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บทที่ 1
1. ความสาคัญของปัญหา
ภาษาอังกฤษถือเป็ นภาษาต่างประเทศภาษาหนึ่งที่มีความสาคัญและจาเป็ นที่จะต้องเรี ยนเพื่อใช้
ติ ดต่อสื่ อสารกับชนชาวโลกและภาษาอังกฤษได้รับการยอมรั บว่าเป็ นภาษากลางในการสื่ อสารของ
มนุ ษย์ ในประเทศไทยภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทสาคัญทางด้านการค้าและการทู ตตั้ง แต่ ส มัย
รัชกาลที่ 3และรัชกาลที่ 4 เป็ นต้นมาและเพิ่มมากขึ้ นในทุ กขณะทั้งทางด้านการเมื องสังคมเศรษฐกิ จ
วัฒนธรรมการค้า การต่ อสื่ อสารระหว่า ง ประเทศและการศึ ก ษา โดยเฉพาะในด้า นการศึ ก ษานั้นมี
สถาบัน การศึ ก ษาหลายแห่ ง ได้ เ ปิ ดการเรี ยนการสอนหลั ก สู ต ร English Program ทั้ง ในระดั บ
ประถมศึกษามัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะทั้ง 4ด้าน คือ ทักษะ ทางด้านการฟัง
การพูด การอ่านและการเขี ยน ซึ่ งถื อเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการติ ดต่อสื่ อสารกับชนชาวโลกอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งจะส่ งผลต่อการพัฒนาประเทศให้เจริ ญก้าวหน้าต่อไป
ปั จจุบนั ประชาคมอาเซี ยน (ASEAN COMMUNITY) เข้ามามีบทบาทอย่างมาก ซี่ งได้ระบุให้
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาสื่ อกลางในการสื่ อสารทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน ดังนั้นหลักสู ตการเรี ยนการ
สอนในห้องเรี ยนจึงเน้นกาหนดให้ผเู ้ รี ยนกาหนดให้ผเู้ รี ยนมีสมรรถนะที่สาคัญ 5 ประการ สมรรถนะที่
สาคัญของผูเ้ รี ยน คือ ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการสื่ อสาร ได้ซ่ ึ งในที่น้ ีหมายถึงความสามารถในการฟั ง
การพูด การ- อ่านและการเขียนภาษาต่างประเทศ แต่ระบบการศึกษาของไทยในปั จจุบนั ยังไม่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของบุคคล สังคมและประเทศเท่าที่ควร เมื่อต้องเผชิญกับความ คาดหวังทาง
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สังคมที่จะทาให้การศึกษามีบทบาทในการเตรี ยมคนให้พร้อมสาหรับการแข่งขันในสังคมโลก ก็ยิ่งเห็น
ปั ญหาที่เกิ ดกับการศึกษามากขึ้น ปั ญหาที่ถกเถี ยงกันมากในแวดวงการศึกษา คือ เมื่อผูเ้ รี ยนเรี ยนจบ
หลักสู ตรการศึกษาไม่วา่ จะเป็ นระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา หรื อในระดับปริ ญญาตรี แล้วก็ยงั
ไม่สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ดีเท่าที่ควรซึ่ งปั ญหานี้ อาจเกิดจากหลายสาเหตุอาจเนื่ องมาจากครู ผสู ้ อน
ผูเ้ รี ยน สภาพแวดล้อมหรื ออาจมีปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการเรี ยนการสอนอังกฤษ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษา
งานวิจยั ต่างๆ ซึ่ งสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้ (Suwannatrai, 2010) ปัจจัยที่ทาให้การเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิ ภาพ
คือ1) ปั จจัยด้านการสอน ได้แก่คุณภาพครู โอกาสทางการเรี ยน ของผูเ้ รี ยนและเกณฑ์การประเมิน 2)
ปั จจัยด้านตัวผูเ้ รี ยนได้แก่ความสามารถที่จะเข้าใจการสอน ความถนัด แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ทัศนคติที่ดี
ต่อครู และกลยุทธ์ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษ 3) ปั จจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมได้แก่ ความยึดมัน่ ใน
ภาษาตน องค์ ป ระกอบทางภาษาตนและภาวะสองวัฒ นธรรมในสั ง คมในขณะที่ ว อลเบิ ร์ ก
(Walberg,1989:149-150) ให้ ค วามเห็ น ว่า ปั จ จัย ต่ า งๆ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมคื อ 1) ปั จจัยด้านคุ ณลักษณะของตัวผูเ้ รี ยนซึ่ งประกอบด้วยผลสัมฤทธิ์ เดิมเจตคติ
ต่อการเรี ยน แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ 2) ปั จจัยด้านการเรี ยนการสอน ประกอบด้วยพฤติกรรมการสอนของ
ครู แ ละกลยุท ธ์ ใ นการเรี ย นของนัก เรี ย น 3)ปั จ จัย ด้า นสิ่ ง แวดล้อ มทางการเรี ย น ได้แ ก่ ปั จ จัย ด้ า น
สภาพแวดล้อมทางบ้านและสภาพแวดล้อมทางโรงเรี ยน
จากงานวิจยั ดังกล่าว จะเห็ นว่าปั จจัยต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น มีอิทธิ พลหรื อมีผลต่อ การ
เรี ยนภาษาอังกฤษและอาจมีผลต่อความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยนด้วยจากประสบการณ์ที่
ผูว้ ิจยั ได้จดั การเรี ย นการสอนให้แก่ นัก ศึ ก ษาระดับปริ ญญาตรี ส าขาวิชาภาษาอัง กฤษ ผูว้ ิจยั ได้พบ
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ข้อจากัดในการอ่ านภาษาอังกฤษของนักศึ กษา นั่นคื อ นักศึ ก ษาส่ วนใหญ่ อ่า นออกเสี ยงคาศัพ ท์ไ ม่
ถูกต้องรู ้คาศัพท์นอ้ ยไม่สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วเท่าที่ควร จากประสบการณ์ ที่ผ่าน
มาท าให้ผูว้ ิ จยั ได้ส นใจที่ จะศึ ก ษาการพัฒนาทัก ษะการอ่ า นภาษาอัง กฤษของนัก ศึ ก ษาโดยเริ่ ม จาก
การศึกษาค้นคว้าหาปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาและลักษณะบทเรี ยนที่มี
ผลต่ อความเข้า ใจการอ่ า นภาษาอัง กฤษ และเพื่ อเก็ บ รวบรวมข้อมู ล และผลการวิจยั ครั้ งนี้ เพื่ อ เป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษในห้องเรี ยนต่อไป
2. วัตถุประสงค์ งานวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษา
2. เพื่อศึกษาลักษณะบทเรี ยนที่มีผลต่อความเข้าใจการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษา
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3.กรอบแนวคิดในการวิจัย
งานวิจยั นี้มุ่งศึกษา ปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษา
สถาบันรัชต์ภาคย์ เขตวังทองหลาง กรุ งเทพมหานคร และลักษณะบทเรี ยนที่มีผลต่อความเข้าใจในการ
อ่านตามแนวทฤษฎี องค์ประกอบของความเข้าใจการอ่านภาษาอังกฤษซึ่ งแสดงได้เป็ นแผนภูมิดงั นี้
ความรู ้พ้นื ฐานภาษาอังกฤษ
ความยากง่ายของบทเรี ยน
ความรู ้พ้นื ฐานเรื่ องที่เรี ยน
ความเข้าใจขณะเรี ยน

ปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อการอ่าน

ความเข้าใจ
ในการอ่าน

ลักษณะของบทเรี ยนที่มีผลต่อความเข้าใจ
ภาษาอังกฤษ

ศัพท์และโครงสร้างของบทอ่าน
รู ปแบบโครงสร้างของบทอ่าน

4. ขอบเขตในการวิจัย
เพื่อให้งานศึกษาครั้งนี้ตรงตามวัตถุประสงค์งานวิจยั จึงกาหนดขอบเขตงานวิจยั ไว้ดงั นี้
1. กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ใ ช้ใ นงานวิ จ ัย นี้ คื อ นัก ศึ ก ษาชั้น ปี ที่ 2 สถาบัน รั ช ต์ภ าคย์ เขตวัง ทองหลาง
กรุ งเทพมหานคร ที่ลงทะเบียนเรี ยน วิชาการอ่านภาษาอังกฤษ (ENGL 201) ภาคเรี ยนที่ 1 ปี
การศึกษา 2557 โดยไม่สุ่มตัวอย่าง
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2. เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา ปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาสถาบัน
รัชต์ภาคย์ กาหนดไว้ดงั นี้
2.1 คาถามเพื่อสัมภาษณ์นกั ศึกษาเพื่อศึกษาปั จจัยที่ ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการอ่าน
ภาษาอัง กฤษของนักศึ กษาสถาบันรั ช ต์ภาคย์ โดยก าหนดจากกรอบแนวคิ ดในการศึ กษาได้แก่
ความรู ้พ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา ความเข้าใจในบทเรี ยนแต่ละเรื่ อง ความรู ้พ้ืนฐานใน
เรื่ องที่เรี ยน ความยากง่ายของบทเรี ยน
2.2 บทเรี ยน 5 เรื่ องจากหนังสื อ Read and Understand หนังสื ออ่านประเภทวิชาการระดับ 1
แต่ ง โดย Betty Kirkpatrik และ Rebecca Mok ส านั ก พิ ม พ์ Leaners Publishing Pte Ltd. ใช้ ใ น
ประกอบการเรี ยนเรี ยนการสอนวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ (ENGL 201) ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา
2557 ดังนี้ 1) Green Packaging 2) To Much Traffic 3) Bullying 4) Travel Trouble 5) Terrorism.

5. ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. เพื่อทราบปั จจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษา
2. เพื่อทราบลักษณะของบทเรี ยนที่มีผลต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษา
3. เพื่อเป็ นแนวทางในการเลือกบทเรี ยนของรายวิชาการอ่านภาษาอังกฤษของอาจารย์ผสู ้ อน
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6. นิยามศัพท์
 นักศึกษา หมายถึง:นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนภาษาอังกฤษ : การอ่านภาษาอังกฤษ
(ENGL 201)
 ความสามารถในการอ่าน หมายถึง ความสามารถที่จะอ่านออกเสี ยงและความเข้าใจต่อ
เนื้อหาบทเรี ยนที่อ่าน
 บทอ่าน หมายถึง บทอ่านทีใช้ในงานวิจยั นี้


การเรี ย นภาษาที่ ส อง : คื อ กระบวนการซึ่ งนัก ศึ ก ษาได้เ รี ย นภาษาต่ า งที่ ส องหรื อ
ภาษาต่างประเทศ
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ความหมายของการอ่าน

การอ่ า น หมายถึ ง การรั บ รู้ ค วามหมายของสารจากลายลัก ษณ์ อ ัก ษร การอ่ า นเกิ ด จาก
ความสามารถแปลตัวหนังสื อออกมาเป็ นเสี ย งและความหมายได้ จุ ดมุ่งหมายของการอ่ านอยู่ที่ ผูอ้ ่ า น
เข้าใจและรับรู ้ความหมายของเรื่ องราวที่อ่าน
การอ่าน หมายถึง การเข้าใจสารและรับรู้ความหมายของสารจากตัวอักษรออกมาเป็ นถ้อยคา
ความคิด โดยผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ ตีความ และประเมินค่าของผูอ้ ่านแต่ละคน ซึ่ งขึ้นอยู่กบั
ประสบการณ์และการรู ้จกั นาความคิดที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไร
การอ่าน เป็ นพฤติกรรมการรับสารที่ สาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการฟั ง ปั จจุบนั มีผรู้ ู้นกั วิชาการ
และนักเขียนนาเสนอความรู้ ข้อมูล ข่าวสารและงานสร้ างสรรค์ ตีพิมพ์ในหนังสื อและสิ่ งพิมพ์อื่น ๆ
นอกจากนี้แล้วข่าวสารสาคัญ ๆ หลังจากนาเสนอด้วยการพูด หรื ออ่านให้ฟังผ่านสื่ อต่าง ๆ ส่ วนใหญ่จะ
ตีพิมพ์รักษาไว้เป็ นหลักฐานแก่ผอู ้ ่านในชั้นหลัง ๆ ความสามารถในการอ่านจึงสาคัญและจาเป็ นยิ่งต่อ
การเป็ นพลเมืองที่มีคุณภาพ
การอ่านเป็ นหนึ่งในสี่ ทกั ษะทางภาษาที่จาเป็ นต้องฝึ กฝนอยูเ่ สมอ และไม่มีวนั สิ้ นสุ ด

