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บทที ่1 

1. ความส าคญัของปัญหา 

ภาษาองักฤษถือเป็นภาษาต่างประเทศภาษาหน่ึงท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นท่ีจะตอ้งเรียนเพื่อใช้

ติดต่อส่ือสารกบัชนชาวโลกและภาษาองักฤษได้รับการยอมรับว่าเป็นภาษากลางในการส่ือสารของ

มนุษย ์ในประเทศไทยภาษาองักฤษได้เข้ามามีบทบาทส าคญัทางด้านการค้าและการทูตตั้งแต่สมยั

รัชกาลท่ี3และรัชกาลท่ี4 เป็นตน้มาและเพิ่มมากข้ึนในทุกขณะทั้งทางด้านการเมืองสังคมเศรษฐกิจ 

วฒันธรรมการค้าการต่อส่ือสารระหว่าง ประเทศและการศึกษา โดยเฉพาะในด้านการศึกษานั้นมี

สถาบันการศึกษาหลายแห่งได้เปิดการเ รียนการสอนหลักสูตร  English Program ทั้ งในระดับ

ประถมศึกษามธัยมศึกษาและอุดมศึกษา ทั้งน้ีเพื่อให้ผูเ้รียนมีทกัษะทั้ง 4ดา้น คือ ทกัษะ ทางดา้นการฟัง 

การพูด การอ่านและการเขียน  ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการติดต่อส่ือสารกบัชนชาวโลกอย่างมี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศใหเ้จริญกา้วหนา้ต่อไป 

ปัจจุบนัประชาคมอาเซียน (ASEAN COMMUNITY) เขา้มามีบทบาทอยา่งมาก ซ่ีงไดร้ะบุให้

ภาษาองักฤษเป็นภาษาส่ือกลางในการส่ือสารทั้งองคก์รภาครัฐและเอกชน ดงันั้นหลกัสูตการเรียนการ

สอนในหอ้งเรียนจึงเนน้ก าหนดให้ผูเ้รียนก าหนดใหผู้เ้รียนมีสมรรถนะท่ีส าคญั 5 ประการ สมรรถนะท่ี

ส าคญัของผูเ้รียน คือ ผูเ้รียนมีความสามารถในการส่ือสาร ไดซ่ึ้งในท่ีน้ีหมายถึงความสามารถในการฟัง 

การพูด การ- อ่านและการเขียนภาษาต่างประเทศ แต่ระบบการศึกษาของไทยในปัจจุบนัยงัไม่สามารถ

ตอบสนองต่อความตอ้งการของบุคคล สังคมและประเทศเท่าท่ีควร เม่ือตอ้งเผชิญกบัความ คาดหวงัทาง
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สังคมท่ีจะท าใหก้ารศึกษามีบทบาทในการเตรียมคนให้พร้อมส าหรับการแข่งขนัในสังคมโลก ก็ยิ่งเห็น

ปัญหาท่ีเกิดกบัการศึกษามากข้ึน ปัญหาท่ีถกเถียงกนัมากในแวดวงการศึกษา คือ เม่ือผูเ้รียนเรียนจบ

หลกัสูตรการศึกษาไม่วา่จะเป็นระดบัประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา หรือในระดบัปริญญาตรีแลว้ก็ยงั

ไม่สามารถอ่านภาษาองักฤษไดดี้เท่าท่ีควรซ่ึงปัญหาน้ีอาจเกิดจากหลายสาเหตุอาจเน่ืองมาจากครูผูส้อน

ผูเ้รียน สภาพแวดลอ้มหรืออาจมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการเรียนการสอนองักฤษ ผูว้ิจยัไดศึ้กษา

งานวจิยัต่างๆ ซ่ึงสรุปไดด้งัต่อไปน้ี(Suwannatrai, 2010) ปัจจยัท่ีท าใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

คือ1) ปัจจยัดา้นการสอน ไดแ้ก่คุณภาพครูโอกาสทางการเรียน ของผูเ้รียนและเกณฑ์การประเมิน 2) 

ปัจจยัดา้นตวัผูเ้รียนไดแ้ก่ความสามารถท่ีจะเขา้ใจการสอน ความถนดั แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ทศันคติท่ีดี

ต่อครูและกลยุทธ์ทางการเรียนภาษาองักฤษ 3) ปัจจยัดา้นสังคมและวฒันธรรมได้แก่ความยึดมัน่ใน

ภาษาตน องค์ประกอบทางภาษาตนและภาวะสองวัฒนธรรมในสังคมในขณะท่ีวอลเบิร์ก 

(Walberg,1989:149-150)   ให้ความเห็นว่า ปัจจัยต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้ ง

ทางตรงและทางออ้มคือ 1) ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของตวัผูเ้รียนซ่ึงประกอบดว้ยผลสัมฤทธ์ิเดิมเจตคติ

ต่อการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 2) ปัจจยัดา้นการเรียนการสอน ประกอบดว้ยพฤติกรรมการสอนของ

ครูและกลยุทธ์ในการเรียนของนักเรียน  3)ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมทางการเรียน ได้แก่ปัจจัยด้าน

สภาพแวดลอ้มทางบา้นและสภาพแวดลอ้มทางโรงเรียน 

 จากงานวิจยัดงักล่าว จะเห็นว่าปัจจยัต่างๆ ท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ มีอิทธิพลหรือมีผลต่อ การ

เรียนภาษาองักฤษและอาจมีผลต่อความสามารถการอ่านภาษาองักฤษของผูเ้รียนดว้ยจากประสบการณ์ท่ี

ผูว้ิจยัได้จดัการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาภาษาองักฤษ  ผูว้ิจยัได้พบ
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ขอ้จ ากดัในการอ่านภาษาองักฤษของนักศึกษา นั่นคือ นักศึกษาส่วนใหญ่อ่านออกเสียงค าศพัท์ไม่

ถูกตอ้งรู้ค  าศพัทน์อ้ยไม่สามารถอ่านภาษาองักฤษไดอ้ยา่งคล่องแคล่วเท่าท่ีควร จากประสบการณ์ท่ีผ่าน

มาท าให้ผูว้ิจยัได้สนใจท่ีจะศึกษาการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษของนักศึกษาโดยเร่ิมจาก

การศึกษาคน้ควา้หาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการอ่านภาษาองักฤษของนกัศึกษาและลกัษณะบทเรียนท่ีมี

ผลต่อความเข้าใจการอ่านภาษาองักฤษ และเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและผลการวิจยัคร้ังน้ีเพื่อเป็น

ประโยชนต่์อการพฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษในหอ้งเรียนต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์งานวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความสามารถการอ่านภาษาองักฤษของนกัศึกษา  

2. เพื่อศึกษาลกัษณะบทเรียนท่ีมีผลต่อความเขา้ใจการอ่านภาษาองักฤษของนกัศึกษา 
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3.กรอบแนวคิดในการวจัิย 

งานวจิยัน้ีมุ่งศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนกัศึกษา

สถาบนัรัชตภ์าคย ์เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร และลกัษณะบทเรียนท่ีมีผลต่อความเขา้ใจในการ

อ่านตามแนวทฤษฎี องคป์ระกอบของความเขา้ใจการอ่านภาษาองักฤษซ่ึงแสดงไดเ้ป็นแผนภูมิดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ขอบเขตในการวจัิย  

 เพื่อใหง้านศึกษาคร้ังน้ีตรงตามวตัถุประสงคง์านวจิยั จึงก าหนดขอบเขตงานวจิยัไวด้งัน้ี 

1. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัยน้ีคือ นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 สถาบันรัชต์ภาคย์ เขตวงัทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร ท่ีลงทะเบียนเรียน วิชาการอ่านภาษาองักฤษ (ENGL 201) ภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2557 โดยไม่สุ่มตวัอยา่ง 

ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการอ่าน 

 

 

 

ศพัทแ์ละโครงสร้างของบทอ่าน 

รูปแบบโครงสร้างของบทอ่าน 
 

 

ความรู้พ้ืนฐานภาษาองักฤษ 

ความยากง่ายของบทเรียน 

ความรู้พ้ืนฐานเร่ืองท่ีเรียน 

ความเขา้ใจขณะเรียน 

ลกัษณะของบทเรียนท่ีมีผลต่อความเขา้ใจ
ภาษาองักฤษ 

 

 

ความเขา้ใจ 
ในการอ่าน 
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2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการอ่านภาษาองักฤษของนกัศึกษาสถาบนั

รัชตภ์าคย ์ก าหนดไวด้งัน้ี 

2.1 ค าถามเพื่อสัมภาษณ์นกัศึกษาเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความสามารถในการอ่าน

ภาษาองักฤษของนักศึกษาสถาบนัรัชต์ภาคย ์โดยก าหนดจากกรอบแนวคิดในการศึกษาได้แก่ 

ความรู้พื้นฐานดา้นภาษาองักฤษของนกัศึกษา ความเขา้ใจในบทเรียนแต่ละเร่ือง ความรู้พื้นฐานใน

เร่ืองท่ีเรียน ความยากง่ายของบทเรียน 

2.2 บทเรียน 5 เร่ืองจากหนังสือ Read and Understand หนังสืออ่านประเภทวิชาการระดบั 1  

แต่งโดย  Betty Kirkpatrik และ  Rebecca Mok ส านักพิมพ์  Leaners Publishing Pte Ltd. ใช้ใน

ประกอบการเรียนเรียนการสอนวิชาการอ่านภาษาองักฤษ (ENGL 201) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 

2557 ดงัน้ี 1) Green Packaging 2) To Much Traffic 3) Bullying 4) Travel Trouble 5) Terrorism.  

 

5. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. เพื่อทราบปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนกัศึกษา 

2. เพื่อทราบลกัษณะของบทเรียนท่ีมีผลต่อความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษของนกัศึกษา 

3. เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกบทเรียนของรายวชิาการอ่านภาษาองักฤษของอาจารยผ์ูส้อน 
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6. นิยามศัพท์  

 นกัศึกษา หมายถึง:นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนภาษาองักฤษ :   การอ่านภาษาองักฤษ 

(ENGL 201)  

 ความสามารถในการอ่าน หมายถึง ความสามารถท่ีจะอ่านออกเสียงและความเขา้ใจต่อ

เน้ือหาบทเรียนท่ีอ่าน 

 บทอ่าน หมายถึง บทอ่านทีใชใ้นงานวจิยัน้ี 

 การเรียนภาษาท่ีสอง : คือกระบวนการซ่ึงนักศึกษาได้เรียนภาษาต่างท่ีสองหรือ

ภาษาต่างประเทศ 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

ความหมายของการอ่าน 

 

การอ่าน  หมายถึง  การรับรู้ความหมายของสารจากลายลักษณ์อักษร  การอ่านเกิดจาก

ความสามารถแปลตวัหนังสือออกมาเป็นเสียงและความหมายได้ จุดมุ่งหมายของการอ่านอยู่ท่ีผูอ่้าน 

เขา้ใจและรับรู้ความหมายของเร่ืองราวท่ีอ่าน 

  การอ่าน หมายถึง การเขา้ใจสารและรับรู้ความหมายของสารจากตวัอกัษรออกมาเป็นถอ้ยคา

ความคิด โดยผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ ตีความ และประเมินค่าของผูอ่้านแต่ละคน ซ่ึงข้ึนอยู่กบั

ประสบการณ์และการรู้จกันาความคิดท่ีไดไ้ปใชใ้หเ้กิดประโยชน์อยา่งไร  

การอ่าน เป็นพฤติกรรมการรับสารท่ีส าคญัไม่ยิ่งหย่อนไปกวา่การฟัง ปัจจุบนัมีผูรู้้นกัวิชาการ

และนกัเขียนนาเสนอความรู้ ขอ้มูล ข่าวสารและงานสร้างสรรค์ ตีพิมพใ์นหนงัสือและส่ิงพิมพอ่ื์น ๆ 

นอกจากน้ีแลว้ข่าวสารส าคญั ๆ หลงัจากนาเสนอดว้ยการพูด หรืออ่านใหฟั้งผา่นส่ือต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะ

ตีพิมพรั์กษาไวเ้ป็นหลกัฐานแก่ผูอ่้านในชั้นหลงั ๆ ความสามารถในการอ่านจึงส าคญัและจาเป็นยิ่งต่อ

การเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ 

การอ่านเป็นหน่ึงในส่ีทกัษะทางภาษาท่ีจ าเป็นตอ้งฝึกฝนอยูเ่สมอ และไม่มีวนัส้ินสุด 



8 
 

สามารถฝึ  กได้เ ร่ือย  ๆ  ตามวัยและประสบการณ์ของผู ้อ่าน  เพราะการอ่านนั้ นจะเก่ียวข้องกับ

ชีวิตประจ าวนัของมนุษย ์เป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีจะช่วยให้มนุษยไ์ดรั้บความรู้ ความคิดและความบนัเทิง

ใจ ช่วยปรับปรุงชีวิตให้สดใสสมบูรณ์ ดังค ากล่าวของ เซอร์ ฟรานซิส เบคอน นักปรัชญาเมธีชาว

องักฤษท่ีวา่ “การอ่านท าคนใหเ้ป็นคนโดยสมบูรณ์” 

การอ่านเป็ นพฤติกรรมการรับสารท่ีส าคญัไม่ยิ่งหย่อนไปกวา่การฟัง ปัจจุบนัมีผูรู้้นกัวิชาการ

และนกัเขียนน าเสนอความรู้ ขอ้มูล ข่าวสารและงานสร้างสรรค์ ตีพิมพ ์ในหนงัสือและส่ิงพิมพอ่ื์น ๆ 

มากมาย นอกจากน้ีแล้วข่าวสารส าคญั ๆ หลงัจากน าเสนอด้วยการพูด หรืออ่านให้ฟังผ่านส่ือต่าง ๆ 

ส่วนใหญ่จะตีพิมพรั์กษาไวเ้ป็นหลกัฐานแก่ผูอ่้านในชั้นหลงั ๆ  ความสามารถในการอ่านจึงส าคญัและ

จ าเป็นยิ่งต่อการเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพในสังคมปัจจุบนั (“ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการอ่าน.” 2553, 

ออนไลน)์ 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2537: 10) อธิบายความหมายของการอ่านไวด้งัน้ี การอ่าน

หมายถึงการส่ือความหมายระหว่างผูเ้ขียนกบัผูอ่้านและในระหว่างท่ีอ่านจะมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีส าคญั

บางอยา่ง ระหวา่งภาษากบัความคิดเกิดข้ึน กล่าวคือ ผูเ้ขียนจะลงรหสัความคิดหรือความหมายบางอยา่ง 

ออกมาในรูปของภาษาแลว้ผูอ่้านก็จะถอดรหสัจากตวัภาษานั้นใหก้ลบัออกมาเป็นหน่วยความคิด 

หรือความหมาย ตามท่ีผูเ้ขียนตอ้งการจะส่ือจนเขา้ใจ 

สมุทร เซ็นเชาวนิช (2540: 1) ไดใ้หค้วามหมายของการอ่านดงัน้ีการอ่าน คือ การส่ือความหมาย

ระหวา่งผูเ้ขียนกบัผูอ่้าน ผูเ้ขียนพดู ผูอ่้านแสดงปฏิกิริยาโตต้อบและอาจจะตอบโตก้บัผูอ่ื้นดว้ย 
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วิมลรัตน์ สุทรโรจน์ (2540: 29) กล่าวไวว้่า การอ่านเป็นรูปแบบของการส่ือสารความหมาย

แลกเปล่ียนความคิดเห็นและข่าวสาร ความรู้ระหวา่งผูเ้ขียนกบัผูอ่้าน เมดเลย ์(มณี มะมิง. 2549: 38, อา้ง

ถึงใน Medley. 1977: 30) ไดใ้ห้ความหมายของ การอ่านว่า เป็นกระบวนการทางสติปัญญา เม่ือผูอ่้าน

พบสัญลกัษณ์ท่ีเป็นภาษาเขียนก็จะใชว้ิธีการต่าง ๆ เพื่อท่ีจะจดจ า กลุ่มค าและรู้ความหมายของค าหรือ

กลุ่มค านั้น ๆ โดยอาศยักระบวนการต่าง ๆ เช่น การสรุปความหรือการตีความ จนกระทัง่ไดค้วามหมาย

