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บทคัดยอ 

การวิจัย เร่ือง การฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจดวยวิธีการอานแบบกวางขวาง               

ในรายวิชาการอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน ของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิยชการ การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถทางการอานเพื่อ

ความเขาใจในรายวิชาการอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวันของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 

หลังการใชกิจกรรมการอานอยางกวางขวาง กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่มีผลคะแนน

นอยกวา 12 คะแนนจาก 20 คะแนนเต็ม จํานวนทั้งสิ้น 157 คน ขั้นตอนการเลือกกลุมตัวอยางผูวิจัยไดใชการสุม

แบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แผนการเรียน หนังสือแบบเรียนและ 

แบบทดสอบ สถิติในการวิเคราะห คือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบวา 

 1 .  ผลสัมฤทธิ์ทางการเ รียนวิชาการอานสื่อสิ่ งพิมพในชี วิตประจํา วันของนักศึกษาชั้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่  3 โดยวิธีการอานแบบกวางขวางมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น จาก                     

การเปรียบเทียบสถิตพื้นฐาน ดังน้ี คาเฉลี่ย (x ) 6.8 ปลายภาคเรียนสูงกวากลางภาคเรียนที่คาเฉลี่ย (x�) 10.0  

 2. สวนรอยละเกณฑการผาน 12 คะแนนจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน มีผูผานเกณฑจํานวน 48 คน 

จากทั้งหมด 157 คน อยูที่รอยละ 30.57 โดยการวิเคราะหจากผูเรียนที่ไมผานเกณฑ 12 คะแนนทั้งหมดใน

การสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 ถาคิดเปนสถิติทางคณิตสาสตร คือ รอยละ 0 ดังน้ัน การพัฒนาทักษะดาน

การอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ โดยการเปรียบเทียบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน พบวา ผูเรียนมี

การพัฒนาดานการอานเพิ่มขึ้น 
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กิตติกรรมประกาศ 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

ความนําและความสําคัญของปญหา 

  พื้นฐานโดยทั่วไปในรายวิชาภาษาอังกฤษน้ันจะตองประกอบไปดวยการเรียนเพื่อสงสงเสริม

ทักษะ ทั้ง 4 ดานของภาษาอังกฤษน่ันคือ ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน โดยทักษะทั้ง 4 ดาน

น้ันจําเปนตองไดรับการฝกฝนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ             

เพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวันอยางแทจริง การเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษสวนใหญมีการเขียน

หลักสมรรถนะ และจุดประสงครายวิชาโดยเนนใหผูเรียนน้ันสามารถนําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน 

ผูวิจัยไดรับมอบหมายหนาที่ใหจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวันใน           

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 น้ี พบวา ปญหาในการเรียนการสอนในรายวิชาการอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิต

ประจําของผูเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 คือ การที่ผูเรียนมีการพื้นฐานดานคําศัพทนอยจึง

สงผลใหนักศึกษาอานไมเขาใจ และออกเสียงไมถูกตอง ทําใหผูเรียนไมสามารถตอบคําถามและทําคะแนน

กลางภาคเรียนไดนอยกวา 60% 

 จากปญหาที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยไดสํารวจคะแนนทฤษฎีกลางภาคในรายวิชาการอานสื่อสิ่งพิมพใน

ชีวิตประจําวัน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน เกณฑที่กําหนดรอยละ 60 นักศึกษาจะตองผานเกณฑที่ 12 

คะแนน พบวา จากนักศึกษาจํานวน 157 คน นักศึกษาที่ไดระดับคะแนนต้ังแต 12 คะแนนขึ้นไป มีจํานวน 

21 คน คิดเปนรอยละ 11.54 จึงไมผานเกณฑที่วิทยาลัยกําหนดไว ดังน้ัน ทางผูวิจัยจึงคนควาหาวิธีเรียนรูและ

พัฒนาดานการอานเพื่อความเขาใจของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 โดยคนพบกิจกรรมการ

อานอยางกวางขวาง  

 กิจกรรมการอานอยางกวางขวาง หรือ ภาษาอังกฤษ เรียกวา Extensive Reading เปนทฤษฎีที่ชวยให

ผูเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง  เมื่อผูเรียนอานดวยกิจกรรมการอานอยางกวางขวางผูเรียนจะมี

ความรูสึกวาการอานเปนเร่ืองที่งาย หนังสือมีความสนุกสนาน รวมทั้งเปนการสงเสริม และสรางคลองแคลว

ในการอานของผูเรียน วิธีหน่ึงที่สามารถบอกไดวาผูเรียนเรียนรูที่จะอานไดจริงการอานมากกวาการ

ตรวจสอบขอความโดยการศึกษาคําศัพทไวยากรณและวลี. การอานที่กวางขวางสรางคําศัพท เมื่อผูเรียนอาน

มากพวกเขาตอบสนองหลายพันคําพูด (คํา) รูปแบบที่ไมไดสอนในตํารา การอานที่กวางขวางชวยให

นักเรียนพัฒนาการเรียนรูของคําทั่วไป และวลี การอานอยางกวางขวางชวยใหผูเรียนเขาใจไวยากรณ              
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การอานที่กวางขวางใหโอกาสในการเรียนรูไวยากรณตามบริบทเพื่อใหผูเรียนสามารถทําความเขาใจอยาง

ลึกซึ้งเกี่ยวกับไวยากรณที่ใชไดจริง การอานอยางกวางขวางชวยใหผูเรียนสามารถสรางความเร็วในการอาน

และอานไดอยางคลองแคลว โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาความเร็วในการอานเปนสิ่งสําคัญเพราะมันชวยให

ผูเรียนเขาใจภาษาไดเร็วขึ้นและดีขึ้น หน่ึงในวัตถุประสงคของการอานที่กวางขวางคือการอานเพื่อความสุข 

สรางความมั่นใจและแรงจูงใจที่ทําใหผูเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้นของภาษา 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

  เพื่อพัฒนาความสามารถทางการอานเพื่อความเขาใจในรายวิชาการอานสื่อสิ่งพิมพใน

ชีวิตประจําวันของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 หลังการใชกิจกรรมการอานอยาง