8

สามารถฝึ กได้เ รื่ อย ๆ ตามวัย และประสบการณ์ ข องผู ้อ่ า น เพราะการอ่ า นนั้ น จะเกี่ ย วข้อ งกับ
ชี วิตประจาวันของมนุษย์ เป็ นเครื่ องมือสาคัญที่จะช่วยให้มนุษย์ได้รับความรู ้ ความคิดและความบันเทิง
ใจ ช่ วยปรั บ ปรุ ง ชี วิตให้สดใสสมบู รณ์ ดัง ค ากล่ า วของ เซอร์ ฟรานซิ ส เบคอน นัก ปรั ชญาเมธี ชาว
อังกฤษที่วา่ “การอ่านทาคนให้เป็ นคนโดยสมบูรณ์”
การอ่านเป็ นพฤติกรรมการรับสารที่สาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการฟั ง ปั จจุบนั มีผรู้ ู้นกั วิชาการ
และนักเขียนนาเสนอความรู้ ข้อมูล ข่าวสารและงานสร้ างสรรค์ ตีพิมพ์ ในหนังสื อและสิ่ งพิมพ์อื่น ๆ
มากมาย นอกจากนี้ แล้วข่าวสารสาคัญ ๆ หลังจากนาเสนอด้วยการพูด หรื ออ่านให้ฟังผ่านสื่ อต่าง ๆ
ส่ วนใหญ่จะตีพิมพ์รักษาไว้เป็ นหลักฐานแก่ผอู ้ ่านในชั้นหลัง ๆ ความสามารถในการอ่านจึงสาคัญและ
จาเป็ นยิ่งต่อการเป็ นพลเมื องที่ มีคุณภาพในสังคมปั จจุบนั (“ความรู ้ เบื้ องต้นเกี่ ยวกับการอ่าน.” 2553,
ออนไลน์)
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช (2537: 10) อธิ บายความหมายของการอ่านไว้ดงั นี้ การอ่าน
หมายถึ ง การสื่ อความหมายระหว่า งผูเ้ ขี ย นกับ ผูอ้ ่ า นและในระหว่า งที่ อ่า นจะมี ปฏิ สัม พันธ์ ที่ สาคัญ
บางอย่าง ระหว่างภาษากับความคิดเกิดขึ้น กล่าวคือ ผูเ้ ขียนจะลงรหัสความคิดหรื อความหมายบางอย่าง
ออกมาในรู ปของภาษาแล้วผูอ้ ่านก็จะถอดรหัสจากตัวภาษานั้นให้กลับออกมาเป็ นหน่วยความคิด
หรื อความหมาย ตามที่ผเู้ ขียนต้องการจะสื่ อจนเข้าใจ
สมุทร เซ็นเชาวนิช (2540: 1) ได้ให้ความหมายของการอ่านดังนี้การอ่าน คือ การสื่ อความหมาย
ระหว่างผูเ้ ขียนกับผูอ้ ่าน ผูเ้ ขียนพูด ผูอ้ ่านแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบและอาจจะตอบโต้กบั ผูอ้ ื่นด้วย
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วิมลรัตน์ สุ ทรโรจน์ (2540: 29) กล่ าวไว้ว่า การอ่านเป็ นรู ปแบบของการสื่ อสารความหมาย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข่าวสาร ความรู ้ระหว่างผูเ้ ขียนกับผูอ้ ่าน เมดเลย์ (มณี มะมิง. 2549: 38, อ้าง
ถึงใน Medley. 1977: 30) ได้ให้ความหมายของ การอ่านว่า เป็ นกระบวนการทางสติปัญญา เมื่อผูอ้ ่าน
พบสัญลักษณ์ที่เป็ นภาษาเขียนก็จะใช้วิธีการต่าง ๆ เพื่อที่จะจดจา กลุ่มคาและรู ้ความหมายของคาหรื อ
กลุ่มคานั้น ๆ โดยอาศัยกระบวนการต่าง ๆ เช่น การสรุ ปความหรื อการตีความ จนกระทัง่ ได้ความหมาย
จากสิ่ งที่อ่านจากที่กล่าวมาสรุ ปได้วา่ การอ่านเป็ นทักษะการสื่ อความหมายระหว่างผูเ้ ขียนกับผูอ้ ่านและ
ในระหว่า งที่ อ่า นจะมี ป ฏิ สั ม พันธ์ ที่ ส าคัญบางอย่า งระหว่า งภาษากับ ความคิ ด เกิ ด ขึ้ น เรี ย กว่า เป็ น
กระบวนการทางสติปัญญา เมื่อผูอ้ ่านพบสัญลักษณ์ที่เป็ นภาษาเขียนก็จะใช้วิธีการต่าง ๆ เพื่อที่จะจดจา
กลุ่มคาและรู ้ความหมายของคาหรื อกลุ่มคานั้น ๆ โดยอาศัยกระบวนการต่าง ๆ เช่น การสรุ ปความหรื อ
การตีความ จนกระทัง่ ได้ความหมายจากสิ่ งที่อ่านตามความต้องการของผูเ้ ขียน
นอกจากนี้ นันทิยา แสงสิ น ( 2540, หน้า 4 ) ได้ให้ความหมายของการอ่านว่า การอ่าน คือ กระบวนการ
ทางความคิดที่ผอู ้ ่านพยายามสร้างความหมายจากข้อความที่ผเู ้ ขียนพยายามสื่ อความหมายในงานเขียน
ซึ่ งผูอ้ ่านต้องใช้ความรู ้ความสามารถทางด้านภาษา ประสบการณ์ และลักษณะของข้อเขียนเพื่อให้เข้าใจ
ความหมายตามที่ ผู ้เ ขี ย นต้ อ งการส่ ว นแม้ น มาส ชวลิ ต ( 2544, หน้ า 17 ) กล่ า วว่ า การอ่ า นเป็ น
กระบวนการทางสมองในการรับสาร ซึ่ งแสดงออกด้วยถ้อยคาที่เขียนลงไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยใช้
อวัยวะสาหรับรับสารคือตา เมื่อสมองรับภาพลักษณ์หรื ออักษรมาแล้ว สมองก็จะจดไว้ในหน่วยความจา
ทันที และบอกให้ได้ทนั ทีว่ารู ้ หรื อไม่รู้ อัตราความเร็ วของกระบวนการในการรับสารจะแตกต่า งกัน
ขึ้ นอยู่ ก ับ ความรู ้ พ้ื น ฐานเดิ ม ของผู ้อ่ า น นอกจากนี้ ภัท ธิ ร า พัจ นสุ น ทร ( 2548, หน้ า 15 ) ได้ใ ห้
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ความหมายของการอ่านว่า การอ่านคือ การแปลความหมายตัวอักษรหรื อสัญลักษณ์ และฝึ กจนสามารถ
เข้า ใจสิ่ ง ที่ อ่ า นได้ ดี ข้ ึ น และมณี รั ต น์ สุ ด โชติ รั ต น์ ( 2549, หน้ า 18 ) กล่ า วว่ า การอ่ า น หมายถึ ง
กระบวนการที่ผอู ้ ่านรั บข่าวสารซึ่ งเป็ นความรู ้ ความคิด ความรู้สึก และความคิดเห็ นที่ เขียนถ่า ยทอด
ออกมาเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร การที่ ผูอ้ ่านจะเข้าใจสารมากน้อยเพียงไรขึ้ นอยู่กบั ประสบการณ์ และ
ความสามารถในการใช้ ค วามคิ ด ซึ่ งสอดคล้อ งกับ สมุ ท ร เซ็ น เชาวนิ ช ( 2542, หน้า 1 ) ที่ ไ ด้ใ ห้
ความหมายของการอ่านว่า การอ่าน คือ การสื่ อความหมายระหว่างผูเ้ ขี ยนกับผูอ้ ่าน ผูเ้ ขี ยนพูดผูอ้ ่าน
แสดงปฏิกิริยาโต้ตอบ และอาจโต้ตอบกับผูอ้ ื่นด้วย
จากการที่นกั การศึกษา ได้ให้ความหมายของการอ่านดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น อาจสรุ ปได้วา่ การ
อ่านคือการใช้กระบวนการทางความคิดเพื่อทาความเข้าใจข้อความที่ได้อ่าน โดยผูอ้ ่านต้องใช้ความคิด
จับใจความสาคัญ เข้าใจ และแปลความหมายจากสิ่ งที่ผเู ้ ขียนต้องการจะสื่ อความ โดยอาศัยทักษะความรู้
ด้านภาษา และประสบการณ์เกี่ยวกับการอ่าน

ความสาคัญของการอ่าน
ในสมัยโบราณที่ยงั ไม่มีตวั หนังสื อใช้ มนุ ษย์ได้ใช้วิธีเขียนบันทึกความทรงจาและเรื่ องราวต่าง
ๆ เป็ นรู ปภาพไว้ตามฝาผนังในถ้า เพื่อเป็ นทางออกของอารมณ์ เพื่อเตือนความจาหรื อเพื่อบอกเล่าให้
ผูอ้ ื่ น ได้รั บ รู้ ด้ว ย แสดงถึ ง ความพยายามและความปรารถนาอัน แรงกล้าของมนุ ษ ย์ ที่ จ ะถ่ า ยทอด
ประสบการณ์ของตนเป็ นสัญลักษณ์ที่คงทนต่อกาลเวลาจากภาพเขียนตามผนังถ้า ได้วิวฒั นาการมาเป็ น
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ภาษาเขียนและหนังสื อ ปั จจุบนั นี้ หนังสื อกลายเป็ นสิ่ งที่สาคัญยิ่งต่อมนุ ษย์จนอาจกล่าวได้วา่ เป็ นปั จจัย
อันหนึ่งในการดารงชี วิตคนที่ไม่รู้หนังสื อแม้จะดารงชี วิตอยูไ่ ด้ก็เป็ นชี วิตที่ไม่สมบูรณ์ ไม่มีความเจริ ญ
ไม่สามารถประสบความสาเร็ จใด ๆ ในสังคมได้หนังสื อและการอ่านหนังสื อจึงมีความสาคัญอย่างยิง่
การอ่านทาให้ผอู ้ ่านมีคลังข้อมูลอยูใ่ นสมอง เพราะการอ่านเป็ นการรับสาร ผูอ้ ่านจะได้รับสาระ
ความรู้ ทาให้เป็ นผูท้ ี่ทนั โลกทันเหตุการณ์อยูเ่ สมอ คลังข้อมูลนี้ เป็ นพื้นฐานแห่ งความรู ้ที่จะนาไปสู่ การ
คิดได้คิดเป็ นในโอกาสต่อไป การอ่านทาให้ผอู ้ ่านได้พฒั นาความคิด เนื่ องจากการอ่านเป็ นพฤติกรรม
การรั บ สารที่ มี ค วามคิ ด เป็ นแกนกลาง ขณะที่ อ่ า นผู ้อ่ า นจะต้อ งใช้ส มองขบคิ ด พิ จ ารณา ค้น หา
ความหมาย และทาความเข้าใจข้อความที่อ่านไปตามระดับความสามารถ การอ่านนี้ เป็ นผลมาจากการ
ฝึ กสมองขณะที่อ่าน ทาให้เกิดพัฒนาการทางความคิด ผูท้ ี่อ่านหนังสื อมากจึงมักเป็ นปราชญ์หรื อนักคิด
การอ่านหนังสื อจึงทาให้ผูอ้ ่านได้พฒั นาการใช้จินตนาการ เพราะการอ่านทาให้ผูอ้ ่านได้ใช้ความคิ ด
อย่างอิ สระสามารถสร้ างภาพในใจของตนเองโดยการตี ความจากภาษาของผูเ้ ขี ยน ดังนั้นแม้จะอ่าน
หนัง สื อเล่ ม เดี ย วกัน แต่ ผูอ้ ่ า นก็ อาจมี ภาพในใจที่ แ ตกต่ า งกันไปตามจิ น ตนาการของแต่ ล ะคน นัก
การศึกษาต่างเห็ นตรงกันว่า ประสบการณ์ครั้งแรกในการอ่านนั้นมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการปรับตัว
ของเด็ก ความสาเร็ จในการเรี ยนตลอดจนทัศนคติของเด็กที่มีต่อการอ่านหนังสื อจะเป็ นหนทางนาไปสู่
ความสาเร็ จทางการศึกษาสื บไป (รัตนา ศิริพานิช 2522:139-140) การสร้างนิ สัยรักการอ่านจึงเป็ นสิ่ งจา
เป็ นที่บุคคลควรได้รับการฝึ กฝนเพื่อให้เป็ นนักอ่านที่ดี (กรมวิชาการ 2546:11) คนที่ไม่ชอบอ่านหนังสื อ
หรื อไม่มีนิสัยรักการอ่านจะเป็ นสิ่ งบัน่ ทอนความก้าวหน้าทางด้านวัตถุและจิตใจ (จารุ ดี ผโลประการ
2538: 6) โดยเฉพาะในวัยเด็ก การปลูกฝั งนิ สัยรักการอ่านให้เด็ก จะส่ งเสริ มให้เด็กเป็ นคนดี พร้ อมทั้ง
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ทางกาย วาจา ใจ และสติปัญญา อันประกอบด้วยมีความรู้ ดี ความประพฤติดี มีพลานามัยสมบูรณ์ดี
สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดว้ ยตนเอง และนาความรู ้ น้ นั ไปใช้ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุ มชน
ประเทศชาติ ตลอดจนมนุษยชาติท้ งั มวล (สวัสดิ์ เรื องวิเศษ 2523: 5) การสร้างเสริ มนิสัยรักการอ่านควร
เริ่ มตั้งแต่วยั เด็ก เพราะเมื่อเด็กรั กการอ่านตั้งแต่เล็กๆ แล้ว เวลาที่เติบโตขึ้นนิ สัยรั กการอ่านจะติ ดตัว
ต่อไปเรื่ อยๆ เป็ นผลดีต่อการเรี ยนและการปรับปรุ งตัวให้เข้ากับสังคมและสิ่ งแวดล้อมของเด็กได้เป็ น
อย่างดี (ฉวีวรรณ คูหาภินนั ท์ 2527: 19)

