจ
ในค�ำศัพท์ ครูผู้สอนจะมุ่งประเด็นให้ผู้เรียนศึกษาค�ำยากจากเนื้อหาที่ก�ำลังจะเรียน เพื่อหาข้อมูลความรู้
ความเข้าใจเบื้องต้น ขั้นการอ่านเนื้อเรื่อง ครูผู้สอนจะเน้นให้ผู้เรียนอ่านเรื่องราว พร้อมจับประเด็นส�ำคัญ
จากเรื่องที่อ่าน ขั้นการท�ำความเข้าใจเนื้อเรื่อง ครูผู้สอนจะให้ผู้เรียนจับกลุ่มวิเคราะห์ ตีความ และประเมิน
ค่าจากเรื่องที่อ่านเพื่อสร้างความเข้าใจ ขั้นการถ่ายโอนข้อมูลในรูปแบบอื่น ให้ผู้เรียนน�ำเสนอเรื่องราวผ่าน
รูปแบบการน�ำเสนอหน้าชั้นเรียนเพื่อฝึกทักษะด้านการพูด ขั้นการท�ำแบบฝึกหัดต่อชิ้นส่วนประโยคและ
เรียงโครงสร้างอนุเฉท เมือ่ ผูเ้ รียนสามารถเรือ่ งรูเ้ รือ่ งราวต่าง ๆ ได้อย่างเข้าใจก็จะเข้าสูก่ ระบวนการทดสอบ
โดยใช้แบบฝึกทักษะการเรียนรู้จากการน�ำเสนอสู่ทักษะกระบวนการเขียนสรุปเรื่องราว ขั้นการประเมิน
ผลและการแก้ไข ครูผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันประเมินผลการจัดการเรียนรู้และร่วมกันแก้ไขข้อผิดพลาด
ที่เกิดจากการเรียนรู้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป
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The Development of Model for the Teaching and Learning of Thai Language for Career by Using MIA Teaching Strategies
Based on Concepts of Murdoch to Develop Thai Language Learning Skills for
Students in Vocational Certificate Level (Vocational Certificate) Year 1

ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงน�ำกลวิธีการสอนแบบ MIA มาใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนวิชาภาษาไทยเพือ่ อาชีพของผูเ้ รียนระดับชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชัน้ ปีที่ 1 เพือ่ ให้ผเู้ รียน
มีความพร้อมด้านทักษะทางภาษา และพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางภาษาไทย อีกทั้งจะได้น�ำทักษะที่
เรียนรู้ไปปรับใช้ในรายวิชาอื่น ๆ หรือในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพด้วยกลวิธีการสอนแบบ MIA
ส�ำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1
2. เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางภาษาไทยก่อนและหลังการจัดการเรียน
การสอนด้วยกลวิธีการสอนแบบ MIA ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1
3. เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางภาษาไทยด้วยกลวิธีการสอนแบบ MIA
ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 กับเกณฑ์ร้อยละ 70
ประโยชน์ของการวิจัย
1. ท�ำให้ได้รูปแบบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพโดยใช้กลวิธีการสอนแบบ MIA
ที่พัฒนารูปแบบแล้ว
2. ท�ำให้ทราบผลการเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางภาษาไทยก่อนเรียนและหลัง
เรียน โดยการใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพโดยใช้กลวิธีการสอนแบบ MIA
3. ท�ำให้ทราบผลการเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางภาษาไทยด้วยกลวิธีการสอน
แบบ MIA กับเกณฑ์ร้อยละ 70
สมมติฐานของการวิจัย
1. รูปแบบการเรียนการสอนด้วยกลวิธกี ารสอนแบบ MIA วิชาภาษาไทยเพือ่ อาชีพส�ำหรับนักเรียน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 มีความเหมาะสม
2. ผลจากการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางภาษาไทยด้วยกลวิธีการสอนแบบ MIA ของนักเรียน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3. ผลจากการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางภาษาไทยด้วยกลวิธีการสอนแบบ MIA ของนักเรียน
ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70
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1.1 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยจัดตามโครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบั ตรวิชาชีพพุทธศักราช 2562