จากส่ิงท่ีอ่านจากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้า่ การอ่านเป็นทกัษะการส่ือความหมายระหวา่งผูเ้ขียนกบัผูอ่้านและ

ในระหว่างท่ีอ่านจะมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีส าคัญบางอย่างระหว่างภาษากับความคิดเกิดข้ึน เรียกว่า เป็น

กระบวนการทางสติปัญญา เม่ือผูอ่้านพบสัญลกัษณ์ท่ีเป็นภาษาเขียนก็จะใชว้ิธีการต่าง ๆ เพื่อท่ีจะจดจา

กลุ่มค าและรู้ความหมายของค าหรือกลุ่มค านั้น ๆ โดยอาศยักระบวนการต่าง ๆ เช่น การสรุปความหรือ

การตีความ จนกระทัง่ ไดค้วามหมายจากส่ิงท่ีอ่านตามความตอ้งการของผูเ้ขียน 

นอกจากน้ี นนัทิยา แสงสิน ( 2540, หนา้ 4 ) ไดใ้หค้วามหมายของการอ่านวา่ การอ่าน คือ กระบวนการ

ทางความคิดท่ีผูอ่้านพยายามสร้างความหมายจากขอ้ความท่ีผูเ้ขียนพยายามส่ือความหมายในงานเขียน 

ซ่ึงผูอ่้านตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถทางดา้นภาษา ประสบการณ์ และลกัษณะของขอ้เขียนเพื่อใหเ้ขา้ใจ

ความหมายตามท่ีผู ้เ ขียนต้องการส่วนแม้นมาส  ชวลิต  ( 2544, หน้า  17 ) กล่าวว่า  การอ่านเป็น

กระบวนการทางสมองในการรับสาร ซ่ึงแสดงออกดว้ยถอ้ยคาท่ีเขียนลงไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยใช้

อวยัวะสาหรับรับสารคือตา เม่ือสมองรับภาพลกัษณ์หรืออกัษรมาแลว้ สมองก็จะจดไวใ้นหน่วยความจ า

ทนัที และบอกให้ไดท้นัทีว่ารู้หรือไม่รู้ อตัราความเร็วของกระบวนการในการรับสารจะแตกต่างกนั

ข้ึนอยู่กับความรู้พื้นฐานเดิมของผู ้อ่าน  นอกจากน้ี  ภัทธิรา  พัจนสุนทร  ( 2548, หน้า  15 ) ได้ให้
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ความหมายของการอ่านวา่ การอ่านคือ การแปลความหมายตวัอกัษรหรือสัญลกัษณ์ และฝึกจนสามารถ

เข้าใจส่ิงท่ีอ่านได้ดี ข้ึน  และมณีรัตน์  สุดโชติรัตน์  ( 2549, หน้า  18 ) กล่าวว่า  การอ่าน  หมายถึง

กระบวนการท่ีผูอ่้านรับข่าวสารซ่ึงเป็นความรู้ ความคิด ความรู้สึก และความคิดเห็นท่ีเขียนถ่ายทอด

ออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษร การท่ีผูอ่้านจะเขา้ใจสารมากน้อยเพียงไรข้ึนอยู่กบัประสบการณ์ และ

ความสามารถในการใช้ความคิด  ซ่ึงสอดคล้องกับ สมุทร เซ็นเชาวนิช  ( 2542, หน้า 1 ) ท่ีได้ให้

ความหมายของการอ่านว่า การอ่าน คือ การส่ือความหมายระหว่างผูเ้ขียนกบัผูอ่้าน ผูเ้ขียนพูดผูอ่้าน

แสดงปฏิกิริยาโตต้อบ และอาจโตต้อบกบัผูอ่ื้นดว้ย  

จากการท่ีนกัการศึกษา ไดใ้หค้วามหมายของการอ่านดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้นั้น อาจสรุปไดว้า่การ

อ่านคือการใชก้ระบวนการทางความคิดเพื่อท าความเขา้ใจขอ้ความท่ีไดอ่้าน โดยผูอ่้านตอ้งใชค้วามคิด

จบัใจความส าคญั เขา้ใจ และแปลความหมายจากส่ิงท่ีผูเ้ขียนตอ้งการจะส่ือความ โดยอาศยัทกัษะความรู้

ดา้นภาษา และประสบการณ์เก่ียวกบัการอ่าน 

 

ความส าคญัของการอ่าน  

ในสมยัโบราณท่ียงัไม่มีตวัหนงัสือใช ้มนุษยไ์ดใ้ชว้ิธีเขียนบนัทึกความทรงจาและเร่ืองราวต่าง 

ๆ เป็นรูปภาพไวต้ามฝาผนงัในถา้ เพื่อเป็นทางออกของอารมณ์ เพื่อเตือนความจาหรือเพื่อบอกเล่าให้

ผูอ่ื้นได้รับรู้ด้วย  แสดงถึงความพยายามและความปรารถนาอันแรงกล้าของมนุษย์ ท่ีจะถ่ายทอด

ประสบการณ์ของตนเป็นสัญลกัษณ์ท่ีคงทนต่อกาลเวลาจากภาพเขียนตามผนงัถา้ ไดว้ิวฒันาการมาเป็น
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ภาษาเขียนและหนงัสือ ปัจจุบนัน้ีหนงัสือกลายเป็นส่ิงท่ีส าคญัยิ่งต่อมนุษยจ์นอาจกล่าวไดว้า่เป็นปัจจยั

อนัหน่ึงในการดารงชีวิตคนท่ีไม่รู้หนงัสือแมจ้ะดารงชีวิตอยูไ่ดก้็เป็นชีวิตท่ีไม่สมบูรณ์ ไม่มีความเจริญ 

ไม่สามารถประสบความส าเร็จใด ๆ ในสังคมไดห้นงัสือและการอ่านหนงัสือจึงมีความส าคญัอยา่งยิง่  

การอ่านท าใหผู้อ่้านมีคลงัขอ้มูลอยูใ่นสมอง เพราะการอ่านเป็นการรับสาร ผูอ่้านจะไดรั้บสาระ

ความรู้ ท าให้เป็นผูท่ี้ทนัโลกทนัเหตุการณ์อยูเ่สมอ คลงัขอ้มูลน้ีเป็นพื้นฐานแห่งความรู้ท่ีจะนาไปสู่การ

คิดไดคิ้ดเป็นในโอกาสต่อไป การอ่านท าให้ผูอ่้านไดพ้ฒันาความคิด เน่ืองจากการอ่านเป็นพฤติกรรม

การรับสารท่ีมีความคิดเป็นแกนกลาง  ขณะท่ีอ่านผู ้อ่านจะต้องใช้สมองขบคิด  พิจารณา  ค้นหา

ความหมาย และท าความเขา้ใจขอ้ความท่ีอ่านไปตามระดบัความสามารถ การอ่านน้ีเป็นผลมาจากการ

ฝึกสมองขณะท่ีอ่าน ท าให้เกิดพฒันาการทางความคิด ผูท่ี้อ่านหนงัสือมากจึงมกัเป็นปราชญห์รือนกัคิด 

การอ่านหนงัสือจึงท าให้ผูอ่้านได้พฒันาการใช้จินตนาการ เพราะการอ่านท าให้ผูอ่้านไดใ้ช้ความคิด

อย่างอิสระสามารถสร้างภาพในใจของตนเองโดยการตีความจากภาษาของผูเ้ขียน ดงันั้นแมจ้ะอ่าน

หนังสือเล่มเดียวกัน แต่ผูอ่้านก็อาจมีภาพในใจท่ีแตกต่างกันไปตามจินตนาการของแต่ละคน นัก

การศึกษาต่างเห็นตรงกนัวา่ ประสบการณ์คร้ังแรกในการอ่านนั้นมีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อการปรับตวั

ของเด็ก ความส าเร็จในการเรียนตลอดจนทศันคติของเด็กท่ีมีต่อการอ่านหนงัสือจะเป็นหนทางนาไปสู่

ความส าเร็จทางการศึกษาสืบไป (รัตนา ศิริพานิช 2522:139-140) การสร้างนิสัยรักการอ่านจึงเป็นส่ิงจา

เป็นท่ีบุคคลควรไดรั้บการฝึกฝนเพื่อใหเ้ป็นนกัอ่านท่ีดี (กรมวชิาการ 2546:11) คนท่ีไม่ชอบอ่านหนงัสือ

หรือไม่มีนิสัยรักการอ่านจะเป็นส่ิงบัน่ทอนความกา้วหน้าทางดา้นวตัถุและจิตใจ (จารุดี ผโลประการ 

2538: 6) โดยเฉพาะในวยัเด็ก การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้เด็ก จะส่งเสริมให้เด็กเป็นคนดีพร้อมทั้ง
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ทางกาย วาจา ใจ และสติปัญญา อนัประกอบด้วยมีความรู้ดี ความประพฤติดี มีพลานามยัสมบูรณ์ดี 

สามารถแกปั้ญหาต่างๆ ไดด้ว้ยตนเอง และนาความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

ประเทศชาติ ตลอดจนมนุษยชาติทั้งมวล (สวสัด์ิ เรืองวเิศษ 2523: 5) การสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านควร

เร่ิมตั้งแต่วยัเด็ก เพราะเม่ือเด็กรักการอ่านตั้งแต่เล็กๆ แลว้ เวลาท่ีเติบโตข้ึนนิสัยรักการอ่านจะติดตวั

ต่อไปเร่ือยๆ เป็นผลดีต่อการเรียนและการปรับปรุงตวัให้เขา้กบัสังคมและส่ิงแวดลอ้มของเด็กได้เป็น

อยา่งดี (ฉววีรรณ คูหาภินนัท ์2527: 19)  

 

 จุดประสงค์ของการอ่าน  

ในการอ่านบุคคลแต่ละคนจะมีจุดประสงค์ของตนเอง คนท่ีอ่านข้อความเดียวกันอาจมี

จุดประสงคห์รือความคิดต่างกนั โดยทัว่ไปจุดประสงคข์องการอ่านมี 3 ประการ คือ  

   การอ่านเพื่อความรู้ ไดแ้ก่ การอ่านหนงัสือประเภทตารา สารคดี วารสาร หนงัสือพิมพ์ และ

ขอ้ความต่าง ๆ เพื่อใหท้ราบเร่ืองราวอนัเป็นขอ้ความรู้ หรือเหตุการณ์บา้นเมือง การอ่านเพื่อความรอบรู้

เป็นการอ่านท่ีจาเป็นท่ีสุดสาหรับครู เพราะความรู้ต่าง ๆ มีการเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมอยูทุ่กขณะ แมจ้ะได้

ศึกษามามากจากสถาบันการศึกษาระดับสูง  ก็ยงัมีส่ิงท่ียงัไม่รู้และต้องค้นควา้เพิ่มเติมให้ทันต่อ

ความกา้วหนา้ของโลกขอ้ความรู้ต่าง ๆอาจมิไดป้รากฏชดัเจนในตารา แต่แทรกอยูใ่นหนงัสือประเภท  

ต่าง ๆแมใ้นหนงัสือประเภทบนัเทิงคดีก็จะใหเ้กร็ดความรู้ควบคู่กบัความบนัเทิงเสมอ  
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การอ่านเพื่อความคิดแนวความคิดทางปรัชญา วฒันธรรม จริยธรรม และความคิดเห็นทัว่ไป 

มกัแทรกอยู่ในหนังสือแทบทุกประเภท มิใช่หนังสือประเภทปรัชญา หรือจริยธรรมโดยตรงเท่านั้น 

การศึกษาแนวคิดของผูอ่ื้น เป็นแนวทางความคิดของตนเองและอาจนามาเป็นแนวปฏิบติัในการดาเนิน

ชีวิตหรือแกปั้ญหาต่าง ๆ ในชีวิตผูอ่้านจะตอ้งใชว้ิจารณญาณในการเลือกนาความคิดท่ีไดอ่้านมาใช้ให้

เป็นประโยชน์ในบางเร่ืองผูอ่้านอาจเสนอความคิดโดยยกตวัอย่างคนท่ีมีความคิดผิดพลาดเพื่อเป็น

อุทาหรณ์ให้ผูอ่้านได้ความย ั้งคิด เช่น เร่ืองพระลอแสดงความรักอนัฝืนทานองคลองธรรมจึงต้อง

ประสบเคราะห์กรรมในท่ีสุดผูอ่้านท่ีขาดวิจารณญาณมีความคิดเป็นเร่ืองจูงใจให้คนท าความผิดนับว่า

ขาดประโยชน์ทางความคิดท่ีควรไดไ้ปอยา่งน่าเสียดายการอ่านประเภทน้ีจึงตอ้งอาศยัการศึกษาและการ

ช้ีแนะท่ีถูกต้องจากผูมี้ประสบการณ์ในการอ่านมากกว่าครูจึงต้องใช้วิจารณญาณในการอ่านเพื่อ

ความคิดของตนเองและเพื่อช้ีแนะหรือสนบัสนุนนกัเรียนใหพ้ฒันาการอ่านประเภทน้ี  

 การอ่านเพื่อความบนัเทิงเป็นการอ่านเพื่อฆ่าเวลา เช่น ระหว่างท่ีคอยบุคคลท่ีนดัหมาย คอย

เวลารถไฟออก เป็นตน้ หรืออ่านหนงัสือประเภทบนัเทิงคดีในเวลาวา่ง บางคนท่ีมีนิสัยรักการอ่านหาก

รู้สึกเครียดจากการอ่านหนงัสือเพื่อความรู้ อาจอ่านหนงัสือประเภทเบาสมองเพื่อการพกัผ่อน หนงัสือ

ประเภทท่ีสนองจุดประสงค์ของการอ่านประเภทน้ีมีจานวนมาก เช่น เร่ืองสั้ น นวนิยาย การ์ตูน 

วรรณคดีประเทืองอารมณ์เป็นตน้จุดประสงคใ์นการอ่านทั้ง 3 ประการดงักล่าว อาจรวมอยูใ่นการอ่าน

คร้ังเดียวกนัก็ไดโ้ดยไม่จาเป็นตอ้งแยกจากกนัอยา่งชดัเจน  

คุณค่าของการอ่าน ในการส่งเสริมการอ่าน ครูควรช้ีให้นกัเรียนเห็นคุณค่าของการอ่าน ซ่ึงจะ

เป็นแนวทางในการเลือกหนงัสือดว้ย คุณค่าดงักล่าวมามีดงัน้ี  
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1) คุณค่าทางอารมณ์หนังสือท่ีให้คุณค่าทางอารมณ์ ได้แก่ วรรณคดีท่ีมีความงามทั้งถ้อยคา 

น ้ าเสียง ลีลาในการประพนัธ์ ตลอดจนความงามในเน้ือหา อาจเรียกได้ว่ามี “รส” วรรณคดี ซ่ึงตารา

สันสกฤต กล่าววา่ มีรส 9 รส คือ  

1.1) รสแห่งความรักหรือความยนิดี  

1.2) รสแห่งความร่ืนเริง  

1.3) รสแห่งความสงสาร  

1.4) รสแห่งความเกร้ียวกราด  

1.5) รสแห่งความกลา้หาญ  

1.6) รสแห่งความน่ากลวัหรือทุกขเวทนา  

1.7) รสแห่งความเกลียดชงั  

1.8) รสแห่งความประหลาดใจ  

1.9) รสแห่งความสงบสันติในวรรณคดีไทยก็แบ่งเป็น 4 รส คือ  

1.9.1) เสาวจนี การชมความงาม  

1.9.2) นารีปราโมทย ์การแสดงความรัก  

1. 9.3) พิโรธวาทงั การแสดงความโกธรแคน้  

1. 9.4) สัลลาปังคพิไสย การคร่าครวญ  

หลายท่านคงเคยไดศึ้กษามาแลว้ หนงัสือท่ีมิใช่ตาราวิชาการโดยตรง มกัแทรกอารมณ์ไวด้ว้ย

ไม่มากก็นอ้ย ทั้งน้ีเพื่อใหน่้าอ่านและสนองอารมณ์ของผูอ่้านในดา้นต่าง ๆ  
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2) คุณค่าทางสติปัญญาหนงัสือดียอ่มใหคุ้ณค่าทางดา้นสติปัญญา อนัไดแ้ก่ ความรู้และความคิด