จุดประสงค์ ของการอ่าน
ในการอ่ า นบุ ค คลแต่ ล ะคนจะมี จุ ด ประสงค์ ข องตนเอง คนที่ อ่ า นข้อ ความเดี ย วกัน อาจมี
จุดประสงค์หรื อความคิดต่างกัน โดยทัว่ ไปจุดประสงค์ของการอ่านมี 3 ประการ คือ
การอ่านเพื่อความรู ้ ได้แก่ การอ่านหนังสื อประเภทตารา สารคดี วารสาร หนังสื อพิมพ์ และ
ข้อความต่าง ๆ เพื่อให้ทราบเรื่ องราวอันเป็ นข้อความรู้ หรื อเหตุการณ์บา้ นเมือง การอ่านเพื่อความรอบรู ้
เป็ นการอ่านที่จาเป็ นที่สุดสาหรับครู เพราะความรู ้ต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอยูท่ ุกขณะ แม้จะได้
ศึ ก ษามามากจากสถาบัน การศึ ก ษาระดับ สู ง ก็ ย งั มี สิ่ ง ที่ ย งั ไม่ รู้ แ ละต้อ งค้น คว้า เพิ่ ม เติ ม ให้ ท ัน ต่ อ
ความก้าวหน้าของโลกข้อความรู ้ต่าง ๆอาจมิได้ปรากฏชัดเจนในตารา แต่แทรกอยูใ่ นหนังสื อประเภท
ต่าง ๆแม้ในหนังสื อประเภทบันเทิงคดีก็จะให้เกร็ ดความรู ้ควบคู่กบั ความบันเทิงเสมอ
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การอ่านเพื่อความคิดแนวความคิดทางปรัชญา วัฒนธรรม จริ ยธรรม และความคิดเห็ นทัว่ ไป
มักแทรกอยู่ในหนังสื อแทบทุกประเภท มิ ใช่ หนังสื อประเภทปรั ชญา หรื อจริ ยธรรมโดยตรงเท่านั้น
การศึกษาแนวคิดของผูอ้ ื่น เป็ นแนวทางความคิดของตนเองและอาจนามาเป็ นแนวปฏิบตั ิในการดาเนิน
ชี วิตหรื อแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชี วิตผูอ้ ่านจะต้องใช้วิจารณญาณในการเลือกนาความคิดที่ได้อ่านมาใช้ให้
เป็ นประโยชน์ในบางเรื่ องผูอ้ ่านอาจเสนอความคิ ดโดยยกตัวอย่างคนที่ มีค วามคิ ดผิดพลาดเพื่ อ เป็ น
อุ ท าหรณ์ ใ ห้ผูอ้ ่ า นได้ค วามยั้ง คิ ด เช่ น เรื่ องพระลอแสดงความรั ก อันฝื นทานองคลองธรรมจึ ง ต้อ ง
ประสบเคราะห์กรรมในที่สุดผูอ้ ่านที่ขาดวิจารณญาณมีความคิดเป็ นเรื่ องจูงใจให้คนทาความผิดนับว่า
ขาดประโยชน์ทางความคิดที่ควรได้ไปอย่างน่าเสี ยดายการอ่านประเภทนี้ จึงต้องอาศัยการศึกษาและการ
ชี้ แนะที่ ถู ก ต้องจากผูม้ ี ป ระสบการณ์ ใ นการอ่ า นมากกว่า ครู จึ ง ต้อ งใช้วิ จารณญาณในการอ่ า นเพื่ อ
ความคิดของตนเองและเพื่อชี้แนะหรื อสนับสนุนนักเรี ยนให้พฒั นาการอ่านประเภทนี้
การอ่านเพื่อความบันเทิงเป็ นการอ่านเพื่อฆ่าเวลา เช่ น ระหว่างที่คอยบุคคลที่นดั หมาย คอย
เวลารถไฟออก เป็ นต้น หรื ออ่านหนังสื อประเภทบันเทิงคดีในเวลาว่าง บางคนที่มีนิสัยรักการอ่านหาก
รู ้สึกเครี ยดจากการอ่านหนังสื อเพื่อความรู้ อาจอ่านหนังสื อประเภทเบาสมองเพื่อการพักผ่อน หนังสื อ
ประเภทที่ ส นองจุ ด ประสงค์ข องการอ่ า นประเภทนี้ มี จ านวนมาก เช่ น เรื่ อ งสั้ น นวนิ ย าย การ์ ตู น
วรรณคดีประเทืองอารมณ์ เป็ นต้นจุดประสงค์ในการอ่านทั้ง 3 ประการดังกล่าว อาจรวมอยูใ่ นการอ่าน
ครั้งเดียวกันก็ได้โดยไม่จาเป็ นต้องแยกจากกันอย่างชัดเจน
คุณค่าของการอ่าน ในการส่ งเสริ มการอ่าน ครู ควรชี้ ให้นกั เรี ยนเห็ นคุ ณค่าของการอ่าน ซึ่ งจะ
เป็ นแนวทางในการเลือกหนังสื อด้วย คุณค่าดังกล่าวมามีดงั นี้
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1) คุ ณค่าทางอารมณ์ หนังสื อที่ ให้คุณค่าทางอารมณ์ ได้แก่ วรรณคดี ที่มีความงามทั้งถ้อยคา
น้ าเสี ยง ลี ลาในการประพันธ์ ตลอดจนความงามในเนื้ อหา อาจเรี ยกได้ว่ามี “รส” วรรณคดี ซึ่ งตารา
สันสกฤต กล่าวว่า มีรส 9 รส คือ
1.1) รสแห่งความรักหรื อความยินดี
1.2) รสแห่งความรื่ นเริ ง
1.3) รสแห่งความสงสาร
1.4) รสแห่งความเกรี้ ยวกราด
1.5) รสแห่งความกล้าหาญ
1.6) รสแห่งความน่ากลัวหรื อทุกขเวทนา
1.7) รสแห่งความเกลียดชัง
1.8) รสแห่งความประหลาดใจ
1.9) รสแห่งความสงบสันติในวรรณคดีไทยก็แบ่งเป็ น 4 รส คือ
1.9.1) เสาวจนี การชมความงาม
1.9.2) นารี ปราโมทย์ การแสดงความรัก
1. 9.3) พิโรธวาทัง การแสดงความโกธรแค้น
1. 9.4) สัลลาปังคพิไสย การคร่ าครวญ
หลายท่านคงเคยได้ศึกษามาแล้ว หนังสื อที่มิใช่ ตาราวิชาการโดยตรง มักแทรกอารมณ์ไว้ดว้ ย
ไม่มากก็นอ้ ย ทั้งนี้เพื่อให้น่าอ่านและสนองอารมณ์ของผูอ้ ่านในด้านต่าง ๆ
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2) คุณค่าทางสติปัญญาหนังสื อดียอ่ มให้คุณค่าทางด้านสติปัญญา อันได้แก่ ความรู้และความคิด
เชิงสร้างสรรค์ มิใช่ความคิดในเชิงทาลายความรู ้ในที่น้ ีนอกจากความรู ้ทางวิชาการแล้วยังรวมถึงความรู ้
ทางการเมือง สังคม ภาษา และสิ่ งต่าง ๆ อันเป็ นประโยชน์แก่ผอู ้ ่านเสมอ แม้จะหยิบหนังสื อมาอ่านเพียง
2-3 นาทีผอู ้ ่านก็จะได้รับคุณค่าทางสติปัญญาไม่ดา้ นใดก็ดา้ นหนึ่ งหนังสื ออาจจะปรากฏในรู ปของเศษ
กระดาษถุงกระดาษ แต่ก็จะ “ให้ ” บางสิ่ งบางอย่างแก่ผอู ้ ่านบางครั้งอาจช่วยแก้ปัญหาที่คิดไม่ตกมาเป็ น
เวลานานทั้งนี้ ยอ่ มสุ ดแต่วจิ ารณญาณและพื้นฐานของผูอ้ ่านด้วยบางคนอาจมองผ่านไปโดยไม่สนใจแต่
บางคนอาจมองลึ กลงไปเห็ นคุ ณค่าของหนังสื อนั้นเป็ นอย่างยิ่งคุ ณค่าทางสติปัญญาจึงมิ ใช่ ข้ ึ นอยู่กบั
หนังสื อเท่านั้น หากขึ้นอยูก่ บั ผูอ้ ่านด้วย
3) คุ ณค่าทางสังคม การอ่านเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาแต่เป็ นโบราณกาล หาก
มนุ ษ ย์ ไม่ มี นิ สั ย ในการอ่ า น วัฒ นธรรมคงสู ญ สิ้ น ไป ไม่ สื บ ทอดมาจนบัด นี้ วัฒ นธรรมทางภาษา
การเมือง การประกอบอาชีพ การศึกษา กฎหมาย ฯลฯ เหล่านี้อาศัยหนังสื อและการอ่านเป็ นเครื่ องมือใน
การเผยแพร่ และพัฒนาให้คุณค่าแก่สังคมนานัปการ หนังสื ออาจทาให้การเมืองเปลี่ยนแปลงไปได้หากมี
คนอ่านเป็ นจานวนมาก หนังสื อและผูอ้ ่าน จึงอาศัยกันและกันเป็ นเครื่ องสื บทอดวัฒนธรรมของมนุ ษย์
ในสังคมที่เจริ ญแล้ว จะเห็นได้วา่ ในกลุ่มคนที่ไม่มีภาษาเขียน ไม่มีหนังสื อไม่มีการอ่านวัฒนธรรมของ
สังคมนั้นมักล้าหลัง ปราศจากการพัฒนา การอ่านจึงให้คุณค่าทางสังคมในทุกด้าน
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ความเข้ าใจในการอ่าน
ความเข้าใจในการอ่านเป็ นสิ่ งที่สาคัญอย่างยิง่ ของการอ่าน เพราะว่าเป็ นจุดประสงค์
เบื้ องต้นของการอ่านทัว่ ๆไป อ่านแล้วนาไปสัมพันธ์ กบั ความรู ้ เดิ ม เพื่อทาให้เกิ ดความรู ้ ใหม่ๆ จาก
ความหมายของความเข้าใจในการอ่าน ได้มีผใู ้ ห้ความหมายเกี่ยวกับความเข้าใจในการอ่านไว้ ดังนี้
Roe ( 1893, p.15 ) กล่าวว่า ความเข้าใจในการอ่านคือ การเรี ยบเรี ยง การตีความ และ ประเมินผลสิ่ งที่
ผูเ้ ขียนเขียนเนื้อหาโดยใช้ความรู ้ที่ได้จากประสบการณ์ชีวิต สมุทร เซ็นเชาวนิช ( 2542, หน้า 73-74 ) ได้
กล่ า วไว้ว่า ความเข้า ใจ ( Comprehension ) เป็ นเรื่ องที่ มี ค วามสั ม พันธ์ ที่ เกี่ ย วข้องกับ การศึ กษา และ
ประสบการณ์หลายๆ ด้านของแต่ละคน ความเข้าใจถือว่าเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญอย่างยิง่ ของการอ่าน
ถ้าอ่านแล้วไม่เกิ ดความเข้าใจก็อาจกล่ าวว่าการอ่านที่ แท้จริ งยังไม่เกิ ดขึ้ น ซึ่ งการอ่านนั้นก็ตอ้ งอาศัย
ความเข้าใจในการอ่านด้วย
ความเข้าใจมีองค์ประกอบที่สาคัญๆ พอสรุ ปได้ดงั นี้
1. สามารถจดจาเรื่ องราวส่ วนใหญ่ที่ได้อ่านมาแล้วได้
2. สามารถจับใจความสาคัญๆ ได้ สามารถแยกแยะ หรื อระบุประเด็นหลักออกจากประเด็นย่อยที่ ไม่
จาเป็ นหรื อไม่สาคัญมากนักได้ สามารถประเมินค่าได้วา่ อะไรบ้างที่ควรสนใจเป็ นพิเศษ
3. สามารถตีความเกี่ยวกับเรื่ องราวข้อคิดเห็นที่อ่านมาแล้วได้วา่ มีนยั สาคัญหรื อลึกซึ้ งมากน้อย
เพียงใด
4. สามารถสรุ ปลงความเห็นจากสิ่ งที่ได้อ่านมาแล้วได้อย่างถูกต้อง มีเหตุผล และน่าเชื่อถือ
5. สามารถใช้วจิ ารณญาณของตนพิจารณาใตร่ ตรองข้อสรุ ปหรื อการอ้างต่างๆ ของผูเ้ ขียนได้
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อย่างถูกต้อง และเป็ นระบบ ไม่สับสน สามารถถ่ายโอนหรื อประสมประสานความรู ้ ที่ได้จากการอ่าน
กับประสบการณ์อื่นๆ ได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ
จากข้อคิดเห็นของนักการศึกษาดังกล่าว สามารถสรุ ปได้วา่ ความเข้าใจในการอ่าน คือความ
สามารถในการท าความเข้า ใจในเนื้ อเรื่ องที่ ไ ด้อ่ า นโดยเริ่ ม ตั้ง แต่ ค า วลี ประโยค และบทอ่ า นที่ มี
ข้อความยาวๆ รวมทั้งสามารถสรุ ปในความสาคัญ และบอกรายละเอียดของเรื่ องที่อ่านได้

ระดับความเข้ าใจในการอ่าน
ระดับความสามารถเข้าใจในการอ่านของบุคคลนั้นจะขึ้นอยูก่ บั จุดประสงค์ และความสามารถ
ของการอ่าน ดังที่ มีนักการศึ กษาหลายท่านได้ให้ขอ้ คิ ดเห็ นเกี่ ยวกับระดับความเข้าใจในการอ่านไว้
ดังต่อไปนี้
Smith ( 1988 ) ได้แบ่งระดับของความเข้าใจในการอ่านออกเป็ น 4 ระดับ คือ
1. ระดับความเข้ าใจความหมายตามตัวอักษร ( Literal Comprehension ) เป็ นการจับความหมาย
ตรงตามตัวอักษร และข้อความที่ปรากฏโดยไม่ตอ้ งอาศัยการตีความหรื ออ่านระหว่างบรรทัด
2. ระดับความเข้ าใจแบบตีความ ( Interpretation ) เป็ นการเข้าใจความหมายที่ไม่มีปรากฎตรง
ตามตัวอักษร แต่ผอู ้ ่านต้องพยายามอ่านให้ได้มาซึ่ งความหมายที่แฝงอยู่ อันเป็ นการอ่านระหว่างบรรทัด
และอ่ า นไปเกิ น กว่ า ข้อ ความในบรรทัด อัน ประกอบด้ ว ยทัก ษะย่ อ ยต่ า งๆ เช่ น การตี ค วามจาก
ภาพประกอบ การเปรี ยบเทียบความแตกต่าง และความเหมือน การเรี ยงลาดับเหตุการณ์ การหาเหตุและ
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ผล การจับใจความสาคัญ การพยากรณ์ การสรุ ปความ การเข้าใจลักษณะของตัวละคร และการเข้าใจ
จุดประสงค์ของผูเ้ ขียน
3. ระดับการอ่ านอย่ างมีวิจารณญาณ ( Critical Reading ) ความเข้าใจระดับนี้ จะเกี่ ยวกับการ
แยกแยะข้อเท็จจริ ง วิเคราะห์ และประเมินค่าในสิ่ งที่ อ่าน ซึ่ งในการอ่านอย่างมี วิจารณญาณนี้ ผูอ้ ่าน
จะต้องสามารถเข้าใจความหมายตรงตามตัวอักษร และเข้าใจความหมายที่เกิ ดจากการตีความจากนั้น
จะต้องเปรี ย บเที ย บความหมายกับ ประสบการณ์ เดิ ม มี ก ารใช้เกณฑ์เพื่ อประเมิ นข้อความ และการ
นาไปสู่ การยอมรับหรื อไม่ยอมรับ ตลอดจนการปรับเปลี่ยน โครงสร้างความรู ้หรื อเจตคติของตนเองต่อ
เรื่ องที่อ่านได้ในที่สุด
4. ระดับการอ่ านอย่ างสร้ างสรรค์ ( Creative Reading ) การอ่านเพื่อความเข้าใจนั้นไม่ได้หยุด
เพียงปรับโครงสร้างข้อมูล หรื อเจตคติแต่ยงั รวมไปถึงการนาความรู ้มาใช้ในโอกาสอื่นอย่างเหมาะสม
ในการเรี ยนการสอนอ่านนักเรี ยนอาจไม่ได้นาแนวความคิดที่ได้จากการอ่านไปใช้ในทันทีทนั ใด เช่น
ความซาบซึ้ งในอรรถรสของวรรณคดี อาจไม่เกิดขึ้นทันทีจนทาให้นกั เรี ยนไม่ขวนขวายหาอ่านต่อ แต่
ความซาบซึ้ งอาจเกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปหลายปี แล้ว
Burmeister ( 1974 ) ได้แบ่งระดับความเข้าใจในการอ่านไว้ค่อนข้างละเอียด โดยอาศัยพื้นฐาน
จาก Norris Sanders ซึ่ งดัดแปลงมาจาก Bloom’s taxonomy ซึ่ งได้แบ่งระดับความเข้าใจเป็ น 7 ระดับ
ดังนี้
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1. ระดับความจา ( Memory ) เป็ นระดับที่ผอู ้ ่านสามารถจาในสิ่ งที่ผเู ้ ขียนเขียนไว้ได้ เช่น จาได้
ในเรื่ องราวเกี่ยวกับข้อเท็จจริ ง วันที่ คาจากัดความใจความสาคัญของเรื่ อง คาสั่ง และระดับเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในเรื่ อง เป็ นต้น
2. ระดับการแปลความหมาย ( Translation ) เป็ นระดับความเข้าใจที่ผอู ้ ่านนาข้อความหรื อ
เรื่ องราวที่ได้อ่านไปแปลเป็ นรู ปอื่น เช่น การแปลจากภาษาหนึ่งเป็ นอีกภาษาหนึ่ง การให้คาจากัดความ
การนาใจความไปแปลเป็ นรู ปแผนภูมิ เป็ นต้น
3. ระดับตีความ ( Interpretation ) เป็ นระดับความเข้าใจที่ ผอู ้ ่านสามารถเข้าใจในสิ่ งที่ผเู ้ ขียน
มิได้เขียนไว้โดยตรง เช่ น หาสาเหตุเมื่อกาหนดผลมาให้ หรื อให้สาเหตุมาแล้วสามารถหาผลได้ การ
คาดคะเนหรื อทานายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น การจับใจความสาคัญของเรื่ อง เป็ นต้น
4. ระดับการประยุกต์ ใช้ ( Application ) เป็ นระดับที่ผอู ้ ่านสามารถเข้าใจในหลักการ และ นาไป
ประยุกต์ใช้จนประสบความสาเร็ จ
5. ระดับการวิเคราะห์ ( Analysis ) เป็ นระดับความเข้าใจที่ ผอู ้ ่านสามารถแยกแยะส่ วนย่อยที่
ส าคัญ เป็ นส่ ว นใหญ่ ได้แ ก่ การวิ เ คราะห์ โ ฆษณา การวิ เ คราะห์ ค าประพัน ธ์ การเข้า ถึ ง ความให้
สมเหตุสมผลของเรื่ องที่เขียน ตลอดจนการลงความเห็นในเรื่ องที่อ่านได้
6. ระดับการสั งเคราะห์ ( Synthesis ) เป็ นการนาเอาความคิดเห็นจากเรื่ องที่อ่านมารวบรวมและ
จัดเรี ยงใหม่
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7. ระดับการประเมินผล ( Evaluation ) เป็ นความสามารถในการกาหนดเกณฑ์ และตัดสิ น เรื่ อง
ที่อ่านโดยอาศัยเกณฑ์จากประสบการณ์ของตนเอง
จากการแบ่งระดับความเข้าใจในการอ่านของนักการศึกษาดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น จะ
เห็นว่า ระดับความเข้าใจในการอ่านนั้นมีหลายระดับ คือ ระดับความจาซึ่ งเป็ นความเข้าใจในระดับต้น
ระดับการแปลความหมาย ระดับตีความ ระดับการนาไปประยุกต์ใช้ ระดับการคิดวิเคราะห์ ระดับ
การสังเคราะห์ และระดับการประเมินผลซึ่ งเป็ นระดับที่ผอู ้ ่านเข้าใจเนื้อเรื่ องที่อ่านได้อย่างดีที่สุด

ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการอ่านเพือ่ ความเข้ าใจ
การที่ผอู ้ ่านสามารถอ่านด้วยความเข้าใจตรงตามที่ผเู ้ ขียนต้องสื่ อความหมายนั้นต้องอาศัย
ปั จจัยต่างๆ ช่ วย ซึ่ ง Pearson and Johnson ( 1978 ) ได้กล่ าวถึ งปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อการอ่านเพื่อความ
เข้าใจ ไว้ดงั นี้
ปัจจัยภายในทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการอ่านเพือ่ ความเข้ าใจ ได้แก่
1. ความรู้ ทางภาษา ( Linguistic Knowledge )โดยผูอ้ ่านจะต้องมีความรู ้เกี่ยวกับภาษา ระดับ คือ
เสี ยง คา ความหมาย และโครงสร้าง ซึ่งในระยะเริ่ มเรี ยนผูเ้ รี ยนจะเรี ยนรู ้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวอักษร
และความหมายของคาแต่ละคา การนาคาเรี ยงประโยค เมื่อมีประสบการณ์ในการอ่านมากขึ้น ผูเ้ รี ยนจะ
สามารถอ่านด้วยความเข้าใจมากขึ้น
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ในส่ วนของความรู ้ ท างภาษาที่ เกี่ ย วข้องกับ การอ่ า นนั้น Smith and Robinson ( 1981 )ได้แสดงความ
คิดเห็นว่าความรู ้ทางภาษามีความสาคัญต่อการอ่านบทอ่านหรื อข้อเขียนต่างๆ ซึ่ งบทอ่าน และข้อเขียน
จะประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้
1. สัญลักษณ์ทางการเขียนที่ถูกนามาเป็ นคาใช้แทนเสี ยงพูด ( Graphemes )
2. หน่ วยของภาษาที่เล็กที่สุดที่มีความหมาย ( Morpheme ) เช่ น bells ประกอบด้วยหน่ วยของ
ภาษาสองหน่วย คือ bells และs ซึ่ง s เป็ นหน่วยของภาษาที่มีความหมายเป็ นพหูพจน์
3.โครงสร้ า งของภาษาหรื อ การน าเอาค ามาเรี ย งกัน เพื่ อ ให้ เ ป็ นภาษาที่ เ หมาะสมหรื อ เป็ น
ประโยค (Syntax )
4. ความหมายในภาษา ( Semantics ) เป็ นความหมายเฉพาะคาใดคาหนึ่ง แต่เป็ นความหมายเกิด
จากความสัมพันธ์ระหว่างคาต่างๆ ด้วย
2. ความสนใจและแรงจูงใจ ( Interest and Motivation ) ความสนใจเป็ นปั จจัยที่ สาคัญที่ช่วยให้
เกิดความเข้าใจในสิ่ งที่อ่าน นักเรี ยนจะเข้าใจเรื่ องราวต่างๆที่อ่านได้ดีข้ ึน ถ้านักเรี ยนมีความสนใจเรื่ อง
นั้นๆ ดังนั้น ในการช่วยนักเรี ยนพัฒนาการอ่านด้วยความเข้าใจ ครู สามารถสร้างความสนใจ โดยใช้สื่อ
ต่างๆ และเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนเลื อกเรื่ องที่ อ่านด้วยความเข้าใจ สาหรับด้านแรงจูงใจนั้นจะเกิ ดจาก
ความสนใจ ผูส้ อนสามารถสร้างแรงจูงใจในการอ่านให้กบั ผูเ้ รี ยนโดยการใช้สิ่งเร้า ให้กาลังใจ เสนอผล
สะท้อนกลับ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดเจตคติที่ดีต่อการอ่าน
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3. ความสามารถในการอ่านและการตีความ ( Ability to read and to interpret ) เป็ นความสามารถ
ในการอ่านที่เข้าใจความหมายของข้อความได้อย่างรวดเร็ ว สามารถที่จะใช้การรู้ความหมายของคา ช่วย
ตีความในส่ วนอื่นๆ ที่ไม่รู้ เข้าใจวิธีการเรี ยบเรี ยงเนื้อหา และความสัมพันธ์ระหว่างประโยคต่างๆ
4. ความสามารถในการวิเคราะห์ โครงสร้ างของเนื้อหา ( Text schema ) เนื้ อเรื่ อง หรื อ บทอ่าน
แต่ละชิ้ นมีลกั ษณะโครงสร้ างที่แตกต่างกัน ซึ่ งสะท้อนให้เห็นความเชื่ อ และวัฒนธรรมของผูเ้ ขียนถ้า
เนื้อเรื่ องเสนอเรื่ องราวแตกต่างไป จากวัฒนธรรม และประสบการณ์ของผูอ้ ่าน การอ่านก็อาจไม่ประสบ
ความสาเร็ จได้

ปัจจัยภายนอกทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการอ่านด้ วยความเข้ าใจ ได้แก่
1. เนื้อเรื่ องหรื อข้ อเขียน ผูอ้ ่านจะไม่เข้าใจเนื้ อเรื่ องที่มีเนื้ อเรื่ องไม่สมบูรณ์ เว้นแต่ในกรณี ที่
ผูอ้ ่านมีความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับเนื้อเรื่ องนั้นมาก่อน
2. สภาพแวดล้อมทางบ้ าน สภาพแวดล้อมทางบ้านเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการอ่าน
ครอบครั วที่ มี ค วามพร้ อมมี การเตรี ย มตัวเด็ กล่ วงหน้าในด้า นภาษา และความคิ ดต่ างๆ จะส่ ง ผลต่อ
ความสามารถในการอ่านเมื่อเข้าเรี ยนในโรงเรี ยน
3. สภาพแวดล้ อมทางโรงเรียน ประกอบด้วย ครู เพื่อน และสภาพห้องเรี ยน ครู เป็ นผูม้ ีบทบาท
ช่วยพัฒนาการอ่านด้วยความเข้าใจของนักเรี ยนได้ โดยการสร้างบรรยากาศในการเรี ยน การสอน การ
เตรี ยมความพร้ อมของนัก เรี ย นก่ อนการอ่า น การเลื อกใช้แบบเรี ยนเหมาะสมกับความสามารถของ
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นัก เรี ย น ตลอดจนการเลื อกใช้ค าถามต่ า งๆ เหมาะสมกับ ระดับ ของนัก เรี ย น ส าหรั บ กลุ่ ม เพื่ อนก็ มี
อิทธิ พลต่อการพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจเช่นกัน กลุ่มเพื่อนที่มีการแข่งขันจะช่วยกระตุน้ ให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ ในการเรี ยน ครู อาจฝึ กให้นกั เรี ยนทางานร่ วมกันได้ โดยให้นกั เรี ยนมีความสามารถในการอ่าน
สู งช่วยนักเรี ยนที่มีปัญหาในการอ่านในด้านสภาพห้องเรี ยนที่มีความพร้อมในด้านแหล่งค้นคว้า และมี
บรรยากาศที่ดี จะช่วยกระตุน้ ให้นกั เรี ยนค้นคว้า และรักการอ่านได้
จากปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการอ่านข้างต้น อาจกล่าวได้วา่ ความเข้าใจในการอ่านของผูอ้ ่านอาจ
มีสาเหตุมาจากปั จจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก โดยปั จจัยภายในประกอบด้วย ความรู้ ทางภาษา
ความสนใจ และแรงจูงใจ ความสามารถในการอ่าน และการตีความ ความสามารถในการวิเคราะห์
โครงสร้างของเนื้ อหา ส่ วนปั จจัยภายนอก ประกอบด้วย เนื้ อเรื่ อง หรื อ ข้อเขียนที่ผอู ้ ่านไม่มีความรู ้เดิม
เกี่ยวกับเรื่ องที่อ่าน สภาพแวดล้อมทางบ้าน สภาพแวดล้อมทางโรงเรี ยนที่มีเพื่อน ครู สภาพห้องเรี ยน
ซึ่ งปั จจัยทั้งภายนอก และภายในเหล่านี้ลว้ นแล้วแต่ส่งผลต่อความสามารถในการอ่านของผูอ้ ่านทั้งสิ้ น

วิธีวดั ความเข้ าใจในการอ่าน
สุ ภทั รา อักษรานุเคราะห์ ( 2531,หน้า 59-61 ) ได้กล่าวว่า ทักษะการอ่านเป็ นทักษะที่เสริ ม
และพัฒนาการสอนทักษะอื่นๆ คือ ฟัง-พูด และเขียน ฉะนั้น การประเมินผลอาจทาได้โดยการให้ผเู้ รี ยน
อ่านแล้วแสดงความเข้าใจในเรื่ องที่อ่าน โดยแสดงออกมาโดยใช้ทกั ษะการฟั ง -พูด หรื อ เขียนได้ดงั
ตัวอย่างต่อไปนี้ คือ
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1. ให้หาความหมายของคาศัพท์
2. ให้บอกเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประโยค ( Discourse Features )
3. ให้หาความหมายจากประโยคที่กาหนดให้
4. ให้ตอบคาถามเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่านโดยใช้คาถามแบบมีคาตอบให้เลือก ( Multiple Choices )
5. ให้เรี ยงลาดับสิ่ งที่อ่านให้ถูกต้อง
6. ให้เติมคาลงในช่องว่างโดยใช้วธิ ี โคลซ ( Cloze Test )
7. ให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่านอย่างง่ายๆ
8. ให้ต้ งั ชื่อเรื่ อง
สุ มิตรา อังวัฒนสกุล ( 2537,หน้า 215-220 ) ได้เสนอรู ปแบบการวัด และการประเมินผลการ
อ่าน ดังนี้ การทดสอบองค์ประกอบย่อยๆ ของการอ่าน เป็ นการทดสอบย่อยๆ ทางภาษา ได้แก่ คาศัพท์
อันเป็ นพื้นฐานในการอ่าน เหมาะสาหรับผูเ้ รี ยนการอ่านในระดับเริ่ มต้น หรื อ ผูท้ ี่มีความสามารถในการ
อ่านจากัดการทดสอบในลักษณะนี้ ได้แก่ การที่ครู อ่านออกเสี ยงคาศัพท์ และให้นกั เรี ยนเลือกคาศัพท์ที่
ตรงกับ ค าที่ อ อกเสี ย งหรื อ การใช้เทคนิ ค “ Same-Different ” ให้นัก เรี ย นเลื อกหรื อการให้ ค าหลัก (
KeyWords ) คาหลัก ซึ่ง ข้อมากะ
1. การทดสอบความเข้ าใจในระดับประโยค ( Sentence Comprehension ) ความเข้าในในการ
อ่านในระดับข้อความ หรื อ บทความจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผูอ้ ่านมีความเข้าใจในระดับประโยคได้แล้ว
ดังนั้น การอ่านในระดับประโยคจึงต้องเป็ นสิ่ งที่ผเู ้ รี ยนรู ้ก่อน ซึ่ งเป็ นการอ่านที่เหมาะสาหรับนักเรี ยนที่
เริ่ มต้นเรี ยนการอ่าน สาหรับลักษณะการทดสอบความเข้าใจในระดับประโยค สามารถทาได้ดงั ต่อไปนี้
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1.1 การเลือกรู ปภาพให้ตรงกับประโยคที่กาหนดให้
1.2 การตอบคาถามโดยใช้รูปภาพประกอบ
1.3 การใช้วลีและประโยคเป็ นตัวแนะ ( Phrase and Sentence Cues ) ลักษณะของข้อสอบ
ประเภทนี้ ได้แก่ การสรุ ปถ่ายโอน ( Paraphrase ) ประโยคหรื อวลีที่กาหนดให้
2. การทดสอบความเข้ าใจในบทอ่าน ( Passage Comprehension ) การเลือกบทอ่านที่นกั เรี ยนจะ
ได้พบเห็น ประเภทของคาถามที่สาคัญ ได้แก่
2.1 คาถามแบบให้สรุ ปโอนเรื่ อง ( Paraphrase )
2.2 คาถามแบบให้สังเคราะห์สิ่งที่ได้จากการอ่าน ( Synthesis )โดยผูอ้ ่านจะต้องประมวลข้อมูล
ต่างๆ ที่ได้จากเรื่ องเข้าด้วยกัน เพื่อตอบคาถาม
2.3 คาถามให้สรุ ปอ้างอิงจากสิ่ งที่อ่าน ( Inference )
3. แบบทดสอบชนิดโคลซแบบมีตัวเลือก ( Multiple Choice Cloze )
แบบทดสอบโคลซชนิด Standard Clozeไม่เหมาะที่จะใช้วดั ความเข้าใจในการอ่าน เพราะแบบทดสอบ
ชนิ ด นี้ จะเน้ น ไปทาง Productive Skill เหมาะสมกั บ ทั ก ษะอ่ า นซึ่ งเป็ น Receptive Skill นี้ ยัง มี
แบบทดสอบโคลซอีกแบบหนึ่ง แต่มีลกั ษณะตรงกันข้าม เรี ยกว่า Editing Test วคือ จะกาหนดข้อความ
มาให้นกั เรี ยนอ่านแล้วเลือกคาเกิ นมาที่ไม่เกี่ยวข้องกับความหมายในประโยคออกจากบทอ่าน เหมาะ
สาหรับวัดความสามารถในการอ่านเร็ ว
อัจฉรา วงศ์โสธร ( 2538 หน้า 154-155 ) ประเมินทักษะการอ่านว่า การประเมินทักษะการอ่านสามารถ
ใช้เกณฑ์ที่กาหนดตามส่ วนประกอบของภาษาแบบแยกย่อย และเกณฑ์ที่กาหนดตามความสามารถใน
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การรับสาร หรื อ อาจใช้เกณฑ์ท้ งั สองแบบประยุกต์เข้าด้วยกันโดยใช้น้าหนักเกณฑ์แบบรวมมากกว่า
เกณฑ์แบบย่อย
เกณฑ์ กาหนดความสามารถทางการอ่านทีเ่ ป็ นเกณฑ์ แบบย่อยจะเป็ นดังนี้
1. ความรู้ศพั ท์ ผูเ้ ข้าสอบสามารถเข้าใจคาศัพท์ สานวนที่ใช้ในระดับใด
2. ความรู้ไวยากรณ์ ผูส้ อบสามารถใช้ความรู้ดา้ นไวยากรณ์ในการทาความเข้าใจเกี่ยวกับ
คาสรรพนาม ความเชื่ อมโยงของเนื้ อความ เช่ น การใช้คาสันธาน คาบุพบท ที่กาหนดหน้าที่
ของภาษาว่าเป็ นการขอร้อง เชื้อเชิญ อนุญาต ฯลฯ ได้มากน้อยเพียงใด
เกณฑ์ กาหนดความสามารถทางการอ่านแบบรวมจะเป็ นดังนี้
1. ความสามารถเรี ยบเรี ยงความ ได้แก่ การอ่านแล้วเข้าใจได้สามารถแสดงความเข้าใจโดย
การตอบคาถามที่ให้เรี ยบเรี ยงถ้อยคาใหม่โดยให้ได้ใจความเดิมหรื อสามารถตอบคาถามแบบเลือกตอบ
และแบบเรี ยงลาดับข้อความเป็ น 1,2,3,...ได้
2. ความสามารถอ่านข้อมูลที่เป็ นรายละเอียด ผูเ้ ข้าสอบสามารถโยงรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
เข้ากับใจความสาคัญของเรื่ องได้ว่าเป็ นรายละเอียดสนับสนุ น หรื อเป็ นรายละเอียดที่แย้งกันเพื่อให้ได้
ข้อมูลตรงกันข้าม ตลอดทั้งเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างรายละเอียดด้วยกัน
3. ความสามารถอ่านจับใจความสาคัญ ผูเ้ ข้าสอบสามารถระบุแก่นเรื่ อง หัวเรื่ อง และใจความ
สาคัญของเรื่ องที่อ่านได้
4. ความสามารถวิเคราะห์ และ ประเมินความสัมพันธ์ของเนื้อความ และสุ นทรี ยศาสตร์ของ
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การใช้ภาษา ผูเ้ ข้า สอบสามารถใช้ความรู้ ด้านค าศัพ ท์ ไวยากรณ์ ความเข้า ใจสิ่ ง ที่ อ่า น และความรู้
เกี่ยวกับรู ปแบบลีลาภาษาที่ใช้ในบทอ่าน ที่เป็ นตัวกระตุน้ วิเคราะห์ ประเมิน และสรุ ปได้วา่ สารที่อ่าน
นั้นเป็ นสารประเภทใด ลีลาภาษาที่ใช้เป็ นทางการหรื อไม่เป็ นทางการเจตนา ทัศนคติของผูเ้ ขียนที่แฝง
อยูส่ ามารถวิพากษ์วิจารณ์ถึงเหตุ และผลที่เกิดขึ้น ถึงความมัน่ คงน่าเชื่ อถือของสมมุติฐานที่ผเู ้ ขียนตั้งไว้
ความเป็ นไปได้ของข้อสรุ ป ตลอดจนสามารถประเมินประสิ ทธิ ผลของบทอ่านนั้นได้วา่ มีความชัดเจน
เข้าสู่ ประเด็นอย่างไม่ออ้ มค้อมและใช้ภาษาได้อย่างกระชับไม่เยิ่นเย้อหรื อไม่ความสามารถในระดับนี้
เป็ นระดับสู งซึ่งต้องอาศัยความรู้ในระดับต้นๆ เป็ นพื้นฐาน
จาการที่นกั การศึกษาได้กาหนดระดับความเข้าใจในการอ่านไว้น้ นั อาจกล่าวได้วา่ ระดับ
ความเข้าใจในการอ่านนั้นมีหลายระดับ ตั้งแต่ ระดับเริ่ มต้น จนถึงระดับสู ง เช่ น ความเข้าในระดับคา
ระดับวลี ระดับประโยค และความเข้าใจระดับสู งสุ ดคือ ระดับข้อความ เป็ นต้น

