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บทคดัย่อ 
 

การวิจยัเชิงทดลองน้ี มีวตัถุประสงค ์ 1) เพื่อศึกษาพฒันาความสามารถทางการอ่าน 
เพื่อความเขา้ใจ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลงัการเรียนการอ่านเพื่อความเขา้ใจ
โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  หลงัการเรียนการอ่านเพื่อความเขา้ใจโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง  
3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการเรียนการอ่านเพื่อความ
เขา้ใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวางกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนบา้นหลงัเขา อาํเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี ภาคเรียนท่ี 2   ปีการศึกษา 2559 จาํนวน  
1 ห้องเรียน จาํนวน16 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช ้
ในการวิจยั ไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้การอ่านเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี4 
โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวางแบบทดสอบวดัความสามารทางการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี4 ก่อนและหลงัเรียนการอ่านเพ่ือความเขา้ใจโดยใช้กิจกรรม 
การอ่านแบบกวา้งขวางแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการอ่าน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
หลงัการเรียนการอ่านเพ่ือความเขา้ใจโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวางแบบบนัทึกการอ่าน
นอกชั้นเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนการอ่านเพื่อความเขา้ใจโดยใชกิ้จกรรม 
การอ่านแบบกวา้งขวางแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียน 
การอ่านเพ่ือความเขา้ใจโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวางสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล
ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ Paired t- test 

ผลการวิจยัพบวา่ 
1) การพฒันาความสามารถทางการอ่านเพื่อความเขา้ใจ โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบ

กว้างขวางผู ้เ รียนมีความสามารถทางการอ่านเพื่อความเข้าใจ  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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2)  จากการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิดา้นการอ่านหลงัการเรียนการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง นกัเรียนทุกคนมีคะแนนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 70  

3)  จากการศึกษาแบบฝึกหัดในชั้ นเรียนทั้ งงานเด่ียวและงานกลุ่ม  รวมทั้ งจาก 
แบบบนัทึกการอ่านนอกชั้นเรียนพบว่า นักเรียนมีคะแนนรวมของการทาํแบบฝึกหัดในชั้นเรียน
และแบบฝึกหัดนอกชั้นเรียน ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 ทุกคน  นอกจากน้ียงัพบว่านักเรียนทุกคน 
มีคะแนนค่าเฉล่ียสูงข้ึนหลงัการเรียนโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง 

4) นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง 
โดยรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.60 S.D =0.09) 
 
คาํสาํคญั : กิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง, การอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
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Thesis Title Enhancing Reading Comprehension Skills  of Prathomsuksa 4 Students 
by Using Extensive Reading Activities 

Author    SitraSrihera 
Thesis advisor  Dr. PaitayaMeesat 
Department   Curriculum & Instruction 
Academic Year  2016 

ABSTRACT 

This experimental research aims to 1) compare Prathomsuksa 4 students’ reading 
comprehension before and after using Extensive Reading activities; 2) investigate the effect  
of Extensive Reading activities on students’ reading comprehension as learning achievement;  
3) explore students’ satisfactory level towards learning through Extensive Reading activities.  
The sample group was 16 students in Prathomsuksa 4, BanlangkaoSchool, 2nd semester, year 
2016. These 16 students were selected by purposive sampling. Tools used in the research were  
1) lesson plans using Extensive Reading activities 2) Paper-Based Tests for investigating 
students’ reading comprehension (before and after the treatment); 3 learning achievement test 
after the treatment; 4) students’ reflective journal for reading out of class as one of Extensive 
Reading activities ; 5) satisfactory evaluation sheet. The statistics used in the analysis were 
Percentage, Mean ( x ), Standard Deviation (S.D), and Paired t-test. 

The research findings were as follows: 
1)  The students’ score in the post test on students’ reading comprehension could gain 

statistically significance at .05 
2) The result of developing the learning achievement in students’ reading 

comprehension test revealed that all 16 students could reach the test criteria which was 70%. 
3) The result from students’ exercises in class activities as an individual work and a 

group work and out of class activity using reflective journals showed that all 16 students could 
gain overall scores of the exercises at least 70%. Moreover, these all students demonstrated their 
improvement on reading comprehension ability by higher average score after the treatment. 
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4) The results that obtained from the students’ satisfaction questionnaires showed that 

the overall score of satisfaction of Prathomsuksa 4 students was at a highest level ( x = 4.60, 
S.D = 0.09). 

Keywords: Extensive Reading activities, reading comprehension 
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บทที ่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความสําคญัและทีม่าของปัญหา  

ภาษาไทยคือภาษาประจาํชาติท่ีมีความสําคญัเป็นอย่างมากเพราะภาษาไทยคือส่ิงท่ี
แสดงให้เห็นถึงเอกลกัษณ์และวฒันธรรมของชาติไทย อีกทั้งยงัเป็นหัวใจของการทาํงานในทุก
สาขาอาชีพ เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสารหรือดาํเนินกิจการต่างๆ ในชีวิตประจาํวนัของ
มนุษย ์ ดงัพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชท่ีทรงมีพระราช
ดาํรัสเก่ียวกับความสําคญัของภาษาไทย ความว่า ภูมิพลอดุลยเดช (2505) “ภาษาไทยนั้ นเป็น
เคร่ืองมืออยา่งหน่ึงของชาติ ภาษาทั้งหมดเป็นเคร่ืองมือของมนุษยช์นิดหน่ึง คือเป็นแนวทางสาํหรับ
แสดงความคิดเห็นอย่างหน่ึง เป็นส่ิงสวยงามอย่างหน่ึง เช่นในทางวรรณคดี เป็นตน้ ฉะนั้นจึง
จาํเป็นตอ้งรักษาเอาไวใ้ห้ดี” ดงันั้น ภาษาไทยจึงมีความสําคญัอย่างมากสําหรับเด็กไทยท่ีจะตอ้ง
เรียนรู้และหมัน่ฝึกฝนใหส้ามารถใชภ้าษาไทยไดอ้ยา่งคล่องแคล่วและมีความถูกตอ้ง 

เห็นได้ว่าภาษาไทยมีความสําคัญเป็นอย่างมากดังท่ีกล่าวมาแล้ว พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) จึงได้มีการกาํหนดแนว
ทางการจดัการศึกษาไวใ้น มาตรา 23 และมาตรา 24 โดยให้สถาบนัการศึกษาจดัการศึกษาท่ีเน้น
ความสําคญัในดา้นความรู้ และทกัษะการใช้ภาษาไทยท่ีถูกตอ้ง ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การ
จัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์เอาความรู้มาใช้ป้องกันและแก้ปัญหา และจัด
กิจกรรมให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบติัจริง ให้เด็กทาํได ้คิดเป็น ทาํเป็น รัก
การอ่าน และเกิดการใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ดว้ยเหตุน้ี ทาํให้กระทรวงศึกษาธิการ (2551)ไดมี้การ
กาํหนดให้วิชาภาษาไทยเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้หน่ึง ท่ีมีเน้ือหาสาระทั้งหมด 5 สาระ และ
กาํหนดใหท้กัษะการอ่านเป็นเน้ือหาสาระท่ี 1 มาตรฐานท่ี ท1.1 คือใหน้กัเรียนใชก้ระบวนการอ่าน
สร้างความรู้และความคิดไปใช้ในการตดัสินใจแกปั้ญหาและสร้างวิสัยทศัน์ในการดาํเนินชีวิต  
ดงันั้นการอ่านจึงเป็นส่ิงท่ีสาํคญัสาํหรับการเรียนภาษาไทยท่ีนกัเรียนทุกคนจะตอ้งมีทกัษะการอ่าน
ท่ีดี เพื่อใชใ้นการเรียนวิชาอ่ืนๆและการประกอบอาชีพ เพราะในปัจจุบนัเป็นโลกยคุขอ้มูลข่าวสาร  
การอ่านถือเป็นเร่ืองสาํคญัและจาํเป็นสาํหรับมนุษยม์าก  เน่ืองจากการอ่านเป็นพื้นฐานท่ีจะทาํให้
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กา้วตามโลกไดท้นัเหตุการณ์ นอกจากน้ีการอ่านยงัช่วยส่งเสริม ความรู้ความคิดใหเ้พิ่มพนูยิง่ข้ึนอีก
ดว้ย 

การจดัการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของโรงเรียนบา้นหลงัเขา 
ปัจจุบนัยงัไม่ประสบความสาํเร็จเท่าท่ีควร ซ่ึงพบว่าคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เฉล่ียร้อยละ 68.05 อยูใ่น
ระดบัพอใช ้ซ่ึงปัญหาท่ีครูพบมากท่ีสุดในการเรียนวิชาภาษาไทยคือ  ปัญหาดา้นการอ่านของผูเ้รียน 
คือผูเ้รียนอ่านหนงัสือไดเ้ป็นคาํๆไป แต่ ไม่สามารถอ่านหรือทาํความเขา้ใจโดยภาพรวมได ้เม่ืออ่าน
จบแลว้ผูเ้รียนไม่สามารถตีความหรือสรุปความจากเร่ืองท่ีอ่านได ้ว่าเร่ืองท่ีอ่านตอ้งการส่ือถึงส่ิงใด 
มีประโยชน์หรือให้ขอ้คิดอะไรบา้ง ทั้งน้ีเป็นเพราะผูเ้รียนยงัไม่เขา้ใจในเร่ืองท่ีอ่านมากพอ อาจจะ
เป็นเพราะผูเ้รียนสนใจแค่อ่านเร่ืองนั้นๆเพื่อให้จบเร่ืองไป ไม่ไดคิ้ดตามหรือทาํความเขา้ใจตามไป
ดว้ยพร้อมกบัการอ่าน  

ดงันั้นผูว้ิจยัในฐานะท่ีเป็นครูผูส้อนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
เห็นว่าปัญหาการอ่านควรไดรั้บการแก้ไขเพื่อพฒันาผูเ้รียน โดยเฉพาะการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
เพื่อให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่านท่ีถูกตอ้ง เม่ืออ่านจบแลว้สามารถตีความหรือสรุปความ
จากเร่ืองท่ีอ่านไดอ้ย่างถูกตอ้ง  ซ่ึงการอ่านเพื่อความเขา้ใจน้ีนอกจากจะส่งผลดีต่อการเรียนวิชา
ภาษาไทยแลว้ ยงันาํไปสู่ความเขา้ใจในการเรียนวิชาอ่ืนๆดว้ย และเพ่ือเป็นการพฒันาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนกัเรียนโรงเรียนบา้นหลงัเขาใหสู้งข้ึน ผูว้ิจยัจึงมีความคิดเห็นว่าการ
กิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง (Extensive Reading) เป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสมท่ีจะใชใ้นการ
แกปั้ญหาการอ่านเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนได ้เพราะการจดักิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวางเป็น
การเรียนการสอนท่ีเนน้การอ่านเพื่อความเพลินเพลิน สนุกสนาน ไม่ใช่อ่านเพื่อศึกษาเรียนรู้หลกั
ภาษาเท่านั้น ซ่ึงจะเป็นการสร้างประสบการณ์ในการอ่านท่ีดี และมีแรงจูงใจในการอ่านมากข้ึนอีก
ดว้ย ภทัธิรา มณีเลิศ (2546) ไดใ้ห้ความหมายของกิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวางไวว้่า หมายถึง 
การอ่านท่ีเนน้ความหมายของส่ิงท่ีอ่านมากกว่าตวัภาษา เช่น โครงสร้างทางไวยากรณ์ พิจารณาถึง
บทอ่านโดยรวมมากกว่าความหมายของคาํแต่ละคาํ หรือประโยคแต่ละประโยค ผูเ้รียนจะอ่าน
ส่ิงพิมพจ์าํนวนมากโดยสามารถเลือกอ่านตามความสนใจ โดยส่ิงพิมพจ์ะมีระดบัความยากง่ายทาง
ภาษาท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน ผูส้อนจะคอยใหก้าํลงัใจ กระตุน้ ส่งเสริม สนบัสนุน และจูงใจใหผู้เ้รียน
อ่านมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้การอ่านมี 2 ลกัษณะคือการอ่านในชั้นเรียน และการอ่านนอกชั้น
เรียน การอ่านในชั้นเรียนนั้นผูส้อนจะจูงใจให้ผูเ้รียนเกิดความตอ้งการอ่าน เม่ือผูเ้รียนอ่านผูส้อนก็
จะอ่านในใจไปพร้อมๆ กนักบัผูเ้รียน ผูส้อนมีหนา้ท่ีคอยใหค้าํปรึกษา ช่วยเหลือ เม่ือผูเ้รียนมีปัญหา
เก่ียวกบัการอ่าน หลงัจากอ่านแลว้ ผูเ้รียนก็จะทาํกิจกรรมหลงัการอ่าน ซ่ึงผูเ้รียนจะเป็นผูเ้ลือก
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กิจกรรมนั้นๆดว้ยตนเอง ส่วนการอ่านนอกชั้นเรียนนั้น ผูเ้รียนจะเลือกเร่ืองท่ีตนเองสนใจ มีระดบั
ความยากง่ายทางภาษาท่ีเหมาะสมกบัตนเอง เพื่อนาํกลบัไปอ่านดว้ยตนเองนอกเวลาเรียน และ
หลงัจากอ่านจบ ผูเ้รียนจะตอ้งทาํกิจกรรมหลงัการอ่านเช่นเดียวกบัการอ่านในหอ้งเรียน นพรัตน์ วิ
วาสุขุ (2554) ไดใ้ห้ความหมายของกิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวางไวว้่า หมายถึง การอ่านใน
ปริมาณมาก ทั้งในและนอกชั้นเรียน โดยใชเ้วลาในการอ่านนอกชั้นเรียนมากกว่า มุ่งให้นกัเรียน
พฒันานิสัยในการอ่านและทกัษะการอ่าน ให้เป็นผูอ่้านท่ีดีและอ่านเก่ง เป็นการอ่านท่ีเน้นความ
เพลิดเพลินหรือความรู้ท่ีเนน้ความเขา้ใจเน้ือเร่ืองโดยรวมเป็นหลกั โดยไม่ใหค้วามสาํคญักบัคาํศพัท์
หรือกฎเกณฑท์างไวยากรณ์ หนงัสือท่ีใชอ่้านอยูใ่นระดบัภาษาและความสนในของนกัเรียนแต่ละ
คน นกัเรียนอ่านในอตัราความเร็วของแต่ละคน เป็นการอ่านอยา่งอิสระตามความพึงพอใจ โดยไม่มี
ความกดดนัจากการสอบหรือการเกบ็คะแนนจากการอ่าน นกัเรียนอาจจะอ่านบทอ่านเดียวกนัทั้งชั้น
หรืออ่านบทอ่านแตกต่างกนั หลงัจากการอ่านอาจจะมีการทาํกิจกรรมอ่ืนหรือไม่มีก็ได ้Brown (อา้ง
ถึงใน กฤษฎา โพธ์ิชยัรัตน์, 2556) ไดใ้ห้ความหมายของกิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวางไวว้่า เป็น
การอ่านบทอ่านท่ีมีลกัษณะยาว อ่านในถอ้ยความท่ีหลากหลาย โดยอ่านเพ่ือความเขา้ใจในภาพรวม 
ไม่ใส่ใจในรายละเอียด เพื่อมุ่งให้เกิดความมัน่ใจความคล่องแคล่วในการอ่าน รวมทั้งเป็นการอ่าน
เพื่อพฒันานิสยัในการเป็นผูอ่้านตลอดชีวิต 

จากการศึกษาความหมายของกิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวางมาแลว้นั้น ทาํให้เห็นว่า
กิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวางเป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสมท่ีจะนาํมาพฒันาความสามารถทางการอ่าน
เพื่อความเขา้ใจของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดการอ่านอย่างเขา้ใจ เม่ืออ่านแลว้สามารถตีความ
หรือสรุปความสําคญัของเร่ืองท่ีอ่านได้อย่างถูกตอ้ง ประกอบกับมีผูน้ํากิจกรรมการอ่านแบบ
กว้างขวางมาใช้ในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยไม่มากนัก  ผู ้วิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนา
ความสามารถทางการอ่านเพื่อความเขา้ใจโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง เพื่อพฒันาการ
เรียนการสอนภาษาไทยใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 

 
1.2  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาพฒันาความสามารถทางการอ่านเพื่อความเขา้ใจ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
ก่อนและหลงัการเรียนการอ่านเพื่อความเขา้ใจโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง 
2.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการอ่าน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  หลงัการเรียนการ

อ่านเพื่อความเขา้ใจโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง  
3.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการเรียนการอ่านเพื่อ

ความเขา้ใจ โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง 
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1.3  สมมติฐานของการวจัิย 
1.  นักเรียนมีการพฒันาความสามารถทางการอ่านเพ่ือความเขา้ใจ หลงัการเรียนการอ่าน 

เพื่อความเขา้ใจโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวางสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
ท่ี .05 

2.  นักเรียนท่ีเ รียนการอ่านเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง  
มีผลผลสมัฤทธ์ิทางการอ่านไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 70   

3.  นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวางอยูใ่นระดบัมาก 
 

1.4  ขอบเขตการวจัิย 
1.  กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ของโรงเรียน 
บา้นหลงัเขา ตาํบลหนองกร่าง อาํเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี จาํนวน  16 คน โดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

2.  ตวัแปรท่ีศึกษา 
 ตวัแปรอิสระ 
 กิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง 
 ตวัแปรตาม 

1.  การพฒันาความสามารถทางการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
2.  ผลสมัฤทธ์ิทางการอ่าน 
3.  ความพึงพอใจต่อการเรียนการอ่านเพื่อความเขา้ใจโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบ

 กวา้งขวาง 
3.  ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

 เน้ือหาท่ีใช้ในการทดลองคือ ครูให้นักเรียนคดัเลือกเน้ือหาจากหนังสือเรียนภาษาไทย 
วรรณคดีและวรรณกรรม เล่ม 2 ท่ีนกัเรียนสนใจ นอกจากนั้นยงัไดค้ดัเลือกนิทาน ท่ีน่าสนใจและ
เหมาะสมกบัวยัของนกัเรียนซ่ึงเน้ือเร่ืองในแต่ละเร่ืองจะมีความหลากหลาย สนุกสนาน น่าติดตาม
และชวนอ่านตามความตอ้งการของนกัเรียน 
4.  ระยะเวลาในการวิจยั 

ระยะเวลาท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวางใชเ้วลา 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 
วนั วนัละ 1 คาบเรียน รวมทั้งส้ิน 20 คาบเรียน 
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1.5  นิยามศัพท์เฉพาะ 
ความสามารถทางการอ่านเพือ่ความเข้าใจ หมายถึง การอ่านของนกัเรียนเพื่อเก็บขอ้มูล

จากเร่ืองท่ีอ่านเป็นหลกั ซ่ึงนกัเรียนจะตอ้งสามารถตีความ สรุปความจากเร่ืองท่ีอ่านได ้ว่าเร่ืองนั้น
เก่ียวกบัอะไร มีความสาํคญัอยา่งไร  และตอ้งสามารถแสดงความคิดเห็น ตั้งคาํถามหรือตอบคาํถาม
จากเร่ืองท่ีอ่านได ้รวมไปถึงการคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้า ซ่ึงสามารถวดัไดจ้ากแบบทดสอบวดั
ความสามารถทางการอ่านเพื่อความเขา้ใจก่อนเรียนและหลงัเรียนท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 

กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีให้
นกัเรียนไดมี้อิสระในการเลือกบทอ่านท่ีจะอ่านตามความสนใจและความถนดัของตนเอง ซ่ึงในการ
อ่านจะแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ การอ่านในชั้นเรียน และการอ่านนอกชั้นเรียน การอ่านในชั้นเรียน
นั้นจะมี 5 ขั้นตอน คือ 1.การสนทนาเก่ียวกบัหนงัสือ 2.การฝึกหัดและอ่านออกเสียง จะใชบ้ทอ่าน
เดียวกนัทั้งชั้น 3.การอ่านในใจความดว้ยตนเอง จะใชบ้ทอ่านท่ีแตกต่างกนัตามความสนใจของ
ผูเ้รียน 4.การอภิปรายเร่ืองท่ีอ่าน และ 5.การเล่าทวนเร่ือง สาํหรับการอ่านนอกชั้นเรียน นกัเรียนจะ
ไดเ้ลือกบทอ่านท่ีตนเองสนใจเพื่อนาํกลบัไปอ่านนอกเวลาเรียน โดยไม่มีครูผูส้อนหรือเพื่อน ๆ 
คอยใหค้าํแนะนาํ เม่ืออ่านเสร็จแลว้นกัเรียนก็จะตอ้งทาํแบบบนัทึกการอ่านเพ่ือสรุปความเขา้ใจใน
การอ่านดว้ย 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนท่ีไดจ้ากการทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
หลังการจัดกิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง โดยวดัได้จากคะแนนการทาํแบบทดสอบวดัผล
สมัฤทธ์ิทางการอ่านท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน เป็นแบบทดสอบแบบปรนยั 20 ขอ้ 20 คะแนน 

สมุดบันทึกการอ่านนอกช้ันเรียน หมายถึง สมุดท่ีใชบ้นัทึกการอ่านนอกห้องเรียน ซ่ึง
ถือว่าการอ่านนอกห้องเรียนเป็นหน่ึงในกิจกรรมของการอ่านแบบกวา้งขวาง ผูว้ิจยัใชส้มุดบนัทึก
การอ่านนอกชั้นเรียนเพื่อดูพฒันาการทางการอ่านเพ่ือความเขา้ใจและดูความคิดเห็นของนกัเรียนท่ี
มีต่อกิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง 

ความพึงพอใจต่อการเรียน หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดท่ีนกัเรียนมีต่อการจดัการเรียนรู้
โดยกิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง ในดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ดา้นส่ือการเรียนรู้และดา้น
ประโยชน์ท่ีไดรั้บ ซ่ึงวดัจากแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 

ผู้เรียน หมายถึง นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบา้นหลงัเขา ตาํบลหนองกร่าง
อาํเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี จาํนวน 16 คน ในเทอม 2 ปีการศึกษา 2559 
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1.6  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.  เป็นแนวทางในการพฒันาทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจใหสู้งข้ึน 
2.  เป็นแนวทางในการพฒันาความสามารถดา้นการอ่านของนกัเรียน 
 

 DPU



 
 

บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
งานวิจยัน้ี เป็นการวิจยัเพื่อพฒันาความสามารถทางการอ่านเพ่ือความเขา้ใจ โดยใช้

กิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง ซ่ึงมีเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
2.1  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหลงัเขา  
2.2  การอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
2.3  กิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง 
2.4  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
2.5  ความพึงพอใจ 
2.6  งานวิจยัเก่ียวขอ้ง 

  
2.1  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหลงัเขา อาํเภอบ่อพลอย จังหวดักาญจนบุรี พุทธศักราช 2553 

2.1.1  ความหมาย 
หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหลงัเขา พุทธศกัราช 2553 ตามหลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 เป็นแผนหรือแนวทาง หรือขอ้กาํหนดของการจดัการศึกษา
ของโรงเรียนบา้นหลงัเขา ท่ีจะใชใ้นการจดัการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานท่ีกาํหนด มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษา 
ต่อ และประกอบอาชีพ โดยมุ่งหวังให้มีความสมบูรณ์ทั้ งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา  
อีกทั้งมีความรู้ ทกัษะท่ีจาํเป็นสาํหรับการดาํรงชีวิต และมีคุณภาพไดม้าตรฐานสากลเพ่ือการแข่งขนั
ในยุคปัจจุบนั ดงันั้นหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหลงัเขา พุทธศกัราช 2553 ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จึงประกอบด้วยสาระสําคญัของหลักสูตร
แกนกลาง สาระความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชนทอ้งถ่ิน  และสาระสาํคญัท่ีสถานศึกษาพฒันาเพิ่มเติม 
โดยจดัเป็นสาระการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั และสาระการเรียนรู้
รายวิชาเพิ่มเติม จดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนเป็นรายปีในระดบัประถมศึกษา เป็นรายภาคใน 
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และกาํหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องสถานศึกษาตามคุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงคข์องหลกัสูตรแกนการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551   
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2.1.2  ความสาํคญั 
หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหลงัเขา พุทธศกัราช 2553 ตามหลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้ นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  มีความสําคัญในการพัฒนาผู ้เ รียนให้มีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามท่ีกาํหนดไวเ้ป็นแนวทาง 
ให้ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู อาจารย  ์ตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้งกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
ในการจดัมวลประสบการณ์ให้แก่ผูเ้รียนไดพ้ฒันาให้บรรลุถึงคุณภาพตามมาตรฐานในการพฒันา
เยาวชนของชาติ นอกเหนือจากการใช้เป็นแนวทาง หรือขอ้กาํหนดในการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษาให้บรรลุตามจุดหมายของการจดัการศึกษาแลว้ หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียน 
บา้นหลงัเขา พุทธศกัราช 2553 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2551  
ท่ีพฒันาข้ึนยงัเป็นหลักสูตรท่ีมีจุดมุ่งหมายให้ครอบครัว ชุมชน องค์กรในท้องถ่ิน ทั้งภาครัฐ 
และเอกชนเข้าร่วมจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีแนวทางสําคัญท่ีสถานศึกษากําหนด 
ไวใ้นหลกัสูตรสถานศึกษา  ดงัน้ี 

1.  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหลงัเขา พุทธศกัราช 2553 ตามหลกัสูตแกนกลาง
การศึกษาขั้ นพื้ นฐาน  พุทธศักราช  2551 มุ่ งพัฒนาให้ผู ้เ รียนเ กิดความสนุกสนาน  และ 
ความเพลิดเพลินในการเรียนรู้เปรียบเสมือนเป็นวิธีสร้างกาํลงัใจ และเร้าให้เกิดความก้าวหน้า 
แก่ผูเ้รียนใหม้ากท่ีสุด มีความรู้สูงสุด ผูเ้รียนทุกคนมีความเขม้แขง็ ความสนใจ มีประสบการณ์ และ
ความมัน่ใจ เรียนและทาํงานอยา่งเป็นอิสระและร่วมใจกนั มีทกัษะในการอ่านออกเขียนได ้คิดเลข
เป็น รู้ขอ้มูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีส่ือสารส่งเสริมจิตใจท่ีอยากรู้อยากเห็นและมีกระบวนการ
คิดอยา่งมีเหตุผล 

2.  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหลงัเขา พุทธศกัราช 2553  ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ส่งเสริมการพฒันาดา้นจิตวิญญาณ จริยธรรม 
สังคม และวัฒนธรรม พัฒนาหลักการในการจําแนกระหว่างถูกและผิด  เข้าใจและศรัทธา 
ในความเช่ือของตน ความเช่ือและวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั พฒันาหลกัคุณธรรมและความอิสระ 
ของผูเ้รียน และช่วยให้เป็นพลเมืองท่ีมีความรับผิดชอบ สามารถช่วยพฒันาสังคมให้เป็นธรรม 
ข้ึน มีความเสมอภาค พฒันาความตระหนัก เขา้ใจ และยอมรับสภาพแวดลอ้มท่ีตนดาํรงชีวิตอยู ่ 
ยึดมัน่ในขอ้ตกลงร่วมกนัต่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนทั้งในระดบัส่วนตน ระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชาติ และ
ระดับโลก สร้างให้ผูเ้รียนมีความพร้อมในการเป็นผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจแบบมีขอ้มูล เป็นอิสระ  
และมีความรับผดิชอบ 
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2.1.3  ลกัษณะของหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหลงัเขา พทุธศกัราช 2553 
หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหลงัเขา พุทธศกัราช 2553 ตามหลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 เป็นหลกัสูตรท่ีสถานศึกษาไดพ้ฒันาข้ึนเพื่อพฒันาผูเ้รียน
ในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอนตน้ โดยยดึองคป์ระกอบหลกัสาํคญั 3 ส่วนคือ หลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน และสาระสําคัญ 
ท่ีสถานศึกษาพฒันาเพิ่มเติม เป็นกรอบในการจัดทาํรายละเอียดเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีกาํหนด เหมาะสมกบัสภาพชุมชนและทอ้งถ่ินและจุดเน้นของสถานศึกษา 
โดยหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหลังเขา  พุทธศักราช  2553 ท่ีพัฒนาข้ึนมีลักษณะ 
ของหลกัสูตร ดงัน้ี 

1.  เป็นหลกัสูตรเฉพาะของสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหลงัเขาสาํหรับจดัการศึกษาใน
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1- 6 และมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 

2.  มีความเป็นเอกภาพ หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหลงัเขา  พุทธศกัราช 2553 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 เป็นหลกัสูตรของสถานศึกษา
สาํหรับใหค้รูผูส้อนนาํไปจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งหลากหลาย โดยกาํหนดให ้

2.1  มีสาระการเรียนรู้ท่ีสถานศึกษาใชเ้ป็นหลกัเพื่อสร้างพ้ืนฐานการคิด การเรียนรู้ 
และการแก้ปัญหา ประกอบด้วย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนา  
และวฒันธรรม 

2.2  มีสาระการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างความเป็นมนุษย ์ศกัยภาพการคิดและการทาํงาน
ประกอบดว้ย สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลย ีและภาษาองักฤษ 

2.3  มีสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม โดยจดัทาํเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมตามความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัโครงสร้างเวลาเรียน สาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ิน ความตอ้งการของผูเ้รียน และบริบท 
ของสถานศึกษา 

2.4  มีกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เพื่อพฒันาผูเ้รียนทั้ งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
อารมณ์ และ สังคม เสริมสร้างการเรียนรู้นอกจากสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และการพฒันาตนตาม
ศกัยภาพ 

2.5  มีการกาํหนดมาตรฐานของสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานระดบัต่าง ๆ 
เพื่อเป็นเป้าหมายของการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จดัทาํรายละเอียดสาระการ
เรียนรู้ และจดักระบวนการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพในชุมชน สงัคม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

3.  มีมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีเป็นเป้าหมายสาํคญัของการท่ีจะพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน 
หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหลงัเขา พุทธศกัราช 2553 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรท่ีมีมาตรฐานเป็นตัวกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะ 
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ท่ีพึงประสงค์ของผูเ้รียน เพื่อเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการกาํหนด
มาตรฐานไวด้งัน้ี 

3.1  มาตรฐานหลักสูตร เป็นมาตรฐานด้านผูเ้รียนหรือผลผลิตของหลักสูตร
สถานศึกษา  อันเกิดจากการได้รับการอบรมสั่งสอนตามโครงสร้างของหลักสูตรทั้ งหมด 
ใชเ้ป็นแนวทางในการตรวจสอบคุณภาพโดยรวมของการจดัการศึกษาตามหลกัสูตรในทุกระดบั 
และสถานศึกษาตอ้งใช้สําหรับการประเมินตนเองเพื่อจดัทาํรายงานประจาํปีตามบทบญัญติัใน
พระราชบญัญติัการศึกษา นอกจากน้ียงัเป็นแนวทางในการกาํหนดแนวปฏิบติัในการส่งเสริม  
กาํกบั ติดตาม ดูแล และปรับปรุงคุณภาพ เพื่อใหไ้ดต้ามมาตรฐานท่ีกาํหนด   

3.2  มีตัวช้ีว ัดชั้ นปีเป็นเป้าหมายระบุส่ิงท่ีนักเรียนพึงรู้ และปฏิบัติได้ รวมทั้ ง
คุณลกัษณะของผูเ้รียนในแต่ละระดบัชั้นซ่ึงสะทอ้นถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจง 
และมีความเป็นรูปธรรม  นาํไปใชใ้นการกาํหนดเน้ือหา จดัทาํหน่วยการเรียนรู้ จดัการเรียนการสอน 
และเป็นเกณฑส์ําคญัสาํหรับการวดัประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผูเ้รียน  ตรวจสอบพฒันาการ
ผูเ้รียน  ความรู้ ทกัษะ กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอนัพึงประสงค ์และเป็นหลกั 
ในการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั 

3.3  มีความเป็นสากล ความเป็นสากลของหลกัสูตรสถานศึกษา คือมุ่งให้ผูเ้รียน 
มีความรู้ความสามารถในเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาอังกฤษ การจัดการส่ิงแวดล้อม  
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มีคุณลกัษณะท่ีจาํเป็นในการอยู่ในสังคมไดแ้ก่ ความซ่ือสัตย ์ความรับผิดชอบ 
การตรงต่อเวลา การเสียสละการเอ้ือเฟ้ือ โดยอยู่บนพื้นฐานของความพอดีระหว่างการเป็นผูน้าํ 
 และผูต้าม  

การทาํงานเป็นทีม และการทาํงานตามลาํพงั การแข่งขนั การรู้จกัพอ และการร่วมมือ
กันเพื่อสังคมวิทยาการสมัยใหม่ และภูมิปัญญาท้องถ่ิน การรับวฒันธรรมต่างประเทศ และ 
การอนุรักษว์ฒันธรรมไทยการฝึกฝนทกัษะเฉพาะทาง และการบูรนาการลกัษณะท่ีเป็นองคร์วม 

 4.  มีความยืดหยุ่นและหลากหลาย หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหลงัเขา  
เป็นหลักสูตรท่ีสถานศึกษาจัดทาํรายละเอียดต่างๆ ข้ึนเอง โดยยึดโครงสร้างหลักท่ีกําหนด 
ไวใ้นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นขอบข่ายในการจัดทาํ  
จึงทาํให้หลกัสูตรของสถานศึกษามีความยืดหยุ่น หลากหลาย สอดคลอ้งกับสภาพปัญหา และ 
ความตอ้งการของทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะอยา่งยิง่มีความเหมาะสมกบัตวัผูเ้รียน 

 5.  การวดัและประเมินผลเน้นหลกัการพ้ืนฐานสองประการคือการประเมิน 
เพื่อพัฒนาผูเ้รียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน โดยผูเ้รียนต้องได้รับการพัฒนาและประเมิน 
ตามตัวช้ีวดัเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะ 
อนัพึงประสงค์ของผูเ้รียนเป็นเป้าหมายหลกัในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับ 
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ไม่ว่าจะเป็นระดบัชั้นเรียน  ระดบัสถานศึกษา ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และระดบัชาติ การวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้ เป็น กระบวนการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน และใชผ้ลการประเมินเป็นขอ้มูลและ
สารสนเทศท่ีแสดงพัฒนาการ  ความก้าวหน้า  และความสํา เ ร็จทางการเ รียนของผู ้เ รียน 
ตลอดจนข้อ มูล ท่ี เ ป็นประโยชน์ ต่อการ ส่ง เส ริมให้ผู ้ เ รี ยน เ กิดการพัฒนาและ เ รี ยน รู้ 
อยา่งเตม็ตามศกัยภาพ 
2.1.4  วิสยัทศัน์ 

หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหลงัเขา พุทธศกัราช 2553 ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 มุ่งเนน้ให้เป็นสถานศึกษาในชุมชน  ท่ีมีการบริหารจดัการ
ด้านการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นกาํลงัของชาติให้เป็นมนุษย ์
ท่ีมีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก  
ยึดมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีความรู้และ
ทกัษะพ้ืนฐานรวมทั้ งเจตคติท่ีจาํเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพ การศึกษาตลอดชีวิต  
และพฒันาตามศักยภาพจนถึงขีดสุดในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ด้วยส่ือเทคโนโลย ี
อีเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
มีความสุขในสถานศึกษาดว้ยระบบดูแลช่วยเหลือ การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของผูป้กครอง
และชุมชน โดยมุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญับนพ้ืนฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันา
ตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 
2.1.5  หลกัการ 

หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหลงัเขา พุทธศกัราช 2553 ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพทุธศกัราช 2551 มีหลกัการท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

1.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติมีจุดมุ่งหมายและมีมาตรฐาน
การเรียนรู้เป็นเป้าหมายสาํหรับการพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรม
บนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 

2.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาอย่าง
เสมอภาค และมีคุณภาพ 

3.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีสนองต่อการกระจายอาํนาจ ใหส้ังคมมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

4.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งดา้นสาระการเรียนรู้ เวลาและ 
การจดั การเรียนรู้ 

5.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  
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6.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั 
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์ 

 
2.1.6  จุดหมาย 

หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหลงัเขา พุทธศกัราช 2553 ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข มีศกัยภาพ
ในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกาํหนดเป็นจุดหมายเพ่ือให้เกิดกบัผูเ้รียน เม่ือจบการศึกษา
ตามหลกัสูตร ดงัน้ี 

1.  มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค ์เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพทุธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.  มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลย ี 
และมีทกัษะชีวิต 

3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสยั และรักการออกกาํลงักาย 
4.  มีความรักชาติ มีจิตสาํนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยดึมัน่ในวิถีชีวิตและ 

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
5.  มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพฒันา

ส่ิงแวดลอ้ม  มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งทาํประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยูร่่วมกนัในสังคม
อยา่งมีความสุข 
2.1.7  สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

ในการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหลงัเขา พุทธศกัราช 2553 
ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 มุ่งเน้นพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานท่ีกาํหนด  ซ่ึงจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะสําคญัและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
ดงัน้ี 

สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน 
หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหลงัเขา พุทธศกัราช 2553 ตามหลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 มุ่งใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะสาํคญั 5 ประการ ดงัน้ี 
1.  ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวฒันธรรม 

ในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด  ความรู้ความเข้าใจ  ความรู้สึก  และทัศนะของตนเอง 
เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม 
รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูล
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ข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผลและความถูกตอ้ง ตลอดจนการเลือกใชว้ิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพ 
โดยคาํนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสงัคม 

2.  ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ  
เพื่อนาํไปสู่การสร้างองคค์วามรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่ง
เหมาะส  

3..  ความสามารถในการแกปั้ญหา เป็นความสามารถในการท่ีจะแกปั้ญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ ท่ีเผชิญไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ 
เขา้ใจความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์
ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคาํนึงถึง
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อตนเอง สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

4.  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต เป็นความสามารถในการนาํกระบวนการต่าง ๆ  
ไปใชใ้นการดาํเนินชีวิตประจาํวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง การทาํงาน และ
การอยู่ร่วมกนัในสังคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคล การจดัการปัญหาและ
ความขัดแย้งต่าง ๆ  อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดลอ้ม และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

5.  ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีเป็นความสามารถในการเลือก และใช ้เทคโนโลยี
ดา้นต่างๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลย ีเพ่ือการพฒันาตนเองและสังคม ในดา้นการเรียนรู้ 
การส่ือสาร การทาํงานการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหลงัเขา พุทธศกัราช 2553 ตามหลกัสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เพ่ือให้
สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดงัน้ี 

1.  รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์
2.  ซ่ือสตัยสุ์จริต 
3.  มีวินยั 
4.  ใฝ่เรียนรู้ 
5.  อยูอ่ยา่งพอเพียง 
6.  มุ่งมัน่ในการทาํงาน 
7.  รักความเป็นไทย 
8.  มีจิตสาธารณะ 
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คาํอธิบายรายวิชา 
การอ่านออกเสียงบทร้อยแกว้และบทร้อยกรอง ความหมายของคาํ ประโยคและสาํนวน

จากเร่ืองท่ีอ่าน อ่านเร่ืองสั้ น ๆ ตามเวลาท่ีกาํหนด แยกขอ้เท็จจริงและขอ้คิดเห็นจากเร่ืองท่ีอ่าน 
คาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองท่ีอ่าน การสรุปความรู้และขอ้คิดจากเร่ืองท่ีอ่าน เลือกอ่านหนังสือ  
การคดัลายมือดว้ยตวับรรจงเตม็บรรทดัและคร่ึงบรรทดั เขียนส่ือสาร การเขียนแผนภาพโครงเร่ือง
และแผนภาพความคิดเพื่อใช้พฒันางานเขียน การเขียนย่อความ จดหมายถึงเพื่อนและมารดา  
การบนัทึกและรายงานจากการศึกษาคน้ควา้ เร่ืองตามจินตนาการ การจาํแนกขอ้เท็จจริงและ
ขอ้คิดเห็นเร่ืองท่ีฟังและดู การพูดสรุปจากการฟังและดู รายงานเร่ืองหรือประเด็นท่ีศึกษาคน้ควา้
จากการฟัง การดูและการสนทนา หลกัการเขียน การสะกดคาํและบอกความหมายของคาํในบริบท
ต่าง ๆ ชนิดและหน้าท่ีของคาํในประโยค การใช้พจนานุกรมคน้หาความหมายของคาํ การแต่ง
ประโยคไดถู้กตอ้งตามหลกัภาษา บทร้อยกรองและคาํขวญั สาํนวน ภาษาไทยมาตรฐานและภาษา
ถ่ิน ขอ้คิดจากนิทานพ้ืนบา้นหรือนิทานคติธรรม เพลงพื้นบา้น ท่องจาํบทอาขยานตามท่ีกาํหนดและ
บทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจโดยใชก้ระบวนการอ่าน กระบวนการเขียน กระบวนการ
แสวงหาความรู้ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิดวิเคราะห์และสรุปความ กระบวนการคิดอย่าง 
มีวิจารณญาณ กระบวนการส่ือความ กระบวนการแก้ปัญหา การฝึกปฏิบัติ อธิบาย บันทึก  
การตั้งคาํถาม ตอบคาํถาม ใชท้กัษะการฟัง การดูและการพูด พูดแสดงความคิดเห็น กระบวนการ
สร้างความคิดรวบยอด เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ ส่ือสารได้ถูกตอ้ง รักการเรียน
ภาษาไทยเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ภาษาไทย และตวัเลขไทย มีวินัย ซ่ือสัตยสุ์จริตใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
มุ่งมัน่ในการทาํงาน อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ สามารถนาํความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ในชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

ตารางที ่2.1  ตารางแสดงโครงสร้างรายวิชา รายวิชาตามโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
บา้นหลงัเขา 2553 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดบัประถมศึกษา 
 
ระดบัชั้น รหสั ช่ือรายวิชา เวลาเรียนรายปี 
ชั้น ป. 1 ท 11101 ภาษาไทย 5 ชัว่โมง/สปัดาห์ (200/ปี) 
ชั้น ป. 2 ท 12101 ภาษาไทย 5 ชัว่โมง/สปัดาห์ (200/ปี) 
ชั้น ป. 3 ท 13101 ภาษาไทย 5 ชัว่โมง/สปัดาห์ (200/ปี) 
ชั้น ป. 4 ท 14101 ภาษาไทย 4 ชัว่โมง/สปัดาห์ (160/ปี) 
ชั้น ป. 5 ท 15101 ภาษาไทย 4 ชัว่โมง/สปัดาห์ (160/ปี) 
ชั้น ป. 6 ท 16101 ภาษาไทย 4 ชัว่โมง/สปัดาห์ (160/ปี) 
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ตารางที ่2.2  ตารางแสดงโครงสร้างรายวิชา รายวิชาตามโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
บา้นหลงัเขา 2553 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดบัมธัยมศึกษา 
 
ระดบัชั้น รหสั ช่ือรายวิชา เวลาเรียนรายปี 
ชั้น ม.1 ท 21101 ภาษาไทย 3 ชัว่โมง/สปัดาห์ (1.5 หน่วยกิต) 

ท 21102 ภาษาไทย 3 ชัว่โมง/สปัดาห์ (1.5 หน่วยกิต) 
ชั้น ม.2 ท 22101 ภาษาไทย 3 ชัว่โมง/สปัดาห์ (1.5 หน่วยกิต) 

ท 22102 ภาษาไทย 3 ชัว่โมง/สปัดาห์ (1.5 หน่วยกิต) 
ชั้น ม 3 ท 23101 ภาษาไทย 3 ชัว่โมง/สปัดาห์ (1.5 หน่วยกิต) 

ท 23102 ภาษาไทย 3 ชัว่โมง/สปัดาห์ (1.5 หน่วยกิต) 
 

2.2  การอ่านเพือ่ความเข้าใจ 

2.2.1  ความหมายของการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
มีผูเ้ช่ียวชาญและนักการศึกษาด้านการอ่านไดใ้ห้ความหมายของการอ่านเพ่ือความ

เขา้ใจไวด้งัน้ี  
นภวรรณ เกตุกาํจร (2545) ไดใ้หค้วามหมายของการอ่านเพ่ือความเขา้ใจไวว้่า หมายถึง

การอ่านเร่ืองหรือขอ้ความแลว้สามารถทาํความเขา้ใจเน้ือเร่ืองได ้บอกสาระสําคญัของเร่ืองและ
จุดมุ่งหมายของเร่ืองสามารถยอ่เร่ืองและตั้งช่ือเร่ืองรวมทั้งแสดงความคิดเห็นต่อเร่ืองท่ีอ่านไดอ้ยา่ง
มีเหตุผล 