กวางขวาง 

สมมุติฐานในการวิจัย 

  ความสามารถในการอานความเขาใจในรายวิชาการอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวันของนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 โดยการใชกิจกรรมการอานอยางกวางขวาง มีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น 

ขอบเขตของการวิจัย 

  1. กลุมเปาหมายเปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 หอง 4 จํานวน 35 คน 

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 หอง 6 จํานวน 43 คน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 3 หอง 8 จํานวน 41 คนและ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 หอง 9 จํานวน 38 คน 

จํานวน รวมทั้งหมด 157 คน ที่มีคะแนนตํ่ากวา 12 คะแนนตามเกณฑที่กําหนดที่รอยละ 60 จากคะแนนเต็ม 

20 คะแนน วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ บางนา กรุงเทพฯ 

  2. ตัวแปรที่ใชในการศึกษา  

  2.1 ตัวแปรตน คือ วิธีการสอน (กิจกรรมการอานอยางกวางขวาง)    

  2.2 ตัวแปรตาม คือ การพัฒนาการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจรายวิชาการอานสื่อสิ่งพิมพใน

ชีวิตประจําวัน 

  2.3 ตัวแปรเกินไดแก คะแนนสอบวิชาการอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน เปนคะแนนสอบ

ปลายภายเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 
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  3. เน้ือหาวิชาที่ใชการพัฒนาการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจรายวิชาการอานสื่อสิ่งพิมพใน

ชีวิตประจําวัน หนังสือแบบเรียนวิชาการอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน รหัสวิชา 2000-1205 ของ

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

  4. ระยะเวลาในการจัดการเรียนรู รวมทั้งสิ้น 8 คาบ คาบละ 50 นาที  

  5. ระยะเวลาในการทดลองสัปดาหหลังสอบทฤษฎีลางภาคเรียนที่ 1/2562 จํานวน 4 สัปดาห 

 

คํานิยามศัพทเฉพาะ 

 1. การอานเพื่อความเขาใจ หมายถึง ความเขาใจ และสามารถจําสิ่งที่อานได0 ในอีกแงหน่ึงก็คือ เรา

อานเพื่อที่จะคนหาวาผูแตง, เร่ืองราว, หรือบทความ พยายามที่จะบอกอะไรแกเรา ไมวาเราจะอานการตูน, 

นวนิยายที่ดี, รายการโทรทัศน, หนังสือพิมพ, หรือแมแตใบสมัครงาน สิ่งที่ตองการก็คือ คําที่อยูบน

หนากระดาษน้ันมีความหมายวาอะไร ทักษะการอานเพื่อความเขาใจที่สําคัญ มี 3 ประการ ก็คือ 1. การ

เรียงลําดับ (sequencing) ซึ่งหมายถึง การนําเหตุการณมาเรียงลําดับกันและกัน 2. การสรุป (summarizing) 

ซึ่งหมายถึง การหาใจความสําคัญ (main idea) ในบทอานน้ันใหได และ 3. การหานัยยะ (inference) ซึ่ง

หมายถึง การใชตัวแนะ (clue) ในบทอาน เพื่อคนหาคําตอบ คําตอบที่ตอบคําถามแบบแนะน้ันจะไมมีใน

เน้ือหา แตผูเรียนจะตองคิด, ใหเหตุผล, และสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่อานดวยตนเอง 

 2. การจัดการสอนดวยกิจกรรมการอานอยางกวาง  หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให

โอกาสในการเลือกไดอยางมีอิสระ โดยบทอานจะเปนการเลือกตามความสนใจและความถนัดของตนเอง 

ซึ่งในการอาจะแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ การอานในชั้นเรียนและ การอานนอกชั้นเรียน การอานในชั้น

เรียนน้ันจะมี 5 ขั้นตอนคือ 1. การสนทนาเกี่ยวกับหนังสือ 2. การฝกและอานออกเสียง จะใชบทเดียวกันทั้ง

ชั้น 3. การอานในใจดวยตนเอง จะใชบทอานตามความสนใจของผูเรียน 4. การอภิปรายเร่ืองที่อาน และ 5. 

การเลาทวนเร่ือง สําหรับการอานนอกชั้นเรียน ผูเรียนจะไดเลือกบทอานเองตามความสนใจเพื่อนํากลับไป

อานนอกเวลาเรียน โดยไมมีมีครูผูสอนหรือเพื่อนๆคอยใหคําแนะนํา เมื่ออานเสร็จแลวผูเรียนจะตองทําแบบ

บันทึกการอานเพื่อสรุปความเขาใจในการอานดวย 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 เปนแนวทางสําหรับผูสอนในการแกปญหาการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ (Reading  

omprehension) ดวยกิจกรรมการอานอยางกวางขวาง เพื่อใหผูเรียนมีการพัฒนาการอานเพื่อความเขาใจให

สูงขึ้น 
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

    ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 

         วิธีการสอน                                

(กิจกรรมการอานอยางกวางขวาง) 

 

การพัฒนาการอานภาษาอังกฤษเพื่อ

ความเขาใจรายวิชาการอานสื่อสิ่งพิมพ

ในชีวิตประจําวัน 

 



5 

 

บทที ่2  

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 งานวิจัย เ ร่ือง กาพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษรายวิชาการอานสื่อสิ่ งพิมพ                         

ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 โดยกิจกรรมการอานอยางกวางขวาง ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร

งานวิจัย ตํารา แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของดังน้ี 

 1. การอานเพื่อความเขาใจ 

 2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยกิจกรรมการอานอยางกวางขวาง 

 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

1. การอานเพื่อความเขาใจ 

 จากบทความของAshley Friedma, 2009 ในเว็บไซคของ https://www.theclassroom.com 

/comprehension-reading-6625410.html ไดอธิบาย คํานิยามทั่วไปของการอานเพื่อความเขาใจคือ 

ทักษะของการเขาใจในหมายถึงจากสิ่งที่อานไมวาจะตัวอักษรที่ถูกอาน อีกนัยหน่ึงก็คือ ความเขาใจ