ขั้นตอนการสอนอ่าน
ทิพวัลย์ มาแสง ( 2532 หน้า 60 ) ระบุข้ นั ตอนจองการอ่านดังต่อไปนี้
1. ครู ผสู ้ อนจะต้องตรวจดูบทเรี ยนหรื อเนื้ อหาที่จะให้นกั เรี ยนอ่านก่อนทุกครั้ง
2. สารวจเสี ยงที่จะเป็ นปั ญหากับนักเรี ยนไทย หรื อคาศัพท์ หรื อประโยคคาพูดว่านักเรี ยนจะ
สามารถออกเสี ยงได้หรื อไม่
3. ดูคาศัพท์นกั เรี ยนอาจมีปัญหาในเรื่ องของความหมาย
4. ตรวจดูไวยากรณ์ และปั ญหาทางด้านไวยากรณ์วา่ นักเรี ยนเคยเรี ยนหรื อไม่ แล้วครู จะต้อง
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สอนก่อนจะต้องเริ่ มสอนอ่าน
จาการที่นกั การศึกษาดังกล่าวข้างต้น ได้กล่าวถึ งลาดับขั้นตอนของการอ่านไว้น้ นั อาจกล่าว
โดยสรุ ปได้ว่า ขั้นตอนในการอ่ า นโดยหลักๆ แล้ว มี 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นก่ อนการอ่า น ขั้น
ระหว่างการอ่าน และขั้นหลังการอ่าน ซึ่ งในการสอนอ่านนั้นครู ควรดาเนิ นการสอนเป็ นไปตามลาดับ
ขั้นตอนดังกล่าว เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความเข้าใจในข้อความที่ได้อ่านนั้นดียงิ่ ขึ้น
สุ มิตรา อังวัฒนกุล ( 2537 หน้า 175-179 ) ได้กล่าวว่าในการสอนอ่านเพื่อการสื่ อสารนั้น
สามารถจัดในการสอนอ่านได้ดงั นี้
1. กิจกรรมก่อนการอ่าน ( Pre-reading Activities ) ดังตัวอย่างในขั้นนี้ ได้แก่
1.1 ให้คาดคะเนเรื่ องที่จะอ่าน เป็ นการกระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนคิดถึงความรู้เดิมแล้วนามาสัมพันธ์
กับเรื่ องที่จะอ่าน การคาดคะเนอาจจะถูกหรื อผิดก็ได้
1.2 ให้เดาความหมายจากบริ บท โดยดูจากประโยคข้างเคียงหรื อจากรู ปภาพ หรื อการแสดง
กริ ยาท่าทาง
2. กิจกรรมระหว่างการอ่าน ( While-reading Activities ) เป็ นการทาความเข้าใจโครงสร้าง
และเนื้อความในเรื่ องที่อ่าน ในขั้นนี้ ได้แก่
2.1 ให้ลาดับเรื่ อง โดยให้ตดั เรื่ องออกเป็ นส่ วนๆ ( Strip Story ) อาจจะเป็ นย่อหน้าหรื อเป็ น
ประโยคก็ได้ แล้วให้ผเู ้ รี ยนในกลุ่มลาดับข้อความกันเอง
2.2 เขียนแผนผังโยงความสัมพันธ์ของเนื้อเรื่ อง ( Semantic Mapping ) เติมข้อความลงใน
แผนผังของเนื้อเรื่ อง ( Graphic Organizer )
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3. กิจกรรมหลังการอ่าน ( Post-reading Activities ) เป็ นการตรวจสอบความเข้าใจของผูเ้ รี ยน
กิจกรรมที่ทาอาจจะเป็ นการถ่ายโยงไปสู่ ทกั ษะอื่นๆ เช่น ทักษะการพูด หรื อ การเขียน ก็ได้ โดย
3.1 ให้บทบาทสมมุติ
3.2 ให้เขียนเรื่ องหรื อเขียนโต้ตอบ
3.3 พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องที่อ่าน

ความสามารถในการอ่านเพือ่ ความเข้ าใจ (Comprehension)
การอ่านเพื่อความเข้าใจมีคุณค่าในฐานะที่เป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู้ ช่วยให้เพลิดเพลิน แต่การ
ที่จะอ่านเข้าใจได้น้ นั เป็ นกระบวนการที่ซบั ซ้อนและมีหลายองค์ประกอบด้วยกัน ดังที่ รู บิน (ปรารถนา
ศรี บุ ญเรื อง. 2540: 7-8, อ้า งถึ ง ใน Rubin. 1991: 325) กล่ า วว่า การอ่ า นเพื่ อความเข้าใจต้องอาศัยเชาว์
ปั ญญามาช่ วยในการทาความเข้าใจ ผูอ้ ่านมีเชาว์ปัญญาดี ก็สามารถอ่านเพื่อความเข้าใจได้ดีและเชาว์
ปั ญญานี้ ก็คือประสบการณ์ เฉพาะตัวของแต่ละคนที่สามารถคิดในระดับสู งได้การอ่านเพื่อความเข้าใจ
ยังประกอบด้วยความสามารถหลัก 2 ประการ คือ ความสามารถในการเข้าใจความหมายของคาและ
ความสามารถในการทาความเข้าใจภาษา ถ้าปราศจากความสามารถทั้งสองแล้วการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้
ชวาล แพรัตกุล (2520: 134) ได้ให้ความหมายของความเข้าใจในการอ่านว่าเป็ นความสามารถ
ในการผสม แล้วขยายความรู ้ความจาให้ได้ไกลออกไปจากเดิมอย่างสมเหตุสมผลซึ่ งจะต้องมีคุณสมบัติ
หลายประการดังนี้ คือ รู ้ความหมายรายละเอียดย่อย ๆ ของเรื่ องนั้นมาก่อนแล้วรู ้ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์

30

ระหว่างความรู ้ยอ่ ย ๆ เหล่านั้น ใหสามารถอธิ บายสิ่ งเหล่านั้นได้ดว้ ยภาษาของตนเอง เมื่อพบสิ่ งอันใดที่
มีทานองเดียวกับที่เคยรู้มาแล้ว ก็สามารถตอบและอธิ บายได้และได้กล่าวถึ งความเข้าใจในการอ่านซึ่ ง
สามารถแสดงออกได้ดงั นี้
1. การแปลความ คือ ความสามารถแปลความหมายของสิ่ งต่าง ๆ โดยลักษณะและนัย
ของเรื่ องราว ซึ่งเป็ นความหมายที่ถูกต้อง
2. การตีความ คือ ความสามารถจัดความสัมพันธ์ระหว่างชิ้นส่ วนย่อย ๆ ของเรื่ องนั้นจน
สามารถนามากล่าวอีกนัยหนึ่งได้
3. การขยายความ คือ ความสามารถขยายความตามนัยของเรื่ องนั้นให้กว้างไกลไปจากสภาพข้อเท็จจริ ง
ได้
ล้ ว น สายยศ และ อัง คณา สายยศ (2539: 43) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของความเข้ า ใจว่ า เป็ น
ความสามารถในการแปลความ ตีความและขยายความจากสื่ อความหมายต่าง ๆ ที่ได้พบเห็นแบ่ง
ส่ วนย่อยออก 3 อย่าง คือ
1. การแปลความ (Comprehension) เป็ นความสามารถในการถ่ายทอดความหมายจากภาษาระดับหนึ่งมา
เป็ นอีกระดับหนึ่งให้เข้าใจกันง่ายขึ้น
2. การตีความ (Interpretation) หมายถึงความสามารถในการสรุ ปการแปลความมองภาพส่ วนรวมมาเป็ น
ใจความสั้น ๆ อย่างได้ความ
3. การขยายความ (Extrapolation) เป็ นความสามารถในการทานายหรื อคาดคะเนข้อเทจ็จริ งล่วงหน้าโดย
อาศัยแนวโน้มที่มีมาแล้ว
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ริ เชค (ปรารถนา ศรี บุญเรื อง. 2540: 8, อ้างถึงใน Richek. 1989: 7) ได้สรุ ปการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจเป็ นกระบวนการของการสร้างความหมายโดยการปฏิสัมพันธ์แบบพลวัตระหว่างผูอ้ ่าน
บทอ่านและสถานการณ์ของการอ่าน ซึ่งแสดงว่าผูอ้ ่านไม่ได้มีความสามารถในการอ่านเพียงระดับเดียว
แต่มีความรู ้ ความเข้าใจและสถานการณ์ของการอ่าน มีผลให้ผอู ้ ่านสามารถอ่านได้หลายระดับความยาก
ง่าย ดิชนั ท์ (ปรารถนา ศรี บุญเรื อง. 2540: 8, อ้างถึงใน Dechant. 1982: 4-6) กล่าวว่าการอ่าน
เพื่ อความเข้า ใจเป็ นกระบวนการสื่ อความหมายทางภาษา ซึ่ ง นาผูอ้ ่ า นให้ม าติ ดต่ อและสื่ อสารด้วย
ความคิด เป็ นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ขียนและผูอ้ ่าน เริ่ มจากความคิดของผูเ้ ขียนแล้วแสดงความคิด
นั้นออกมาเป็ นสัญลักษณ์ การเขียนจะขาดจุดมุ่งหมายไปในทันทีเมื่อปราศจากผูอ้ ่าน
อารี ย ์ วชิ ร วราการ (2542: 36) กล่ า วว่า ความเข้า ใจ (Comprehension) เป็ นการแสดงออกถึ ง
ความสามารถในการสื่ อสารข้อความรู ้ต่าง ๆ ที่มีอยูโ่ ดยใช้ถอ้ ยคาภาษาอย่างใหม่และได้ใจความ
ที่ถูกต้อง จาแนกการแสดงออกถึงความเข้าใจได้ 3 ระดับ ดังนี้
1. การแปลความ เป็ นความสามารถในการแปลความหมายของเรื่ องราว หรื อสิ่ งต่าง ๆ ที่ปรากฏโดยใช้
ถ้อยคาภาษาของตนได้อย่างถกู ต้อง การแปลความแบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะ คือ
1.1 แปลความหมายจากระดับหนึ่งไปอีกระดับหนึ่ง เช่น แปลคาศัพท์ แปลข้อความ
ยาว ๆ ให้กลายเป็ นคาหรื อข้อความสั้น ๆ หรื อแปลศัพท์เทคนิคให้เป็ นคาสามัญ
1.2 การแปลสญั ลักษณ์ ได้แก่ การแปลความหมายจากรู ปภาพ เครื่ องหมาย ตาราง
และสัญลักษณ์ต่าง ๆ
1.3 การถอดความ เป็ นการถามให้แปลความหมายของคติพจน์ คาคม บทกวี คาพังเพย
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สุ ภาษิต ให้เป็ นภาษาสามัญ หรื อแปลภาษาสามัญให้เป็ นบทกวี
2. การตีความ เป็ นความสามารถที่ จะค้นหา เปรี ยบเที ยบทั้งความสาคัญ ความสัมพันธ์ ของส่ วนย่อย
ภายใน เป็ นเรื่ องหรื อเป็ นความสามารถในการจับความหมายสาคัญของเรื่ องนั้นได้หรื อไม่ เช่น
2.1 ให้คน้ หาความหมายหรื อคตินิยมของผูแ้ ต่ง
2.2 ให้คน้ หาข้อความนั้นพาดพิงสัมพันธ์กนั อย่างไร
2.3 ให้ตีความจากกราฟ สถิติ
2.4 ให้คน้ หาความหมายที่ซ่อนอยู่
3. การขยายความ เป็ นความสามารถในการขยายความคิดออกมาโดยอาศัยข้อเท็จจริ งที่ ปรากฏอยู่ เป็ น
ความคิดด้านจินตนาการอย่างมีเหตุผล ข้อสอบที่สร้ างเพื่อจะถามถึ งการพยากรณ์ เหตุการณ์ ต่อไปได้
หรื อไม่ การสร้างคาถามอาจทาได้ 3 ลักษณะ คือ
3.1 ให้ขอ้ มลู เป็ นระยะเวลา แล้วใหอ้ นุมานเหตุการณ์ในช่วงระยะเวลานั้น ๆ
3.2 ให้ขอ้ มลู เป็ นเหตุการณ์ เรื่ องราว และขยายไปสู่ เรื่ องอื่น ๆ
3.3 ให้ขอ้ มลู เป็ นกลุ่มหรื อขนาดแล้วขยายไปสู่ ขนาดอื่น
แวคคา และ แวคคา (วิสาข์ จัติวตั ร์ . 2543: 214-215, อ้างถึงใน Vacca and Vacca. 1986)
กล่าวว่า ระดับการอ่านเพื่อความเข้าใจมี 3 ระดับ
1. การอ่านตรงตามอักษร (Literal Level) คือ การอ่านที่ผอู ้ ่านค้นหาข้อมลู ที่ผเู้ ขียนต้องการ
สื่ อสาร เป็ นการอ่านเพื่อค้นหาว่าผูเ้ ขียนพูดว่าอย่างไร
2. การอ่านในระดับตีความ (Interpretative Level) คือ การอ่านที่ผอู ้ ่านหาความหมายจาก
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ข้อมลู ที่ผเู้ ขียนบอกไว้ ผูอ้ ่านนาข้อมลู ที่ได้มาหาความสัมพันธ์ ตีความ อนุมาน และสรุ ปความคิด
รวบยอด โดยสรุ ปเป็ นการอ่านเพื่อค้นหาว่าผูเ้ ขียนหมายความว่าอย่างไร
3. การอ่านระดับประยุกต์ (Applied Level) คือ การอ่านที่ผอู ้ ่านนาเอาความคิดที่ได้จากบทอ่าน
ไปประยุกต์ใช้ ผูอ้ ่านที่เชี่ ยวชาญจะเชื่ อมโยงความรู ้จากประสบการณ์เดิมเข้ากับความรู ้ที่ได้จากบทอ่าน
ผูอ้ ่านจะทาการสังเคราะห์บทสรุ ปที่ได้จากการนาเอาประสบการณ์ เดิ มของตนมาผนวกเข้ากับความรู ้
จากบทอ่านโดยสรุ ป เป็ นการอ่านเพื่อจะนาเอาความคิดที่ได้ไปประยุกต์ใช้อย่างไร
ไกรคุง อนัคฆกุล และ กรรณิ การ์ อนัคฆกุล (2547: 20) ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อความเข้าใจ หมายถึง เป็ นความสามารถในการผสม แล้วขยายความรู ้ความจาอย่างสมเหตุสมผล ที่
ได้จากการอ่านของนักเรี ยน ในการอ่านระดับการจับใจความสาคัญ (Skimming for Main Ideas) การ
อ่านระดับบอกรายละเอียดของเรื่ อง (Scanning for Details) และการอ่านระดับสรุ ปใจความสาคัญ ซึ่ ง
สามารถแสดงออกได้ดงั นี้
1. การจับใจความสาคัญ (Skimming for Main Ideas) เป็ นความสามารถในการอ่านอย่างรวดเร็ ว
เพือ่ จับใจความสาคัญ (Main idea) ของสิ่ งที่ โดยที่ผอู ้ ่านไม่มุ่งหวังทที่ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของเนื้ อ
เรื่ อง การอ่านประเภทนี้มกั ได้แก่ การอ่านบทความจากหนังสื อพิมพ์ นิตยสาร วารสาร ปกหนังสื อ (ตาม
แผงหรื อร้านขายหนังสื อ) และนวนิยายต่าง ๆ
2. บอกรายละเอียดของเรื่ อง (Scanning for Details) เป็ นความสามารถในการอ่านโดยทัว่ ไป
ไม่วา่ จะเป็ นการอ่านข่าวจากหนังสื อพิมพ์ บทความหรื อข้อความ โฆษณาต่าง ๆ หรื อสิ่ งตีพิมพ์ที่พบอยู่
ในชี วิตประจาวัน ประการแรกที่ ผูอ้ ่ า นต้องกระท า ได้แก่ การถามตัวเองว่า อ่ า นเกี่ ย วกับ เรื่ องอะไร
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(Topic) และมีสาระสาคัญอะไรบ้าง (Main idea) จากนั้นเมื่อ ผูอ้ ่านสนใจเรื่ องราวดังกล่าวก็มกั จะต้อง
อ่านรายละเอียด (Details) เพื่อตีความในระดับอื่นๆ ต่อไป(Cause and effect) เป็ นต้น
3. สรุ ปใจความสาคัญ (Making Inferences) ได้แก่ การลงความเห็น การวินิจฉัยหรื อการสรุ ป
รวบยอดอย่างมีเหตุผล ซึ่ งการสรุ ปใจความสาคัญจากเนื้ อเรื่ อองที่อ่านได้อย่างถูกต้องนั้นผูอ้ ่านจะต้อง
พิจารณาจากรายละเอียดที่ ปรากฏในข้อความแล้วนามาสรุ ปอย่างมีเหตุผล โดยที่ผอู ้ ่านไม่สามารถหา
คาตอบโดยตรงจากเนื้ อเรื่ องได้ ดังนั้นคาถามประเภทสรุ ปใจความสาคัญ จึงเป็ นคาถามที่ยากที่สุดใน
บรรดาค าถามทุก ประเภทที่ ใ ช้วดั ความเข้า ใจในการอ่า นและการที่ จะบอกได้ว่า ผูอ้ ่า นสามารถอ่าน
ข้อความได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ก็ย่อมหมายความว่าผูอ้ ่านสามารถตอบคาถามประเภทสรุ ปใจความ
ส าคัญ ได้อ ย่ า งถู ก ต้อ งด้ว ย การสรุ ป ใจความส าคัญ (Making Inferences) เป็ นกระบวนการคิ ด ใน
ระดับสู งที่ผอู ้ ่านต้องอาศัยข้อเท็จจริ งที่มีอยูใ่ นเนื้ อเรื่ องเป็ นพื้นฐานในการพิจารณา วิธีการหนึ่ งที่ดีที่สุด
ในการเรี ยนรู้ และพัฒนาการสรุ ปใจความสาคัญอย่างมีเหตุผล ได้แก่ การศึกษาการสรุ ปใจความสาคัญ
อย่างถูกต้องมีเหตุผล จากตัวอย่างต่าง ๆ จานวนมาก เพื่อสร้ างประสบการณ์ และเพิ่มพูนทักษะความ
ชานาญในการสรุ ปใจความสาคัญจากข้อความที่อ่านด้วยตนเอง
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
งานวิจยั นี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
ของนั ก ศึ ก ษาสถาบัน รั ช ต์ ภ าคย์แ ละเพื่ อ ศึ ก ษาลัก ษณะบทเรี ยนที่ มี ผ ลต่ อ ความเข้ า ใจการอ่ า น
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา
เพื่อให้งานศึกษาครั้งนี้ตรงตามวัตถุประสงค์งานวิจยั จึงกาหนดขอบเขตงานวิจยั ไว้ดงั นี้
1. ประชาการที่ ใ ช้ ใ นงานวิ จ ัย นี้ คื อ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 2 สถาบัน รั ช ต์ ภ าคย์ เขตวัง ทองหลาง
กรุ ง เทพมหานคร ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย น วิ ช าการอ่ า นภาษาอัง กฤษ (ENGL 201) ภาคเรี ย นที่ 1 ปี
การศึกษา 2557 ไม่แยกสาขาวิชา และไม่สุ่มตัวอย่าง และไม่แยกกลุ่มเก่งหรื อกลุ่มอ่อน นักศึกษา
ทั้งหมด 14 คน นักศึกษาชาย 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.42 นักศึกษาหญิง 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 78.57
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา ปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาสถาบัน
รัชต์ภาคย์ กาหนดไว้ดงั นี้
2.1 คาถามเพื่อสัมภาษณ์นกั ศึกษาเพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาสถาบันรั ชต์ภาคย์ โดยกาหนดจากกรอบแนวคิ ดในการศึกษาได้แก่
ความรู ้ พ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา ความเข้าใจในบทเรี ยนแต่ละเรื่ อง ความรู ้ พ้ืนฐานใน
เรื่ องที่เรี ยน ความยากง่ายของบทเรี ยนดังนี้
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ตารางที่ 1 ค าถามในการศึ ก ษาปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ความสามารถในการอ่ า นของ
นักศึกษา (ณัฎฐินี ทินวงษ์: 2554)
ลาดับ กรอบการศึกษา
ที่
1
ความรู ้พ้นื ฐานภาษาอังกฤษ
2

