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บทคดัย่อ 

การวิจัยเชิงทดลองน้ี มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาพัฒนาความสามารถทางการอ่านเพ่ือความ

เข้าใจ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการเรียนการอ่านเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กิจกรรมการ

อ่านแบบกว้างขวาง 2) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  หลังการเรียน

การอ่านเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนการอ่านเพ่ือความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง

กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหลังเขา อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 16 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวางแบบทดสอบวัดความสามารทางการอ่านเพ่ือความ

เข้าใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังเรียนการอ่านเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กิจกรรมการอ่าน

แบบกว้างขวาง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 หลังการเรียนการ

อ่านเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กจิกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง แบบฝึกหัดในช้ันเรียนทั้งงานเด่ียวและงานกลุ่มของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนการอ่านเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง แบบ

บันทกึการอ่านนอกช้ันเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนการอ่านเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กิจกรรม

การอ่านกว้างขวาง แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนการอ่านเพ่ือ

ความเข้าใจโดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ Paired t- test 
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ผลการวิจัยพบว่า 

 1) การพัฒนาความสามารถทางการอ่านเพ่ือความเข้าใจ โดยใช้กจิกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง

ผู้เรียนมีความสามารถทางการอ่านเพ่ือความเข้าใจ หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05  

 2) จากการทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ด้านการอ่านหลังการเรียนการอ่านเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กิจกรรม

การอ่านแบบกว้างขวางนักเรียนทุกคนมีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70   

 3) จากการศึกษาแบบฝึกหัดในช้ันเรียนทั้งงานเด่ียวและงานกลุ่ม รวมทั้งจากแบบบันทกึการอ่าน

นอกช้ันเรียนพบว่า นักเรียนมีคะแนนรวมของการท าแบบฝึกหัดในช้ันเรียนและแบบฝึกหัดนอกช้ันเรียน ไม่ต ่า

กว่าร้อยละ 70 ทุกคน นอกจากน้ียังพบว่านักเรียนทุกคนมีคะแนนค่าเฉล่ียสูงข้ึนหลังการเรียนโดยใช้กิจกรรม

การอ่านแบบกว้างขวาง 

 4) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง โดยรวมมี

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สดุ (ค่าเฉล่ีย = 4.60 S.D.=0.09) 

 

ค าส าคัญ : กจิกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง, การอ่านเพ่ือความเข้าใจ 

 

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, Banlangkao School, 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%. 
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 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. 

 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 

 

ความส าคญัและทีม่าของปัญหา 

 ภาษาไทยคือภาษาประจ าชาติที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากเพราะภาษาไทยคือสิ่งที่แสดงให้เหน็ถึง

เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติไทย อกีทั้งยังเป็นหัวใจของการท างานในทุกสาขาอาชีพ เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ใน

การติดต่อสื่ อสารหรือด าเนินกิจการต่างๆ ในชีวิตประจ า วันของมนุษย์  ดังพระบรมราโชวาทของ

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวภมิูพลอดุลยเดชที่ทรงมีพระราชด ารัสเกี่ยวกบัความส าคัญของภาษาไทย ความว่า 

ภูมิพลอดุลยเดช (2505)  “ภาษาไทยน้ันเป็นเคร่ืองมืออย่างหน่ึงของชาติ ภาษาทั้งหมดเป็นเคร่ืองมือของ

มนุษย์ชนิดหน่ึง คือเป็นแนวทางส าหรับแสดงความคิดเหน็อย่างหน่ึง เป็นสิ่งสวยงามอย่างหน่ึง เช่นในทาง

วรรณคดี เป็นต้น ฉะน้ันจึงจ าเป็นต้องรักษาเอาไว้ให้ดี” ดังน้ัน ภาษาไทยจึงมีความส าคัญอย่างมากส าหรับ

เดก็ไทยที่จะต้องเรียนรู้และหม่ันฝึกฝนให้สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วและมีความถูกต้อง 

 เห็นได้ว่าภาษาไทยมีความส าคัญเป็นอย่างมากดังที่กล่าวมาแล้วน้ัน พระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) จึงได้มีการก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาไว้

ใน มาตรา 23 และมาตรา 24โดยให้สถาบันการศึกษาจัดการศึกษาที่เน้นความส าคัญในด้านความรู้ และทกัษะ

การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์เอา

ความรู้มาใช้ป้องกนัและแก้ปัญหา และจัดกจิกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏบัิติจริง ให้

เด็กท า ไ ด้  คิด เ ป็น ท า เ ป็น  รักการอ่ าน และเกิดการใ ฝ่ เ รียน รู้อ ย่าง ต่อเ น่ือง ด้วยเหตุ น้ี  ท า ใ ห้

กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ได้มีการก าหนดให้วิชาภาษาไทยเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้หน่ึง ที่มีเน้ือหาสาระ

ทั้งหมด 5 สาระ และก าหนดให้ทักษะการอ่านเป็นเน้ือหาสาระที่ 1 มาตรฐานที่ ท1.1 คือให้นักเรียนใช้

กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหาและสร้างวิสัยทศัน์ในการด าเนินชีวิต 

ดังน้ันการอ่านจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับการเรียนภาษาไทยที่นักเรียนทุกคนจะต้องมีทกัษะการอ่านที่ดี เพ่ือใช้

ในการเรียนวิชาอื่นๆและการประกอบอาชีพ เพราะในปัจจุบันเป็นโลกยุคข้อมูลข่าวสาร  การอ่ านถือเป็นเร่ือง

ส าคัญและจ าเป็นส าหรับมนุษย์มาก  เน่ืองจากการอ่านเป็นพ้ืนฐานที่จะท าให้ก้าวตามโลกได้ทันเหตุการณ์ 