ศกัด์ิเกรียงไกร ปัญญาวตัร (2548) ไดใ้ห้ความหมายของการอ่านเพ่ือความเขา้ใจไวว้่า  
หมายถึง กระบวนการรับรู้จดัประสงค ์หรือความหมายท่ีผูเ้ขียนตอ้งการส่ือออกมาผ่านตวัอกัษร 
ขอ้ความ ซ่ึงตอ้งอาศยัความรู้ และประสบการณ์เดิม และวิธีต่าง ๆ ช่วยในการอ่านเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจในการอ่าน เช่น การตั้ งจุดประสงค์ก่อนการอ่าน อาทิ เพื่อต้องการข่าวสาร คาํแนะนํา  
การทาํกิจกรรมต่างๆ ความอยากรู้ว่าอะไรเกิดข้ึน หรือเพื่อความสนุกสนาน ต่ืนเต้น เป็นต้น  
(River and Temperley , 1978) การตั้งคาํถาม การคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหนา้ การเลือกใชก้ลวิธีการ
อ่านท่ีเหมาะสมและถนัด และในขณะอ่านก็มีการพิจารณารูปแบบการนาํเสนอของผูเ้ขียน และ 
เม่ืออ่านเสร็จแลว้ สามารถตอบคาํถาม สรุปตีความ และแกปั้ญหาความไม่รู้ในการอ่านนั้นๆได ้

ไฉน อรุณเหลา้ (2550) ไดใ้ห้ความหมายของการอ่านเพื่อความเขา้ใจไวว้่า หมายถึง 
กระบวนการท่ีมิได้อาศยัเพียงแค่ความสามารถในการอ่านสัญลกัษณ์ และแปลความหมายของ
สัญลกัษณ์ท่ีไดอ่้านแต่ตอ้งพยายามเขา้ใจความหมาย อีกทั้งผูอ่้านควรตอ้งมีปฏิกิริยาโตต้อบกบั 
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ส่ิงท่ีอ่านตลอดจนใชค้วามรู้สึกนึกคิด จินตนาการ ความรู้ และประสบการณ์เดิมมาผสมสานเขา้ไป
ในขณะอ่าน จึงจะช่วยให้ผูอ่้านเขา้ใจส่ิงท่ีอ่านไดอ้ยา่งแทจ้ริง ดงัท่ี Smith (เสน่ห์ อ่วมพยพั, 2536 
อา้งอิงจาก Richard J. Smith Teaching Children to read, 1976 ) ไดก้ล่าวไวว้่า ความเขา้ใจ 
ในการอ่านจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือผูอ่้านไดเ้รียนรู้ถึงใจความหลกัของส่ิงท่ีอ่านและมีปฏิสัมพนัธ์ 
กบัส่ิงท่ีอ่าน การคาดเดา การทาํนายส่ิงท่ีจะเกิดล่วงหน้าการตรวจสอบ ตลอดจนการตั้งคาํถาม 
เพื่อถามตนเองจะทาํใหผู้อ่้านต่ืนตวัและเกิดการเรียนรู้ไดง่้าย  

เพ็ญยุพา สุขเอม (2550) ไดใ้ห้ความหมายของการอ่านเพ่ือความเขา้ใจไวว้่า หมายถึง 
กระบวนการทางความคิดท่ีใชค้วามรู้ ประสบการณ์เดิมของผูอ่้านมาใชส้ร้างความหมายให้เขา้ใจ 
ในเร่ืองท่ีอ่านให้ตรงตามวตัถุประสงคข์องผูเ้ขียนโดยผูอ่้านจะตอ้งสามารถตีความ และสรุปความ
ในส่ิงท่ีผูเ้ขียนตอ้งการส่ือใหผู้อ่้านรับรู้ 

ละออ คนัธวงศ ์(2551) ไดใ้ห้ความหมายของการอ่านเพื่อความเขา้ใจไวว้่า หมายถึง 
ความสามารถในการเข้าใจความท่ีอ่านได้ตรงตามท่ีผูเ้ขียนต้องการ และสามารถสรุปความ  
จบัใจความของเร่ืองท่ีอ่านได ้ดว้ยการแปลความ ตีความ และสรุปแนวคิด ผูอ่้านจะตอ้งมีความ
เขา้ใจในคาํศพัท ์สามารถเรียงลาํดบัได ้จบัใจความสําคญัได ้ซ่ึงผูอ่้านแต่ละคนย่อมมีระดบัความ
เขา้ใจแตกต่างกนัออกไป 

กฤษฎา โพธ์ิชยัรัตน์ (2556) ไดใ้หค้วามหมายของการอ่านเพื่อความเขา้ใจไวว้า่ หมายถึง 
การอ่านเพื่อเก็บขอ้มูลของเร่ืองท่ีอ่านเพ่ือใหเ้ขา้ใจความหลกั เพื่อทราบว่าเร่ืองนั้นเป็นเร่ืองเก่ียวกบั
อะไรหรือมีสาระสําคญัอย่างไร สามารถแสดงความคิดเห็นกบัเร่ืองนั้นๆได ้และท่ีสําคญัการอ่าน
เพื่อความเขา้ใจยงัเป็นการอ่านเพ่ือทราบเจตนาอารมณ์ของผูเ้ขียนซ่ึงอาจระบุไวต้รงๆในบทอ่าน
หรือผูอ่้านจะตอ้งใชค้วามพยายามในการตีความเพื่อใหเ้ขา้ใจถึงเจตนารมณ์ของผูเ้ขียน 

จากความหมายของการอ่านเพื่อความเขา้ใจดงัท่ีกล่าวมานั้น สรุปไดว้่า การอ่านเพื่อ
ความเขา้ใจ หมายถึงการอ่านเพื่อเก็บขอ้มูลจากเร่ืองท่ีอ่านเป็นหลกั ผูอ่้านตอ้งสามารถตีความ  
หรือสรุปความจากเร่ืองท่ีอ่านได ้วา่เร่ืองนั้นเก่ียวกบัอะไร มีความสาํคญัอยา่งไร  เม่ืออ่านแลว้ก็ตอ้ง
สามารถแสดงความคิดเห็น ตั้งคาํถามหรือตอบคาํถามจากเร่ืองท่ีอ่านได ้รวมไปถึงการคาดเดา
เหตุการณ์ล่วงหน้าไดด้ว้ย ซ่ึงผูอ่้านตอ้งอาศยัความรู้และประสบการณ์เดิมเพื่อช่วยให้เกิดความ
เขา้ใจในการอ่าน 

2.2.2  องคป์ระกอบของการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
กลัยา ยวนมา (2539 อา้งถึงใน ภทัธีรา มณีเลิศ, 2546) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของ 

การอ่านเพื่อความเขา้ใจไวว้่า การท่ีอ่านแลว้จะเกิดความเขา้ใจได้ดีเพียงใดนั้นข้ึนอยู่กับปัจจัย
เบ้ืองตน้เก่ียวกบัตวัผูอ่้านดงัน้ี 
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1.  ประสบการณ์ของผูอ่้านในเร่ืองท่ีอ่านจะช่วยให้ผูอ่้านเขา้ใจเร่ืองได้ชัดเจนและ 
เห็นภาพพจน์ เกิดจินตนาการไดง่้ายเพราะมีประสบการณ์ในเร่ืองนั้นมาแลว้ 

2.  ความสามารถด้านภาษา คือความรู้ในด้านศัพท์ ถ้อยคาํ สํานวน โวหาร และ
ความหมายต่าง ๆ ของการตีความ 

3.  ความสามารถในการคิด ผูอ่้านจะเขา้ใจในเร่ืองท่ีอ่านได้จะตอ้งใช้ความสามารถ 
ในการคิด ประสบการณ์เป็นส่วนประกอบสาํคญัของการคิด การเดินทางไปยงัสถานท่ีต่าง ๆ และ
การมีประสบการณ์ตรง ซ่ึงจะเป็นส่วนประกอบในการพฒันาความคิด 

4.  ความสนใจและความเช่ือ จะเป็นแรงจูงใจท่ีทาํให้เกิดความสนใจและความเขา้ใจ  
เรามกัอ่านเร่ืองท่ีเราสนใจดว้ยความอยากรู้ อยากเห็น 

5.  จุดประสงค์ในการอ่าน การอ่านอย่างมีจุดประสงค์จะทาํให้ผูอ่้านสามารถมุ่ง 
ความสนใจไปสู่เน้ือหาเร่ืองทาํใหเ้กิดความเขา้ใจไดดี้ยิง่ข้ึน 

กฤษฎา โพธ์ิชยัรัตน์ (2556) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบสาํคญัของการอ่านเพ่ือความเขา้ใจไว้
ดงัน้ี 

1.  สามารถจดจาํเร่ืองราวส่วนใหญ่ท่ีอ่านมาแลว้ได ้เม่ือถึงคราวจาํเป็นท่ีตอ้งการจะใช้
ประโยชน์หรืออา้งอิงถึงกท็าํไดโ้ดยไม่ยาก 

2.  สามารถจบัใจความสาํคญั ๆ ได้ สามารถแยกแยะหรือระบุประเด็นหลกัออกจาก
ประเด็นย่อยท่ีไม่จาํเป็นหรือสําคญัเก่ียวขอ้งมากนักได ้สามารถประเมินไดว้่าอะไรบา้งท่ีควรจะ
สนใจเป็นพิเศษหรือไม่กต็ดัท้ิงไปไดเ้ลย 

3.  สามารถตีความเร่ืองราวหรือขอ้คิดเห็นท่ีอ่านไดว้่า มีนยัสาํคญัหรือลึกซ้ึงมากนอ้ย
ขนาดเพียงใด 

4.  สามารถลงความคิดเห็นจากส่ิงท่ีอ่านมาแลว้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มีเหตุผลและน่าเช่ือถือ  
5.  สามารถใชว้ิจารณญาณของตนพิจารณาไตร่ตรองขอ้สรุป หรือการอา้งอิงต่างๆ ของ

ผูเ้ขียนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเป็นระบบไม่สบัสน 
6.  สามารถถ่ายโอนหรือประสมประสานความรู้ท่ีไดรั้บ จากการอ่านกบัประสบการณ์

อ่ืนๆไดอ้ยา่งเหมาะสมตามกาละและเทศะ 
การอ่านกบัความเขา้ใจ มีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งซ่ึงกนัและกนัจนไม่สามารถแยกออก

จากกนัได ้คนท่ีอ่านหนังสือไดเ้ร็วจึงมกัจะจบัประเด็นหรือสาระสําคญัต่างๆไดท้นัที เขา้ใจแนว
เร่ืองหลกั สามารถลาํดบัเหตุการณ์เร่ืองราวต่าง ๆ หรือแนวคิดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง นอกจากรู้คาํศพัทม์าก
และสามารถนาํเอาปริบทต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในขอ้ความท่ีอ่านรวมทั้งขอ้มูลความรู้และประสบการณ์
ส่วนตวัออกมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือช่วยทาํความเขา้ใจต่างๆ ไดต้รงตามวตัถุประสงคข์องผูเ้ขียนว่ามี
จุดมุ่งหมายอะไร ตอ้งการจะอธิบาย ช้ีแนะ สั่งสอน หรือชกัจูง ตลอดจนเขา้ใจนํ้ าเสียง เจตคติ และ
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ความนึกคิดต่าง ๆ ของผูเ้ขียนไดอี้กดว้ย  ดงันั้นทุกคร้ังท่ีอ่านถา้หากเป็นหนงัสือหรือตาํรา ก็จะตอ้ง
อ่านบทแรกและบทสุดทา้ยดว้ยความระมดัระวงัอยา่งยิ่งและควรอ่านติดต่อกนัไปให้เร็วท่ีสุดเท่าท่ี
จะทาํได ้พยายามเดา คาดการณ์ หรือพยากรณ์ล่วงหน้าให้ไดว้่าขอ้ความท่ีจะอ่านต่อไปนั้นจะมี
เน้ือหาเป็นอยา่งไรเป็นตน้ซ่ึงเหล่าน้ีเรียกวา่การอ่านเพื่อความเขา้ใจ 

จากองคป์ระกอบของการอ่านเพื่อความเขา้ใจท่ีกล่าวมานั้น สรุปไดว้า่ องคป์ระกอบของ
การอ่านท่ีจะทาํใหผู้อ่้านเกิดความเขา้ใจไดน้ั้นตะตอ้งอาศยัความรู้เดิมของผูอ่้าน ทั้งดา้นคาํศพัทแ์ละ
ดา้นความหมาย และยงัตอ้งมีจุดประสงคใ์นการอ่านท่ีชดัเจน เพื่อให้ผูอ่้านเกิดความเขา้ใจในการ
อ่าน สามารถจบัใจความสําคญัหรือแยกแยะประเด็นสําคญัต่างๆไดเ้ป็นอย่างดี อีกทั้งยงัสามารถ
แสดงความคิดเห็นจากส่ิงท่ีอ่านไดอี้กดว้ย โดยประสบการณ์เดิมของผูอ่้านนั้นจะช่วยให้ผูอ่้าน
สามารถมองเห็นภาพในเร่ืองท่ีอ่านไดอ้ยา่งชดัเจนเป็นอยา่งดี 

2.2.3  ประเภทของความเขา้ใจในการอ่าน 
สมุทร เซ็นต์เชาวินิช (2542 อา้งใน ศกัด์ิเกรียงไกร ปัญญาวตัร, 2548) ไดก้ล่าวถึง

ประเภทของความเขา้ใจในการอ่านเอาไวว้่า ประเภทของความเขา้ใจในการอ่าน สามารถแบ่งได้
เป็น 2 ประเภท คือ ความเขา้ใจในทนัที (Receptive Comprehension) และความเขา้ใจแบบไตร่ตรอง 
(Reflective Comprehension) โดยความเขา้ใจแบบทนัทีจะเนน้ไปท่ี การรู้คาํศพัท ์ความหมายของ
คาํศพัท ์และความเขา้ใจท่ีสําคญัๆ ของสํานวนและประโยคต่าง ๆ ท่ีผูเ้ขียนใช ้ขณะท่ีความเขา้ใจ
แบบไตร่ตรองนั้ น  จะเน้นไปท่ีความรอบรู้ทักษะ  และความสามารถในหลาย  ๆ  ด้าน  เช่น 
ความสามารถดา้นการคิดไตร่ตรองเพ่ือหาขอ้สรุป ตอ้งอาศยัเหตุผล และประสบการณ์เดิม ของ
ผูอ่้านเป็นหลกั 

จากประเภทของความเขา้ใจในการอ่านท่ีกล่าวมานั้น สรุปไดว้่า ความเขา้ใจในการอ่าน
มี 2 ประเภท คือความเขา้ใจแบบทนัที คือผูอ่้านตอ้งมีพื้นฐานคาํศพัท์ท่ีดีและรู้คาํศพัท์ต่างๆเป็น
จาํนวนมาก เม่ือเห็นคาํศพัทต่์างๆในเร่ืองท่ีอ่านก็จะทาํใหรู้้ความหมายของเร่ืองท่ีอ่านและเขา้ใจได้
ทนัที และความเขา้ใจแบบไตร่ตรองคือ ผูอ่้านจะตอ้งมีทกัษะในการคิด ไตร่ตรอง หาเหตุผล เพื่อหา
ขอ้สรุปของเร่ืองท่ีอ่านใหไ้ดต้รงตามจุดประสงคข์องผูเ้ขียน โดยจะตอ้งอาศยัประสบการณ์เดิมของ
ผูอ่้านดว้ย 

2.2.4  ระดบัความเขา้ใจในการอ่าน 
มีผูเ้ช่ียวชาญและนกัการศึกษาดา้นการอ่านไดก้ล่าวถึงระดบัความเขา้ใจในการอ่านไว้

แตกต่างกนัไวด้งัน้ี 
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Lapp and Flood (1986 อา้งถึงใน ภทัธีรา มณีเลิศ, 2546) ไดแ้บ่งระดบัความเขา้ใจใน
การอ่านไว ้3 ระดบั 

1.  ระดบัตรงตามตวัอกัษร (Literal Comprehension) คือ ผูอ่้านเขา้ใจขอ้ความในเร่ืองท่ี
อ่านอยา่งตรงไปตรงมา 

2.  ระดบัความและอา้งสรุป (Inferential Comprehension) คือ ผูอ่้านเขา้ใจขอ้ความใน
เร่ืองท่ีอ่าน และสามารถนาํขอ้มูลจากการอ่านมาช่วยพิจารณาตดัสินขอ้ความท่ีแสดงโดยนยั 

3.  ระดบัวิจารณ์ (Critical Comprehension) คือ ผูอ่้านใชค้วามคิด ประสบการณ์ของ
ตนเองและความเขา้ใจในระดบัตรงตามตวัอกัษร ระดบัตีความ และอา้งาสรุป มาช่วยในการตดัสิน
และประเมินขอ้ความท่ีอ่าน 

เยาวรีย ์ประเสริฐศกัด์ิ (2534 อา้งถึงใน ไฉน อรุณเกลา้, 2550) ไดแ้บ่งระดบัความเขา้ใจ
ในการอ่านออกเป็น 3 ระดบั ดงัน้ี คือ 

1.  ความเขา้ใจในระดบัขอ้เทจ็จริงหรือความเขา้ใจในระดบัตวัอกัษร (Factual Level) 
หมายถึง ความเขา้ใจท่ีเกิดข้ึนกบัผูอ่้านตามตวัอกัษรท่ีปรากฏในเน้ือหาขอ้ความนั้นๆ เป็นความ
เขา้ใจเน้ือหาท่ีผูเ้ขียนไดเ้ขียนเอาไวน้ัน่เอง 

2.  ความเขา้ใจในระดบัการตีความ (Interpretive level หรือ Reading Between The 
Lines) หมายถึง ความเขา้ใจอย่างถ่องแทข้องผูอ่้านท่ีสามารถตีความและสรุปส่ิงท่ีอ่านไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งตามท่ีผูเ้ขียนตอ้งการส่ือใหรู้้ทั้งท่ีผูเ้ขียนมิไดร้ะบุไวโ้ดยตรงในเน้ือความ ความเขา้ใจระดบัน้ี 
ซบัซอ้นกวา่ระดบัแรกท่ีกล่าวเอาไว ้

3.  ความเขา้ใจในระดบัประเมินค่า (Evaluation level หรือ Reading Beyond The Lines)
หมายถึงความเขา้ใจท่ีเกิดจากความสามารถในการประเมินผลวา่ขอ้มูลหรือเน้ือหาสาระนั้นๆมีความ
ถูกตอ้งหรือไม่ อยา่งไร หลงัจากท่ีไดอ่้านเร่ืองราวทั้งหมดแลว้ ทั้งน้ีผูอ่้านตอ้งใชป้ระสบการณ์และ
ความรู้ท่ีไดส้ะสมมาช่วยในการวิเคราะห์วิจารณ์และตดัสินส่ิงท่ีไดอ่้าน 

มณีรัตน์ สุกโชติรัตน์ (2532 อา้งถึงใน เพญ็ยพุา สุขเอม, 2550) กล่าวว่า ระดบัการอ่าน
เพื่อความเขา้ใจแบ่งเป็น 4 ขั้นและจาํแนกทกัษะยอ่ย ดงัน้ี 

1.  ขั้นอ่านตามตวัอกัษร (Literal Reading)  คือ การอ่านท่ีผูอ่้านทาํความเขา้ใจเน้ือหา
สาระท่ีผูเ้ขียนกล่าวออกมาโดยตรง มีทกัษะยอ่ยดงัน้ี 

1.1  การช้ีคาํสรรพนามท่ีใชแ้ทนคาํนาม (Recognizing Facts) 
1.2  การไปตามทิศทาง (Following Directions) 
1.3  การหาประโยคสาํคญั (Finding Topic Sentence) 
1.4  การตั้งหวัขอ้เร่ือง (Organizing Topic) และการเกบ็ความสาํคญั (Getting Main Ideas) 
1.5  การเกบ็รายละเอียดสาํคญั (Getting Important Details)  
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1.6  การเรียงลาํดบัเหตุการณ์ (Detecting The Sequences) 
1.7  การเปรียบเทียบ (Making Comparisons) 
1.8  การเขา้ใจความสาํคญัของเหตุและผล (Understanding Cause and Effect 

Relationship) 
1.9  การช้ีอุปนิสยัของบุคคลในเร่ือง (Identifying Character Traits) 

2.  ขั้นการอ่านตีความ (Interpretative Reading) คือ การอ่านท่ีผูอ่้านจะตอ้งเสาะแสวงหา
ความหมายท่ีซ่อนเร้นอยูใ่นขอ้ความท่ีปรากฏอยู ่ซ่ึงผูเ้ขียนไม่ไดก้ล่าวออกมาโดยตรงเพ่ือประเมิน
คาํสั่งท่ีผูเ้ขียน เขียนโดยใชค้วามรู้และประสบการณ์รวมทั้งความสามารถในการอ่านตามตวัอกัษร  
มีทกัษะยอ่ย ดงัน้ี 

2.1  การกล่าวสรุป (Drawing Conclusions) 
2.2  การสรุปกฎ (Making Generalizations) 
2.3  การคาดคะเนเหตุการณ์ล่วงหนา้ (Anticipating Outcomes) 
2.4  การเขา้ใจสาํนวนภาษา (Inferring Meanings of Figurative Language) 
2.5  การตั้งหัวขอ้เร่ือง (Organizing Topic) และการเก็บใจความสาํคญั (Getting 

Main Ideas) 
2.6  การเกบ็รายละเอียดสาํคญั (Getting Important Details) 
2.7  การเรียงลาํดบัเหตุการณ์ (Detecting Sequences) 
2.8  การเปรียบเทียบ (Making Comparisons) 
2.9  การเขา้ใจความสมัพนัธ์ของเหตุและผล (Understanding Cause and Effect 

Relationship) 
2.10  การช้ีอุปนิสยัของบุคคลในเร่ือง (Identifying Character Traits) 

3.  ขั้นการอ่านโดยใชว้ิจารณญาณ (Critical Ceding) คือขั้นของการอ่านท่ีผูอ่้านตอ้งใช้
ความสามารถในการพิจารณาตัดสินเพื่อประเมินค่าส่ิงท่ีผู ้เ ขียน  เ ขียนโดยใช้ความรู้และ
ประสบการณ์รวมทั้งความสามารถในการอ่านตวัอกัษรและอ่านตีความ 

3.1  การแยกขอ้เทจ็จริงกบัขอ้คิดเห็น  (Differentiating Facts and Opinions) 
3.2  การแยกเร่ืองท่ีเป็นจริงกบัเร่ืองเพอ้ฝัน (Distinguishing Reality From Fantasy) 
3.3  การหาเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวขอ้งหรือไม่เก่ียวขอ้ง (Finding Relevant or Irrelevant 

Information) 
3.4  การพิจารณาโฆษณาชวนเช่ือ (Detecting Propaganda) 
3.5  การพิจารณาเหตุผลท่ีสามารถบอกได้ว่าจริงหรือไม่จริง (Recognizing 

Fallacious Reasoning) 
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3.6  การพิจารณาความเหมาะสมและคุณค่าการยอมรับความคิด (Judging Adequacy 
Worth Acceptability) 

3.7  การช้ีวตัถุประสงคข์องผูแ้ต่ง (Identifying Author’s Purposes) 
3.9  การแสดงความรู้สึกและจบัความรู้สึก (Ability to Express or Sense Feeling) 

4.  ขั้นการนาํไปใช ้(Application reading) หมายถึง การอ่านท่ีผูเ้รียนสามารถท่ีจะนาํ
ความรู้ ประสบการณ์ และขอ้คิดต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการอ่านนั้นไปใช้กบัสถานการณ์อ่ืนในทาํนอง
เดียวกนัต่อไป 

จากแนวคิดท่ีเก่ียวกบัระดบัความเขา้ใจในการอ่านท่ีกล่าวมานั้น สรุปไดว้่า ในการอ่าน
หลายๆแนวคิดมีลกัษณะท่ีเหมือน ๆ กนั คือ จะแบ่งจากความเขา้ใจในระดบัท่ีง่ายไปสู่ความเขา้ใจ
ในระดบัท่ียากและมีความซบัซอ้นมากข้ึน ซ่ึงจะเร่ิมจากขั้นของการเขา้ใจตวัอกัษรในบทอ่านก่อน 
จากนั้นก็จะไปสู่ความเขา้ใจในเร่ืองของการตีความและสรุป และสุดทา้ยผูเ้รียนตอ้งสามารถวิจารณ์
หรือแสดงความคิดเห็นในเร่ืองท่ีอ่านได ้

2.2.5  คาํถามท่ีใชว้ดัความเขา้ใจในการอ่าน 
Nuttal (1982 อา้งถึงใน ภทัธีรา มณีเลิศ, 2546) ไดแ้ยกประเภทต่าง ๆ ของคาํถามเพ่ือ

ความเขา้ใจในการอ่าน ดงัน้ี  
1.  คาํถามท่ีใชว้ดัความเขา้ใจตามระดบัอกัษร (Questions of Literal Comprehension) 

เป็นคาํถามท่ีมีคาํตอบปรากฏให้เห็นชดัเจนอยู่ในเน้ือเร่ือง คาํถามชนิดน้ีตอ้งการคาํตอบ โดยใช้
คาํศพัทท่ี์มีอยู่ในเน้ือเร่ืองนัน่เอง และถือว่าคาํถามระดบัตามตวัอกัษรเป็นส่ิงสําคญัอนัดบัแรกสุด 
เพราะถา้หากผูอ่้านไม่สามารถตอบคาํถามในระดับตวัอกัษรได้ก็คงไม่มีประโยชน์ในการท่ีจะ
พยายามใหผู้อ่้านตอบคาํถามในระดบัท่ียากไปกวา่น้ี 

2.  คาํถามท่ีใชว้ดัความเขา้ใจในระดบัการจดัเรียบเรียงเน้ือเร่ือง (Questions Involving 
Reorganization) เป็นคาํถามท่ีเก่ียวกบัการจดัเรียบเรียงเน้ือความ คาํถามชนิดน้ียากกว่าคาํถามแบบท่ี 
1 เลก็นอ้ยเพราะเป็นถามท่ีให้ผูอ่้านรวบรวมขอ้มูลในระดบัตามตวัอกัษรเขา้ดว้ยกนั หรือเขา้ใจได้
ลึกซ้ึงมากข้ึน คาํถามชนิดน้ีมีประโยชน์ในการช่วยให้ผูอ่้าน อ่านเน้ือเร่ืองโดยรวมมากกว่าการแยก
อ่านทีละประโยค และยงัทาํใหเ้ขา้ใจเน้ือเร่ืองท่ีอ่านไดเ้ตม็ท่ี 

3.  คาํถามท่ีใชว้ดัความเขา้ใจระดบัสรุปอา้งอิง (Questions of Inference) เป็นคาํถามท่ี
ตอ้งการให้ผูอ่้านอ่านขอ้ความระหว่างบรรทดั เพ่ือท่ีจะไดพ้ิจารณาไดว้่าอะไรคือความนยัท่ีแฝงอยู่
โดยมิไดป้รากฏใหเ้ห็นในเน้ือเร่ือง คาํถามชนิดน้ียากกว่าคาํถามทั้งสองชนิดขา้งตน้มาก เพราะเป็น
คาํถามท่ีตอ้งการใหผู้อ่้านเขา้ใจเน้ือเร่ืองดีพอท่ีจะดึงเอาความนยัท่ีแฝงอยูอ่อกมาใหไ้ดแ้ละความยาก
นั้นเป็นความยากในแง่ของการใชค้วามรู้ทางดา้นไวยากรณ์เช่นเดียวกบัคาํถามชนิดท่ี 2 คาํถามชนิด
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น้ีตอ้งการใหผู้อ่้านรวบรวมขอ้มูลท่ีกระจดักระจายอยูใ่นเน้ือเร่ืองเพื่อจะไดเ้ขา้ใจความสัมพนัธ์ของ
ความนยัของเน้ือเร่ือง 

4.  คาํถามท่ีใชว้ดัความเขา้ใจ ในระดบัการประเมินผลเน้ือเร่ืองท่ีอ่าน (Questions of 
Evaluation) ระดบัความเขา้ใจท่ีจะประเมินผลเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านเก่ียวขอ้งกบัผูอ่้านในการท่ีจะ
พิจารณาตดัสินเก่ียวกบัเน้ือเร่ือง ว่าผูเ้ขียนตอ้งการจะส่ือความอะไร และอ่านไดเ้ขา้ใจมากแค่ไหน 
ผูอ่้านจะถูกถามคาํถามเพ่ือลงความเห็นหรือตดัสิน ตวัอย่างเช่น ผูเ้ขียนซ่ือตรงหรือลาํเอียงคาํถาม
ชนิดน้ีเป็นคาํถามท่ีซบัซอ้นกว่าคาํถามทั้ง 3 ชนิดขา้งตน้ เพราะไม่เพียงแต่การถามผูอ่้าน เพ่ือให้
โตต้อบเท่านั้น แต่เพื่อวิเคราะห์ขอ้โตต้อบและคน้หาเหตุผล รวมทั้งประเมินจุดมุ่งหมายของผูเ้ขียน
อีกดว้ย 

5.  คาํถามเก่ียวกบัความคิดเห็นส่วนตวัของผูอ่้าน (Questions of Personal Response) ใน
บรรดาคาํถามทั้งหมด คาํตอบของคาํถามชนิดน้ีข้ึนอยูก่บัผูอ่้านมากท่ีสุดและผูเ้ขียนนอ้ยท่ีสุด เพรา
เป็นคาํถามท่ีตอ้งการให้แสดงความคิดเห็น โดยท่ีในการอ่านผูอ่้านไม่ตอ้งคาํนึงว่าผูเ้ขียนใชก้ลวิธี
อยา่งไรในการเขียน ผูอ่้านเพียงแต่ตอ้งคาํนึงถึงปฏิกิริยาระหวา่งตวัเองกบับทอ่านเท่านั้น 

Valmont (1997 อา้งถึงใน กฤษฎา โพธ์ิชยัรัตน์, 2556) เก่ียวกบัคาํถามท่ีใชว้ดัความ
เขา้ใจในการอ่านดงัน้ี 

1.  คาํถามท่ีเก่ียวกบัใจความหลกัเป็นคาํถามท่ีครอบคลุมใจความของเน้ือเร่ือง 
2.  คาํถามเก่ียวกบัรายละเอียดเป็นคาํถามท่ีมกัใชถ้ามเก่ียวกบัท่ีปรากฏในเน้ือความใน

เร่ืองคาํถามควรง่ายและตรงไปตรงมาและเก่ียวขอ้งกบัใจความหลกัของเร่ือง ควรหลีกเล่ียงคาํถามท่ี
ไม่เก่ียวกบัใจความหลกัใหม้ากท่ีสุด 

3.  คาํถามท่ีเก่ียวกบัการสรุปอา้งอิงจากเน้ือเร่ือง (Inferential Questions) เป็นคาํถามท่ี
เก่ียวกบัเน้ือความท่ีผูเ้ขียนตั้งใจให้ผูอ่้านตีความไดเ้องโดยไม่มีเน้ือความปรากฏในเน้ือเร่ืองผูส้ร้าง
คาํถามควรสร้างคาํถามชนิดน้ีบา้ง เพื่อทอสอบความสามารถของผูอ่้านในการอนุมานดว้ยเพราะการ
เป็นผูอ่้านท่ีดีจะตอ้งสามารถตดัสินใจและพิจารณาขอ้ความบางตอนโดยอาศยัเน้ือความตอนใดตอน
หน่ึงได ้

4.  คาํถามเก่ียวกบัการสรุปใจความเป็นคาํถามท่ีสามารถทดสอบความเขา้ใจในการอ่าน
ไดดี้ เพราะการท่ีผูอ่้านจะตอบคาํถามประเภทน้ีไดผู้อ่้านจะตอ้งเก็บเน้ือหาหรือขอ้ความท่ีปรากฏใน
เน้ือเร่ืองหรืออาจอาศยัจากการอนุมานจากเน้ือเร่ืองกไ็ด ้

5.  คาํถามเก่ียวกบัการจดัเรียงเน้ือความ (Organization Questions) มีสองลกัษณะคือ
คาํถามท่ีเก่ียวกับการจดัระเบียบขอ้ความผูแ้ต่งท่ีใช้กับบทความสั้ นและใช้สํานวนไปในทางท่ี
เก่ียวกบัทกัษะการเขียนมากกว่าการอ่านและคาํถามท่ีเก่ียวกบัลาํดบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในเน้ือเร่ือง
ซ่ึงอาศยัการอ่านใหเ้ขา้ใจโดยตลอด 
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6.  คาํถามเก่ียวกบัเหตุผล (Cause and Effect Questions) เป็นคาํถามท่ีทดสอบความ
เขา้ใจของผูอ่้านเก่ียวกบัเหตุและผล ผูอ่้านจะตอ้งรู้ว่าสาเหตุของผลดงักล่าวสืบเน่ืองมาจากอะไร 
เช่น ถา้ผูเ้ขียนถามเก่ียวกบัเหตุ ผูอ่้านจะตอ้งหาตอบเป็นท่ีเป็นผลและในทางเดียวกนัถา้ผูเ้ขียนถาม
ถึงผล ผูอ่้านกต็อ้งหาเหตุเป็นตน้ 

7.  คาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัคาํศพัท ์(Vocabulary Questions) ส่ิงท่ีตอ้งการทดสอบก็จะเป็น
ความรู้เก่ียวกบัคาํศพัทซ่ึ์งอาจเป็นความรู้เก่ียวกบัคาํจาํกดัความของคาํหรือวลีท่ีพบบ่อย ๆ หรือเป็น
ความรู้เก่ียวกบัความหมายของคาํหรือวลีท่ีใชใ้นเน้ือเร่ืองนั้น ๆ วา่ผูอ่้านมีความรู้ท่ีถูกตอ้งหรือไม่ 

จากคาํถามท่ีใช้วดัความเขา้ใจในการอ่านท่ีกล่าวมานั้ น สรุปได้ว่า  คาํถามท่ีจะใช ้
ในการวดัความเขา้ใจของผูอ่้านนั้น สามารถแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ไดด้งัน้ี 1. คาํถาม ท่ีครอบคลุม
เน้ือหาทั้ งหมด มีคาํตอบอยู่ในเน้ือเร่ือง คาํถามง่ายและตรงประเด็นในเร่ืองท่ีอ่าน 2. คาํถาม 
เพื่อให้ผูอ่้านไดตี้ความหรือสรุปความจากเร่ืองท่ีอ่าน โดยจะไม่มีคาํตอบอยู่ในเน้ือเร่ืองท่ีอ่านแต่
ผูอ่้านจะต้องตีความเอง ว่าเร่ืองท่ีอ่านนั้ นผูเ้ขียนต้องการจะส่ือถึงอะไร 3. คาํถามท่ีเก่ียวกับ 
การเรียงลาํดบัเหตุการณ์ โดยตอ้งอาศยัความเขา้ใจในการอ่านของผูอ่้านมาตลอดทั้งเร่ือง 4. คาํถามท่ี
ให้ผูอ่้านหาเหตุและผล โดยตอ้งวิเคราะห์และหาเหตุผลสาํคญัของเร่ืองได ้ 5. คาํถามท่ีให้ผูอ่้าน 
ออกความคิดเห็น เป็นคาํถามท่ีไม่เก่ียวกบัผูเ้ขียนเลย จะถามเพื่อให้ผูอ่้านไดแ้สดงความคิดเห็น 
ของตนออกมา 

2.2.6  การประเมินผลการอ่าน 
การประเมินผลการอ่านเพ่ือความเขา้ใจ  จะช่วยให้ทราบถึงความเขา้ใจของผูเ้รียน 

ในการอ่านว่ามีความเข้าใจมากน้อยเท่าใด  อีกทั้ งผู ้สอนยังสามารถนําไปใช้ในวางแผน 
เพื่อการพัฒนาหรือจัดการเ รียนการสอนให้ดี ข้ึนได้อีกด้วย  ซ่ึงนักการศึกษาได้กล่าวถึง 
การประเมินผลการอ่านเพื่อความเขา้ใจไว ้ดงัน้ี 

Hefner and Jolly (1997 อา้งถึงใน วาสนา โพธ์ิวลัย,์ 2549) ไดก้ล่าวถึงการวดัและ 
การประเมินผลการอ่านเพื่อความเขา้ใจไดจ้ากความสามารถดงัน้ี  

1.  ตอบคาํถามเก่ียวกบัขอ้เทจ็จริงและรายละเอียดต่างๆจากเร่ืองท่ีอ่านได ้ 
2.  เขา้ใจคาํช้ีแจงสามารถปฏิบติัตนตามคาํช้ีแจงเพื่อคาํแนะนาํท่ีเขียนอธิบายไวไ้ดถู้กตอ้ง 
3.  จดจาํและสามารถบรรยายเร่ืองท่ีอ่านเป็นคาํพดูของตนเองได ้ 
4.  ลาํดบัเหตุการณ์ของเร่ืองราวท่ีอ่านไดถู้กตอ้ง  
5.  แยกไดว้า่รายละเอียดตอนไหนสาํคญั ตอนไหนไม่สาํคญั  
6.  บอกไดว้า่รายละเอียดตอนไหนสาํคญัอยา่งไร  
7.  บอกไดว่าประโยคไหนเป็นประโยคแสดงเน้ือหาความสาํคญั หรือขอ้ความสาํคญั

ของเร่ืองราวท่ีอ่าน  

DPU



24 

8.  แสดงขอ้สรุปของบทความท่ีอ่านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
9.  บอกไดว้า่เน้ือหาของส่ิงท่ีอ่านมีความสมัพนัธ์กบัเน้ือหาในบทความอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

อยา่งไร  
10.  บอกไดว้่าในการเขียนบทความท่ีนั้นผูเ้รียนยึดแนวอะไรในการจดัเรียบเรียง เช่น 

เวลา สถานท่ี หรือสาเหตุและผลเร่ิมตน้  
11.  บอกไดว้า่อะไรคือความหมายท่ีซอ้นเร้น ท่ีไม่แสดงไวใ้นบทอ่าน  
12.  บอกไดว้า่เร่ืองท่ีอ่านมีแนวการดาํเนินเร่ืองหรือใหอ้ารมณ์อยา่งไร  
13.  บอกวตัถุประสงค ์ในการเขียนซ่ึงผูเ้ขียนไม่ไดต้รงๆได ้ 
14.  บอกไดว้า่ไหนผูเ้ขียนใชถ้อ้ยคาํเปรียบเทียบอยา่งไรมีความหมายอยา่งไร 
จากการวดัและการประเมินผลท่ีกล่าวมานั้น สรุปไดว้่า การประเมินผลการอ่านแบ่งได้

เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือประเภทแรก การประเมินการอ่านคาํศพัทห์รือไวยากรณ์  ท่ีถูกตอ้งตาม
หลกัภาษา และประเภทท่ีสองคือ การประเมินความเขา้ใจในภาพรวมของการอ่าน เช่น การตีความ 
การสรุปความ การจบัใจความสาํคญัของเร่ือง โดยท่ีไม่มีขอ้มูลเน้ือหาเหล่าน้ีในเน้ือหาท่ีอ่าน 

อจัฉรา วงศโ์สธร (2538 อา้วถึงใน กฤษฎา โพธ์ิชยัรัตน์, 2556) กล่าวว่าถึงการประเมิน
ทกัษะการอ่านสามารถใชเ้กณฑท่ี์กาํหนดตามส่วนประกอบของภาษาแบบยอ่ย และเกณฑท่ี์กาํหนด
ตามความสามารถในการรับสาร หรืออาจใชเ้กณฑ์ประยุกตเ์ขา้ดว้ยกนัโดยใชน้ํ้ าหนักเกณฑ์แบบ
รวมมากกวา่เกณฑแ์บบยอ่ย 

1.  เกณฑก์าํหนดความสามารถของการอ่านท่ีเป็นแบบเกณฑย์อ่ย มีดงัน้ี 
1.1  ความรู้ศพัท ์ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจคาํศพัท ์สาํนวนท่ีใชใ้นระดบัใด 
1.2  ความรู้ไวยากรณ์ ผูเ้รียนสามารถใชค้วามรู้ดา้นไวยากรณ์ในการทาํความเขา้ใจ

และการเช่ือมโยงของเน้ือความ โดยใชค้าํในลกัษณะต่าง ๆ กนั ท่ีกาํหนดหนา้ท่ีทางภาษา 
2.  เกณฑก์าํหนดความสามารถการอ่านแบบรวม มีดงัน้ี  

2.1  ความสามารถเรียบเรียงความ ไดแ้ก่ การอ่านแลว้เขา้ใจความ สามารถแสดง
ความเขา้ใจโดยการตอบคาํถามท่ีให้เรียบเรียงดว้ยคาํใหม่โดยให้ไดใ้จความเดิม หรือสามารถตอบ
คาํถามแบบเลือกตอบ และแบบเรียงขอ้ความ 

2.2  ความสามารถในการอ่านขอ้มูลท่ีเป็นรายละเอียด ผูเ้รียนสามารถโยงรายละเอียด
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัใจความสาํคญัของเร่ืองไดว้่าเป็นรายละเอียดสนบัสนุน หรือเป็นรายละเอียดท่ีขดัแยง้
กนัเพื่อใหข้อ้มูลตรงกนัขา้ม ตลอดจนเขา้ใจความสมัพนัธ์ระหวา่งรายละเอียดดว้ยกนั 

2.3  ความสามารถอ่านจบัใจความสาํคญั ผูเ้รียนสามารถระบุแก่นเร่ือง หัวเร่ืองและ
ใจความสาํคญัของเร่ืองท่ีอ่านได ้
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3.  ความสามารถวิเคราะห์และประเมินความสัมพนัธ์ของเน้ือความ และสุนทรียศาสตร์
ของการใชภ้าษา ผูเ้รียนสามารถใชค้วามรู้ดา้นคาํศพัท ์ไวยากรณ์ ความเขา้ใจส่ิงท่ีอ่านและความรู้
เก่ียวกบัรูปแบบลีลาภาษาท่ีใชใ้นบทอ่าน สามารถวิเคราะห์ ประเมิน และสรุปไดว้่าบทอ่านท่ีอ่าน
นั้นเป็นบทอ่านประเภทใด ลีลาภาษาท่ีใช้ เจตนา ทศันคติของผูเ้รียน สามารถวิพากษ์วิจารณ์ 
ถึงเหตุผลและผลท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนสามารถประเมินประสิทธิผลของบทอ่านได ้ซ่ึงความสามารถ
ในระดบัน้ีเป็นระดบัสูงซ่ึงตอ้งอาศยัความรู้ในระดบัเบ้ืองตน้เป็นพื้นฐาน การกาํหนดความสามารถ
ขา้งตน้เป็นลาํดบัขั้นท่ีข้ึนต่อกนั และสามารถกาํหนดความสามารถตามเกณฑ ์โดยใชม้าตราส่วน
ประเมินค่าเป็นระดบั ดงัน้ี 

ระดบั 1  หมายถึง    มีความสามารถ 
ระดบั 2  หมายถึง    มีความสามารถนอ้ย 
ระดบั 3  หมายถึง    มีความสามารถพอประมาณ 
ระดบั 4  หมายถึง    มีความสามารถมาก 
ระดบั 5  หมายถึง    มีความสามารถยอดเยีย่ม 

 
2.3  การอ่านแบบกว้างขวาง 

2.3.1  ความหมายของการอ่านแบบกวา้งขวาง 
ภัทธิรา  มณีเลิศ  (2546) ได้ให้ความหมายของกิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง 

ไว้ว่า  หมายถึง  การอ่านท่ีเน้นความหมายของส่ิงท่ีอ่านมากกว่าตัวภาษา  เช่น  โครงสร้าง 
ทางไวยากรณ์ พิจารณาถึงบทอ่านโดยรวมมากกว่าความหมายของคาํแต่ละคาํ หรือประโยค 
แต่ละประโยค ผูเ้รียนจะอ่านส่ิงพิมพจ์าํนวนมากโดยสามารถเลือกอ่านตามความสนใจ โดยส่ิงพิมพ ์
จะมีระดบัความยากง่ายทางภาษาท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน ผูส้อนจะคอยให้กาํลงัใจ กระตุน้ ส่งเสริม 
สนบัสนุน และจูงใจให้ผูเ้รียนอ่านมากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้การอ่านมี 2 ลกัษณะคือการอ่าน 
ในชั้นเรียน และการอ่านนอกชั้นเรียน การอ่านในชั้นเรียนนั้นผูส้อนจะจูงใจให้ผูเ้รียนเกิดความ
ตอ้งการอ่าน เม่ือผูเ้รียนอ่านผูส้อนก็จะอ่านในใจไปพร้อมๆกนักบัผูเ้รียน ผูส้อนมีหน้าท่ีคอยให้
คาํปรึกษา ช่วยเหลือ เม่ือผูเ้รียนมีปัญหาเก่ียวกบัการอ่าน หลงัจากอ่านแลว้ ผูเ้รียนก็จะทาํกิจกรรม
หลังการอ่าน ซ่ึงผูเ้รียนจะเป็นผูเ้ลือกกิจกรรมนั้นๆด้วยตนเอง ส่วนการอ่านนอกชั้นเรียนนั้ น  
ผู ้เ รียนจะเลือกเ ร่ืองท่ีตนเองสนใจ  มีระดับความยากง่ายทางภาษาท่ีเหมาะสมกับตนเอง  
เพื่อนํากลับไปอ่านด้วยตนเองนอกเวลาเรียน และหลังจากอ่านจบ ผูเ้รียนจะต้องทาํกิจกรรม 
หลงัการอ่านเช่นเดียวกบัการอ่านในหอ้งเรียน 
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 บุญรอด โชติวชิรา (2547) ได้ให้ความหมายของการอ่านแบบกวา้งขวางไวว้่า 
หมายถึง การท่ีบุคคลเลือกอ่านส่ิงพิมพจ์าํนวนมากตามความถนดั ความสนใจของตนเองทั้งในและ
นอกชั้นเรียน มุ่งใหผู้เ้รียนพฒันานิสยัในการอ่านและทกัษะการอ่านใหเ้ป็นผูอ่้านท่ีดีและอ่านไดเ้ก่ง 
เป็นการอ่านเพ่ือความเพลิดเพลินท่ีเน้นความเข้าใจเน้ือหาโดยรวมเป็นหลัก  โดยไม่ได้ให้
ความสาํคญักบัคาํศพัทห์รือกฎเกณฑท์างไวยากรณ์มากนกั หนงัสือท่ีใชอ่้านอยูใ่นระดบัความสนใจ
ของผูเ้รียนแต่ละคน ผูเ้รียนอ่านในอตัราความเร็วของแต่ละคน เป็นการอ่านอยา่งอิสระตามความพึง
พอใจ โดยไม่มีความกดดันจากการสอบหรือการเก็บคะแนนจากการอ่านอย่างเป็นทางการ  
ผูเ้รียนอาจจะอ่านบทอ่านเดียวกันทั้ งชั้นเรียนหรืออ่านบทอ่านท่ีแตกต่างกัน หลงัจากการอ่าน 
จะมีการทาํกิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อตรวจสอบความเขา้ใจในการอ่าน 