ความรู้ขณะเรี ยน

3

ความเข้าใจขณะเรี ยน

4

ความรู ้พ้นื ฐานในเรื่ องเรี ยน

5

ความยากง่ายของบทเรี ยน

6

ความวิตกกังวลขณะเรี ยน

คาถาม
- นักศึ กษาเรี ยนภาษาอังกฤษเพิ่มเติ ม
นอกห้องเรี ยนหรื อไม่อย่างไร
- รู ้สึกอย่างไรตอนเรี ยนเรื่ องนี้
- ชอบหรื อไม่เพราะอะไร
- เขาใจหรื อไม่ เพราะอะไร
- เข้าใจเรื่ องที่เรี ยนเพียงใด
- เข้าใจหรื อไม่ เพราะอะไร
- เคยรั บ รู ้ ห รื อเรี ย นรู ้ เ รื่ องนี้ มาก่ อ น
หรื อไม่
(ถ้าตอบเคย ถามข้อต่อไป)
- ทาให้เข้าใจเรื่ องนี้ดีข้ ึนไหม
- เรื องที่เรี ยนยากเกินไป
- ยาก/ง่าย เพราะอะไร
- ขณะเรี ยนมี ค วามวิ ต กกัง วลอะไร
หรื อไม่

2.2 บทเรี ยน 5 เรื่ องจากหนังสื อ Read and Understand หนังสื ออ่านประเภทวิชาการระดับ
1 แต่ ง โดย Betty Kirkpatrik และ Rebecca Mok ส านัก พิ ม พ์ Leaners Publishing Pte Ltd. ใช้ใ น
ประกอบการเรี ยนเรี ยนการสอนวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ (ENGL 201) ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา
2557 ดั ง นี้ 1) Green Packaging 2) To Much Traffic 3) Bullying 4) Travel Trouble 5) Terrorism.
โดยหลักเกณฑ์ในการเลือกบทเรี ยนทั้ง 5 เรื่ องจาก 15 เรื่ องมาใช้ในการวิจยั ครั้งนี้
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1. เรื่ องคาศัพท์และโครงสร้างภาษาที่น่าสนใจ
2. เนื้อหาด้านวิชาการของบทอ่านมีความหลากหลายและเหมาะสมกับระดับนักศึกษา
3. บทเรี ยนใกล้ตวั และเชื่อมโยงเข้ากับชีวติ ประจาวันได้
4. ความน่าในใจ ทันสมัย ทันเหตุการณ์
5. ประโยชน์ของบทเรี ยน
3. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวมรวมข้อมูลผูว้ ิจยั ได้จดั การเตรี ยมบทเรี ยนเพื่อให้
นักศึกษาได้เรี ยนในรายวิชา ENGL 201 การอ่านภาษาอังกฤษ จานวนทั้งหมด 14 คน ก่อนเข้า
เรี ยนผูว้ ิจยั ได้แนะนาจุดประสงค์ของการวิจยั ให้นกั ศึกษาทราบและเริ่ มสอนบทเรี ยนทั้งหมด 6
สัปดาห์
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ขอ้ มูลจากความรู ้ ความเข้าใจจากการอ่านบทเรี ยนเรื่ อง
ต่างๆ ด้านความเข้าใจเนื้ อหาโดยรวม และ ด้านคาศัพท์ และ วิเคราะห์จากผลการสาภาษณ์ของ
นักศึกษาทั้งหมด 14 คนโดยนักศึกษาจะต้องทาแบบฝึ กหัดท้ายบทเรี ยนซึ่งประกอบด้วย
1. ให้จบั คู่คาศัพท์กบั ความหมาย
2. จับคู่คาศัพท์กบั คาที่มีความหมายตรงกันข้าม
3. เลือกคาศัพท์มาเติมในประโยคให้เหมาะสม
4. ตอบคาถามประโยคต่อไปนี้กล่าวถูก/ผิด

ตารางที่ 2 กระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูล (ณัฎฐินี ทินวงษ์: 2554)
วัตถุประสงค์การวิจยั
แหล่งข้อมูล
1. ปั จจั ย ที่ มี ก ระทบต่ อ
1. ค า ต อ บ จ า ก ก า ร
ความสามารถในการ
สัมภาษณ์นกั ศึกษา 14
อ่านภาษาอังกฤษ
คน

การวิเคราะห์
1: การวิเ คราะห์ ข้อ มู ล จาก
เอกสารเนื้ อหา (Content
Analysis)
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2. ลั ก ษณะบทเรี ยนที่ มี
ผลกระทบต่ อ ความ
เ ข้ า ใ จ ใ น ก า ร อ่ า น
ภาษาอังกฤษ

2. ค าตอบจากก า ร ท า 2: ตรวจสอบข้อ มู ล ความ
แ บ บ ฝึ ก หั ด ท้ า ย ถูกต้อง (Data verification)
บทเรี ยน
1. บทเรี ยน
2. ค าตอบค าถ ามจา ก
การสัมาภาษณ์
3. ความเห็นผูว้ จิ ยั
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลสาหรับการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลกระทบต่อ
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึ กษาในสถาบันรั ชต์ภาคย์และเพื่อศึ กษาลักษณะของ
บทเรี ย นที่ มี ผ ลต่ อความสามารถในการอ่ า นและความสามรถในการเข้า ใจภาษาอัง กฤษ ซึ่ ง ผลการ
วิเคราะห์ ไ ด้ม าจากบทเรี ย น 5 เรื่ องจากหนังสื อ Read and Understand หนัง สื ออ่ า นประเภทวิช าการ
ระดับ 1 แต่งโดย Betty Kirkpatrik และ Rebecca Mok สานักพิมพ์ Leaners Publishing Pte Ltd. ใช้ใน
ประกอบการเรี ยนเรี ยนการสอนวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ (ENGL 201) ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2557
ดั ง นี้ 1) Green Packaging 2) Too Much Traffic 3) Bullying 4) Travel Trouble 5) Terrorism และการ
สัมภาษณ์นกั ศึกษาจานวน 14 คนโดยนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็ น 3 ส่ วนคือ
1. ผลการวิเคราะห์บทเรี ยน
2. ผลการวเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์นกั ศึกษา
3. ผลการสรุ ปข้อมูล
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ผลการวิเคราะห์ บทเรียน
ในการศึกษาข้อมูลการวิเคราะห์บทเรี ยนมีประสงค์เพื่อเสนอลักษณะของบทเรี ยนที่ มีผ ลต่ อ
ความสามารถในการเข้า ใจการอ่ า นภาษาอัง กฤษของนัก ศึ ก ษาซึ่ งบทเรี ย นที้ ง 5 เรื่ องนี้ เ ป็ นเรื่ อ งที่
นักศึกษาใช้ประกอบในการเรี ยนการสอนวิชาการอ่านภาษาอังกฤษในระหว่างที่มีการดาเนิ นการวิจยั
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1.

ผลการวิเคราะห์ ภาพรวมของบทเรี ยน ภาพรวมของความเข้าใจที่ มีต่อบทเรี ยนที้ ง 5

เรื่ องได้แก่ เ รื่ อง 1) Green Packaging 2) Too Much Traffic 3) Bullying 4) Travel Trouble 5) Terrorism
เพื่อให้ผอู ้ ่านได้เห็ นผลการวิเคราะห์ ภาพรวมของความเข้าใจบทเรี ยนในแต่ละเรื่ อง โดยในตารางได้
แสดงจานวนคนที่เข้าใจบทเรี ยนในแต่ละเรื่ องและ จานวนเรื่ องที่นกั ศึกษาแต่ละคนเข้าใจ ดังปรากฏใน
ตารางที่ 3
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ตารางที่ 3: ตารางแสดงผลภาพรวมของความเข้ าใจบทเรียนของนักศึกษาทีม่ ีต่อบทเรียนที่ 5 เรื่อง
จ า น ว น เรื่ อง
นักศึกษา Green

เรื่ อง
Too Much Traffic

เรื่ อง
Bullying

เรื่ อง
Travel Trouble

เรื่ อง
Terrorism

สรุ ปผล

Packaging
ไ ม่ เข้าใจ
เข้าใจ

นศ. บี






นศ. ซี
นศ.ดี
นศ. อี
นศ. เอฟ
นศ. จี

ไม่เข้าใจ



นศ. เอ




จานวนเรื่ อง



เข้าใจ

ไ ม่ เข้าใจ
เข้าใจ

ไม่เข้าใจ

















เข้าใจ



ไ ม่ เข้าใจ
เข้าใจ

ไม่เข้าใจ ร้อยละ

เข้าใจ

ร้อยละ





3
3
1
1
1
3
3

2
2
4
4
4
2
2

40.00
40.00
80.00
80.00
80.00
40.00
40.00















หมายเหตุ:
1: กรณี ที่นกั ศึกษาตอบคาถามท้ายบทเรี ยนผิด หมายถึง ไม่เข้าใจ
2: ลักษณะการตอบคาถามจากการสัมภาษณ์
เข้าใจเล็กน้อย และ เข้าใจบ้าง หมายถึง ไม่เข้าใจ
เข้าใจปานกลาง หมายถึง เข้าใจ




60.00
60.00
20.00
20.00
20.00
60.00
60.00
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ตารางที่ 3 (ต่ อ): ตารางแสดงผลภาพรวมของความเข้ าใจบทเรียนของนักศึกษาทีม่ ีต่อบทเรียนที่ 5 เรื่อง
จ า น ว น เรื่ อง
นักศึกษา Green Packaging

เรื่ อง
Too Much Traffic

เรื่ อง
Bullying

เรื่ อง
Travel Trouble

เรื่ อง
Terrorism

จานวนเรื่ อง
สรุ ปผล

ไม่เข้าใจ

นศ. ไอ
นศ. เจ






นศ.แอล
นศ.เอ็ม
นศ. เอ็น
รวม
ร้อยละ

หมายเหตุ:

ไม่เข้าใจ





นศ. เอช

นศ. เค

เข้าใจ

3
21.42

11
78.57

1
7.14

เข้าใจ

ไ ม่ เข้าใจ
เข้าใจ

ไม่เข้าใจ














13
92.85

5
35.71





เข้าใจ












9
64.28

9
64.28

ไ ม่ เข้าใจ
เข้าใจ

ไม่เข้าใจ ร้อยละ

เข้าใจ

ร้อยละ







3
2
4
4
1
0
3

2
3
1
1
4
5
2

40.00
60.00
20.00
20.00
80,00
100
40.00




5
11
35.71 78.57

3
21.42

1: กรณี ที่นกั ศึกษาตอบคาถามท้ายบทเรี ยนผิด หมายถึง ไม่เข้าใจ
2: ลักษณะการตอบคาถามจากการสัมภาษณ์
เข้าใจเล็กน้อย และ เข้าใจบ้าง หมายถึง ไม่เข้าใจ เข้าใจปานกลาง หมายถึง เข้าใจ

60.00
40.00
80.00
80.00
20.00
0.0
60.0
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จากตารางที่ 3 แสดงภาพรวมผลของความเข้าใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรี ยนที่ 5 เรื่ องจาแนก
ตามลาดับพบว่า บทเรี ยนที่นกั ศึกษาส่ วนใหญ่เข้าใจมากที่สุดคือเรื่ อง Too Much Traffic จานวน 13 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 92.85 รองลงมาคื อเรื่ อง Green Packaging จานวน 11 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 78.57 เรื่ อง
Bullying จานวน 9 คน คิดเป็ นร้ อยละ 64.28 เรื่ อง Travel Trouble จานวน 5 คน คิดเป็ นร้ อยละ 35.71
และเรื่ อง Terrorism จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.42 ตามลาดับ ส่ วนบทเรี ยนที่นกั ศึกษาส่ วนใหญ่ไม่
เข้าใจมากที่สุดตามลาดับคือ เรื่ อง Terrorism จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 78.57 เรื่ อง Travel Trouble
จ านวน 9 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 64.28 เรื่ อ ง Bullying จ านวน 5 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 35.71 เรื่ อ ง Green
Packaging จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.42 และเรื่ อง Too Much Traffic จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ
7.14
2.