เชิงสร้างสรรค ์มิใช่ความคิดในเชิงท าลายความรู้ในท่ีน้ีนอกจากความรู้ทางวชิาการแลว้ยงัรวมถึงความรู้

ทางการเมือง สังคม ภาษา และส่ิงต่าง ๆ อนัเป็นประโยชน์แก่ผูอ่้านเสมอ แมจ้ะหยบิหนงัสือมาอ่านเพียง 

2-3 นาทีผูอ่้านก็จะไดรั้บคุณค่าทางสติปัญญาไม่ดา้นใดก็ดา้นหน่ึงหนงัสืออาจจะปรากฏในรูปของเศษ

กระดาษถุงกระดาษ แต่ก็จะ “ให ้” บางส่ิงบางอยา่งแก่ผูอ่้านบางคร้ังอาจช่วยแกปั้ญหาท่ีคิดไม่ตกมาเป็น

เวลานานทั้งน้ียอ่มสุดแต่วจิารณญาณและพื้นฐานของผูอ่้านดว้ยบางคนอาจมองผา่นไปโดยไม่สนใจแต่

บางคนอาจมองลึกลงไปเห็นคุณค่าของหนงัสือนั้นเป็นอย่างยิ่งคุณค่าทางสติปัญญาจึงมิใช่ข้ึนอยู่กบั

หนงัสือเท่านั้น หากข้ึนอยูก่บัผูอ่้านดว้ย  

3) คุณค่าทางสังคม การอ่านเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีสืบต่อกนัมาแต่เป็นโบราณกาล หาก

มนุษย์ ไม่มีนิสัยในการอ่าน วฒันธรรมคงสูญส้ินไป ไม่สืบทอดมาจนบัดน้ี วฒันธรรมทางภาษา 

การเมือง การประกอบอาชีพ การศึกษา กฎหมาย ฯลฯ เหล่าน้ีอาศยัหนงัสือและการอ่านเป็นเคร่ืองมือใน

การเผยแพร่และพฒันาใหคุ้ณค่าแก่สังคมนานปัการ หนงัสืออาจท าใหก้ารเมืองเปล่ียนแปลงไปไดห้ากมี

คนอ่านเป็นจานวนมาก หนงัสือและผูอ่้าน จึงอาศยักนัและกนัเป็นเคร่ืองสืบทอดวฒันธรรมของมนุษย์

ในสังคมท่ีเจริญแลว้ จะเห็นไดว้า่ ในกลุ่มคนท่ีไม่มีภาษาเขียน ไม่มีหนงัสือไม่มีการอ่านวฒันธรรมของ

สังคมนั้นมกัลา้หลงั ปราศจากการพฒันา การอ่านจึงใหคุ้ณค่าทางสังคมในทุกดา้น 
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ความเข้าใจในการอ่าน  

ความเขา้ใจในการอ่านเป็นส่ิงท่ีส าคญัอยา่งยิง่ของการอ่าน เพราะวา่เป็นจุดประสงค ์ 

เบ้ืองตน้ของการอ่านทัว่ๆไป อ่านแล้วน าไปสัมพนัธ์กบัความรู้เดิม เพื่อท าให้เกิดความรู้ใหม่ๆ จาก

ความหมายของความเขา้ใจในการอ่าน ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายเก่ียวกบัความเขา้ใจในการอ่านไว ้ดงัน้ี  

Roe ( 1893, p.15 ) กล่าวว่า ความเขา้ใจในการอ่านคือ การเรียบเรียง การตีความ และ ประเมินผลส่ิงท่ี

ผูเ้ขียนเขียนเน้ือหาโดยใชค้วามรู้ท่ีไดจ้ากประสบการณ์ชีวิต สมุทร เซ็นเชาวนิช ( 2542, หนา้ 73-74 ) ได้

กล่าวไวว้่า ความเข้าใจ ( Comprehension ) เป็นเร่ืองท่ีมีความสัมพนัธ์ท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา และ

ประสบการณ์หลายๆ ดา้นของแต่ละคน ความเขา้ใจถือวา่เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัอยา่งยิง่ของการอ่าน 

ถา้อ่านแลว้ไม่เกิดความเขา้ใจก็อาจกล่าวว่าการอ่านท่ีแทจ้ริงยงัไม่เกิดข้ึน ซ่ึงการอ่านนั้นก็ตอ้งอาศยั

ความเขา้ใจในการอ่านดว้ย  

ความเขา้ใจมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัๆ พอสรุปไดด้งัน้ี  

1. สามารถจดจ าเร่ืองราวส่วนใหญ่ท่ีไดอ่้านมาแลว้ได ้  

2. สามารถจบัใจความส าคญัๆ ได ้สามารถแยกแยะ หรือระบุประเด็นหลกัออกจากประเด็นย่อยท่ีไม่

จ  าเป็นหรือไมส่ าคญัมากนกัได ้สามารถประเมินค่าไดว้า่อะไรบา้งท่ีควรสนใจเป็นพิเศษ 

3. สามารถตีความเก่ียวกบัเร่ืองราวขอ้คิดเห็นท่ีอ่านมาแลว้ไดว้า่มีนยัส าคญัหรือลึกซ้ึงมากนอ้ย  

เพียงใด  

4. สามารถสรุปลงความเห็นจากส่ิงท่ีไดอ่้านมาแลว้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มีเหตุผล และน่าเช่ือถือ  

5. สามารถใชว้จิารณญาณของตนพิจารณาใตร่ตรองขอ้สรุปหรือการอา้งต่างๆ ของผูเ้ขียนได ้ 
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อย่างถูกตอ้ง และเป็นระบบ ไม่สับสน สามารถถ่ายโอนหรือประสมประสานความรู้ท่ีไดจ้ากการอ่าน

กบัประสบการณ์อ่ืนๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมตามกาลเทศะ  

จากขอ้คิดเห็นของนกัการศึกษาดงักล่าว สามารถสรุปไดว้า่ ความเขา้ใจในการอ่าน คือความ  

สามารถในการท าความเข้าใจในเน้ือเร่ืองท่ีได้อ่านโดยเร่ิมตั้งแต่ ค า วลี ประโยค และบทอ่านท่ีมี

ขอ้ความยาวๆ รวมทั้งสามารถสรุปในความส าคญั และบอกรายละเอียดของเร่ืองท่ีอ่านได ้ 

 

ระดับความเข้าใจในการอ่าน  

ระดบัความสามารถเขา้ใจในการอ่านของบุคคลนั้นจะข้ึนอยูก่บัจุดประสงค ์และความสามารถ  

ของการอ่าน ดงัท่ีมีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัระดบัความเขา้ใจในการอ่านไว  ้

ดงัต่อไปน้ี  

Smith ( 1988 ) ไดแ้บ่งระดบัของความเขา้ใจในการอ่านออกเป็น 4 ระดบั คือ  

1. ระดับความเข้าใจความหมายตามตัวอกัษร ( Literal Comprehension ) เป็นการจบัความหมาย

ตรงตามตวัอกัษร และขอ้ความท่ีปรากฏโดยไม่ตอ้งอาศยัการตีความหรืออ่านระหวา่งบรรทดั  

2. ระดับความเข้าใจแบบตีความ ( Interpretation ) เป็นการเขา้ใจความหมายท่ีไม่มีปรากฎตรง

ตามตวัอกัษร แต่ผูอ่้านตอ้งพยายามอ่านใหไ้ดม้าซ่ึงความหมายท่ีแฝงอยู ่อนัเป็นการอ่านระหวา่งบรรทดั 

และอ่านไปเกินกว่าข้อความในบรรทัด อันประกอบด้วยทักษะย่อยต่างๆ  เช่น การตีความจาก

ภาพประกอบ การเปรียบเทียบความแตกต่าง และความเหมือน การเรียงลาดบัเหตุการณ์ การหาเหตุและ
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ผล การจบัใจความส าคญั การพยากรณ์ การสรุปความ การเขา้ใจลกัษณะของตวัละคร และการเขา้ใจ

จุดประสงคข์องผูเ้ขียน  

3. ระดับการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ( Critical Reading ) ความเขา้ใจระดบัน้ีจะเก่ียวกบัการ

แยกแยะขอ้เท็จจริง วิเคราะห์ และประเมินค่าในส่ิงท่ีอ่าน ซ่ึงในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณน้ี ผูอ่้าน

จะตอ้งสามารถเขา้ใจความหมายตรงตามตวัอกัษร และเขา้ใจความหมายท่ีเกิดจากการตีความจากนั้น

จะต้องเปรียบเทียบความหมายกับประสบการณ์เดิม มีการใช้เกณฑ์เพื่อประเมินข้อความ  และการ

น าไปสู่การยอมรับหรือไม่ยอมรับ ตลอดจนการปรับเปล่ียน โครงสร้างความรู้หรือเจตคติของตนเองต่อ

เร่ืองท่ีอ่านไดใ้นท่ีสุด  

4. ระดับการอ่านอย่างสร้างสรรค์ ( Creative Reading ) การอ่านเพื่อความเขา้ใจนั้นไม่ไดห้ยุด

เพียงปรับโครงสร้างขอ้มูล หรือเจตคติแต่ยงัรวมไปถึงการน าความรู้มาใชใ้นโอกาสอ่ืนอยา่งเหมาะสม

ในการเรียนการสอนอ่านนกัเรียนอาจไม่ไดน้ าแนวความคิดท่ีไดจ้ากการอ่านไปใช้ในทนัทีทนัใด เช่น 

ความซาบซ้ึงในอรรถรสของวรรณคดี อาจไม่เกิดข้ึนทนัทีจนท าให้นกัเรียนไม่ขวนขวายหาอ่านต่อ แต่

ความซาบซ้ึงอาจเกิดข้ึนเม่ือเวลาผา่นไปหลายปีแลว้  

Burmeister ( 1974 ) ไดแ้บ่งระดบัความเขา้ใจในการอ่านไวค้่อนขา้งละเอียด โดยอาศยัพื้นฐาน  

จาก Norris Sanders ซ่ึงดดัแปลงมาจาก Bloom’s taxonomy ซ่ึงได้แบ่งระดบัความเขา้ใจเป็น 7 ระดบั 

ดงัน้ี  
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1. ระดับความจ า ( Memory ) เป็นระดบัท่ีผูอ่้านสามารถจ าในส่ิงท่ีผูเ้ขียนเขียนไวไ้ด ้เช่น จ าได้

ในเร่ืองราวเก่ียวกบัขอ้เท็จจริง วนัท่ี ค าจ ากดัความใจความส าคญัของเร่ือง ค าสั่ง และระดบัเหตุการณ์ท่ี

เกิดข้ึนในเร่ือง เป็นตน้  

2. ระดับการแปลความหมาย ( Translation ) เป็นระดบัความเขา้ใจท่ีผูอ่้านน าขอ้ความหรือ  

เร่ืองราวท่ีไดอ่้านไปแปลเป็นรูปอ่ืน เช่น การแปลจากภาษาหน่ึงเป็นอีกภาษาหน่ึง การให้ค  าจ ากดัความ 

การน าใจความไปแปลเป็นรูปแผนภูมิ เป็นตน้  

3. ระดับตีความ ( Interpretation ) เป็นระดบัความเขา้ใจท่ีผูอ่้านสามารถเขา้ใจในส่ิงท่ีผูเ้ขียน 

มิไดเ้ขียนไวโ้ดยตรง เช่น หาสาเหตุเม่ือก าหนดผลมาให้ หรือให้สาเหตุมาแลว้สามารถหาผลได้ การ

คาดคะเนหรือท านายเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน การจบัใจความส าคญัของเร่ือง เป็นตน้  

4. ระดับการประยุกต์ใช้ ( Application ) เป็นระดบัท่ีผูอ่้านสามารถเขา้ใจในหลกัการ และ น าไป

ประยกุตใ์ชจ้นประสบความส าเร็จ  

5. ระดับการวิเคราะห์ ( Analysis ) เป็นระดบัความเขา้ใจท่ีผูอ่้านสามารถแยกแยะส่วนย่อยท่ี

ส าคัญเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ การวิเคราะห์โฆษณา  การวิเคราะห์คาประพันธ์  การเข้าถึงความให้

สมเหตุสมผลของเร่ืองท่ีเขียน ตลอดจนการลงความเห็นในเร่ืองท่ีอ่านได ้  

6. ระดับการสังเคราะห์ ( Synthesis ) เป็นการน าเอาความคิดเห็นจากเร่ืองท่ีอ่านมารวบรวมและ

จดัเรียงใหม่  
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7. ระดับการประเมินผล ( Evaluation ) เป็นความสามารถในการก าหนดเกณฑ ์และตดัสิน เร่ือง

ท่ีอ่านโดยอาศยัเกณฑจ์ากประสบการณ์ของตนเอง 

จากการแบ่งระดบัความเขา้ใจในการอ่านของนกัการศึกษาดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้นั้น จะ

เห็นวา่ ระดบัความเขา้ใจในการอ่านนั้นมีหลายระดบั คือ ระดบัความจ าซ่ึงเป็นความเขา้ใจในระดบัตน้ 

ระดบัการแปลความหมาย ระดบัตีความ ระดบัการน าไปประยกุตใ์ช ้ระดบัการคิดวเิคราะห์ ระดบั  

การสังเคราะห์ และระดบัการประเมินผลซ่ึงเป็นระดบัท่ีผูอ่้านเขา้ใจเน้ือเร่ืองท่ีอ่านไดอ้ยา่งดีท่ีสุด  

 

ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการอ่านเพือ่ความเข้าใจ  

การท่ีผูอ่้านสามารถอ่านดว้ยความเขา้ใจตรงตามท่ีผูเ้ขียนตอ้งส่ือความหมายนั้นตอ้งอาศยั  

ปัจจยัต่างๆ ช่วย ซ่ึง Pearson and Johnson ( 1978 ) ได้กล่าวถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการอ่านเพื่อความ

เขา้ใจ ไวด้งัน้ี  

ปัจจัยภายในทีม่ีอทิธิพลต่อการอ่านเพือ่ความเข้าใจ ไดแ้ก่  

1. ความรู้ทางภาษา ( Linguistic Knowledge )โดยผูอ่้านจะตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัภาษา ระดบั คือ 

เสียง ค า ความหมาย และโครงสร้าง ซ่ึงในระยะเร่ิมเรียนผูเ้รียนจะเรียนรู้ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัอกัษร 

และความหมายของค าแต่ละค า การน าค าเรียงประโยค เม่ือมีประสบการณ์ในการอ่านมากข้ึน ผูเ้รียนจะ

สามารถอ่านดว้ยความเขา้ใจมากข้ึน  
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ในส่วนของความรู้ทางภาษาท่ีเก่ียวข้องกบัการอ่านนั้น Smith and Robinson ( 1981 )ได้แสดงความ

คิดเห็นวา่ความรู้ทางภาษามีความส าคญัต่อการอ่านบทอ่านหรือขอ้เขียนต่างๆ ซ่ึงบทอ่าน และขอ้เขียน

จะประกอบดว้ยองคป์ระกอบต่อไปน้ี  

1. สัญลกัษณ์ทางการเขียนท่ีถูกน ามาเป็นค าใชแ้ทนเสียงพดู ( Graphemes )  

2. หน่วยของภาษาท่ีเล็กท่ีสุดท่ีมีความหมาย ( Morpheme ) เช่น bells ประกอบดว้ยหน่วยของ

ภาษาสองหน่วย คือ bells และs ซ่ึง s เป็นหน่วยของภาษาท่ีมีความหมายเป็นพหูพจน์  

3.โครงสร้างของภาษาหรือการน าเอาค ามาเรียงกันเพื่อให้เป็นภาษาท่ีเหมาะสมหรือเป็น

ประโยค (Syntax )  

4. ความหมายในภาษา ( Semantics ) เป็นความหมายเฉพาะค าใดค าหน่ึง แต่เป็นความหมายเกิด

จากความสัมพนัธ์ระหวา่งค าต่างๆ ดว้ย  

2. ความสนใจและแรงจูงใจ ( Interest and Motivation ) ความสนใจเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีช่วยให้

เกิดความเขา้ใจในส่ิงท่ีอ่าน นกัเรียนจะเขา้ใจเร่ืองราวต่างๆท่ีอ่านไดดี้ข้ึน ถา้นกัเรียนมีความสนใจเร่ือง