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพโดยใช้กลวิธีการสอนแบบ MIA ตามแนวคิดของเมอร์ด็อค
เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู
กเรียนระดั
ชั้นประกาศนียบัตรวิช่อาชีอาชี
พ (ปวช.)
หมวดสมรรถนะแกนกลาง
กลุ้ทางภาษาไทยของนั
่มวิชาภาษาไทย
วิชบาภาษาไทยเพื
พ ชั้นปีที่ 1

ขอบเขตของการวิจัย

2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
านเนื่้อศหา
2.1 1.ด้าขอบเขตด้
นประชากรที
ึกษา คือ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1
1.1ตถ์เนืจ้อานวน
หาที่ใช้150
ในการวิ
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิ
คน จัยจัดตามโครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช
2562 หมวดสมรรถนะแกนกลาง กลุ่มวิชาภาษาไทย วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ
2.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปี ที่1 สาขาวิชา
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ช่างยนต์ วิทยาลัยสารพั2.1
ดช่างอุ
ตรดิตถ์ จานวน
อกโดยวิ
ีการสุ่มอย่ยาบังง่ตรวิ
ายชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 1
ด้านประชากรที
่ศึกษา30คือคนนักคัเรีดเลื
ยนระดั
บชั้นธประกาศนี
3.วิทยาลั
ขอบเขตด้
ยสารพัดาช่นตั
างอุวตแปร
รดิตถ์ จ�ำนวน 150 คน
าง คือ นักยเรีนการสอนโดยกลวิ
ยนระดับชั้นประกาศนี
ยบัตรวิชาชีพMIA
(ปวช.) ชั้นปีที่1 สาขาวิชา
3.1 ตัว2.2
แปรต้กลุน่มรูตัปวอย่
แบบการเรี
ธีการสอนแบบ
ช่างยนต์
ยสารพัทัดช่กาษะการฟั
งอุตรดิตถ์ง จ�การพู
ำนวนด 30
คนาคันดเลื
อกโดยวิธยีกนารสุ่มอย่างง่าย
3.2 วิตัทวยาลั
แปรตาม
การอ่
และการเขี
3. ขอบเขตด้านตัวแปร
4. ขอบเขตด้
3.1านเวลา
ตัวแปรต้น รูปแบบการเรียนการสอนโดยกลวิธีการสอนแบบ MIA
การวิจัยครั้งนี3.2้ดาเนิ
การในภาคเรี
ยนที่ 2ง การพู
ปีการศึ
ษา า2562
ใช้เวลาทุ
ตัวนแปรตาม
ทักษะการฟั
ด กการอ่
น และการเขี
ยนกวันพุธ ของสัปดาห์ ช่วงเวลา
านเวลา ดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งสิ้น 8 ชั่วโมง และ ทดสอบประเมินทักษะ
คือ 13.30 – 15.304.น.ขอบเขตด้
รวมเวลาในการจั
ทางการเรียนรู้ 2 ชั่วการวิ
โมง จัยครั้งนี้ด�ำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ใช้เวลาทุกวันพุธของสัปดาห์ ช่วง

เวลา คือ 13.30 – 15.30 น. รวมเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งสิ้น 8 ชั่วโมง และทดสอบประเมิน
ทักษะทางการเรียนรู้ 2 ชั่วโมง
กรอบแนวคิดในการวิ
จัย ดในการวิจัย
กรอบแนวคิ

รูปแบบการเรียนการสอน
โดยใช้กลวิธีการสอน
แบบ MIA

ทักษะการเรียนรู้ทางภาษาไทย
(การฟัง การพูด
การอ่าน และการเขียน)