ผลการวิเคราะห์ลกั ษณะของบทเรี ยน จานวน 5 เรื่ อง การวิเคราะห์ลกั ษณะบทเรี ยนที่

ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือเรื่ อง 1) Green Packaging 2) Too Much Traffic 3) Bullying 4) Travel Trouble
5) Terrorism จากบทเรี ยนทั้ง 15 เรื่ องเพื่อแสดงลักษณะทัว่ ไปของบทเรี ยนที่มีผลต่อความสามารถใน
การอ่านและเข้าใจภาษาอังกฤษของนักศึกษา และได้แสดงผลความเห็นของผูว้ จิ ยั เพื่อแสดงผลภาพรวม
ลักษณะบทเรี ยนในแต่ละเรื่ องได้แก่ วัตถุ ประสงค์ของบทเรี ยน ลักษณะการใช้ภาษาหรื อคาศัพท์ใน
บทเรี ยนซึ่ งมีผลต่อความสามารถในการเข้าใจภาษาอังกฤษของนักศึกษาดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 4: ตารางการวิเคราะห์ ลกั ษณะทัว่ ไปของบทเรียน
บทเรี ยน
Green
Packaging

วัตถุประสงค์
ท ด ส อ บ ค ว า ม รู ้
เ กี่ ย ว กั บ บ ร ร จุ
ภั ณ ฑ์ ที่ เป็ นมิ ต ร
กั บ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
แ ล ะ ก า ร รั ก ษ า
สิ่ งแวดล้อม
Too Much ท ด ส อ บ ค ว า ม รู ้
Traffic
ทั่ ว ไ ป ด้ า น
การจราจรที่ติดขัด
การใช้รถใช้ถนน

ภาษา
คาศัพท์ใหม่เกี่ยวกับ
ก า ร รั ก ษ า
สิ่ งแวดล้อม

ค า ศั พ ท์ เ กี่ ย ว กั บ
การจราจร และ
ปั ญ ห า ด้ า น
การจราจร การใช้
รถใช้ถนน

Bullying

ท ด ส อ บ -โครงสร้างประโยค
ประสบการณ์ เมื่ อ อดีตกาล
ตอนเป็ นเด็ ก เมื อ - คาศัพท์
ถู ก รั ง แ ก มี วิ ธี
แก้ปัญหาอย่างไร

Travel
Trouble

ท ด ส อ บ
ประสบการณ์ เมื่ อ
ตอนตอนไปเที่ ย ว
เ กิ ด ปั ญ ห า
อ ะ ไ ร บ้ า ง สิ่ ง ที่
ชอบหรื อไม่ ช อบ
ตอนไปเที่ยว

ค า ศั พ ท์ เ กี่ ย ว กั บ
ปั ญ ห าแ ละความ
ยุ่ง ยากที่ พ บเมื่ อ ไป
เที่ยว

กิจกรรม
1: การฟั ง การอ่ า น
ของนักศึกษา
2: อภิ ป รายอิ ส ระ
หลังการอ่าน
3: ทาแบบทดสอบ
ท้ายบทเรี ยน
1: การฟั ง การอ่ า น
ของนักศึกษา
2: อภิ ป รายอิ ส ระ
หลังการอ่าน
3: ทาแบบทดสอบ
ท้ายบทเรี ยน
1: การฟั ง การอ่ า น
ของนักศึกษา
2: อภิ ป รายอิ ส ระ
หลังการอ่าน
3: ทาแบบทดสอบ
ท้ายบทเรี ยน
1: การฟั ง การอ่ า น
ของนักศึกษา
2: อภิ ป รายอิ ส ระ
หลังการอ่าน
3: ทาแบบทดสอบ
ท้ายบทเรี ยน

ความเห็นผูว้ จิ ยั
- เรื่ องมีประโยชน์ น่าสนใจ
- เ รื่ อ ง ใ ก ล้ ตั ว มี
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ
ชีวติ ประจาวัน
- สอนให้ ต ระหนั ก ถึ ง การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- เนื้ อเรื่ องมี ประโยชน์ ใกล้
ตัว และมีความสัมพันธ์กบั
ชี วิต ประจ าวัน เพราะต้อ ง
เดินทางทุกวัน

- เนื้ อ ร้ อ งมี ป ระโยชน์ ใกล้
ตั ว และนั ก ศึ ก ษานึ ก ถึ ง
เรื่ องราวในอดีต อาจจะเคย
รั ง แกคนอื่ น หรื อ ถู กรั ง แก
ในโรงเรี ยน
- คาศัพท์ค่อนข้างยาก
- เนื้ อเรื่ องมี ประโยชน์
เกี่ ยวข้องและสัมพันธ์กบั
ชี วิ ต ป ร ะ จ า วั น ข อ ง
นักศึกษา
- สอนเรื่ องวิ ธี แก้ ปั ญหา
ส าหรั บ คนที่ ย ั ง ไม่ เ คย
อ อ ก ไ ป เ ที่ ย ว ส ถ า น ที่
ใกลๆ
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Terrorism

ท ด ส อ บ ค ว า ม รู ้ คาศัพท์เกี่ ยวกับการ
ทั่ ว ไ ป เ กี่ ย ว กั บ ก่อนการร้าย
สถานการณ์ โ ลก
ปั จจุ บั น เกี่ ย วกั บ
การก่อนการร้าย

1: การฟั ง การอ่ า น - เป็ นเรื่ องที่ ใ กล้ต ัว เพราะ
ของนักศึกษา
ประเทศไทยเองมีการก่อน
2: อภิ ป รายอิ ส ระ
การร้าย
หลังการอ่าน
- สัมพันธ์กบั ชีวติ ประจาวัน
3: ทาแบบทดสอบ - ค า ศั พ ท์ ค่ อ น ข้ า ง ย า ก
ท้ายบทเรี ยน
สาหรับนักศึกษา

ตาราง 4 แสดงการวิ เ คราะห์ ล ัก ษณะทั่ว ไปของบทเรี ย นที่ มี ผ ลต่ อ ความเข้า ใจการอ่ า น
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาทั้งหมดสามารถจัดกลุ่มลักษณะบทเรี ยนได้เป็ น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 คือกลุ่มที่
มีเนื้ อหาสาระที่เป็ นประโยชน์และน่าใจ มีเนื้ อหาบทเรี ยนค่อนข้างใกล้เคียงกัน มีเนื้ อหาความยากง่าย
ของศัพท์ และระดับความรู ้ ระดับวิชาการเหมาะสมกับระดับของนักศึกษา เป็ นเนื้ อหาที่นกั ศึกษามี พ้ืน
ฐานความรู ้หรื อมีประสบการณ์อยูแ่ ล้วได้แก่เรื่ อง Green Packaging, Too Much Traffic, Travel Trouble
ในกลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มที่เนื้ อหาของบทเรี ยนค่อนข้างน่าเบื่อ เนื้ อหาไม่น่าสนใจ ยากต่อการทาความเข้าใจ
ทั้งโครงสร้ างประโยคและคาศัพท์ที่นัก ศึ กษาไม่เคยอ่า นมาก่ อนและเป็ นเรื่ องที่ ค่ อนข้างใกลตัว ไม่
เกี่ยวข้องกับชีวติ ประจาวันและนักศึกษาไม่มีความรู ้พ้นื ฐานและประสบการณ์
3.

สรุ ปเนื้ อหาของบทเรี ยน เนื้ อหาของบทเรี ยนที่เลือกมาเพื่อศึกษาในครั้งนี้ เป็ นเนื้ อหาที่

เหมาะสมกับระดับของนัก ศึ กษา มี ท้ งั เรื่ องที่ ยากและง่ าย เป็ นเรื่ องที่ นักศึ ก ษามี ค วามรู ้ พ้ื นฐานและ
ประสบการณ์อยูแ่ ล้วและเป็ นเรื่ องใหม่ที่ค่อนข้างใกลตัวและไม่สัมพันธ์กบั ชี วิตประจาวันของนักศึกษา
และเป็ นเรื่ องที่ผวู ้ ิจยั เองเห็นว่าเป็ นเรื่ องที่มีประโยชน์กบั นักศึกษา ต้องการให้นกั ศึกษาได้ความรู ้ใหม่ๆ
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ที่หลากหลาย ซึ่ งทั้งหมดนี้ ผวู ้ ิจยั มุ่งที่จะแสดงลักษณะของบทเรี ยนที่มีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ปัจจัย
ทางด้านเนื้อหาที่มีผลต่อความสามารถในการข้าใจภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ในลาดับต่อไปผูว้ ิจยั จะนาเสนอผูก้ ารวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์ นกั ศึกษาที่มีต่อเนื้ อหา
บทเรี ยนที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจากการสั มภาษณ์
ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์ นกั ศึกษาที่ เข้าเรี ยนแบ่งเป็ นประเด็นสาคัญเพื่อนามาวิเคราะห์
รายละเอี ยดของปั จจัยที่ มี ผลกระทบต่ อความสามารถในการอ่า นภาษาอังกฤษของนักศึ กษาแบ่ ง ได้
ดังนี้คือ
1. ความรู ้พ้นื ฐานในเรื่ องที่เรี ยน
2. ระดับความยากง่ายของบทเรี ยน
3. บทเรี ยนมีประโยชน์เหมาะสมกับระดับของนักศึกษา
4. ความสนใจใฝ่ รู้ในเรื่ องที่เรี ยน
1. ความรู้ พืน้ ฐานในเรื่ องที่เรี ยน ความรู ้ พ้ืนฐานเรื่ องที่ เรี ยนผูว้ ิจยั ให้ความสาคัญว่าเป็ นปั จจัยที่
สาคัญทีคน้ พบจากคาตอบส่ วนใหญ่ของนักศึกษาว่ามีสาคัญมากต่อการทาความเข้าใจเรื่ องที่นกั ศึกษา
อ่ า นอยู่ ความรู ้ พ้ื นฐานในเรื่ องที่ เ รี ย นนั้น ท าให้ นัก ศึ ก ษาเชื่ อมโยงเหตุ ก ารณ์ ก ับ ชี วิ ตประจาวัน ได้
กล่ า วคื อ นัก ศึ ก ษาสามารถเชื่ อ มโยงเหตุ ก ารณ์ ป ระสบการต่ า งๆของแต่ ล ะบุ ค คลให้ สั ม พัน ธ์ ก ับ
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ชี วิตประจาวันของนักศึกษาได้ หรื อบางกรณี นักศึกษาสามารถคาดเดาความหมายของคาศัพ ท์หรื อ
ใจความสาคัญของเรื่ องที่นกั ศึกษากาลังอ่านอยูไ่ ด้ เช่น
จากผลการสั ม ภาษณ์ นัก ศึ กษาเอฟ กล่ า วว่า การท าความเข้า ใจกับค าศัพ ท์และเนื้ อเรื่ องนั้น
นักศึกษาพยายามเชื่อมโยงเนื้อเรื่ องให้เข้ากับชีวติ ประจาวันและค่อยๆ ทาความเข้าใจทีละน้อยตามลาดับ
อย่างเช่ นในเรื่ อง Too Much Traffic ซึ่ งเกี่ ยวกับเรื่ องการจราจรติดขัด นักศึกษารู ้ คาศัพท์คาว่า Traffic,
pollution, หรื อ cars นักศึกษาจะเชื่อมโยงคาศัพท์กบั ประสบการณ์เดิมของนักศึกษาเอง และจินตนาการ
ตามเพื่อให้เข้าใจเนื้ อเรื่ องมากยิ่งขึ้ น เช่ น มี มีรถมากมาย ย่อมทาให้เกิ ดปั ญหาการจราจรติ ดขัด และ
ปัญหามลพิษ เป็ นต้น
2. ระดับความยากง่ ายของบทเรียน ระดับความยากง่ายของบทเรี ยนทั้ง 5 บทเรี ยนเป็ นปั จจัยสาคัญ
อย่างหนึ่ งที่พบจากการสัมภาษณ์นกั ศึกษาว่า นักศึกษาส่ วนใหญ่ให้ความเห็นว่ามีส่วนสาคัญต่อการทา
ความเข้าใจกับเรื่ องที่อ่านมาก ระดับความยากง่ายของบทเรี ยนนั้นส่ งผลกระทบต่อความสามารถในการ
เข้าใจในการการอ่านภาษาอังกฤษมาก กล่าวคือ นักศึกษาจะพบอุปสรรคในการอ่าน อันเป็ นสาเหตุมา
จากสาเหตุ ต่างๆ เช่ น คาศัพท์ที่นกั ศึกษาไม่เคยรู ้ มาก่ อน โครงสร้ างประโยคที่ยาวและยากต่อการทา
ความเข้าใจ ประสบการณ์ หรื อความรู ้ พ้ืนฐานของนักศึกษายังไม่เพียงพอที่จะทาให้นกั ศึกษาเข้าใจใน
บทเรี ยนที่อ่านได้
จากการสัมภาษณ์ ผูว้ ิจยั เห็นพ้องกับกับงานวิจยั ของ (ณัฎฐินี ทินวงษ์: 2554: 38) เรื่ อง ปั จจัยที่
ส่ งผลกระทบต่อความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนประถมศึกษา ที่แบ่งสาเหตุออกเป็ น
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สองประเด็นดังนี้ คือ 1) ปั จจัยเกี่ ยวกับพื้นฐานทางภาษาของนักศึกษาแต่ละคน นักศึกษาส่ วนใหญ่ที่
เรี ย นวิช าการอ่ า นภาษาอัง กฤษนี้ เริ่ ม เรี ย นภาษาอัง กฤษตั้ง แต่ อายุ 9-10 ขวบ ระยะเวลารวมที่ เรี ย น
ประมาณ 8 ปี และแต่ละคนก็มีความสนใจไฝ่ รู ้ที่ต่างกัน บางคนรู ้จกั คาศัพท์ที่ยากแต่เป็ นบริ บทใกล้ตวั
จึงสามารถเชื่ อมโยงความรู ้ที่สัมพันธ์กบั ชี วิตประจาวันได้ ในเรื่ องปั จจัยเกี่ยวกับพื้นฐานทางด้านภาษา
ของนักศึกษานั้น ส่ วนใหญ่เกี่ยวข้อกับ รู ปแบบโครงสร้างประโยคที่ยาก เช่นประโยครู ป อดีตกาลที่ยาว
และทาให้นกั ศึกษาสับสนกับเนื้ อความในประโยค และ 2) ปั จจัยที่มาจากบทเรี ยนเอง เช่ น เนื้ อหาใน
บทเรี ยนประกอบด้วยคาศัพท์ที่ยากเกินระดับความรู ้ของนักศึกษาเอง ซึ่ งจะสังเกตุวา่ เนื้ อเรื่ องที่อ่านจะมี
ความยากง่ ายไล่ ระดับกันไปและส่ งผลต่อการทาความเข้าใจของนักศึ กษา ดังเช่ นในกรณี สัมภาษณ์
นักศึกษา เอ็ม นักศึกษาที่มีคะแนนเต็ม 5 จากการอ่านทั้ง 5 เรื่ อง ให้ความเห็นว่า บทเรี ยนเรื่ อง Terrorism
รวมทั้งเรื่ อง Bullying เป็ นเนื้อหาที่ค่อนข้างยาก ทั้งคาศัพท์และรู ปแบบโครงสร้างประโยค แต่ดว้ ยความ
ที่ตวั เองสนใจเรื่ องที่อ่าน ประกอบกับมีความรู ้พ้นื ฐานด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างดีอยูแ่ ล้ว จึงสามารถเข่า
ใจเนื้อเรื่ องได้พอประมาณ
3. บทเรี ยนมีประโยชน์ เหมาะสมกับระดับของนักศึกษา จากผลการวเคราะห์ลกั ษณะทัว่ ไปของ
บทเรี ยนที่นามาให้นักศึ กษาอ่านเป็ นหนังสื ออ่านระดับวิชาการเล่ มที่ 1 สาหรับนักศึกษาระกลางที่
ต้องการพัฒนาทักษะความรู ้ดา้ นภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยเนื้อเรื่ องที่น่าสนใจที่นกั ศึกษาควรจะศึกษา
เพื่อรู ้เรื่ องราวเหตุการณ์ในปั จจุบนั ซึ่ งในบทเรี ยนประกอบไปด้วยเนื้ อเรื่ องเพื่ออ่าน และแบบฝึ กหัดให้
นักศึกษาได้ฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษซึ่ งประกอบไปด้วยแบบฝึ กหัดดังต่อไปนี้
1. คาศัพท์ ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือที่จาเป็ นมากในการอ่านทาความเข้าใจเนื้ อหาบทเรี ยน