นั้นๆ ดงันั้น ในการช่วยนกัเรียนพฒันาการอ่านดว้ยความเขา้ใจ ครูสามารถสร้างความสนใจ โดยใชส่ื้อ

ต่างๆ และเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนเลือกเร่ืองท่ีอ่านด้วยความเขา้ใจ ส าหรับด้านแรงจูงใจนั้นจะเกิดจาก

ความสนใจ ผูส้อนสามารถสร้างแรงจูงใจในการอ่านใหก้บัผูเ้รียนโดยการใชส่ิ้งเร้า ใหก้ าลงัใจ เสนอผล

สะทอ้นกลบั เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อการอ่าน  
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3. ความสามารถในการอ่านและการตีความ ( Ability to read and to interpret ) เป็นความสามารถ

ในการอ่านท่ีเขา้ใจความหมายของขอ้ความไดอ้ยา่งรวดเร็ว สามารถท่ีจะใชก้ารรู้ความหมายของค า ช่วย

ตีความในส่วนอ่ืนๆ ท่ีไม่รู้ เขา้ใจวธีิการเรียบเรียงเน้ือหา และความสัมพนัธ์ระหวา่งประโยคต่างๆ  

4. ความสามารถในการวิเคราะห์โครงสร้างของเนื้อหา  ( Text schema ) เน้ือเร่ือง หรือ บทอ่าน

แต่ละช้ินมีลกัษณะโครงสร้างท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นความเช่ือ และวฒันธรรมของผูเ้ขียนถา้

เน้ือเร่ืองเสนอเร่ืองราวแตกต่างไป จากวฒันธรรม และประสบการณ์ของผูอ่้าน การอ่านก็อาจไม่ประสบ

ความส าเร็จได ้ 

 

ปัจจัยภายนอกทีม่ีอทิธิพลต่อการอ่านด้วยความเข้าใจ ไดแ้ก่  

1. เนื้อเร่ืองหรือข้อเขียน ผูอ่้านจะไม่เขา้ใจเน้ือเร่ืองท่ีมีเน้ือเร่ืองไม่สมบูรณ์ เวน้แต่ในกรณีท่ี 

ผูอ่้านมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัเน้ือเร่ืองนั้นมาก่อน  

2. สภาพแวดล้อมทางบ้าน สภาพแวดลอ้มทางบา้นเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลกระทบต่อการอ่าน  

ครอบครัวท่ีมีความพร้อมมีการเตรียมตวัเด็กล่วงหน้าในด้านภาษา และความคิดต่างๆ จะส่งผลต่อ

ความสามารถในการอ่านเม่ือเขา้เรียนในโรงเรียน  

3. สภาพแวดล้อมทางโรงเรียน ประกอบดว้ย ครู เพื่อน และสภาพห้องเรียน ครูเป็นผูมี้บทบาท

ช่วยพฒันาการอ่านดว้ยความเขา้ใจของนกัเรียนได ้โดยการสร้างบรรยากาศในการเรียน การสอน การ

เตรียมความพร้อมของนักเรียนก่อนการอ่าน การเลือกใช้แบบเรียนเหมาะสมกบัความสามารถของ
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นักเรียน ตลอดจนการเลือกใช้ค  าถามต่างๆ เหมาะสมกับระดับของนักเรียน ส าหรับกลุ่มเพื่อนก็มี

อิทธิพลต่อการพฒันาการอ่านเพื่อความเขา้ใจเช่นกนั กลุ่มเพื่อนท่ีมีการแข่งขนัจะช่วยกระตุน้ให้เกิดผล

สัมฤทธ์ิในการเรียน ครูอาจฝึกให้นกัเรียนท างานร่วมกนัได ้โดยให้นกัเรียนมีความสามารถในการอ่าน

สูงช่วยนกัเรียนท่ีมีปัญหาในการอ่านในดา้นสภาพห้องเรียนท่ีมีความพร้อมในดา้นแหล่งคน้ควา้ และมี

บรรยากาศท่ีดี จะช่วยกระตุน้ใหน้กัเรียนคน้ควา้ และรักการอ่านได ้ 

จากปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการอ่านขา้งตน้ อาจกล่าวไดว้า่ ความเขา้ใจในการอ่านของผูอ่้านอาจ  

มีสาเหตุมาจากปัจจยัต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก โดยปัจจยัภายในประกอบด้วย ความรู้ทางภาษา 

ความสนใจ และแรงจูงใจ ความสามารถในการอ่าน และการตีความ ความสามารถในการวิเคราะห์

โครงสร้างของเน้ือหา ส่วนปัจจยัภายนอก ประกอบดว้ย เน้ือเร่ือง หรือ ขอ้เขียนท่ีผูอ่้านไม่มีความรู้เดิม

เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน สภาพแวดลอ้มทางบา้น สภาพแวดลอ้มทางโรงเรียนท่ีมีเพื่อน ครู สภาพห้องเรียน 

ซ่ึงปัจจยัทั้งภายนอก และภายในเหล่าน้ีลว้นแลว้แต่ส่งผลต่อความสามารถในการอ่านของผูอ่้านทั้งส้ิน  

 

วธีิวดัความเข้าใจในการอ่าน  

สุภทัรา อกัษรานุเคราะห์ ( 2531,หนา้ 59-61 ) ไดก้ล่าววา่ ทกัษะการอ่านเป็นทกัษะท่ีเสริม  

และพฒันาการสอนทกัษะอ่ืนๆ คือ ฟัง-พดู และเขียน ฉะนั้น การประเมินผลอาจท าไดโ้ดยการใหผู้เ้รียน

อ่านแล้วแสดงความเขา้ใจในเร่ืองท่ีอ่าน โดยแสดงออกมาโดยใช้ทกัษะการฟัง-พูด หรือ เขียนได้ดงั

ตวัอยา่งต่อไปน้ี คือ  
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1. ใหห้าความหมายของค าศพัท ์ 

2. ใหบ้อกเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งประโยค ( Discourse Features )  

3. ใหห้าความหมายจากประโยคท่ีก าหนดให ้ 

4. ใหต้อบค าถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านโดยใชค้  าถามแบบมีค าตอบใหเ้ลือก ( Multiple Choices )  

5. ใหเ้รียงล าดบัส่ิงท่ีอ่านใหถู้กตอ้ง  

6. ใหเ้ติมค าลงในช่องวา่งโดยใชว้ธีิโคลซ ( Cloze Test )  

7. ใหแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านอยา่งง่ายๆ  

8. ใหต้ั้งช่ือเร่ือง  

สุมิตรา องัวฒันสกุล ( 2537,หน้า 215-220 ) ไดเ้สนอรูปแบบการวดั และการประเมินผลการ

อ่าน ดงัน้ี การทดสอบองคป์ระกอบยอ่ยๆ ของการอ่าน เป็นการทดสอบยอ่ยๆ ทางภาษา ไดแ้ก่ ค าศพัท์

อนัเป็นพื้นฐานในการอ่าน เหมาะส าหรับผูเ้รียนการอ่านในระดบัเร่ิมตน้ หรือ ผูท่ี้มีความสามารถในการ

อ่านจ ากดัการทดสอบในลกัษณะน้ี ไดแ้ก่ การท่ีครูอ่านออกเสียงค าศพัท ์และให้นกัเรียนเลือกค าศพัทท่ี์

ตรงกับค าท่ีออกเสียงหรือการใช้เทคนิค  “ Same-Different ” ให้นักเรียนเลือกหรือการให้ค  าหลัก ( 

KeyWords ) ค าหลกั ซ่ึง ขอ้มากะ  

1. การทดสอบความเข้าใจในระดับประโยค  ( Sentence Comprehension ) ความเขา้ในในการ

อ่านในระดบัขอ้ความ หรือ บทความจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือผูอ่้านมีความเขา้ใจในระดบัประโยคได้แลว้ 

ดงันั้น การอ่านในระดบัประโยคจึงตอ้งเป็นส่ิงท่ีผูเ้รียนรู้ก่อน ซ่ึงเป็นการอ่านท่ีเหมาะส าหรับนกัเรียนท่ี

เร่ิมตน้เรียนการอ่าน ส าหรับลกัษณะการทดสอบความเขา้ใจในระดบัประโยค สามารถท าไดด้งัต่อไปน้ี  
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1.1 การเลือกรูปภาพใหต้รงกบัประโยคท่ีก าหนดให ้ 

1.2 การตอบค าถามโดยใชรู้ปภาพประกอบ  

1.3 การใชว้ลีและประโยคเป็นตวัแนะ ( Phrase and Sentence Cues ) ลกัษณะของขอ้สอบ  

ประเภทน้ี ไดแ้ก่ การสรุปถ่ายโอน ( Paraphrase ) ประโยคหรือวลีท่ีก าหนดให ้ 

2. การทดสอบความเข้าใจในบทอ่าน ( Passage Comprehension ) การเลือกบทอ่านท่ีนกัเรียนจะ

ไดพ้บเห็น ประเภทของค าถามท่ีส าคญั ไดแ้ก่  

2.1 ค าถามแบบใหส้รุปโอนเร่ือง ( Paraphrase )  

2.2 ค าถามแบบใหส้ังเคราะห์ส่ิงท่ีไดจ้ากการอ่าน ( Synthesis )โดยผูอ่้านจะตอ้งประมวลขอ้มูล  

ต่างๆ ท่ีไดจ้ากเร่ืองเขา้ดว้ยกนั เพื่อตอบค าถาม  

2.3 ค าถามใหส้รุปอา้งอิงจากส่ิงท่ีอ่าน ( Inference )  

3. แบบทดสอบชนิดโคลซแบบมีตัวเลอืก ( Multiple Choice Cloze )  

แบบทดสอบโคลซชนิด Standard Clozeไม่เหมาะท่ีจะใชว้ดัความเขา้ใจในการอ่าน เพราะแบบทดสอบ

ชนิดน้ีจะ เน้นไปทาง  Productive Skill เหมาะสมกับทักษะอ่านซ่ึง เ ป็น  Receptive Skill น้ี  ย ัง มี

แบบทดสอบโคลซอีกแบบหน่ึง แต่มีลกัษณะตรงกนัขา้ม เรียกวา่ Editing Test วคือ จะก าหนดขอ้ความ

มาให้นกัเรียนอ่านแลว้เลือกค าเกินมาท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัความหมายในประโยคออกจากบทอ่าน เหมาะ

ส าหรับวดัความสามารถในการอ่านเร็ว  

อจัฉรา วงศโ์สธร ( 2538 หนา้ 154-155 ) ประเมินทกัษะการอ่านวา่ การประเมินทกัษะการอ่านสามารถ

ใชเ้กณฑ์ท่ีก าหนดตามส่วนประกอบของภาษาแบบแยกยอ่ย และเกณฑ์ท่ีก าหนดตามความสามารถใน
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การรับสาร หรือ อาจใช้เกณฑ์ทั้งสองแบบประยุกต์เขา้ดว้ยกนัโดยใช้น้าหนกัเกณฑ์แบบรวมมากกวา่

เกณฑแ์บบยอ่ย  

เกณฑ์ก าหนดความสามารถทางการอ่านทีเ่ป็นเกณฑ์แบบย่อยจะเป็นดังนี้  

1. ความรู้ศพัท ์ผูเ้ขา้สอบสามารถเขา้ใจค าศพัท ์ส านวนท่ีใชใ้นระดบัใด  

2. ความรู้ไวยากรณ์ ผูส้อบสามารถใชค้วามรู้ดา้นไวยากรณ์ในการท าความเขา้ใจเก่ียวกบั 

ค าสรรพนาม ความเช่ือมโยงของเน้ือความ เช่น การใช้ค  าสันธาน ค าบุพบท ท่ีก าหนดหน้าท่ี

ของภาษาวา่เป็นการขอร้อง เช้ือเชิญ อนุญาต ฯลฯ ไดม้ากนอ้ยเพียงใด  

เกณฑ์ก าหนดความสามารถทางการอ่านแบบรวมจะเป็นดังนี้  

1. ความสามารถเรียบเรียงความ ไดแ้ก่ การอ่านแลว้เขา้ใจไดส้ามารถแสดงความเขา้ใจโดย  

การตอบค าถามท่ีให้เรียบเรียงถอ้ยค าใหม่โดยใหไ้ดใ้จความเดิมหรือสามารถตอบค าถามแบบเลือกตอบ

และแบบเรียงล าดบัขอ้ความเป็น 1,2,3,...ได ้ 

2. ความสามารถอ่านขอ้มูลท่ีเป็นรายละเอียด ผูเ้ขา้สอบสามารถโยงรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง  

เขา้กบัใจความส าคญัของเร่ืองไดว้่าเป็นรายละเอียดสนบัสนุน หรือเป็นรายละเอียดท่ีแยง้กนัเพื่อให้ได้

ขอ้มูลตรงกนัขา้ม ตลอดทั้งเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งรายละเอียดดว้ยกนั  

3. ความสามารถอ่านจบัใจความส าคญั ผูเ้ขา้สอบสามารถระบุแก่นเร่ือง หวัเร่ือง และใจความ  

ส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านได ้ 

4. ความสามารถวเิคราะห์ และ ประเมินความสัมพนัธ์ของเน้ือความ และสุนทรียศาสตร์ของ  
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การใช้ภาษา ผูเ้ข้าสอบสามารถใช้ความรู้ด้านค าศพัท์ ไวยากรณ์ ความเข้าใจส่ิงท่ีอ่าน และความรู้

เก่ียวกบัรูปแบบลีลาภาษาท่ีใชใ้นบทอ่าน ท่ีเป็นตวักระตุน้ วิเคราะห์ ประเมิน และสรุปไดว้า่สารท่ีอ่าน

นั้นเป็นสารประเภทใด ลีลาภาษาท่ีใชเ้ป็นทางการหรือไม่เป็นทางการเจตนา ทศันคติของผูเ้ขียนท่ีแฝง

อยูส่ามารถวพิากษว์ิจ  ารณ์ถึงเหตุ และผลท่ีเกิดข้ึน ถึงความมัน่คงน่าเช่ือถือของสมมุติฐานท่ีผูเ้ขียนตั้งไว ้

ความเป็นไปไดข้องขอ้สรุป ตลอดจนสามารถประเมินประสิทธิผลของบทอ่านนั้นไดว้า่มีความชัดเจน

เขา้สู่ประเด็นอยา่งไม่ออ้มคอ้มและใชภ้าษาไดอ้ยา่งกระชบัไม่เยิ่นเยอ้หรือไม่ความสามารถในระดบัน้ี

เป็นระดบัสูงซ่ึงตอ้งอาศยัความรู้ในระดบัตน้ๆ เป็นพื้นฐาน  

จาการท่ีนกัการศึกษาไดก้ าหนดระดบัความเขา้ใจในการอ่านไวน้ั้น อาจกล่าวไดว้า่ระดบั  

ความเขา้ใจในการอ่านนั้นมีหลายระดบั ตั้งแต่ ระดบัเร่ิมตน้ จนถึงระดบัสูง เช่น ความเขา้ในระดบัค า 

ระดบัวลี ระดบัประโยค และความเขา้ใจระดบัสูงสุดคือ ระดบัขอ้ความ เป็นตน้  

 

ขั้นตอนการสอนอ่าน  

ทิพวลัย ์มาแสง ( 2532 หนา้ 60 ) ระบุขั้นตอนจองการอ่านดงัต่อไปน้ี  

1. ครูผูส้อนจะตอ้งตรวจดูบทเรียนหรือเน้ือหาท่ีจะใหน้กัเรียนอ่านก่อนทุกคร้ัง  

2. สารวจเสียงท่ีจะเป็นปัญหากบันกัเรียนไทย หรือค าศพัท ์หรือประโยคค าพดูวา่นกัเรียนจะ  

สามารถออกเสียงไดห้รือไม่ 

3. ดูค  าศพัทน์กัเรียนอาจมีปัญหาในเร่ืองของความหมาย  

4. ตรวจดูไวยากรณ์ และปัญหาทางดา้นไวยากรณ์วา่นกัเรียนเคยเรียนหรือไม่ แลว้ครูจะตอ้ง  
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สอนก่อนจะตอ้งเร่ิมสอนอ่าน  