Day and Bamford (อา้งถึงใน บุญรอด โชติวชิรา, 2547 ) ไดใ้หค้วามหมายของการอ่าน
แบบกว้างขวางไว้ว่า  หมายถึงการอ่านท่ีอาศัยการอ่านในปริมาณท่ีมากเพ่ือให้เกิดความรู้  
ความเพลิดเพลิน ความพึงพอใจ เป็นการอ่านอยา่งรวดเร็วและไดใ้จความโดยมีการประเมินในส่ิงท่ี
อ่านเพียงเลก็นอ้ยในชั้นเรียนและบรรยากาศในชั้นเรียนจะไม่ตึงเครียด ผูอ่้านสามารถไดข้อ้มูลและ
ความพึงพอใจในแต่ละประเภทและหวัขอ้เร่ืองท่ีตนเองเลือกอ่าน โดยไม่ตอ้งถูกยดึกบัโปรแกรมชั้น
เรียนท่ีขาดการยดืหยุน่ ประกอบกบัผูอ่้านสามารถติดตามความกา้วหนา้ในการอ่านของตนเองไดท้ั้ง
ในและนอกห้องเรียน เป็นการเพิ่มแรงจูงใจแก่นกัเรียนให้ไดรั้บความรู้ ความเพลิดเพลิน สามารถ
เป็นนักอ่านท่ีดีและอ่านไดเ้ร็วข้ึน ซ่ึงครูก็จะตอ้งอ่านและเล่าถึงส่ิงท่ีอ่านให้นักเรียนดูและฟังเป็น
ตวัอยา่งดว้ย 

 Brown (2000 อา้งถึงใน นพรัตน์ วิสาสุข,ุ 2551) ไดใ้ห้ความหมายของการอ่าน
แบบกวา้งขวางวา่ หมายถึง การอ่านบทอ่านท่ีมีลกัษณะยาวอ่านในถอ้ยความท่ีหลากหลาย โดยอ่าน
เพื่อให้เขา้ใจภาพรวม ไม่ได้ใส่ใจในรายละเอียด เพื่อมุ่งให้เกิดความมั่นใจ ความคล่องแคล่ว 
ในการอ่าน 

Susser and Robb (1990 อา้งถึงใน ภานุวฒัน์ รังสรรค,์ 2555) ไดใ้ห้ความหมายของ  
การอ่านแบบกวา้งขวาง (Extensive Reading (ER)) ไวว้่าเป็นกระบวนการเรียนหรือการสอนภาษา 
โดยอ่านในปริมาณมาก ๆ หรืออ่านเน้ือหาท่ีมีลกัษณะยาว ๆ เป็นการอ่านเพื่อความเขา้ใจทัว่ไป  
อ่านเพื่อความบนัเทิงเริงใจ และเป็นการอ่านในส่ิงท่ีตนตอ้งการอ่านดว้ยตนเอง ซ่ึงเม่ืออ่านแลว้จะ
ไม่มีการนาํเอาส่ิงท่ีไดอ่้านมาอภิปรายในชั้นเรียน 

 กฤษฎา โพธ์ิชัยรัตน์ (2556) ได้ให้ความหมายของการอ่านแบบกวา้งขวางว่า 
หมายถึง การอ่านในปริมาณมากทั้งในและนอกห้องเรียน โดยใช้เวลาในการอ่านนอกชั้นเรียน
มากกว่า มุ่งให้ผูเ้รียนพฒันานิสัยในการอ่านและทกัษะการอ่านให้เป็นผูอ่้านท่ีดีและอ่านไดเ้ก่ง  
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เป็นการอ่านเพ่ือความเพลิดเพลินหรือความรู้ท่ีเน้นความเข้าใจในเน้ือเร่ืองโดยรวมเป็นหลัก  
โดยไม่ไดใ้ห้ความสาํคญักบัคาํศพัทห์รือกฎเกณฑท์างไวยากรณ์ หนงัสือท่ีใชอ่้านอยูใ่นระดบัภาษา
และความสนใจของผูเ้รียนแต่ละคนผูเ้รียนอ่านในอตัราความเร็วของแต่ละคน เป็นการอ่านอย่าง
อิสระตามความพึงพอใจ โดยไม่มีความกดดนัจากการสอบหรือการเก็บคะแนนจากการอ่าน ผูเ้รียน
อาจจะอ่านบทอ่านเดียวกนัทั้งชั้นหรืออ่านบทอ่านท่ีแตกต่างกนั หลงัจากการอ่านอาจจะมีการทาํ
กิจกรรมอ่ืน ๆ ใด หรือไม่กไ็ด ้

จากความหมายของการอ่านแบบกวา้งขวางท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่า การอ่านแบบ
กวา้งขวาง คือการอ่านท่ีไม่ไดเ้นน้คาํศพัทห์รือตวัภาษามากนกั แต่จะเนน้ไปท่ีการแปลความหมาย 
ภาพรวมของส่ิงท่ีอ่านความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ในการอ่าน ผูเ้รียนจะไดเ้ลือกอ่านหนงัสือท่ีตน
สนใจอย่างอิสระตามความพึงพอใจของผูเ้รียน มีทั้ งการเรียนภายในห้องเรียนและภายนอก
ห้องเรียน จะทาํให้ผูเ้รียนผ่อนคลายและมีความสุขในการเรียนมากข้ึน เกิดความมัน่ใจในการอ่าน
และจะทาํให้ผูเ้รียนอ่านหนังสือไดค้ล่องแคล่วและมีความรวดเร็วมากข้ึนเพราะผูเ้รียนเกิดความ
มัน่ใจ ในการอ่านและหลงัจากการเรียนแลว้ จะทาํกิจกรรมหรือไม่ทาํกิจกรรมอ่ืนกไ็ด ้

2.3.2  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการอ่านแบบกวา้งขวาง 
กฤษฎา โพธ์ิชยัรัตน์ (2556) ไดก้ล่าวถึง แนวคิดและทฤษฎีการอ่านแบบกวา้งขวางไวว้่า 

การอ่านแบบกวา้งขวางและการเรียนรู้ภาษาท่ีสอง (Extensive Reading and Second Language 
Acquisition) การอ่านแบบกวา้งขวางมีแนวคิดมาจากสมมติฐานการเรียนรู้ภาษาท่ี 1 เท่ากบัการ
เรียนรู้ภาษาท่ี 2 (The L1=L2 Hypothesis) (Azabdaftari, 1992) ซ่ึงสมมติฐานน้ีระบุว่ากระบวนการ
เรียนรู้ภาษาแม่หรือภาษาท่ี 1 และกระบวนการเรียนรู้ภาษาท่ี 2 มีลักษณะคล้ายคลึงกันมาก  
การเรียนรู้ภาษาท่ี 2 เกิดจากการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างความสามารถทางสมอง (Mental Abilities)  
กบัสภาวะแวดลอ้มทางภาษา (Linguistic Environment) ซ่ึง Azabdafrari ยืนยนัว่าการเรียนภาษา
อย่างเป็นทางการไม่ใช่ส่ิงจาํเป็น เพราะความรู้ทางภาษาเกิดข้ึนไดเ้องตามธรรมชาติจากการอ่าน 
โดยการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนภาษาท่ี 2 และถอ้ยความในหนังสือ การอ่านภาษาท่ี 2 ทาํให้
ไดรั้บประสบการณ์ทางภาษาเพ่ือให้เกิดการกระตุน้ให้เกิดการส่ือสารในชีวิตจริง เม่ือการเรียนรู้
ภาษาท่ี 1 เกิดข้ึนโดยไม่รู้ตวั (Unconscious) การอ่านแบบกวา้งขวางก็เกิดข้ึนในทาํนองเดียวกนัใน
การอ่านแบบกวา้งขวาง ผูเ้รียนจะรู้ภาษาไดรั้บตวัป้อนจากการอ่านและการฟังภาษาท่ี 1 ซ่ึงเกิดข้ึน
โดยไม่รู้ตวั แต่การอ่านแบบกวา้งขวางนั้นเป็นการเรียนรู้ภาษาท่ี 2 ของผูใ้หญ่ ดงันั้นอาจกล่าวไดว้่า
เป็นการเรียนรู้ภาษาท่ีรู้สึกตวัคร่ึงหน่ึง (Sub-Conscious) เพราะผูเ้รียนรู้ตวัว่าตนเองกาํลงัศึกษา  
แมว้่าจะมีการเรียนรู้ภาษาอย่างไม่รู้ตวัท่ีเกิดข้ึนจากการอ่านเพ่ือความเพลิดเพลินดว้ยความสนใจ
และตอ้งการอ่าน หรือการทาํกิจกรรมท่ีสนุกสนานอย่างอ่ืนก็ตาม ในการอ่านบทอ่านใด ๆ จะเกิด
การเรียนรู้ภาษาแลว้เกิดการรับรู้ไดน้ั้น Krashen  (1985 อา้งถึงใน กฤษฎา โพธ์ิชยัรัตน์ 2556)  
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ใหร้ายละเอียดว่าตวัป้อนทางภาษาจะตอ้งเป็นตวัป้อนท่ีเขา้ใจได ้(Comprehensible Input) การอ่าน
บทอ่านท่ีมีลักษณะดังกล่าวมีความสําคัญในการเรียนภาษาท่ี 2 เพราะนอกจากจะช่วยสร้าง
ความสามารถทางภาษาโดยรวมให้กบัผูอ่้านแลว้ ยงัช่วยพฒันาทกัษะการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียนไดอี้กดว้ย ตวัป้อนทางภาษาโดยทัว่ไปนั้น ช่วยใหผู้เ้รียนสามารถพดูและเขียนไดเ้ป็นอยา่ง
ดี (Krashen, 1985; Krashen and Terrell, 1983 อา้งถึงใน กฤษฎา โพธ์ิชยัรัตน์, 2556) ในการอ่าน
แบบกวา้งขวางนั้นผูเ้รียนจะไดรั้บตวัป้อนทางภาษาท่ีสามารถเขา้ใจไดเ้น่ืองจากบทอ่านท่ีใชใ้นการ
อ่านแบบกวา้งขวางจะอยูใ่นระดบัภาษาของผูเ้รียน ดงันั้น การเนน้ใหผู้เ้รียนไดอ่้านในปริมาณมากๆ 
ทาํให้ผูเ้รียนไดรั้บตวัป้อนทางภาษาท่ีเขา้ใจไดใ้นปริมาณมากจนกระทัง่ผูเ้รียนไดรั้บรู้และสั่งสม
ความรู้ทางดา้นคาํศพัทแ์ละโครงสร้างทางภาษาอยา่งเพียงพอจะทาํใหท้กัษะการฟัง การพดู การอ่าน 
และการเขียนใหพ้ฒันาข้ึนได ้

จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่า เป็นการเรียนรู้ทางภาษาท่ีผูเ้รียนจะ
รู้สึกตวัคร่ึงหน่ึง จากการอ่านท่ีมีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน โดยท่ีผูอ่้านก็ไม่รู้ตวัว่ากาํลงัเรียนรู้
ภาษาอยู ่แต่การท่ีผูเ้รียนจะรับรู้ภาษาท่ีสองไดเ้ป็นอยา่งดีนั้น กจ็ะตอ้งมีตวัป้อนทางภาษาท่ีดีดว้ย ซ่ึง
การอ่านแบบกวา้งขวางจะเป็นตวัป้อนทางภาษาท่ีดีและเหมาะสม เพราะระดบัทางภาษาจะอยู่ใน
ระดบัความสามารถของผูเ้รียน และเม่ือผูเ้รียนไดรั้บตวัป้อนทางภาษาท่ีดี ผูเ้รียนก็จะมีทกัษะท่ีดี 
ไม่ใช่แค่การอ่านเท่านั้น แต่ยงัรวมไปถึงการฟัง การดู และการพดูอีกดว้ย 

2.3.3  ลกัษณะวิธีการอ่านแบบกวา้งขวาง 
นพรัตน์ วิวาสุข ุ(2551) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของกิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวางเอาไว้

ว่า เป็นกิจกรรมท่ีมีลักษณะเป็นสากล คือ เป็นการอ่านเน้นการอ่านในใจในปริมาณมาก เช่น  
วนัละ 1 ชัว่โมงหรือมากกว่า 1 ชัว่โมง ซ่ึงการอ่านในใจจะทาํชั้นเรียนหรือในเวลาว่างของนกัเรียน 
แต่โดยมากมักจะเป็นการอ่านเองนอกชั้นเรียน โดยท่ีนักเรียนเลือกหนังสือท่ีเป็นบันเทิงคดี 
(Fiction) หรือเร่ืองจริง (Non-fiction) ท่ีหลากหลายจากชั้นเรียนหรือห้องสมุดไปอ่านดว้ยตนเอง 
หลงัการอ่านส้ินสุดลงจะไม่มีการฝึกทกัษะทางภาษาต่างๆ แต่จะมีการจดักิจกรรมหลงัการอ่าน 
ตามความเหมาะสมและไม่มีการสอบอย่างเป็นทางการ โดยการอ่านดงักล่าวมีวตัถุประสงคห์รือ
ผลิตผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บเม่ือส้ินสุดการสอนแลว้อยา่งชดัเจน 

ของกิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง เอาไว้ว่ า  การอ่านแบบกว้างขวางจะ 
ประสบความสาํเร็จตอ้งประกอบดว้ย  

1.  การใชเ้อกสารการอ่านท่ีเหมาะสม 
1.1  เอกสารควรประกอบดว้ยตวัป้อนทางภาษาท่ีเขา้ใจได ้ส่วนการอ่านเอกสาร 

ท่ียากกว่าระดับความสามารถทางการอ่านของผูเ้รียนถือเป็นตัวป้อนท่ีไม่สามารถเข้าใจได ้ 
การเรียนรู้ก็จะไม่เกิดข้ึน ในชั้นเรียนเดียวกันอาจมีผูเ้รียนท่ีมีระดับความสามารถทางการอ่าน 
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ท่ีแตกต่างกนัหลายระดบั ดงันั้นควรมีการเตรียมบทอ่านหรือหนงัสือท่ีมากพอสาํหรับระดบัการอ่าน
ท่ีแตกต่างกนัออกไปของผูเ้รียนแต่ละคน 

1.2  เอกสารให้ผูเ้รียนอ่านควรแตกต่างและหลากหลายตามความสนใจของผูเ้รียน 
เพื่อใหผู้เ้รียนเลือกหนงัสือท่ีสอดคลอ้งกบัความสนใจของแต่ละคนไดอ้ยา่งสะดวก เพราะผูเ้รียนแต่
ละคนมีความสนใจแตกต่างกนั ในขณะท่ีบางคนชอบเร่ืองสยองขวญั แต่บางคนกลบัชอบเร่ือง
เก่ียวกบัความรัก ฉะนั้นการเปิดโอกาสใหไ้ดเ้ลือกอยา่งเสรีจึงมีความสาํคญัมาก 

1.3  กิจกรรมหลงัการอ่านควรเป็นกิจกรรมท่ีสั้น ง่าย และใชเ้วลานอ้ย เพื่อใหผู้เ้รียน
ไดมี้โอกาสอ่านหนังสือในปริมาณมากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้เพราะการอ่านเป็นกิจกรรมหลกัและ 
มีความสาํคญัอยา่งยิ่งในการอ่านแบบกวา้งขวาง ดงันั้นจึงไม่ควรให้ผูเ้รียนเสียเวลาไปกบัภาระงาน
หลงัการอ่านมากนกั กิจกรรมท่ีสั้นและง่ายจะไม่ทาํใหผู้เ้รียนเบ่ือหน่ายในการอ่าน 

จากลกัษณะวิธีการอ่านแบบกวา้งขวางท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้า่  เป็นกิจกรรมท่ีใช้
การอ่านในใจมากกว่าการอ่านออกเสียง หนงัสือท่ีจะใชใ้นการอ่าน ให้ผูเ้รียนมีอิสระในการเลือก
ดว้ยตนเองตามความสนใจ อาจจะเป็นประเภทบนัเทิงคดี หรือท่ีเป็นเร่ืองจริงก็ได ้และกิจกรรมหลงั
การอ่านไม่ควรมีการทดสอบท่ีตึงเครียดหรือใชเ้วลามาก เพราะผูเ้รียนตอ้งใชเ้วลากบัการอ่านมาก
ท่ีสุด จึงควรมีกิจกรรมเล็กๆ ท่ีไม่ตอ้งใชเ้วลามาก และไม่ตึงเครียดมากนัก ผูเ้รียนจะไดรู้้สึกผ่อน
คลายหลงัการอ่าน 

2.3.4  ขั้นตอนการจดักิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง 
กิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ การอ่านภายในชั้นเรียน 

และการอ่านภายนอกชั้นเรียน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
ขั้นตอนการจดักิจกรรมการอานแบบกวา้งขวางภายในชั้นเรียน 
1.  ขั้นตอนการสนทนาเก่ียวกบักบัหนังสือ ผูส้อนจะสร้างแรงจูงใจในการอ่านให้กบั

ผูเ้รียน โดยครูจะเป็นผูเ้ล่าเร่ืองราวเก่ียวกบัหนงัสือท่ีสนใจคร่าวๆให้ผูเ้รียนไดท้ราบแต่จะไม่เล่าถึง
ตอนจบ เพราะจะกระตุน้ใหผู้เ้รียนสนใจและตอ้งการจะอ่านเอง  

2.  ขั้นตอนการฝึกหัดและอ่านออกเสียง ผูส้อนเป็นผูอ่้านหนงัสือให้ผูเ้รียนฟัง และ 
ให้ผูเ้รียนออกเสียงตาม ซ่ึงการออกเสียงต้องสอดคล้องกับเน้ือเร่ืองท่ีอ่านด้วย เพื่อให้ผูเ้รียน 
ไดส้ังเกตอารมณ์และนํ้ าเสียงประกอบกบัการอ่านไปดว้ย มีการถามคาํถามสั้น ๆ บา้ง เพ่ือทดสอบ
ความเขา้ใจของผูเ้รียน และให้ผูเ้รียนได้คาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการสนใจ 
และอยากจะอ่านต่อ 

3.  ขั้นตอนการอ่านในใจดว้ยตนเอง ผูส้อนจะเตรียมเน้ือหาไว ้ผูเ้รียนจะไดบ้ทอ่าน 
ท่ีมีเน้ือหาแตกต่างกนัเพื่อให้เหมาะสมกบัความสามารถของผูเ้รียนแต่ละคน ผูเ้รียนจะตอ้งอ่านใน
ใจด้วยตนเอง โดยผู ้สอนจะจับเวลาประมาณ 2 นาที เ ม่ือหมดเวลาให้ผู ้เ รียนขีดเส้นใต้คน 
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ท่ีอ่านคาํสุดทา้ยเอาไว ้และใหผู้เ้รียนนบัจาํนวนคาํท่ีอ่าน ทาํซํ้ าอีก 2 คร้ัง เพ่ือทดสอบว่าผูเ้รียนอ่าน
ไดจ้าํนวนคาํมากกว่าเดิมหรือไม่เป็นการทดสอบความเร็วในการอ่าน เม่ืออ่านในใจเสร็จเรียบร้อย
แลว้ ผูส้อนกจ็ะมีใบงานใหผู้เ้รียนทาํเป็นการถามขอ้มูลในเร่ืองท่ีอ่าน  

4. ขั้นตอนการอภิปรายเร่ืองหลงัจากอ่านบทจบเรียบร้อยแลว้ผูเ้รียนท่ีไดอ่้านเร่ือง
เดียวกันก็จะจับกลุ่มกันเพื่ออภิปรายและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองท่ีอ่าน โดยผูส้อนจะ 
คอยถามคาํถามเป็นระยะ ๆ หลงัจากอภิปรายกลุ่มเรียบร้อยแลว้ ผูเ้รียนก็จะตอ้งทาํงานเด่ียว โดยใน
แต่ละคาบท่ีทาํกิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง ผูเ้รียนแต่ละคนจะต้องเลือกกิจกรรมท่ีไม่ซํ้ า 
กบักิจกรรมท่ีเคยเลือกทาํมาแลว้ 

5. ขั้นตอนการเล่าทวนเร่ืองท่ีอ่านเพื่อตรวจสอบความเขา้ใจหลงัจากทาํแบบฝึกหดังาน
เด่ียวเรียบร้อยแลว้ นกัเรียนจะออกมาเล่าทวนเร่ืองหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนๆฟังเพื่อตรวจสอบความ
เขา้ใจในการอ่านของตนเองและเพื่อให้เพื่อนๆเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและอยากจะนํา
หนงัสือเร่ืองท่ีเพื่อเล่ากลบัไปอ่านบา้ง 

ขั้นตอนกิจกรรมการอ่านภายนอกชั้นเรียน 
เป็นกิจกรรมท่ีมีจุดประสงค์เพื่อท่ีจะฝึกการอ่านของผูเ้รียน โดยการฝึกด้วยตนเอง

ภายนอกชั้นเรียน จะไม่มีการช่วยเหลือจากผูส้อนหรือเพื่อน ผูเ้รียนจะเลือกอ่านหนังสือท่ีตนเอง
สนใจ และเลือกสถานท่ีท่ีอยากอ่าน เพื่อให้เกิดความผ่อนคลายและเพลิดเพลิน ในการอ่านนั้น
ผูเ้รียนจะใชว้ิธีการอ่านแบบท่ีครูสอน หรือจะใชว้ิธีการอ่านท่ีผูเ้รียนถนดั และเหมาะสมกบัตนเองก็
ได ้หลงัจากอ่านจบแลว้ใหเ้ขียนสรุปเน้ือเร่ืองท่ีอ่าน ในแบบสรุปท่ีผูส้อนเตรียมไวใ้ห ้

2.3.5  รูปแบบการเลือกเอกสารประกอบกิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง 
Susser and Robb (1990 อา้งถึงใน ศกัด์ิเกรียงไกร ปัญญาวฒัน์, 2548) ไดเ้สนอเอกสาร

ประกอบการดาํเนินกิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง ไวว้่า ควรเป็นหนังสือประเภทวารสาร  
นิตยาสารหรือส่ือการอ่านในรูปแบบอ่ืนๆ ซ่ึงอยู่ในระดบัความสนใจของผูเ้รียน นั่นคือมีเน้ือหา 
ท่ีไดรั้บการปรับระดบัทางภาษาแลว้เหมาะสาํหรับผูอ่้านเฉพาะ บรรจุคาํศพัทท่ี์น่าสนใจไว ้ลกัษณะ
เน้ือหาควรเป็นเร่ืองความรัก เพศ การผจญภยั และแฟนตาซี ซ่ึงแมแ้ต่หนงัสือเก่า ๆ ท่ีสะสมไวก้็อาจ
มีประโยชน์ต่อผูเ้รียนในการฝึกใชท้กัษะการแปล  

Nuttall (1989 อา้งถึงใน ศกัด์ิเกรียงไกร ปัญญาวตัร, 2548) ไดเ้สนอวิธีการเลือกหนงัสือ
อ่าน ไว้ 2 ประการ คือ หนังสือนั้ น ๆ จะต้องมีลักษณะท่ีผู ้อ่านสามารถอ่านได้อย่างเข้าใจ  
นั่นคือมีระดับภาษาท่ีสามารถอ่านได้ (Readability) และเน้ือหาเองมีความเหมาะสมในตัวเอง 
เหมาะสมสาํหรับผูอ่้าน (Suitability of Content)  และยงักล่าวเสริมไวว้่า หากตอ้งการพฒันาใหนิ้สัย
รักการอ่าน หนังสือท่ีจดัสรรมาให้อ่าน ตอ้งน่าอ่านจริง ๆ ซ่ึงส่วนน้ีจะสําคญักว่าแรงจูงใจอ่ืนใด 
และนอกจากน้ีแลว้ Nuttall (1989 ศกัด์ิเกรียงไกร ปัญญาวตัร, 2548) ยงัเสนอวิธีการเลือกหนงัสือ 
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อีกหน่ึงวิธีคือ SAVE ซ่ึงมาจากคาํว่า Short, Appealing,Varie) และ Easy กล่าวคือ เด็กจะตอ้งการ
การอ่านในเน้ือหาท่ีมีบทสั้น ๆ เพ่ือให้อ่านเสร็จไว ๆ ไม่ก่อให้เกิดความเบ่ือหน่าย และหมดแรงใจ
ก่อนท่ีจะอ่าน เน้ือหาตอ้งมีลกัษณะดูแลว้เกิดความรู้สึกอยากอ่าน นั่นคือมีรูปแบบการเรียบเรียง
หนังสือสวยงาม มีภาพประกอบ ตวัหนังสือ น่าดึงดูดใจให้อ่าน ไม่มีคาํถามหรือขอ้ความใด ๆ  
ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการอ่าน เป็นตน้ เน้ือหานอกจากน้ียงัควรมีลกัษณะหลากหลายเหมาะสมต่อ
ผูเ้รียนทุกคน เหมาะสมในส่วนเน้ือหา ภาษา และสติปัญญาของผูเ้รียน และส่ิงสําคญัอีกประการ
หน่ึงกคื็อ พฒันาการการอ่านจะเกิดข้ึนไดดี้หากเน้ือหาท่ีอ่านมีความง่ายท่ีจะใหเ้สร็จในเวลาอนัสั้น 

Schmidt (1996; อา้งถึงใน ภานุวฒัน์ รังสรรค,์ 2555) ไดเ้สนอรูปแบบ การเลือกเอกสาร
ประกอบการอ่าน ไว ้3 รูปแบบ คือ    

1.  รูปแบบเอกสารท่ีมีลกัษณะเป็นแบบเดียวกนัทั้งชั้น ซ่ึงก็คือเอกสารท่ีใหผู้ ้เรียนอ่าน 
เหมือนกันทั้งชั้น มีขอ้ดีก็คือช่วยให้การอภิปรายภายในชั้นเรียนมีความสะดวกมากข้ึนในขณะ 
ท่ีขอ้เสียก็คือไม่เอ้ือต่อระดับการอ่านความสนใจและความกระตือรือร้นในการอ่านของผูเ้รียน 
แต่ละคน เพราะความแตกต่างระหวา่งบุคคลนัน่เอง 

2.  เอกสารหรือหนงัสือท่ีจดัไวต้ามมุมอ่านภายในหอ้งเรียนเป็นเอกสารท่ีมีลกัษณะอ่าน
นอกเวลาเรียนเพื่อว่าผูเ้รียนจะสามารถหาอ่านไดอ้ยา่งสะดวกสามารถเลือกอ่านไดต้ามความสนใจ
ในปริมาณท่ีมากท่ีสุดตามความตอ้งการของตวันกัเรียนเอง หรือตามปริมาณท่ีผูส้อนกาํหนดรวมกนั
กบัผู ้เรียน 

3.  รูปแบบเอกสารอ่านนอกชั้นเรียนท่ีเป็นเอกสารหรือหนงัสือท่ีจดัไวต้ามห้องสมุด
ของ โรงเรียน ซ่ึงมีอยูใ่นปริมาณท่ีมาก ผูอ่้านสามารถเลือกหาอ่านไดต้ามความพอใจ สามารถเรียนรู้
เร่ืองการยมืคืนหนงัสือการเลือกหาอ่านหนงัสือไดด้ว้ยตนเองเป็นการฝึกใหผู้ ้เรียนเรียนรู้ดว้ยตนเอง
เป็นสาํคญั  

จากรูปแบบการเลือกหนงัสือประกอบการอ่านท่ีกล่าวมานั้น สรุปไดว้่า หนงัสือท่ีใชใ้น
กิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวางนั้น จะเป็นหนังสือหรือเอกสารท่ีมีลกัษณะเดียวกนัคือนักเรียน 
ทุกคนใชห้นงัสือหรือเอกสารท่ีเหมือนกนัทั้งชั้นเรียนก็ได ้หรือจะเป็นหนงัสือท่ีจดัไวต้ามมุมอ่าน
หนงัสือภายในหอ้งเรียนหรือหนงัสือท่ีจดัไวภ้ายในหอ้งสมุดของโรงเรียนท่ีมีความหลากหลายก็ได ้
ซ่ึงหนังสือท่ีจัดไว้สําหรับเด็กในการทํากิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวางควรเป็นหนังสือ 
ท่ีสนุกสนาน เช่น เร่ืองของการผจญภยั แฟนตาซี หรือความรัก เป็นตน้ หนังสือจะตอ้งอ่านง่าย  
ผูอ่้านสามารถเข้าใจเร่ืองท่ีอ่านได้ง่าย  เน้ือหามีความเหมาะสมกับวัยของผู ้เ รียน  รวมทั้ งมี
ภาพประกอบท่ีสวยงามเพื่อดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน 
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2.3.6  ประโยชน์ของการอ่านแบบกวา้งขวาง 
สุชาดา ชยัวิวฒัน์ตระกูล (2544 อา้งถึงใน บุญรอด โชติวชิรา, 2547) ไดก้ล่าวถึง

ประโยชน์ของการอ่านแบบกวา้งขวางโดยสรุปเป็นสาระสาํคญั ไวด้งัน้ี  
ทกัษะการอ่าน การอ่านแบบกวา้งขวางช่วยพฒันากลวิธีการอ่านใหก้บัผูเ้รียนทาํใหเ้ป็น

ผูอ่้านท่ีใชก้ลวิธีการอ่านมากข้ึน ทั้งน้ีการท่ีตอ้งฝึกอ่านในปริมาณมาก ๆ และบ่อย ๆ ทาํให้ผูเ้รียน 
ได้ฝึกความเร็วในการอ่านทําให้สามาระอ่านได้รวดเร็วข้ึน  และการอ่านแบบกว้างขวาง 
ช่วยปรับปรุงทกัษะการอ่านในระยะยาวจนผูเ้รียนพฒันานิสัยในการอ่านให้เป็นผูท่ี้ชอบการอ่าน 
อ่านได้เข้าใจมากข้ึนและส่งผลให้การอ่านวิชาอ่ืน ๆ ง่ายข้ึน รวมทั้ งมองการอ่านเป็นเร่ืองท่ี 
น่าสนุกสนานมากกวา่เป็นกิจกรรมท่ีเคร่งเครียดและน่าเบ่ือหน่าย 

บุญรอด โชติวชิรา (2547) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการอ่านไวว้่า ก่อให้เกิดประโยชน์ 
2 ทางด้วยกัน คือ  ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง  นั่นคือผู ้อ่านจะได้รับความรู้ความเข้าใจ  
ความบนัเทิงจากการอ่านทาํให้เป็นบุคคลท่ีสมบูรณ์ มีความรู้กวา้งขวาง นอกจากนั้นยงัก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประเทศชาติ การท่ีประเทศมีบุคคลท่ีมีคุณภาพย่อมทาํให้ประเทศชาติเกิดการพฒันา 
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และยงัเป็นเอกลกัษณ์ท่ีสืบทอดความเป็นไทยไปยงับุคคลรุ่นต่อรุ่นอีกดว้ย 

 ทกัษะการเขียน การอ่านแบบกวา้งขวางช่วยปรับปรุงและพฒันาทกัษะการเขียน 
ได้แก่ การท่ีผูเ้ รียนสามารถตรวจสอบหรือบอกข้อผิดพลาดทางด้านไวยากรณ์ในการเขียน 
ของตนเองได้ดีข้ึน เช่น ช่วยให้สะกดคาํศัพท์ได้ถูกต้องมากข้ึนเน่ืองจากผูเ้รียนอ่านหนังสือ 
เป็นประจาํไดเ้ห็นการสะกดคาํท่ีถูกตอ้งบ่อยคร้ัง ในขณะท่ีผูอ่้านไม่อ่านหนงัสือก็จะเห็นการสะกด
คาํนอ้ยลงจึงทาํให้ความสามารถในการสะกดคาํไดถู้กตอ้งนอ้ยลงไปดว้ย นอกจากน้ีการอ่านแบบ
กวา้งขวางยงัช่วยทาํใหผู้เ้รียนใชโ้ครงสร้างประโยคท่ีหลากหลายข้ึนดว้ย 

ทักษะการพูด  การอ่านแบบกว้างขวางช่วยให้ผู ้เ รียนตรวจสอบข้อผิดพลาดทาง 
ดา้นการพดูของตนเองใหดี้ข้ึนจึงเพิ่มความมัน่ใจและคล่องแคล่วในการพดูมากข้ึน 

นพรัตน์ วิวาสุขุ (2555) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของอ่านแบบกวา้งขวางไวว้่า การอ่าน
แบบกวา้งขวางมีประโยชน์ต่อนกัเรียนมากมาย ไดแ้ก่ การช่วยเพิ่มพูนและพฒันาทกัษะทางภาษา 
ในดา้นต่างๆ เช่น คาํศพัท์ ไวยากรณ์ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน รวมทั้งพฒันากลวิธีการ
เรียนของนักเรียน เช่น กลวิธีการอ่าน ประโยชน์อีกประการหน่ึง คือ การช่วยขยายและเพิ่มพูน
ความรู้ของนกัเรียน เช่น ช่วยใหภู้มิหลงัทางความรู้ในดา้นต่าง ๆ มากข้ึน นอกจากนั้นการอ่านแบบ
กวา้งขวางยงัช่วยปรับเปล่ียนและส่งเสริมทศันคติ เจตคติ ความมัน่ใจ แรงจูงใจและนิสัยในการอ่าน
และการเรียนภาษาต่างประเทศให้เป็นไปในทางท่ีดีข้ึน สุดทา้ยยงัส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเอง
ใหก้บันกัเรียนอีกดว้ย  
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เช่นเดียวกับ กฤษฎา โพธ์ิชัยรัตน์ (2556) ได้สรุปเก่ียวกับการอ่านแบบกวา้งขวาง 
ท่ีนักวิชาการและนักศึกษาชาวต่างประเทศได้ให้ความหมายของการอ่านแบบกวา้งขวาง ไวว้่า  
การอ่านแบบกวา้งขวางมีประโยชน์มากมาย ไดแ้ก่ การช่วยเพิ่มพนูและพฒันาทางภาษาในดา้นต่าง 
ๆ เช่น คาํศัพท์ ไวยากรณ์ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน รวมทั้ งพฒันากลวิธีการเรียนรู้ 
ของผูเ้รียน เช่น กลวิธีการอ่าน ประโยชน์อีกประการหน่ึงก็คือ การช่วยขยายและเพ่ิมพูนความรู้ 
ของผูเ้ รียน เช่น ช่วยให้มีภูมิหลังทางความรู้ในด้านต่าง ๆ มากข้ึน สุดท้ายการอ่านแบบน้ี 
ช่วยปรับเปล่ียนและส่งเสริมทัศนคติ เจตคติ ความมั่นใจ แรงจูงใจ และนิสัยในการอ่านและ 
การเรียนภาษาต่างประเทศใหเ้ป็นไปในทางท่ีดีข้ึน 

จากประโยชน์ของการอ่านแบบกวา้งขวางท่ีกล่าวมานั้ น สรุปได้ว่า การอ่านแบบ
กวา้งขวางมีประโยชน์ต่อการเรียนทั้ งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ นอกจากจะช่วยพฒันา 
ในเร่ืองของคาํศพัทแ์ละไวยากรณ์แลว้ ยงัช่วยพฒันาทกัษะในดา้นการฟัง การพดู การอ่าน การเขียน
อีกดว้ย และท่ีสําคญัอีกประการหน่ึงคือการอ่านแบบกวา้งขวางจะช่วยสร้างแรงจูงใจในการอ่าน 
ใหผู้เ้รียน ใหผู้เ้รียนมีความมัน่ใจ และมีความคล่องแคล่วมากข้ึนในทุก ๆ ดา้น 
 
2.4  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

2.4.1  ความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
นกัการศึกษาไดใ้หค้วามหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไวม้ากมาย ดงัน้ี 
ไพศาล หวงัพาณิช (2543) ไดใ้ห้ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวว้่า หมายถึง 

คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน เป็นการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการฝึกอบรม หรือจากการสอบ การวัด
ผลสมัฤทธ์ิจึงเป็นการตรวจสอบความสามารถหรือความสมัฤทธ์ิผลของบุคคลวา่เรียนรู้แลว้เท่าไร 

นาฏยา ชมวิชา (2547) ไดใ้ห้ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวว้่า หมายถึง 
ความสําเร็จท่ีเกิดจากการเรียนรู้ในเร่ืองใดๆ ซ่ึงเกิดจากการเรียนรู้ทางดา้นพุทธิพิสัย ทกัษะพิสัย 
และจิตพิสยั สามารถวดัไดด้ว้ยเคร่ืองมือวดัทางดา้นจิตวิทยา หรือแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ 

สมสุข ศรีสุก (2542 อา้งถึงใน ญาดา หอมเกสร, 2552) ไดใ้หค้วามหมายของผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนไวว้่า  หมายถึง ความสําเร็จท่ีได้รับจากความรู้ ความสามารถ หรือทักษะ หรือ 
ความหมายถึงผลการเรียนการสอนหรือผลงานท่ีเดก็ไดจ้ากการประกอบกิจกรรมส่วนนั้นๆ กไ็ด ้

มสัยา ธิติธนานนัท ์(2552) ไดใ้หค้วามหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวว้่า หมายถึง 
ความสามารถของผูเ้ รียนในการทํากิจกรรมจากการเรียนการสอนและประสบการณ์ต่างๆ  
ในดา้นความรู้ ความเขา้ใจ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถภาพสมองดา้นต่างๆ 
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ทองสุข นะธะศิริ (2555) ไดใ้ห้ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวว้่า หมายถึง 
ผลการเรียนรู้หรือระดบัความสามารถของบุคคลท่ีเกิดข้ึนหลงัจากการเรียนรู้ ซ่ึงสามารถวดัไดโ้ดย
แบบทดสอบท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 

จากความหมายของการผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่า ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียนทางดา้นความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะ ท่ีเกิดข้ึน 
กบัตวัของผูเ้รียนหลงัจากไดรั้บการเรียนการสอน ซ่ึงสามารถวดัไดจ้ากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 
ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 

2.4.2  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
ในการเรียนการสอนนั้นผูส้อนตอ้งวดัผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนวา่เป็นไปตามจุดประสงค์

ท่ีไดต้ั้งไวห้รือไม่ ซ่ึงมีนกัการศึกษาไดใ้ห้ความหมายของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ไว ้ดงัน้ี 

ศิริชัย กาญจนวาสี (2544) ได้ให้ความหมายของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนไวว้่า เป็นเคร่ืองมือในการวดัผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามเป้าหมายท่ีกาํหนด
ไว ้เพื่อใหท้ราบวา่ผูเ้รียนไดพ้ฒันาความรู้ความสามารถดีเพียงไรเม่ือเทียบกบัเพื่อนๆ ท่ีเรียนดว้ยกนั 

วิไล ทองแผ ่(2547) ไดใ้หค้วามหมายของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวว้่า 
หมายถึง แบบทดสอบทางการเรียนเป็นแบบทดสอบท่ีใช้วดัความรู้ ความสามารถทางวิชาการ 
ของผูเ้รียนท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 

พิสณุ ฟองศรี (2549) ไดใ้ห้ความหมายของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ไวว้่า เป็นแบบทดสอบท่ีกนัมากท่ีสุดในทางการศึกษา ไม่ว่าจะเพ่ือการวิจยัหรือเพ่ือการเรียนการ
สอน การคดัเลือก ฯลฯ ใชเ้พื่อวดัระดบัความรู้ของนกัเรียนวา่อยูใ่นระดบัใด 

สุดารัตน์ นนท์คลงั (2550) ไดใ้ห้ความหมายของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนไวว้่า เป็นแบบทดสอบท่ีใช้วดัความรู้ความสามารถทางสมองหรือสติปัญญาของผูเ้รียน 
ซ่ึงผูเ้รียนไดเ้รียนไปแลว้ และเป็นผลเน่ืองมาจากหลกัสูตร วิธีการจดัการเรียนการสอน วิธีเรียนของ
ผูเ้รียน ตลอดจนการใชส่ื้อการเรียนการสอน รวมถึงประสบการณ์การเรียนรู้นอกหอ้งเรียนท่ีผูเ้รียน
ได้รับทั้งท่ีได้รับในอดีตหรือปัจจุบนั เพื่อตรวจสอบว่าผูเ้รียนมีความรู้ ทกัษะมากน้อยเพียงใด  
ในด้านเน้ือหาทางวิชาการแต่ไม่เน้นความสามรถทางกายและความรู้สึก ซ่ึงการวิจัยในคร้ังน้ี  
เป็นการพฒันาแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นท่ี 3 
ตามหลกัสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2544 

ทองสุข นะธะศิริ (2555) ไดใ้หค้วามหมายของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ไวว้่า เป็นแบบทดสอบวดัความรู้ ทกัษะ และความสามารถทางวิชาการซ่ึงเป็นพฤติกรรมหรือ 
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ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัจะเกิดข้ึนจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อวดัระดับความรู้ 
ของนกัเรียนวา่อยูร่ะดบัใน และบรรลุจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีกาํหนดไวเ้พียงใด 

จากความหมายของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่า 
เป็นแบบทดสอบท่ีให้ผูเ้รียนไดท้าํ ใช้วดัความรู้ความสามารถของผูเ้รียนในเร่ืองท่ีเรียนไปแลว้  
เพื่อตรวจสอบวา่ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถตรงตามจุดประสงคข์องการเรียนรู้มากนอ้ยเพียงใด 

2.4.3  ประเภทของแบบทดสอบท่ีใชว้ดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
นกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงประเภทของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ไวด้งัต่อไปน้ี 
วิไล ทองแผ่ (2547 อ้างถึงใน ทองสุข นะธะศิริ, 2555) ได้แบ่งแบบทดสอบ 

วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
1.  แบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึนเป็นแบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึนใช้กนัโดยทัว่ไป 

ในสถานศึกษาเพ่ือใชว้ดัผลสัมฤทธ์ิหรือความสามารถทางวิชาการของผูเ้รียนท่ีไดเ้รียนรู้ในแต่ละ
วิชา แบบทดสอบประเภทน้ีมกัสร้างข้ึนใชเ้ฉพาะคราว เม่ือสอบเสร็จก็มกัจะวิเคราะห์หาคุณภาพ
ของขอ้สอบเพื่อจดัเก็บไวใ้ช้ต่อไป ซ่ึงถา้หากมีการหาคุณภาพของขอ้สอบและปรับปรุงแก้ไข 
กจ็ะช่วยใหไ้ดแ้บบทดสอบท่ีมีคุณภาพ และนาํไปใชป้ระโยชน์ไดคุ้ม้ค่ายิง่ข้ึนแบบทดสอบประเภท
น้ียงัแบ่งออกไดอี้ก 2 ชนิด คือ 

 1.1  แบบทดสอบความเรียง เป็นแบบทดสอบท่ีกาํหนดคาํถามหรือปัญหาให้แลว้
ใหผู้ต้อบเขียนโดยแสดงความรู้ ความคิด เจตคติไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

 1.2  แบบทดสอบปรนัย หรือแบบให้ตอบสั้นๆ เป็นแบบทดสอบท่ีกาํหนดให้
ผูส้อบเขียนตอบสั้ นๆ หรือมีคาํตอบให้เลือกแบบจาํกัดคาํตอบ ผูต้อบไม่มีโอกาสแสดงความรู้ 
ความคิดไดอ้ยา่งกวา้งขวาง เหมือนแบบทดสอบความเรียง แบบทดสอบชนิดน้ีแบ่งออกเป็น 4 แบบ 
คือ แบบทดสอบ ถูก – ผดิ แบบทดสอบเติมคาํ แบบทดสอบจบัคู่ และแบบทดสอบเลือกตอบ 