นอกจากน้ีการอ่านยังช่วยส่งเสริม ความรู้ความคิดให้เพ่ิมพูนยิ่งขึ้นอกีด้วย 
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 การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของโรงเรียนบ้านหลังเขา ปัจจุบันยังไม่

ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร ซ่ึงพบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เฉล่ียร้อยละ 68.05 อยู่ในระดับพอใช้ ซ่ึงปัญหาที่ครูพบ

มากที่สดุในการเรียนวิชาภาษาไทยคือ  ปัญหาด้านการอ่านของผู้เรียน คือผู้เรียนอ่านหนังสอืได้เป็นค าๆไป แต่ 

ไม่สามารถอ่านหรือท าความเข้าใจโดยภาพรวมได้ เม่ืออ่านจบแล้วผู้เรียนไม่สามารถตีความหรือสรุปความจาก

เร่ืองที่อ่านได้ว่าเร่ืองที่อ่านต้องการจะสื่อถึงสิ่งใด มีประโยชน์หรือข้อคิดอะไรบ้าง ซ่ึงเป็นเพราะผู้เรียนยังไม่

เข้าใจในเร่ืองที่อ่านมากพอ อาจจะเป็นเพราะผู้เรียนสนใจแค่อ่านเร่ืองน้ันๆเพ่ือให้จบเร่ืองไป ไม่ได้คิดตาม

หรือท าความเข้าใจตามไปด้วยพร้อมกบัการอ่าน  

 ดังน้ันผู้วิจัยในฐานะที่เป็นครูผู้สอนวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 เหน็ว่าปัญหา

การอ่านควรได้รับการแก้ไขเพ่ือพัฒนาผู้เรียน โดยเฉพาะการอ่านเพ่ือความเข้าใจ เพ่ือให้ผู้เรียนมี

ความสามารถในการอ่านที่ถูกต้อง เม่ืออ่านจบแล้วสามารถตีความหรือสรุปความจากเร่ืองที่อ่านได้อย่าง

ถูกต้อง  ซ่ึงการอ่านเพ่ือความเข้าใจน้ีนอกจากจะส่งผลดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทยแล้ว ยังน า ไปสู่ความเข้าใจ

ในการเรียนวิชาอื่นๆด้วย และเพ่ือเป็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียน

บ้านหลังเขาให้สูงขึ้ น ผู้วิจัยจึงมีความคิดเหน็ว่าการกิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง (Extensive Reading) 

เป็นกจิกรรมที่เหมาะสมที่จะใช้ในการแก้ปัญหาการอ่านเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนได้ เพราะการจัดกิจกรรม

การอ่านแบบกว้างขวางเป็นการเรียนการสอนที่เน้นการอ่านเพ่ือความเพลินเพลิน สนุกสนาน ไม่ใช่อ่านเพ่ือ

ศึกษาเรียนรู้หลักภาษาเท่าน้ัน ซ่ึงจะเป็นการสร้างประสบการณ์ในการอ่านที่ดี และมีแรงจูงใจในการอ่านมาก

ขึ้นอกีด้วย นพรัตน์ วิวาสุขุ (2554) ได้ให้ความหมายของกิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวางไว้ว่า หมายถึง การ

อ่านในปริมาณมากทั้งในและนอกช้ันเรียน โดยใช้เวลาในการอ่านนอกช้ันเรียนมากกว่า มุ่งให้นักเรียนพัฒนา

นิสัยในการอ่านและทักษะการอ่าน ให้เป็นผู้อ่านที่ดีและอ่านเก่ง เป็นการอ่านที่เน้นความเพลิดเพลินหรือ

ความรู้ที่เน้นความเข้าใจเน้ือเร่ืองโดยรวมเป็นหลัก โดยไม่ให้ความส าคัญกับค าศัพท์หรือกฎเกณฑ์ทาง

ไวยากรณ์ หนังสือที่ใช้อ่านอยู่ในระดับภาษาและความสนในของนักเรียนแต่ละคน นักเรียนอ่านในอัตรา

ความเรว็ของแต่ละคน เป็นการอ่านอย่างอิสระตามความพึงพอใจ โดยไม่มีความกดดันจากการสอบหรือการ

เกบ็คะแนนจากการอ่าน นักเรียนอาจจะอ่านบทอ่านเดียวกันทั้งช้ันหรืออ่านบทอ่านแตกต่างกัน หลังจากการ

อ่านอาจจะมีการท ากิจกรรมอื่นหรือไม่มีกไ็ด้ ภัทธิรา มณีเลิศ (2546) ได้ให้ความหมายของกิจกรรมการอ่าน

แบบกว้างขวางไว้ว่า หมายถึง การอ่านที่เน้นความหมายของสิ่งที่อ่านมากกว่าตัวภาษา เช่น โครงสร้างทาง

ไวยากรณ์ พิจารณาถึงบทอ่านโดยรวมมากกว่าความหมายของค าแต่ละค า หรือประโยคแต่ละประโยค ผู้เรียน

จะอ่านสิ่งพิมพ์จ านวนมากโดยสามารถเลือกอ่านตามความสนใจ โดยสิ่งพิมพ์จะมีระดับความยากง่ายทางภาษา

ที่เหมาะสมกับผู้เรียน ผู้สอนจะคอยให้ก าลังใจ กระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุน และจูงใจให้ผู้เรียนอ่านมากที่สุด

เท่าที่จะเป็นไปได้ การอ่านมี 2 ลักษณะคือการอ่านในช้ันเรียน และการอ่านนอกช้ันเรียน การอ่านในช้ันเรียน

น้ันผู้สอนจะจูงใจให้ผู้เรียนเกดิความต้องการอ่าน เมื่อผู้เรียนอ่านผู้สอนกจ็ะอ่านในใจไปพร้อมๆกันกับผู้เรียน 
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ผู้สอนมีหน้าที่คอยให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ เม่ือผู้เรียนมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่าน หลังจากอ่านแล้ว ผู้เรียนกจ็ะ