จาการท่ีนกัการศึกษาดงักล่าวขา้งตน้ ไดก้ล่าวถึงล าดบัขั้นตอนของการอ่านไวน้ั้น อาจกล่าว

โดยสรุปได้ว่า ขั้นตอนในการอ่านโดยหลกัๆ แล้ว มี 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นก่อนการอ่าน ขั้น

ระหวา่งการอ่าน และขั้นหลงัการอ่าน ซ่ึงในการสอนอ่านนั้นครูควรด าเนินการสอนเป็นไปตามล าดบั

ขั้นตอนดงักล่าว เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจในขอ้ความท่ีไดอ่้านนั้นดียิง่ข้ึน  

สุมิตรา องัวฒันกุล ( 2537 หนา้ 175-179 ) ไดก้ล่าววา่ในการสอนอ่านเพื่อการส่ือสารนั้น  

สามารถจดัในการสอนอ่านไดด้งัน้ี  

1. กจิกรรมก่อนการอ่าน ( Pre-reading Activities ) ดงัตวัอยา่งในขั้นน้ี ไดแ้ก่  

1.1 ใหค้าดคะเนเร่ืองท่ีจะอ่าน เป็นการกระตุน้ใหผู้เ้รียนคิดถึงความรู้เดิมแลว้น ามาสัมพนัธ์  

กบัเร่ืองท่ีจะอ่าน การคาดคะเนอาจจะถูกหรือผดิก็ได ้ 

1.2 ใหเ้ดาความหมายจากบริบท โดยดูจากประโยคขา้งเคียงหรือจากรูปภาพ หรือการแสดง  

กริยาท่าทาง  

2. กจิกรรมระหว่างการอ่าน ( While-reading Activities ) เป็นการท าความเขา้ใจโครงสร้าง  

และเน้ือความในเร่ืองท่ีอ่าน ในขั้นน้ี ไดแ้ก่  

2.1 ใหล้ าดบัเร่ือง โดยใหต้ดัเร่ืองออกเป็นส่วนๆ ( Strip Story ) อาจจะเป็นยอ่หนา้หรือเป็น  

ประโยคก็ได ้แลว้ใหผู้เ้รียนในกลุ่มล าดบัขอ้ความกนัเอง  

2.2 เขียนแผนผงัโยงความสัมพนัธ์ของเน้ือเร่ือง ( Semantic Mapping ) เติมขอ้ความลงใน  

แผนผงัของเน้ือเร่ือง ( Graphic Organizer )  
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3. กจิกรรมหลงัการอ่าน ( Post-reading Activities ) เป็นการตรวจสอบความเขา้ใจของผูเ้รียน  

กิจกรรมท่ีท าอาจจะเป็นการถ่ายโยงไปสู่ทกัษะอ่ืนๆ เช่น ทกัษะการพดู หรือ การเขียน ก็ได ้โดย  

3.1 ใหบ้ทบาทสมมุติ  

3.2 ใหเ้ขียนเร่ืองหรือเขียนโตต้อบ  

3.3 พดูแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 

 

ความสามารถในการอ่านเพือ่ความเข้าใจ (Comprehension) 

การอ่านเพื่อความเขา้ใจมีคุณค่าในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ ช่วยใหเ้พลิดเพลิน แต่การ

ท่ีจะอ่านเขา้ใจไดน้ั้นเป็นกระบวนการท่ีซบัซ้อนและมีหลายองคป์ระกอบดว้ยกนั ดงัท่ี รูบิน (ปรารถนา 

ศรีบุญเรือง. 2540: 7-8, อ้างถึงใน Rubin. 1991: 325) กล่าวว่าการอ่านเพื่อความเข้าใจต้องอาศยัเชาว์

ปัญญามาช่วยในการท าความเขา้ใจ ผูอ่้านมีเชาวปั์ญญาดี ก็สามารถอ่านเพื่อความเขา้ใจไดดี้และเชาว์

ปัญญาน้ีก็คือประสบการณ์เฉพาะตวัของแต่ละคนท่ีสามารถคิดในระดบัสูงไดก้ารอ่านเพื่อความเขา้ใจ

ยงัประกอบดว้ยความสามารถหลกั 2 ประการ คือ ความสามารถในการเขา้ใจความหมายของค าและ

ความสามารถในการท าความเขา้ใจภาษา ถา้ปราศจากความสามารถทั้งสองแลว้การอ่านเพื่อความเขา้ใจ

ก็ไม่สามารถเกิดข้ึนได ้

ชวาล แพรัตกุล (2520: 134) ไดใ้ห้ความหมายของความเขา้ใจในการอ่านว่าเป็นความสามารถ

ในการผสม แลว้ขยายความรู้ความจ าใหไ้ดไ้กลออกไปจากเดิมอยา่งสมเหตุสมผลซ่ึงจะตอ้งมีคุณสมบติั

หลายประการดงัน้ีคือ รู้ความหมายรายละเอียดยอ่ย ๆ ของเร่ืองนั้นมาก่อนแลว้รู้ความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์
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ระหวา่งความรู้ยอ่ย ๆ เหล่านั้น ใหสามารถอธิบายส่ิงเหล่านั้นไดด้ว้ยภาษาของตนเอง เม่ือพบส่ิงอนัใดท่ี

มีท านองเดียวกบัท่ีเคยรู้มาแลว้ ก็สามารถตอบและอธิบายไดแ้ละไดก้ล่าวถึงความเขา้ใจในการอ่านซ่ึง

สามารถแสดงออกไดด้งัน้ี 

1. การแปลความ คือ ความสามารถแปลความหมายของส่ิงต่าง ๆ โดยลกัษณะและนยั 

ของเร่ืองราว ซ่ึงเป็นความหมายท่ีถูกตอ้ง 

2. การตีความ คือ ความสามารถจดัความสัมพนัธ์ระหวา่งช้ินส่วนยอ่ย ๆ ของเร่ืองนั้นจน 

สามารถน ามากล่าวอีกนยัหน่ึงได ้

3. การขยายความ คือ ความสามารถขยายความตามนยัของเร่ืองนั้นให้กวา้งไกลไปจากสภาพขอ้เท็จจริง

ได ้

ล้วน  สายยศ  และ  อังคณา  สายยศ  (2539: 43) ได้ให้ความหมายของความเข้าใจว่า เป็น

ความสามารถในการแปลความ ตีความและขยายความจากส่ือความหมายต่าง ๆ ท่ีไดพ้บเห็นแบ่ง 

ส่วนยอ่ยออก 3 อยา่ง คือ 

1. การแปลความ (Comprehension) เป็นความสามารถในการถ่ายทอดความหมายจากภาษาระดบัหน่ึงมา

เป็นอีกระดบัหน่ึงใหเ้ขา้ใจกนัง่ายข้ึน 

2. การตีความ (Interpretation) หมายถึงความสามารถในการสรุปการแปลความมองภาพส่วนรวมมาเป็น

ใจความสั้น ๆ อยา่งไดค้วาม 

3. การขยายความ (Extrapolation) เป็นความสามารถในการท านายหรือคาดคะเนขอ้เทจจ็ริงล่วงหนา้โดย

อาศยัแนวโนม้ท่ีมีมาแลว้ 
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ริเชค (ปรารถนา ศรีบุญเรือง. 2540: 8, อา้งถึงใน Richek. 1989: 7) ไดส้รุปการอ่านเพื่อ 

ความเขา้ใจเป็นกระบวนการของการสร้างความหมายโดยการปฏิสัมพนัธ์แบบพลวตัระหวา่งผูอ่้าน 

บทอ่านและสถานการณ์ของการอ่าน ซ่ึงแสดงวา่ผูอ่้านไม่ไดมี้ความสามารถในการอ่านเพียงระดบัเดียว 

แต่มีความรู้ ความเขา้ใจและสถานการณ์ของการอ่าน มีผลใหผู้อ่้านสามารถอ่านไดห้ลายระดบัความยาก

ง่าย  ดิชนัท ์(ปรารถนา ศรีบุญเรือง. 2540: 8, อา้งถึงใน Dechant. 1982: 4-6) กล่าววา่การอ่าน 

เพื่อความเข้าใจเป็นกระบวนการส่ือความหมายทางภาษา ซ่ึงน าผูอ่้านให้มาติดต่อและส่ือสารด้วย

ความคิด เป็นการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ขียนและผูอ่้าน เร่ิมจากความคิดของผูเ้ขียนแลว้แสดงความคิด

นั้นออกมาเป็นสัญลกัษณ์ การเขียนจะขาดจุดมุ่งหมายไปในทนัทีเม่ือปราศจากผูอ่้าน 

อารีย์ วชิรวราการ (2542: 36) กล่าวว่าความเข้าใจ (Comprehension) เป็นการแสดงออกถึง

ความสามารถในการส่ือสารขอ้ความรู้ต่าง ๆ ท่ีมีอยูโ่ดยใชถ้อ้ยค าภาษาอยา่งใหม่และไดใ้จความ 

ท่ีถูกตอ้ง จ าแนกการแสดงออกถึงความเขา้ใจได ้3 ระดบั ดงัน้ี 

1. การแปลความ เป็นความสามารถในการแปลความหมายของเร่ืองราว หรือส่ิงต่าง ๆ ท่ีปรากฏโดยใช้

ถอ้ยค าภาษาของตนไดอ้ยา่งถก ูตอ้ง การแปลความแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ 

1.1 แปลความหมายจากระดบัหน่ึงไปอีกระดบัหน่ึง เช่น แปลค าศพัท ์แปลขอ้ความ 

ยาว ๆ ใหก้ลายเป็นค าหรือขอ้ความสั้น ๆ หรือแปลศพัทเ์ทคนิคใหเ้ป็นค าสามญั 

1.2 การแปลสญ ัลกัษณ์ ไดแ้ก่ การแปลความหมายจากรูปภาพ เคร่ืองหมาย ตาราง 

และสัญลกัษณ์ต่าง ๆ 

1.3 การถอดความ เป็นการถามใหแ้ปลความหมายของคติพจน์ ค าคม บทกว ีค าพงัเพย 
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สุภาษิต ใหเ้ป็นภาษาสามญั หรือแปลภาษาสามญัใหเ้ป็นบทกวี 

2. การตีความ เป็นความสามารถท่ีจะคน้หา เปรียบเทียบทั้งความส าคญั ความสัมพนัธ์ของส่วนย่อย

ภายใน เป็นเร่ืองหรือเป็นความสามารถในการจบัความหมายส าคญัของเร่ืองนั้นไดห้รือไม่ เช่น 

2.1 ใหค้น้หาความหมายหรือคตินิยมของผูแ้ต่ง 

2.2 ใหค้น้หาขอ้ความนั้นพาดพิงสัมพนัธ์กนัอยา่งไร 

2.3 ใหตี้ความจากกราฟ สถิติ 

2.4 ใหค้น้หาความหมายท่ีซ่อนอยู ่

3. การขยายความ เป็นความสามารถในการขยายความคิดออกมาโดยอาศยัขอ้เท็จจริงท่ีปรากฏอยู ่เป็น

ความคิดดา้นจินตนาการอย่างมีเหตุผล ขอ้สอบท่ีสร้างเพื่อจะถามถึงการพยากรณ์เหตุการณ์ต่อไปได้

หรือไม่ การสร้างค าถามอาจท าได ้3 ลกัษณะ คือ 

3.1 ใหข้อ้มลู เป็นระยะเวลา แลว้ใหอ ้นุมานเหตุการณ์ในช่วงระยะเวลานั้น ๆ 

3.2 ใหข้อ้มลู เป็นเหตุการณ์ เร่ืองราว และขยายไปสู่เร่ืองอ่ืน ๆ 

3.3 ใหข้อ้มลู เป็นกลุ่มหรือขนาดแลว้ขยายไปสู่ขนาดอ่ืน 

แวคคา และ แวคคา (วสิาข ์จติัวตัร์. 2543: 214-215, อา้งถึงใน Vacca and Vacca. 1986) 

กล่าววา่ ระดบัการอ่านเพื่อความเขา้ใจมี 3 ระดบั 

1. การอ่านตรงตามอกัษร (Literal Level) คือ การอ่านท่ีผูอ่้านคน้หาขอ้มลู ท่ีผูเ้ขียนตอ้งการ 

ส่ือสาร เป็นการอ่านเพื่อคน้หาวา่ผูเ้ขียนพดูวา่อยา่งไร 

2. การอ่านในระดบัตีความ (Interpretative Level) คือ การอ่านท่ีผูอ่้านหาความหมายจาก 
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ขอ้มลู ท่ีผูเ้ขียนบอกไว ้ผูอ่้านน าขอ้มลู ท่ีไดม้าหาความสัมพนัธ์ ตีความ อนุมาน และสรุปความคิด 

รวบยอด โดยสรุปเป็นการอ่านเพื่อคน้หาวา่ผูเ้ขียนหมายความวา่อยา่งไร 

3. การอ่านระดบัประยุกต ์(Applied Level) คือ การอ่านท่ีผูอ่้านน าเอาความคิดท่ีไดจ้ากบทอ่าน

ไปประยุกตใ์ช้ ผูอ่้านท่ีเช่ียวชาญจะเช่ือมโยงความรู้จากประสบการณ์เดิมเขา้กบัความรู้ท่ีไดจ้ากบทอ่าน 

ผูอ่้านจะท าการสังเคราะห์บทสรุปท่ีไดจ้ากการน าเอาประสบการณ์เดิมของตนมาผนวกเขา้กบัความรู้

จากบทอ่านโดยสรุป เป็นการอ่านเพื่อจะน าเอาความคิดท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชอ้ยา่งไร 

ไกรคุง อนคัฆกุล และ กรรณิการ์ อนคัฆกุล (2547: 20) ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ

เพื่อความเขา้ใจ หมายถึง เป็นความสามารถในการผสม แลว้ขยายความรู้ความจ าอยา่งสมเหตุสมผล ท่ี

ได้จากการอ่านของนักเรียน ในการอ่านระดบัการจบัใจความส าคญั (Skimming for Main Ideas) การ

อ่านระดบับอกรายละเอียดของเร่ือง (Scanning for Details) และการอ่านระดบัสรุปใจความส าคญั ซ่ึง

สามารถแสดงออกไดด้งัน้ี 

1. การจบัใจความส าคญั (Skimming for Main Ideas) เป็นความสามารถในการอ่านอยา่งรวดเร็ว

เพือ่จบัใจความส าคญั (Main idea) ของส่ิงท่ี โดยท่ีผูอ่้านไม่มุ่งหวงัทท่ีทราบเก่ียวกบัรายละเอียดของเน้ือ

เร่ือง การอ่านประเภทน้ีมกัไดแ้ก่ การอ่านบทความจากหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร วารสาร ปกหนงัสือ (ตาม

แผงหรือร้านขายหนงัสือ) และนวนิยายต่าง ๆ 

 2. บอกรายละเอียดของเร่ือง (Scanning for Details) เป็นความสามารถในการอ่านโดยทัว่ไป 

ไม่วา่จะเป็นการอ่านข่าวจากหนงัสือพิมพ ์บทความหรือขอ้ความ โฆษณาต่าง ๆ หรือส่ิงตีพิมพท่ี์พบอยู่

ในชีวิตประจ าวนั ประการแรกท่ีผูอ่้านต้องกระท า ได้แก่ การถามตวัเองว่าอ่านเก่ียวกับเร่ืองอะไร 
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(Topic) และมีสาระส าคญัอะไรบา้ง (Main idea) จากนั้นเม่ือ ผูอ่้านสนใจเร่ืองราวดงักล่าวก็มกัจะตอ้ง

อ่านรายละเอียด (Details)  เพื่อตีความในระดบัอ่ืนๆ ต่อไป(Cause and effect) เป็นตน้ 

 3. สรุปใจความส าคญั (Making Inferences) ไดแ้ก่ การลงความเห็น การวินิจฉัยหรือการสรุป

รวบยอดอยา่งมีเหตุผล ซ่ึงการสรุปใจความส าคญัจากเน้ือเร่ือองท่ีอ่านไดอ้ยา่งถูกตอ้งนั้นผูอ่้านจะตอ้ง

พิจารณาจากรายละเอียดท่ีปรากฏในขอ้ความแลว้น ามาสรุปอย่างมีเหตุผล โดยท่ีผูอ่้านไม่สามารถหา