วิธีด�ำเนินการวิจัย

วิธีดาเนินการวิจัย

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพโดยใช้กลวิธีการสอนแบบ MIA
ตามแนวคิดของเมอร์ด็อค เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร
การพั
ช าภาษาไทยเพื
วิชาชีพฒนารู
(ปวช.)ปแบบการเรี
ชั้นปีที่ 1 ผู้วยิจนการสอนวิ
ัยได้ด�ำเนินการตามขั
้นตอนดังนี่อ้ อาชีพ โดยใช้กลวิ ธีการสอนแบบ MIA
ตามแนวคิดของเมอร์
ด็อค เพื่อ พัฒ่นาทั
กษะการเรี
ยนรู้ทางภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร
ประชากรและกลุ
มตัวอย่
าง
จยั ครั
ง้ นี้ คือ นัก้นเรีตอนดั
ยนระดังบนีชั้ น้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชัน้ ปีที่ 1 วิทยาลัย
วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีประชากรในการวิ
ที่ 1 ผู้วิจัยได้ดาเนิ
นการตามขั
สารพัดช่างอุตรดิตถ์ จ�ำนวน 150 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ จ�ำนวน 30 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัย
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สารพัดช่างอุ116
ตรดิตถ์บัณจฑิตานวน
150 คน กลุ่ มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ จานวน 30 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย

The Development of Model for the Teaching and Learning of Thai Language for Career by Using MIA Teaching Strategies
Based on Concepts of Murdoch to Develop Thai Language Learning Skills for
Students in Vocational Certificate Level (Vocational Certificate) Year 1