ท ากิจกรรมหลังการอ่าน ซ่ึงผู้เรียนจะเป็นผู้เลือกกิจกรรมน้ันๆด้วยตนเอง ส่วนการอ่านนอกช้ันเรียนน้ัน 

ผู้เรียนจะเลือกเร่ืองที่ตนเองสนใจ มีระดับความยากง่ายทางภาษาที่เหมาะสมกบัตนเอง เพ่ือน ากลับไปอ่านด้วย

ตนเองนอกเวลาเรียน และหลังจากอ่านจบ ผู้เรียนจะต้องท ากิจกรรมหลังการอ่านเช่นเดียวกับการอ่านใน

ห้องเรียน Brown (2000 อ้างถึงใน กฤษฎา โพธิ์ชัยรัตน์, 2556, หน้า 44) ได้ให้ความหมายของกิจกรรมการ

อ่านแบบกว้างขวางไว้ว่า เป็นการอ่านบทอ่านที่มีลักษณะยาว อ่านในถ้อยความที่หลากหลาย โดยอ่านเพ่ือความ

เข้าใจในภาพรวม ไม่ใส่ใจในรายละเอียด เพ่ือมุ่งให้เกิดความมั่นใจความคล่องแคล่วในการอ่าน รวมทั้งเป็น

การอ่านเพ่ือพัฒนานิสยัในการเป็นผู้อ่านตลอดชีวิต 

จากการศึกษาความหมายของกิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวางมาแล้วน้ัน ท าให้เหน็ว่ากิจกรรมการ

อ่านแบบกว้างขวางเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมที่จะน ามาพัฒนาความสามารถทางการอ่านเพ่ือความเข้าใจของ

ผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกดิการอ่านอย่างเข้าใจ เมื่ออ่านแล้วสามารถตีความหรือสรุปความส าคัญของเร่ืองที่อ่าน

ได้อย่างถูกต้อง ประกอบกับมีผู้น ากิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวางมาใช้ในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยไม่

มากนัก ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาความสามารถทางการอ่านเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบ

กว้างขวาง เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยให้มีประสิทธภิาพต่อไป 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั  

1. เพ่ือศึกษาพัฒนาความสามารถทางการอ่านเพ่ือความเข้าใจ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 

ก่อนและหลังการเรียนการอ่านเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กจิกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง 

2. เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการอ่าน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 หลังการเรียนการอ่านเพ่ือ

ความเข้าใจโดยใช้กจิกรรมการอ่านแบบกว้างขวางมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ70 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนการอ่านเพ่ือความ

เข้าใจ โดยใช้กจิกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง 

 

สมมติฐานของการวิจยั 

1. นักเรียนมีการพัฒนาความสามารถทางการอ่านเพ่ือความเข้าใจ หลังการเรียนการอ่านเพ่ือความ

เข้าใจโดยใช้กจิกรรมการอ่านแบบกว้างขวางสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 

2. นักเรียนที่เรียนการอ่านเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนด้านการอ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 70   

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้กจิกรรมการอ่านแบบกว้างขวางอยู่ในระดับมาก 
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ขอบเขตการวิจยั 

กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนบ้านหลังเขา 

ต าบลหนองกร่าง อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 16 คนโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) 

 

ตวัแปรอิสระ 

กจิกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง 

ตวัแปรตาม 

 1. การพัฒนาความสามารถทางการอ่านเพ่ือความเข้าใจ 

 2. ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่าน 

 3. ความพึงพอใจต่อการเรียนการอ่านเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กจิกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง 

 

นยิามศพัทเ์ฉพาะ 

 กิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้มีอิสระใน

การเลือกบทอ่านที่จะอ่านตามความสนใจและความถนัดของตนเอง ซ่ึงในการอ่านจะแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 

การอ่านในช้ันเรียน และการอ่านนอกช้ันเรียน ส าหรับการอ่านในช้ันเรียนน้ันจะมี 5 ขั้นตอน คือ 1. การ

สนทนาเกี่ยวกับหนังสือ 2. การฝึกหัดและอ่านออกเสียง จะใช้บทอ่านเดียวกันทั้งช้ัน 3. การอ่านในใจความ

ด้วยตนเอง ครูจะให้บทอ่านที่แตกต่างกันตามความสนใจของผู้เรียน 4. การอภิปรายเร่ืองที่อ่าน และ 5. การ

เล่าทวนเร่ือง ส าหรับการอ่านนอกช้ันเรียน นักเรียนจะได้เลือกบทอ่านที่ตนเองสนใจเพ่ือน ากลับไปอ่านนอก

เวลาเรียน โดยไม่มีครูผู้สอนหรือเพ่ือนๆ คอยให้ค าแนะน า เมื่ออ่านเสรจ็แล้วนักเรียนกจ็ะต้องท าแบบบันทึก

การอ่านเพ่ือสรุปความเข้าใจในการอ่านด้วย 

  

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าคร้ังน้ีประกอบด้วย 

 1. แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้

กจิกรรมการอ่านแบบกว้างขวางจ านวน 5 แผน แผนละ 4 คาบ คาบละ 50 นาท ีรวม 20 คาบ 

 2. แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 

ก่อนและหลังเรียนการอ่านเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กจิกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง 
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 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 หลังการเรียนการ

อ่านเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กจิกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง 

 4. แบบฝึกหัดในช้ันเรียนทั้งงานเด่ียวและงานกลุ่ม ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนการ

อ่านเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กจิกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง 

 5. แบบบันทกึการอ่านนอกช้ันเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนการอ่านเพ่ือความ

เข้าใจโดยใช้กจิกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง 

 6. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนการอ่านเพ่ือความเข้าใจ

โดยใช้กจิกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง 

 