ค าตอบโดยตรงจากเน้ือเร่ืองได ้ดงันั้นค าถามประเภทสรุปใจความส าคญั จึงเป็นค าถามท่ียากท่ีสุดใน

บรรดาค าถามทุกประเภทท่ีใช้วดัความเข้าใจในการอ่านและการท่ีจะบอกได้ว่าผูอ่้านสามารถอ่าน

ขอ้ความไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ก็ย่อมหมายความว่าผูอ่้านสามารถตอบค าถามประเภทสรุปใจความ

ส าคัญได้อย่างถูกต้องด้วย  การสรุปใจความส าคัญ  (Making Inferences) เป็นกระบวนการคิดใน

ระดบัสูงท่ีผูอ่้านตอ้งอาศยัขอ้เท็จจริงท่ีมีอยูใ่นเน้ือเร่ืองเป็นพื้นฐานในการพิจารณา วิธีการหน่ึงท่ีดีท่ีสุด

ในการเรียนรู้และพฒันาการสรุปใจความส าคญัอยา่งมีเหตุผล ไดแ้ก่ การศึกษาการสรุปใจความส าคญั

อย่างถูกตอ้งมีเหตุผล จากตวัอย่างต่าง ๆ จ านวนมาก เพื่อสร้างประสบการณ์และเพิ่มพูนทกัษะความ

ช านาญในการสรุปใจความส าคญัจากขอ้ความท่ีอ่านดว้ยตนเอง 
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บทที ่3 
วธิีการด าเนินการวจิัย 

 
งานวิจยัน้ีมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ

ของนักศึกษาสถาบันรัชต์ภาคย์และเพื่อศึกษาลักษณะบทเรียนท่ีมีผลต่อความเข้าใจการอ่าน
ภาษาองักฤษของนกัศึกษา 

เพื่อใหง้านศึกษาคร้ังน้ีตรงตามวตัถุประสงคง์านวจิยั จึงก าหนดขอบเขตงานวจิยัไวด้งัน้ี 
1. ประชาการท่ีใช้ในงานวิจัยน้ีคือ นักศึกษาชั้ นปีท่ี 2 สถาบันรัชต์ภาคย์ เขตวังทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร ท่ีลงทะเบียนเรียน วิชาการอ่านภาษาอังกฤษ (ENGL 201) ภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2557 ไม่แยกสาขาวิชา และไม่สุ่มตวัอย่าง และไม่แยกกลุ่มเก่งหรือกลุ่มอ่อน นกัศึกษา

ทั้งหมด 14 คน นกัศึกษาชาย 3 คน คิดเป็นร้อยละ 21.42 นกัศึกษาหญิง 11 คน คิดเป็นร้อยละ 78.57 

2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการอ่านภาษาองักฤษของนกัศึกษาสถาบนั

รัชตภ์าคย ์ก าหนดไวด้งัน้ี 

2.1 ค าถามเพื่อสัมภาษณ์นกัศึกษาเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความสามารถในการ
อ่านภาษาองักฤษของนักศึกษาสถาบนัรัชต์ภาคย ์โดยก าหนดจากกรอบแนวคิดในการศึกษาได้แก่ 
ความรู้พื้นฐานดา้นภาษาองักฤษของนกัศึกษา ความเขา้ใจในบทเรียนแต่ละเร่ือง ความรู้พื้นฐานใน
เร่ืองท่ีเรียน ความยากง่ายของบทเรียนดงัน้ี 
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ตารางท่ี 1 ค  าถามในการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อความสามารถในการอ่านของ
นกัศึกษา (ณฎัฐินี ทินวงษ:์ 2554) 
 

ล าดบั
ท่ี 

กรอบการศึกษา ค าถาม 

1 ความรู้พื้นฐานภาษาองักฤษ - นักศึกษาเรียนภาษาองักฤษเพิ่มเติม
นอกหอ้งเรียนหรือไม่อยา่งไร 

2 ความรู้ขณะเรียน - รู้สึกอยา่งไรตอนเรียนเร่ืองน้ี 
- ชอบหรือไม่เพราะอะไร 
- เขาใจหรือไม่ เพราะอะไร 

3 ความเขา้ใจขณะเรียน - เขา้ใจเร่ืองท่ีเรียนเพียงใด 
- เขา้ใจหรือไม่ เพราะอะไร 

4 ความรู้พื้นฐานในเร่ืองเรียน - เคยรับรู้หรือเรียนรู้เ ร่ืองน้ีมาก่อน
หรือไม่ 
(ถา้ตอบเคย ถามขอ้ต่อไป) 

- ท าใหเ้ขา้ใจเร่ืองน้ีดีข้ึนไหม 
5 ความยากง่ายของบทเรียน - เรืองท่ีเรียนยากเกินไป 

- ยาก/ง่าย เพราะอะไร 
6 ความวติกกงัวลขณะเรียน - ขณะเรียนมีความวิตกกังวลอะไร 

หรือไม่ 
 

2.2  บทเรียน 5 เร่ืองจากหนงัสือ Read and Understand หนงัสืออ่านประเภทวิชาการระดบั 
1  แต่งโดย Betty Kirkpatrik และ Rebecca Mok ส านักพิมพ์ Leaners Publishing Pte Ltd. ใช้ใน
ประกอบการเรียนเรียนการสอนวิชาการอ่านภาษาองักฤษ (ENGL 201) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2557 ดัง น้ี  1) Green Packaging 2) To Much Traffic 3) Bullying 4) Travel Trouble 5) Terrorism.  
โดยหลกัเกณฑใ์นการเลือกบทเรียนทั้ง 5 เร่ืองจาก 15 เร่ืองมาใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี   



37 
 

1. เร่ืองค าศพัทแ์ละโครงสร้างภาษาท่ีน่าสนใจ 
2. เน้ือหาดา้นวชิาการของบทอ่านมีความหลากหลายและเหมาะสมกบัระดบันกัศึกษา 
3. บทเรียนใกลต้วัและเช่ือมโยงเขา้กบัชีวติประจ าวนัได ้
4. ความน่าในใจ ทนัสมยั ทนัเหตุการณ์ 
5. ประโยชน์ของบทเรียน  

 

3. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล  การเก็บรวมรวมขอ้มูลผูว้ิจยัไดจ้ดัการเตรียมบทเรียนเพื่อให้
นกัศึกษาไดเ้รียนในรายวิชา ENGL 201 การอ่านภาษาองักฤษ จ านวนทั้งหมด 14 คน ก่อนเขา้
เรียนผูว้ิจยัไดแ้นะน าจุดประสงคข์องการวิจยัใหน้กัศึกษาทราบและเร่ิมสอนบทเรียนทั้งหมด 6 
สัปดาห์ 

4. การวิเคราะห์ขอ้มูล  ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลจากความรู้ความเขา้ใจจากการอ่านบทเรียนเร่ือง
ต่างๆ ดา้นความเขา้ใจเน้ือหาโดยรวม และ ดา้นค าศพัท ์และ วิเคราะห์จากผลการส าภาษณ์ของ
นกัศึกษาทั้งหมด 14 คนโดยนกัศึกษาจะตอ้งท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียนซ่ึงประกอบดว้ย  

1. ใหจ้บัคู่ค  าศพัทก์บัความหมาย 
2. จบัคู่ค  าศพัทก์บัค าท่ีมีความหมายตรงกนัขา้ม 
3. เลือกค าศพัทม์าเติมในประโยคใหเ้หมาะสม 
4. ตอบค าถามประโยคต่อไปน้ีกล่าวถูก/ผดิ 

 

 
ตารางท่ี 2 กระบวนการวเิคราะห์ขอ้มูล (ณฎัฐินี ทินวงษ:์ 2554) 

 

วตัถุประสงคก์ารวจิยั แหล่งขอ้มูล การวเิคราะห์ 
1. ปัจจัย ท่ี มีกระทบต่อ

ความสามารถในการ
อ่านภาษาองักฤษ 

1. ค า ต อ บ จ า ก ก า ร
สัมภาษณ์นกัศึกษา 14 
คน 

1: การวิเคราะห์ข้อมูลจาก
เอกสาร เ น้ือหา  (Content 
Analysis) 
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2. ค า ตอบจากก า รท า
แ บ บ ฝึ ก หั ด ท้ า ย
บทเรียน 

2: ตรวจสอบข้อมูลความ
ถูกตอ้ง (Data verification) 

2. ลักษณะบทเ รียนท่ีมี
ผลกระทบต่อความ
เ ข้ า ใ จ ใ น ก า ร อ่ า น
ภาษาองักฤษ 

1. บทเรียน 
2. ค า ตอบค า ถ ามจาก

การสัมาภาษณ์ 
3. ความเห็นผูว้จิยั 
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

  
การวิเคราะห์ขอ้มูลส าหรับการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ

ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนักศึกษาในสถาบนัรัชต์ภาคยแ์ละเพื่อศึกษาลกัษณะของ

บทเรียนท่ีมีผลต่อความสามารถในการอ่านและความสามรถในการเข้าใจภาษาองักฤษ ซ่ึงผลการ

วิเคราะห์ได้มาจากบทเรียน 5 เร่ืองจากหนังสือ Read and Understand หนังสืออ่านประเภทวิชาการ

ระดบั 1  แต่งโดย Betty Kirkpatrik และ Rebecca Mok ส านักพิมพ์ Leaners Publishing Pte Ltd. ใช้ใน

ประกอบการเรียนเรียนการสอนวิชาการอ่านภาษาองักฤษ (ENGL 201) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 

ดัง น้ี  1) Green Packaging 2) Too Much Traffic 3) Bullying 4) Travel Trouble 5) Terrorism  และการ

สัมภาษณ์นกัศึกษาจ านวน 14 คนโดยน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 3 ส่วนคือ 

1. ผลการวเิคราะห์บทเรียน 

2. ผลการวเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์นกัศึกษา 

3. ผลการสรุปขอ้มูล 
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ผลการวเิคราะห์บทเรียน 

 ในการศึกษาขอ้มูลการวิเคราะห์บทเรียนมีประสงค์เพื่อเสนอลกัษณะของบทเรียนท่ีมีผลต่อ

ความสามารถในการเข้าใจการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาซ่ึงบทเรียนท้ีง 5 เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองท่ี

นกัศึกษาใช้ประกอบในการเรียนการสอนวิชาการอ่านภาษาองักฤษในระหว่างท่ีมีการด าเนินการวิจยั 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์ภาพรวมของบทเรียน ภาพรวมของความเขา้ใจท่ีมีต่อบทเรียนท้ีง 5 

เร่ืองได้แก่เร่ือง 1) Green Packaging 2) Too Much Traffic 3) Bullying 4) Travel Trouble 5) Terrorism 

เพื่อให้ผูอ่้านไดเ้ห็นผลการวิเคราะห์ภาพรวมของความเขา้ใจบทเรียนในแต่ละเร่ือง โดยในตารางได้

แสดงจ านวนคนท่ีเขา้ใจบทเรียนในแต่ละเร่ืองและ จ านวนเร่ืองท่ีนกัศึกษาแต่ละคนเขา้ใจ ดงัปรากฏใน

ตารางท่ี 3 
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ตารางที ่3: ตารางแสดงผลภาพรวมของความเข้าใจบทเรียนของนักศึกษาทีม่ีต่อบทเรียนที ่5 เร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ:  1: กรณีท่ีนกัศึกษาตอบค าถามทา้ยบทเรียนผดิ หมายถึง ไม่เขา้ใจ 
  2: ลกัษณะการตอบค าถามจากการสัมภาษณ์  

เขา้ใจเล็กนอ้ย และ เขา้ใจบา้ง หมายถึง ไม่เขา้ใจ 
  เขา้ใจปานกลาง หมายถึง เขา้ใจ 
 
 

จ า น ว น
นกัศึกษา 

เร่ือง 
Green 
Packaging    

เร่ือง 
 Too Much Traffic 

เร่ือง 
 Bullying 

เร่ือง 
Travel Trouble 

เร่ือง 
 Terrorism 

จ านวนเร่ือง 

สรุปผล 

 ไ ม่
เขา้ใจ 

เขา้ใจ ไม่เขา้ใจ เขา้ใจ ไ ม่
เขา้ใจ 

เขา้ใจ ไม่เขา้ใจ เขา้ใจ ไ ม่
เขา้ใจ 

เขา้ใจ ไม่เขา้ใจ ร้อยละ เขา้ใจ ร้อยละ 

 

นศ. เอ           3 60.00 2 40.00 
นศ. บี           3 60.00 2 40.00 
นศ. ซี           1 20.00 4 80.00 
นศ.ดี           1 20.00 4 80.00 
นศ. อี           1 20.00 4 80.00 
นศ. เอฟ           3 60.00 2 40.00 
นศ. จี           3 60.00 2 40.00 
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ตารางที ่3 (ต่อ): ตารางแสดงผลภาพรวมของความเข้าใจบทเรียนของนักศึกษาทีม่ีต่อบทเรียนที ่5 เร่ือง 
จ า น ว น
นกัศึกษา 

เร่ือง 
Green Packaging    

เร่ือง 
 Too Much Traffic 

เร่ือง 
 Bullying 

เร่ือง 
Travel Trouble 

เร่ือง 
 Terrorism 

จ านวนเร่ือง 

สรุปผล 

 ไม่เขา้ใจ เขา้ใจ ไม่เขา้ใจ เขา้ใจ ไ ม่
เขา้ใจ 

เขา้ใจ ไม่เขา้ใจ เขา้ใจ ไ ม่
เขา้ใจ 

เขา้ใจ ไม่เขา้ใจ ร้อยละ เขา้ใจ ร้อยละ 

 

นศ. เอช           3 60.00 2 40.00 
นศ. ไอ           2 40.00 3 60.00 
นศ. เจ           4 80.00 1 20.00 
นศ. เค           4 80.00 1 20.00 
นศ.แอล           1 20.00 4 80,00 
นศ.เอม็           0 0.0 5 100 
นศ. เอน็           3 60.0 2 40.00 
รวม 3 11 1 13 5 9 9 5 11 3  

ร้อยละ 21.42 78.57 7.14 92.85 35.71 64.28 64.28 35.71 78.57 21.42 
 

หมายเหตุ:  1: กรณีท่ีนกัศึกษาตอบค าถามทา้ยบทเรียนผดิ หมายถึง ไม่เขา้ใจ 
  2: ลกัษณะการตอบค าถามจากการสัมภาษณ์  

เขา้ใจเล็กนอ้ย และ เขา้ใจบา้ง หมายถึง ไม่เขา้ใจ เขา้ใจปานกลาง หมายถึง เขา้ใจ 
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 จากตารางท่ี 3 แสดงภาพรวมผลของความเขา้ใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อบทเรียนท่ี 5 เร่ืองจ าแนก

ตามล าดบัพบวา่ บทเรียนท่ีนกัศึกษาส่วนใหญ่เขา้ใจมากท่ีสุดคือเร่ือง Too Much Traffic จ านวน 13 คน 

คิดเป็นร้อยละ 92.85 รองลงมาคือเร่ือง Green Packaging จ  านวน 11 คน คิดเป็น ร้อยละ 78.57 เร่ือง 

Bullying จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 64.28 เร่ือง Travel Trouble จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 35.71 

และเร่ือง Terrorism จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 21.42 ตามล าดบั ส่วนบทเรียนท่ีนกัศึกษาส่วนใหญ่ไม่

เขา้ใจมากท่ีสุดตามล าดบัคือ เร่ือง Terrorism จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 78.57 เร่ือง Travel Trouble 

จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 64.28 เร่ือง Bullying จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 35.71 เร่ือง Green 

Packaging จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 21.42 และเร่ือง Too Much Traffic จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 

7.14 

2. ผลการวิเคราะห์ลกัษณะของบทเรียน จ านวน 5 เร่ือง การวิเคราะห์ลกัษณะบทเรียนท่ี

ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือเร่ือง 1) Green Packaging 2) Too Much Traffic 3) Bullying 4) Travel Trouble 

5) Terrorism จากบทเรียนทั้ง 15 เร่ืองเพื่อแสดงลกัษณะทัว่ไปของบทเรียนท่ีมีผลต่อความสามารถใน