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้กลวิธีการสอนแบบ MIA
1.1 ศึกษาและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ จ�ำนวน 4 แผน โดยใช้วิธีสอนแบบ MIA มีขั้นตอน
ดังนี้ ขั้นที่ 1 ค�ำถามน�ำก่อนการอ่าน สนทนาอภิปรายซักถาม คาดเดาเรื่องจากสื่อที่ก�ำหนดให้ ขั้นที่ 2
การท�ำความเข้าใจค�ำศัพท์ ครูเลือกค�ำศัพท์จากเนื้อเรื่องอธิบายความหมาย ยกตัวอย่างประโยคที่เกี่ยวข้อง
กับการสื่อสาร ขั้นที่ 3 การอ่านเนื้อเรื่อง อ่านเรื่องแล้วสรุปพร้อมตอบค�ำถามจากเนื้อเรื่อง ขั้นที่ 4 ท�ำความ
เข้าใจเนือ้ เรือ่ ง ท�ำแบบฝึกหัด วิเคราะห์ขอ้ มูลข่าวสารจากเรือ่ งทีอ่ า่ น ขัน้ ที่ 5 ขัน้ ถ่ายโอนสร้างแผนผังความคิด
แผนภูมิ ขั้นที่ 6 ขั้นท�ำแบบฝึกหัดต่อชิ้นส่วนประโยค และเรียงโครงสร้างอนุเฉท เรียงประโยคจาก
การวิเคราะห์ให้ได้ใจความที่สมบูรณ์ ขั้นการวัดและประเมินผล ขั้นที่ 7 การประเมินผลและการแก้ไข
สนทนาและสรุปใจความส�ำคัญจากเรื่องที่วิเคราะห์ และน�ำเสนอ ตรวจผลงานปรับปรุงแก้ไข
1.2 น�ำแผนการจัดการเรียนรู้ จ�ำนวน 4 แผน ทีใ่ ช้วธิ สี อนแบบ MIA เสนอต่ออาจารย์ทปี่ รึกษา
ตรวจสอบความถูกต้อง ความสอดคล้องของเนื้อหา กิจกรรม และการวัดประเมินผล ให้ข้อเสนอแนะและ
ปรับปรุงแก้ไข
1.3 เสนอแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้วิธีสอนแบบ MIA ที่แก้ไขตามค�ำแนะน�ำของอาจารย์
ที่ปรึกษาแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล จ�ำนวน 1 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน
ภาษาไทย จ�ำนวน 2 ท่าน เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการสอนในด้านเวลา เนื้อหา กิจกรรม
การเรียนการสอน สื่อ การวัดผลประเมินผล แล้ววิเคราะห์ “ระดับความเหมาะสมและสอดคล้อง”
1.4 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้วิธีสอนแบบ MIA ตามค�ำแนะน�ำของผู้เชี่ยวชาญ
1.5 น�ำแผนการจัดการเรียนรู้จ�ำนวน 4 แผน โดยใช้วิธีสอนแบบ MIA ไปใช้เป็นเครื่องมือ
ในการวิจัย
2. แบบทดสอบวัดทักษะทางภาษาไทย ด�ำเนินการตามล�ำดับ ดังนี้
2.1 สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถทักษะทางภาษาไทยทั้ง 4 ทักษะ เป็นแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�ำนวน 40 ข้อ แล้วคัดเลือกข้อสอบ จ�ำนวน 30 ข้อ
2.2 น�ำแบบทดสอบวัดความสามารถด้านทักษะทางภาษาไทยทั้ง 4 ทักษะ เสนออาจารย์
ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง การใช้ภาษา และความสอดคล้องของข้อค�ำถามกับวัตถุประสงค์
2.3 เสนอแบบทดสอบวัดความสามารถทีแ่ ก้ไขตามค�ำแนะน�ำของอาจารย์ทปี่ รึกษาแล้วเสนอ
ต่อผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ได้ค่าความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดความสามารถอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.80
2.4 น�ำแบบทดสอบวัดความสามารถด้านทักษะทางภาษาไทยทั้ง 4 ทักษะ ที่ปรับปรุงแก้ไข
ตามค�ำแนะน�ำของผู้เชี่ยวชาญ แล้วน�ำไปทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ที่เคยเรียนในรายวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ
2.5 น�ำผลการทดลองมาวิเคราะห์รายข้อเพื่อหาคุณภาพของข้อสอบ ได้แก่ การตรวจสอบ
ค่าความยาก คือ สัดส่วนระหว่างจ�ำนวนผู้ตอบถูกในแต่ละข้อต่อจ�ำนวนผู้เข้าสอบทั้งหมดโดยใช้เกณฑ์
ความยากซึ่งมีผลการทดลองระหว่าง 0.20 - 0.80 และการตรวจสอบหาค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (DiscriminaGraduate School Journal Chiang Rai Rajabhat University Volume 13 Number 2 May - August 2020
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การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพโดยใช้กลวิธีการสอนแบบ MIA ตามแนวคิดของเมอร์ด็อค
เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1