จากการอานในสิ่งที่คุณไดอาน ความสามารถในการอาน และสามารถเขาใจไดวา ผูเขียนสื่อ

ความหมายวาอยางไร เมื่อผูเรียนเปนผูอาน, ผูเรียนจําเปนตอ งจดจําคํา, ระบุและตระหนักถึง

ความหมายของบทความ. ความเขาใจในการอานยังครอบคลุมความสามารถในการเขาใจคําและ

ความหมายในบริบทที่หลากหลาย งานวิจัยไดแสดงใหเห็นวาการอานไมไดเปนเพียงการถายโอน

ขอมูล โดยองคประกอบการอานน้ันขึ้นอยูกับประสบการณชีวิตของผูอานมีผลตอการทําความ

เขาใจถึงขอความน้ัน ผูอานและผูเขียนสามารถรวมสรางความหมายจากสิ่งที่กําลังถูกอาน, โดยจาก

ประสบการณเดิม 

 เราจะสอนการอานเพื่อความเขาใจในชั้นเรียนไดอยางไร  นักการศึกษาและผูที่มีเด็กเล็กที่

เพิ่งเขาสูระบบโรงเรียนมีแนวโนมที่จะคุนเคยกับคําถาม"การอานสี่ประเภทคืออะไร " หลักการอาน 

4 ประเภทน่ันก็คือ Skimming, Scanning, Intensive reading, และ Extensive Reading โดย 

Skimming เปนการอานที่ผิวเผินมากที่สุด การอานที่เปนรวดเร็วในบทความ โดยทั่วไปเพื่อหาวาคํา

ใดที่มีอยูในบทความ สามารถจุดประกายความสนใจหรือการรับรูความหมายหมายได สวน 

Scanning จะมีความเขมงวดมากขึ้นเล็กนอยและโดยทั่วไปจะทําเมื่อผูอานกําลังคนหาบางสิ่ง

บางอยางที่เฉพาะเจาะจงภายในเน้ือหาของบทความ สวน Intensive Reading คือความเขาใจที่เร่ิม

แข็งแกรงขึ้น น่ีไมใชการคนหาขอมูลคราวๆหรือจะไดรับ  "สาระสําคัญ" ของบางประโยค หรือ

ถอยคําของการเขียน การอานแบบเรงรัดจําเปนตองใหผูอานอานทุกคําในบทความ รวมทั้งคนที่

https://www.theclassroom.com/


6 

 

พวกเขาอาจไมรูจักและพยายามเขาใจสิ่งที่กําลังสื่อสาร และ Extensive Reading หมายถึงบทความ

ทั่วไปที่นํามาอานที่ถูกนําจํานํามาอานเพื่อความสุขจึงเปนแรงผลักดันสําหรับความหมายที่ผูอาน

พยายามทําคือตองการที่จะเขาใจในสิ่งที่มีการพูดอางถึง  

 การอาน คือ ความสามารถของแตละบุคคลในการเขาใจถึงรูปแบบซึ่งเกี่ยวของกับสิ่งที่ได

เรียนรูในอดีต ซึ่งขึ้นอยูกับประสบการณเดิม ความเขาใจในการตีความของความหมาย ดังที่ นันทิยา 

แสงสิน ( 2540, หนา 4 ) ไดใหความหมายของการอานวา การอาน คือ กระบวนการทางความคิดที่

ผูอานพยายามสรางความหมายจากขอความที่ผูเขียนพยายามสื่อความหมายในงานเขียน ซึ่งผูอาน

ตองใชความรูความสามารถทางดานภาษา ประสบการณ และลักษณะของขอเขียนเพื่อใหเขาใจ

ความหมายตามที่ผูเขียนตองการสวนแมนมาส ชวลิต ( 2544, หนา 17 ) กลาววา การอานเปนขบวน

กระบวนการทางสมองในการรับสาร ซึ่งแสดงออกดวยถอยคําที่เขียนลงไวเปนลายลักษณอักษรโดย

ใชอวัยวะสําหรับรับสารคือตา เมื่อสมองรับภาพลักษณหรืออักษรมาแลว สมองก็จะจดไว

หนวยความจําทันที และบอกใหไดทันทีวารูหรือไมรู อัตราความเร็วของกระบวนการในการรับสาร

จะ แตกตางกนขึ้นอยูกับความรูพื้นฐานเดิมของผูอาน นอกจากน้ี ภัทธิรา พัจนสุนทร ( 2548, หนา 

15 ) ไดใหความหมายของการอานวา การอานคือ การแปลความหมายตัวอักษรหรือสัญลักษณ และ

ฝกจน สามารถเขาใจสิ่งที่อานไดดีขึ้น และมณีรัตน สุดโชติรัตน ( 2549, หนา 18 ) กลาววา การอาน 

หมายถึงกระบวนการที่ผูอานรับขาวสารซึ่งเปนความรู ความคิด ความรูสึก และความคิดเห็นที่เขียน 

ถายทอดออกมาเปนลายลักษณอักษร การที่ผูอานจะเขาใจสารมากนอยเพียงไรขึ้นอยูกับ

ประสบการณและความสามารถในการใชความคิด ซึ่งสอดคลองกับ สมุทร เซ็นเชาวนิช ( 2542, 

หนา 1) ที่ไดให ความหมายของการอานวา การอาน คือ การสื่อความหมายระหวางผูเขียนกับผูอาน 

ผูเขียนพูด ผูอานแสดงปฏิกิริยาโตตอบ และอาจโตตอบกับผูอ่ืนดวย จากการที่นักการศึกษา ไดให

ความหมายของการอานดังที่ไดกลาวมาแลวน้ัน อาจสรุปไดวา การอานคือการใชกระบวนการทาง

ความคิดเพื่อทําความเขาใจขอความที่ไดอาน โดยผูอานตองใชความคิดจับใจความสําคัญ เขาใจ 

และแปลความหมายจากสิ่งที่ผูเขียนตองการจะสื่อความ โดยอาศัยทักษะความรูดานภาษา และ

ประสบการณเกี่ยวกับการอาน 

 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยกิจกรรมการอานอยางกวางขวาง 

 นาง นพรัตน วิวาสุขุ ไดกลาวในบทความจากhttps://www.gotoknow.org/posts/154983 

กิจกรรมการอานแบบกวางขวางมี  2  ลักษณะ  คือ  1) การอานในชั้นเรียน (In Class  Reading) มี