ขั้นตอนการรวบรวมขอ้มูล 

 ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายคือ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหลังเขา จังหวัดกาญจนบุรี โดยด าเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 

 1. ผู้วิจัยช้ีแจงวัตถุประสงค์ในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนทราบ 

 2. ผู้วิจัยทดสอบก่อนเรียนกบันักเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านเพ่ือความ

เข้าใจ เป็นแบบทดสอบปรนัย จ านวน 10 ข้อ และบันทกึคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนไว้ เพ่ือการ

น าไปใช้เปรียบเทยีบกบัแบบทดสอบหลังเรียน 

 3. ผู้วิจัยด าเนินการจัดกจิกรรมการเรียนรู้  ตามแผนการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นจ านวน 5 แผน ใช้เวลาใน

การเรียน แผนละ 4 คาบ คาบละ 50 นาท ีรวม 20 คาบในแต่ละคาบนักเรียนจะต้องท าแบบฝึกหัดงานเด่ียว

คนละ 1 ใบงานและแบบฝึกหัดงานกลุ่ม กลุ่มละ 1 ใบงาน เมื่อด าเนินการตามแผนครบทั้ง 5 แผนแล้ว 

นักเรียนจะต้องมีใบงานเด่ียวคนละ 5 ใบงาน และใบงานกลุ่ม กลุ่มละ 4 ใบงาน 

 4. นักเรียนท ากจิกรรมการอา่นแบบกว้างขวางนอกเวลาเรียน โดยนักเรียนอ่านหนังสือนอกเวลา

เรียน และท าบันทกึหลังการอ่านในแบบบันทกึการอ่าน โดยเขียนบันทกึ 3 คร้ัง ในแผนที่ 3, 4 และ 5 การใช้

แบบบันทกึหลังการอ่านเพ่ือยืนยันว่ากจิกรรมการอ่านแบบกว้างขวางช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่านของ

นักเรียนได้ 

 5. หลังจากสิ้นสดุการเรียนการสอนแล้ว ผู้วิจัยทดสอบหลังเรียนแก่นักเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัด

ความสามารถทางการอ่านเพ่ือความเข้าใจ จ านวน 10 ข้อซ่ึงเป็นคนละชุดกบัแบบทดสอบก่อนเรียน 

 6. ผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน หลังจบการเรียนการอ่านเพ่ือความ

เข้าใจโดยใช้กจิกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง จ านวน 20 ข้อ  

 7. ผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนการอ่านเพ่ือความเข้าใจโดยใช้

กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง โดยประเมินด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสื่อการเรียนรู้ และด้าน

ประโยชน์ในการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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 8. น าคะแนนของนักเรียนที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านเพ่ือความเข้าใจ

ก่อนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธทีางสถิติ 

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดย

ใช้โปรแกรมทางสถิติส าเรจ็รูป ดังน้ี 

 1. วิเคราะห์เปรียบเทยีบผลคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านเพ่ือความเข้าใจของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้กจิกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง ก่อนเรียนและหลังการเรียนโดยการ

ทดสอบค่าสถิติ t-test (Dependent Sample) 

 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน โดยค่าสถิติพ้ืนฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 3. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการท าแบบฝึกหัดในช้ันเรียนทั้งงานเด่ียวและงานกลุ่ม รวมทั้งแบบ

บันทกึการอ่านนอกช้ันเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนการอ่านเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กิจกรรม

การอ่านแบบกว้างขวาง โดยใช้การหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและการพรรณนา 

 4. วิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนการอ่านเพ่ือ

ความเข้าใจโดยใช้กจิกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง โดยใช้ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

ผลการวิจยั 

ผลการวิจัยสรุปผลได้ดังน้ี 

 1. การพัฒนาความสามารถทางการอ่านเพ่ือความเข้าใจ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้

กจิกรรมการอ่านแบบกว้างขวางนักเรียนมีความสามารถทางการอ่านเพ่ือความเข้าใจ หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงตรงกบัสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

 2. จากการทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการอ่านหลังการเรียนการอ่านเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กิจกรรม

การอ่านแบบกว้างขวางนักเรียนทุกคนมีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 ซ่ึงตรงกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ และได้

คะแนนเฉล่ียเทา่กบั 17.18 คิดเป็นร้อยละ 85.90 

 3. จากการศึกษาแบบฝึกหัดในช้ันเรียนทั้งงานเด่ียวและงานกลุ่ม รวมทั้งแบบบันทกึการอ่านนอก

ช้ันเรียนพบว่า นักเรียนมีคะแนนรวมของการท าแบบฝึกหัดในช้ันเรียนและแบบบันทึกการอ่านนอกช้ันเรียน 

ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 ทุกคน นอกจากน้ียังพบว่านักเรียนทุกคนมีคะแนนค่าเฉล่ียสูงข้ึนหลังการเรียนโดยใช้

กจิกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง 
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 4. นักเรียนที่เรียนการอ่านเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวางมีความพึงพอใจ

ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

(ค่าเฉล่ีย =4.60) 

 

อภิปรายผล 

 การวิจัยเร่ือง การพัฒนาความสามารถทางการอ่านเพ่ือความเข้าใจ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี

ที่ 4 โดยใช้กจิกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี  

 1. ความสามารถทางการอ่านเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้

กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05สอดคล้องกับ

สมมติที่ต้ัง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Lai (1993 อ้างถึงใน บุญรอด โชติวชิรา, 2547) ที่เปรียบเทยีบ

ทกัษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นจากหลายๆ โรงเรียนในฮ่องกง 

โดยแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทดลองที่เรียนด้วยการอ่านแบบกว้างขวาง และกลุ่มควบคุมที่เรียน

ตามปกติ ผลการทดลองพบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยการอ่านแบบกว้างขวางมีพัฒนาการทางการอ่านเพ่ือความ