tion) คือ การตรวจสอบว่าข้อสอบสามารถจ�ำแนกนักเรียนเก่งและนักเรียนอ่อนได้เพียงใด โดยใช้เกณฑ์
ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป (ธีรศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ, 2549 : 61) ซึ่งการคัดเลือกข้อสอบมีค่า
อ�ำนาจจ�ำแนกระหว่าง 0.20 – 1.00
2.6 การตรวจสอบหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) คือ การตรวจสอบผลการวัดที่สม�่ำเสมอ
และคงที่ โดยผู้วิจัยเลือกข้อสอบที่ผ่านการตรวจสอบหาค่าอ�ำนาจจ�ำแนกและค่าความยากง่าย 30 ข้อ โดย
ใช้วิธีการตรวจสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha - coefficient)
ของครอนบาค (Cronbach), (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540 : 125)
2.7 น�ำแบบทดสอบด้านทักษะทางภาษาไทยทั้ง 4 ทักษะ ที่สมบูรณ์แล้วไปใช้เป็นเครื่องมือ
ในการวิจัย โดยการทดสอบก่อนทดลองและทดสอบหลังการทดลอง
การเก็บรวมรวมข้อมูล
1. สร้างแบบทดสอบด้านทักษะทางภาษาไทยทั้ง 4 ทักษะ มาใช้ทดสอบกับนักเรียนระดับ
ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ที่เคยเรียนในรายวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ เพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูล
2. น�ำผลจากการทดสอบด้านทักษะทางภาษาไทยทั้ง 4 ทักษะ มาวิเคราะห์ค�ำตอบเพื่อส�ำรวจ
ความเข้าใจ
3. ใช้แผนการจัดการเรียนรู้และเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนแบบกลวิธี MIA เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
4. ผู้วิจัยน�ำแบบทดสอบด้านทักษะทางภาษาไทยทั้ง 4 ทักษะ มาใช้ทดสอบนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง
อีกครั้งเพื่อเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์หาค่าคุณภาพความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกลวิธกี ารสอนแบบ MIA
วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพส�ำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 การตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือของแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ จากการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปล
ความหมายของการประมาณค่าหรือระดับความคิดเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
2. วิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน ด้วยกลวิธีการสอน
แบบ MIA ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ด้วยค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบค่าที (t-test)
2.1 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ทัง้ 4 ด้าน ด้วยการตรวจสอบความเทีย่ งตรงของเนือ้ หา (Content Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
(Index of Item Objective Congruence: IOC) ซึ่งมีผลความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00
2.2 การตรวจสอบค่าความยากง่าย (p) โดยใช้เกณฑ์ความยากง่าย ซึง่ มีผลการทดลองระหว่าง
0.83 – 1.00 และค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (r) โดยใช้เกณฑ์ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก ซึ่งการคัดเลือกข้อสอบมีค่าอ�ำนาจ
จ�ำแนกระหว่าง 0.40 – 1.00 และการตรวจสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์
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แอลฟา ของครอนบาค มีผลค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.768
3. การทดสอบสมมติฐาน
3.1 วิเคราะห์ความสามารถด้านทักษะทางภาษาไทยทั้ง 4 ทักษะ คะแนนเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การเปรียบเทียบความสามารถด้านทักษะทางภาษาไทยทั้ง 4 ทักษะ ทั้งก่อน
และหลั ง การจั ด การเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยวิ ธี ส อนแบบ MIA วิ เ คราะห์ โ ดยใช้ ก ารทดสอบค่ า ที (t-test) แบบ
Dependent
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย
4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลการประมาณค่าหรือระดับความคิดเห็น ต้องหาค่าเฉลี่ย ( X ) และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4.2 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
4.3 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
4.4 ค่าความยาก (P) ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้าน
ทักษะทางภาษาไทยทั้ง 4 ทักษะ แบบรายข้อ
4.5 การตรวจสอบค่าความเชื่อมั่น (rtt) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้าน
ทักษะทางภาษาไทยทั้ง 4 ทักษะ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบาค
4.6 การทดสอบค่าที (t- test)
สรุปผลการวิจัย
1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ
ด้วยกลวิธกี ารสอนแบบ MIA ส�ำหรับนักเรียนระดับชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชัน้ ปีที่ 1 มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากที่สุด
2. ผลการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางภาษาไทยด้วยกลวิธีการสอนแบบ MIA ของนักเรียนระดับ
ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.46 คิดเป็นร้อย
ละ 9.10 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางภาษาไทยด้วยกลวิธีการสอนแบบ MIA ของนักเรียนระดับ
ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 นักเรียนมีคะแนนหลังเรียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.46 คิดเป็น
ร้อยละ 1.07 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดร้อยละ 70 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การอภิปรายผล
จากการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพโดยใช้กลวิธีการสอนแบบ MIA
ตามแนวคิดของเมอร์ด็อค เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ผู้วิจัยอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ
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การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพโดยใช้กลวิธีการสอนแบบ MIA ตามแนวคิดของเมอร์ด็อค
เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1