2.  แบบทดสอบมาตรฐาน เป็นแบบทดสอบท่ีมุ่งวดัผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนทัว่ๆ  
ไป ซ่ึงสร้างข้ึนโดยผูเ้ช่ียวชาญ ด้วยกระบวนการ หรือวิธีการท่ีเป็นระบบ และใช้เวลามากกว่า
แบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึน มีการวิเคราะห์และปรับปรุงอย่างดีจนมีคุณภาพ มีมาตรฐานสามารถ
นําไปวดัได้อย่างกวา้งขวาง แบบทดสอบประเภทน้ีถือว่ามีความเป็นมาตรฐานอยู่ 2 ประการ  
คือ มาตรฐานในการดําเนินการสอบ ซ่ึงไม่ว่าผูใ้ดจะใช้แบบทดสอบมาตรฐานเม่ือใดก็ตาม  
การดาํเนินการสอบจะปฏิบติัเหมือนกนัทุกขั้นตอบ และมาตรฐานในการแปลความหมายคะแนน 
ซ่ึงไม่ว่าจะแบบทดสอบมาตรฐานจะใชส้อบท่ีไหน เม่ือไรก็ตาม ก็จะแปลความหมายคะแนนได้
ตรงกนัวา่  
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พิสณุ ฟองศรี (2549 อา้งถึงใน ทองสุข นะธะศิริ, 2555) ไดแ้บ่งแบบทดสอบชนิดน้ี
แบ่งยอ่ยไดเ้ป็น 2 แบบ คือ  

1.  แบบทดสอบมาตรฐาน (Standraized Test) เป็นแบบสอบท่ีผ่านการทดลองใช ้
และพฒันาจนมีคุณสมบัติต่างๆ ตามมาตรฐาน ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสอบท่ีใช้ในระดับชาติ 
ของหน่วยงานท่ีมีหนา้เก่ียวขอ้ง และตอ้งใชส้อบกบัคนเป็นจาํนวนมาก เช่น กระทรวงศึกษาธิการ 
สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน และมหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช เป็นตน้ 

2.  แบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึนเอง (Teacher-Made Test) เป็นแบบสอบท่ีครูสร้างข้ึนสอบ
ตามรายวิชาท่ีสอนตามสถาบนัการศึกษาต่างๆ โดยทัว่ไปแลว้มกัจะสอบดว้ยแบบสอบครูสร้าง 
ซ่ึงถา้จะพฒันาใหเ้ป็นแบบสอบมาตรฐานกท็าํได ้

จากประเภทของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่า 
ประเภทของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการอ่าน แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได ้2 ประเภท 
คือ แบบทดสอบมาตรฐาน และแบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึน แบบทดสอบมาตรฐานนั้ นจะเป็น
แบบทดสอบท่ีใช้ในระดบัชาติหรือตอ้งการวดัอย่างกวา้งขวาง ส่วนแบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึน 
จะใชท้ดสอบในรายวิชานั้นๆ ตามท่ีครูผูส้อนไดส้อน 

2.4.4  ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
นักการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนไวด้งัต่อไปน้ี 
พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2549) กล่าวถึงหลกัการสร้างแบบทดสอบมีหลกัปฏิบติั ดงัน้ี 
1.  วิเคราะห์หลกัสูตร 
2.  กาํหนดรูปแบบของแบบทดสอบ 

2.1  จุดประสงคข์องการสอบ เป็นองคป์ระกอบสําคญัท่ีนาํมาใชเ้ป็นเกณฑ ์
ในการเลือกชนิดของขอ้สอบ  

2.2  เวลาท่ีใชใ้นการสร้างแบบทดสอบและการตรวจใหค้ะแนน 
2.3  จาํนวนนกัเรียนท่ีจะทดสอบ 
2.4  เคร่ืองอาํนวยความสะดวกในการจดัทาํแบบทดสอบ 
2.5  แบบทดสอบปรนยัค่อนขา้งจะใชท้กัษะในการสร้างมากกวา่แบบทดสอบปรนยั 
2.6  ขอบเขตของเน้ือหาสาระ 

3.  เขียนขอ้สอบ 
3.1  เขียนขอ้สอบให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมท่ีตอ้งการจะวดัตามตารางวิเคราะห์

หลกัสูตร 
3.2  เขียนคาํถามใหช้ดัเจน 
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3.3  ใชภ้าษาเหมาะสมกบัวยั 
3.4  ควรเขียนขอ้คาํถามใหมี้จาํนวนมาก สาํหรับไวค้ดัเลือกขอ้สอบ 
3.5  ควรเขียนขอ้ความ เม่ือสอนเสร็จในแต่ละเร่ือง 
3.6  ควรหลีกเล่ียงการเขียนขอ้คาํถามท่ีช้ีแนะคาํตอบ 
3.7  เม่ือเขียนขอ้คาํถามเสร็จควรมีการตรวจสอบอีกคร้ัง 

4.  พิมพเ์ป็นแบบทดสอบฉบบัทดลอง 
5.  ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ 
6.  ทดสอบและหาคุณภาพรายขอ้และคุณภาพทั้งฉบบั 
พิสณุ ฟองศรี (2549 อา้งถึงใน ทองสุข นะธะศิริ, 2555) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอน 

การสร้างแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนได ้6 ขั้นตอนดงัน้ี 
1.  กาํหนดวตัถุประสงคใ์นการสอบว่าจะวดัอะไร ขอเขตแค่ไหน กบัใคร และจะนาํผล

ไปใชท้าํอะไร 
2.  กาํหนดประเภทของแบบสอบ เวลาท่ีใชว้ิธีดาํเนินการสอบ และการตรวจใหค้ะแนน

โดยพิจารณาจากจาํนวนขอ้คาํถามเป็นหลกั แต่ถา้มีปัญหาเร่ืองอ่ืนๆ เช่น เวลานอ้ย เด็กเลก็เบ่ือง่าย  
กค็วรปรับจาํนวนขอ้คาํถามได ้

3.  นิยามคุณลกัษณะ เน้ือหา พฤติกรรมท่ีจะวดัจนถึงวดัได ้
4.  ร่างขอ้คาํถามตามคุณลกัษณะ เน้ือหา หรือพฤติกรรมท่ีจะวดั 
5.  ทดลองใชก้บักลุ่มเลก็ๆ และปรับปรุงรายละเอียดเก่ียวกบัคาํสัง่ ภาษา  
6.  ทดลองใชก้บักลุ่มใหญ่เพื่อหาค่าทางสถิติ 
จากการศึกษาขั้นตอนการแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 

สรุปไดว้่าขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจะตอ้งกาํหนดจุดประสงค์
ให้ชัดเจน กาํหนดเวลาท่ีใช้ในการสร้างแบบทดสอบ และการตรวจให้คะแนน เน้ือหาท่ีจะใช ้
สอบ ภาษาท่ีใช้ตอ้งเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน มีการทดลองใช้แบบทดสอบเพ่ือหาค่าทางสถิติ 
ก่อนการนาํไปใชจ้ริง 
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2.5  ความพงึพอใจ 
2.5.1  ความหมายของความพึงพอใจ 

นกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจไวแ้ตกต่างกนั ดงัต่อไปน้ี 
สุรเกียรติ สนิทมาก (2547) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไวว้่า หมายถึง  

ความพึงพอใจในการเรียน คือ ความรู้สึกหรือทศันคติท่ีดี ท่ีเกิดจากการสัมผสั การรับรู้ ทาํให้เกิด
การเรียนรู้ ยอมรับ เป็นไปตามท่ีคาดหวงัท่ีทาํใหเ้กิดความสามารถในการเรียนรู้ไดดี้ยิง่ข้ึน 

ประทุม สระทองยอด (2547) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไวว้่า หมายถึง 
ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง จะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลได้รับส่ิงท่ีต้องการหรือบรรลุ
จุดมุ่งหมายในระดับหน่ึง  และความรู้สึกนั้ นจะลดลงหรือไม่เกิดข้ึน  หากความต้องการ 
หรือจุดมุ่งหมายไม่ไดรั้บการตอบสนอง 

วีณารัตน์ ราศิริ (2552) ไดใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจไวว้่า หมายถึง ความรู้สึก
หรือทัศนคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดและตอบสนองให้เกิดความรู้สึกในทางบวกและ
ความรู้สึกในทางลบ  ซ่ึงข้ึนอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะคาดหมายกับส่ิงนั้ นๆ ถ้าคาดหวังหรือ 
มีความตั้งใจมากและไดรั้บตอบสนองดว้ยดี จะมีความพึงพอใจมาก แต่ในทางตรงกนัขา้มอาจ
ผดิหวงัหรือไม่พึงพอใจ เม่ือไม่ไดรั้บการตอบสนองตามท่ีคาดหวงัไว ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีตั้งใจไวว้่า
ตะมีมากหรือนอ้ย ดงันั้นในการศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการเรียนโดยใชแ้ผนการจดัการ
เรียนรู้ตามรูปแบบเอริกา จึงสามารถบอกไวว้่าผูเ้รียนมีความรู้สึกเช่นไรกับการจดัการเรียนรู้น้ี  
ซ่ึงจะทาํใหท้ราบถึงขอ้ดีหรือขอ้เสียของแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน 

กรรณิกา โสมชยั (2553) ไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจไวว้่า หมายถึง ความรู้สึก
รวมของบุคคลท่ีมีต่อการทาํงานในทางบวกเป็นความสุขของบุคคลท่ีเกิดจากการปฏิบติังานและ
ได้รับผลตอบแทนคือผลท่ีเป็นความพึงพอใจท่ีทําให้บุคคลรู้สึกเกิดความกระตือรือร้น  
มีความมุ่งมั่นท่ีจะทาํงาน มีขวญักาํลังใจ ส่ิงเหล่าน้ีจะมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ของการทาํงานรวมทั้งการส่งผลต่อความสาํเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายขององคก์าร 

ทองสุข นะธะศิริ (2555) ไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจไวว้่า หมายถึง ความรู้สึก
ท่ีบุคคลชอบส่ิงใดส่ิงหน่ึง จะเกิดข้ึนกบับุคคลท่ีไดรั้บส่ิงท่ีตอ้งการ หรือทาํกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง
แลว้ 

จากการศึกษาความหมายของความพึงพอใจท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่า ความรู้สึกของ
บุคคลท่ีกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงสาํเร็จตามท่ีตอ้งการหรือตามท่ีตั้งเป้าหมายไว ้กจ็ะมีความรู้สึกพึงพอใจ
มาก แต่ในทางตรงกนัขา้มหากกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงไม่สาํเร็จตามท่ีตอ้งการ ความรู้สึกพึงพอใจก็จะ
ลดนอ้ยลง 
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2.5.2  องคป์ระกอบของความพึงพอใจ 
Herznerg and other (1959 อา้งถึงใน กรรณิกา โสมชยั, 2553) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีสอง

ปัจจยัว่าปัจจยัหรือองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีทาํให้เกิดความพึงพอใจในการทาํงานและท่ีจะป้องกนั
ไม่ให้เกิดความไม่พึงพอใจในการทาํงาน นั้นตอ้งประกอบดว้ย ปัจจยัท่ีมีผลทาํใหบุ้คคลปฏิบติังาน
อยา่งเตม็ความรู้ความสามารถและใชค้วามพยายามอยา่งเตม็ท่ี ซ่ึงมี 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ 

1.  ปัจจยัอนามยัคํ้าจุน (Hygiene Factor) ซ่ึงเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีจาํเป็นในการท่ีทุกคน
จะตอ้งไดรั้บการตอบสนอง ปัจจยัเหล่าน้ีไม่ใช่ส่ิงจูงใจท่ีจะทาํให้คนทาํงานมากข้ึนแต่เป็นปัจจยั
เบ้ืองตน้ ถา้ไม่ไดรั้บเพียงพอจะเกิดความไม่พึงพอใจในงาน ปัจจยัเหล่าน้ีส่วนใหญ่จะเก่ียวขอ้งกบั
สภาพแวดลอ้มของงาน ซ่ึงมีอยู ่11 ประการ คือ 

1.1  เงินเดือน 
1.2  โอกาสท่ีจะไดรั้บความกา้วหนา้ในอนาคต 
1.3  ความสมัพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
1.4  ฐานะอาชีพ 
1.5  ความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา 
1.6  ความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 
1.7  การปกครองบงัคบับญัชา 
1.8  นโยบายและการบริหารงาน 
1.9  สภาพการทาํงาน 
1.10  สภาพความเป็นอยูส่่วนตวั 
1.11  ความมัน่คงในการทาํงาน 

2.  ปัจจยัเป็นตวัจูง (Motivator Factor) กล่าวไดว้่าเป็นปัจจยัท่ีเป็นตวักระตุน้ปัจจยั
เหล่าน้ีส่วนใหญ่เก่ียวกบัการประกอบกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงมีอยู่ 5 ประการคือ 1. ความสาํเร็จของงาน 
(Achievement) 2. การไดรั้บการยอมรับนบัถือ (Recogmition) 3. ลกัษณะของงาน (Work ltself)  
4. ความรับผดิชอบ (Responsibility) และ 5. ทฤษฎีความคาดหมาย (Expectancy theory) 

Gilmer and other (1971 อา้งถึงใน กรรณิกา โสมชยั, 2553) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบต่าง 
ๆ ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ จะตอ้งประกอบดว้ย 1. ความมัน่คงปลอดภยั ไดแ้ต่ ความมัน่คง 
ในการทาํงาน 2. โอกาสก้าวหน้าในการทาํงาน เช่น ได้มีโอกาสได้รับส่ิงตอบแทนจาก
ความสามารถในการทาํงาน 3. บริษทัและฝ่ายจดัการ ไดแ้ก่ความพอใจในช่ือเสียงของท่ีทาํงานและ
พอใจในการจดัการของฝ่ายจดัการ 4. ค่าจา้ง 5. ลกัษณะของงานทาํ 6. การบงัคบับญัชา  
7. ลกัษณะทางสงัคม 8.การคมนาคมและการติดต่อส่ือสาร 9.สภาพการทาํงาน และ 10. ส่ิงตอบแทน 
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Barnard (1972 อา้งถึงใน กรรณิกา โสมชยั, 2553) ไดก้ล่าวถึงส่ิงจูงใจซ่ึงหน่วยงานหรือ
ผูบ้ริหารหน่วยงานสามาถนําไปใช้เป็นเคร่ืองมือกระตุน้บุคล เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานไวห้ลายประการคือ 1.ส่ิงสูงใจซ่ึงเป็นวตัถุ ไดแ้ก่ เงิน ส่ิงของหรือสภาวะทางกายท่ีใหแ้ก่
ผู ้ปฏิบัติงานเป็นการตอบแทน ชมเชย  หรือเป็นรางวัล 2. ส่ิงจูงใจท่ีเป็นโอกาสของบุคคล  
ไดแ้ก่ เกียรติภูมิ ตาํแหน่ง อาํนาจ 3. ผลประโยชน์ทางอุดมคติ ไดแ้ก่สามารถภาพของหน่วยงานท่ีจะ
สนองความตอ้งการของบุคคลท่ีไดแ้สดงฝีมือ ความรู้สึกเท่าเทียมกนั 5. ความดึงดูดใจในสังคม  
6. การปรับสภาพการทาํงานให้เหมาะสมกบัวิธีการและสภาพบุคคล 7. โอกาสท่ีจะมีส่วนร่วม 
ในงานอยา่งกวา้งขวาง และ 8. สภาพการอยูร่่วมกนัในสงัคมหรือความมัน่คงในสงัคม 

Milton (1981 อา้งถึงใน กรรณิกา โสมชยั, 2553) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบท่ีมีผลต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานคือ 1. ลกัษณะงาน 2.เงินเดือน 3. การเล่ือนตาํแหน่งในการทาํงาน 
4. การไดรั้บการยอมรับนับถือ 5. ผลประโยชน์ท่ีได ้6. สภาพการทาํงาน 7. การนิเทศงาน  
8. ความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน และ 9.การบริหารงาน 

จากการศึกษาองค์ประกอบของความพึงพอใจท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่า ความพึง
พอใจในการําทาํงานนั้น มีองคป์ระกอบ แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ องคป์ระกอบท่ีเก่ียวกบังาน 
คือ ลักษณะของงาน การยอมรับนับถือ ความสําเร็จและความก้าวหน้าในตาํแหน่งงาน และ
องคป์ระกอบท่ีสองคือ องคป์ระกอบท่ีเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มของงาน คือ ความสัมพนัธ์กบัเพื่อน
ร่วมงานหรือผูบ้งัคบัชา ความมัน่คงในการทาํงาน รายได ้นโยบายการบริหารงาน 

2.5.3  ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 
การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบ

กวา้งขวาง โดยมีประเด็นหัวขอ้ในการสร้างแบบถาม 3 ดา้นดว้ยกนั คือดา้นกิจกรรมการเรียนรู้  
ดา้นส่ือการเรียนรู้ และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บตามขั้นตอนดงัน้ี 

1.  ผูว้ิจยัศึกษาเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อ 
การเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการเสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใชกิ้จกรรม 
การอ่านแบบกวา้งขวาง  

2.  ผูว้ิจยักาํหนดประเด็นในการประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการ
เรียนโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง ในดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ดา้นส่ือการเรียนรู้ 
และด้านประโยชน์ท่ีได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ลักษณะรูปแบบการวดัเป็นแบบใช ้
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของ Likert Scale โดยมีระดบัคะแนน ดงัน้ี 

ระดบั  5  หมายถึง    มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 
ระดบั  4   หมายถึง   มีความพึงพอใจมาก 
ระดบั  3   หมายถึง   มีความพึงพอใจปานกลาง 
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ระดบั  2   หมายถึง   มีความพึงพอใจนอ้ย 
ระดบั  1   หมายถึง   มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

ใชเ้กณฑก์ารแปลความหมาย ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
   ค่าเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 
   ค่าเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดบัมาก 
   ค่าเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
   ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดบันอ้ย 
   ค่าเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 

3.  นาํแบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการเรียนการอ่านเพี่อความเขา้ใจ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง ท่ีผูว้ิจยัได้สร้างข้ึน  
ให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิงเน้ือหา  ความชัดเจนของคําถาม  
ความถูกตอ้งดา้นภาษา ให้ขอ้เสนอแนะ และทาํการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของอาจารย ์
ท่ีปรึกษา 
 
2.6  งานวจัิยเกีย่วข้อง 

บุญรอด โชติวชิรา (2547) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองผลการใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง
ท่ีมีต่อความสามารถในการเขียนภาษาไทยและเจตคติต่อการอ่านของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการทาํวิจยัคร้ังน้ีคือนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลยั 
อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2546 จาํนวน 55 คน ซ่ึงไดม้าโดยวิธีการ
สุ่มแบบกลุ่ม  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทาํวิจยัคร้ังน้ีคือ แผนการสอนจาํนวน 4 แผน แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการเขียนภาษาไทยและแบบวดัเจคติต่อการอ่าน ใช้วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
โดยการทดสอบวดัความสามารถในการเขียนภาษาไทยและวดัเจตคติต่อการอ่านก่อนเรียนและ 
หลงัเรียน ใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการทดสอบค่าที (t-test)ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวางมีความสามารถ 
ในการเขียนภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 และนักเรียน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีไดรั้บการสอนโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวางมีเจตคติต่อการอ่าน
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

ศกัด์ิเกรียงไกร ปัญญาวตัร (2548) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองการใชกิ้จกรรมการอ่านแบบ
กว้างขวางเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านภาษาอังกฤษ การเรียนรู้ด้วยตนเองและความเข้าใจ 
ในการอ่านภาษาองักฤษ การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ เปรียบเทียบนิสัยรักการอ่านภาษาองักฤษ 
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และความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษก่อนและหลงัการใช้กิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง  
และเพื่อศึกษาการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้กิจกรรมการอ่านแบกวา้งขวาง กลุ่มเป้าหมายท่ีใช ้
ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/5 จาํนวน 21 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2548 
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ อาํเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  
คือ แผนการสอนจาํนวน 10 แผน แบบสัมภาษณ์นิสัยรักการอ่านภาษาอังกฤษ แบบสอบถาม  
นิสัยรักการอ่านภาษาองักฤษ แบบบนัทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเองของผูเ้รียน แบบเขียน
สะท้อนความคิด และแบบทดสอบความเขา้ใจในการอ่านแบบภาษาองักฤษ สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าเฉล่ีย ส่วนบียงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และการบรรยายสรุป ซ่ึงผลการวิจยั
พบว่า 1. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มมากข้ึนหลงัจากการเรียนโดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบ
กวา้งขวาง ซ่ึงนกัเรียนมีนิสยัรักการอ่านเพิ่มข้ึนในทุกพฤติกรรม 2.นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง
หลงัจากการเรียนโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง และ 3.นกัเรียนมีความเขา้ใจในการอ่าน
ภาษาองักฤษเพิ่มข้ึน หลงัไดรั้บการสอนโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง 

นพรัตน์ วิวาสุขุ (2555) ได้ทาํการวิจัยเร่ือง การศึกษาผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง
และวิธีปกติในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ซ่ึงการวิจยัในคร้ังน้ีมี
วตัถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้วิชาภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวางและวิธีปกติ 2.เพื่อเปรียบเทียบผล
การเรียนรู้วิชาภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนและหลงัเรียนโดยใชกิ้จกรรม 
การอ่านแบบกวา้งขวางและวิธีปกติ 3.เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชาภาษาองักฤษระหว่าง
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวางและ
วิ ธีปกติ  กลุ่มตัวอย่างคือนัก เ รียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ท่ี  1 โรงเ รียนจอมพระประชาสรรค ์ 
จงัหวดัสุรินทร์ จาํนวนทั้งส้ิน 82 คน ใชว้ิธีการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง และวิธีการสุ่มอยา่งง่าย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทาํวิจยัคร้ังน้ีคือ แผนการจัดการเรียนรู้แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้วิชา
ภาษาอังกฤษด้านการอ่าน การเขียนและแบบประเมินนิสัยรักการอ่าน การวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใชส้ถิติที (t-test) ของกลุ่มตวัอย่างท่ี
ไม่อิสระต่อกนัและกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นอิสระต่อกนั ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า 1.ผลการจดัการเรียนรู้วิชา
ภาษาองักฤษโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวางและวิธีปกติพบว่า หลงัเรียน นกัเรียนมีผลการ
เรียนในทุกดา้นสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งการเรียนโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวางและการเรียน
ดว้ยวิธีปกติ ซ่ึงนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวางมีผลการเรียนดา้นการอ่านอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด สาํหรับนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชว้ิธีปกติ มีผลการเรียนดา้นการอ่าน การเขียนอยูใ่น
ระดบัปานกลางและดา้นนิสัยรักการอ่านอยู่ในระดบัมาก 2.ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชา
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ภาษาอังกฤษ  โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวางและวิ ธีแกติพบว่า  นักเรียนท่ีเ รียน 
โดยใชกิ้จกรรมการเรียนรู้แบบกวา้งขวางมีผลการเรียนดา้นการอ่านและการเขียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และมีผลการเยนดา้นนิสัยรักการอ่านหลงัเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01และสําหรับนักเรียนท่ีได้รับการเรียนรู้ด้วยวิธีปกติ 
ในดา้นการอ่านและการเขียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ 
มีผลการเรียนดา้นนิสัยรักการอ่านหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
3.ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชาภาษาองักฤษระหวา่งนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวางและวิธีปกติ พบว่า  นักเรียนท่ีได้รับการเรียนโดยใช้กิจกรรม 
การเรียนรู้แบบกวา้งขวาง มีผลการจดัการเรียนรู้ดา้นการอ่าน การเขียนหลงัเรียนสูงกว่านกัเรียนท่ี
ได้รับการเ รียนด้วยวิ ธีปกติอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ  .01 และนักเ รียนท่ีได้รับการเ รียน 
โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง มีผลการเรียนดา้นนิสัยรักการอ่านหลงัเรียนสูงกว่านกัเรียน
ไดรั้บการเรียนดว้ยวิธีปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

กฤษฎา โพธ์ิชัยรัตน์ (2556) ได้ทําการวิจัยเร่ือง ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ 
ความเขา้ใจของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างโดยกิจกรรม
การอ่านแบบกวา้งขวาง ซ่ึงวตัถุประสงคท่ี์ใชใ้นการทาํวิจยัคร้ังน้ีคือ 1.เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  2.เพื่อศึกษา
ความกา้วหนา้ของทกัษะภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ และ 3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียน 
ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกนัท่ีมีต่อกิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น
การทําวิจัยคร้ังน้ี  คือนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี  6 ห้อง 6 /3 โรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2555 จาํนวน 40 คน  
ซ่ึงไดม้าโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกาทาํวิจบัคร้ังน้ีคือ แผนการสอนจาํนวน 10 แผน 
แบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจแบบปรนยัและแบบวดัความพึงพอใจ 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ค่าที ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า 1.ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 6 ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกนัทุกกลุ่มมีคะแนนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 2.ความกา้วหน้าของทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่างกนั ท่ีเรียนโดยกิจกรรมการอ่าน
แบบกวา้งขวางมีความกา้วหน้าดา้นทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจทั้งสามกลุ่มมีค่า  
ร้อยละของความก้าวหน้าจากมากไปหาน้อย ได้แก่  กลุ่มอ่อน กลุ่มปานกลาง และกลุ่มเก่ง 
ตามลาํดบั 3.นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกนัท่ีมีต่อกิจกรรม
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การอ่านแบบกวา้งขวาง มีความพึงพอใจกิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวางในระดบัมากท่ีสุดและ 
ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือดา้นครูผูส้อน 

Hayashi (1999) ไดศึ้กษาว่าการอ่านแบบกวา้งขวางสามารถพฒันาการอ่านไดห้รือไม่ 
กลุ่มตวัอย่างคือนักศึกษาชาวญ่ีปุ่นในระดบัมหาวิทยาลยัท่ีเรียนวิชาภาษาองักฤษเป็นวิชาบงัคบั 
จํานวน  100 คน  ซ่ึ งวัดผลด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
เป็นภาษาต่างประเทศ โดยทดสอบก่อนและหลังเรียน กลุ่มทดลอง ตอ้งเรียนในชั้นเรียนและ 
อ่านนอกชั้นเรียน โดยอ่านอย่างตํ่า 100 หนา้ต่อ 1 เดือน หลงัการอ่านให้เขียนสรุปความและแสดง
ความคิดเห็นลงในแบบการเขียนรายงานหนงัสือ ไม่เกิน 200 คาํ สาํหรับกลุ่มควบคุมเรียนเฉพาะ 
ในหอ้งเรียนตามปกติ  ไม่ตอ้งอ่านนอกชั้นเรียน ผลการทดลองพบว่า นกัเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนน
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

Iwahori (2008) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการพฒันาความคล่องแคล่วในการอ่านโดยใชก้ารอ่าน
แบบกวา้งในบริบทท่ีมีการเรียนการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ผลการวิจยัพบว่า 
กิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวางสามารถพฒันาความคล่องแคล่วในการอ่านภาษาองักฤษไดสู้งขั้น
อยา่งมีนยัสาํคญั 

Macalister (2008) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการสอนอ่านโดยผสมผสานกิจกรรมการอ่านแบบ
กวา้งขวางในการเรียนการสอนภาษาองักฤษเพื่อจุดประสงค์ทางการศึกษาซ่ึงสอนโดยอาจารย ์
คนละคนกันในมหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์โดยดําเนินการวิจัยเป็นเวลา 12 สัปดาห์ 
ผลการวิจยัพบว่าเม่ือนกัศึกษาไดเ้รียนโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวางไปแลว้ทาํให้ทกัษะ
การอ่านของนักศึกษาเพิ่ม ข้ึนอย่างมีนัยสําคัญ  และนักศึกษามีทัศนคติ ท่ี ดี ต่อการเ รียน 
โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง 

Bell (2010) ไดศึ้กษาและเปรียบเทียบการสอน 2 แบบ คือการสอนอ่านแบบกวา้งขวาง
และการสอนอ่านละเอียด ผลการวิจัยพบว่า ผูอ่้านในวยัทาํงานชาวเยเมนในกลุ่มท่ีอ่านแบบ
กวา้งขวาง ซ่ึงอ่านหนงัสือจดัระดบัมีความเร็วและความเขา้ใจในการอ่านมากกว่าผูเ้รียนท่ีไดรั้บการ
สอนอ่านแบบละเอียดท่ีเนน้การอ่านบทอ่านสั้นๆ 
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บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิัย 

 
การดําเนินการวิจัยเ ร่ืองการพัฒนาความสามารถทางการอ่านเพื่อความเข้าใจ  

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง ผูว้ิจยัมีวิธีดาํเนินการ
ดงัน้ี  
3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  
3.3  การสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั 
3.4  ขั้นตอนการรวบรวมขอ้มูล 
3.5  การวิเคราะห์ขอ้มูล 
3.6  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 
3.1  กลุ่มเป้าหมาย 

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบา้นหลงัเขา ตาํบลหนองกร่าง อาํเภอบ่อพลอย 
จงัหวดักาญจนบุรี จาํนวน 1 ห้องเรียน จาํนวน 16 คนเลือกโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เน่ืองจากมีเพียงหน่ึงหอ้งเรียน 

 
3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

3.2.1  แผนการจดัการเรียนรู้การอ่านเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้
กิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวางจาํนวน 5 แผน แผนละ 4 คาบ คาบละ 50 นาที รวม 20 คาบ 

3.2.2 แบบทดสอบวดัความสามารทางการอ่านเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
4 ก่อนและหลงัเรียนการอ่านเพ่ือความเขา้ใจโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง 

3.2.3  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการอ่าน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 หลงัการ
เรียนการอ่านเพื่อความเขา้ใจโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง 

3.2.4  แบบฝึกหดัในชั้นเรียนทั้งงานเด่ียวและงานกลุ่ม ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ี
เรียนการอ่านเพื่อความเขา้ใจโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง 
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3.2.5  แบบบนัทึกการอ่านนอกชั้นเรียน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนการอ่าน
เพื่อความเขา้ใจโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง 

3.2.6  แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนการอ่านเพ่ือ
ความเขา้ใจโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง 
 
3.3  การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

3.3.1  สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีจะใชใ้นกิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง 
1.  ผูว้ิจยัศึกษาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ระดบัช่วงชั้นท่ี 2  

(ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6)และหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหลงัเขา รายวิชาภาษาไทย โดย
ศึกษาสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั และศึกษาหนงัสือเรียนรายวิชา
พื้นฐาน ภาษาไทยวรรณคดีและวรรณกรรมภาษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จากสาํนกัพิมพอ์กัษรเจริญ
ทศัน์ 

2.  ผูว้ิจยัศึกษาแนวคิด ทฤษฎีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนโดยใช้
กิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง 

3.  กําหนดเน้ือหาท่ีจะใช้ในการสอน จากหนังเสือเรียนภาษาไทยวรรณคดีและ
วรรณกรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 และคดัเลือกจากหนังสือนิทาน เร่ืองสั้ นและบทความ ซ่ึง
นกัเรียนสามารถเลือกอ่านไดต้ามความสนใจของตนเอง โดยใชเ้กณฑใ์นการคดัเลือกหนงัสือนิทาน 
ดงัต่อไปน้ี 

พชัรี วาศวิท (2537) และ สุภสัสร วชัรคุปต ์(2543) ไดใ้หแ้นวทางในการเลือกเร่ืองเล่าท่ี
ใหเ้หมาะสมกบัวยันกัเรียนท่ีคลา้ยคลึงกนั ดงัน้ี 

1.  เป็นเร่ืองสั้นท่ีมีใจความสมบูรณ์ โดยปกติมกัจะมีความยาวประมาณ 15-20 นาที มี
การดาํเนินเร่ืองไดอ้ยา่งรวดเร็ว เนน้เหตุการณ์เดียวใหน้กัเรียนพอคาดคะเนช่ือไดบ้า้งอาจสอดแทรก
เกร็ดท่ีชวนใหน้กัเรียนสงสยัวา่อะไรจะเกิดข้ึนต่อไป เพื่อทาํใหเ้ร่ืองมีรสชาติต่ืนเตน้ 

2.  เป็นเร่ืองท่ีนกัเรียนใหค้วามสนใจ อาจเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัชีวิตเด็กๆ ครอบครัว สัตว์
หรือเร่ืองท่ีเดก็จินตนาการได ้

3.  เป็นเร่ืองท่ีมีบทสนทนามากๆ เพราะนกัเรียนส่วนมากไม่สามารถฟังเร่ืองราวท่ีเป็น
ความเรียงไดดี้พอและภาษาง่ายๆ ประโยคสั้นๆ มีการกล่าวซํ้ าคาํสัมผสั ซ่ึงจะช่วยใหน้กัเรียนจดจาํ
เร่ืองไดง่้ายและรวดเร็ว 
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4.  เป็นเร่ืองท่ีมีตวัละครนอ้ย ซ่ึงประกอบดว้ยตวัละครเอก และตวัประกอบ ช่ือของตวั
ละครเป็นช่ือง่ายๆ โดยตวัละครควรเนน้ใหเ้ห็นลกัษณะเด่นของตวัละครแต่ละตวั เพื่อนกัเรียนจะได้
เขา้ใจความหมาย 

5.  เป็นเร่ืองท่ีจบง่ายๆ และน่าพึงพอใจ เม่ือนกัเรียนฟังเร่ืองเล่าจบนกัเรียนควรมี
ความสุขหรือถา้มีความทุกขก์็ตอ้งมีคติสอนใจดว้ย ซ่ึงเน้ือเร่ืองควรสอดแทรกคติธรรมสอนใจ และ
ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีลกัษณะนิสยัท่ีดีงาม 

รพีพรรณ พฒันาเวช ไดเ้สนอหลกัเกณฑ์การคดัสรรหนงัสือสาํหรับเด็กไวใ้นหนงัสือ
คู่มือการคดัเลือกหนังสือสําหรับเด็กแต่ละช่วงวยั ซ่ึงสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 อยู่
ในช่วงอายรุะหวา่ง 9-10 ปี มีหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกหนงัสือ ดงัน้ี 

1.  เน้ือหา 
1.1  ส่งเสริมและสร้างจินตนาการ 
1.2  พฒันาทกัษะกระบวนการคิด เช่น ความคิดสร้างสรรค,์ การคิดอย่างมี

วิจารณญาณ 
1.3  สนุกสนานเพลิดเพลิน ชวนติดตาม หากเป็นหนงัสือประเภทสารคดีควรมี

เน้ือหาถูกตอ้งตามความเป็นจริง 
1.4  เป็นตวัอยา่งท่ีดีในการดาํเนินชีวิต และสร้างค่านิยมดา้นคุณธรรมจริยธรรม ไม่

เป็นเร่ืองท่ีโหดร้ายรุนแรง ไม่สร้างค่านิยมในทางท่ีผิด ไม่นาํเสนอเน้ือหาในทางลบ หรือล่อแหลม
ต่อศีลธรรม 

1.5  นาํเสนอเน้ือหาไดต้ามวตัถุประสงคส่ื์อความเขา้ใจตรงกนั 
2.  ภาษา 

2.1  ภาษาราบร่ืน สละสลวยเหมาะสมกับเน้ือหาและตวัละครนั้นๆ เป็นภาษาท่ี
เหมาะสมกบัวยัและส่ือความหมายไดเ้ขา้ใจโดยทัว่กนั 

2.2  ไม่มีถอ้ยคาํหยาบคายถา้เป็นร้อยกรองและบทกวีต่างๆ เลือกสรรภาษาไดอ้ย่าง
งดงาม มีอรรถรสทางวรรณศิลป์และใหค้วามสุนทรีต่อผูอ่้าน 

2.3  ใชป้ระโยคท่ียาวข้ึนและมีความซับซ้อนมากข้ึน แต่สามารถส่ือความหมายได้
ตรงตามวตัถุประสงคข์องผูเ้ขียน 

2.4  ถูกตอ้งตามหลกัภาษา 
3.  ภาพประกอบ 

3.1  มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเน้ือเร่ืองถ้าเป็นขอ้มูลทางด้านวิชาการ 
ภาพประกอบตอ้งเป็นภาพท่ีถูกตอ้ง 
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3.2  ไม่เนน้ภาพประกอบมากนกั 
3.3  สามารถส่ือความหมายไดช้ดัเจน 
3.4  ตอบสนองความสนใจ 
3.5  สีท่ีพิมพไ์ม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพของผูใ้ช ้

4.  องคป์ระกอบอ่ืนๆ 
4.1  เป็นหนงัสือท่ีเดก็อ่านแลว้สามารถเขา้ใจไดเ้อง 
4.2  ขนาดและสีของตวัอกัษรชดัเจน อ่านง่ายถูกตอ้งตามรูปแบบพยญัชนะไทย 
4.3  สีของกระดาษพ้ืนและสีของตวัอกัษรไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพตาของผูอ่้าน 
4.4  ตวัละครสมจริงมากข้ึน 
4.5  ขอ้มูลถูกตอ้งตามความเป็นจริง 
4.6  เน้ือหาควรใหก้าํลงัใจใหค้วามหวงัแก่ผูอ่้านเสริมสร้างใหเ้กิดปัญญาและกล่อม

เกลาจิตใจใหอ่้อนโยน 
สรุปไดว้่า เกณฑใ์นการคดัเลือกหนงัสือนิทานท่ีจะใชใ้นการจดักิจกรรมการอ่านแบบ

กวา้งขวางคร้ังน้ี ใชห้นังสือนิทานท่ีเหมาะสําหรับเด็กอายุระหว่าง 9-10 ปี ควรเป็นหนังสือท่ีมี
เน้ือหาใจความท่ีสมบูรณ์ ควรเป็นเร่ืองเก่ียวกบัสัตว ์ความรัก ครอบครัวหรือเร่ืองตลกขบขนัต่างๆ  
มีความสนุกสนานเพลิดเพลินมีตวัละครนอ้ย ไม่ซบัซอ้น ตวัละครมีลกัษณะเด่นเฉพาะตวั ภาษาท่ีใช้
ตอ้งเป็นภาษาท่ีเขา้ใจว่าย เหมาะสมกับวยัของนักเรียน ส่ือความหมายได้ชัดเจน และถูกต้อง 
ตามหลักภาษา ภาพประกอบต้องมีความสอดคล้องกับเน้ือเร่ือง มีการสอดแทรกคติธรรม 
เม่ือจบเร่ือง 

4.  ผูว้ิจยัสร้างแผนการจดัการเรียนรู้การอ่านเพื่อความเขา้ใจโดยใชกิ้จกรรมการอ่าน
แบบกวา้งขวางซ่ึงมีแผนการจดัการเรียนรู้ทั้งหมด 5 แผนแผนละ 4 คาบ คาบละ 50 นาที ใชเ้วลา
รวมกนัทั้งส้ิน 20 คาบ โดยในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 1-5 มีขั้นตอนการจดักิจกรรมการอ่านแบบ
กวา้งขวาง ดงัต่อไปน้ี 

ขั้นท่ี 1 การสนทนาเก่ียวกบัหนงัสือ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและกระตุน้ใหน้กัเรียน
เกิดความรู้สึกอยากอ่านหนงัสือ ครูจะเล่าเก่ียวกบัหนงัสือท่ีตนเองสนใจอ่านคร่าว ๆ ดว้ยนํ้ าเสียง
และท่าทางทีน่าต่ืนเตน้และน่าสนใจ แต่จะไม่เล่าเร่ืองราวทั้งหมด เพ่ือใหน้กัเรียนอยากติดตามและ
อยากนาํกลบัไปอ่านต่อดว้ยตนเอง โดยในระหว่างท่ีครูกาํลงัเล่าเร่ืองอยูน่ั้นก็จะส่งหนงัสือไปรอบๆ 
ห้องให้นักเรียนไดเ้ห็นหน้าปกและรูปภาพในเล่มเพ่ือเป็นการกระตุน้ให้นักเรียนเกิดความสนใจ
และอยากอ่าน 
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ขั้นท่ี 2 การฝึกหัดและอ่านออกเสียง ครูจะเป็นตน้แบบในการอ่านให้แก่นกัเรียน ใน
ขั้นตอนน้ีนกัเรียนจะใชบ้ทอ่านเดียวกนัทั้งชั้นเรียน ครูจะเป็นผูอ่้านออกเสียงใหน้กัเรียนฟังว่าในแต่
ละคาํหรือแต่ละประโยคควรออกเสียงหรือแสดงอารมณ์อยา่งไรเพ่ือใหน้กัเรียนฝึกออกเสียงตาม ซ่ึง
ในการอ่านออกเสียงนั้นจะตอ้งสอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ืองท่ีอ่านดว้ย ในขั้นตอนน้ีครูจะมีคาํถามท่ีคอย
ถามนักเรียนเป็นระยะ ๆ เพื่อทดสอบความเขา้ใจของนักเรียนต่อเร่ืองท่ีไดอ่้านและให้นกัเรียนได้
คาดเดาเหตุการณ์ล่วงหนา้ท่ีจะเกิดข้ึนในลาํดบัต่อไปของเร่ืองอีกดว้ย เพื่อจูงใจให้นกัเรียนอยากรู้ 
อยากอ่านต่อและไม่เกิดความเบ่ือหน่ายในการเรียน 

ขั้นท่ี 3 ขั้นตอนการอ่านในใจดว้ยตนเอง ในขั้นตอนน้ีจะเป็นขั้นท่ีตอ้งการใหน้กัเรียน
อ่านจริงดว้ยตนเอง ซ่ึงครูไดเ้ตรียมบทอ่านไวใ้นแผนการสอน นกัเรียนจะไดเ้ลือกอ่านเร่ืองท่ีตนเอง
สนใจมาอ่านคนละ 1 เร่ือง ก่อนท่ีครูจะใหน้กัเรียนไดอ่้านในใจดว้ยตนเองนั้น ครูจะใหน้กัเรียนอ่าน
โดยมีการจบัเวลาก่อน 2 นาที เม่ือครูให้สัญญาณหมดเวลา นกัเรียนก็จะขีดเส้นใตไ้วใ้ตค้าํท่ีตนเอง
อ่านถึงและนบัจาํนวนคาํทั้งหมดท่ีอ่านได ้เพื่อเป็นการฝึกความเร็วในการอ่านและดูพฒันาการใน
การอ่านของนกัเรียนว่าอ่านไดม้ากข้ึนหรือไม่ หลงัจากนั้นครูจะให้เวลานกัเรียนไดอ่้านบทอ่านท่ี
ตนเลือกโดยอ่านในใจ 20 นาที และในระหว่างท่ีนกัเรียนอ่านนั้นครูก็จะอ่านบทอ่านของตนเองไป
ดว้ยเพื่อเป็นตวัอยา่งในการอ่านท่ีดีให้กบันกัเรียน และครูจะคอยให้ความช่วยเหลือและคาํปรึกษา
เม่ือนักเรียนมีปัญหา ในขั้นตอนน้ีครูจะนาํนักเรียนมาอ่านท่ีห้องสมุดเพื่อสร้างบรรยากาศในการ
อ่านใหน้กัเรียนรู้สึกผอ่นคลายและมีความสุขในการอ่าน 

ขั้นท่ี 4ขั้นตอนการอภิปรายเร่ืองท่ีอ่าน ในขั้นตอนน้ีหลงัจากท่ีนักเรียนอ่านในใจจบ
แลว้ นกัเรียนท่ีอ่านเร่ืองเดียวกนั ก็จะมาจบักลุ่มกนัเพื่ออภิปรายเก่ียวกบัเร่ืองท่ีตนเองไดอ่้านมาตาม
ความเขา้ใจของตนเองโดยครูจะเป็นผูถ้ามคาํถามนาํ (Guided Questions) ในเร่ืองท่ีนกัเรียนอ่าน เพื่อ
เป็นแนวทางให้นกัเรียนในการอภิปรายเร่ืองท่ีอ่าน หลงัจากอภิปรายกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแลว้ ครูจะ
ใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมเด่ียว ซ่ึงนกัเรียนจะไดเ้ลือกทาํกิจกรรมท่ีตนเองสนใจ โดยในแต่ละคาบเรียน
นกัเรียนจะตอ้งไม่ทาํกิจกรรมซํ้ากบัท่ีเคยทาํมาก่อน ครูจะเป็นผูอ้ธิบายการทาํกิจกรรมในแต่ละแบบ
ให้แก่นักเรียน เช่น การตอบคาํถามจากเร่ืองท่ีอ่าน การเขียนสรุปหลงัการอ่าน การเล่าปากเปล่า
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน การวาดภาพแลว้เขียนอธิบายภาพท่ีวาด และการตั้งคาํถามจากเร่ืองท่ีอ่าน ซ่ึงเม่ือ
ทาํกิจกรรมตามแผนการจดัการเรียนรู้ทั้ง 5 แผน นกัเรียนจะมีช้ินงานครบทั้ง 5 ช้ินงานท่ีไม่ซํ้ ากนั 