เข้าใจ มีความเร็วในการอ่านสูงขึ้ น และมีความสามารถในการเขียนสูงขึ้ นด้วย นอกจากน้ียังสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ บุญรอด โชติวชิรา (2547) ที่ได้วิจัยเร่ืองผลการใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวางที่มีต่อ

ความสามารถในการเขียนภาษาไทยและเจตคติต่อการอ่านของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังจากได้รับการ

สอนด้วยกจิกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง นักเรียนมีความสามารถด้านการเขียนภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่าก่อน

เรียนและมีเจตคติต่อการอ่านหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน  

ผลที่ได้ในงานวิจัยเร่ืองน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของสุชาดา ชัยวิวัฒน์ตระกูล (2544) ที่ศึกษา

ความสามารถทางการอ่าน-เขียนภาษาองักฤษและนิสยัรักการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 

4 หลังจากได้รับการสอนด้วยกิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง ผลปรากฏว่า นักเรียนมีความสามารทางการ

อ่าน-เขียนภาษาองักฤษสงูขึ้นได้ และนิสยัรักการอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนสงูขึ้นด้วย 

 สรุปได้ว่า การสอนโดยใช้กจิกรรมการอ่านแบบกว้างขวางช่วยท าให้นักเรียนมีความสามารถทั้งด้าน

การอ่านและการเขียน ไม่ใช่เฉพาะในวิชาภาษาไทยเท่าน้ัน ยังพัฒนาความสามารถทางการเรียนในวิชา

ภาษาองักฤษและวิชาอื่นๆ ได้อีกด้วย ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากเหตุผลดังต่อไปนี้  

 ประการแรก กิจกรรมการเรียนการสอนมีความหลากหลาย น่าสนใจ  กล่าวคือกิจกรรมการอ่าน

แบบกว้างขวางประกอบด้วย ข้ันที่ 1 สนทนาเกี่ยวกับหนังสือ จากการสังเกตนักเรียนพบว่า การสนทนา

เบ้ืองต้นเกี่ยวกบัหนังสือ เช่นการเล่าเร่ืองย่อสั้นๆ การเล่าถึงตัวเอก หรือการเล่าประวัติผู้แต่ง ช่วยให้นักเรียน

เกิดความอยากรู้อยากเหน็  และพร้อมที่จะอ่านเน้ือเร่ืองโดยละเอียด ข้ันที่ 2 การอ่านออกเสียง ครูอ่านออก

เสยีงโดยใช้ทา่ทาง น า้เสยีง และอารมณ์ในการอ่าน กจิกรรมน้ีจะเป็นกจิกรรมทางเลือก คือนักเรียนจะเป็นผู้ฟัง 

หรือผู้อ่านร่วมกไ็ด้ 3 การอ่านในใจด้วยตนเอง เป็นข้ันที่นักเรียนจะรู้สึกอิสระโดยที่ครูไม่ได้บังคับให้อ่าน 
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นักเรียนได้เลือกเน้ือเร่ืองที่อ่านเอง จากการสังเกตพบว่านักเรียนรู้สึกผ่อนคลาย ไม่เกิดความเครียดเวลาอ่าน  

ข้ันที่ 4 การอภิปรายเกี่ยวกับเร่ืองอ่าน เป็นข้ันที่นักเรียนได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเน้ือหาในเรืองที่อ่าน การที่อาน

แล้วได้น ามาพูดคุยหรือเล่าให้กับเพ่ือนๆได้ฟังแลกเปล่ียนความคิดเหน็กันจะท าให้นักเรียนชอบการอ่านมาก

ขึ้น เพราะเหน็ว่าเป็นเร่ืองสนุกสนาน ไม่น่าเบ่ือ ย่ิงอ่านได้มากกจ็ะย่ิงน ามาเล่าได้มากกว่าเพ่ือนคนอื่น ข้ันที่ 5 

การเล่าทวนเร่ือง เป็นข้ันที่นักเรียนจะได้สนุกสนานกับการท ากิจกรรมที่สร้างสรรค์ที่กลุ่มของตนเองเลือก ท า

ให้นักเรียนเหน็ว่าการอ่านสามารถท าให้เกดิความสนุกสนานและบันเทงิใจได้ รวมทั้งการได้ฟังเพ่ือนๆเล่าทวน

เร่ืองด้วยการน าเสนออย่างสร้างสรรค์กท็  าให้นักเรียนอยากอ่านเร่ืองที่เพ่ือนน าเสนอมากข้ึนเพราะเหน็ว่าเพ่ือน

เล่าได้อย่างสนุกสนานและน่าสนใจ ส่งผลไปถึงการอ่านนอกช้ันเรียนด้วย เห็นได้จากที่นักเรียนส่วนมากยืม

หนังสอืเร่ืองที่เพ่ือนๆอ่านไปแล้วกลับไปอ่านต่อที่บ้าน  

กิจกรรม 5 ขั้นของการอ่านแบบกว้างขวาง ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างกลยุทธ์ทางการเรียนให้แก่

นักเรียนในระดับส่วนบุคคล หรือที่เรียกว่า Individualization in language learning ( Lian and Lian, 1997) 

และ Lian (2011) ได้เสนอแนะว่าการจะให้นักเรียนพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษา ต้องเปิดโอกาสให้

นักเรียนเลือกวิธกีารเรียน หรือกลยุทธก์ารเรียนด้วยตนเอง  การที่จะให้นักเรียนเลือกวิธีการเรียนได้ ครูต้องใช้

กจิกรรมที่หลากหลายพอที่นักเรียนจะเลือกเองได้ ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยพบว่านักเรียนบางคนที่ชอบการแสดงออกก็

จะพยายามออกเสยีงใส่อารมณ์ตาม หรือขอเป็นผู้อ่านออกเสยีงเอง  นักเรียนบางคนที่ไม่ชอบแสดงออกกจ็ะน่ัง