49

2. อ่านเพื่อทาความเข้าใจ คือคาถามในรู แบบให้ตอบคาถามว่า ประโยคต่อไปนี้ถูกหรื อผิด
3. แบบฝึ กหัดแบบจับ คู่ ท าแบบฝึ กหัด (Pair Work) เพี่ อให้นัก ศึ ก ษาได้ป รึ ก ษาหาค าตอบ
ร่ วมกันโดยการเขียนหรื อตอบปากเปล่า
4. ระบุคาผิด (Spot the Error) แบบฝึ กหัดให้นกั ศึกษาทาแบบฝึ กหัดแบบเขียนประโยคที่ผิด
ใหม่ให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
จากข้อมูลดังกล่ าวมาแล้ว ผูว้ ิจยั พบว่า บทเรี ยนนี้ เป็ นบทเรี ยนที่ ดีมีป ระโยชน์เหมาะสมกับ
ระดับนักศึกษาที่มีพ้นื ฐานความรู ้ระดับพื้นฐานถึงระดับกลาง ซึ่ งสังเกตุจากความเข้าใจในเรื่ องที่อ่าน จะ
สังเกตุว่านักศึ กษาส่ วนใหญ่จะมีความเข้าใจเนื้ อเรื่ องที่มีเนื้ อหาระดับง่ ายถึ งปานกลาง เช่ นเรื่ อง Too
Much Traffic, Green Packaging, และเรื่ อง Bullying ส่ วนเรื่ อง Terrorism เนื้อหาค่อนข้างยากนักศึกษาที่
จะสามารถเข้าใจได้น้ นั ต้องมีความรู ้พ้นื ฐานภาษาอังกฤษดีในระดับกลางขึ้นไป
4. ความสนใจในเรื่องที่เรียน ความสนใจใฝ่ รู ้ในเรื่ องที่เรี ยนนี้ เป็ นอีกปั จจัยหนึ่ งที่ผวู ้ ิจยั ได้คน้ พบ
ว่าตัวนักศึกษาเองเป็ นอีกปั จจัยหนึ่ งที่ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ ในการเรี ยน ความสนใจในบทเรี ยน
ของนักศึกษาเอง รวมไปถึงเชาว์ปัญญาความถนัด ความสนใจ การปรับตัว แรงจูงใจในบทเรี ยนหรื อวิชา
ที่เรี ยน รวมทั้งทศันคติต่อวิชาที่เรี ยน บรรยากาศในการเรี ยนและสิ่ งแวดล้อม (วิมา พร มาพบสุ ข, 2542:
323-327) เพราะถึ งแม้วา่ ผูส้ อนเองจะจัดการเรี ยนการสอนดี เพียงใด หากนักศึกษาไม่มีความสนใจใน
วิชาที่เรี ยน ย่อมส่ งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ ในการเรี ยนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากการสัมภาษณ์นกั ศึกษา
เจและนักศึกษาเค ผูท้ ี่เข้าใจเนื้ อหาบทเรี ยนเพียงเรื่ องเดี ยวคือเรื่ อง Too Much Traffic นักศึกษาทั้งสอง

50

คนนี้ ไม่ถนัดการเรี ยนภาษาอังกฤษให้เหตุ ผลว่าที่ ตนเองเข้าใจเรื่ อง Too Much Traffic เพราะว่าต้อง
เผชิ ญกับปั ญหาการจราจรทุกวันเลยทาให้สนใจเป็ นพิเศษ ซึ่ งต่างจากเรื่ องอื่นๆ ที่พวกเขาอ่านไม่เข้าใจ
เลย
อี ก ประเด็ น หนึ่ ง ที่ น่ า สนใจคื อ บทเรี ย นที่ น่ า ใจนั้น ส่ ง ผลต่ อ ความสนใจใฝ่ รู ้ ใ นบทเรี ย นของ
นักศึกษาเช่นกัน ในที่น้ ี หมายถึงหาเนื้ อเรื่ องที่น่าสนใจ เป็ นประโยชน์ต่อชี วิตประจาวันและเป็ นเนื้ อหา
ที่ดีมีประโยชน์ นักศึ กษาส่ วนใหญ่จะมี ทศั นคติ ที่ดีต่อบทเรี ยนตั้งใจเรี ยนและเอาใจจดจ่อเป็ นพิ เศษ
นอกจากนี้ ปริ ญ ญาพร สิ น หนู (2554: 2 อ้า งถึ ง ใน ณัฎ ฐิ นี ทิ น วงษ์ : 2554: 43) กล่ า วว่ “ความชอบ
ความคุน้ เคยกับเนื้ อเรื่ องและความสนใจของนักเรี ยน (นักศึกษา)มีผลต่อสัมฤทธิ ผลในการการอ่าน หา
นัก นัก เรี ย น (นัก ศึ ก ษา)มี ค วามเพลิ ดเพลิ นในการอ่ า นจะให้ใ ห้เกิ ดความรู ้ สึ ก รั ก การอ่ า นและสร้ า ง
แรงจูงใจในการอ่าน”
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึ กษา
สถาบัน รั ช ต์ภ าคย์ เป็ นงานวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพที่ มุ่ ง เพื่ อ ศึ ก ษา 1) เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษา 2) เพื่อศึกษาลักษณะบทเรี ยนที่มีผลต่อความเข้าใจการ
อ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษา เพื่อให้งานศึกษาครั้งนี้ ตรงตามวัตถุประสงค์งานวิจยั จึงกาหนดขอบเขต
งานวิจยั ไว้ดงั นี้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจยั นี้คือ นักศึกษาชั้นปี ที่ 2 สถาบันรัชต์ภาคย์ เขตวังทองหลาง
กรุ งเทพมหานคร ที่ลงทะเบียนเรี ยน วิชาการอ่านภาษาอังกฤษ )ENGL 201) ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา
2557 โดยไม่สุ่มตัวอย่างจานวน 14 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา ปั จจัยที่ ส่งผลกระทบต่อการอ่าน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาสถาบันรัชต์ภาคย์ กาหนดไว้ดงั นี้ คือ 1) คาถามเพื่อสัมภาษณ์นกั ศึกษาเพื่อ
ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาสถาบันรัชต์ภาคย์
โดยกาหนดจากกรอบแนวคิดในการศึกษาได้แก่ ความรู ้ พ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา ความ
เข้าใจในบทเรี ยนแต่ละเรื่ อง ความรู ้พ้นื ฐานในเรื่ องที่เรี ยน ความยากง่ายของบทเรี ยน 2) บทเรี ยน 5 เรื่ อง
จากหนังสื อ Read and Understand หนังสื ออ่านประเภทวิชาการระดับ 1 แต่งโดย Betty Kirkpatrik และ
Rebecca Mok สานักพิมพ์ Leaners Publishing Pte Ltd. ใช้ในประกอบการเรี ยนเรี ยนการสอนวิชาการ
อ่านภาษาอังกฤษ (ENGL 201) ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2557 ดังนี้ 1) Green Packaging 2) To Much
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Traffic 3) Bullying 4) Travel Trouble 5) Terrorism งานวิจยั นี้ นาเสนอโดยการใช้ตาราง และสถิ ติร้อย
ละ เพื่อแสดงภาพรวมความเข้าใจในบทเรี ยน

สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการทดสอบนักศึกษาและสัมภาษณ์ นกั ศึกษาทั้งหมด 14 คน
สอดคล้องกับงานวิจยั ปั จจัยที่ ส่งผลต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของ ณัฎฐิ นี ทิ นวงษ์ (
2554) สรุ ปผลได้ดงั นี้
1. ปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาในสถาบันรั ชต์
ภาคย์คือ ระดับความยากง่ายของบทเรี ยนที่นามาให้ใช้ในการเรี ยนการสอน ซึ่ งในการทางานวิจยั ครั้งนี้
ใช้บทเรี ยนระดับความรู ้ ดา้ นวิชาการ และ ระดับความรู ้ พ้ืนฐานในด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา จะ
เห็ น ได้ ว่ า นั ก ศึ ก ษาที่ ส ามารถเข้า ใจเนื้ อ หาทั้ง หมดของบทเรี ยนได้ คื อ นั ก ศึ ก ษาที่ มี ค วามรู ้ ด้า น
ภาษาอังกฤษดีอยูแ่ ล้ว รวมทั้งมีความเอาใจใส่ และความสนใจในบทเรี ยนเป็ นพิเศษด้วย
2. ลักษณะของบทเรี ยนที่มีผลต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษา ได้แก่ลกั ษณะ
เนื้อหาในบทเรี ยนที่มีประโยชน์และน่าสนใจ เนื้อหาด้านโครงสร้างประโยค คาศัพท์มีระดับที่ยากง่าย มี
การใช้ภาษาในระดับที่เหมาะสมกับนักศึกษา

53

อภิปรายผล
การอภิ ป รายผลเรื่ อ งปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ความสามารถในการอ่ า นภาษาอัง กฤษของ
นักศึกษาสถาบันรัชต์ภาคย์ผวู ้ ิจยั ได้สรุ ปปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาดังนี้
1.

ความรู้ พืน้ ฐานในเรื่ องที่เรี ยน ความรู ้ พ้ืนฐานเรื่ องที่เรี ยนผูว้ ิจยั ให้ความสาคัญว่าเป็ น

ปั จจัยที่สาคัญทีคน้ พบจากคาตอบส่ วนใหญ่ของนักศึกษาว่ามีสาคัญมากต่อการทาความเข้าใจเรื่ องที่
นักศึกษาอ่านอยู่ ความรู ้พ้ืนฐานในเรื่ องที่เรี ยนนั้นทาให้นกั ศึกษาเชื่ อมโยงเหตุการณ์กบั ชี วิตประจาวัน
ได้ กล่ าวคื อ นักศึ กษาสามารถเชื่ อมโยงเหตุ การณ์ ป ระสบการต่างๆของแต่ละบุ ค คลให้สัมพันธ์ ก ับ
ชี วิตประจาวันของนักศึกษาได้ หรื อบางกรณี นักศึกษาสามารถคาดเดาความหมายของคาศัพ ท์หรื อ
ใจความสาคัญของเรื่ องที่นกั ศึกษากาลังอ่านอยูไ่ ด้
2.

ระดับความยากง่ ายของบทเรี ยน ระดับความยากง่ายของบทเรี ยนทั้ง 5 บทเรี ยนเป็ น

ปั จจัยสาคัญอย่างหนึ่ งที่ พบจากการสัม ภาษณ์ นัก ศึ กษาว่า นักศึ กษาส่ วนใหญ่ให้ความเห็ นว่า มี ส่ วน
สาคัญต่อการทาความเข้าใจกับเรื่ องที่ อ่านมาก ระดับความยากง่ ายของบทเรี ยนนั้นส่ งผลกระทบต่อ
ความสามารถในการเข้าใจในการการอ่านภาษาอังกฤษมาก กล่าวคือ นักศึกษาจะพบอุปสรรคในการ
อ่าน อันเป็ นสาเหตุมาจากสาเหตุต่างๆ เช่น คาศัพท์ที่นกั ศึกษาไม่เคยรู ้มาก่อน โครงสร้างประโยคที่ยาว
และยากต่อการทาความเข้าใจ ประสบการณ์ หรื อความรู ้ พ้ืนฐานของนักศึกษายังไม่เพียงพอที่จะทาให้
นักศึกษาเข้าใจในบทเรี ยนที่อ่านได้
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3.

บทเรี ยนมีประโยชน์ เหมาะสมกับ ระดั บของนักศึ กษา จากผลการวเคราะห์ลกั ษณะ

ทัว่ ไปของบทเรี ยนที่นามาให้นกั ศึกษาอ่านเป็ นหนังสื ออ่านระดับวิชาการเล่มที่ 1 สาหรับนักศึกษาระ
กลางที่ตอ้ งการพัฒนาทักษะความรู ้ดา้ นภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยเนื้อเรื่ องที่น่าสนใจที่นกั ศึกษาควรจะ
ศึ ก ษาเพื่ อ รู้ เ รื่ อ งราวเหตุ ก ารณ์ ใ นปั จ จุ บ ัน ซึ่ งในบทเรี ย นประกอบไปด้ว ยเนื้ อ เรื่ อ งเพื่ อ อ่ า น และ
แบบฝึ กหัดให้นกั ศึกษาได้ฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ จากข้อมูล ผูว้ ิจยั พบว่า บทเรี ยนนี้ เป็ นบทเรี ยนที่ดี
มีประโยชน์เหมาะสมกับระดับนักศึกษาที่มีพ้ืนฐานความรู ้ ระดับพื้นฐานถึ งระดับกลาง ซึ่ งสังเกตุจาก
ความเข้าใจในเรื่ องที่อ่าน จะสังเกตุวา่ นักศึกษาส่ วนใหญ่จะมีความเข้าใจเนื้ อเรื่ องที่มีเนื้ อหาระดับง่ายถึง
ปานกลาง เช่ น เรื่ อง Too Much Traffic, Green Packaging, และเรื่ อง Bullying ส่ ว นเรื่ อง Terrorism
เนื้อหาค่อนข้างยากนักศึกษาที่จะสามารถเข้าใจได้น้ นั ต้องมีความรู ้พ้นื ฐานภาษาอังกฤษดีในระดับกลาง
ขึ้นไป
4.

ความสนใจในเรื่องทีเ่ รียน ความสนใจใฝ่ รู ้ในเรื่ องที่เรี ยนนี้เป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่ผวู ้ ิจยั ได้

ค้นพบว่าตัวนักศึกษาเองเป็ นอี กปั จจัยหนึ่ งที่ ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ ในการเรี ยน ความสนใจใน
บทเรี ยนของนักศึกษาเอง รวมไปถึงเชาว์ปัญญาความถนัด ความสนใจ การปรับตัว แรงจูงใจในบทเรี ยน
หรื อวิชาที่เรี ยน รวมทั้งทศันคติต่อวิชาที่เรี ยน บรรยากาศในการเรี ยนและสิ่ งแวดล้อม (วิมา พร มาพบ
สุ ข, 2542: 323-327) เพราะถึงแม้วา่ ผูส้ อนเองจะจัดการเรี ยนการสอนดีเพียงใด หากนักศึกษาไม่มีความ
สนใจในวิชาที่เรี ยน ย่อมส่ งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ ในการเรี ยนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากการสัมภาษณ์
นักศึกษาเจและนักศึกษาเค ผูท้ ี่เข้าใจเนื้ อหาบทเรี ยนเพียงเรื่ องเดียวคือเรื่ อง Too Much Traffic นักศึกษา

55

ทั้งสองคนนี้ ไม่ถนัดการเรี ยนภาษาอังกฤษให้เหตุผลว่าที่ตนเองเข้าใจเรื่ อง Too Much Traffic เพราะว่า
ต้องเผชิญกับปั ญหาการจราจรทุกวันเลยทาให้สนใจเป็ นพิเศษ
ข้อเสนอแนะในการเรี ยนการสอนการอ่านภาษาอังกฤษ
จากการศึ กษาเรื่ องปั จจัยที่ส่งกระทบต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาสถาบัน
รัชคต์ภาคย์ผวู ้ จิ ยั มีประเด็นที่จะเสนอเพื่อเป็ นประโยชน์ต่อไปดังต่อไปนี้
1. เนื้ อหาบทเรี ยนที่ให้นกั ศึกษาอ่านควรเป็ นเนื้ อหาระดับวิชาการที่เหมาะสมกับระดับนักศึกษาที่
จะช่ วยส่ งเสริ มให้นักศึ กษามี ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษได้มากยิ่งขึ้ น เช่ นเป็ นบทเรี ยนที่ มี
ประโยชน์และทันต่อเหตุการณ์ ปัจจุบนั สามารถเชื่ อมโยมความสัมพันธ์ให้เข้ากับชี วิตประจาวันของ
นัก ศึ ก ษาได้ ซึ่ งเนื้ อ หาที่ เ ป็ นเรื่ อ งไกลตัว และยากเกิ น เป็ นอาจเป็ นสาเหตุ ใ ห้ นัก ศึ ก ษาไม่ มี ค วาม
กระตือรื อร้นในศึกษาบทเรี ยนและทาให้บรรยากาศในห้องเรี ยนดูน่าเบื่อ
2. กิจกรรมประกอบการสอนไม่ควรที่จะยากและซับซ้อนและแบบฝึ กหัดมากเกินไปเพราะอาจทา
ให้กระบวนการการเรี ยนการสอนล่าช้า นักศึกษาเรี ยนเนื้อหาไม่ครบถ้วนเนื่องจากความเร่ งรี บในการทา
กิจกรรมและแบบฝึ กหัด

56

ข้ อเสนอแนะ
ในการทางานวิจยั เรื่ องปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษครั้ง ต่ อไป
ผูว้ จิ ยั ได้เสนอแนะข้อที่เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษดังต่อไปนี้
1. ควรศึกษาปั จจัยอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทาความเข้าใจกับการอ่านบทเรี ยน
ภาษาอังกฤษ เช่ น แรงจูงใจในการเรี ยนภาษาอังกฤษ และทัศนคติที่มีต่อภาษาอังกฤษ และทัศคติต่อ
ผูส้ อน
2. ควรศึกษาในเรื่ องปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้
ครบทั้ง 4 ทักษะ คือ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา
3. ผูว้ จิ ยั ควรแยกกลุ่มประชากรหรื อกลุ่มตัวอย่างตามระดับความรู ้ดา้ นภาษาอังกฤษ กลุ่มเก่ง กลุ่ม
อ่อน หรื อแยกวิเคราะห์ขอ้ มูลเป็ นรายคณะหรื อสาขาเพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่าง
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