ขั้นท่ี 5การเล่าทวนเร่ืองท่ีอ่านเพ่ือตรวจสอบความเขา้ใจหลงัจากทาํงานเด่ียวเรียบร้อย
แลว้ นกัเรียนจะออกมาเล่าทวนเร่ืองหนา้ชั้นเรียนให้เพื่อน ๆ ฟังเพื่อตรวจสอบความเขา้ใจในการ
อ่านของตนเองและเพื่อใหเ้พื่อนๆเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและอยากจะนาํหนงัสือเร่ืองท่ีเพื่อ
เล่ากลบัไปอ่านบา้ง 
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สําหรับการอ่านนอกชั้นเรียนจะเร่ิมในแผนการจดัการเรียนรู้ ท่ี 3, 4 และ 5  
ครูมอบหมายใหน้กัเรียนนาํหนงัสือท่ีตนเองสนใจกลบัไปอ่านนอกเวลา  3 เล่ม ต่อคน โดยนกัเรียน
จะเลือกอ่านเร่ืองท่ีตนเองสนใจ ซ่ึงครูจะไม่กาํหนดจาํนวนหนา้ใหน้กัเรียนอ่าน เพราะจาํนวนหนา้ท่ี
นกัเรียนอ่านไดน้ั้นจะตอ้งข้ึนอยูก่บัความชอบ ความสนุกและเพลิดเพลินของนกัเรียน ระยะเวลาใน
การอ่านนั้นครูและนักเรียนจะกาํหนดเวลาในการอ่านร่วมกนั หลงัจากอ่านเร่ือง ๆ หน่ึงจบแลว้ 
นักเรียนก็จะตอ้งทาํแบบบนัทึกการอ่านและเขียนสรุปเร่ืองท่ีอ่านเพ่ือนาํมาส่งครูให้ตรวจดูความ
เขา้ใจในการอ่านของนกัเรียน และปัญหาจากการอ่านของนกัเรียนเพื่อแกปั้ญหาใหก้บันกัเรียนเป็น
รายบุคคลต่อไป 
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ตารางท่ี 3.1 ตารางแสดงรายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีใช้ในกิจกรรมการอ่านแบบ
กวา้งขวาง 
 
แผน/เร่ือง จุดประสงค์ กจิกรรมในช้ันเรียน กจิกรรมนอกช้ันเรียน 

1.  การอ่าน
เพื่อความ
เขา้ใจโดยใช้
บทอ่านจาก
หนงัสือเรียน
วรรณคดี
และ
วรรณกรรม 
ชั้น
ประถมศึกษา
ปีท่ี4 
2.  การอ่าน
เพื่อความ
เขา้ใจโดยใช้
บทอ่านจาก
หนงัสือเรียน
วรรณคดี
และ
วรรณกรรม
เล่ม 
ประถมศึกษา 
ปีท่ี 4 
3.  อ่านเพื่อ
ความเขา้ใจ
เร่ืองเก่ียวกบั
สตัวเ์ล้ียง 

เพื่อให้
นกัเรียนเขา้ใจ
เน้ือหาในบท
อ่านท่ีนกัเรียน
เลือกอ่าน และ
สามารถ 
อภิปราย สรุป
ความสาํคญั
จากเร่ืองท่ีอ่าน 
แสดงความ
คิดเห็นตั้ง
คาํถามหรือ
ตอบคาํถาม
จากเร่ืองท่ีอ่าน
ได ้ตลอดจน
สามารถการ
คาดเดา
เหตุการณ์
ล่วงหนา้ได้
ดว้ย 

ขั้นที ่1การสนทนา
เก่ียวกบัหนงัสือ เพื่อ
เป็นการสร้างแรงจูงใจ
และกระตุน้ให้
นกัเรียนเกิดความรู้สึก
อยากอ่านหนงัสือ ครู
จะเล่าเก่ียวกบัหนงัสือ
ท่ีตนเองสนใจอ่าน
คร่าว ๆ ดว้ยนํ้าเสียง
และท่าทางทีน่า
ต่ืนเตน้และน่าสนใจ 
แต่จะไม่เล่าเร่ืองราว
ทั้งหมด เพื่อให้
นกัเรียนอยากติดตาม
และอยากนาํกลบัไป
อ่านต่อดว้ยตนเอง 
โดยในระหวา่งท่ีครู
กาํลงัเล่าเร่ืองอยูน่ั้นก็
จะส่งหนงัสือไปรอบๆ
หอ้งใหน้กัเรียนไดเ้ห็น
หนา้ปกและรูปภาพใน
เล่มเพื่อเป็นการ
กระตุน้ใหน้กัเรียนเกิด 
ความสนใจและอยาก
อ่าน 

ครูอธิบายเก่ียวกบัการยมื-คืนหนงัสือใน
หอ้งสมุด และขั้นตอนวิธีการทาํแบบ
บนัทึกการอ่าน นกัเรียนนาํหนงัสือท่ี
ตนเองสนใจกลบัไปอ่านนอกเวลา 3  
เล่ม ต่อคน โดยผูเ้รียนจะเลือกอ่านเร่ือง
ท่ีตนเองสนใจ ซ่ึงครูจะไม่กาํหนด
จาํนวนหนา้ใหน้กัเรียนอ่าน เพราะ
จาํนวนหนา้ท่ีนกัเรียนอ่านไดน้ั้นจะตอ้ง
ข้ึนอยูก่บัความชอบ ความสนุกและ
เพลิดเพลินของนกัเรียน ระยะเวลาใน
การอ่านนั้นครูและนกัเรียนจะ
กาํหนดเวลาในการอ่านร่วมกนั หลงัจาก
อ่านเร่ือง ๆ หน่ึงจบแลว้ นกัเรียนก็
จะตอ้งทาํแบบบนัทึกการอ่าน 
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ตารางที ่3.1 (ต่อ) 
 

แผนเร่ือง จุดประสงค์ กจิกรรมในช้ันเรียน กจิกรรมนอกช้ันเรียน 

4.  อ่านเพื่อความ
เขา้ใจเร่ือง 
ครอบครัว 
5.การอ่านเพื่อ
ความเขา้ใจเร่ือง
เก่ียวกบัการผจญ
ภยั 

 ขั้นที ่2การฝึกหดัและอ่านออก
เสียง โดยครูจะเป็นตน้แบบใน
การอ่านใหแ้ก่นกัเรียน ใน
ขั้นตอนน้ีนกัเรียนจะใชบ้ทอ่าน
เดียวกนัทั้งชั้นเรียน ครูจะเป็น 
ขั้นตอนน้ีนกัเรียนจะใชบ้ทอ่าน
เดียวกนัทั้งชั้นเรียน ครูจะเป็น
ผูอ่้านออกเสียงใหน้กัเรียนฟังวา่
ในแต่ละคาํหรือแต่ละประโยค
ควรออกเสียงหรือแสดงอารมณ์
อยา่งไรเพ่ือใหน้กัเรียนฝึกออก
เสียงตาม ซ่ึงในการอ่านออกเสียง
นั้นจะตอ้งสอดคลอ้งกบัเน้ือเร่ือง
ท่ีอ่านดว้ย ในขั้นตอนน้ีครูจะมี
คาํถามท่ีคอยถามนกัเรียนเป็น
ระยะ ๆ เพื่อทดสอบความเขา้ใจ
ของนกัเรียนต่อเร่ืองท่ีไดอ่้าน
และใหน้กัเรียนไดค้าดเดา
เหตุการณ์ล่วงหนา้ท่ีจะเกิดข้ึนใน
ลาํดบัต่อไปของเร่ืองอีกดว้ย เพื่อ
จูงใจใหน้กัเรียนอยากรู้ อยาก
อ่านต่อและไม่เกิดความเบ่ือ
หน่ายในการเรียน 
ขั้นที ่3  ขั้นตอนการอ่านในใจ
ดว้ยตนเอง ในขั้นตอนน้ีจะเป็น 
ขั้นท่ีตอ้งการใหน้กัเรียนอ่านจริง
ดว้ยตนเอง ซ่ึงครูไดเ้ตรียมบท 

และเขียนสรุปเร่ืองท่ี
อ่านเพื่อนาํมาส่งครูให้
ตรวจดูความเขา้ใจใน
การอ่านของนกัเรียน 
และปัญหาจากการอ่าน
ของนกัเรียนเพื่อ
แกปั้ญหาใหก้บันกัเรียน
เป็นรายบุคคลต่อไป 
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ตารางที ่3.1 (ต่อ) 
 

แผน/เร่ือง จุดประสงค์ กจิกรรมในช้ันเรียน กจิกรรมนอกช้ันเรียน 
  ขั้นท่ีตอ้งการใหน้กัเรียนอ่านจริง

ดว้ยตนเอง ซ่ึงครูไดเ้ตรียมบท

อ่านไวใ้นแผนการสอน นกัเรียน

จะไดเ้ลือกอ่านเร่ืองท่ีตนเอง

สนใจมาอ่านคนละ 1 เร่ือง 

ก่อนท่ีครูจะใหน้กัเรียนไดอ่้าน

ในใจดว้ยตนเองนั้น ครูจะให้

นกัเรียนอ่านโดยมีการจบัเวลา

ก่อน 2 นาที เม่ือครูใหส้ญัญาณ

หมดเวลา นกัเรียนกจ็ะขีดเสน้ใต้

ไวใ้ตค้าํท่ีตนเองอ่านถึงและนบั

จาํนวนคาํทั้งหมดท่ีอ่านได ้เพื่อ

เป็นการฝึกความเร็วในการอ่าน

และดูพฒันาการในการอ่านของ

นกัเรียนวา่อ่านไดม้ากข้ึนหรือไม่ 

หลงัจากนั้นครูจะใหเ้วลา

นกัเรียนไดอ่้านบทอ่านท่ีตน

เลือกโดยอ่านในใจ 20 นาที และ

ในระหวา่งท่ีนกัเรียนนั้นครูกจ็ะ

อ่านบทอ่านของตนเองไปดว้ย 
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ตารางที ่3.1 (ต่อ) 
 

แผน/เร่ือง จุดประสงค์ กจิกรรมในช้ันเรียน กจิกรรมนอกช้ันเรียน 
  เพื่อเป็นตวัอยา่งในการอ่านท่ีดี

ใหก้บันกัเรียน และครูจะคอยให้

ความช่วยเหลือใหค้าํปรึกษาเม่ือ

นกัเรียนมีปัญหา ในขั้นตอนน้ีครู

จะพานกัเรียนมาอ่านท่ีหอ้งสมุด

เพื่อสร้างบรรยากาศในการอ่าน

ใหน้กัเรียนรู้สึกผอ่นคลายและมี

ความสุขในการอ่าน 

ขั้นที ่4   ขั้นตอนการอภิปราย

เร่ืองท่ีอ่าน ในขั้นตอนน้ีหลงัจาก

ท่ีนกัเรียนอ่านในใจจบแลว้ 

นกัเรียนท่ีอ่านเร่ืองเดียวกนั กจ็ะ

มาจบักลุ่มกนัเพื่ออภิปราย

เก่ียวกบัเร่ืองท่ีตนเองไดอ่้านมา

ตามความเขา้ใจของตนเองโดย

ครูจะเป็นผูถ้ามคาํถามนาํ 

(Guided Questions) ในเร่ืองท่ี

นกัเรียนอ่าน เพื่อเป็นแนวทางให้

นกัเรียนในการอภิปรายเร่ืองท่ี

อ่าน หลงัจากอภิปรายกลุ่มเสร็จ

เรียบร้อยแลว้ ครูจะใหน้กัเรียน

ทาํกิจกรรมเด่ียว 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ) 
 

แผน/เร่ือง จุดประสงค์ กจิกรรมในช้ันเรียน กจิกรรมนอกช้ันเรียน 
 
 

 ซ่ึงนกัเรียนจะไดเ้ลือกทาํกิจกรรมท่ี

ตนเองสนใจ โดยในแต่ละคาบเรียน

นกัเรียนจะตอ้งไม่ทาํกิจกรรมซํ้ากบัท่ี

เคยทาํมาก่อน ครูจะเป็นผูอ้ธิบายการ

ทาํกิจกรรมในแต่ละใบงานใหแ้ก่

นกัเรียน เช่น การตอบคาํถามจากเร่ือง

ท่ีอ่าน การเขียนสรุปหลงัการอ่าน การ

เล่าปากเปล่าเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน การ

วาดภาพแลว้เขียนอธิบายภาพวาดและ

การตั้งคาํถามจากเร่ืองท่ีอ่าน ซ่ึงเม่ือ

ทาํกิจกรรมตามแผนการจดัการเรียนรู้

ทั้ง 5 แผน นกัเรียนจะมีช้ินงานครบ

ทั้ง 5 ช้ินงานท่ีไม่ซํ้ ากนั 

ขั้นที่ 5การเล่าทวนเร่ืองท่ีอ่านเพื่อ
ตรวจสอบความเขา้ใจ หลงัจากทาํงาน
เด่ียวเรียบร้อยแลว้ นกัเรียนจะออกมา
เล่าทวนเร่ืองหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนๆ
ฟังเพื่อตรวจสอบความเขา้ใจในการ
อ่านของตนเองและเพ่ือใหเ้พ่ือนๆเกิด
ความสนุกสนานเพลิดเพลินและ
อยากจะนําหนังสือเ ร่ืองท่ีเพื่อ เ ล่า
กลบัไปอ่านบา้ง 
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5.  ผูว้ิจยันาํแผนการจดัการเรียนรู้การอ่านเพ่ือความเขา้ใจ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 4 ท่ีเรียนโดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความ
สอดคลอ้งขององคป์ระกอบในแผนการจดัการเรียนรู้ในดา้นภาษาและความเท่ียงตรงของเน้ือหา 
(Content validity) จุดประสงคก์ารเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน การวดัผลและประเมินผล 
ความชดัเจนและความถูกตอ้งของภาษาท่ีใช ้และจะนาํขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากความคิดเห็นของ
ผูเ้ช่ียวชาญมาคาํนวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยกาํหนดเกณฑก์ารพิจารณาดงัน้ี 

+1  หมายถึง    แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 
 0  หมายถึง    ไม่แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 
-1  หมายถึง    แน่ใจวา่แผนการจดัการเรียนรู้ไม่มีความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดั 
แผนการจดัการเรียนรู้การอ่านเพ่ือความเขา้ใจ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

มีค่า IOC เท่ากบั 0.66 - 1 
3.3.2  แบบทดสอบวดัความสามารถทางการอ่านเพื่อความเขา้ใจ  

แบบทดสอบวดัความสามารถทางการอ่านเพ่ือความเขา้ใจ ก่อนและหลงัเรียนการอ่าน
เพื่อความเขา้ใจโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง 

1.  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสาร ตาํราและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการอ่านเพ่ือความเขา้ใจโดยใช้
กิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง 

2.  ผูว้ิจยัวิเคราะห์เน้ือหาและจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
3.  ผูว้ิจยัสร้างแบบวดัความสามารถทางการอ่านเพ่ือความเขา้ใจ ก่อนและหลงัเรียน

การอ่านเพื่อความเขา้ใจโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง เป็นขอ้สอบแบบปรนยั จาํนวน 10 
ขอ้ จาํนวน 10 คะแนน โดยขอ้สอบก่อนและหลงัเรียนจะเป็นคนละชุดกนั เพื่อป้องกนัการจดจาํ
คาํตอบ อยา่งไรกต็ามขอ้สอบทั้งสองชุดน้ีจะมีค่าความยากง่ายเท่ากนั  

4.  ผูว้ิจยันาํแบบทดสอบวดัความสามารถทางการอ่านเพื่อความเขา้ใจ ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี  4 ท่ี เ รียนโดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง  เสนอต่อผู ้เ ช่ียวชาญ  
เพื่อตรวจสอบความสอดคลอ้ง (IOC) โดยกาํหนดเกณฑก์ารพิจารณาดงัน้ี 

+1 หมายถึง     แน่ใจวา่ขอ้คาํถามมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคท่ี์วดั 
  0 หมายถึง    ไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคท่ี์วดั 
-1 หมายถึง     แน่ใจวา่ขอ้คาํถามไม่มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคท่ี์วดั 

แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านเ พ่ือความเข้าใจของนักเ รียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 มีค่า IOC เท่ากบั 0.66 – 1 
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5.  ผูว้ิจยันาํแบบทดสอบวดัความสามารถทางการอ่านเพ่ือความเขา้ใจ ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง ท่ีผ่านการปรับปรุงแกไ้ขตาม
ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญแลว้ไปทดลองใช ้(Tryout) กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จาํนวน 
10 คน เป็นนักเรียนจากโรงเรียนบา้นหนองกร่าง ตาํบลหนองกร่าง อาํเภอบ่อพลอย จงัหวดั
กาญจนบุรี ซ่ึงเป็นโรงเรียนท่ีอยู่ใกลเ้คียง โดยจะนาํคะแนนมาวิเคราะห์ตรวจสอบหาค่าความยาก
ง่าย(p) และอาํนาจจาํแนก(r) เป็นรายขอ้ โดยใชเ้ทคนิค 27% ของ Chung Teh Fan (ลว้น สายยศ; 
และองัคณา สายยศ, 2538) แลว้เลือกเฉพาะขอ้สอบท่ีมีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง .20 - .80 และค่า
อาํนาจจาํแนก (r) ตั้งแต่ .20 ข้ึนไป  

3.3.3  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการอ่าน หลงัการเรียนการอ่านเพ่ือความเขา้ใจโดยใช้
กิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง 

1.  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสาร ตาํราและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการอ่าน เพื่อเป็นแนวทางในการ
สร้างแบบทดสอบ 

2.  ผูว้ิจยัวิเคราะห์สาระการเรียนรู้และจุดประสงคก์ารเรียนรู้  
 3.  ผูว้ิจยัสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านใหเ้น้ือหามีความสอดคลอ้ง

กบัจุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยเป็นหลกั ในแบบทดสอบเป็นขอ้สอบแบบปรนัย 4 
ตวัเลือก จาํนวน 20 ขอ้ 20 คะแนน โดยให้นกัเรียนเลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว เกณฑ์
ในการพิจารณาใหค้ะแนน คือ ตอบถูกให ้1 คะแนน ตอบผดิ ให ้0 คะแนน 

ลกัษณะคาํถาม จะครอบคลุมระดบัความเขา้ใจในการอ่าน 3 ระดบั ตามแนวคิดของ
บุญไทย พลคอ้ (2553) คือ  

1.  ระดบัขอ้เทจ็จริงคือ คาํถามท่ีไดจ้ากการจาํหรือการสงัเกต 
2.  ระดบัตีความ คือความเขา้ใจในระดบัท่ีผูอ่้านสามารถจบัความสัมพนัธ์ต่าง ๆ ได ้

เปรียบเทียบขอ้เทจ็จริงจากการอ่านกบัประสบการณ์ส่วนตวัของผูอ่้านได ้เขา้ใจลาํดบัเหตุการณ์ต่าง 
ๆ โดยมองเห็นความสมัพนัธ์ท่ีเป็นเหตุเป็นผลกนัและสามารถตีความขอ้ความทัว่ ๆ ไปได ้ 

3.  ระดบัการประเมินค่าคือความเขา้ใจในระดบัท่ีผูอ่้านสามารถประเมินแนวคิดของ
ผูเ้ขียนได ้สามารถนาํความคิดนั้นไปประยกุตใ์ชก้บัสถานการณ์ใหม่ ๆ ได ้

4.  นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ี
เรียนโดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบหาค่าความ
สอดคลอ้ง (IOC) โดยกาํหนดเกณฑก์ารพิจารณาดงัน้ี 
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+1 หมายถึง  แน่ใจวา่ขอ้คาํถามมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคท่ี์วดั 
  0 หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคท่ี์วดั 
-1 หมายถึง  แน่ใจวา่ขอ้คาํถามไม่มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคท่ี์วดั 

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการอ่าน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีค่า IOC เท่ากบั 0.66 - 1 
5.  นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ี

เรียนโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง ท่ีผ่านการปรับปรุงตามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ
แลว้ไปทดลองใช ้ (Tryout) กบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จาํนวน 10 คน เป็นนกัเรียนจาก
โรงเรียนบา้นหนองกร่าง ตาํบลหนองกร่าง อาํเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี ซ่ึงเป็นโรงเรียนท่ีอยู่
ใกลเ้คียง โดยจะนาํคะแนนมาวิเคราะห์ตรวจสอบหาค่าความยากง่าย(p) และอาํนาจจาํแนก(r) เป็น
รายขอ้ โดยใชเ้ทคนิค 27%ของ Chung Teh Fan (ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ, 2538) แลว้เลือก
เฉพาะขอ้สอบท่ีมีค่าความยากง่าย (p) ระหวา่ง .20 - .80 และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ตั้งแต่ .20 ข้ึนไป  

3.2.4  แบบฝึกหัดในชั้นเรียนงานเด่ียวและงานกลุ่ม ของนกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียน
การอ่านเพื่อความเขา้ใจโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง 

1.  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสาร ตาํราและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการอ่าน เพื่อเป็นแนวทางในการ
สร้างแบบบนัทึกการอ่าน 

2.  ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอบเขตของเน้ือหาและวตัถุประสงคข์องการทาํวิจยั 
3.  ผูว้ิจัยสร้างแบบฝึกหัดในชั้นเรียนงานเด่ียวและงานกลุ่ม ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง  แบบฝึกหดังานเด่ียวไดแ้ก่ใบงาน 
5 ใบงาน คือ ใบงานการตอบคาํถามจากเร่ืองท่ีอ่าน ใบงานการเขียนสรุปหลงัการอ่าน ใบงานการเล่า
ปากเปล่าเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน ใบงานการวาดภาพและเขียนอธิบายภาพวาดและการตั้งคาํถามจาก
เร่ืองท่ีอ่านส่วนใบงานกลุ่มคือใบงานการตอบคาํถามจากเร่ืองท่ีอ่านจากนั้นนาํแบบฝึกหัดในชั้น
เรียนงานเด่ียวและงานกลุ่มของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ทีเรียนโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบ
กวา้งขวาง เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อตรวจหาค่าสอบความสอดคลอ้ง (IOC)โดยกาํหนดเกณฑ์การ
พิจารณาดงัน้ี 

+1 หมายถึง  แน่ใจวา่มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
  0 หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
-1 หมายถึง  แน่ใจวา่ไม่มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

สมุดบนัทึกการอ่านนอกชั้นเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีค่า IOC เท่ากบั 0.66 - 1 
4.  นาํแบบฝึกหดัในชั้นเรียนงานเด่ียวและงานกลุ่มปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของ

ผูเ้ช่ียวชาญและนาํไปใชใ้นการดาํเนินการวจิยัต่อไป 
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3.3.5  แบบบนัทึกการอ่านนอกชั้นเรียน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนการอ่าน
เพื่อความเขา้ใจโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง 

1.  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสาร ตาํราและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการอ่าน เพื่อเป็นแนวทางในการ
สร้างแบบบนัทึกการอ่าน 

2.  ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอบเขตของเน้ือหาและวตัถุประสงคข์องการทาํวิจยั 
3.  ผูว้ิจยัสร้างแบบบนัทึกการอ่านนอกชั้นเรียน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ี

เรียนโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง ซ่ึงหวัขอ้ในการบนัทึก คือ ช่ือหนงัสือ ผูแ้ต่ง วนัเดือน
ปีท่ีอ่าน จาํนวนหนา้ท่ีอ่าน สรุปใจความสาํคญัของเร่ืองท่ีอ่าน ขอ้คิดท่ีไดจ้ากการอ่าน การนาํขอ้คิด
ท่ีไดจ้ากการอ่านมาปรับใชใ้นชีวิตประจาํวนั ความรู้สึกต่อการบนัทึกการอ่าน ลายเซ็นผูป้กครอง 
และลายเซ็นครูผูส้อน 

4.  นาํแบบบนัทึกการอ่านนอกชั้นเรียน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ทีเรียนโดย
ใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อตรวจหาค่าสอบความสอดคลอ้ง 
(IOC)โดยกาํหนดเกณฑก์ารพิจารณาดงัน้ี 
  +1 หมายถึง  แน่ใจวา่มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
    0 หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
  -1 หมายถึง  แน่ใจวา่ไม่มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
สมุดบนัทึกการอ่านนอกชั้นเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีค่า IOC เท่ากบั 0.66 - 1 

5.  นาํแบบบนัทึกการอ่านนอกชั้นเรียนปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ 
และนาํไปใชใ้นการดาํเนินการวิจยัต่อไป 

3.3.6  แบบสอบถามความพึงพอใจของของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนการอ่าน
เพื่อความเขา้ใจโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง 

1.  ผูว้ิจยัศึกษาเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการ
เรียนเพื่อเป็นแนวทางในการเสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใชกิ้จกรรมการอ่าน
แบบกวา้งขวาง 

2.  ผูว้ิจยักาํหนดประเด็นในการประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการ
เรียนโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวางในดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ดา้นส่ือการเรียนรู้ 
และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ลกัษณะรูปแบบการวดัเป็นแบบใชม้าตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของ Likert Scaleโดยมีระดบัคะแนน ดงัน้ี 
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  ระดบั  5  หมายถึง    มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 
  ระดบั  4   หมายถึง   มีความพึงพอใจมาก 
  ระดบั  3   หมายถึง   มีความพึงพอใจปานกลาง 
  ระดบั  2   หมายถึง   มีความพึงพอใจนอ้ย 
  ระดบั  1   หมายถึง   มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
ใชเ้กณฑก์ารแปลความหมาย ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
  ค่าเฉล่ีย  4.51-5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย  3.51-4.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบัมาก 
  ค่าเฉล่ีย  2.51-3.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย  1.51-2.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบันอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย  1.00-1.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 

3.  นาํแบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนการอ่านเพ่ีอความเขา้ใจ 
ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง ท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึน ให้
อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบคุณภาพดา้นความตรงเชิงเน้ือหา ความชดัเจนของคาํถาม ความถูกตอ้ง
ดา้นภาษา ใหข้อ้เสนอแนะ และทาํการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

4.  นาํแบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนการอ่าน
เพื่อความเขา้ใจโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง เสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบหาค่า
ความสอดคลอ้ง (IOC)โดยกาํหนดเกณฑก์ารพิจารณาดงัน้ี 
  +1 หมายถึง แน่ใจวา่มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
    0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
  -1 หมายถึง แน่ใจวา่ไม่มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีค่า IOC เท่ากบั 0.66 – 1 

5.  นาํแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 แกไ้ขตาม
คาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ และนาํไปใชใ้นการดาํเนินการวจิยัต่อไป 
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3.4  ขั้นตอนเกบ็รวบรวมข้อมูล   
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู ้วิจัยได้ดํา เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง  

ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายคือนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบา้นหลงัเขา ตาํบลหนองกร่าง อาํเภอ
บ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรีโดยดาํเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

3.4.1  ผูว้ิจยัช้ีแจงวตัถุประสงคใ์นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหก้บันกัเรียนไดท้ราบ 
3.4.2  ผูว้ิจยัทดสอบก่อนเรียนกบันกัเรียน โดยใชแ้บบทดสอบวดัความสามารถการอ่าน 

เพื่อความเขา้ใจ เป็นแบบทดสอบแบบปรนยั จาํนวน 10 ขอ้ และบนัทึกคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบ
ก่อนเรียนไว ้เพื่อการนาํไปใชเ้ปรียบเทียบกบัแบบทดสอบหลงัเรียน 

3.4.3  ผูว้ิจยัดาํเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนจาํนวน 5 
แผน ใชเ้วลาแผนละ 4 คาบ คาบละ 50 นาที รวม 20 คาบในแต่ละคาบนกัเรียนจะตอ้งทาํแบบฝึกหดั
งานเด่ียวคนละ 1 ใบงานและแบบฝึกหัดงานกลุ่ม กลุ่มละ 1 ใบงาน เม่ือดาํเนินการตามแผนครบ 
ทั้ง 5 แผนแลว้ นกัเรียนจะตอ้งมีใบงานเด่ียวคนละ 5 ใบงาน และใบงานกลุ่ม กลุ่มละ 4 ใบงาน 

3.4.4  ผูว้ิจยัให้นกัเรียนทาํกิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวางนอกเวลาเรียน โดยนกัเรียนอ่าน
หนังสือนอกเวลาเรียน และทาํบนัทึกหลงัการอ่านในแบบบนัทึกการอ่าน โดยเขียนบนัทึก 3 คร้ัง  
ในแผนท่ี 3, 4 และ 5 

3.4.5  หลงัจากส้ินสุดการเรียนการสอนแลว้ ผูว้ิจยัทดสอบหลงัเรียนแก่นักเรียนโดยใช้
แบบทดสอบวดัความสามารถทางการอ่านเพื่อความเขา้ใจ คนละชุดกบัแบบทดสอบก่อนเรียน 

3.4.6  ผูว้ิจยัให้นกัเรียนทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการอ่าน หลงัจบการเรียนการอ่าน
เพื่อความเขา้ใจโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง จาํนวน 20 ขอ้  

3.4.7  ผูว้ิจยัให้นกัเรียนทาํแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนการอ่านเพ่ือความเขา้ใจ
โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง โดยประเมินดา้นครูผูส้อน ดา้นเน้ือหา ดา้นกิจกรรมการ
เรียนการสอนและดา้นประโยชน์ในการนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

3.4.8  ผูว้ิจยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลทั้งหมดเพื่อนาํไปวิเคราะห์ 
 

3.5  การวเิคราะห์ข้อมูล 
3.5.1  วิเคราะห์เปรียบเทียบผลคะแนนแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านเพื่อความ

เขา้ใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนเรียนและหลงัการเรียนโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบ
กวา้งขวาง โดยการทดสอบค่าสถิติ t-test (Dependent Sample) 

3.5.2  วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการอ่าน โดยค่าสถิติพื้นฐานท่ีใชใ้นกาวิเคราะห์
ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
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3.5.3  วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทาํแบบฝึกหัดในชั้นเรียนงานเด่ียวและงานกลุ่ม และแบบ
บนัทึกการอ่านนอกชั้นเรียน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนการอ่านเพ่ือความเขา้ใจโดย
ใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง โดยใชก้ารหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและการพรรณนา 

3.5.4  วิเคราะห์ประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจของของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  
ท่ีเรียนการอ่านเพ่ือความเขา้ใจโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง โดยใชค้่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
3.6  สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิจยัคร้ังน้ีใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
3.6.1  สถิติพื้นฐาน 

ค่าเฉล่ีย (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 

X  = 
N

X  

เม่ือ X  แทน ค่าเฉล่ีย 

X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
 N แทน จาํนวนคะแนนนกัเรียนทั้งหมด 

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
 

S.D.=
∑ (∑ )( )  

เม่ือ S.D. แทน ส่วนเบ่งเบนมาตรฐาน ∑ 2 แทน คะแนนนกัเรียนแต่ละคน (∑ )2 แทน ค่าเฉล่ีย 
N แทน จาํนวนขอ้มูลทั้งหมด 

3.6.2  สถิติท่ีใชใ้นการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
หาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) (เทียมจนัทร์ พานิชยผ์ลินไชย,  2539) 

IOC = ∑  

IOC  แทน  ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัพฤติกรรม 
∑R แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
N แทน จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
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ดชันีความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านเพ่ือความเขา้ใจและ

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชสู้ตร ลว้น สายยศ ; และองัคณา สายยศ (2543) 

P =  
N

R  

P แทน ค่าความยากง่ายของคาํถามแต่ละขอ้ 
R แทน จาํนวนนกัเรียนท่ีทาํขอ้นั้นถูก 
N แทน จาํนวนนกัเรียนทั้งหมดท่ีทาํขอ้สอบขอ้นั้น 

การหาค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบแบบทดสอบวดัความสามารถการอ่านเพื่อความ

เขา้ใจและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

r = 

2

n
PP LH   

r  แทน ค่าอาํนาจจาํแนก 
PH แทน จาํนวนนกัเรียนท่ีตอบถูกในกลุ่มคะแนนสูง 
PL แทน จาํนวนนกัเรียนท่ีตอบถูกในกลุ่มคะแนนตํ่า 
n แทน จาํนวนนกัเรียนทั้งหมดในกลุ่มคะแนนสูงหรือกลุ่มคะแนนตํ่า  

3.6.3  สถิติในการทดสอบสมมุติฐาน 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนความสามารการอ่านเพื่อความเขา้ใจ ใชส้ถิติ Paired t- 

test ลว้น สายยศและองัคณา สายยศ (2540) =	 ∑∑ (∑ )  

t  แทน ค่าสถิติท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบกบัค่าวิกฤติเพื่อทราบความมีนยัสาํคญั 
 D  แทน ค่าความต่างระหวา่งคะแนนก่อนเรียน 
 n แทน จาํนวนนกัเรียน 
 ∑  แทน ผลรวมของความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลงัเรียนของนกัเรียนทุกคน ∑ 2  แทน ผลรวมของความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนของ 

นกัเรียนแต่ละคนยกกาํลงัสอง (∑ )2  แทน ผลรวมของความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนของ 
   นกัเรียนทุกคนยกกาํลงัสอง 
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บทที ่4  
ผลการศึกษา 

 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการพฒันาความสามารถทางการอ่านเพ่ือความเขา้ใจ ของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง ซ่ึงมีวตัถุประสงคข์องการวิจยั  
ดงัน้ี (1) เพื่อศึกษาพฒันาความสามารถทางการอ่านเพื่อความเขา้ใจ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีท่ี 4 ก่อนและหลงัการเรียนการอ่านเพ่ือความเขา้ใจโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง  
(2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการอ่าน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 หลงัการเรียนการอ่านเพื่อ
ความเขา้ใจโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการเรียนการอ่านเพ่ือความเขา้ใจ โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั มีดงัน้ี (1) แผนการจดัการเรียนรู้การอ่านเพ่ือความเขา้ใจของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง จาํนวน 5 แผน แผนละ 4 คาบ คาบละ  
50 นาที รวม 20 คาบ (2) แบบทดสอบวดัความสามารถทางการอ่านเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ก่อนและหลังเรียนการอ่านเพื่อความเขา้ใจโดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบ
กวา้งขวาง (3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  
หลงัการเรียนการอ่านเพ่ือความเขา้ใจโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง (4) แบบฝึกหัด 
ในชั้นเรียนทั้งงานเด่ียวและงานกลุ่ม ของนกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนการอ่านเพ่ือความเขา้ใจ
โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง(5) แบบบนัทึกการอ่านนอกชั้นเรียน ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนการอ่านเพ่ือความเขา้ใจโดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง  
(6) แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ท่ีเรียนการอ่านเพื่อความเขา้ใจ
โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง โดยผูว้ิจยัขอเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบสามารถทางการอ่านเพื่อความเขา้ใจ ก่อนและหลงัเรียน
การอ่านเพื่อความเขา้ใจโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง 

ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการอ่าน หลงัการเรียนการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวางตอนท่ี 5 ผลการศึกษาคะแนนรวมของการทาํแบบฝึกหดังาน
เด่ียว โดยศึกษาใบงาน 5 ใบงาน จากการเรียน 5 คร้ัง ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียน 
การอ่านเพื่อความเขา้ใจโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง 
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ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาคะแนนรวมของการทาํแบบฝึกหัดงานเด่ียว โดยศึกษาใบงาน 5 
ใบงาน จากการเรียน 5 คร้ัง ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนการอ่านเพ่ือความเขา้ใจโดย
ใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง 

ตอนท่ี 4 ผลการศึกษาพฒันาการของการทาํแบบฝึกหดังานเด่ียว โดยศึกษาใบงาน 5 ใบ
งาน จากการเรียน 5 คร้ัง ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนการอ่านเพื่อความเขา้ใจโดยใช้
กิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง   

ตอนท่ี 5 ผลการศึกษาคะแนนรวมของการทาํแบบฝึกหดังานกลุ่ม โดยศึกษาใบงานการ
ตอบคาํถามจากเร่ืองท่ีอ่าน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนการอ่านเพื่อความเขา้ใจโดยใช้
กิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง 

ตอนท่ี 6 ผลการศึกษาพฒันาการของการทาํแบบฝึกหดังานกลุ่ม โดยศึกษาใบงานการ
ตอบคาํถามจากเร่ืองท่ีอ่าน ทั้งหมด 4 กลุ่ม 4 ใบงาน จากการเรียน 5 คร้ัง ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนการอ่านเพื่อความเขา้ใจโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง 

ตอนท่ี 7 ผลการศึกษาคะแนนรวมของการทาํแบบฝึกหัดการอ่านนอกชั้นเรียน โดย
ศึกษาจากสมุดบนัทึกการอ่านนอกชั้นเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนการอ่านเพ่ือ
ความเขา้ใจโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง 

ตอนท่ี 8 ผลการศึกษาพฒันาการของการทาํแบบฝึกหดัการอ่านนอกชั้นเรียน โดยศึกษา
จากคะแนนของการทาํแบบฝึกหัดการอ่านนอกชั้นเรียน ผา่นแบบบนัทึกการอ่านนอกชั้นเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบ
กวา้งขวาง 

ตอนท่ี 9 ผลระดบัความพึงพอใจต่อการเรียนการอ่านเพื่อความเขา้ใจ ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



66 

   
 

 ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถทางการอ่านเพื่อความเข้าใจ ก่อนและหลังการ
เรียนการอ่านเพือ่ความเข้าใจโดยใช้กจิกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง 
 
ตารางที่ 4.1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถทางการอ่านเพื่อความเขา้ใจ ก่อนและหลงัการเรียน
การอ่านเพื่อความเขา้ใจโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง 
 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม ค่าเฉลีย่ S.D. t sig. 
ก่อนเรียน 

16 10 
3.26 0.49 

-22.18 .00* 
หลงัเรียน 9.43 0.83 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติระดบัเท่ากบั 0.5 
 

จากตาราง 4.1 เปรียบเทียบความสามารถทางการอ่านเพื่อความเขา้ใจของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง ก่อนเรียนและหลงัเรียน พบว่า
นกัเรียนไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.26 จากก่อนเรียน(ค่าเฉล่ีย = 3.26, S.D. = 0.49)  และไดค้ะแนนเฉล่ีย 
9.43. จากหลงัเรียน (ค่าเฉล่ีย = 9.43, S.D. = 0.83) และเม่ือทดสอบสถิติ Paired-test ความสามารถ
ทางการอ่านเพื่อความเขา้ใจหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญั สถิติท่ีระดบั 0.5 (t = -22.18, 
sig = 0.00) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยั 
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ตอนที่ 2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  
หลงัการเรียนการอ่านเพือ่ความเข้าใจโดยใช้กจิกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง 
 
ตารางที่ 4.2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 หลงัการเรียน
การอ่านเพื่อความเขา้ใจโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง จาํนวน 20 ขอ้ 

 
เลขที ่ คะแนนรวม (20) ร้อยละ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 
1 18 90 ผา่น 
2 17 85 ผา่น 
3 18 90 ผา่น 
4 16 80 ผา่น 
5 17 85 ผา่น 
6 17 85 ผา่น 
7 18 90 ผา่น 
8 20 100 ผา่น 
9 17 85 ผา่น 
10 19 95 ผา่น 
11 17 85 ผา่น 
12 16 80 ผา่น 
13 16 80 ผา่น 
14 15 75 ผา่น 
15 18 90 ผา่น 
16 16 80 ผา่น 

คะแนนรวมเฉลีย่ 17.18 

คะแนนรวมคดิเป็นร้อยละ 85.9 
 
จากตารางท่ี 4.2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทางการอ่าน จากการทาํ

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการอ่าน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 หลงัการเรียนการอ่าน
เพื่อความเขา้ใจโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง จาํนวน 16 คน พบว่า นักเรียนทุกคน 
มีคะแนนผา่นเกณฑร้์อยละ 70 ซ่ึงตรงกบัสมมติฐานการวิจยั 
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ตอนที่ 3 ผลการศึกษาคะแนนรวมของการทําแบบฝึกหัดงานเดี่ยว โดยศึกษาใบงาน 5 
ใบงาน จากการเรียน 5 คร้ัง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนการอ่านเพื่อความเข้าใจโดย
ใช้กจิกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง 

 

ตารางที่ 4.3  ผลการศึกษาคะแนนรวมของการทาํแบบฝึกหดังานเด่ียว โดยศึกษาใบงาน 5 ใบงาน 
จากการเรียน 5 คร้ัง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนการอ่านเพื่อความเข้าใจโดย 
ใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง 

 
 

ลาํดับ
ที ่

คะแนน  
รวม 

 

 
ร้อยละ 

  
แปลค่า 

คร้ังที ่1 
(16) 

คร้ังที่2 
(16) 

คร้ังที ่3 
(16) 

คร้ัง 4 
(16) 

คร้ังที ่5 
(16) 

1 10 11 12 15 15 62 77.50 ผา่น 
2 10 12 15 14 16 68 85.00 ผา่น 
3 9 11 15 15 16 66 82.50 ผา่น 
4 9 11 13 14 15 62 77.50 ผา่น 
5 11 12 14 15 16 68 85.00 ผา่น 
6 10 13 12 14 14 63 78.75 ผา่น 
7 10 12 12 13 14 61 76.25 ผา่น 
8 9 11 12 14 15 69 86.25 ผา่น 
9 11 12 15 15 16 69 86.25 ผา่น 
10 9 11 15 15 16 66 82.50 ผา่น 
12 9 12 15 15 16 67 83.75 ผา่น 
13 10 13 12 15 16 66 82.50 ผา่น 
14 11 12 12 15 16 66 82.50 ผา่น 
15 10 11 13 14 15 63 87.75 ผา่น 
16 9 13 12 14 15 63 87.74 ผา่น 
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จากตารางท่ี 4.3 ผลการศึกษาคะแนนของการทาํแบบฝึกหดังานเด่ียว โดยศึกษาใบงาน 
5 ใบงาน จากการเรียน 5 คร้ัง ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง จาํนวน 16 คน พบว่า นกัเรียนทุกคนมีคะแนนผา่นเกณฑ์
ร้อยละ 70 

ตอนที่ 4 ผลการศึกษาพฒันาการของการทําแบบฝึกหัดงานเดี่ยว โดยศึกษาใบงาน 5 ใบ
งาน จากการเรียน 5 คร้ัง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้
กจิกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง  
 
ตารางที่ 4.4  ผลการศึกษาพฒันาการของการทาํแบบฝึกหัดงานเด่ียว โดยศึกษาใบงาน 5 ใบงาน  
จากการเรียน 5 คร้ัง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนการอ่านเพื่อความเขา้ใจโดยใช้
กิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง  
 

 
ลาํดับที ่

คะแนนค่าเฉลีย่   
แปลค่า คร้ังที ่1 คร้ังที ่2 คร้ังที ่3 คร้ัง 4 คร้ังที ่5 

1 2.50 2.75 3.00 3.50 3.75 สูงข้ึน 
2 2.50 3.00 3.75 3.75 4.00 สูงข้ึน 
3 2.25 2.75 3.50 3.50 4.00 สูงข้ึน 
4 2.50 2.75 3.25 3.50 3.75 สูงข้ึน 
5 2.75 3.00 3.50 3.50 4.00 สูงข้ึน 
6 2.50 3.25 3.00 3.50 3.50 สูงข้ึน 
7 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 สูงข้ึน 
8 2.25 2.75 3.00 3.50 3.75 สูงข้ึน 
9 2.75 3.00 3.75 3.75 4.00 สูงข้ึน 

10 2.25 2.75 3.50 3.50 4.00 สูงข้ึน 
11 2.50 2.75 3.25 3.50 3.75 สูงข้ึน 
12 2.50 3.00 3.75 3.75 4.00 สูงข้ึน 
13 2.50 3.25 3.00 3.75 4.00 สูงข้ึน 
14 2.75 2.75 3.00 3.75 4.00 สูงข้ึน 
15 2.50 2.75 3.25 3.50 3.75 สูงข้ึน 
16 2.75 3.00 3.25 3.50 4.00 สูงข้ึน 
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จากตารางท่ี 4.4 ผลการศึกษาพฒันาการของการทาํแบบฝึกหัดงานเด่ียว โดยศึกษา 
ใบงาน 5 ใบงาน จากการเรียน 5 คร้ัง ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนการอ่านเพื่อความ
เขา้ใจโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง  พบว่า นกัเรียนทุกคนมีคะแนนค่าเฉล่ียสูงข้ึนหลงัการ
เรียนโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง 
 

ตอนที่ 5 ผลการศึกษาคะแนนรวมของการทําแบบฝึกหัดงานกลุ่ม โดยศึกษาใบงานการ
ตอบคาํถามจากเร่ืองทีอ่่าน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่4 ทีเ่รียนการอ่านเพือ่ความเข้าใจโดยใช้
กจิกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง 
 
ตารางที่ 4.5  ผลการศึกษาคะแนนรวมของการทาํแบบฝึกหัดงานกลุ่ม โดยศึกษาใบงานการตอบ
คาํถามจากเร่ืองท่ีอ่าน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ทั้งหมด 4 กลุ่ม ท่ีเรียนการอ่านเพ่ือความ
เขา้ใจโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง 

 
 

กลุ่ม
ที ่

คะแนนรวม   
รวม 

 

 
ร้อยละ 

  
แปลค่า 

คร้ังที ่1 
(16) 

คร้ังที ่2 
(16) 

คร้ังที ่3 
(16) 

คร้ัง 4 
(16) 

คร้ังที ่5 
(16) 

1 11 13 14 15 16 69 86.25 ผา่น 

2 12 13 15 16 16 72 90.00 ผา่น 

3 10 12 14 15 16 67 83.75 ผา่น 

4 10 11 14 15 16 66 82.50 ผา่น 

 
จากตารางท่ี 4.5 ผลการศึกษาคะแนนรวมของการทาํแบบฝึกหัดงานกลุ่ม โดยศึกษาใบ

งานการตอบคาํถามจากเร่ืองท่ีอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ทั้งหมด 4 กลุ่ม ท่ีเรียน 
การอ่านเพื่อความเขา้ใจโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง พบว่า การทาํแบบฝึกหัดงานกลุ่ม 
ทุกกลุ่มมีคะแนนผา่นเกณฑร้์อยละ 70  
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ตอนที่ 6 ผลการศึกษาพัฒนาการของการทําแบบฝึกหัดงานกลุ่ม โดยศึกษาใบงานการ
ตอบคําถามจากเร่ืองที่อ่าน ทั้งหมด 4 กลุ่ม จากการเรียน 5 คร้ัง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
ทีเ่รียนการอ่านเพือ่ความเข้าใจโดยใช้กจิกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง 
 