จุดประสงคใหนักเรียนเรียนรูวิธีการอานและสงเสริม  กระตุน  รวมทั้งจูงใจใหนักเรียนตองการอาน

หนังสือ ซึ่งมีขั้นตอน  ดังน้ี  ขั้นที่  1  การสนทนาเกี่ยวกับหนังสือ (Booktalk) ครูเปนผูนําการ

สนทนา ขั้นที่  2 การอานออกเสียง (Read  Aloud) เปนการอานเร่ืองเดียวทั้งชั้น  ขั้นที่  3  การอาน

ในใจดวยตนเอง (Sustained Silent Reading) นักเรียนอานเร่ืองที่แตกตางกันตามความสนใจ ขั้นที่  4 

https://www.gotoknow.org/user/nopparut/profile
https://www.gotoknow.org/posts/154983
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การอภิปรายเกี่ยวกับวรรณคดี (Litrature  Circle) ขั้นน้ีเปนขั้นที่นักเรียนที่อานเร่ืองเดียวกันมาน่ัง

ลอมวง แลวเลาสิ่งที่ตนอานใหเพื่อนฟง เพื่อตรวจสอบความเขาใจเน้ือหาจากเร่ืองที่อาน อภิปราย

หรือวิพากษวิจารณเกี่ยวกับเร่ืองที่อาน โดยแตละคนในกลุมจะมีบทบาทที่แตกตางกันไป ดังน้ี ผูนํา

การอภิปราย (Discussion Director)ผูวาดภาพเกี่ยวกับสิ่งที่ฟง(Illustrator) ผูรูเกี่ยวกับคําศัพทยาก

(Word Wizard)ผูยอความเร่ืองที่อาน(Summarizer)และผูโยงเร่ืองที่อานกับประเด็นอ่ืนๆ 

(Connector) ขั้นที่  5  การเลาทวนเร่ือง (Story  Retelling) ในขั้นน้ีนักเรียนแตละกลุมจะเลาเร่ืองให

เพื่อนกลุมอ่ืนฟง  โดยใชวิธีการที่หลากหลาย  อาจเปนการแสดงบทบาทสมมติ  แสดงละครสั้นๆ  

หุนมือ   หรือวิธีการอ่ืนๆตามที่กลุมตกลงกัน ลักษณะที่  2) การอานนอกชั้นเรียน (Out  of Class  

Reading)  มีจุดประสงคเพื่อใหนักเรียนฝกอานดวยตนเองนอกชั้นเรียนและบันทึกการอานลงใน

แบบที่ครูกําหนดใหขั้นตอน Nuttall (1989) ไดกลาวถึงการอานแบบกวางขวาง (extensive reading) 

ไววา เปนการอานโดยใชรูปแบบ top-down processing ผูอาน เลือกอานหนังสือตามความตองการ

และความสนใจ  โดยเน้ือหาและคําศัพทในเร่ืองที่อาน ไมยากเกินระดับความสามารถของผูอาน 

หัวใจของการอานแบบกวางขวางคือการไดรับ ความสนุกสนานเพลิดเพลินจากการอาน ซึ่ง Nuttall 

ยังระบุดวยวาความบันเทิงที่ไดจาก การอานจะเปนแรงจูงใจที่ดีที่สุดที่จะทําใหรูสึกอยากอานอยาง

ตอเน่ืองไปเร่ือยๆ และเมื่ออานเพิ่มขึ้น  ความรูความคิดอาน จินตนาการ  การคิดวิเคราะหหรือ

ความคิดสรางสรรคก็ จะพัฒนาตามไปดวย วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยา

เขตหาดใหญ ปที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2559 Journal of Liberal Arts, Prince of 

Songkla University, Hat Yai Campus Vol.8 , No.2 July - December 2016 1. การอานแบบ

กวางขวางโดยใชกิจกรรมในหองเรียน หมายถึง การใหผูเรียนอานบทอานตามที่ผูเรียนไดเลือกไว

ตามความสนใจ ผู เรียนใชเวลาวางนอก เวลาเรียนอานบทอานดังกลาว เมื่อถึงเวลานัดหมาย 

(สัปดาหละ 1 คร้ัง) นักเรียน รวมกลุมทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณจากสิ่งที่อาน เชน เลา

เร่ืองที่อานในกลุม ยอย ตอบคําถามจากเร่ืองที่อาน แสดงความคิดเห็นจากเร่ืองที่อาน วาด

ภาพประกอบ เร่ือง แสดงบทบาทสมมติ โดยครูผูสอนเปนผูดําเนินการใหเกิดกิจกรรมขึ้น 

 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 3.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ 

 นักงานขาราชการพลเรือน. 2545 ไดจํากัดความเร่ืองการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ คือ วิธีการ

บริหารที่มุงเนนสัมฤทธิ์ผลขององคกรเปนหลัก การปฏิบัติงานขององคกรมีผลสัมฤทธิ์เพียงใด

พิจารณาไดจากการเปรียบเทียบผลผลิตและผลลัพธที่เกิดขึ้นจริงกับเปาหมายที่กําหนด ผลสัมฤทธิ์

(Results) = ผลผลิต(Output) + ผลลัพธ(Outcomes) 

  
 



8 

 

 สมพร เชื้อพันธ (2547, หนา 53) สรุปวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หมายถึง

ความสามารถ ความสําเร็จและสมรรถภาพดานตางๆของผูเรียนที่ไดจากการเรียนรูอันเปนผลมาจาก

การเรียนการสอน การฝกฝนหรือประสบการณของแตละบุคคลซึ่งสามารถวัดไดจากการทดสอบ

ดวยวิธีการตางๆ  
           พิมพันธ  เดชะคุปต และพเยาว  ยินดีสุข (2548, หนา 125) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนหมายถึงขนาดของความสําเร็จที่ไดจากกระบวนการเรียนการสอน 
            ปราณี กองจินดา (2549,หนา 42) กลาวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถ

หรือผลสําเร็จที่ได รับจากกิจกรรมการเรียนการสอนเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ

ประสบการณเรียนรูทางดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย และยังไดจําแนกผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนไวตามลักษณะของวัตถุประสงคของการเรียนการสอนที่แตกตางกัน 

 ผลสัมฤทธิ์  หมายถึง  ความสําเร็จที่ไดรับจากความพยายาม  เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่

ตองการ  หรือระดับของความสําเร็จที่ไดรับในแตละดาน  โดยเฉพาะหรือโดยทั่วไป  ( เดโช  สวนา

นนท.   2512 : 3-4 ) 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  ระดับความสําเร็จที่ได รับจากการเรียน ซึ่งได

ประเมินผลจากหลายวิธี  ดังตอไปน้ี  ( อัจฉรา  สุขารมณ  และอรพินทร   ชูชม.  2530 : 3 ) 

1. กระบวนการที่ไดจากแบบทดสอบ  โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

โดยทั่วไป 

2. กระบวนการที่ไดจาก  เกรดเฉลี่ยของโรงเรียน  ซึ่งตองอาศัยกรรมวิธีที่ซับซอนและ

ชวงเวลาที่ยาวนาน 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่นิยมใชกันทั่วไปมักอยูในรูปของเกรดที่ไดจากโรงเรียน เน่ืองจาก

ใหผลที่นาเชื่อถือมากกวาเพราะการประเมินผลการเรียนของนักเรียนครูจะตองพิจารณา

องคประกอบอ่ืน ๆ  หลายดานจึงยอมดีกวาการแสดงขนาดของความลมเหลว หรือความสําเร็จ

ทางการเรียนจากการทดสอบนักเรียนดวยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั่ว ๆ ไป  เพียงคร้ังเดียว 

 

 3.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 พิชิต ฤทธิ์จรูญ2545 (: 96) กลาววา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง

แบบทดสอบที่ใช วัดความรู ทักษะ และความสามารถทางวิชาการที่นักเรียนไดเรียนรูมาแลววา

บรรลุผลสําเร็จตามจุดประสงคที่กําหนดไวเพียงใด 
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 สิริพร ทิพยคง2545( : 193) กลาววา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึงชุด

คําถามที่มุงพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนวามีความรู ทักษะ และสมรรถภาพดานสมองดานตางๆ 

ในเร่ืองที่เรียนรูมากนอยเพียงใด 

 สมพร เชื้อพันธ2547( : 59) กลาววา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง

แบบทดสอบหรือชุดของขอสอบที่ใชวัดความสําเร็จหรือความสามารถในการทํากิจกรรมการเรียนรู

ของนักเรียนที่เปนผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผูสอนวาผานจุดประสงคการเรียนรู

ที่ต้ังไวเพียงใด 

 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประเภทที่ครูสรางมีหลายแบบแตที่นิยมใชมี 6 

แบบดังน้ี 

 1. ขอสอบอัตนัยหรือความเรียงSubjective ( or Essay test) เปนขอสอบที่มีเฉพาะคําถาม 

แลวให นักเรียนเขียนตอบอยางเสรี เขียนบรรยายตามความรูและเขียนขอคิดเห็นของแตละคน 

 2. ขอสอบแบบกาถูก-ผิด True(-false test) คือขอสอบแบบเลือกตอบที่มี2ตัวเลือกแต

ตัวเลือก ดังกลาวเปนแบบคงที่และมีความหมายตรงกันขาม-ผิดเชนใช-ไมใชถูก ไมจริง- 

เหมือนกัน-ตางกัน เปนตน 

 3. ขอสอบแบบเติมคํา Completionา( test) เปนขอสอบที่ประกอบดวยประโยค หรือ

ขอความที่ยังไม สมบูรณแลวใหตอบเติมคําหรือประโยค หรือขอความลงในชองวางที่เวนไวน้ัน

เพื่อใหมีใจความสมบูรณ 

 4. ขอสอบแบบตอบสั้นๆShort( answer test) เปนขอสอบที่คลายกับขอสอบแบบเติมคํา แต

แตกตางกันที่ขอสอบแบบตอบสั้นๆเขียนเปนประโยคคําถามสมบูรณ (ขอสอบเติมคําเปนประโยค

หรือขอความไมสมบูรณ)แลวใหผูตอบเขียนตอบคําตอบที่ตองการจะสั้นและกะทัดรัดไดใจความ

สมบูรณไมใชเปนกา แบบขอสอบอัตนัยหรือความเรียง 

  5.  ขอสอบแบบจับคูMatching( test) เปนขอสอบแบบเลือกตอบชนิดหน่ึงโดยมีคาหรือ

ขอความแยก ออกจากกันเปน 2 คูแลวใหผูตอบเลือกจับคูวาแตละขอความในชุดหน่ึงจะคูกับคําหรือ

ขอความใดในอีกความสัมพันธกันอยางใดอยางหน่ึงตามที่ผูออกขอสอบกําหนดไว 

 6. ขอสอบแบบเลือกตอบMultiple( choice test) คําถามแบบเลือกตอบโดยทั่วไปจะ

ประกอบดวย2ตอน คือ ตอนนําหรือคําถามStem)( กับตอนเลือกChoice)( ในตอนเลือกน้ันจะ

ประกอบดวยตัวเลือกที่เปนคําตอบถูกและตัวเลือกลวง ปกติจะมีคําถามที่พิจารณากําหนดให

พิจารณาแลวหาตัวเลือกที่ถูกตองมากที่สุดเพียงตัวเลือกเดียวจากตัวเลือกอ่ืนๆ และคําถามแบบ

เลือกตอบที่ดีนิยมใชตัวเลือกที่ใกลเคียงกัน 

ดังน้ันในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จึงเปนวิธีการวัดประเมินผลการ

เรียนวิทยาศาสตรซึ่งมีการสรางแบบทดสอบหลากหลายไดแก ขอสอบอัตนัยหรือความเรียงขอสอบ

แบบกาถูกกาผิด ขอสอบแบบเติมคํา ขอสอบแบบตอบสั้นๆ ขอสอบแบบจับคู และขอสอบแบบ
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เลือกตอบ ในการวิจัยคร้ังน้ี สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบเลือกตอบเน่ืองจาก