ฟังเงียบๆ ด้วยความสนใจ นักเรียนบางคนกเ็ลือกที่จะอ่านในใจตามล าพัง แต่ผลการวิจัยที่ได้คือนักเรียนทุก

คนมีผลคะแนนความสามารถในการอ่านสงูขึ้นกว่าก่อนเรียน  

 ประการที่สอง การจะพัฒนาความสามารถในการอ่านได้บทอ่านหรือเน้ือหาที่ใช้สอนทั้งในและ

นอกช้ันเรียนเป็นบทอ่านที่น่าสนใจ มีความดึงดูดใจ หลากหลาย และ มีความท้าทาย ดังที่ Day & Bamford 

(2002: 96) และ Harris and Sipay (1990: 674) ได้กล่าวไว้ว่า นักเรียนจะสามารถการพัฒนาการอ่านน้ัน

ขึ้นอยู่กบัปัจจัย 2 ประการด้วยกนั คือ ความน่าสนใจของบทอ่านที่จะท าให้ผู้อ่านอยากจะเข้าไปมีส่วนร่วม และ

ระดับความยากง่ายของบทอ่านที่มีความท้าทายให้เพียงพอที่ผู้อ่านสามารถอ่านและพัฒนาตนเองได้   

นอกจากน้ีบทอ่านที่ผู้วิจัยน ามาใช้มีเน้ือหาเป็นเร่ืองใกล้ตัวจนไปถึงเร่ืองไกลตัวของนักเรียน อัน

เป็นการสร้างระดับความยากง่าย และความท้าทายให้แก่นักเรียน ย่ิงไปกว่าน้ันการใช้บทอ่านที่มีภาพประกอบ

สวยงาม สีสันสดใส สอดคล้องกับเน้ือหาที่น่าติดตาม ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการอ่าน และช่วย

สร้างความเข้าใจเบ้ืองต้นให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถทางการอ่านต ่า ท าให้เกดิก าลังใจที่จะอ่านต่อให้จบ 

 แนวคิดน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยของ Guthrie (1981 อ้างถึงใน สุชาดา ชัยวิวัฒน์ตระกูล, 2544) 

ว่า ผู้เรียนจะสามารถอ่านได้เป็นเวลานาน เพลิดเพลิน และมีความเข้าใจในการอ่านเป็นอย่างดี เมื่อได้อ่าน

เน้ือหาที่ตนสนใจ ประกอบกับหนังสือที่ก  าหนดให้อ่านนอกช้ันเรียนน้ันมีรูปเล่มที่สวยงาม มีขนาดกะทัดรัด 

และภายในมีเร่ืองราวที่น่าติดตามและรูปภาพที่หลากหลายสีสันทั้งแบบเตม็หน้าและคร่ึงหน้า จ านวนมากมาย

ซ่ึงช่วยให้ผู้เรียนอ่านเข้าใจเร่ืองราวต่างๆ มากขึ้น  
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 สรุปได้ว่า บทอ่านในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นบทอ่านที่น่าสนใจจึงท าให้ผู้เรียนอ่านได้และเข้าใจในเร่ืองที่

อ่านมากขึ้น ช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนให้สูงขึ้น และส่งเสริมให้นักเรียน

เกดิแรงจูงใจในการอ่านด้วย 

 2. จากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน หลังการเรียนการอ่านเพ่ือความเข้าใจโดยใช้กิจกรรม

การอ่านแบบกว้างขวาง พบว่า นักเรียนที่ท  าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน ทุกคนผ่านเกณฑ์ไม่ต ่ากว่า

ร้อยละ 70 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากเหตุผลดังต่อไปน้ี 

 การสอนโดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวางฝึกให้นักเรียนฝึกทักษะการจับใจความ การอ่าน

สรุปความ และการอ่านวิเคราะห์ ด้วยเหตุน้ีแม้นักเรียนจะเปิดบทอ่านที่ไม่เคยอ่านมาก่อนกส็ามารถอ่านเพ่ือ

ตอบค าถามได้ ดังที่ NRP (2000) และ Pressley (2002)ได้เสนอแนะว่าการฝึกอ่านบ่อยๆ ควบคู่ไปกับการ

ฝึกตั้งค าถามและตอบค าถาม รวมไปถึงการสรุป เป็นการฝึกทักษะการจับใจความ การสรุปความ และ

ความสามารถในการอ่านเรว็ได้ดี    

 3. จากการศึกษาแบบฝึกหัดในช้ันเรียนทั้งงานเด่ียวและงานกลุ่ม และแบบบันทกึการอ่านนอกช้ัน

เรียนทั้งในเร่ืองของคะแนนแบบฝึกหัด ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนการอ่านเพ่ือความเข้าใจโดย

ใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง พบว่า คะแนนรวมของการท าแบบฝึกหัดในช้ันเรียนทั้งงานเด่ียวและงาน

กลุ่ม รวมทั้งแบบฝึกหัดในแบบบันทกึการอ่านนอกช้ันเรียนที่ใช้เพ่ือยืนยันว่ากิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง

สามารถช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่านของนักเรียนได้  มีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70 ทุกคน  และยัง

พบว่านักเรียนทุกคนมีคะแนนค่าเฉล่ียสงูข้ึนหลังการเรียนโดยใช้กจิกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง 

 การที่คะแนนแบบฝึกหัดในช้ันเรียนทั้งงานเด่ียวและงานกลุ่ม และจากบันทกึการอ่านนอกช้ันเรียน

มีคะแนนสูงขึ้ น หรืออีกนัยหน่ึงแสดงถึงการพัฒนาความสามารถการอ่านเพ่ือความเข้าใจของผู้เรียนแสดงให้

เหน็ถึงประสิทธิภาพของการเรียนการสอนแบบการอ่านแบบกว้างขวาง ซ่ึงมีหลักการคือ เป็นการอ่านที่ผู้อ่าน