การอ่านและเขา้ใจภาษาองักฤษของนกัศึกษา และไดแ้สดงผลความเห็นของผูว้จิยั เพื่อแสดงผลภาพรวม

ลกัษณะบทเรียนในแต่ละเร่ืองได้แก่ วตัถุประสงค์ของบทเรียน ลกัษณะการใช้ภาษาหรือค าศพัท์ใน

บทเรียนซ่ึงมีผลต่อความสามารถในการเขา้ใจภาษาองักฤษของนกัศึกษาดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที ่4: ตารางการวเิคราะห์ลกัษณะทัว่ไปของบทเรียน 
บทเรียน วตัถุประสงค ์ ภาษา กิจกรรม ความเห็นผูว้จิยั 
Green 
Packaging    

ทดสอบคว าม รู้
เ ก่ี ย ว กั บ บ ร ร จุ
ภัณฑ์ ท่ี เ ป็น มิตร
กับ ส่ิ ง แ วดล้อ ม
แ ล ะ ก า ร รั ก ษ า
ส่ิงแวดลอ้ม 

ค าศพัทใ์หม่เก่ียวกบั
ก า ร รั ก ษ า
ส่ิงแวดลอ้ม 

1: การฟังการอ่าน
ของนกัศึกษา 
2: อภิปรายอิสระ
หลงัการอ่าน 
3: ท าแบบทดสอบ
ทา้ยบทเรียน 

- เร่ืองมีประโยชน์ น่าสนใจ 
- เ ร่ื อ ง ใ ก ล้ ตั ว  มี

ค ว า ม สั ม พั น ธ์ กั บ
ชีวติประจ าวนั 

- สอนให้ตระหนักถึงการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

Too Much 
Traffic 

ทดสอบคว าม รู้
ทั่ ว ไ ป ด้ า น
การจราจรท่ีติดขดั 
การใชร้ถใชถ้นน 

ค า ศั พ ท์ เ ก่ี ย ว กั บ
ก า ร จ ร า จ ร  แ ล ะ 
ปั ญ ห า ด้ า น
การจราจร การใช้
รถใชถ้นน 

1: การฟังการอ่าน
ของนกัศึกษา 
2: อภิปรายอิสระ
หลงัการอ่าน 
3: ท าแบบทดสอบ
ทา้ยบทเรียน 

- เน้ือเร่ืองมีประโยชน์ ใกล้
ตวั และมีความสัมพนัธ์กบั
ชีวิตประจ าวนัเพราะต้อง
เดินทางทุกวนั 

Bullying ท ด ส อ บ
ประสบการณ์เม่ือ
ตอนเป็นเด็ก เมือ
ถู ก รั ง แ ก มี วิ ธี
แกปั้ญหาอยา่งไร 

-โครงสร้างประโยค
อดีตกาล 
- ค าศพัท ์

1: การฟังการอ่าน
ของนกัศึกษา 
2: อภิปรายอิสระ
หลงัการอ่าน 
3: ท าแบบทดสอบ
ทา้ยบทเรียน 

- เน้ือร้องมีประโยชน์ ใกล้
ตัว  และนักศึกษานึกถึง
เร่ืองราวในอดีต อาจจะเคย
รังแกคนอ่ืนหรือถูกรังแก
ในโรงเรียน 

- ค าศพัทค์่อนขา้งยาก 
Travel 
Trouble 

ท ด ส อ บ
ประสบการณ์เม่ือ
ตอนตอนไปเท่ียว 
เ กิ ด ปั ญ ห า
อ ะ ไ รบ้ า ง  ส่ิ ง ท่ี
ชอบหรือไม่ชอบ
ตอนไปเท่ียว 

ค า ศั พ ท์ เ ก่ี ย ว กั บ
ปัญหาและความ
ยุ่งยากท่ีพบเม่ือไป
เท่ียว 

1: การฟังการอ่าน
ของนกัศึกษา 
2: อภิปรายอิสระ
หลงัการอ่าน 
3: ท าแบบทดสอบ
ทา้ยบทเรียน 

- เ น้ื อ เ ร่ื อ ง มีประโยชน์  
เก่ียวขอ้งและสัมพนัธ์กบั
ชี วิ ต ป ร ะ จ า ว ั น ข อ ง
นกัศึกษา 

- สอนเ ร่ืองวิ ธีแก้ปัญหา
ส าห รับคน ท่ีย ังไ ม่ เคย
ออกไป เ ท่ี ย วสถ าน ท่ี
ใกลๆ 
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Terrorism ทดสอบคว าม รู้
ทั่ ว ไ ป เ ก่ี ย ว กั บ
สถานการณ์โลก
ปัจ จุบัน เ ก่ียวกับ
การก่อนการร้าย 

ค าศพัท์เก่ียวกบัการ
ก่อนการร้าย 

1: การฟังการอ่าน
ของนกัศึกษา 
2: อภิปรายอิสระ
หลงัการอ่าน 
3: ท าแบบทดสอบ
ทา้ยบทเรียน 

- เป็นเร่ืองท่ีใกล้ตัวเพราะ
ประเทศไทยเองมีการก่อน
การร้าย 

- สมัพนัธ์กบัชีวติประจ าวนั 
- ค า ศั พ ท์ ค่ อ น ข้ า ง ย า ก
ส าหรับนกัศึกษา 

  
ตาราง 4  แสดงการวิเคราะห์ลักษณะทั่วไปของบทเรียนท่ีมีผลต่อความเข้าใจการอ่าน

ภาษาองักฤษของนกัศึกษาทั้งหมดสามารถจดักลุ่มลกัษณะบทเรียนไดเ้ป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มท่ี 1 คือกลุ่มท่ี

มีเน้ือหาสาระท่ีเป็นประโยชน์และน่าใจ มีเน้ือหาบทเรียนค่อนขา้งใกลเ้คียงกนั มีเน้ือหาความยากง่าย

ของศพัท ์และระดบัความรู้ระดบัวิชาการเหมาะสมกบัระดบัของนกัศึกษา เป็นเน้ือหาท่ีนกัศึกษามีพื้น

ฐานความรู้หรือมีประสบการณ์อยูแ่ลว้ไดแ้ก่เร่ือง Green Packaging, Too Much Traffic, Travel Trouble 

ในกลุ่มท่ี 2 คือ กลุ่มท่ีเน้ือหาของบทเรียนค่อนขา้งน่าเบ่ือ เน้ือหาไม่น่าสนใจ ยากต่อการท าความเขา้ใจ

ทั้งโครงสร้างประโยคและค าศพัท์ท่ีนักศึกษาไม่เคยอ่านมาก่อนและเป็นเร่ืองท่ีค่อนขา้งใกลตวั ไม่

เก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ าวนัและนกัศึกษาไม่มีความรู้พื้นฐานและประสบการณ์ 

3. สรุปเน้ือหาของบทเรียน เน้ือหาของบทเรียนท่ีเลือกมาเพื่อศึกษาในคร้ังน้ีเป็นเน้ือหาท่ี

เหมาะสมกบัระดับของนักศึกษา มีทั้งเร่ืองท่ียากและง่าย เป็นเร่ืองท่ีนักศึกษามีความรู้พื้นฐานและ

ประสบการณ์อยูแ่ลว้และเป็นเร่ืองใหม่ท่ีค่อนขา้งใกลตวัและไม่สัมพนัธ์กบัชีวิตประจ าวนัของนกัศึกษา 

และเป็นเร่ืองท่ีผูว้ิจยัเองเห็นวา่เป็นเร่ืองท่ีมีประโยชน์กบันกัศึกษา ตอ้งการให้นกัศึกษาไดค้วามรู้ใหม่ๆ 
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ท่ีหลากหลาย ซ่ึงทั้งหมดน้ีผูว้ิจยัมุ่งท่ีจะแสดงลกัษณะของบทเรียนท่ีมีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ปัจจยั

ทางดา้นเน้ือหาท่ีมีผลต่อความสามารถในการขา้ใจภาษาองักฤษของนกัศึกษา 

ในล าดบัต่อไปผูว้ิจยัจะน าเสนอผูก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์นกัศึกษาท่ีมีต่อเน้ือหา

บทเรียนท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

 ผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์นกัศึกษาท่ีเขา้เรียนแบ่งเป็นประเด็นส าคญัเพื่อน ามาวิเคราะห์

รายละเอียดของปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนักศึกษาแบ่งได้

ดงัน้ีคือ 

1. ความรู้พื้นฐานในเร่ืองท่ีเรียน 

2. ระดบัความยากง่ายของบทเรียน 

3. บทเรียนมีประโยชน์เหมาะสมกบัระดบัของนกัศึกษา 

4. ความสนใจใฝ่รู้ในเร่ืองท่ีเรียน 

1. ความรู้พืน้ฐานในเร่ืองที่เรียน ความรู้พื้นฐานเร่ืองท่ีเรียนผูว้ิจยัให้ความส าคญัว่าเป็นปัจจยัท่ี

ส าคญัทีคน้พบจากค าตอบส่วนใหญ่ของนกัศึกษาว่ามีส าคญัมากต่อการท าความเขา้ใจเร่ืองท่ีนกัศึกษา

อ่านอยู่ ความรู้พื้นฐานในเร่ืองท่ีเรียนนั้นท าให้นักศึกษาเช่ือมโยงเหตุการณ์กับชีวิตประจ าวนัได้ 

กล่าวคือ นักศึกษาสามารถเช่ือมโยงเหตุการณ์ประสบการต่างๆของแต่ละบุคคลให้สัมพันธ์กับ
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ชีวิตประจ าวนัของนักศึกษาได้ หรือบางกรณีนักศึกษาสามารถคาดเดาความหมายของค าศพัท์หรือ 

ใจความส าคญัของเร่ืองท่ีนกัศึกษาก าลงัอ่านอยูไ่ด ้เช่น 

จากผลการสัมภาษณ์นักศึกษาเอฟ กล่าวว่า การท าความเข้าใจกับค าศพัท์และเน้ือเร่ืองนั้น 

นกัศึกษาพยายามเช่ือมโยงเน้ือเร่ืองใหเ้ขา้กบัชีวติประจ าวนัและค่อยๆ ท าความเขา้ใจทีละนอ้ยตามล าดบั 

อย่างเช่นในเร่ือง Too Much Traffic ซ่ึงเก่ียวกบัเร่ืองการจราจรติดขดั นกัศึกษารู้ค าศพัท์ค  าว่า Traffic, 

pollution, หรือ cars นกัศึกษาจะเช่ือมโยงค าศพัทก์บัประสบการณ์เดิมของนกัศึกษาเอง และจินตนาการ

ตามเพื่อให้เขา้ใจเน้ือเร่ืองมากยิ่งข้ึน เช่น มีมีรถมากมาย ย่อมท าให้เกิดปัญหาการจราจรติดขดั และ 

ปัญหามลพิษ เป็นตน้ 

2. ระดับความยากง่ายของบทเรียน ระดบัความยากง่ายของบทเรียนทั้ง 5 บทเรียนเป็นปัจจยัส าคญั

อยา่งหน่ึงท่ีพบจากการสัมภาษณ์นกัศึกษาวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่ให้ความเห็นวา่มีส่วนส าคญัต่อการท า

ความเขา้ใจกบัเร่ืองท่ีอ่านมาก ระดบัความยากง่ายของบทเรียนนั้นส่งผลกระทบต่อความสามารถในการ

เขา้ใจในการการอ่านภาษาองักฤษมาก กล่าวคือ นกัศึกษาจะพบอุปสรรคในการอ่าน อนัเป็นสาเหตุมา

จากสาเหตุต่างๆ เช่น ค าศพัท์ท่ีนกัศึกษาไม่เคยรู้มาก่อน โครงสร้างประโยคท่ียาวและยากต่อการท า

ความเขา้ใจ ประสบการณ์หรือความรู้พื้นฐานของนกัศึกษายงัไม่เพียงพอท่ีจะท าให้นกัศึกษาเขา้ใจใน

บทเรียนท่ีอ่านได ้

จากการสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัเห็นพอ้งกบักบังานวิจยัของ (ณัฎฐินี ทินวงษ์: 2554: 38) เร่ือง ปัจจยัท่ี

ส่งผลกระทบต่อความสามารถการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนประถมศึกษา ท่ีแบ่งสาเหตุออกเป็น
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สองประเด็นดงัน้ี คือ 1) ปัจจยัเก่ียวกบัพื้นฐานทางภาษาของนกัศึกษาแต่ละคน นกัศึกษาส่วนใหญ่ท่ี

เรียนวิชาการอ่านภาษาองักฤษน้ี เร่ิมเรียนภาษาองักฤษตั้งแต่อายุ 9-10 ขวบ ระยะเวลารวมท่ีเรียน

ประมาณ 8 ปี และแต่ละคนก็มีความสนใจไฝ่รู้ท่ีต่างกนั บางคนรู้จกัค าศพัทท่ี์ยากแต่เป็นบริบทใกลต้วั

จึงสามารถเช่ือมโยงความรู้ท่ีสัมพนัธ์กบัชีวิตประจ าวนัได ้ในเร่ืองปัจจยัเก่ียวกบัพื้นฐานทางดา้นภาษา

ของนกัศึกษานั้น ส่วนใหญ่เก่ียวขอ้กบั รูปแบบโครงสร้างประโยคท่ียาก เช่นประโยครูป อดีตกาลท่ียาว 

และท าให้นกัศึกษาสับสนกบัเน้ือความในประโยค และ 2) ปัจจยัท่ีมาจากบทเรียนเอง เช่น เน้ือหาใน

บทเรียนประกอบดว้ยค าศพัทท่ี์ยากเกินระดบัความรู้ของนกัศึกษาเอง ซ่ึงจะสังเกตุวา่เน้ือเร่ืองท่ีอ่านจะมี

ความยากง่ายไล่ระดบักนัไปและส่งผลต่อการท าความเขา้ใจของนักศึกษา ดงัเช่นในกรณีสัมภาษณ์

นกัศึกษา เอม็ นกัศึกษาท่ีมีคะแนนเตม็ 5 จากการอ่านทั้ง 5 เร่ือง ใหค้วามเห็นวา่ บทเรียนเร่ือง Terrorism 

รวมทั้งเร่ือง Bullying เป็นเน้ือหาท่ีค่อนขา้งยาก ทั้งค  าศพัทแ์ละรูปแบบโครงสร้างประโยค แต่ดว้ยความ

ท่ีตวัเองสนใจเร่ืองท่ีอ่าน ประกอบกบัมีความรู้พื้นฐานดา้นภาษาองักฤษค่อนขา้งดีอยูแ่ลว้ จึงสามารถเข่า

ใจเน้ือเร่ืองไดพ้อประมาณ 

3. บทเรียนมีประโยชน์เหมาะสมกับระดับของนักศึกษา จากผลการวเคราะห์ลกัษณะทัว่ไปของ

บทเรียนท่ีน ามาให้นักศึกษาอ่านเป็นหนังสืออ่านระดบัวิชาการเล่มท่ี 1 ส าหรับนักศึกษาระกลางท่ี

ตอ้งการพฒันาทกัษะความรู้ดา้นภาษาองักฤษ ประกอบดว้ยเน้ือเร่ืองท่ีน่าสนใจท่ีนกัศึกษาควรจะศึกษา

เพื่อรู้เร่ืองราวเหตุการณ์ในปัจจุบนั ซ่ึงในบทเรียนประกอบไปดว้ยเน้ือเร่ืองเพื่ออ่าน และแบบฝึกหดัให้

นกัศึกษาไดฝึ้กทกัษะดา้นภาษาองักฤษซ่ึงประกอบไปดว้ยแบบฝึกหดัดงัต่อไปน้ี 

1. ค าศพัท ์ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นมากในการอ่านท าความเขา้ใจเน้ือหาบทเรียน 
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2. อ่านเพื่อท าความเขา้ใจ คือค าถามในรูแบบใหต้อบค าถามวา่ ประโยคต่อไปน้ีถูกหรือผดิ 

3. แบบฝึกหัดแบบจบัคู่ท  าแบบฝึกหัด (Pair Work) เพี่อให้นักศึกษาได้ปรึกษาหาค าตอบ

ร่วมกนัโดยการเขียนหรือตอบปากเปล่า 

4. ระบุค าผิด (Spot the Error) แบบฝึกหัดให้นกัศึกษาท าแบบฝึกหัดแบบเขียนประโยคท่ีผิด