ตารางที่ 4.6  ผลการศึกษาพฒันาการของการทาํแบบฝึกหัดงานกลุ่ม โดยศึกษาใบงานการตอบ
คาํถามจากเร่ืองท่ีอ่าน ทั้งหมด 4 กลุ่ม 4 ใบงาน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนการอ่าน
เพื่อความเขา้ใจโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง 

 
 

กลุ่ม
ที ่

คะแนนค่าเฉลีย่    
แปลค่า 

คร้ังที ่1 คร้ังที ่2 คร้ังที ่3 คร้ัง 4 คร้ังที ่5 

1 2.75 3.25 3.50 3.75 4.00 สูงข้ึน 

2 3.00 3.25 3.75 4.00 4.00 สูงข้ึน 

3 2.50 3.00 3.50 3.75 4.00 สูงข้ึน 

4 2.50 3.00 3.50 3.75 4.00 สูงข้ึน 

 
จากตารางท่ี 4.6 ผลการศึกษาพฒันาการของการทาํแบบฝึกหัดงานกลุ่ม โดยศึกษาใบ

งานการตอบคาํถามจากเร่ืองท่ีอ่าน ทั้งหมด 5 กลุ่ม 5 ใบงาน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  
ท่ีเรียนการอ่านเพื่อความเขา้ใจโดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง พบว่า นักเรียนทุกคน 
มีคะแนนค่าเฉล่ียสูงข้ึนหลงัการเรียนโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง 
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ตอนที่ 7 ผลการศึกษาคะแนนรวมของการทําแบบฝึกหัดการอ่านนอกช้ันเรียน โดย
ศึกษาจากสมุดบันทึกการอ่านนอกช้ันเรียน ในการเรียนคร้ังที่ 3,4 และ5 ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที ่4 ทีเ่รียนการอ่านเพือ่ความเข้าใจโดยใช้กจิกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง 

 
ตารางที่ 4.7  ผลการศึกษาคะแนนรวมของการทาํแบบฝึกหัดการอ่านนอกชั้นเรียน โดยศึกษาจาก
แบบบนัทึกการอ่านนอกชั้นเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนการอ่านเพ่ือความเขา้ใจ
โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง 

 
 

ลาํดับที ่
คะแนนรวม   

รวม 
(36) 

 
ร้อยละ 

  
แปลค่า 

คร้ังที ่1 
(12) 

คร้ังที ่2 
(12) 

คร้ังที ่3 
(12) 

1 7 9 11 27 75.00 ผา่น 
2 7 8 11 26 72.20 ผา่น 
3 8 10 12 30 83.30 ผา่น 
4 8 10 11 29 80.50 ผา่น 
5 7 10 12 31 86.10 ผา่น 
6 7 9 11 27 75.00 ผา่น 
7 8 10 11 29 80.50 ผา่น 
8 6 9 12 27 75.00 ผา่น 
9 8 10 11 29 80.50 ผา่น 
10 8 10 12 30 83.30 ผา่น 
11 8 10 11 29 80.50 ผา่น 
12 8 10 11 29 80.50 ผา่น 
13 9 10 12 32 88.80 ผา่น 
14 9 11 12 32 88.80 ผา่น 
15 8 10 11 29 80.50 ผา่น 
16 9 11 12 32 88.80 ผา่น 
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การทาํแบบบนัทึกการอ่านนอกชั้นเรียนของนกัเรียนจะเร่ิมบนัทึกในการเรียนคร้ังท่ี 3, 
4 และ 5 เน่ืองจากนักเรียนบางคนยงัไม่มีพื้นฐานการอ่านและยงัไม่ทราบวิธีการบนัทึกการอ่าน 
ท่ีถูกตอ้ง ผูส้อนจึงให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้และทาํความเขา้ใจพร้อมกนัในการเรียนคร้ังท่ี 1 และ 2 ก่อน 
แลว้จึงเร่ิมทาํแบบบนัทึกการอ่านนอกชั้นเรียนในการเรียนคร้ังท่ี 3 , 4 และ 5   

จากตารางท่ี 4.7 ผลการศึกษาคะแนนรวมของการทาํแบบฝึกหัดการอ่านนอกชั้นเรียน 
โดยศึกษาจากแบบบนัทึกการอ่านนอกชั้นเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนการอ่าน
เพื่อความเขา้ใจโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง จาํนวน 16 คน พบว่า นักเรียนทุกคน 
มีคะแนนผา่นเกณฑร้์อยละ 70 

 
ตอนที ่8 ผลการศึกษาพฒันาการของการทําแบบฝึกหัดการอ่านนอกช้ันเรียน โดยศึกษา

จากคะแนนของการทําแบบฝึกหัดการอ่านนอกช้ันเรียน ผ่านแบบบันทึกการอ่านนอกช้ันเรียนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบ
กว้างขวาง 

 
ตารางที ่4.8 ผลการศึกษาพฒันาการของการทาํแบบฝึกหดัการอ่านนอกชั้นเรียน โดยศึกษาจากแบบ
บนัทึกการอ่านนอกชั้นเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนการอ่านเพ่ือความเขา้ใจ 
โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง 

 

 
ลาํดับที ่

คะแนนค่าเฉลีย่    
แปลค่า 

คร้ังที ่1 คร้ังที ่2 คร้ังที ่3 

1 2.33 3.00 3.66 สูงข้ึน 
2 2.30 2.66 3.66 สูงข้ึน 
3 2.66 3.33 4.00 สูงข้ึน 
4 2.66 3.33 3.66 สูงข้ึน 
5 2.33 3.33 4.00 สูงข้ึน 
6 2.33 3.00 3.66 สูงข้ึน 
7 2.66 3.33 3.66 สูงข้ึน 
8 2.00 3.00 4.00 สูงข้ึน 
9 2.66 3.33 3.66 สูงข้ึน 
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ตารางที ่4.8 (ต่อ) 
 

 
ลาํดับที ่

คะแนนค่าเฉลีย่   
แปลค่า 

คร้ังที ่1 คร้ังที ่2 คร้ังที ่3 

10 2.66 3.33 4.00 สูงข้ึน 

11 2.66 3.33 3.66 สูงข้ึน 
12 2.66 3.00 3.66 สูงข้ึน 
13 3.00 3.33 4.00 สูงข้ึน 
14 3.00 3.66 4.00 สูงข้ึน 
15 2.66 3.33 3.66 สูงข้ึน 
16 3.00 3.66 3.66 สูงข้ึน 

 
จากตารางท่ี 4.8 ผลการศึกษาพฒันาการของการทาํแบบฝึกหัดการอ่านนอกชั้นเรียน 

โดยศึกษาจากคะแนนของการทาํแบบฝึกหัดการอ่านนอกชั้นเรียน ผ่านแบบบนัทึกการอ่านนอก 
ชั้นเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนการอ่านเพื่อความเขา้ใจโดยใชกิ้จกรรมการอ่าน
แบบกวา้งขวาง จาํนวน 16 คน พบว่า นักเรียนทุกคนมีคะแนนค่าเฉล่ียสูงข้ึนหลงัการเรียน 
โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง 

นอกจากน้ีจากการถามความเห็นของนักเรียนเก่ียวกบัประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการเรียน
โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง โดยคาํถามเป็นคาํถามเปิด มีผลแสดงความเห็นดงัน้ี 

1.  กิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง โดยเฉพาะการจดักิจกรรมการอ่านนอกห้องเรียน 
ท่ีเปิดโอกาสให้นกัเรียนฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความช่วยกระตุน้ให้นักเรียนเกิดความเขา้ใจเร่ือง 
ท่ีอ่านมากข้ึน   

ตวัอยา่งเช่น นกัเรียนไดแ้สดงความเห็น ไวว้า่  
“การท่ีครูให้หนูอ่านหนังสือนอกห้องเรียน ช่วยให้หนูมีความสามารถทางการอ่าน 

ท่ีดีข้ึน เพราะหนูฝึกจบัใจความ ใคร ทาํอะไร ท่ีไหน เม่ือไร  ส่ิงน้ีช่วยให้หนูอ่านและคิดตามเร่ือง 
ท่ีอ่านได ้และช่วยใหเ้ขา้ใจในเร่ืองท่ีอ่านมากยิง่ข้ึนจนสามารถสรุปเน้ือหาท่ีอ่านได ้ เม่ืออ่านทุกวนั
ทาํใหห้นูสามารถอ่านหนงัสือไดม้ากข้ึนและเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านไดเ้ร็วข้ึน” 
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2.  กิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง โดยเฉพาะการฝึกเขียนสรุปหลงัจากการอ่าน
หนังสือนอกห้องเรียนช่วยฝึกทกัษะการเขียน ไม่ว่าจะเป็นการสะกดคาํ การใช้ภาษาให้ถูกตอ้ง 
ตามหลกัไวยากรณ์ และการเรียบเรียงความคิด 

ตวัอยา่งเช่น นกัเรียนไดก้ล่าววา่ 
“การอ่านนอกชั้นเรียนนอกจากจะทาํให้หนูอ่านหนงัสือไดเ้ก่งข้ึนแลว้ ยงัฝึกการเขียน

ทาํใหห้นูเขียนไดเ้ก่งข้ึนดว้ย หนูคิดวา่หนูสะกดคาํไดดี้ข้ึน เพราะหนูอ่านบ่อย เขียนบ่อย” 
นักเรียนอีกคนยงัได้กล่าวสนับสนุนประโยชน์ของการฝึกอ่านเขียนด้วยกิจกรรม 

การอ่านแบบกวา้งขวางวา่ 
“เพราะหนูต้องอ่านเขียนหนังสือทุกวนั โดยเฉพาะต้องเขียนบนัทึกสรุปส่ิงท่ีอ่าน  

ทาํใหห้นูเขียนหนงัสือเร็วข้ึน ใชป้ระโยคถูกตอ้งข้ึน โดยเฉพาะการเล่าเร่ืองท่ีอ่าน  ครูชมหนูว่าหนู
เขียนหนงัสืออ่านรู้เร่ือง ไม่งง” 

3.  กิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวางทาํให้นกัเรียนมีความสุขในการอ่าน รู้สึกผ่อน 
คลาย ไม่เคร่งเครียดในขณะท่ีอ่าน 

ตวัอยา่งเช่น นกัเรียนไดพ้ดูถึงประโยชน์ของกิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง ไวว้า่ 
“การอ่านนอกเวลาเรียน ทาํให้หนูมีความสุขกับการอ่านมาก เพราะไม่ตอ้งเครียด  

หรือเร่งวา่จะตอ้งอ่านใหจ้บภายในเวลาเท่าไร เร่ืองท่ีอ่านกเ็ป็นเร่ืองท่ีหนูเลือกมาเอง ทาํใหอ่้านอยา่ง
สนุกสนาน และอ่านไดน้านเท่าไรก็ได ้อ่านไดม้ากเท่าไรก็ได ้หนูรู้สึกมีความสุข และผ่อนคลาย  
ไม่เครียดเหมือนการอ่านในเวลาเรียน” 
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ตอนที่ 9 ผลระดับความพึงพอใจต่อการเรียนการอ่านเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที ่4 โดยใช้กจิกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง 

 
ตารางที่ 4.9  แสดงระดบัความพึงพอใจต่อการเรียนอ่านเพ่ือความเขา้ใจ โดยใชกิ้จกรรมการ 
อ่านแบบกวา้งขวาง  

 

รายการประเมิน ค่าเฉลีย่ S.D. 
แปล

ความหมาย 

ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 4.65 0.15 มากทีสุ่ด 
    1.ไดเ้ลือกอ่านหนงัสือไดต้ามความถนดัแลว้ความ
ตอ้งการของตนเอง 

4.50 0.51 มาก 

    2.ไดฝึ้กการทาํงานเป็นทีม 4.93 0.52 มากท่ีสุด 
    3.ไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเพื่อนๆ 4.52 0.51 มากท่ีสุด 
ด้านส่ือการเรียนรู้ 4.72 0.09 มากทีสุ่ด 
    4. บทอ่านมีเน้ือหาท่ีหลากหลาย 4.62 0.50 มากท่ีสุด 
    5. บทอ่านท่ีใชเ้หมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน  4.87 0.34 มากท่ีสุด 

    6. บทอ่านท่ีใชท้าํใหเ้ขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านไดง่้ายและรวดเร็ว 4.68 0.47 มากท่ีสุด 
ด้านประโยชน์ทีไ่ด้รับ 4.44 0.04 มาก 
    7. ช่วยใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 4.62 0.50 มากท่ีสุด 
    8. นาํความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั 4.25 0.44 มาก 

ผลรวมเฉลีย่ 4.60 0.09 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 4.9 แสดงระดับความพึงพอใจต่อการเรียนการอ่านเพ่ือความเขา้ใจ  
โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง พบว่า โดยภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
(ค่าเฉล่ีย = 4.60, S.D. = 0.09)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ความพึงพอใจดา้นส่ือการเรียนรู้ 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.72, S.D. = 0.09) รองลงมาคือ ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.65, S.D. = 0.15) และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บอยูใ่นระดบัมาก 
(ค่าเฉล่ีย = 4.44, S.D. = 0.04) ตามลาํดบั แต่ละดา้นเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

DPU



77 

   
 

1.  ด้านส่ือการเรียนรู้ นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุดทั้ งสามขอ้ คือ  
บทอ่านท่ีใชเ้หมาะสมกบัวยัของนกัเรียน (ค่าเฉล่ีย = 4.87, S.D. = 0.34) รองลงมาคือ บทอ่าน 
ท่ีใชท้าํใหเ้ขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านไดง่้ายและรวดเร็ว (ค่าเฉล่ีย = 4.68, S.D. = 0.47) และบทอ่านมีเน้ือหา 
ท่ีหลากหลาย (ค่าเฉล่ีย = 4.62, S.D. = 0.50)  

2.  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ข้อท่ีมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ  
ไดฝึ้กการทาํงานเป็นทีม (ค่าเฉล่ีย = 4.93, S.D. = 0.52) รองลงมาคือ ไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็น 
กบัเพื่อน (ค่าเฉล่ีย = 4.52, S.D. = 0.51) และขอ้ท่ีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากคือ ไดเ้ลือกอ่าน
หนงัสือไดต้ามความถนดัและความตอ้งการของผูเ้รียน (ค่าเฉล่ีย = 4.50, S.D. = 0.51) 

3.  ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ ขอ้ท่ีมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ  
ช่วยใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาทกัษะการอ่านเพ่ือความเขา้ใจ (ค่าเฉล่ีย = 4.62, S.D. = 0.50) รองลงมาคือ
นาํความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย = 4.25, S.D. = 0.44) 

 
 

 
 

 
 

DPU



 
 

บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัเร่ืองการพฒันาความสามารถทางการอ่านเพื่อความเขา้ใจ ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
วิเคราะห์ขอ้มูล และไดส้รุปผล อภิปรายผล แนะนาํขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี  
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาพัฒนาความสามารถทางการอ่านเพ่ือความเข้าใจ ของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลงัการเรียนการอ่านเพื่อความเขา้ใจโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบ
กวา้งขวาง 

2.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการอ่าน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  หลงัการเรียน
การอ่านเพื่อความเขา้ใจโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง  

3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการเรียนการอ่าน
เพื่อความเขา้ใจ โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง 

 
สมมติฐานของการวจัิย 

1.  นกัเรียนมีการพฒันาความสามารถทางการอ่านเพ่ือความเขา้ใจ หลงัการเรียนโดยใช้
กิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 

2.  นกัเรียนท่ีเรียนการอ่านเพื่อความเขา้ใจโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง มี
ผลสมัฤทธ์ิทางการอ่านไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70   

3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการอ่านเพ่ือความเขา้ใจ โดยใชกิ้จกรรมการ
อ่านแบบกวา้งขวางอยูใ่นระดบัมาก 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ของโรงเรียน

บา้นหลงัเขา ตาํบลหนองกร่าง อาํเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี จาํนวน  16 คน 
ตวัแปรท่ีศึกษา 
1.  กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ของโรงเรียน

บา้นหลงัเขา ตาํบลหนองกร่าง อาํเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี จาํนวน  16 คน 
2.  ตวัแปรท่ีศึกษา 

 ตัวแปรอสิระ 
 กิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง 
 ตัวแปรตาม 
 1.  การพฒันาความสามารถทางการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
 2.  ผลสมัฤทธ์ิทางการอ่าน 

  3.  ความพึงพอใจต่อการเรียนการอ่านเพื่อความเขา้ใจ โดยใชกิ้จกรรมการอ่าน
แบบกวา้งขวาง 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ มีดงัน้ี 
1.  แผนการจดัการเรียนรู้การอ่านเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง จาํนวน 5 แผน แผนละ 4 คาบ คาบละ 50 นาที รวม 20 คาบ 
2.  แบบทดสอบวดัความสามารถทางการอ่านเพ่ือความเขา้ใจของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 ก่อนและหลงัเรียนการอ่านเพื่อความเขา้ใจโดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบ
กวา้งขวาง 

3.  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการอ่าน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 หลงัการ
เรียนการอ่านเพื่อความเขา้ใจโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง 

4.  แบบฝึกหัดในชั้นเรียนทั้งงานเด่ียวและงานกลุ่ม ของนกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ี
เรียนการอ่านเพื่อความเขา้ใจโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง 

5.  แบบบนัทึกการอ่านนอกชั้นเรียน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนการอ่าน
เพื่อความเขา้ใจโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง 
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6.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนการอ่านเพ่ือ
ความเขา้ใจโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง 
 
ขั้นตอนเกบ็รวบรวมข้อมูล   

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ซ่ึง
กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบา้นหลงัเขา จงัหวดักาญจนบุรี โดย
ดาํเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1.  ผูว้ิจยัช้ีแจงวตัถุประสงคใ์นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหน้กัเรียนทราบ 
2.  ผูว้ิจยัทดสอบก่อนเรียนกบันกัเรียน โดยใชแ้บบทดสอบวดัความสามารถทางการ

อ่านเพื่อความเขา้ใจ เป็นแบบทดสอบปรนยั จาํนวน 10 ขอ้ และลงคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบก่อน
เรียนไว ้เพื่อการนาํไปใชเ้ปรียบเทียบกบัแบบทดสอบหลงัเรียน 

3.  ผูว้ิจยัดาํเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจาํนวน 5 
แผน ใชเ้วลาแผนละ 4 คาบ คาบละ 50 นาที รวม 20 คาบ ในแต่ละคาบนักเรียนจะตอ้งทาํ
แบบฝึกหดังานเด่ียวคนละ 1 ใบงานและแบบฝึกหัดงานกลุ่ม กลุ่มละ 1 ใบงาน เม่ือดาํเนินการตาม
แผนครบทั้ง 5 แผนแลว้ นกัเรียนจะตอ้งมีใบงานเด่ียวคนละ 5 ใบงาน และใบงานกลุ่ม กลุ่มละ 4 ใบ
งาน 

4.  ผูว้ิจยัใหน้กัเรียนทาํกิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวางนอกชั้นเรียน โดยนกัเรียนอ่าน
หนงัสือนอกเวลาเรียน และทาํบนัทึกหลงัการอ่านในแบบบนัทึกการอ่าน โดยเขียนบนัทึก 3 คร้ัง ใน
แผนท่ี 3, 4 และ 5 การใชแ้บบบนัทึกหลงัการอ่านเพ่ือยนืยนัว่ากิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวางช่วย
พฒันาความสามารถในการอ่านของนกัเรียนได ้

5.  หลงัจากส้ินสุดการเรียนการสอนแลว้ ผูว้ิจยัทาํการทดสอบหลงัเรียนแก่นกัเรียนโดย
ใชแ้บบทดสอบวดัความสามารถทางการอ่านเพื่อความเขา้ใจ จาํนวน 10 ขอ้ซ่ึงเป็นคนละชุดกบั
แบบทดสอบก่อนเรียน 

6.  ผูว้ิจยัให้นกัเรียนทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการอ่าน หลงัจบการเรียนการ
อ่านเพื่อความเขา้ใจโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง จาํนวน 20 ขอ้  

7.  ผูว้ิจยัให้นักเรียนทาํแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนการอ่านเพ่ือความ
เขา้ใจโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง โดยประเมินดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ดา้นส่ือ
การเรียนรู้ และดา้นประโยชน์ในการนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 

8.  นาํคะแนนของนกัเรียนท่ีไดจ้ากการทาํแบบทดสอบวดัความสามารถการอ่านเพื่อ
ความเขา้ใจก่อนเรียนและหลงัเรียนมาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชว้ิธีทางสถิติ 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
1.  วิเคราะห์เปรียบเทียบผลคะแนนแบบทดสอบวดัความสามารถทางการอ่านเพ่ือความ

เขา้ใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง ก่อนเรียนและหลงั
เรียน โดยการทดสอบค่าสถิติ t-test (Dependent Sample) 

2.  วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการอ่าน โดยค่าสถิติพื้นฐานท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

3.  วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทาํแบบฝึกหดัในชั้นเรียนงานเด่ียวและงานกลุ่ม และ
แบบบนัทึกการอ่านนอกชั้นเรียน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนการอ่านเพื่อความเขา้ใจ
โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง โดยใชก้ารหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและการพรรณนา 

4.  วิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนการ
อ่านเพื่อความเขา้ใจโดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง โดยใช้ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

 
5.1  สรุปผลการวจัิย 

5.1.1  การพฒันาความสามารถทางการอ่านเพื่อความเขา้ใจ โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบ
กวา้งขวาง  นกัเรียนมีความสามารถทางการอ่านเพ่ือความเขา้ใจ หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงตรงกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 

5.1.2  จากการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการอ่าน หลงัการเรียนการอ่านเพื่อความเขา้ใจโดยใช้
กิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง นักเรียนทุกคนมีคะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70   ซ่ึงตรงกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้และไดค้ะแนนเฉล่ียเท่ากบั 17.18 คิดเป็นร้อยละ 85.90 
5.1.3  จากการศึกษาแบบฝึกหัดทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน พบว่า นกัเรียนมีคะแนนรวม

ของการทาํแบบฝึกหัดทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 ทุกคน นอกจากน้ียงั
พบวา่นกัเรียนทุกคนมีคะแนนค่าเฉล่ียสูงข้ึนหลงัการเรียนโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง 
5.1.4  นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง 

โดยรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.60) 
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 5.2  การอภิปรายผล  
การวิจยัเร่ือง การพฒันาความสามารถทางการอ่านเพื่อความเขา้ใจ ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี  
5.2.1  ความสามารถทางการอ่านเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนโดย

ใช้กิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี .05 
สอดคลอ้งกบัสมมติท่ีตั้ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Lai (1993 อา้งถึงใน บุญรอด โชติวชิรา, 
2547) ท่ีเปรียบเทียบทกัษะการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้
จากหลายๆ โรงเรียนในฮ่องกง โดยแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มทดลองท่ีเรียนดว้ยการอ่านแบบ
กวา้งขวาง และกลุ่มควบคุมท่ีเรียนตามปกติ ผลการทดลองพบว่า นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยการอ่านแบบ
กวา้งขวางมีพฒันาการทางการอ่านเพื่อความเขา้ใจ มีความเร็วในการอ่านสูงข้ึน และมีความสามารถ
ในการเขียนสูงข้ึนดว้ย นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บุญรอด โชติวชิรา (2547) ท่ีไดว้ิจยั
เร่ืองผลการใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวางท่ีมีต่อความสามารถในการเขียนภาษาไทยและเจต
คติต่อการอ่านของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 หลงัจากไดรั้บการสอนดว้ยกิจกรรมการอ่านแบบ
กวา้งขวาง นกัเรียนมีความสามารถดา้นการเขียนภาษาไทยหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและมีเจตคติ
ต่อการอ่านหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  

ผลท่ีไดใ้นงานวิจยัเร่ืองน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุชาดา ชยัวิวฒัน์ตระกูล (2544) 
ท่ีศึกษาความสามารถทางการอ่าน-เขียนภาษาองักฤษและนิสัยรักการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 หลงัจากไดรั้บการสอนดว้ยกิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง ผลปรากฏว่า 
นกัเรียนมีความสามารทางการอ่าน-เขียนภาษาองักฤษสูงข้ึนได ้และนิสัยรักการอ่านภาษาองักฤษ
ของนกัเรียนสูงข้ึนดว้ย 

สรุปได้ว่า การสอนโดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวางช่วยทาํให้นักเรียนมี
ความสามารถทั้ งด้านการอ่านและการเขียน ไม่ใช่เฉพาะในวิชาภาษาไทยเท่านั้ น ยงัพัฒนา
ความสามารถทางการเรียนในวิชาภาษาองักฤษและวิชาอ่ืนๆ ไดอี้กดว้ย ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากเหตุผล
ดงัต่อไปน้ี 

ประการแรก กิจกรรมการเรียนการสอนมีความหลากหลาย น่าสนใจ  กล่าวคือกิจกรรม
การอ่านแบบกวา้งขวางประกอบดว้ย ขั้นท่ี 1 สนทนาเก่ียวกบัหนงัสือ จากการสังเกตนกัเรียนพบว่า 
การสนทนาเบ้ืองตน้เก่ียวกบัหนงัสือ เช่นการเล่าเร่ืองยอ่สั้นๆ การเล่าถึงตวัเอก หรือการเล่าประวติัผู ้
แต่ง ช่วยใหน้กัเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น  และพร้อมท่ีจะอ่านเน้ือเร่ืองโดยละเอียด ขั้นท่ี 2 การ
อ่านออกเสียง ครูอ่านออกเสียงโดยใชท่้าทาง นํ้ าเสียง และอารมณ์ในการอ่าน กิจกรรมน้ีจะเป็น
กิจกรรมทางเลือก คือนกัเรียนจะเป็นผูฟั้ง หรือผูอ่้านร่วมก็ได ้3 การอ่านในใจดว้ยตนเอง เป็นขั้นท่ี
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นักเ รียนจะรู้สึกอิสระโดยท่ีครูไม่ได้บังคับให้อ่าน  นักเ รียนได้เ ลือกเ น้ือเ ร่ืองท่ีอ่านเอง  
จากการสังเกตพบว่านักเรียนรู้สึกผ่อนคลาย ไม่เกิดความเครียดเวลาอ่าน  ขั้นท่ี 4 การอภิปราย
เก่ียวกบัเร่ืองอ่าน เป็นขั้นท่ีนกัเรียนไดพ้ดูคุยกนัเก่ียวกบัเน้ือหาในเร่ืองท่ีอ่าน การท่ีอ่านแลว้ไดน้าํมา
พดูคุยหรือเล่าใหก้บัเพื่อนๆ ไดฟั้งแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัจะทาํใหน้กัเรียนชอบการอ่านมากข้ึน 
เพราะเห็นว่าเป็นเร่ืองสนุกสนาน ไม่น่าเบ่ือ ยิง่อ่านไดเ้ยอะก็จะยิ่งนาํมาเล่าไดเ้ยอะกว่าเพื่อนคนอ่ืน 
ขั้นท่ี 5 การเล่าทวนเร่ืองท่ีอ่านเพื่อตรวจสอบความเขา้ใจ หลงัจากทาํงานเด่ียวเรียบร้อยแลว้ นกัเรียน
จะออกมาเล่าทวนเร่ืองหนา้ชั้นเรียนใหเ้พ่ือน ๆ ฟังเพื่อตรวจสอบความเขา้ใจในการอ่านของตนเอง
และ เพื่ อ ให้ เพื่ อนๆ เ กิดความสนุกสนาน เพ ลิด เพ ลินและอยากจะนําหนั ง สือ เ ร่ื อ ง ท่ี 
เพื่อเล่ากลบัไปอ่านบา้ง 

กิจกรรม 5 ขั้นของการอ่านแบบกวา้งขวาง ถือว่าเป็นกิจกรรมท่ีสร้างกลยุทธ์ทางการ
เรียนให้แก่นกัเรียนในระดบัส่วนบุคคล หรือท่ีเรียกว่า Individualization in language learning  
( Lian and Lian, 1997) และ Lian (2011) ไดเ้สนอแนะว่าการจะใหน้กัเรียนพฒันาความสามารถ 
ในการใช้ภาษา ตอ้งเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกวิธีการเรียน หรือกลยุทธ์การเรียนด้วยตนเอง   
การท่ีจะให้นกัเรียนเลือกวิธีการเรียนได ้ครูตอ้งใชกิ้จกรรมท่ีหลากหลายพอท่ีนกัเรียนจะเลือกเอง 
ได ้ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัพบว่านกัเรียนบางคนท่ีชอบการแสดงออกก็จะพยายามออกเสียงใส่อารมณ์ตาม 
หรือขอเป็นผูอ่้านออกเสียงเอง นักเรียนบางคนท่ีไม่ชอบแสดงออกก็จะนั่งฟังเงียบๆ ดว้ยความ
สนใจ นักเรียนบางคนก็เลือกท่ีจะอ่านในใจตามลาํพงั แต่ผลการวิจัยท่ีได้คือนักเรียนทุกคน 
มีผลคะแนนความสามารถในการอ่านสูงข้ึนกวา่ก่อนเรียน  

 ประการท่ีสอง การจะพฒันาความสามารถในการอ่านได้ บทอ่านหรือเน้ือหา 
ท่ีใชส้อนทั้งในและนอกชั้นเรียนเป็นบทอ่านท่ีน่าสนใจ มีความดึงดูดใจ หลากหลาย และ มีความ 
ทา้ทาย ดงัท่ี Day and Bamford (2002) และ Harris and Sipay (1990) ไดก้ล่าวไวว้่า นกัเรียนจะ
สามารถการพฒันาการอ่านนั้นข้ึนอยูก่บัปัจจยั 2 ประการดว้ยกนั คือ ความน่าสนใจของบทอ่านท่ีจะ
ทาํให้ผูอ่้านอยากจะเข้าไปมีส่วนร่วม และระดับความยากง่ายของบทอ่านท่ีมีความท้าทาย 
ใหเ้พียงพอท่ีผูอ่้านสามารถอ่านและพฒันาตนเองได ้  

นอกจากน้ีบทอ่านท่ีผูว้ิจยันาํมาใชมี้เน้ือหาเป็นเร่ืองใกลต้วัจนไปถึงเร่ืองไกลตวัของ
นักเรียน อนัเป็นการสร้างระดบัความยากง่าย และความทา้ทายให้แก่นักเรียน ยิ่งไปกว่านั้นการ 
ใช้บทอ่านท่ีมีภาพประกอบสวยงาม สีสันสดใส สอดคลอ้งกับเน้ือหาท่ีน่าติดตาม ส่งเสริมให้
นกัเรียนเกิดแรงจูงใจในการอ่าน  และช่วยสร้างความเขา้ใจเบ้ืองตน้ใหแ้ก่นกัเรียนท่ีมีความสามารถ
ทางการอ่านตํ่า ทาํใหเ้กิดกาํลงัใจท่ีจะอ่านต่อใหจ้บ 

แนวคิดน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Guthrie (1981 อา้งถึงใน สุชาดา ชยัวิวฒัน์ตระกลู, 
2544) ว่า ผูเ้รียนจะสามารถอ่านไดเ้ป็นเวลานาน เพลิดเพลิน และมีความเขา้ใจในการอ่านเป็นอยา่ง
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ดี เม่ือได้อ่านเน้ือหาท่ีตนสนใจ ประกอบกบัหนังสือท่ีกาํหนดให้อ่านนอกชั้นเรียนนั้นมีรูปเล่ม 
ท่ีสวยงาม มีขนาดกะทดัรัด และภายในมีเร่ืองราวท่ีน่าติดตามและรูปภาพท่ีหลากหลายสีสันทั้งแบบ
เตม็หนา้และคร่ึงหนา้ จาํนวนมากมายซ่ึงช่วยใหผู้เ้รียนอ่านเขา้ใจเร่ืองราวต่างๆ มากข้ึน   
 สรุปไดว้า่ บทอ่านในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นบทอ่านท่ีน่าสนใจจึงทาํใหผู้เ้รียนอ่านไดแ้ละเขา้ใจ
ในเร่ืองท่ีอ่านมากข้ึน ช่วยพฒันาความสามารถในการอ่านเพ่ือความเขา้ใจของนักเรียนให้สูงข้ึน 
และส่งเสริมใหน้กัเรียนเกิดแรงจูงใจในการอ่านดว้ย 
5.2.2  จากการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการอ่าน หลงัการเรียนการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 

โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง พบว่า นกัเรียนท่ีทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการอ่าน 
ทุกคนผา่นเกณฑไ์ม่ตํ่ากว่าร้อยละ 70 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากเหตุผล
ดงัต่อไปน้ี 

การสอนโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวางฝึกใหน้กัเรียนฝึกทกัษะการจบัใจความ 
การอ่านสรุปความ และการอ่านวิเคราะห์  ดว้ยเหตุน้ีแมน้กัเรียนจะเปิดบทอ่านท่ีไม่เคยอ่านมาก่อน 
กส็ามารถอ่านเพื่อตอบคาํถามได ้ ดงัท่ี NRP (2000) และ Pressley (2002)ไดเ้สนอแนะว่าการฝึกอ่าน
บ่อยๆ ควบคู่ไปกบัการฝึกตั้งคาํถามและตอบคาํถาม รวมไปถึงการสรุป เป็นการฝึกทกัษะการจบั
ใจความ การสรุปความ และความสามารถในการอ่านเร็วไดดี้    

5.2.3  จากการศึกษาแบบฝึกหัดในชั้นเรียนทั้งงานเด่ียวและงานกลุ่ม และแบบบนัทึกการอ่าน
นอกชั้นเรียนทั้งในเร่ืองของคะแนนแบบฝึกหัดของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนการอ่าน
เพื่อความเขา้ใจโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง พบว่า คะแนนรวมของการทาํแบบฝึกหดัใน
ชั้นเรียนทั้งงานเด่ียวและงานกลุ่ม รวมทั้งแบบฝึกหดันอกชั้นเรียนท่ีใชเ้พื่อยนืยนัวา่กิจกรรมการอ่าน
แบบกวา้งขวางสามารถช่วยพฒันาความสามารถในการอ่านของนกัเรียนได ้ มีคะแนนไม่ตํ่ากวา่ร้อย
ละ 70 ทุกคน  และยงัพบว่านกัเรียนทุกคนมีคะแนนค่าเฉล่ียสูงข้ึนหลงัการเรียนโดยใชกิ้จกรรมการ
อ่านแบบกวา้งขวาง   

การท่ีคะแนนแบบฝึกหัดในชั้นเรียนทั้งงานเด่ียวและงานกลุ่ม และจากบนัทึกการอ่าน
นอกชั้นเรียนมีคะแนนสูงข้ึน หรืออีกนัยหน่ึงแสดงถึงการพฒันาความสามารถทางการอ่านเพ่ือ
ความเขา้ใจของผูเ้รียน แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการเรียนการสอนแบบการอ่านแบบ
กวา้งขวาง ซ่ึงมีหลกัการคือ เป็นการอ่านท่ีผูอ่้านจะอ่านอะไรก็ได ้เวลาไหนก็ได ้ อ่านเพ่ือเขา้ใจ
เน้ือหา มากกว่าจะท่องจาํหลกัไวยากรณ์เพื่อการสอบ ลกัษณะการจดัการเรียนการสอนแบบให้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง คือ การจะเร้าใจนกัเรียนให้อ่านงานช้ินหน่ึงๆ  เวลา  บทอ่าน ภาพประกอบ 
บรรยากาศ  อิสรภาพในการอ่าน และเพื่อนร่วมอ่านมีผลต่อการจูงใจ มากกว่าจะเป็นครูผูส้อน
กาํหนดเวลา และเน้ือเร่ืองให้อ่าน (Carrell and Carson,1997)  ดว้ยเหตุท่ีการอ่านแบบกวา้งขวาง
ไม่ใช่การแบบท่องจาํเพื่อการสอบ  นกัเรียนของงานวิจยัเร่ืองน้ีจึงสนุกท่ีจะอ่าน  และรักท่ีจะฝึกฝน
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การอ่าน ทั้งในลกัษณะงานเด่ียวและงานกลุ่ม  ดงัท่ี Goswami (1990) และคณะไดเ้สนอแนะว่า  
การอ่านตอ้งไม่ใช่การบงัคบั หากควรเปิดกวา้งเพ่ือสร้างบรรยากาศการอ่านท่ีผอ่นคลาย สนุกสนาน 
เพื่อทาํให้นักเรียนรู้สึกอยากอ่าน และพร้อมท่ีจะฝึกฝนเพ่ือพฒันาความสามารถทางการอ่านของ
ตนเอง  นอกจากน้ีเน่ืองจากการอ่านเป็นทกัษะ (Downing, 1982)  ฉะนั้นยิ่งอ่านมากก็ยิ่งพฒันา
ทกัษะและความสามารถของผูอ่้าน เห็นจากผลคะแนนแบบฝึกหดัของนกัเรียนสูงข้ึน 

นอกจากน้ีกิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวางยงัเป็นช่วยพัฒนาความสามารถทาง 
การเขียนดว้ย เห็นจากนกัเรียนไดก้ล่าววา่  

“การอ่านนอกชั้นเรียนนอกจากจะทาํให้หนูอ่านหนงัสือไดเ้ก่งข้ึนแลว้ ยงัฝึกการเขียน
ทาํใหห้นูเขียนไดเ้ก่งข้ึนดว้ย หนูคิดวา่หนูสะกดคาํไดดี้ข้ึน เพราะหนูอ่านบ่อย เขียนบ่อย”  

และนกัเรียนอีกคนยงัไดก้ล่าววา่ 
“เพราะหนูต้องอ่านเขียนหนังสือทุกวนั โดยเฉพาะต้องเขียนบันทึกสรุปส่ิงท่ีอ่าน  

ทาํใหห้นูเขียนหนงัสือเร็วข้ึน  ใชป้ระโยคถูกตอ้งข้ึน  โดยเฉพาะการเล่าเร่ืองท่ีอ่าน  ครูชมหนูว่าหนู
เขียนหนงัสืออ่านรู้เร่ือง ไม่งง” 

Carson (1993) และ Church (1997) ไดเ้สนอแนะว่าความสามารถทางการอ่านและการ
เขียนมีความสัมพนัธ์กนั การให้ฝึกอ่านอยา่งต่อเน่ืองจะมีผลต่อการพฒันาความสามารถของผูเ้รียน
ทั้งดา้นการอ่านและการเขียน เช่นเดียวกบัท่ีการฝึกเขียนจะมีผลต่อการพฒันาความสามารถของ
นกัเรียนทั้งดา้นการอ่าน ทั้งน้ีเน่ืองจากกระบวนการอ่านและกระบวนการเขียนมีความสัมพนัธ์กนั 
ถา้ทกัษะการอ่านดีแลว้จะส่งผลสืบเน่ืองทาํให้มีความสามารถในการเขียนดีตามไปดว้ย เน่ืองจาก
ทกัษะการเขียนตอ้งอาศยัประสบการณ์จากการอ่านมากๆ จนเกิดความชาํนาญแลว้จะสามารถถ่าย
โยงมาสู่ทกัษะการเขียน สามารถพฒันาการเขียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกบัท่ีเสาวลกัษณ์ 
รัตนวิชช์ (2531 อา้งถึงใน บุญรอด โชติวชิรา, 2547) ยงักล่าวว่า ผูท่ี้อ่านไดดี้ยอ่มจะเป็นผูท่ี้เขียน 
ไดดี้ดว้ย  
5.2.4  ความพึงพอใจต่อการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนการอ่านเพ่ือความ

เขา้ใจโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวางมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย = 4.60, 
S.D. = 0.09) เม่ือพิจารณาเรียงลาํดบัเป็นรายดา้น จากมากไปหานอ้ย พบว่า ความพึงพอใจดา้นส่ือ
การเรียนรู้ (ค่าเฉล่ีย = 4.72, S.D. = 0.09) รองลงมาคือดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ (ค่าเฉล่ีย = 4.65, 
S.D.= 0.09) และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ (ค่าเฉล่ีย = 4.44, S.D. = 0.04)  

จะเห็นไดว้่านักเรียนมีความพึงพอใจในดา้นส่ือการเรียนรู้มากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของเบญจมาศ โกมลไสย (2537 อา้งถึงใน บุญรอด โชติวชิรา, 2547) ว่านกัเรียนจะมีความ
สนใจในดา้นการอ่านและสามารถอ่านไดเ้ป็นเวลานาน รู้สึกเพลิดเพลินและมีความเขา้ใจในการ
อ่านยิ่งข้ึนหากได้อ่านเน้ือเร่ืองท่ีอยู่ในความสนใจของนักเรียน นอกจากน้ี การเปิดโอกาสให้
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นักเรียนเลือกอ่านเร่ืองท่ีตรงตามความสนใจของแต่ละคนไดอ้ย่างสะดวกเพราะนักเรียนแต่ละ 
คนมีความสนใจแตกต่างกนั เช่น ในขณะท่ีบางคนชอบอ่านสารคดีท่องเท่ียว แต่บางคนกลบัชอบ
อ่านสารคดีสัตว ์เป็นตน้ ฉะนั้นเม่ือนกัเรียนมีโอกาสเลือกอ่านเร่ืองท่ีตนเองสนใจจะทาํใหน้กัเรียน
อ่านอย่างอิสระ เกิดความกระตือรือร้น รู้สึกพึงพอใจเม่ือได้อ่านเร่ืองเองตามใจชอบได้อย่าง 
มีความสุข ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ จกัริน โพธ์ิทอง (2545) ว่าหากผูเ้รียนไดเ้ลือกบทอ่านเอง
ตามความสนใจ จะสนใจและเขา้ใจส่ิงท่ีอ่านไดดี้กว่าท่ีผูเ้รียนตอ้งอ่านบทอ่านท่ีครูเลือกให้หรือ่าน
บทอ่านเดียวกนัทั้งชั้น ดงันั้น 

ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า ในการวิจยัคร้ังน้ี บทอ่านมีเน้ือหาท่ีน่าสนใจและตรงตามความ
ตอ้งการของผูเ้รียน ทาํให้นักเรียนมีความพึงพอใจในด้านส่ือการเรียนรู้มากท่ีสุด ช่วยส่งเสริม 
ให้นักเรียนมีแรงจูงใจในการทาํกิจกรรมร่วมกบัครูและเพ่ือนๆ และไดรั้บประโยชน์อย่างเต็มท่ี 
ส่งผลใหน้กัเรียนมีความพึงพอใจต่อเรียนในคร้ังน้ีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 
5.3  ข้อค้นพบของงานวจัิยนี ้
5.3.1  กิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวางสามารถสร้างบรรยากาศผอ่นคลาย ผา่นการใหบ้ทอ่าน

อยา่งอิสระ เลือกเวลาและสถานท่ีท่ีตนเองตอ้งการได ้ส่ิงน้ีทาํให้นกัเรียนรู้สึกชอบหรือรักการอ่าน 
เพราะไม่มีใครบงัคบัให้อ่านในเร่ืองท่ีเขาไม่ชอบหรือไม่อยากอ่าน เม่ือนกัเรียนไดอ่้านส่ิงท่ีตนเอง
ชอบก็จะมีความสุข สนุกสนาน ไปจนถึงเกิดการรักการอ่าน พร้อมท่ีจะฝึกฝนพฒันาความสามารถ
ทางการอ่านของเขาอยา่งมีความสุขในการอ่าน 

5.3.2  บทอ่านท่ีใชต้อ้งมีภาพประกอบสวยงาม มีสีสันสดใส สอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีน่าติดตาม 
ส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดแรงจูงใจในการอ่าน  และช่วยสร้างความเขา้ใจเบ้ืองตน้ให้แก่นกัเรียนท่ีมี
ความสามารถทางการอ่านตํ่า ทาํให้เกิดกาํลงัใจท่ีจะอ่านต่อให้จบ ไม่รู้สึกว่าเร่ืองท่ีตนเองอ่านนั้น
ยากจนเกินไป 
 
5.4  ข้อเสนอแนะ 
5.4.1  ขอ้เสนอแนะสาํหรับการจดัการเรียนการสอน 

1.  ก่อนท่ีครูจะพฒันาความสามารถทางการอ่านของนกัเรียนนั้น ตอ้งจูงใจให้นกัเรียน
รักการอ่าน เม่ือนกัเรียนรักการอ่าน จะนาํไปสู่การพฒันาความสามารถทางการอ่านได ้วิธีการจูงใจ
ท่ีครูผูส้อนสามารถทาํได ้เช่น การมีบทอ่านใหน้กัเรียนเลือกตามความตอ้งการ หรือการจดักิจกรรม
ท่ีหลากหลาย การสร้างบรรยากาศท่ีดีในชั้นเรียน 
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2.  บทอ่านท่ีนํามาใช้สอนควรมีรูปภาพประกอบท่ีสอดคล้องกับเน้ือหาในเร่ือง  
เพื่อเป็นการเร้าความสนใจของนกัเรียน และส่งเสริมใหน้กัเรียนเขา้ใจเน้ือหาไดดี้ข้ึนโดยเร่ิมจากบท
อ่านท่ีมีเน้ือหาง่าย ไปสู่เน้ือหาท่ียากข้ึนตามลาํดบั  