จะอ่านอะไรกไ็ด้ เวลาไหนกไ็ด้  อ่านเพ่ือเข้าใจเน้ือหา มากกว่าจะท่องจ าหลักไวยากรณ์เพ่ือการสอบ ลักษณะ

การจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง คือ การจะเร้าใจนักเรียนให้อ่านงานช้ินหน่ึงๆ เวลา บทอ่าน 

ภาพประกอบ บรรยากาศ  อิสรภาพในการอ่าน และเพ่ือนร่วมอ่านมีผลต่อการจูงใจ มากกว่าจะเป็นครูผู้สอน

ก าหนดเวลา และเน้ือเร่ืองให้อ่าน (Carrell and Carson,1997) ด้วยเหตุที่การอ่านแบบกว้างขวางไม่ใช่การ

แบบทอ่งจ าเพ่ือการสอบ นักเรียนของงานวิจัยเร่ืองน้ีจึงสนุกที่จะอ่าน  และรักที่จะฝึกฝนการอ่าน ทั้งในลักษณะ

งานเด่ียวและงานกลุ่ม  ดังที่ Goswami และคณะได้เสนอแนะว่า การอ่านต้องไม่ใช่การบังคับ หากควรเปิด

กว้างเพ่ือสร้างบรรยากาศการอ่านที่ผ่อนคลาย สนุกสนาน เพ่ือท าให้นักเรียนรู้สึกอยากอ่าน และพร้อมที่จะ

ฝึกฝนเพ่ือพัฒนาความสามารถทางการอ่านของตนเอง  นอกจากน้ีเน่ืองจากการอ่านเป็นทักษะ (Downing, 

1982) ฉะน้ันย่ิงอ่านมากกย่ิ็งพัฒนาทักษะและความสามารถของผู้อ่าน เห็นจากผลคะแนนแบบฝึกหัดของ

นักเรียนสงูขึ้น 
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 นอกจากน้ีกิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวางยังเป็นช่วยพัฒนาความสามารถทางการเขียนด้วย เหน็

จากนักเรียนได้กล่าวว่า  

 “การอ่านนอกช้ันเรียนนอกจากจะท าให้หนูอ่านหนังสอืได้เก่งข้ึนแล้ว ยังฝึกการเขียนท าให้หนูเขียน

ได้เก่งข้ึนด้วย หนูคิดว่าหนูสะกดค าได้ดีขึ้น เพราะหนูอ่านบ่อย เขียนบ่อย”  

 และนักเรียนอกีคนยังได้กล่าวว่า 

 “เพราะหนูต้องอ่านเขียนหนังสือทุกวัน โดยเฉพาะต้องเขียนบันทึกสรุปสิ่งที่อ่าน ท าให้หนูเขียน

หนังสือเร็วข้ึน  ใช้ประโยคถูกต้องข้ึน  โดยเฉพาะการเล่าเร่ืองที่อ่าน  ครูชมหนูว่าหนูเขียนหนังสืออ่านรู้เร่ือง 

ไม่งง” 

 Carson (1993) และ Church (1997) ได้เสนอแนะว่าความสามารถทางการอ่านและการเขียนมี

ความสัมพันธ์กัน การให้ฝึกอ่านอย่างต่อเน่ืองจะมีผลต่อการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนทั้งด้านการอ่าน

และการเขียน เช่นเดียวกบัที่การฝึกเขียนจะมีผลต่อการพัฒนาความสามารถของนักเรียนทั้งด้านการอ่าน ทั้งน้ี

เน่ืองจากกระบวนการอ่านและกระบวนการเขียนมีความสมัพันธก์นั ถ้าทกัษะการอ่านดีแล้วจะส่งผลสืบเน่ืองท า

ให้มีความสามารถในการเขียนดีตามไปด้วย เน่ืองจากทักษะการเขียนต้องอาศัยประสบการณ์จากการอ่าน

มากๆ จนเกิดความช านาญแล้วจะสามารถถ่ายโยงมาสู่ทักษะการเขียน สามารถพัฒนาการเขียนได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ เช่นเดียวกับที่เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์ (2531 อ้างถึงใน บุญรอด โชติวชิรา, 2547) ยังกล่าวว่า ผู้

ที่อ่านได้ดีย่อมจะเป็นผู้ที่เขียนได้ดีด้วย  

 4. ความพึงพอใจต่อการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่4 ที่เรียนการอ่านเพ่ือความเข้าใจ

โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวางมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉล่ีย 4.60) เมื่อพิจารณา

เรียงล าดับเป็นรายด้าน จากมากไปหาน้อย พบว่า ความพึงพอใจด้านสื่อการเรียนรู้ (ค่าเฉล่ีย 4.72) รองลงมา

คือด้านกจิกรรมการเรียนรู้ (ค่าเฉล่ีย 4.65) และด้านประโยชน์ที่ได้รับ (ค่าเฉล่ีย 4.44)  

จะเหน็ได้ว่านักเรียนมีความพึงพอใจในด้านสื่อการเรียนรู้มากที่สุด ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ

เบญจมาศ โกมลไสย (2537 อ้างถึงใน บุญรอด โชติวชิรา, 2547) ว่านักเรียนจะมีความสนใจในด้านการอ่าน

และสามารถอ่านได้เป็นเวลานาน รู้สึกเพลิดเพลินและมีความเข้าใจในการอ่านย่ิงข้ึนหากได้อ่านเน้ือเร่ืองที่อยู่

ในความสนใจของนักเรียน นอกจากน้ี การเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกอ่านเร่ืองที่ตรงตามความสนใจของแต่ละ

คนได้อย่างสะดวกเพราะนักเรียนแต่ละคนมีความสนใจแตกต่างกัน เช่น ในขณะที่บางคนชอบอ่านสารคดี