ใหม่ใหถู้กตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ 

จากขอ้มูลดงักล่าวมาแล้ว ผูว้ิจยัพบว่า บทเรียนน้ีเป็นบทเรียนท่ีดีมีประโยชน์เหมาะสมกับ

ระดบันกัศึกษาท่ีมีพื้นฐานความรู้ระดบัพื้นฐานถึงระดบักลาง ซ่ึงสังเกตุจากความเขา้ใจในเร่ืองท่ีอ่าน จะ

สังเกตุว่านกัศึกษาส่วนใหญ่จะมีความเขา้ใจเน้ือเร่ืองท่ีมีเน้ือหาระดบัง่ายถึงปานกลาง เช่นเร่ือง Too 

Much Traffic, Green Packaging, และเร่ือง Bullying ส่วนเร่ือง Terrorism เน้ือหาค่อนขา้งยากนกัศึกษาท่ี

จะสามารถเขา้ใจไดน้ั้นตอ้งมีความรู้พื้นฐานภาษาองักฤษดีในระดบักลางข้ึนไป 

4. ความสนใจในเร่ืองที่เรียน ความสนใจใฝ่รู้ในเร่ืองท่ีเรียนน้ีเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีผูว้ิจยัไดค้น้พบ

ว่าตวันกัศึกษาเองเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิในการเรียน ความสนใจในบทเรียน

ของนกัศึกษาเอง รวมไปถึงเชาวปั์ญญาความถนดั ความสนใจ การปรับตวั แรงจูงใจในบทเรียนหรือวิชา

ท่ีเรียน รวมทั้งทศนัคติต่อวชิาท่ีเรียน บรรยากาศในการเรียนและส่ิงแวดลอ้ม (วมิา พร มาพบสุข, 2542: 

323-327)  เพราะถึงแมว้า่ผูส้อนเองจะจดัการเรียนการสอนดีเพียงใด หากนกัศึกษาไม่มีความสนใจใน

วชิาท่ีเรียน ยอ่มส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิในการเรียนอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้จากการสัมภาษณ์นกัศึกษา

เจและนกัศึกษาเค ผูท่ี้เขา้ใจเน้ือหาบทเรียนเพียงเร่ืองเดียวคือเร่ือง Too Much Traffic นกัศึกษาทั้งสอง
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คนน้ีไม่ถนัดการเรียนภาษาองักฤษให้เหตุผลว่าท่ีตนเองเขา้ใจเร่ือง Too Much Traffic เพราะว่าต้อง

เผชิญกบัปัญหาการจราจรทุกวนัเลยท าให้สนใจเป็นพิเศษ ซ่ึงต่างจากเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีพวกเขาอ่านไม่เขา้ใจ

เลย 

อีกประเด็นหน่ึงท่ีน่าสนใจคือบทเรียนท่ีน่าใจนั้นส่งผลต่อความสนใจใฝ่รู้ในบทเรียนของ

นกัศึกษาเช่นกนั ในท่ีน้ีหมายถึงหาเน้ือเร่ืองท่ีน่าสนใจ เป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวนัและเป็นเน้ือหา

ท่ีดีมีประโยชน์ นักศึกษาส่วนใหญ่จะมีทศันคติท่ีดีต่อบทเรียนตั้งใจเรียนและเอาใจจดจ่อเป็นพิเศษ 

นอกจากน้ี ปริญญาพร สินหนู (2554: 2 อ้างถึงใน ณัฎฐินี ทินวงษ์: 2554: 43) กล่าวว่ “ความชอบ

ความคุน้เคยกบัเน้ือเร่ืองและความสนใจของนกัเรียน (นกัศึกษา)มีผลต่อสัมฤทธิผลในการการอ่าน หา

นักนักเรียน (นักศึกษา)มีความเพลิดเพลินในการอ่านจะให้ให้เกิดความรู้สึกรักการอ่านและสร้าง

แรงจูงใจในการอ่าน” 
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บทที ่5 
สรุปผลการวจิัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความสามารถการอ่านภาษาองักฤษของนกัศึกษา

สถาบันรัชต์ภาคย์ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพท่ีมุ่งเพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อ

ความสามารถการอ่านภาษาองักฤษของนกัศึกษา  2) เพื่อศึกษาลกัษณะบทเรียนท่ีมีผลต่อความเขา้ใจการ

อ่านภาษาองักฤษของนกัศึกษา เพื่อใหง้านศึกษาคร้ังน้ีตรงตามวตัถุประสงคง์านวิจยั จึงก าหนดขอบเขต

งานวจิยัไวด้งัน้ี กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นงานวิจยัน้ีคือ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 สถาบนัรัชตภ์าคย ์เขตวงัทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร ท่ีลงทะเบียนเรียน วิชาการอ่านภาษาองักฤษ )ENGL 201) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 

2557 โดยไม่สุ่มตวัอย่างจ านวน 14 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการอ่าน

ภาษาองักฤษของนกัศึกษาสถาบนัรัชต์ภาคย ์ก าหนดไวด้งัน้ีคือ 1) ค าถามเพื่อสัมภาษณ์นกัศึกษาเพื่อ

ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนกัศึกษาสถาบนัรัชต์ภาคย ์

โดยก าหนดจากกรอบแนวคิดในการศึกษาไดแ้ก่ ความรู้พื้นฐานดา้นภาษาองักฤษของนกัศึกษา ความ

เขา้ใจในบทเรียนแต่ละเร่ือง ความรู้พื้นฐานในเร่ืองท่ีเรียน ความยากง่ายของบทเรียน 2) บทเรียน 5 เร่ือง

จากหนงัสือ Read and Understand หนงัสืออ่านประเภทวิชาการระดบั 1  แต่งโดย Betty Kirkpatrik และ 

Rebecca Mok ส านกัพิมพ ์Leaners Publishing Pte Ltd. ใช้ในประกอบการเรียนเรียนการสอนวิชาการ

อ่านภาษาองักฤษ (ENGL 201) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 ดงัน้ี 1) Green Packaging 2) To Much 
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Traffic 3) Bullying 4) Travel Trouble 5) Terrorism งานวิจยัน้ีน าเสนอโดยการใช้ตาราง และสถิติร้อย

ละ เพื่อแสดงภาพรวมความเขา้ใจในบทเรียน  

 

สรุปผลการวจัิย 

 จากการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลจากการทดสอบนกัศึกษาและสัมภาษณ์นกัศึกษาทั้งหมด 14 คน 

สอดคล้องกบังานวิจยั ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของ ณัฎฐินี ทินวงษ์ ( 

2554) สรุปผลไดด้งัน้ี 

1. ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนักศึกษาในสถาบนัรัชต์

ภาคยคื์อ  ระดบัความยากง่ายของบทเรียนท่ีน ามาให้ใชใ้นการเรียนการสอน ซ่ึงในการท างานวิจยัคร้ังน้ี

ใช้บทเรียนระดบัความรู้ดา้นวิชาการ และ ระดบัความรู้พื้นฐานในดา้นภาษาองักฤษของนกัศึกษา จะ

เห็นได้ว่านักศึกษาท่ีสามารถเข้าใจเน้ือหาทั้ งหมดของบทเรียนได้คือนักศึกษาท่ีมีความรู้ด้าน

ภาษาองักฤษดีอยูแ่ลว้ รวมทั้งมีความเอาใจใส่และความสนใจในบทเรียนเป็นพิเศษดว้ย 

2. ลกัษณะของบทเรียนท่ีมีผลต่อความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษของนกัศึกษา ไดแ้ก่ลกัษณะ

เน้ือหาในบทเรียนท่ีมีประโยชน์และน่าสนใจ เน้ือหาดา้นโครงสร้างประโยค ค าศพัทมี์ระดบัท่ียากง่าย มี

การใชภ้าษาในระดบัท่ีเหมาะสมกบันกัศึกษา 
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อภิปรายผล 

 การอภิปรายผลเร่ืองปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของ

นกัศึกษาสถาบนัรัชตภ์าคยผ์ูว้ิจยัไดส้รุปปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ

ของนกัศึกษาดงัน้ี 

1. ความรู้พืน้ฐานในเร่ืองที่เรียน ความรู้พื้นฐานเร่ืองท่ีเรียนผูว้ิจยัให้ความส าคญัว่าเป็น

ปัจจยัท่ีส าคญัทีคน้พบจากค าตอบส่วนใหญ่ของนกัศึกษาว่ามีส าคญัมากต่อการท าความเขา้ใจเร่ืองท่ี

นกัศึกษาอ่านอยู ่ความรู้พื้นฐานในเร่ืองท่ีเรียนนั้นท าให้นกัศึกษาเช่ือมโยงเหตุการณ์กบัชีวิตประจ าวนั

ได้ กล่าวคือ นักศึกษาสามารถเช่ือมโยงเหตุการณ์ประสบการต่างๆของแต่ละบุคคลให้สัมพนัธ์กับ

ชีวิตประจ าวนัของนักศึกษาได้ หรือบางกรณีนักศึกษาสามารถคาดเดาความหมายของค าศพัท์หรือ 

ใจความส าคญัของเร่ืองท่ีนกัศึกษาก าลงัอ่านอยูไ่ด ้  

2. ระดับความยากง่ายของบทเรียน ระดบัความยากง่ายของบทเรียนทั้ง 5 บทเรียนเป็น

ปัจจยัส าคญัอย่างหน่ึงท่ีพบจากการสัมภาษณ์นักศึกษาว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่ามีส่วน

ส าคญัต่อการท าความเขา้ใจกบัเร่ืองท่ีอ่านมาก ระดบัความยากง่ายของบทเรียนนั้นส่งผลกระทบต่อ

ความสามารถในการเขา้ใจในการการอ่านภาษาองักฤษมาก กล่าวคือ นกัศึกษาจะพบอุปสรรคในการ

อ่าน อนัเป็นสาเหตุมาจากสาเหตุต่างๆ เช่น ค าศพัทท่ี์นกัศึกษาไม่เคยรู้มาก่อน โครงสร้างประโยคท่ียาว

และยากต่อการท าความเขา้ใจ ประสบการณ์หรือความรู้พื้นฐานของนกัศึกษายงัไม่เพียงพอท่ีจะท าให้

นกัศึกษาเขา้ใจในบทเรียนท่ีอ่านได ้
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3. บทเรียนมีประโยชน์เหมาะสมกับระดับของนักศึกษา จากผลการวเคราะห์ลกัษณะ

ทัว่ไปของบทเรียนท่ีน ามาให้นกัศึกษาอ่านเป็นหนงัสืออ่านระดบัวิชาการเล่มท่ี 1 ส าหรับนกัศึกษาระ

กลางท่ีตอ้งการพฒันาทกัษะความรู้ดา้นภาษาองักฤษ ประกอบดว้ยเน้ือเร่ืองท่ีน่าสนใจท่ีนกัศึกษาควรจะ

ศึกษาเพื่อรู้เร่ืองราวเหตุการณ์ในปัจจุบัน ซ่ึงในบทเรียนประกอบไปด้วยเน้ือเร่ืองเพื่ออ่าน และ

แบบฝึกหดัให้นกัศึกษาไดฝึ้กทกัษะดา้นภาษาองักฤษ จากขอ้มูล ผูว้ิจยัพบวา่ บทเรียนน้ีเป็นบทเรียนท่ีดี

มีประโยชน์เหมาะสมกบัระดบันกัศึกษาท่ีมีพื้นฐานความรู้ระดบัพื้นฐานถึงระดบักลาง ซ่ึงสังเกตุจาก

ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีอ่าน จะสังเกตุวา่นกัศึกษาส่วนใหญ่จะมีความเขา้ใจเน้ือเร่ืองท่ีมีเน้ือหาระดบัง่ายถึง

ปานกลาง เช่นเร่ือง Too Much Traffic, Green Packaging, และเร่ือง Bullying ส่วนเร่ือง Terrorism 

เน้ือหาค่อนขา้งยากนกัศึกษาท่ีจะสามารถเขา้ใจไดน้ั้นตอ้งมีความรู้พื้นฐานภาษาองักฤษดีในระดบักลาง

ข้ึนไป 

4. ความสนใจในเร่ืองทีเ่รียน ความสนใจใฝ่รู้ในเร่ืองท่ีเรียนน้ีเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีผูว้ิจยัได้

คน้พบว่าตวันักศึกษาเองเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิในการเรียน ความสนใจใน

บทเรียนของนกัศึกษาเอง รวมไปถึงเชาวปั์ญญาความถนดั ความสนใจ การปรับตวั แรงจูงใจในบทเรียน

หรือวิชาท่ีเรียน รวมทั้งทศนัคติต่อวิชาท่ีเรียน บรรยากาศในการเรียนและส่ิงแวดลอ้ม (วิมา พร มาพบ

สุข, 2542: 323-327)  เพราะถึงแมว้า่ผูส้อนเองจะจดัการเรียนการสอนดีเพียงใด หากนกัศึกษาไม่มีความ

สนใจในวชิาท่ีเรียน ยอ่มส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิในการเรียนอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้จากการสัมภาษณ์

นกัศึกษาเจและนกัศึกษาเค ผูท่ี้เขา้ใจเน้ือหาบทเรียนเพียงเร่ืองเดียวคือเร่ือง Too Much Traffic นกัศึกษา
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ทั้งสองคนน้ีไม่ถนดัการเรียนภาษาองักฤษให้เหตุผลวา่ท่ีตนเองเขา้ใจเร่ือง Too Much Traffic เพราะว่า

ตอ้งเผชิญกบัปัญหาการจราจรทุกวนัเลยท าใหส้นใจเป็นพิเศษ 

ขอ้เสนอแนะในการเรียนการสอนการอ่านภาษาองักฤษ 

จากการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งกระทบต่อความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนักศึกษาสถาบนั

รัชคตภ์าคยผ์ูว้จิยัมีประเด็นท่ีจะเสนอเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไปดงัต่อไปน้ี 

1. เน้ือหาบทเรียนท่ีให้นกัศึกษาอ่านควรเป็นเน้ือหาระดบัวชิาการท่ีเหมาะสมกบัระดบันกัศึกษาท่ี

จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษได้มากยิ่งข้ึน เช่นเป็นบทเรียนท่ีมี

ประโยชน์และทนัต่อเหตุการณ์ปัจจุบนั สามารถเช่ือมโยมความสัมพนัธ์ให้เขา้กบัชีวิตประจ าวนัของ

นักศึกษาได้ ซ่ึงเน้ือหาท่ีเป็นเร่ืองไกลตัวและยากเกินเป็นอาจเป็นสาเหตุให้นักศึกษาไม่มีความ

กระตือรือร้นในศึกษาบทเรียนและท าใหบ้รรยากาศในหอ้งเรียนดูน่าเบ่ือ 

2. กิจกรรมประกอบการสอนไม่ควรท่ีจะยากและซบัซอ้นและแบบฝึกหดัมากเกินไปเพราะอาจท า

ใหก้ระบวนการการเรียนการสอนล่าชา้ นกัศึกษาเรียนเน้ือหาไม่ครบถว้นเน่ืองจากความเร่งรีบในการท า

กิจกรรมและแบบฝึกหดั 
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ข้อเสนอแนะ 

ในการท างานวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษคร้ังต่อไป

ผูว้จิยัไดเ้สนอแนะขอ้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษดงัต่อไปน้ี 

1. ควรศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อความสามารถในการท าความเขา้ใจกบัการอ่านบทเรียน

ภาษาองักฤษ เช่น แรงจูงใจในการเรียนภาษาองักฤษ และทศันคติท่ีมีต่อภาษาองักฤษ และทศัคติต่อ

ผูส้อน 

2. ควรศึกษาในเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษของนกัศึกษาให้

ครบทั้ง 4 ทกัษะ คือ ทกัษะการฟัง การพดู การอ่าน และการเขียนภาษาองักฤษของนกัศึกษา 

3. ผูว้จิยัควรแยกกลุ่มประชากรหรือกลุ่มตวัอยา่งตามระดบัความรู้ดา้นภาษาองักฤษ กลุ่มเก่ง กลุ่ม

อ่อน หรือแยกวเิคราะห์ขอ้มูลเป็นรายคณะหรือสาขาเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่มตวัอยา่ง 
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