ด้วยกลวิธีการสอนแบบ MIA ส�ำหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด อาจเป็นผลมาจากการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยกลวิธีการสอนแบบ
MIA ทั้ง 7 ขั้นตอน ซึ่งการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ด็อคมีการผสมผสานทักษะการเรียนรู้ทางภาษา
ทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ที่ได้รับการพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน สอดคล้องกับ
กรมวิชาการ (2546 : 150) ที่กล่าวว่า ในการจัดการเรียนการสอนภาษาที่เน้นเนื้อหาต้องคัดเลือกเนื้อหา
ที่เอื้อต่อการบูรณาการทักษะภาษา 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ซึ่งจะท�ำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
กระบวนการคิด วิเคราะห์ ตีความหมาย บอกรายละเอียดของข้อมูล ตลอดจนสามารถพัฒนาการเขียน
สรุป เรียบเรียงเนื้อหาอย่างมีระบบ และสามารถเขียนข้อความในระดับอนุเฉท (Paragraph) ได้ และใน
แต่ละขั้นตอนผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางภาษาไทย ดังนี้ ขั้น 1 การถามน�ำก่อนการอ่าน
ครูผสู้ อนสามารถกระตุน้ ผูเ้ รียนโดยการถามน�ำเรือ่ งอืน่ ๆ ก่อนเข้าสูเ่ นือ้ หาสาระเพือ่ ให้ผเู้ รียนเกิดการตืน่ ตัว
ซึ่งถือเป็นการฝึกทักษะด้านการฟัง ขั้น 2 การท�ำความเข้าใจในค�ำศัพท์ ครูผู้สอนจะมุ่งประเด็นให้ผู้เรียน
ศึกษาค�ำยากจากเนื้อหาที่ก�ำลังจะเรียน เพื่อหาข้อมูลความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น ขั้น 3 การอ่านเนื้อเรื่อง
ครูผู้สอนจะเน้นให้ผู้เรียนอ่านเรื่องราว พร้อมจับประเด็นส�ำคัญจากเรื่องที่อ่าน ขั้น 4 การท�ำความเข้าใจ
เนื้อเรื่อง ครูผู้สอนจะให้ผู้เรียนจับกลุ่มวิเคราะห์ ตีความ และประเมินค่าจากเรื่องที่อ่านเพื่อสร้าง
ความเข้าใจ ขั้น 5 การถ่ายโอนข้อมูลในรูปแบบอื่น ให้ผู้เรียนน�ำเสนอเรื่องราวผ่านรูปแบบการน�ำเสนอ
หน้าชั้นเรียนเพื่อฝึกทักษะด้านการพูด ขั้น 6 การท�ำแบบฝึกหัดต่อชิ้นส่วนประโยคและเรียงโครงสร้าง
อนุเฉท เมื่อผู้เรียนสามารถเรื่องรู้เรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างเข้าใจก็จะเข้าสู่กระบวนการทดสอบโดยใช้แบบ
ฝึกทักษะการเรียนรู้จากการน�ำเสนอสู่ทักษะกระบวนการเขียนสรุปเรื่องราว ขั้น 7 การประเมินผลและ
การแก้ไข ครูผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันประเมินผลการจัดการเรียนรู้ และร่วมกันแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดจาก
การเรียนรู้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
2. ผลการเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางภาษาไทยด้วยกลวิธีการสอนแบบ MIA
ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 พบว่า คะแนนผลการสอบหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการด้วยกลวิธี
การสอนแบบ MIA ทั้ง 7 ขั้นตอน สามารถช่วยพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้ของผู้เรียนในด้านการฟัง
การพูด การอ่าน และการเขียน ได้เป็นอย่างดีและมีผลการเรียนสูงขึ้นตามล�ำดับ สอดคล้องกับ อรพัทธ
ศิรแิ สง (2558 : 53-54) เรือ่ ง การศึกษาความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 4 ที่ใช้วิธีสอนอ่านแบบ MIA พบว่า หลังการสอนด้วยวิธีสอนอ่าน แบบ MIA แล้ว ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และระดับผลการเรียนโดยมากอยู่ใน
ระดับดี รวมถึงความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิธีสอนอ่านแบบ MIA อยู่ในระดับมาก วิธีสอนอ่านแบบ
MIA จึงน่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะน�ำมาจัดกิจกรรมการสอนอ่านจับใจความส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ในสาระการเรียนรูภ้ าษาไทยได้ เพราะมีขนั้ ตอนในการอ่านทีช่ ดั เจน และแต่ละขัน้ ตอนนัน้ จะช่วยให้นกั เรียน
เข้าใจในเรื่องที่อ่านมากขึ้นตามล�ำดับ โดยเฉพาะการตอบค�ำถามที่แทรกอยู่ในแต่ละย่อหน้านั้นจะสามารถ