ทอ่งเที่ยว แต่บางคนกลับชอบอ่านสารคดีสตัว์ เป็นต้น ฉะน้ันเม่ือนักเรียนมีโอกาสเลือกอ่านเร่ืองที่ตนเองสนใจ

จะท าให้นักเรียนอ่านอย่างอสิระ เกดิความกระตือรือร้น รู้สึกพึงพอใจเมื่อได้อ่านเร่ืองเองตามใจชอบได้อย่างมี

ความสุข ซ่ึงสอดคล้องกับค ากล่าวของ จักริน โพธิ์ทอง (2545) ว่าหากผู้เรียนได้เลือกบทอ่านเองตามความ

สนใจ จะสนใจและเข้าใจสิ่งที่อ่านได้ดีกว่าที่ผู้เรียนต้องอ่านบทอ่านที่ครูเลือกให้หรือ่านบทอ่านเดียวกนัทั้งช้ัน  

ดังน้ัน จึงสรุปได้ว่า ในการวิจัยคร้ังน้ี บทอ่านมีเน้ือหาที่น่าสนใจและตรงตามความต้องการของ

ผู้เรียน ท าให้นักเรียนมีความพึงพอใจในด้านสื่อการเรียนรู้มากที่สุด ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีแรงจูงใจในการ
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ท ากับกรรมร่วมกับครูและเพ่ือนๆ และได้รับประโยชน์อย่างเตม็ที่ ส่งผลให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อเรียน

ในคร้ังน้ีอยู่ในระดับมากที่สดุ 

 

ขอ้คน้พบ 

ในการวิจัยคร้ังน้ี พบว่า 

 1. กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวางสามารถสร้างบรรยากาศผ่อนคลาย ผ่านการให้บทอ่านอย่าง

อิสระ เลือกเวลาและสถานที่ที่ตนเองต้องการได้   สิ่งน้ีท าให้นักเรียนรู้สึกชอบหรือรักการอ่าน เพราะไม่มีใคร

บังคับให้อ่านในเร่ืองที่เขาไม่ชอบหรือไม่อยากอ่าน เม่ือนักเรียนได้อ่านสิ่งที่ตนเองชอบก็จะมีความสุข 

สนุกสนาน ไปจนถึงเกิดการรักการอ่าน พร้อมที่จะฝึกฝนพัฒนาความสามารถทางการอ่านของเขาอย่างมี

ความสขุในการอ่าน 

2. บทอ่านที่ใช้ต้องมีภาพประกอบที่สวยงาม สีสันสดใส สอดคล้องกับเน้ือหาที่น่าติดตาม ส่งเสริม

ให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการอ่าน และช่วยสร้างความเข้าใจเบ้ืองต้นให้แก่นักเรียนที่มีความสามารถทางการ

อ่านต ่า ท าให้เกดิก าลังใจที่จะอ่านต่อให้จบ ไม่รู้สกึว่าเร่ืองที่ตนเองอ่านน้ันยากจนเกนิไป  

 

ขอ้เสนอแนะ 

 ขอ้เสนอแนะส าหรบัการจดัการเรียนการสอน 

 1.1 ก่อนที่ครูจะพัฒนาความสามารถทางการอ่านของนักเรียนน้ัน ต้องจูงใจให้นักเรียนรักการอ่าน 

เมื่อนักเรียนรักการอ่าน จะน าไปสู่การพัฒนาความสามารถทางการอ่านได้ วิธกีารจูงใจที่ครูผู้สอนสามารถท าได้ 

เช่น การมีบทอ่านให้นักเรียนเลือกตามความต้องการ หรือการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย การสร้างบรรยากาศที่

ดีในช้ันเรียน  

 1.2 บทอ่านที่น ามาใช้สอนควรมีรูปภาพประกอบที่สอดคล้องกับเน้ือหาในเร่ือง เพ่ือเป็นการเร้า

ความสนใจของนักเรียน และส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจเน้ือหาได้ดีข้ึนโดยเร่ิมจากบทอ่านที่มีเน้ือหาง่าย ไปสู่

เน้ือหาที่ยากข้ึนตามล าดับ  

 1.3 ควรจัดให้มีการเรียนรู้นอกห้องเรียน เช่นการเรียนในห้องสมุด เพราะจะช่วยพัฒนา

ความสามารถในเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนมากขึ้ น นักเรียนจะไม่รู้สึกเครียดหรือรู้สึกกดดัน

เหมือนการเรียนในห้องเรียน การเรียนในห้องเรียนนักเรียนจะไม่ค่อยกล้าพูด กล้าตอบค าถามหรือแสดงความ

คิดเหน็ เพราะมีความรู้สึกหวาดกลัวว่าหากตอบค าถามผิดจะถูกครูท าโทษหรือจะอายเพ่ือนๆ การเรียนนอก

ห้องเรียนจะช่วยให้นักเรียนมีความเช่ือมั่นในการพูดคุยหรือซักถามข้อสงสยักบัครูหรือเพ่ือนๆ ได้มากขึ้น 

 ขอ้เสนอแนะส าหรบัการท าวิจยัครั้งต่อไป 

 1.1 การวิจัยคร้ังต่อไป ควรมีการเปรียบเทยีบระหว่างการสอนโดยใช้กจิกรรมการอ่าน 
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แบบกว้างขวางกับการสอนแบบอื่นๆ เพ่ือเปรียบเทียบว่าการสอนโดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวางจะ

พัฒนาความสามารถของนักเรียนได้แตกต่างจากการสอนในแบบอื่นๆ หรือไม่ 

 1.2 ควรน ากจิกรรมการอ่านแบบกว้างขวางไปใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียนระดับ 

ช้ันอื่นๆ 

 1.3 ควรจะเพ่ิมระยะเวลาในการด าเนินการวิจัยให้มากขึ้น เพ่ือดูพัฒนาการ และความก้าวหน้าของ

นักเรียนในระยะยาว 
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