เปนแบบทดสอบที่สามารถวัดพฤติกรรมทั้ง 6 ดานไดแก ดานความรู ดานความเขาใจ ดานการ

นําไปใช ดานการวิเคราะห ดานการสังเคราะหและการประเมินคา 

3.3 ลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท่ีดี 

 นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงลักษณะของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ดี(สิริพรทิพย

คง2545:. 195;พิชิต ฤทธิ์จรูญ.2545: 135 – 161) 

 1. ความเที่ยงตรงเปนแบบทดสอบที่สามารถนําไปวัดในสิ่งที่เราตองการวัดไดอยางถูกตอง 

ครบถวนตามจุดประสงคที่ตองการวัด 

 2. ความเชื่อมั่นแบบทดสอบที่มีความเชื่อมั่น คือ สามารถวัดไดคงที่ไมวาจะวัดกี่คร้ังก็ตาม 

เชน ถานําแบบทดสอบไปวัดกับนักเรียนคนเดิมคะแนนจากการสอบทั้งสองคร้ังควรมีความสัมพันธ

กันดี เมื่อสอบไดในคร้ังแรกก็ควรไดคะแนนสูงในการสอบคร้ังที่สอง 

 3. ความเปนปรนัยเปนแบบทดสอบที่มีคําถามชัดเจน เฉพาะเจาะจง ความถูกตองตามหลัก

วิชา และ เขาใจตรงกัน เมื่อนักเรียนอานคําถามจะเขาใจตรงกัน ขอคําถามตองชัดเจนอานแลวเขาใจ

ตรงกัน 

 4. การถามลึกหมายถึง ไมถามเพียงพฤติกรรมขั้นความรูความจํา โดยถามตามตําราหรือถาม

ตามที่คํา สอน แตพยายามถามพฤติกรรมขั้นสูงกวาขั้นความรูความจํา ไดแก ความเขาใจการไปใช

การวิเคราะห การ สังเคราะหและการประเมินคา 

 5. ความยากงายพอเหมาะหมายถึง ขอสอบที่บอกใหทราบวาขอสอบขอน้ันมีคนตอบถูก

มากหรือตอ ถูกนอย ถามีคนตอบถูกมากขอสอบขอน้ันก็งายและถามีคนตอบถูกนอยขอสอบขอน้ัน

ก็ยาก ความสามารถของนักเรียนจะตอบไดน้ันก็ไมมีความหมาย เพราะไมสามารถจําแนกนักเรียน

ไดวาใครเกงในทางตรงกันขามถาขอสอบงายเกินไปนักเรียนตอบไดหมด ก็ไมสามารถจําแนกได

เชนกัน ฉะน้ันขอสอบ ความยากงายพอเหมาะ ไมยากเกินไปไมงายเกินไป 

 6. อํานาจจําแนกหมายถึง แบบทดสอบน้ีสามารถแยกนักเรียนไดวาใครเกงใครออนโดย

สามารถจําแนก นักเรียนออกเปนประเภทๆ ไดทุกระดับอยางละเอียดต่ังแตออนสุดจนถึงเกงสุด 

 7. ความยุติธรรม คําถามของแบบทดสอบตองไมมีชองทางชี้แนะใหนักเรียนที่ฉลาดใชไหว

พริบในการทําไดถูกตองและไมเปดโอกาสใหนักเรียนที่เกียจครานซึ่งดูตําราอยางคราวๆตอบได 

และตองเปนแบบทดสอบ 

 สรุปไดวา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ดี ตองเปนแบบทดสอบที่มีความเที่ยงตรงความเชื่อ

มั่ ปรนัย ถามลึก มีความยากงายพอเหมาะ มีคาอํานาจจําแนก และมีความยุติธรรม 
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4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 อุบลวรรณ  พันธุพรหม, นิธิดา  อดิภัทรนันท การใชกิจกรรมการอานอยางกวางขวางเพื่อ

เพิ่มพูนความสามารถในการอานการเขียนและความรูคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3 Using Extensive Reading Activities to Enhance Reading and Writing Abilities  

and English Vocabulary Knowledge of Grade 9 Students ผลการวิจัย พบวา 1) ความสามารถใน

การ อานภาษาอังกฤษของผูเรียนสูงขึ้นหลังการใชกิจกรรมการอานอยางกวางขวาง 2)ความสามารถ

ในการเขียน ภาษาอังกฤษของผูเรียนผานเกณฑที่ต้ังไว 3) ความรูคําศัพทของผูเรียนสูงขึ้นหลังการ

ใชกิจกรรมการอาน อยางกวางขวาง  

 สิตรา ศรีเหรา 2559 การพัฒนาความสามารถทางการอานเพื่อความเขาใจของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบานหลังเขา ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาความสามารถการอานเพื่อความ

เขาใจโดยใชกิจกรรมการอานแบบกวางขวาง ผูเรียนมีความสามารถทางการอานเพื่อความเขาใจ

หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 นางสาวพีรณัฐ   สมบัติ 2553 การฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่  1 โรงเรียนเซนตหลุยส ฉะเชิงเทรา   ผลการวิจัย พบวา การเปรียบเทียบคะแนนการ

อานของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมในการสอบกอนเรียนและหลังเรียน พบวาคาคะแนน

ทางสถิติกอนทําการทดลองคะแนนของกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยเปน 12.73  และคะแนนของกลุม

ควบคุมมีคาเฉลี่ยเปน 10.73  และหลังทําการทดลองคะแนนของกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยเปน 21.40  

และคะแนนของกลุมควบคุมมีคาเฉลี่ยเปน 17.46  ซึ่งมีความแตกตางกันมากอยางเห็นไดชัด ซึ่ง

ปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไว  

 นางสาวอมฤตา โอมณี 2557 การใชวิธีการอานอยางกวางขวางในการพัฒนาสมรรถนะการ

อานภาษาอังกฤษ การคิดอยางมีวิจารณญาณ ทัศนคติและนิสัยการอานภาษาอังกฤษ ผลกสรวิจัย 

พบวา นักเรียนแตละกลุมมีคะแนนหลังกิจกรรมการอานเพิ่มสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 
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บทที ่3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
  