3.  ควรจดัใหมี้การเรียนรู้นอกห้องเรียน เช่นการเรียนในหอ้งสมุด เพราะจะช่วยพฒันา
ความสามารถในเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างครูและนกัเรียนมากข้ึน นกัเรียนจะไม่รู้สึกเครียดหรือ
รู้สึกกดดนัเหมือนการเรียนในห้องเรียน การเรียนในห้องเรียนนกัเรียนจะไม่ค่อยกลา้พูด กลา้ตอบ
คาํถามหรือแสดงความคิดเห็น เพราะมีความรู้สึกหวาดกลวัว่าหากตอบคาํถามผิดจะถูกครูทาํโทษ
หรือจะอายเพื่อนๆ การเรียนนอกห้องเรียนจะช่วยให้นักเรียนมีความเช่ือมัน่ในการพูดคุยหรือ
ซกัถามขอ้สงสยักบัครูหรือเพ่ือนๆ ไดม้ากข้ึน     

5.4.2  ขอ้เสนอแนะสาํหรับการทาํวิจยัคร้ังต่อไป 
1.  ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการเปรียบเทียบระหวา่งการสอนโดยใชกิ้จกรรมการ 
อ่านแบบกวา้งขวางกบัการสอนแบบอ่ืนๆ เพ่ือเปรียบเทียบว่าการสอนโดยใชกิ้จกรรม

การอ่านแบบกวา้งขวางจะพฒันาความสามารถของนกัเรียนไดแ้ตกต่างจากการสอนในแบบอ่ืนๆ 
หรือไม่ 

2.  ควรนาํกิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวางไปใชใ้นการเรียนการสอนของนักเรียน
ระดบัชั้นอ่ืนๆ  

3.  ควรเพิ่มระยะเวลาในการดาํเนินการวิจยัให้มากข้ึนเพ่ือดูพฒันาการ และ
ความกา้วหนา้ของนกัเรียนในระยะยาว 
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งก็ได ้หลงัจาก

างขวาง 

นเองภายนอก
สนใจ และเลือ
ชว้ิธีการอ่านแ
กอ่านจบแลว้

กชั้นเรียน จะ
อกสถานท่ีท่ีอ
แบบท่ีครูสอน
วใหเ้ขียนสรุป

98 

ะไม่มีการ
อยากอ่าน 
น หรือจะ
ปเน้ือเร่ือง
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ตัวอย่างแผนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปีที ่4 
หน่วยการเรียนรู้การอ่านเพือ่ความเข้าใจโดยใช้กจิกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่ 4  เวลา  4  คาบ คาบละ 50 นาท ี

 
สาระสําคญั 
 การอ่านบทอ่านในหนงัสือนิทาน นกัเรียนจะตอ้งเขา้ใจในบทอ่านท่ีอ่าน บอกจุดมุ่งหมายของ
ผูเ้ขียน บอกความสาํคญัได ้ตลอดจนสามารถขยายความคิดจากเร่ืองท่ีอ่านไปไดอ้ยา่งกวา้งขวาง  

 จุดประสงค์การเรียนรู้  
   1.  ดา้นความรู้ 
    -  เล่าเร่ืองได ้
    -  ตอบคาํถามจากเร่ืองท่ีอ่านได ้
    -   บอกจุดประสงคข์องเร่ืองหรือจุดมุ่งหมายของผูเ้ขียนได ้
    -  อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นจากเร่ืองท่ีอ่านได ้
   2.  ดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
    - ตรงต่อเวลา 
    -  มีวินยั มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
    -  มีส่วนร่วมในการทาํงาน แสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของ

ผูอ่ื้นอยา่งเตม็ใจ 
3. ดา้นกระบวนการ 

   -  สามารถใชก้ระบวนการอ่านไปพฒันาทกัษะอ่ืนๆ ได ้
เนือ้หาสาระ 
  -   เน้ือหาจากหนงัสือเรียน 

-   เน้ือหาจากหนงัสือนิทาน 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



100 
 

กจิกรรมการเรียนการสอน  
(คาบที ่1) 
ขั้นที ่1 การสนทนาเกีย่วกบัหนังสือ 

การสนทนาเก่ียวกบัหนงัสือ เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจและกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความรู้สึก
อยากอ่านหนงัสือ ผูส้อนจะเล่าเก่ียวกบัหนงัสือท่ีตนเองสนใจอ่านคร่าว ๆ ดว้ยนํ้ าเสียงและท่าทางที
น่าต่ืนเตน้และน่าสนใจ แต่จะไม่เล่าเร่ืองราวทั้งหมด เพื่อให้นักเรียนอยากติดตามและอยากนํา
กลบัไปอ่านต่อดว้ยตนเอง โดยในระหว่างท่ีผูส้อนกาํลงัเล่าเร่ืองอยูน่ั้นก็จะส่งหนงัสือไปรอบๆหอ้ง
ให้ผูเ้รียนไดเ้ห็นหนา้ปกและรูปภาพในเล่มเพ่ือเป็นการกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจและอยาก
อ่าน 

ขั้นที ่2 การฝึกหัดและอ่านออกเสียง  
2.1 ครูแจกบทอ่าน นิทานเร่ืองพระราชาใจดี แก่นกัเรียนในขั้นตอนน้ีนกัเรียนจะไดบ้ทอ่าน

เดียวกนัทุกคน 
2.2 ครูสนทนากบันกัเรียนว่า นกัเรียนเห็นช่ือเร่ืองพระราชาใจดีแลว้คิดว่าเป็นเร่ืองเก่ียวกบั

อะไร  
2.3 ครูอ่านให้นกัเรียนฟังและให้นกัเรียนอ่านตาม ซ่ึงครูจะตอ้งออกเสียงให้ชดัเจนและ

ถูกตอ้ง 
2.4 ในขณะท่ีนกัเรียนอ่าน ครูจะตั้งคาํถามเป็นระยะๆ เพื่อทดสอบความเขา้ใจของนกัเรียน 

และใหผู้เ้รียนไดค้าดเดาเหตุการณ์ล่วงหนา้ เพื่อใหเ้กิดความน่าในใจในการอ่าน 
2.5 ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปเน้ือหาอีกคร้ังเพื่อความเขา้ใจ 
2.6 ครูแจกสมุดบนัทึกการอ่านนอกเวลาเรียนใหน้กัเรียน พร้อมทั้งอธิบายวิธีการบนัทึกให้

นกัเรียนฟัง สอบถามความเขา้ใจของนกัเรียนอีกคร้ัง  
2.7 ครูใหน้กัเรียนเลือกนิทานท่ีตนเองสนใจ คนละ 3 เร่ือง กลบัไปอ่านนอกเวลาเรียน โดย

ในแต่ละวนัอ่านไดก่ี้หน้า ให้นกัเรียนบนัทึกไว ้และสรุปว่าไดค้วามรู้อะไรบา้งจากท่ีอ่านไป และ
นาํมาส่งใหค้รูในคาบสุดทา้ยของการเรียนแผนนั้นๆ 

(คาบที ่2)  
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ขั้นที ่3 ขั้นการอ่านในใจด้วยตนเอง 

 ครูให้นักเรียนเลือกหนังสือนิทานท่ีตนเองสนใจ คนละหน่ึงเร่ือง ซ่ึงมีหนังสือนิทาน
เก่ียวกบัสัตวเ์ล้ียง หนังสือนิทานเก่ียวกบัครอบครัว และหนังสือนิทานเก่ียวกบัการผจญภยั  โดย
นกัเรียนแต่ละคนกจ็ะอ่านนิทานท่ีตนเลือกในใจ โดยกาํหนดเวลาในการอ่าน 15 นาที 

ขั้นที ่4 การอภิปรายเร่ืองทีอ่่าน 
 4.1 ครูใหน้กัเรียนจดักลุ่ม จาํนวน 4 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คนตามเร่ืองท่ีตนเองอ่าน 
 4.2 ครูแจกใบงานกลุ่มให้แก่นักเรียน และให้นักเรียนช่วยกันแบ่งหน้าท่ีว่าใครจะทาํ
ประเดน็ใด ในหวัขอ้คาํถามท่ีครูไดใ้หไ้ว ้
 4.3 ครูให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มร่วมกนัอภิปรายนิทานท่ีตนไดอ่้าน ตามหัวขอ้ท่ีไดเ้ลือกไว ้
เพื่อตรวจสอบความเขา้ใจของเน้ือเร่ือง  
 4.4 เม่ือร่วมกนัอภิปรายครบตามหัวขอ้แลว้ นกัเรียนในแต่ละกลุ่มมีความเขา้ใจเร่ืองท่ีตน
อ่านแลว้ จึงจะตอบคาํถามลงในใบงานกลุ่มท่ีครูไดแ้จกให ้และนาํไปส่งครูผูส้อน 
 4.5 ครูตรวจสอบความถูกตอ้งของผลงานในแต่ละกลุ่ม เพื่อนาํไปแกไ้ขและปรับปรุง 
 4.6 ในแต่ละกลุ่มครูมีใบงานใหเ้ลือกทั้งหมด 5 ใบงาน คือ ใบงานการเขียนสรุปความ การ
เล่าปากเปล่า ใบงานการตอบคาํถามจากเร่ืองท่ีอ่าน ใบงานวาดภาพและอภิปรายเร่ืองท่ีอ่าน และใบ
งานการตั้งคาํถามและตอบคาํถามจากเร่ืองท่ีอ่าน ซ่ึงนกัเรียนท่ีอยูก่ลุ่มเดียวกนัจะเลือกทาํใบงานซํ้ า
กนัไม่ได ้ 
 4.7 ครูอธิบายคาํช้ีแจงของการทาํใบงานทั้ง 5 ใบงานใหน้กัเรียนเขา้ใจ และใหน้กัเรียนลง
มือทาํใบงานของตนเอง  
 4.8 ครูตรวจสอบผลงานของนักเรียนแต่ละคน และเลือกผลงานท่ีดีในแต่ละใบงานมา
นาํเสนอใหเ้พื่อนๆในหอ้งดู  

4.9 ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเน้ือหาและใจความสาํคญัท่ีเรียนในวนัน้ีอีกคร้ัง เพื่อให้
นกัเรียนเขา้ใจมากข้ึน และใหน้กัเรียนไปปรึกษากนัเพื่อมานาํเสนอหนา้ชั้นเรียนในคร้ังต่อไป  

(คาบที ่3-4) 

ขั้นที ่5 การเล่าทวนเร่ือง 

 5.1 ครูใหน้กัเรียนนัง่เป็นกลุ่มกนัเหมือนท่ีเรียนในคาบท่ีแลว้  
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5.2 ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทบทวนเน้ือหาท่ีไดเ้รียนไปในคาบท่ี หลงัจากทาํงานเด่ียว
เรียบร้อยแลว้ นักเรียนแต่ละกลุ่มจะออกมาเล่าทวนเร่ืองหนา้ชั้นเรียนให้เพื่อนๆฟังเพื่อตรวจสอบ
ความเขา้ใจในการอ่านของตนเองและเพื่อใหเ้พื่อนๆเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและอยากจะนาํ
หนงัสือเร่ืองท่ีเพื่อเล่ากลบัไปอ่านบา้ง 

5.3 ครูสรุปผลการเล่าทวนเร่ืองของนักเรียนแต่ละกลุ่มพร้อมทั้งชมเชยและให้กาํลงัใจใน
การเรียนคร้ังต่อไป 

ส่ือการเรียนรู้ 
 1.  บทอ่านนิทาน เร่ือง พระราชาใจดี 
 2. หนงัสือนิทานสาํหรับเดก็อาย ุ7-10 ปี 
 3.ใบงานกลุ่ม 
 4.ใบงานเด่ียว 5 ใบงาน 
  -ใบงานการตอบคาํถาม 
  - ใบงานการเขียนสรุปความ 
  - ใบงานการเล่าปากเปล่า 
  - ใบงานการวาดภาพและอธิบายภาพท่ีวาด 
  - ใบงานการตั้งคาํถามและตอบคาํถามจากเร่ืองท่ีอ่าน 

5. สมุดบนัทึกการอ่านนอกเวลาเรียน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



103 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง กลุ่มที ่1 
 บทอ่านจากหนังสือเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมทีใ่ช้ในกจิกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง 

(ขั้นตอนการอ่านในใจดว้ยตนเอง การอภิปรายเร่ืองท่ีอ่าน และการเล่าทวนเร่ือง) 
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นิทานเร่ือง เร่ืองพระราชาใจดี 

 
ชาวเมืองมีหลากหลายหนา้ท่ี แต่ทั้งหมดกรั็กใคร่สามคัคี ช่วยพระราชาดูแล

ดินแดนแห่งน้ีใหน่้าอยู ่จนกระทัง่วนัหน่ึง มีสตัวป์ระหลาด เดินส่ายอาด อาด เขา้มาใน

เมือง  

 โครม โครม คราม คราม สตัวป์ระหลาดห่ามรังแกชาวเมือง สตัวป์ระหลาดยดึ

ดินแดนปกครองเอง แต่ชาวเมืองไม่กลวัเกรงรวมพลงักนั แมส้ตัวป์ระหลาดจะตวัใหญ่

น่าดู ชาวเมืองกจ็ะสู้ เพ่ือพระราชาผูเ้ป็นท่ีรัก และเพื่อดินแดนของตน ชาวเมืองช่วยกนั

เล่นดนตรีขบักล่อม จนสตัวป์ระหลาดยอมนอนหลบัปุ๋ยไปเลย จากนั้นกช่็วยกนัมดัสตัว์

ประหลาดไว ้ก่อนจะรีบเขา้ไปช่วยพระราชา  

 สตัวป์ระหลาดต่ืนข้ึนมาตกใจ  

 “เอะ๊ ฉนัโดนมดัไดอ้ยา่งไร ปล่อยเด๋ียวน้ี ชาวเมืองรีบเขา้ไปดึงผม ดึงหาง งา้ง

ปากสตัวป์ระหลาดทนัที  

 “ชา้ก่อน ชา้ก่อน” ทนัใดนั้น พระราชารีบหา้มไว ้ 

 “เราควรใหอ้ภยั และมีเมตตา ตอ้งมีสิต พิจารณา พิชิตความโกรธ อยา่เพ่ิงลงโทษ 

ตอ้งใหโ้อกาสเขากลบัใจ” 

 เร่ืองราวในดินแดนสุขดี จึงจบลงดว้ยความสุขดี นบัแต่นั้นมา 
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ใบงานกลุ่ม 1 
นิทานเร่ืองพระราชาใจด ี

 

ช่ือกลุ่ม...................................................................... 

สมาชิกในกลุ่ม 

1........................................................................................................................................................... 

2. ....................................................................................................................................................... 

3. ......................................................................................................................................................... 

4. ....................................................................................................................................................... 

หลงัจากอ่านนิทานเร่ืองพระราชาใจดแีละร่วมกนัอภิปรายเรียบร้อยแลว้ใหน้กัเรียนตอบคาํถาม
ต่อไปน้ี 
1. ผูเ้ขียนมีจุดประสงคอ์ยา่งไรในการเขียนนิทานเร่ืองพระราชาใจด ี
.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

2. สาระสาํคญัของนิทานเร่ืองพระราชาใจดีคืออะไร 
.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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3.ขอ้คิดท่ีไดรั้บจากการอ่านนิทานเร่ืองพระราชาใจดีคืออะไร 
.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

4.แนวทางในการนาํขอ้คิดจากนิทานเร่ืองพระราชาใจดไีปใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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แบบประเมินการตอบคาํถามจากนิทานเร่ือง พระราชาใจดี (งานกลุ่ม) 

ช่ือ........................................................................ช้ัน..............................เลขที.่.................................. 

นิทานเร่ืองพระราชาใจด ี

ระดับ
คุณภาพ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
รวม 
(16) 

บอก
จุดประสงค์

ของเร่ืองทีอ่่าน 

สรุปเนือ้หา บอกข้อคดิทีไ่ด้
จากการอ่าน 

การนําไปใช้ใน
ชีวติประจําวนั 

4      

3      

2      

1      

คะแนนรวม  

 

ลงช่ือ.............................................................ผูป้ระเมิน 
       .............../.............../.............. 

 
 

เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ 
15 -16   ดีมาก 
12-14   ดี 
9-11   พอใช ้
ตํ่ากวา่ 8  ปรับปรุง 
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เกณฑ์การประเมินผลการตอบคาํถามจากเร่ืองทีอ่่าน (งานกลุ่ม) 
 

ระดับ
คุณภาพ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

จุดประสงค์ของเร่ืองที่
อ่าน 

สรุปเนือ้หา ข้อคดิทีไ่ด้จากการ
อ่าน 

การนําไปใช้ใน
ชีวติประจําวนั 

4 
ดีมาก 

บอกจุดประสงคข์อง
เร่ืองท่ีอ่านไดอ้ยา่ง
ครบถว้นและถูกตอ้ง  

สรุปเน้ือหาสาํคญัใน
เร่ืองไดค้รบถว้นและ
ถูกตอ้ง 

บอกขอ้คิดท่ีไดจ้าก
การอ่านไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง แสดงความ
คิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 

บอกประโยชน์ท่ี
จะนาํไปใชใ้น
ชีวิตประจาํวนัได้
อยา่งถูกตอ้ง 
ครบถว้น 

3 
ดี 

บอกจุดประสงคข์อง
เร่ืองท่ีอ่านไดเ้ป็นส่วน
ใหญ่ 

สรุปเน้ือหาสาํคญัใน
เร่ืองไดเ้ป็นส่วนใหญ่  

บอกขอ้คิดท่ีไดจ้าก
การอ่านไดเ้ป็นส่วน
ใหญ่ แสดงความ
คิดเห็นอยา่งมีเหตุผล 

บอกประโยชน์ท่ี
จะนาํไปใชใ้น
ชีวิตประจาํวนัได้
เป็นส่วนใหญ่ 

2 
พอใช ้

บอกจุดประสงคข์อง
เร่ืองท่ีอ่านไดค่้อนขา้ง
นอ้ย แต่อ่านแลว้พอ
เขา้ใจได ้

สรุปเน้ือหาสาํคญัใน
เร่ืองไดค้่อนขา้งนอ้ย 
แต่อ่านแลว้พอเขา้ใจได ้ 

บอกขอ้คิดท่ีไดจ้าก
การอ่านไดค่้อนขา้ง
นอ้ย แสดงความ
คิดเห็นอยา่งไม่มี
เหตุผล 

บอกประโยชน์ท่ี
จะนาํไปใชใ้น
ชีวิตประจาํวนัได้
ค่อนขา้งนอ้ย 

1 
ปรับปรุง 

บอกจุดประสงคข์อง
เร่ืองท่ีอ่านไดน้อ้ยมาก 
ผูอ่้านไม่เขา้ใจ 

สรุปเน้ือหาสาํคญัๆใน
เร่ืองไดน้อ้ยมาก ผูอ่้าน
ไม่เขา้ใจ 

บอกขอ้คิดจากการ
อ่านไดน้อ้ยมาก 
แสดงความคิดเห็น
ไม่ไดเ้ลย 

ไม่สามารถบอก
ประโยชน์ท่ีจะ
นาํไปใชใ้น
ชีวิตประจาํวนัได ้
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ใบงานการตอบคาํถามจากนิทานเร่ือง พระราชาใจด ี

ช่ือ........................................................................ชั้น..............................เลขท่ี................................... 

คาํช้ีแจง  จากนิทานเร่ืองพระราชาใจดี ใหน้กัเรียนตอบคาํถามดงัต่อไปน้ี 

1. ผูเ้ขียนมีจุดประสงคใ์นการแต่งนิทานเร่ืองพระราชาใจดี 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

2. เหตุการณ์สาํคญัของนิทานเร่ืองพระราชาใจดีคืออะไร 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

3. ผลของเหตุการณ์ในนิทานเร่ืองพระราชาใจดีคืออะไร 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

4. ขอ้คิดท่ีไดจ้ากนิทานเร่ืองพระราชาใจดี คืออะไร

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
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แบบประเมินการตอบคาํถามจากนิทานเร่ือง พระราชาใจดี (งานเดี่ยว) 

ช่ือ........................................................................ช้ัน..............................เลขที.่.................................. 

นิทานเร่ืองพระราชาใจด ี

ระดับ
คุณภาพ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
รวม 
(16) 

การเรียงลาํดับ
เร่ือง 

เหตุการณ์สําคญั ผลของเหตุการณ์ ข้อคดิทีไ่ด้จาก
การอ่าน 

4      

3      

2      

1      

คะแนนรวม  

 

ลงช่ือ.............................................................ผูป้ระเมิน 
      .............../.............../.............. 

 
 

 
 
 
 

เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ 
15 -16   ดีมาก 
12-14   ดี 
9-11   พอใช ้
ตํ่ากวา่ 8  ปรับปรุง 
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เกณฑ์การประเมินผลการตอบคาํถามจากเร่ืองทีอ่่าน (งานเดี่ยว) 
 

ระดับ
คุณภาพ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

จุดประสงค์ของเร่ืองที่
อ่าน 

เหตุการณ์สําคญั ผลของเหตุการณ์ ข้อคดิทีไ่ด้จากการ
อ่าน 

4 
ดีมาก 

บอกจุดประสงคข์อง
เร่ืองท่ีอ่านไดอ้ยา่ง
ครบถว้น ถูกตอ้ง  

บอกเหตุการณ์สาํคญัๆ
ในเร่ืองได ้ทุกเหตุการณ์  

บอกผลของ
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้
อยา่งถูกตอ้ง 
ครบถว้น เขียน
ชดัเจนตรงประเดน็ 

บอกขอ้คิดท่ีได้
จากการอ่านได้
อยา่งถูกตอ้ง 
แสดงความคิดเห็น
อยา่งมีเหตุผล 

3 
ดี 

บอกจุดประสงคข์อง
เร่ืองท่ีอ่านไดเ้ป็นส่วน
ใหญ่ 

บอกเหตุการณ์สาํคญัๆ
ในเร่ืองไดเ้ป็นส่วนใหญ่  

บอกผลของ
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้
อยา่งเป็นส่วนใหญ่ 
เขียนชดัเจนตรง
ประเดน็  

บอกขอ้คิดท่ีได้
จากการอ่านได้
เป็นส่วนใหญ่ 
แสดงความคิดเห็น
อยา่งมีเหตุผล 

2 
พอใช ้

บอกจุดประสงคข์อง
เร่ืองท่ีอ่านไดค่้อนขา้ง
นอ้ย อ่านแลว้ยงัพอ
เขา้ใจไดบ้า้ง 

บอกเหตุการณ์สาํคญัๆ
ในเร่ืองไดค้่อนขา้งนอ้ย 
อ่านแลว้ยงัพอเขา้ใจได้
บา้ง  

บอกผลของ
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้
ค่อนขา้งนอ้ยเขียนไม่
ค่อยชดัเจน ไม่ค่อย
ตรงประเดน็ แต่อ่าน
แลว้ยงัพอเขา้ใจได้
บา้ง 

บอกขอ้คิดท่ีได้
จากการอ่านได้
ค่อนขา้งนอ้ย 
แสดงความคิดเห็น
อยา่งไม่มีเหตุผล 

1 
ปรับปรุง 

บอกจุดประสงคข์อง
เร่ืองท่ีอ่านไดน้อ้ยมาก 
ผูอ่้านไม่เขา้ใจเลย  

บอกเหตุการณ์สาํคญัๆ
ในเร่ืองไดน้อ้ยมาก 
ผูอ่้านไม่เขา้ใจเลย 

บอกผลของ
เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
ไม่ไดไ้ดน้อ้ยมาก 
ผูอ่้านไม่เขา้ใจเลย 

บอกขอ้คิดจากการ
อ่านไดน้อ้ยมาก 
แสดงความคิดเห็น
ไม่ไดเ้ลย 
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แบบประเมินการเขียนสรุปความจากนิทานเร่ืองพระราชาใจดี (งานเดี่ยว) 

ช่ือ........................................................................ชั้น..............................เลขท่ี................................... 

คาํช้ีแจง  ใหน้กัเรียนสรุปความจากนิทานเร่ืองพระราชาใจดีใหเ้ป็นสาํนวนภาษาของตนเองและมี

ใจความท่ีสมบูรณ์ 

นิทานเร่ือง พระราชาใจด ี

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
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แบบประเมินการสรุปความจากนิทานเร่ือง พระราชาใจดี (งานเดี่ยว) 

ช่ือ........................................................................ช้ัน..............................เลขที.่.................................. 

นิทานเร่ืองพระราชาใจด ี

ระดับ
คุณภาพ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
รวม 
(16) 

ลาํดับ
เหตุการณ์ 

เนือ้หา การใช้ภาษา กลไกในการ
เขียน 

4      

3      

2      

1      

คะแนนรวม  

 

 
ลงช่ือ.............................................................ผูป้ระเมิน 

     .............../.............../.............. 
 
 
 
 
 
 

เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ 
15 -16   ดีมาก 
12-14   ดี 
9-11   พอใช ้
ตํ่ากวา่ 8  ปรับปรุง 
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เกณฑ์การประเมินผลการเขียนสรุปความจากเร่ืองทีอ่่าน (งานเดี่ยว) 
 

ระดับ
คุณภาพ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ลาํดับความคดิ 
เหตุการณ์ 

เนือ้หา การใช้ภาษา กลไกในการเขียน 

4 
ดีมาก 

ลาํดบัความคิด ลาํดบั
เหตุการณ์ไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ืองเหมาะสม 
และถูกตอ้งทั้งหมด 

สรุปสาระสาํคญัของ
เน้ือเร่ืองและใจความ
สาํคญัของเร่ืองได้
ถูกตอ้งและครบทุก
ประเดน็ 

เขียนโดยใชถ้อ้ยคาํและ
สาํนวนเป็นภาษาของ
ตนเอง ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม 

เขียนถูกตอ้งทุกคาํ เวน้
วรรคตอนถูกตอ้ง
เหมาะสมตวัหนงัสือ
สวยงามเป็นระเบียบ อ่าน
ง่าย สะอาด 

3 
ดี 

ลาํดบัความคิด ลาํดบั
เหตุการณ์ไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ืองเหมาะสม 
และถูกตอ้งเป็นส่วน

ใหญ่ 

สรุปสาระสาํคญัของ
เน้ือเร่ืองและใจความ
สาํคญัของเร่ืองได้
ถูกตอ้งเป็นส่วนใหญ่ 

เขียนโดยใชถ้อ้ยคาํและ
สาํนวนเป็นภาษาของ
ตนเอง เป็นส่วนใหญ่ 
บางส่วนคดัลอกมาจาก
ตน้ฉบบัแต่ไม่มากนกั   

เขียนคาํผดิไม่เกิน 1-2 
แห่ง เวน้วรรคตอนได้
เหมาะสม ตวัหนงัสือ
สวยงามเป็นระเบียบ อ่าน
ง่าย มีรอยลบหรือขีดฆ่า
เลก็นอ้ย 

2 
พอใช ้

ลาํดบัความคิด ลาํดบั
เหตุการณ์ไม่ต่อเน่ือง 
และถูกตอ้งเป็น

บางส่วน 

สรุปสาระสาํคญัของ
เน้ือเร่ืองและใจความ
สาํคญัของเร่ืองไดไ้ม่
ครบทุกประเด็น 
เน้ือหาสาํคญับางส่วน
ขาดหายไป 

เขียนโดยใชถ้อ้ยคาํและ
สาํนวนเป็นภาษาของ
ตนเองค่อนขา้งนอ้ย 
ส่วนมากคดัลอกมาจาก
ตน้ฉบบั  

เขียนคาํผดิไม่เกิน 3-4 
แห่ง เวน้วรรคตอนได้
เหมาะสมเป็นบางตอน 
ตวัหนงัสืออ่านง่าย แต่ไม่
เป็นระเบียบมีรอยลบหรือ
ขีดฆ่ามาก 

1 
ปรับปรุง 

ลาํดบัความคิด ลาํดบั
เหตุการณ์ไม่ได ้วกวน 
สบัสน อ่านแลว้ไม่

เขา้ใจ 

สรุปสาระสาํคญัของ
เร่ืองไดไ้ม่ดี  เน้ือหา
ใจความสาํคญัของเน้ือ
เร่ืองไม่ถูกตอ้งและไม่
ตรงประเดน็ 

ไม่ใชส้าํนวนภาษาของ
ตนเองในการเขียน 
คดัลอกประโยคมาจาก
ตน้ฉบบัเกือบทั้งหมด  

เขียนคาํผดิเกิน 5 แห่ง 
เวน้วรรคตอนไม่
เหมาะสม ตวัหนงัสือไม่
เป็นระเบียบ อ่านยาก มี
รอยลบหรือขีดฆ่าเยอะ 
สกปรก 
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แบบประเมินการเล่าปากเปล่าจากนิทานเร่ือง พระราชาใจดี (งานเดี่ยว) 

ช่ือ........................................................................ช้ัน..............................เลขที.่.................................. 

คาํช้ีแจง  ใหน้กัเรียนเล่าเร่ืองจากนิทานเร่ืองพระราชาใจดี ใหเ้พื่อนๆฟัง ดว้ยสีหนา้ท่าทาง นํ้าเสียง 

ท่ีเหมาะสม  

นิทานเร่ืองพระราชาใจด ี

ระดับ
คุณภาพ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
รวม 
(16) 

การ
เรียงลาํดับ

เร่ือง 

เนือ้หา ความคล่องแคล่ว การแสดงท่าทาง/
สายตา/นํา้เสียง
ประกอบการพูด 

4      

3      

2      

1      

คะแนนรวม  

 

ลงช่ือ.............................................................ผูป้ระเมิน 
            .............../.............../.............. 

 
 

 
 

เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ 
15 -16   ดีมาก 
12-14   ดี 
9-11   พอใช ้
ตํ่ากวา่ 8  ปรับปรุง 
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เกณฑ์การประเมินผลการเล่าปากเปล่าจากเร่ืองทีอ่่าน (งานเดี่ยว) 
 

ระดับ
คุณภาพ 

(16) 

เกณฑ์การให้คะแนน 

การเรียงลาํดับเร่ือง การออกเสียง ความคล่องแคล่ว การแสดงท่าทาง/
สายตา/นํา้เสียง
ประกอบการพูด 

4 เล่าเร่ืองโดยเรียงลาํดบั
เหตุการณ์ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง
เหมาะสมและครบถว้น
ผูฟั้งเขา้ใจง่าย 

ออกเสียงคาํศพัทแ์ละ
ประโยคไดถ้กูตอ้ง 
ตามหลกัการออกเสียง 
เนน้หนกัเบาในประโยคได้
อยา่งสมบูรณ์ 

พดูไดต่้อเน่ืองไม่ติดขดั 
ส่ือสารไดช้ดัเจน  

แสดงท่าทางประกอบ 
สบตากบัผูฟั้งเสมอ พดู
ดว้ยนํ้าเสียงท่ีเหมาะสม 
เสียงดงัฟังชดั 

3 เล่าเร่ืองโดยเรียงลาํดบั
เหตุการณ์เหมาะสมได้
เป็นส่วนใหญ่ผูฟั้งเขา้ใจ
ง่าย 

ออกเสียงคาํศพัทแ์ละ
ประโยคไดถ้กูตอ้ง 
ตามหลกัการออกเสียง 
เนน้หนกัเบาในประโยคได้
เป็นส่วนใหญ่ 

พดูติดขดับา้ง แต่ยงัพอ
ส่ือสารใหค้นฟังเขา้ใจ
ไดเ้ป็นส่วนใหญ่ 

แสดงท่าทางประกอบ
เป็นส่วนใหญ่ พดูดว้ย
นํ้าเสียงท่ีเหมาะสมเป็น
ส่วนใหญ่ สบตากบัผูฟั้ง
เป็นส่วนใหญ่ 

2 เล่าเร่ืองโดยเรียงลาํดบั
เหตุการณ์ได ้แต่ขาด
เหตุการณ์สาํคญัในเร่ือง
ไปหลายเหตุการณ์ ผูฟั้ง
เขา้ใจเลก็นอ้ย 

ออกเสียงคาํศพัทแ์ละ
ประโยคไดถ้กูตอ้งเป็นส่วน
นอ้ย ขาดการออกเสียง 
เนน้หนกัเบาในประโยค 

พดูเป็นคาํๆ  หยดุชะงกั
เป็นช่วงๆ ขาดความ
ต่อเน่ืองในการพดู ทาํให้
ส่ือสารไดไ้ม่ชดัเจนผูฟั้ง
ไม่ค่อยเขา้ใจ 

พดูเหมือนการอ่าน ขาด
ความเป็นธรรมชาติ ขาด
ความน่าสนใจ สบตากบั
ผูฟั้งนอ้ยมาก 

1 เล่าเร่ืองโดยเรียงลาํดบั
เหตุการณ์ไดไ้ม่ถกูตอ้งไม่
ครบถว้น ผูฟั้งไม่เขา้ใจ 

ออกเสียงคาํและประโยคได้
ไม่ถกูตอ้งทาํใหส่ื้อสาร
ไม่ได ้ผูฟั้งไม่เขา้ใจ 

พดูเป็นคาํๆเหมือนการ
อ่าน เวน้ช่วงนาน ทาํให้
ส่ือสารไม่ได ้ผูฟั้งไม่
เขา้ใจ 

พดูเสียงเบาเกินไป 
ไม่น่าสนใจ  
ไม่สบตากบัผูฟั้ง 
ไม่มีท่าทาประกอบ 
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ใบงานการวาดภาพเพือ่อธิบายนิทานเร่ืองพระราชาใจด ี(งานเดี่ยว) 

ช่ือ........................................................................ชั้น..............................เลขท่ี................................... 

คาํช้ีแจง  ใหน้กัเรียนวาดภาพเก่ียวกบันิทานเร่ืองพระราชาใจดใีหช้ดัเจน  

 

นิทานเร่ือง พระราชาใจด ี

 

 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

........................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 
แบบประเมินการวาดภาพเพือ่อธิบายนิทานเร่ือง พระราชาใจดี (งานเดีย่ว) 
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แบบประเมินการวาดภาพเพือ่อธิบายนิทานเร่ืองพระราชาใจด ี(งานเดีย่ว) 

 

ช่ือ........................................................................ช้ัน..............................เลขที.่.................................. 

นิทานเร่ืองพระราชาใจด ี

ระดับ
คุณภาพ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
รวม 
(16) 

วาดภาพจาก
เร่ืองทีอ่่าน 

ความคดิ
สร้างสรรค์ 

ความประณตี
สวยงาม 

การนําเสนอ 

4      

3      

2      

1      

คะแนนรวม  

 

 

ลงช่ือ.............................................................ผูป้ระเมิน 
       .............../.............../.............. 

 
 
 
 

เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ 
15 -16   ดีมาก 
12-14   ดี 
9-11   พอใช ้
ตํ่ากวา่ 8  ปรับปรุ 
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เกณฑ์การประเมินผลการวาดภาพอธิบายเร่ืองทีอ่่าน (งานเดี่ยว) 
 

ระดับ
คุณภาพ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
วาดภาพจากเร่ืองที่

อ่าน 
ความคดิริเร่ิม
สร้างสรรค์ 

ความประณตี
สวยงาม 

การนําเสนอ 

4 
ดีมาก 

วาดภาพจากเร่ืองได้
อยา่งชดัเจน คนดู
เขา้ใจในส่ิงท่ีวาดดี
มาก 

มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคดี์ วาดภาพ
ออกมาไดน่้าสนใจ 
ดึงดูดคนดูดีมาก 

มีความประณีตใน
การวาดภาพและ
ระบายสี สวยงาม
มาก 
ช้ินงานสะอาด
เรียบร้อยดี 

นาํเสนอภาพท่ี
วาดไดอ้ยา่ง
สนุกสนานและ
น่าสนใจ ผูฟั้ง
สนใจดีมาก 

3 
ดี 

วาดภาพจากเร่ืองได้
อยา่งชดัเจน คนดู
เขา้ใจในส่ิงท่ีวาด
เป็นส่วนใหญ่ 

มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคดี์ วาดภาพ
ออกมาไดน่้าสนใจ 
ดึงดูดคนดูเป็นส่วน
ใหญ่ 

มีความประณีตใน
การวาดภาพและ
ระบายสีอยา่ง
สวยงาม  

นาํเสนอภาพท่ี
วาดไดอ้ยา่ง
สนุกสนานและ
น่าสนใจผูฟั้ง
สนใจเป็นส่วน
ใหญ่ 

2 
พอใช ้

วาดภาพจากเร่ืองได้
ไม่ชดัเจน  แต่ยงั
สามารถเขา้ใจได้
บา้ง 

ไม่มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์วาดภาพ
ออกมาไดไ้ม่น่าสนใจ
และไม่ดึงดูดคนดู  

ไม่มีความประณีต
ในการวาดภาพ
และระบายสี 
ช้ินงานสกปรก
เลก็นอ้ย 

นาํเสนอภาพท่ี
วาดไดไ้ม่
สนุกสนานผูฟั้ง
ไม่ค่อยสนใจ 

1 
ปรับปรุง 

วาดภาพจากเร่ืองท่ี
อ่านไม่ชดัเจน คนดู
ไม่เขา้ใจส่ิงท่ีวาด 

ไม่มีความคิด
สร้างสรรคใ์นการวาด
ภาพเลย 

ไม่มีความประณีต
ในการวาดภาพ
ระบายสีเลย 
ช้ินงานสกปรกมาก 

นาํเสนอภาพท่ี
วาดไม่น่าสนใจ
เลย 
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ใบงานการตั้งคาํถามและตอบคาํถามจากนิทานเร่ืองพระราชาใจด ี(งานเดี่ยว) 

ช่ือ....................................................................ชั้น........................................เลขท่ี............................. 

คาํช้ีแจง  ใหน้กัเรียนตั้งคาํถาม และตอบคาํถามจากนิทานเร่ืองพระราชาใจดี จาํนวน 5 ขอ้ 

นิทานเร่ืองพระราชาใจด ี

1. คาํถาม
........................................................................................................................................... 
    คาํตอบ
........................................................................................................................................... 
2. คาํถาม
........................................................................................................................................... 
    คาํตอบ
........................................................................................................................................... 
3. คาํถาม
........................................................................................................................................... 
    คาํตอบ
........................................................................................................................................... 
4. คาํถาม
........................................................................................................................................... 
    คาํตอบ
........................................................................................................................................... 
5. คาํถาม

........................................................................................................................................... 

    คาํตอบ

......................................................................................................................................... 
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แบบประเมินการตั้งคาํถามและตอบคาํถามจากนิทานเร่ือง พระราชาใจดี (งานเดี่ยว) 

ช่ือ........................................................................ช้ัน..............................เลขที.่.................................. 

นิทานเร่ืองพระราชาใจด ี

ระดับ
คุณภาพ 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
รวม 
(16) 

เนือ้หา ประเด็นคาํถาม
และคาํตอบ 

การเลอืกใช้คาํ ความคดิ
สร้างสรรค์ 

4      

3      

2      

1      

คะแนนรวม  

 
ลงช่ือ.............................................................ผูป้ระเมิน 

        .............../.............../.............. 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑก์ารตดัสินคุณภาพ 
15 -16   ดีมาก 
12-14   ดี 
9-11   พอใช ้
ตํ่ากวา่ 8  ปรับปรุง 
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เกณฑ์การประเมินผลการตั้งคาํถามและตอบคาํถาม (งานเดี่ยว) 

ระดับ
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

เนือ้หา ประเด็นคาํถามและ
คาํตอบ 

การเลอืกใช้คาํ ความคดิสร้างสรรค์ 

4 
ดีมาก 

เน้ือหาท่ีใชใ้นการตั้ง
คาํถามและตอบ
คาํถาม สมบูรณ์ มี
ใจความสาํคญั 
ครบถว้น 

ตั้งคาํถามและตอบ
คาํถามไดช้ดัเจน ตรง
ประเดน็ คาํถามหรือ
คาํตอบไม่กาํกวม 

ใชค้าํท่ีสุภาพเขา้ใจ
ง่าย และไม่ซบัซอ้น 

มีความคิดสร้างสรรคใ์น
การตั้งคาํถามเป็นประเดน็
ท่ีแปลกใหม่ น่าสนใจ
และน่าคน้หาคาํตอบ 

3 
ดี 

เน้ือหาท่ีใชใ้นการตั้ง
คาํถามและตอบ
คาํถาม สมบูรณ์ มี
ใจความสาํคญั 
ครบถว้น เป็นส่วน
ใหญ่ 

ตั้งคาํถามและตอบ
คาํถามไดช้ดัเจน ตรง
ประเดน็ เป็นส่วนใหญ่ 
บาง คาํถามหรือคาํตอบ
กาํกวม แต่อ่านแลว้
เขา้ใจได ้

ใชค้าํท่ีสุภาพเขา้ใจ
ง่าย เป็นส่วนใหญ่ 
บางคาํถามหรือ
คาํตอบซบัซอ้น แต่
อ่านแลว้เขา้ใจได ้

มีความคิดสร้างสรรคใ์น
การตั้งคาํถามหรือตอบ
คาํถาม เป็นประเดน็ท่ี
แปลกใหม่ น่าสนใจและ
น่าคน้หาคาํตอบเป็นส่วน
ใหญ่ 

2 
พอใช ้

เน้ือหาท่ีสาํคญัส่วน
ใหญ่ไม่ถกูนาํมาตั้ง
คาํถามหรือตอบ
คาํถาม 

ตั้งคาํถามและตอบ
คาํถามยงัไม่ชดัเจน บาง 
คาํถามหรือบางคาํตอบ
กาํกวม ตอ้งอ่านซํ้ า
มากกวา่ 1 คร้ัง 

ใชค้าํท่ีเป็นภาษาพดู 
บางคาํถามหรือ
คาํตอบ วกไปวนมา 
ตอ้งอ่านซํ้ ามากกวา่ 1 
คร้ัง 

มีความคิดสร้างสรรคใ์น
การตั้งคาํถามหรือตอบ
คาํถามเป็นส่วนนอ้ย ยงั
ไม่ค่อยน่าสนใจ บาง
คาํถามเป็นการคดัลอกมา
จากเน้ือเร่ือง 

1 
ปรับปรุง 

เน้ือหาท่ีใชใ้นการตั้ง
คาํถามและตอบ
คาํถาม ไม่ใช่ใจความ
สาํคญัของเร่ือง 

ตั้งคาํถามและตอบ
คาํถามไม่ตรงประเดน็ 
ไม่ชดัเจน อ่านแลว้ไม่
เขา้ใจ 

ใชค้าํท่ีเป็นภาษาพดู 
คาํถามและคาํตอบวก
ไปวนมา อ่านแลว้ไม่
เขา้ใจ 

ไม่มีความคิดสร้างสรรค์
ในการตั้งคาํถามหรือตอบ
คาํถามเลย 
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แบบประเมินสมุดบันทกึการอ่านนอกเวลาเรียน 

ช่ือ........................................................................................ ชั้น..............................เลขท่ี.................. 

ลาํดับ
ที ่

รายการประเมิน รวมคะแนน 
(12) การสรุปเนือ้หา

ทีไ่ด้จากการอ่าน 
การสรุปข้อคดิและ
การนําไปใช้ใน
ชีวติประจําวนั 

การรับผดิชอบและ
ตรงต่อเวลา 

4     
3     
2     
1     
   

 

ลงชื่อ...................................................ผูป้ระเมนิ  
                                                                 ............../.................../................ 