ช่วยให้นักเรียนค้นหาค�ำตอบซึ่งเป็นใจความส�ำคัญได้ และส่งผลให้นักเรียนสามารถน�ำไปสรุปเรื่องราว
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ที่อ่าน ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อช่วยพัฒนาความสามารถ ด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนให้สูงขึ้น
3. ผลการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางภาษาไทยด้วยกลวิธีการสอนแบบ MIA ของนักเรียนระดับ
ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 1 นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนด
ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการและกลวิธีการสอนแบบ MIA เข้ามามีส่วนช่วยให้การจัดการเรียนรู้จึงท�ำให้การพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ทางภาษาไทยประสบผลส�ำเร็จ สอดคล้องกับ ชุติมา ป่าสณท์ และ ปริณ ทนันชัยบุตร (2558 :
45-46) ที่ได้ท�ำวิจัยเรื่อง ศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนด้วย
การใช้วิธีการสอนแบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA) ร่วมกับเทคนิคการอ่าน KWL Plus พบว่า นักเรียน
มีคะแนนความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจ คิดเป็นร้อยละ 70.27 และมีจำ� นวนนักเรียน
ที่ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 76.92 ซึ่งผ่านเกณฑ์ตามที่ก�ำหนดไว้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะการน�ำผลวิจัยไปใช้
1. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธีการสอนแบบ MIA เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
การบูรณาการทักษะทางการเรียนรู้เป็นอย่างดี ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งถือเป็นทักษะ
พื้นฐานที่จ�ำเป็นและส�ำคัญ ทั้งนักเรียนยังชอบและรู้สึกสนุกสนานกับวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
สามารถแสดงความรู้ความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มที่ เหมาะส�ำหรับน�ำไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนวิชาทักษะทางภาษาไทยและภาษาอื่น
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลวิธีการสอนแบบ MIA ในแต่ละขั้น ครูผู้สอนควรค�ำนึงถึง
เรื่องเวลาในการจัดกิจกรรมหรือการเรียนรู้ให้เพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน และเกิด
ความต่อเนื่องในการเรียนรู้
3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกลวิธีการสอนแบบ MIA ทุกครั้งควรค�ำนึงถึงสื่อ
โสตทัศนูปกรณ์ เพราะมีความจ�ำเป็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ห้องเรียนมีขนาดใหญ่และ
สามารถเก็บเสียงได้พอสมควร เพราะในทุกขั้นของกระบวนการเรียนรู้และในแต่ละกิจกรรมนักเรียนจะ
ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันตลอดเวลาจึงมักจะมีเสียงดัง ซึ่งอาจจะรบกวนชั้นเรียนอื่น ๆ
ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรน�ำการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกลวิธกี ารสอนแบบ MIA ไปปรับใช้และพัฒนา
นักเรียนในระดับชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช). ชัน้ ปีที่ 1 ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพือ่ สือ่ สารในงานอาชีพ
2. น�ำรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกลวิธีการสอนแบบ MIA ไปปรับใช้ในการสร้างสื่อ CAI หรือ
นวัตกรรมที่สามารถสร้างรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายและแปลกใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัด
การเรียนการสอนได้
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การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพโดยใช้กลวิธีการสอนแบบ MIA ตามแนวคิดของเมอร์ด็อค
เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1
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