การดําเนินการวิจัย เร่ือง การฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจดวยวิธีการอานแบบ

กวางขวางในรายวิชาการอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน ของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิยชการ ผูวิจัยมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังน้ี 

 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 3.4 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 3.5 การวิเคราะหขอมูล 

  

 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ประชากร 

  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 4 หองเรียน รวมทั้งสิ้น 157  คน  

  กลุมตัวอยาง 

  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่มีผลคะแนนนอยกวา 12 คะแนนจาก 20 คะแนน

เ ต็ ม  จํ า น ว น ทั้ ง สิ้ น  1 5 7  ค น  ขั้ นต อ น ก า ร เ ลื อก ก ลุ ม ตัว อ ย า ง ผู วิ จั ย ไ ด ใ ช ก า ร สุ ม แ บ บ เจ า ะ จ ง                          

(Purposive  Sampling)  

  

 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 1. แผนการเรียนรายวิชาการอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวันเน้ือหาวิชาที่ใชการฝกทักษะการอาน

ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจรายวิชาการอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวันระยะเวลาในการจัดการเรียนรู            

รวมทั้งสิ้น 8 คาบ คาบละ 50 นาที สัปดาหหลังสอบทฤษฎีลางภาคเรียนที่ 1/2562 จํานวน 4 สัปดาห  

 2. หนังสือแบบเรียนวิชาการอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน รหัสวิชา 2000-1205 ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 3. แบบทดสอบรายวิชาการานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน ปลายภาคเรียนที่ 1/2562 เปนแนว

ขอสอบแบบอัตนัย เปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 
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 3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. ศึกษาคนควาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจดวยวิธีการ        

อานแบบกวางขวางและจัดทําแผนการเรียนรูในรายวิชาการอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน 

        2. ดําเนินการทดลองตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชการเรียนรูดวยวิธีการอานแบบกวางขวาง 

จํานวน 8 แผน  

        3. สรางแบบทดสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2562 รายวิชาการอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน  

        4. นําผลการสอบทฤษฎีปลายภาคเรียนที่ 1/2562 รายวิชาการอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน                    

มาเปรียบเทียบกับเกณฑคะแนนที่ 12 คะแนนขึ้นไป หรือคิดเปนรอยละ 60 

  

3.4 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  

 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การหา

คาเฉลี่ย (x�) และการหาคารอยละ 

  x� = ∑ X 

  Ν 

 

 แทนคา   x�  คาเฉลี่ย   

   ∑ X  แทนผลรวมของคะแนนของผูเรียน 

 Ν  แทนจํานวนผูเรียน 

  

3.5 การวิเคราะหขอมูล 

 นําคาเฉลี่ย และคารอยละ เพื่อนํามาเปรียบเทียบระหวางคะแนนกลางภาคเรียน และหลังกลางภาค

เรียน ในรายวิชาการอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน ภาคเรียนที่ 1 /2562 เพื่อทดสอบสมมุติฐานที่วา ทักษะ

ความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจในรายวิชาการอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวันของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 โดยการใชกิจกรรมการอานอยางกวางขวาง มีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น 

 



บทที ่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

ตารางท่ี 1 คะแนนเฉลี่ยกลางภาคเรียนท่ี 1/2562 และ คะแนนเฉลี่ยปลายภาคเรียนท่ี 1/2562 

จํานวน คน คะแนนเฉลี่ยกลางภาค คะแนนเฉลี่ยปลายภาค 

157 6.8 10.0 

 

 จากการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  พบวา  เปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว คือ ทักษะความสามารถใน

การอานเพื่อความเขาใจในรายวิชาการอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวันของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 3 โดยการใชกิจกรรมการอานอยางกวางขวาง มีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น ดังน้ี  คะแนนเฉลี่ยกลางภาค

เรียนที่ 1/2562 คะแนนเฉลี่ยอยูที่ 6.8 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน  คะแนนเฉลี่ยปลายภาคเรียนที่ 

1/2562 คะแนนเฉลี่ยอยูที่ 10.0 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน    

 

ตารางท่ี 2 รอยละนักเรียนท่ีผานเกณฑการประเมินรอยละ 60 จากคะแนนเต็ม 20 

จํานวนท้ังหมด จํานวนผูผานเกณฑ รอยละผูผานเกณฑ 

157 48 30.57 

  

 จากการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  พบวา  รอยละผูเรียนอยูที่ 30.57 โดยผูเรียนที่มีคะแนนต้ังแต 12 

คะแนนขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน จํานวน 48 คน จาก 157 คน 
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บทที ่ 5 

สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัย เร่ือง การฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจดวยวิธีการอานแบบกวางขวางใน

รายวิชาการอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน ของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิยชการผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล และไดสรุปผล อภิปรายผล 

แนะนําขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 
  

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพื่อพัฒนาความสามารถทางการอานเพื่อความเขาใจในรายวิชาการอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 หลังการใชกิจกรรมการอานอยางกวางขวาง 

 สมมุติฐานในการวิจัย 

 ความสามารถในการอานเอความเขาใจในรายวิชาการอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวันของนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่  3 โดยการใชกิจกรรมการอานอยางกวางขวาง มีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น 

 

  ขอบเขตของการวิจัย 

  1. กลุมเปาหมายเปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 หอง 4 จํานวน 35 คน 

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 หอง 6 จํานวน 43 คน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 3 หอง 8 จํานวน 41 คนและ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 หอง 9 จํานวน 38 คน 

จํานวน รวมทั้งหมด 157 คน ที่มีคะแนนตํ่ากวา 12 คะแนนตามเกณฑที่กําหนดที่รอยละ 60 จากคะแนนเต็ม 

20 คะแนน วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ บางนา กรุงเทพฯ 

  2. ตัวแปรที่ใชในการศึกษา  

   2.1 ตัวแปรตน คือ วิธีการสอน (กิจกรรมการอานอยางกวางขวาง)   

   2.2 ตัวแปรตาม คือ การพัฒนาการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจรายวิชาการอานสื่อ

สิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน 

   2.3 ตัวแปรเกินไดแก คะแนนสอบวิชาการอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน เปนคะแนนสอบ

ปลายภายเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 
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 3. เน้ือหาวิชาที่ใชการพัฒนาการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจรายวิชาการอานสื่อสิ่งพิมพใน

ชีวิตประจําวัน หนังสือแบบเรียนวิชาการอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน รหัสวิชา 2000-1205 ของ

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 4. ระยะเวลาในการจัดการเรียนรู รวมทั้งสิ้น 8 คาบ คาบละ 50 นาที  

 5. ระยะเวลาในการทดลองสัปดาหหลังสอบทฤษฎีลางภาคเรียนที่ 1/2562 จํานวน 4 สัปดาห 

 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 1. แผนการเรียนรายวิชาการอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวันเน้ือหาวิชาที่ใชการฝกทักษะการอาน

ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจรายวิชาการอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวันระยะเวลาในการจัดการเรียนรู              

รวมทั้งสิ้น 8 คาบ คาบละ 50 นาที สัปดาหหลังสอบทฤษฎีลางภาคเรียนที่ 1/2562 จํานวน 4 สัปดาห  

 2. หนังสือแบบเรียนวิชาการอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน รหัสวิชา 2000-1205 ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 3. แบบทดสอบรายวิชาการานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน ปลายภาคเรียนที่ 1/2562 เปนแนว

ขอสอบแบบอัตนัย เปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 
  

ข้ันตอนการเก็บขอมูล 

 1. ศึกษาคนควาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจดวยวิธีการ

อานแบบกวางขวางและจัดทําแผนการเรียนรูในรายวิชาการอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน 

        2. ดําเนินการทดลองตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชการเรียนรูดวยวิธีการอานแบบกวางขวาง 

จํานวน 8 แผน  

        3. สรางแบบทดสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2562 รายวิชาการอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน  

        4. นําผลการสอบทฤษฎีปลายภาคเรียนที่ 1/2562 รายวิชาการอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน มา

เปรียบเทียบกับเกณฑคะแนนที่ 12 คะแนนขึ้นไป หรือคิดเปนรอยละ 60 

การวิเคราะหขอมูล 

 1. การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  พบวา  เปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว คือ ทักษะความสามารถในการ

อานเพื่อความเขาใจในรายวิชาการอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวันของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 3 โดยการใชกิจกรรมการอานอยางกวางขวาง มีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น ดังน้ี  คะแนนเฉลี่ยกลางภาค

เรียนที่ 1/2562 คะแนนเฉลี่ยอยูที่ 6.8 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน  คะแนนเฉลี่ยปลายภาคเรียนที่ 

1/2562 คะแนนเฉลี่ยอยูที่ 10.0 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน   
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 2. จากการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  พบวา  รอยละผูเรียนอยูที่  30.57 โดยผูเรียนที่มีคะแนนต้ังแต 12 

คะแนนขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน จํานวน 48 คน จาก 157 คน ซึ่งไมผานเกณฑที่กําหนด 
 

สรุปผลการวิจัย  

 1. ผลการวิจัย เร่ือง การฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจดวยวิธีการอานแบบกวางขวาง                                  

ในรายวิชาการอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวัน  ของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 วิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิยชการ พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวันของ

นักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 โดยวิธีการอานแบบกวางขวาง  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 

จากการเปรียบเทียบสถิตพื้นฐาน ดังน้ี คาเฉลี่ย (x ) 6.8 ปลายภาคเรียนสูงกวากลางภาคเรียนที่คาเฉลี่ย (x�) 

10.0  

 2. สวนรอยละเกณฑการผาน 12 คะแนนจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน มีผูผานเกณฑจํานวน 48 คน 

จากทั้งหมด 157 คน อยูที่รอยละ 30.57 โดยการวิเคราะหจากผูเรียนที่ไมผานเกณฑ 12 คะแนนทั้งหมดใน

การสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 ถาคิดเปนสถิติทางคณิตสาสตร คือ รอยละ 0 ดังน้ัน การพัฒนาทักษะดาน

การอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ โดยการเปรียบเทียบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน พบวา ผูเรียนมี

การพัฒนาดานการอานเพิ่มขึ้น 
 

อภิปรายผล 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการอานสื่อสิ่งพิมพในชีวิตประจําวันของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 3 โดยวิธีการอานแบบกวางขวาง  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น จากการเปรียบเทียบสถิต

พื้นฐาน ดังน้ี คาเฉลี่ย (x ) 6.8 ปลายภาคเรียนสูงกวากลางภาคเรียนที่คาเฉลี่ย (x�) 10.0 สอดคลองกับงานวิจัย

ของสิตรา ศรีเหรา 2559 การพัฒนาความสามารถทางการอานเพื่อความเขาใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา          

ปที่ 4 โรงเรียนบานหลังเขา ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาความสามารถการอานเพื่อความเขาใจโดยใช

กิจกรรมการอานแบบกวางขวาง ผูเรียนมีความสามารถทางการอานเพื่อความเขาใจหลังเรียนสูงกวา                

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

ขอเสนอแนะ 

ในการวิจัยในคร้ังตอไปควรพิจารณาเร่ืองการบันทึกการอานหนังสือนอกเวลาเรียน ควรดําเนินการ

ตรวจอยางตอเน่ือง และเพิ่มเวลาในการเลาเร่ืองของผูเรียนในแตละกลุมมากขึ้น  
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ประวัติผูเขียน 

ชื่อ ชื่อสกุล นางสาวกิตติกานต ธนบดีอําพน 

วัน เดือน ปเกิด 22 กุมภาพันธ 2522 

สถานที่เกิด จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

วุฒิการศึกษา สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

   จากโรงเรียนเซนตโยเซฟ บางนา  

   ปการศึกษา 2539      

   สําเร็จปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต  

   (การบริหารการโรงแรม) จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

    ปการศึกษา 2545                                                                 

ตําแหนงหนาที่  

การงานปจจุบัน หัวหนาสาขาวิชาภาษาตางประเทศ 

   วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

   สรรพวุธ บางนา กรุงเทพฯ  
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