 
 
 
 

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ 

11-12  ดีมาก 
 9-10  ดี 
 7-8  พอใช ้
ตํ่ากวา่ 6  ปรับปรุง 
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เกณฑ์การประเมินสมุดบันทกึการอ่านนอกเวลาเรียน 

 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 
คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

การสรุปเนือ้หาทีไ่ด้จากการ
อ่าน 

การสรุปข้อคดิและการ
นําไปใช้ในชีวติประจําวนั 

การรับผดิชอบและตรง
ต่อเวลา 

4 
(ดมีาก) 

สรุปเน้ือหาสาํคญัในเร่ืองได ้
อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้นดีมาก 

สรุปขอ้คิดและบอก
ประโยชน์ท่ีจะนาํไปใชใ้น
ชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง ครบถว้นดีมาก 

บนัทึกการอ่านสมํ่าเสมอ 
ส่งงานตรงเวลา 

3 
(ด)ี 

สรุปเน้ือหาสาํคญัในเร่ือง
เป็นส่วนใหญ่ 

สรุปขอ้คิดและบอก
ประโยชน์ท่ีจะนาํไปใชใ้น
ชีวิตประจาํวนัไดเ้ป็นส่วน
ใหญ่ 

บนัทึกการอ่านบ่อยคร้ัง 
ส่งงานตรงเวลาเป็นส่วน
ใหญ่ 

2 
(พอใช้) 

สรุปเน้ือหาสาํคญัในเร่ืองได ้
เป็นส่วนนอ้ย 

สรุปขอ้คิดและบอก
ประโยชน์ท่ีจะนาํไปใชใ้น
ชีวิตประจาํวนัไดเ้ป็นส่วน
นอ้ย 

บนัทึกการอ่านบางคร้ัง 
ส่งงานไม่ตรงเวลา 

1 
(ปรับ 
ปรุง) 

สรุปเน้ือหาสาํคญัในเร่ือง
ไม่ไดเ้ลย 

สรุปขอ้คิดและบอก
ประโยชน์ท่ีจะนาํไปใชใ้น
ชีวิตประจาํวนัไม่ไดเ้ลย 

บนัทึกการอ่านบางคร้ัง ส่ง
งานไม่ตรงเวลา ครูตอ้งทวง
งานเป็นประจาํ 

DPU



 

ตั

ก

ตวัอยาง

กิจกรร

 
 
 
 
 
 
 

 

งหนงัสื
ใชใน

รมการ

สอืนทิา
น 
อานแบ

านที่

บบ
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ตวั

กิ

วอยางห

จกรรม

 
 
 
 
 
 

หนงัสอื
ใชใน

มการอ

อนทิาน

านแบบ

นที่

บ
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ตั

กิ

วอยาง

กิจกรร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งหนงัสื
ใชใน

รมการอ

สอนทิา
น 
อานแบ

นที่

บบ
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ตวั

กิ

วอยาง

กิจกรร

 
 
 
 
 
 

งหนงัสื
ใชใน

มการอ

อนทิาน
น 
อานแบ

นที่

บบ
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
การพฒันาความสามารถด้านการอ่านเพือ่ความเข้าใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่4  

 โดยใช้กจิกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง 
     คาํช้ีแจง      1.  แบบทดสอบมีทั้งหมด 10 ขอ้ เป็นแบบปรนยั 4  ตวัเลือก คือ ก  ข  ค  ง ใชเ้วลา
ในการทาํ 20 นาที 
  2.  ใหน้กัเรียนเลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพยีงขอ้เดียว แลว้ทาํเคร่ืองหมายกากบาท
ลงในกระดาษคาํตอบ 
 
ให้นักเรียนอ่านนิทานเร่ือง ค้างคาวเลอืกพวก  แล้วตอบคาํถามข้อ 1-3  

นิทานเร่ือง ค้างคาวเลอืกพวก 

กาลคร้ังหน่ึงนานมาแลว้ มีคา้งคาวตวัหน่ึงมนัถือวา่ตนมีปีกเหมือนนกและมีหู
เหมือนสตัวอ่ื์นทัว่ๆ ไป 
ดงันั้นเม่ือนกยกพวกไปต่อสู่กบัสตัวอ่ื์นๆ คา้งคาวกข็อตวั…ไม่เขา้ขา้งฝ่ายใดโดยทาํตวัเป็น
กลาง 

เเต่พอเม่ือพวกนกนั้นมีท่าทีวา่จะชนะ…คา้งคาวกจ็ะประกาศตวั และไปเขา้ขา้งกบัฝ่ายนก
ทนัที 
ต่อมาพวกนกกาํลงัพลาดท่าเสียทีแก่สตัวอ่ื์นๆ…คา้งคาวกผ็ละจากฝ่ายนกไปเขา้พวกกบั
สตัวอ่ื์นๆ 
ต่อมาพวกนกต่อสูจ้นใกลจ้ะไดรั้บชยัชนะ…คา้งคาวกก็ลบัมาอยูก่บัพวกนกอีก 

เม่ือนกกบัสตัวอ่ื์นๆ ทาํสญัญาสงบศึกและเป็นมิตรต่อกนัสตัวท์ั้งหลายต่างกพ็ากนัขบัไล่
คา้งคาว ไม่ยอมใหเ้ขา้พวกดว้ย คา้งคาวอบัอายจึงตอ้งไปซ่อนตวัอยูใ่นถํ้า…และจะออกจาก
ถํ้าไปหา อาหาร ในตอนกลางคืนเท่านั้น 

(ท่ีมา นิทานอีสป08http://luminos.exteen.com/20110204/entry) 
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1. คา้งคาวมีปีกเหมือนสตัวช์นิดใด  
 ก. ปลา 
 ข. ไก่ 
 ค. แมว 
 ง. นก 
2. ทาํไมคา้งคาวจึงตอ้งไปซ่อนตวัอยูใ่นถํ้า  
 ก. คา้งคาวต่อสูแ้พน้ก  
 ข. นกและสตัวต่์างๆ ตามล่าคา้งคาว 
 ค. นกและสตัวต่์างๆรวมตวักนัขบัไล่คา้งคาว  
 ง. นกและสตัวต่์างๆ กาํลงัต่อสูก้นั คา้งคาวจึงแอบมาหลบอยูใ่นถํ้า 
3. นิทานเร่ืองน้ีใหข้อ้คิดในเร่ืองใดมากท่ีสุด  
 ก. เราตอ้งมีความจริงใจต่อผูอ่ื้น 
 ข. เราตอ้งอดทนต่อความยากลาํบาก 
 ค. เราตอ้งกตญัญูต่อผูมี้พระคุณ 
 ง. เราตอ้งนํ้าใจต่อเพ่ือนมนุษย ์

 
            ให้นักเรียนอ่านนิทานเร่ือง กลิน่ปากสิงโต แล้วตอบคาํถามข้อ 4-6 
 

นิทานเร่ือง กลิน่ปากสิงโต 
กาลคร้ังหน่ึงนานมาเเลว้ มีสิงโตตวัหน่ึง ดว้ยเหตุผลท่ีมนักินเน้ือสัตวม์าก ทาํให้

ปากของมนัมีกล่ินเหมน็ อยูม่าวนัหน่ึง มนัอยากรู้ว่ากล่ินปากของมนัเหมน็แค่ไหน มนัจึง
เอ่ยปากถามแกะตวัหน่ึงท่ีเดินผา่นมาว่า “เจา้เเกะกล่ินปากของขา้เป็นอยา่งไร” แกะเม่ือดม
กล่ินปากเเลว้ก็ตอบไปดว้ยความเช่ือว่า “กล่ินปากของท่านเหม็นมาก” สิงโตไดฟั้งเเลว้
โกรธและจบัเเกะกินเป็นอาหารทนัที 

สิงโตเดินต่อมาจนไดพ้บกบัหมาป่า มนัจึงถามเร่ืองกล่ินปากของมนัอีก เม่ือหมา
ป่ารู้เช่นนั้ นจังมีความกลัวท่ีจะถูกจับกินก็รีบพูดป้อยอว่า “กล่ินปากของท่านหอม
มาก” สิงโตรู้ดีวา่หมาป่าโกหกจึงตะปบหมาป่ากินเป็นอาหารอีกตวัหน่ึง 
 เเละเม่ือสิงโตเดินมาพบสุนัขจ้ิงจอก มนัก็ถามคาํถามเดิมอีก สุนัขจ้ิงจอกไดก้ล่ิน
คาวเลือดจากปากสิงโต 
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ก็รู้ทนัทีว่าเกิดอะไรข้ึน มนัจึงหาทางออกอยา่งฉลาดและนุ่นนวลว่า “ขอโทษทีเถิดท่าน…
บงัเอิญขา้เป็นหวดัจมูกไม่ไดก้ล่ินอะไรเลย…ขอท่านจงช่วยไปสอบถามสัตวต์วัอ่ืนเถิด”   
สิงโตไดฟั้งเช่นนั้น …จึงเดินจากไปดว้ยดี 

(ท่ีมาhttp://553011510169.blogspot.com/2015/04/blog-post.html) 

4. สิงโตชอบกินอะไรเป็นอาหาร  
ก. ผลไม ้

 ข. เน้ือ 
 ค. ผกั 
 ง. หญา้ 

5. ทาํไมสิงโตจึงจบัหมาป่ากินเป็นอาหาร  
 ก. เพราะหมาป่าพดูความจริง 
 ข. เพราะหมาป่าพดูเทจ็ 
 ค. เพราะหมาป่าไม่ยอมตอบ 
 ง. เพราะหมาป่าวิ่งหนีไป 
6. นกัเรียนไดข้อ้คิดอะไรจากนิทานเร่ืองน้ี 
  ก. ควรพดูความจริง 
 ข. ควรพดูโกหก 
 ค. รู้จกัเอาตวัรอดอยา่งมีสติ 
 ง. โยนความผดิไปใหผู้อ่ื้นแทน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



132 
 

          ให้นักเรียนอ่านนิทานเร่ือง นายเศรษฐีเจ้าเล่ห์กบัลูกสาวชาวนา แล้วตอบคาํถามข้อ 7-10 
 

นิทานเร่ือง นายเศรษฐีเจ้าเล่ห์กบัลูกสาวชาวนา 
นานมาแลว้ …มีเศรษฐีคนหน่ึงชอบใจลูกสาวชาวนายากไร้ผูห้น่ึง เขาเชิญชาวนา

กบัลูกสาวไปท่ีสวนในคฤหาสน์ของเขา เป็นสวนกรวดกวา้งใหญ่ท่ีมีแต่กรวดสีดาํกบัสีขาว 
เศรษฐีบอกชาวนาว่า “ท่านเป็นหน้ีสินขา้จาํนวนหน่ึง แต่หากท่านยกลูกสาวให้ขา้ ขา้จะ
ยกเลิกหน้ีสินทั้งหมดให้” ชาวนาไม่ตกลงเศรษฐีบอกว่า “ถา้เช่นนั้นเรามาพนนักนัดีไหม 
ขา้จะหยบิกรวดสองกอ้นข้ึนมาจากสวนกรวดใส่ในถุงผา้น้ี  กอ้นหน่ึงสีดาํ กอ้นหน่ึงสีขาว 
ให้ลูกสาวของท่านหยิบกอ้นกรวดจากถุงน้ี หากนางหยิบไดก้อ้นสีขาว ขา้จะยกหน้ีสินให้
ท่าน และนางไม่ตอ้งแต่งงานกบัขา้ แต่หากนางหยิบไดก้อ้นสีดาํ นางตอ้งแต่งงานกบัขา้ 
และแน่นอน ขา้จะยกหน้ีใหท่้านดว้ย” ชาวนาตกลง เศรษฐีหยบิกรวดสองกอ้นใส่ในถุงผา้ 
หญิงสาวเหลือบไปเห็นวา่กรวดทั้งสองกอ้นนั้นเป็นสีดาํ เธอจะทาํ อยา่งไร? หากเธอไม่เปิด
โปงความจริง กต็อ้งแต่งงานกบัเศรษฐีข้ีโกง หากเธอเปิดโปงความจริง เศรษฐี ยอ่มเสียหนา้
และยกเลิกเกมน้ี แต่บิดาของเธอก็ยงัคงเป็นหน้ีเศรษฐีต่อไปอีกนาน ลูกสาวชาวนาเอ้ือมมือ
ลงไปในถุงผา้ หยิบกรวดข้ึนมาหน่ึงก้อน พลนัเธอปล่อยกรวดในมือร่วงลงสู่พื้น กลืน
หายไปในสีดาํและขาวของสวนกรวดเธอมองหน้าเศรษฐี เอ่ยว่า “ขออภยัท่ีขา้พลั้งเผล
ปล่อยหินร่วงหล่น แต่ไม่เป็นไร ในเม่ือท่านใส่กรวดสีขาวกบัสีดาํอยา่งละหน่ึงกอ้นลงไป
ในถุงน้ี ดงันั้นเม่ือเราเปิดถุงออกดูสีกรวดกอ้นท่ีเหลือ ก็ย่อมรู้ทนัทีว่า กรวดท่ีขา้หยิบไป
เม่ือครู่เป็นสีอะไร”ปรากฏวา่ท่ีกน้ถุงเป็นกรวดสีดาํ “ดงันั้น กรวดกอ้นท่ีขา้ทาํตกยอ่มเป็นสี
ขาว” หญิงสาวกล่าว ชาวนาจึง พน้จากสภาพลูกหน้ี และลูกสาวก็ไม่ตอ้งแต่งงานกบัเศรษฐี
ข้ีโกงคนนั้น 

(ท่ีมา เวบ็ของคุณวนิทร์ เลียววาริณ) 

7. สวนในคฤหาสน์ของเศรษฐีคือสวนอะไร  
 ก. สวนทรายสีขาว 
 ข. สวนหินรูปทรงต่างๆ 
 ค. สวนดอกไมสี้สดใส 
 ง. สวนกรวดสีขาวและดาํ 
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8. เพราะเหตุใด ลูกสาวชาวนาจึงปล่อยกรวดในมือใหร่้วงลงพื้น   
 ก. เพราะเธอเห็นวา่กรวดในถุงเป็นสีขาวทั้งสองกอ้น 
 ข. เพราะเธอเห็นวา่กรวดในถุงเป็นสีดาํทั้งสองกอ้น 
 ค. เพราะเธอหยบิไดก้รวดสีขาว 
 ง. เธอไม่ไดต้ั้งใจแต่กรวดหลุดมือไปเอง 
9. สุดทา้ยแลว้ลูกสาวชาวนาตอ้งแต่งงานกบัเศรษฐีหรือไม่ เพราะเหตุใด  

ก. แต่ง เพราะเธออยากใชห้น้ีใหพ้อ่ 
 ข. แต่ง เพราะเธอชอบท่านเศรษฐี 
 ค. ไม่ตอ้งแต่ง เพราะกรวดท่ีเหลืออยูใ่นถุงเป็นสีดาํ 
 ง.  ไม่ตอ้งแต่ง เพราะเธอบอกพอ่วา่เศรษฐีข้ีโกง 
10. นกัเรียนไดข้อ้คิดอะไรบา้งจากนิทานเร่ืองน้ี   

ก. เม่ือเจอคนเจา้เล่ห์ เราตอ้งเจา้เล่ห์กลบั 
 ข. การใชห้น้ีใหพ้อ่แม่คือหนา้ท่ีของลูก 
 ค. คนมีเงินยอ่มมีอาํนาจมากกวา่คนอ่ืน 
 ง.  จงใชส้ติและปัญญาในการแกปั้ญหา 
 
_______________________________________________________________________ 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
 

ข้อ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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แบบทดสอบหลงัเรียน 
การพฒันาความสามารถด้านการอ่านเพือ่ความเข้าใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่4  

 โดยใช้กจิกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง 
     คาํช้ีแจง      1.  แบบทดสอบมีทั้งหมด 10 ขอ้ เป็นแบบปรนยั 4  ตวัเลือก คือ ก  ข  ค  ง ใชเ้วลา
ในการทาํ 20 นาที 
  2.  ใหน้กัเรียนเลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพยีงขอ้เดียว แลว้ทาํเคร่ืองหมายกากบาท
ลงในกระดาษคาํตอบ 
 
     ให้นักเรียนอ่านนิทานเร่ือง กระต่ายกบัหนู แล้วตอบคาํถามข้อ 1-3  

นิทานเร่ือง กระต่ายกบัหนู 
กระต่ายผอมกะหร่องตวัหน่ึง เดินหิวโซหาอาหารเร่ือยมาจนถึงยุง้เกบ็ขา้วโพดของ

ชาวไร่แห่งหน่ึงกระต่ายเห็นรูท่ีพวกหนู เจาะยุง้เอาไวจึ้งมุดรอดรูเขา้ไปกินขา้วโพดในยุง้จนอ่ิมแปล้
และใชชี้วิตอยา่งสุขสบาย  อยูใ่นยุง้นานหลายวนัจนตวัอว้นพี 
 อยูม่าวนัหน่ึงกระต่ายเง่ียหูฟังไดย้ินชาวไร่คุยกนัว่าจะนาํขา้วโพดไปขายก็ตกใจกลวัถูกจบั
ไดว้ิ่งลนลานหาทางออกจากยุง้ " ตายล่ะ!  รูท่ีน่ีมุดเขา้ออกตรงไหนนะ? ทาํไมมีแต่รูเลก็ ๆ ล่ะ พวก
หนูเห็นเขา้กพ็ากนัหวัเราะลัน่พดูวา่  " โธ่เอย๊! เจา้กระต่ายจาํไม่ไดห้รือไงวา่เจา้ลอดเขา้มาทางรูเลก็ๆ 
คงตอ้งรอใหเ้จา้ผอมเสียก่อนจึงจะกลบัออกไปได ้ ฮ่ะ  ฮ่ะ  ฮ่า ". 

(ท่ีมา http://www.muengthai.com) 
 

1. กระต่ายเขา้ไปกินขา้วโพดในท่ีใด  
 ก. ยุง้ขา้ว 
 ข. ยุง้ขา้วโพด 
 ค. นาขา้ว 
 ง. ไร่ขา้วพา 
2. เพราะเหตุกระต่ายจึงออกมาจากยุง้เกบ็ขา้วโพดไม่ได ้ 
 ก. เพราะชาวไร่ปิดทางเขา้ออกเอาไว ้
 ข. เพราะหนูช่วยกนัปิดรูทางเขา้ออกเอาไว ้
 ค. เพราะกระต่ายหาทางเขา้ออกในยุง้ไม่เจอ 
 ง. เพราะกระต่ายกินขา้วโพดจนตวัใหญ่ข้ึน  
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3. ขอ้คิดท่ีไดจ้ากนิทานเร่ืองน้ีคืออะไร  
 ก. เราตอ้งรู้จกัมีความอดทน 
 ข. เราตอ้งช่วยเหลือตนเองจะไดไ้ม่เดือดร้อนผูอ่ื้น 
 ค. เราตอ้งไม่หลงใหลในความสบายจนทาํใหเ้ดือดร้อนภายหลงั 
 ง. เราตอ้งมีนํ้าใจต่อเพ่ือนมนุษย ์
 

  ให้นักเรียนอ่านนิทานเร่ือง อึง่อ่างและววั แล้วตอบคาํถามข้อ 4-6 
นิทานเร่ือง อึง่อ่างและววั 

“น่ีพอ่” เจา้อ่ึงอ่างตวันอ้ยพดู ลูกอ่ึงอ่างตวัหน่ึงพอเห็นววัเป็นคร้ังแรกกก็ลบัมาคุย
กบัพอ่ของมนัวา่  “ฉนัไปเจอสตัวป์ระหลาดน่ากลวัเขา้ตวัหน่ึง ร่างมนัสูงใหญ่อยา่งกบัภูเขา มีเขา
บนหวั หางยาว และกีบเทา้ของมนัแยกออกเป็นสองกีบ” “เฮอ้ เดก็หนอเดก็” อ่ึงอ่างตวัพอ่เอ่ยตอบ 
“นัน่มนัแค่ววัของชาวนาตระกลูไวทเ์ท่านั้น แลว้มนักไ็ม่ไดต้วัโตขนาดนั้นสกัหน่อย สูงกวา่พอ่แค่
นิดเดียว แลว้พอ่กท็าํตวัเองใหใ้หญ่กวา่น้ีไดส้บายๆ เลย ดูสิลูก” ดงันั้นมนัจึงพองตวัของมนัให้
ใหญ่ข้ึน ใหญ่ข้ึนอีก และใหญ่ข้ึนไปอีก “ใหญ่เท่าน้ีใช่ไหม?”  อ่ึงอ่างตวั พอ่ถาม “โอโ้ห ใหญ่กวา่
น้ีเยอะเลย”  ลูกอ่ึงอ่างตอบ พอ่อ่ึงอ่างจึงพองตวัเองออกอีกคร้ังหน่ึง และถามลูก อ่ึงอ่างวา่ เจา้ววั
นัน่ใหญ่เท่าน้ีใช่หรือไม่  “ใหญ่กวา่ พอ่ ใหญ่กวา่น้ี”  ลูกอ่ึงอ่างตอบดงันั้นพอ่อ่ึงอ่างจึงสูดหายใจ
เขา้ลึกๆ และพองตวัมากข้ึนและมากข้ึน ตวัของมนับวมเป่งข้ึนมาเร่ือยๆ  เป่งข้ึนเร่ือยๆ แลว้มนัก็
พดูวา่ “พอ่แน่ใจวา่เจา้ววัน่ะ มนัไม่ใหญ่เท่า”  แต่แลว้ในวินาทีนั้นเองตวัพอ่อ่ึงอ่างกร็ะเบิดออก   

(ท่ีมาhttp://www.kalyanamitra.org) 

4. สตัวป์ระหลาดท่ีลูกอ่ึงอ่างไปเจอมา คือสตัวช์นิดใด  
ก. ควาย 

 ข. ววั 
 ค. เสือ 

  ง. กบ 
5. ทาํไมตวัของพอ่อ่ึงอ่างจึงระเบิด  
 ก. เพราะมนัพองตวัจนใหญ่เกินไป 
 ข. เพราะมนักินเน้ือมากเกินไป 
 ค. เพราะมนัหายใจไม่ออกตวัจึงระเบิด 
 ง. เพราะมนัโดนนํ้าตวัมนัจึงพองจนระเบิด 
6. ขอ้คิดท่ีไดจ้ากนิทานเร่ืองน้ีคืออะไร 
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 ก. เราตอ้งรู้จกัประมาณตนใหเ้หมาะสม 
 ข. เราตอ้งมีความพยามยาม 
 ค.อยากตอ้งเรารู้จกัเสียสละ 
 ง. เราตอ้งรู้จกัอดทน 

      ให้นักเรียนอ่านนิทานเร่ือง เทพารักษ์กบัคนตดัฟืน แล้วตอบคาํถามข้อ 7-10 
 

         นิทานเร่ือง เทพารักษ์กบัคนตดัไม้ 
ชายตดัฟืนคนหน่ึง เขา้ไปตดัฟืนในป่า เผอิญเขาทาํขวานพลดัตกลงไปในสระนํ้า 

“โธ่...โธ่...โธ่... ฉนัจะทาํอยา่งไรดี วา่ยนํ้ากไ็ม่เป็น” ชายตดัฟืนคร่ําครวญอยูริ่มสระนํ้า  
เพราะเขาไม่มีเคร่ืองมือทาํมาหากินอีกเทพารักษท่ี์อยูใ่กล้ๆ  อดสงสารไม่ได ้จึงปรากฏกาย
ใหเ้ห็น แลว้เอ้ือมมือลงไปในสระนํ้า ควา้ขวานเล่มหน่ึงส่งใหค้นตดัฟืน “โอ...ท่าน...น่ีมนั
ขวานทอง ไม่ใช่ขวานของขา้หรอก”  ชายตดัฟืนไม่ยอมรับ เทพารักษจึ์งงมขวานข้ึนมาให้
อีกเล่มหน่ึง“น่ีกไ็ม่ใช่ขวานของขา้ ของขา้ขวานเหลก็ธรรมดาท่าน ไม่ใช่ขวานเงิน”  “เจา้
เป็นคนซ่ือสตัย”์  เทพารักษพ์ดู “คนอยา่งเจา้หายาก เอา้ ขา้ใหข้วานทองกบัขวานเงินเจา้เป็น
รางวลักแ็ลว้กนั” กล่าวเสร็จแลว้ เทพารักษก์ห็ายตวัไปคนตดัฟืน นาํขวานทองและขวาน
เงินเดินกลบับา้น พบใครกอ็วดใหช้มและเล่าวา่ไดม้าอยา่งไร “เทวดาท่านดีใจมากเลย ขา้
นัง่ร้องไหอ้ยูริ่มสระเด๋ียวเดียวเท่านั้น ท่านกม็างมขวานให ้แลว้กใ็หข้วานทองขวานเงินแก่ 
ขา้อีกดว้ย”เพือ่นบา้นคนหน่ึง อยากไดบ้า้ง จึงเขา้ไปในป่า ทาํทีหาฟืน แลว้กโ็ยนขวานของ
ตนท้ิงลงในนํ้า “ฮือ...ฮือ...ฮือ..  คราวน้ีขา้หมดทางหากินแน่ ๆ”  เทพารักษม์างมขวานให้
เช่นเคย “เอา้ ขวานทองเล่มน้ีของเจา้ใช่ไหม ?”  “ใช่ ใช่แลว้ท่าน ของขา้เอง” ชายโลภมาก
พดูอยา่งยนิดี “เจา้คนโกงไม่น่าคบ” พดูแลว้ เทพารักษก์ห็ายวบัไปกบัขวานทอง และเพ่ือน
บา้นคนนั้นกไ็ม่ไดรั้บขวานท่ีตกลงไปในสระคืนอีกดว้ย  

(ท่ีมา http://xn--o3cdbi8era7aon.net/p=53) 

 
7. เทพารักษ ์หมายถึงคือใคร (คาํถามระดบัขอ้เทจ็จริง) 
 ก. ทหารผูป้กป้องเมือง 
 ข.พระราชาผูป้กครองเมือง 
 ค. เทวดาผูดู้แลรักษาท่ีแห่งใดแห่งหน่ึง 
 ง. คนตดัฟืน 
8. เทพารักษม์อบอะไรเป็นรางวลัใหแ้ก่ชายตดัฟืนคนแรก 
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 ก. ขวานเหลก็ธรรมดา 
 ข. ขวานเงินขวานทอง 
 ค.ขวานไม ้
 ง. ขวานเพชร 
9. เพราะเหตุใด คนตดัไมจึ้งไดข้วานเงินขวานทองจากเทพารักษ ์ 
 ก. เพราะเทพารักษส์งสารคนตดัฟืนท่ีไม่มีขวานทาํมาหากิน 
 ข. เพราะเทพารักษเ์ห็นคนตดัฟืนร้องไห ้
 ค. เพราะเทพารักษเ์ห็นวา่คนตดัฟืนเป็นคนดี ไม่โลภมาก 
 ง. เพราะเทพารักษเ์ห็นวา่คนตดัฟืนเป็นคนมีนํ้าใจต่อเพ่ือนมนุษย ์
10. นกัเรียนไดข้อ้คิดอะไรจากนิทานเร่ืองน้ี   

ก. เราไม่ควรโลภมาก  
 ข. เราไม่ควรแยง่ของคนอ่ืน 
 ค. เราตอ้งรู้จกัใหอ้ภยั 
 ง. เราตอ้งรู้จกัมีความอดทน 
 
______________________________________________________________________ 
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เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 

 

ข้อ ก ข ค ง 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้านการอ่าน 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่4  

โดยใช้กจิกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง รหัสวชิา ท 14101 รายวชิา ภาษาไทย 
โรงเรียนบ้านหลงัเขา อาํเภอบ่อพลอย จังหวดักาญจนบุรี 

     คาํช้ีแจง      1.  แบบทดสอบมีทั้งหมด 20 ขอ้ เป็นแบบปรนยั 4  ตวัเลือก คือ ก  ข  ค  ง ใชเ้วลา 
 ในการทาํ 40 นาที 
  2.  ใหน้กัเรียนเลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพยีงขอ้เดียว แลว้ทาํเคร่ืองหมายกากบาท
 ลงในกระดาษคาํตอบ 
 
     ให้นักเรียนอ่านเร่ืองต่อไปนี ้แล้วตอบคาํถามข้อ 1-6 
 

ควายไทย 
ควายไทยมีขนาดใหญ่กว่าววัประมาณสองเท่า ควายตวัผูท่ี้โตเต็มท่ีจะมีนํ้ าหนัก

เฉล่ีย 600 – 650 กิโลกรัม ควายตวัเมียท่ีโตเตม็ท่ีจะมีนํ้ าหนกัเฉล่ีย 400-500 กิโลกรัม ควาย

มีลาํตวัใหญ่ ขายาว หวัมีขนาดเลก็เม่ือเทียบกบั 

ขนาดตวั ควายทั้งตวัผูแ้ละตวัเมียมีเขายาวโคง้งองุม้เขา้หากนัไปดา้นหลงั เขาควายมีรูปร่าง

แบน ปลายเขาเรียว 

แหลม ควายไทยมีสองสี คือควาย สีเทา หรือดาํ และควายเผอืกซ่ึงมีสีขาวแกมชมพ ู 

ควายเป็นสัตวเ์ล้ียงท่ีอยูคู่่ชาวนาไทยมาชา้นานตั้งแต่อดีตกาล เป็นสัตวท่ี์เป็นกาํลงั

หลกัของชาวนาในการปลูกขา้วมาโดยตลอด แต่ในปัจจุบนัควายถูกใชง้านนอ้ยลงและวิถี

ชีวิตเกษตรกรเปล่ียนไปจากการใชแ้รงงานควายไปใชเ้คร่ืองจกัรแทน คนไทยในอดีตมี

ความผูกพนักบัควายโดยถือว่าควายเปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวเช่นเดียวกบัหมา

หรือแมวของคนสมยัน้ี นอกจากน้ี ควายยงัเป็นเพื่อนเล่นของเดก็ ๆ ดว้ย 
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ควายเป็นสตัวท่ี์มีต่อมเหง่ือนอ้ยกว่าววั จึงถ่ายเทความร้อนออกจากร่างกายไดไ้ม่ดี

เท่าววั เวลาอากาศร้อน ควายจะชอบนอนแช่ปลกัโคลนเพื่อเป็นการระบายความร้อนออก

จากร่างกาย ถา้ควายอยูใ่นบริเวณท่ีมีอากาศร้อนนานๆจะแสดงอารมณ์หงุดหงิด และดุร้าย

จนอาจทาํร้ายผูเ้ขา้ใกลไ้ดห้ากไม่ระมดัระวงั แต่โดยทัว่ไป ควายเป็นสัตวเ์ล้ียงท่ีเช่ืองและ

เช่ือฟังผูเ้ล้ียง จึงฝึกใชง้านไดง่้าย 
     (จากหนงัสือเรียนภาษาไทยวรรณคดีและวรรณกรรมป.4) 

 

1. ควายไทยมีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของสตัวช์นิดใด  
 ก. กวาง   
 ข. ชา้ง 
 ค. มา้ 
 ง. ววั 
2. ควายไทยมีก่ีสี และมีสีอะไรบา้ง 
 ก. 2 สี คือ สีดาํหรือสีเทา และควายเผอืกสีแดงแกมชมพ ู
 ข. 2 สี คือ สีดาํหรือสีเทา และควายเผอืกสีขาวแกมชมพ ู
 ค. 3 สี คือสีดาํ สีเทา และควายเผอืกสีแดงแกมชมพ ู
 ง. 3 สี คือสีดาํ สีเทา และควายเผอืกขาวแกมชมพ ู 
3. ควายไทยมีความสาํคญัอยา่งไรต่อชาวนามากท่ีสุด  
 ก. เล้ียงไวเ้ป็นอาหาร 
 ข. เล้ียงไวกิ้นพืชในนา 
 ค. เล่นไวดู้เล่น 
 ง. เล้ียงไวช่้วยทาํนา 
4. ควายแช่ปลกัเพื่ออะไร  
 ก. เพื่อพกัผอ่น 
 ข. เพื่อระบายความร้อนออกจากร่างกาย 
 ค. เพื่อทาํความสะอาดร่างกาย 
 ง. เพื่อทาํใหร่้างกายอบอุ่น 
 
 

DPU



142 
 

5. เพราะเหตุใด ควายจึงถูกฝึกใชง้านไดง่้าย กวา่สตัวอ่ื์นๆ  
ก. ทนร้อนไดดี้ 

 ข. แขง็แรงและอดทน 
 ค. เช่ืองและไม่ดุร้าย 
 ง. เป็นสตัวท่ี์ดุร้าย  
6. ผูเ้ขียนเร่ืองน้ีมีน่าจะวตัถุประสงคอ์ยา่งไร  
 ก. เพื่อใหเ้ราอนุรักษค์วายไทยไวใ้หลู้กหลาน 
 ข. เพื่อใหเ้ราไม่ทาํร้ายควายไทย 
 ค. เพื่อใหช้าวนาหนัมาใชค้วายไถนาแทนเคร่ืองจกัร 
 ง. เพื่อใหเ้ราไดรู้้ลกัษณะ ความสาํคญั และอารมณ์ของควายไทย 

 
              ให้นักเรียนอ่านเร่ือง แล้วตอบคาํถามข้อ 7-12 
 

ทรัพยากรป่าไม้ 
ป่าไม ้จดัเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความสาํคญัยิง่ต่อส่ิงมีชีวิต ไม่วา่เป็นมนุษย์

หรือสตัว ์ เพราะป่าไมมี้ประโยชน์ทั้งการเป็นวตัถุดิบของปัจจยัส่ี คือ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม 
ท่ีอยูอ่าศยั และยารักษาโรคสาํหรับมนุษย ์และยงัมีประโยชน์ในการรักษาสมดุลของ
ส่ิงแวดลอ้ม ถา้ป่าไมถู้กทาํลายลง  ยอ่มส่งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มอ่ืนๆ เช่น สตัวป่์า 
ดิน นํ้า อากาศ ฯลฯ เช่น เม่ือเผาหรือถางป่าไปแลว้ พื้นดินจะขาดพืชปกคลุม เม่ือฝนตกมาก
จะชะลา้งหนา้ดินและความอุดมสมบูรณ์ของดินไป นอกจากน้ี เม่ือขาดตน้ไมค้อยดูดซบันํ้า
ไวแ้ละตา้นทานนํ้าเวลาฝนตก  นํ้ากจ็ะไหลบ่าท่วมบา้นเรือนเสียหาย  แต่พอถึงฤดูแลง้กไ็ม่
มีนํ้ าใตดิ้นไวห้ล่อเล้ียงตน้นํ้าลาํธาร ทาํใหแ้ม่นํ้ามีนํ้ านอ้ย  ส่งผลกระทบต่อมาถึงระบบ
เศรษฐกิจและสงัคม เช่น การขาดแคลนนํ้าท่ีใชก้ารชลประทาน  ทาํใหท้าํนาไม่ไดผ้ลขาด 
นํ้ามาผลิตกระแสไฟ เป็นตน้ 

ป่าไมมี้ประโยชน์ต่อการดาํรงชีวิตของมนุษยท์ั้งทางตรงและทางออ้ม ไดแ้ก่ การ
นาํไมม้าสร้างเป็นอาคารบา้นเรือน และผลิตภณัฑต่์าง ๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์  กระดาษ  ไมขี้ด
ไฟ  เป็นตน้  การใชส่้วนต่างๆของพืชเป็นอาหาร  การใชเ้สน้ใยท่ีไดจ้ากเปลือกไมม้าถกัทอ
เป็นเคร่ืองนุ่งห่ม และใชท้าํยารักษาโรคต่าง ๆ นอกจากน้ี ป่าไมย้งัช่วยใหเ้กิดความชุ่มช้ืน
และช่วยควบคุมสภาวะอากาศ  ทาํใหบ้ริเวณท่ีมีป่าไมมี้ความชุ่มช้ืน 
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อยูเ่สมอ  ฝนตกตอ้งตามฤดูกาล  ไม่เกิดความแหง้แลง้  และป่าไม ้ยงัเป็นแหล่งพกัผอ่นและ
ศึกษาความรู้  เน่ืองจากบริเวณป่าไมจ้ะมีภูมิประเทศท่ีสวยงาม  จึงเป็นแหล่ง พกัผอ่นหยอ่น
ใจไดดี้  อีกทั้งป่าไมย้งัเป็นท่ีรวมของพนัธ์ุพืชและพนัธ์ุสตัวจ์าํนวนมาก  จึงเป็นแหล่งให ้
มนุษยไ์ดศึ้กษาหาความรู้ดว้ย 

  ปัจจุบนั  ป่าไมถู้กทาํลายไปจาํนวนมาก  ทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ
 ไปทัว่โลก  ทาํใหโ้ลกร้อนข้ึน  ดงันั้น  เราจึงควรช่วยกนัอนุรักษป่์าไม ้ ดงัน้ี 
  1. ร่วมกนัปลูกสร้างสวนป่าเพื่อเพิ่มพื้นท่ีป่ามากข้ึน 
  2. ใชไ้มใ้หเ้กิดประโยชน์มากท่ีสุด  หรือใชผ้ลิตภณัฑจ์ากไมใ้หเ้กิดประโยชน์
 สูงสุด 
  3.  เลือกตดัตน้ไมท่ี้มีขนาดหรืออายท่ีุเหมาะสม  และปลูกทดแทนท่ีตดัไป 

       (จากหนงัสือเรียนภาษาไทยวรรณคดีและวรรณกรรมป.4) 

7. คือ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยั และยารักษาโรค รวมกนัเรียกวา่อะไร  
ก. วตัถุดิบ 

 ข. ทรัพยากรป่าไม ้
 ค. ปัจจยัส่ี 

  ง. ความอุดมสมบูรณ์ 
8. เม่ือมนุษยเ์ผาหรือถางป่า ทาํใหไ้ม่มีพืชมาปกคลุมดิน หากฝนตกจะเป็นอยา่งไร  
 ก. มีนํ้ าขงับนพื้น 
 ข. สตัวป่์าไม่มีตน้ไมไ้วห้ลบฝน 
 ค. ขาดตน้ไมค้อยดูดซบันํ้า 
 ง. ถูกทุกขอ้ 
9. ขอ้ใด ไม่ใช่ ประโยชน์ของป่าไม ้ 
  ก. ใชท้าํเฟอร์นิเจอร์ 
 ข. ใชท้าํยารักษาโรค 
 ค. ใชท้าํกล่องพลาสติก 
 ง. ใชท้าํเคร่ืองนุ่งห่ม 
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10. ขอ้ใดคือ ไม่ใช่ วิธีการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  
  ก. ปุ้ยไปร่วมกิจกรรมปลูกป่ากบัคุณแม่ 
 ข. ปลาช่วยคุณพอ่รดนํ้าตน้ไมห้นา้บา้นทุกวนั 
 ค. หนุ่มไปช่วยพอ่ตดัตน้ไมใ้นป่าเพื่อสร้างรีสอร์ท 
 ง. กวางพาเพ่ือนๆไปร่วมรณรงคไ์ม่ตดัไมท้าํลายป่า 
11. ถา้หากมนุษยไ์ม่ตดัไมท้าํลายป่า จะเกิดผลดีอยา่งไร  
 ก. ป่าไมชุ่้มช้ืน ฝนตกตอ้งตามฤดูกาล 
 ข. นํ้าป่าไหลหลาก 
 ค. ดินเส่ือมสภาพ 
 ง. ไม่มีนํ้ าไวกิ้นไวใ้ช ้
12. นกัเรียนไดเ้รียนรู้อะไรจากการอ่านเร่ืองน้ีมากท่ีสุด 
 ก. รู้จกัวิธีการตดัไมท้าํลายป่า 
 ข. ไดรู้้วิธีการทาํไม่ขีดไฟ 
 ค. ไดรู้้ประโยชน์และโทษของการตดัไมท้าํลายป่า 
 ง. ไดรู้้จกัป่าไม ้
 

ให้นักเรียนอ่านเร่ืองต่อไปนี ้แล้วตอบคาํถามข้อ 13-20 
เร่ือง นกทีบ่ินไม่ได้ 

ในยคุก่อนประวติัศาสตร์ นกเพนกวนิมีขนาดลาํตวัสูงใหญ่ถึง 6 ฟุต แต่นก
เพนกวินท่ีมีชีวิตเหลือรอดอยูใ่นปัจจุบนัมีเพียง 17 สายพนัธ์ุและมีขนาดใหญ่ท่ีสุดคือ นก
เพนกวินจกัรพรรดิ ซ่ึงกสู็งเพยีง 1 เมตร และหนกัประมาณ 16 กิโลกรัมเท่านั้น 

ในสมยัโบราณนกเพนกวนิบินไดเ้ช่นเดียวกบันกทัว่ๆ ไป แต่ทุกวนัน้ีปีกของมนัมี
ลกัษณะเหมือนพายสั้นๆ ใชบิ้นไม่ไดเ้ลย การเปล่ียนแปลงน้ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร เหตุผลหน่ึง
ซ่ึงฟังดูประหลาดทีเดียวกคื็อ นกเพนกวนิ แทบไม่มีศตัรูเลย มนัอาศยัอยูใ่นดินแดนไกล
โพน้ของทวีปแอนตาร์กติกาซ่ึงปราศจากผูค้นท่ีจะมาทาํร้ายมนั ดงันั้น นกเพนกวินจึงใช้
ชีวิตอยูบ่นบกและในนํ้าไดอ้ยา่งปลอดภยัตลอดเวลา 

ดว้ยเหตุผลท่ีนกเพนกวนิรุ่นแลว้รุ่นเล่าเกิดมาและตายไปโดยไม่ไดใ้ชปี้กเลยปีกจึง
หดเลก็ลงเร่ือยๆ และแขง็ ไม่ยดืหยุน่ตลอดช่วงเวลาท่ีผา่นมา จึงถึงปัจจุบนัปีกของนก
เพนกวินไร้ประโยชน์ต่อการบินอยา่งส้ินเชิง อยา่งไรกต็ามนกเพนกวินไดพ้ฒันาเป็นนกั
วา่ยนํ้าและนกัดาํนํ้ าท่ีเก่งกาจ เพราะปีกของมนัไดแ้ปรสภาพ เป็นพายท่ีมีประสิทธิภาพสูง 
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นกเพนกวินไดพ้ฒันาผวิใหมี้ไขมนัหนาห่อหุม้ร่างกายและช่วยปกป้องมนัจากความหนาว
เหน็บของแถบขั้วโลกใต ้ไขมนัหนาน่ีเองทาํใหม้นัถูกล่าจาก “ศตัรู”  ซ่ึงกคื็อมนุษยเ์รา
นัน่เองอาจถึงเวลาแลว้ท่ีตอ้งมีการออกกฎหมายคุม้ครองชีวิตนกเพนกวินก่อนท่ีสตัว ์น่ารัก
น้ีจะสูญพนัธ์ุไปจากโลก 

                                                                     จาก หนงัสือ 108 ซองคาํถาม เล่ม 10 
  

13. เพนกวินท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดคือสายพนัธ์ุได ้
ก.  เพนกวนิอาเดลี 
ข. เพนกวินจีนสั พีโกซีลิส 

 ค. เพนกวินจกัรพรรคิ 
 ง.  เพนกวินหางพูก่นั 
14. นกเพนกวนิอาศยัอยูท่ี่ใด  

ก. ทวีปเอเชีย  
ข. ทวีปแอฟริกา 

 ค. ทวีปแอนตาร์กติกา 
 ง. ทวีปออสเตรเลีย 
15. ในปัจจุบนัเพนกวินมีขนาดใหญ่ท่ีสุดเท่าใด   

ก. 1 เมตร 
 ข. 6 เมตร 
 ค. 1 ฟุต 
 ง.  6 ฟุต 
16. เพราะเหตุใดปีกของนกเพนกวินจึงหดเลก็ลงเร่ือยๆ  

ก. เพราะมนัถูกมนุษยท์าํร้าย 
 ข. เพราะปีกของมนัยดืหยุน่ตลอดเวลา 
 ค. เพราะไม่ไดใ้ชปี้กเลย 
 ง.  เพราะปีกของมนัปีประสิทธิภาพสูง 
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17. ปีกของนกเพนกวินมีลกัษณะเหมือนอะไร  
 ก. ใบพาย 
 ข. ขวาน 
 ค. ลูกฟุตบอล 
 ง. ใบพดั 
18. ศตัรูของนกเพนกวนิคืออะไร  
 ก. หมาป่า 
 ข. สุนกัจ้ิงจอก 
 ค. นกทัว่ๆ ไป 
 ง. คน 
19. ทาํไมนกเพนกวินจึงมีไขมนัห่อหุม้ร่างกาย  

ก. เพื่อป้องกนัความหนาว 
ข. เพื่อป้องกนัการถูกทาํร้าย 

 ค. เพื่อใชห้าอาหาร 
 ง. เพื่อใหม้นัวา่ยนํ้าไดไ้วกวา่เดิม   
20. นกัเรียนไดข้อ้คิดอะไรจากเร่ืองน้ีมากท่ีสุด   

ก. ไดรู้้รับความสนุกสนาน 
 ข. ไดรู้้จกันกเพนกวินในอดีตและในปัจจุบนั 
 ค. ไดรู้้วิธีการล่านกเพนกวนิ 
 ง.  ถูกทุกขอ้ 

 
_______________________________________________________________________ 
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    เฉลยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการอ่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ ก ข ค ง ข้อ ก ข ค ง 

1     11     

2     12     

3     13     

4     14     

5     15     

6     16     

7     17     

8     18     

9     19     

10     20     
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แบบสอบถามความพงึพอใจ 
การเรียนการอ่านเพื่อความเขา้ใจโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง 
สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

คาํช้ีแจง ใหน้กัเรียนอ่านคาํถามแลว้ทาํเคร่ืองหมาย (√)  ลงในช่องท่ีตรงกบัระดบัความพึงพอใจ 
ระดับคะแนน 

 ระดบั  5  หมายถึง    มีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 
 ระดบั  4   หมายถึง   มีความพึงพอใจมาก 
 ระดบั  3   หมายถึง   มีความพึงพอใจปานกลาง 
 ระดบั  2   หมายถึง   มีความพึงพอใจนอ้ย 
 ระดบั  1   หมายถึง   มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

ข้อคาํถาม ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนรู้      
1.ไดเ้ลือกอ่านหนงัสือไดต้ามความถนดัแลว้ความ
ตอ้งการของตนเอง 

     

2. ไดฝึ้กการทาํงานเป็นทีม      
3. ไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเพื่อนๆ      
ด้านส่ือการเรียนรู้      
4. บทอ่านมีเน้ือหาท่ีหลากหลาย      
5. บทอ่านท่ีใชเ้หมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน       
6. บทอ่านท่ีใชท้าํใหเ้ขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านไดง่้ายและ
รวดเร็ว 

     

ด้านประโยชน์ทีไ่ด้รับ      
7. ช่วยใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาทกัษะการอ่านเพ่ือความ
เขา้ใจ 

     

8. นาํความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั      
ขอ้เสนอแนะ
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
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