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การวิจัยเชิงทดลองน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) พฒันาความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ภาษาไทยโดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวางของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 2) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาไทยโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวางของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 3 3) ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้การอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาไทยโดยใช้กิจกรรม
การอ่านแบบกวา้งขวาง กลุ่มเป้าหมายคือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนวชิาภาษาและวฒันธรรมไทย 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนฝร่ังเศสนานาชาติ กรุงเทพ จงัหวดักรุงเทพฯ กลุ่มท่ี 2 จ  านวน 19 คน 
ซ่ึงไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ 1) แผนการจดัการ
เรียนรู้การอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทยโดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง 2) แบบทดสอบวดั
ความสามารถทางการอ่านก่อนและหลงัเรียน 3) แบบฝึกหัดในชั้นเรียนทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 4) แบบ
บันทึกการอ่านนอกชั้นเรียน 5) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทย 6) 
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการเรียนการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ภาษาไทยโดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง สถิติท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ t-test (Dependent Sample) 

ผลการวิจยัพบว่า 1) ผลพฒันาความสามารถทางการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทย โดยใช้
กิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง นกัเรียนมีความสามารถทางการอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาไทย หลงัเรียนสูง
กวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 2) นกัเรียนมีคะแนนรวมของการท าแบบฝึกหดัรายบุคคล
ในชั้นเรียนผ่านเกณฑ์ร้อย 80 จ  านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 89.47 และนักเรียนท่ีมีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10.53 และคะแนนรวมของการท าแบบฝึกหดัรายกลุ่มมีคะแนนผา่นเกณฑ์ร้อย
ละ 80 ทุกกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 100 และนกัเรียนยงัมีคะแนนของการท าแบบบนัทึกการอ่านนอกชั้นเรียนผา่น
เกณฑร้์อยละ 80 ทุกคน 3) นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการอ่าน หลงัการเรียนการอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาไทย
โดยใช ้ 

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตร ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาหลกัสูตรและการสอน วทิยาลยัครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
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กิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวางสูงข้ึน นกัเรียนคะแนนผา่นเกณฑร้์อยละ 80 จ านวน 17 คน เป็น

ร้อยละ 89.47 ซ่ึงตรงกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และมีนกัเรียนไม่ผา่นเกณฑจ์ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10.53 4) 

ผลการศึกษาระดบัความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้การอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาไทยโดยใชกิ้จกรรมการ

อ่านแบบกวา้งขวางของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โดยรวมนกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก (X̅= 

4.19, S.D. =0.64)  
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
การอ่านเพื่อความเขา้ใจความเป็นอีกหน่ึงองค์ประกอบส าคญัในการจดัการเรียนรู้ดา้นการอ่าน 

ซ่ึงเป็นวิธีท่ีสามารถฝึกฝนให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะการอ่านหาขอ้มูลต่างๆและแยกแยะหาขอ้เท็จจริงไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและก่อประโยชน์ให้แก่ผูเ้รียนได ้เป็นพื้นฐานการอ่านท่ีจะน าไปสู่การอ่านจบัใจความ ซ่ึงมี
ความจ าเป็นอยา่งยิง่ในการเรียนรู้เพื่อตนเองโดยเฉพาะในโลกยคุดิจิทลัน้ีท่ีเตม็ไปดว้ยขอ้มูล ข่าวสารมากมาย
จากส่ือต่าง ๆ หลากหลายประเภทเช่นในปัจจุบนั ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดต้ระหนกัถึงความส าคญัและ
ประโยชน์ของการอ่านจบัใจความ จึงก าหนดไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 สาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย สาระท่ี 1 การอ่าน มาตรฐาน 1.1ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้ละความคิดเพื่อ
น าไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่านโดยก าหนดเป็นตัวช้ีวดัในชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 วา่ตอ้งมีความสามารถในการเรียงล าดบัเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์ของเร่ืองท่ีอ่าน
และสรุปความรู้แล้ะข้อคิดท่ีได้จากเร่ืองท่ีอ่านเพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั (ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน : 2558) ซ่ึงแววมยุรา เหมือนนิล (2541 : 17) ไดก้ล่าวถึงการอ่านจบัใจความวา่ การ
อ่านจบัใจความเป็นความเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านระดบัตน้ และเป็นพื้นฐานส าคญัมากส าหรับการอ่านระดบัสูงท่ีมุ่ง
ทกัษะการอ่านท่ีมีวจิารณญาณ รู้จกัจบัประเด็นส าคญัและแยกแยะเน้ือหาในส่ิงท่ีอ่านไดต่้อไป  

ปัจจุบนัโรงเรียนฝร่ังเศสนานาชาติ กรุงเทพ จดัหลกัสูตรวิชาภาษาและวฒันธรรมไทยให้แก่

นกัเรียนสัญชาติไทยตามหลกัสูตรแกนกลางภาษาไทยส าหรับโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนนานาชาติ โดย

จดัสรรเน้ือหาทางดา้นหลกัภาษาและวฒันธรรมในการเรียนการสอน ครูผูส้อนตอ้งบูรณาการสาระการเรียนรู้

ภาษาไทยเขา้กบัสาระการเรียนรู้อ่ืน ผสมผสานเขา้กบัรูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลกัสูตร โดย

ผูส้อนตอ้งคิดคน้และผลิตส่ือการเรียนการสอนใหม่ดว้ยตนเอง บางคร้ังครูผูส้อนตอ้งใชเ้วลามากในการผลิต

ส่ือให้ไดห้ลากหลายรูปแบบแต่ยงัไม่ครอบคลุมการพฒันาทุกทกัษะการเรียนรู้แก่นกัเรียน นอกจากน้ีในการ

จดัการเรียนการสอนผูว้ิจยัยงัพบปัญหาการอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาไทยของนักเรียนสัญชาติไทยและ

นักเรียนต่างชาติท่ีมีระดบัความสามารถในการอ่านท่ีแตกต่างกนั ทกัษะการอ่านสะกดค ายงัไม่ถูกตอ้ง มี

ความรู้ดา้นค าศพัทน์อ้ยจึงท าให้ไม่เขา้ใจความหมายของเร่ืองท่ีอ่าน และไม่สามารถสรุปใจความส าคญัหรือ

สาระของเร่ืองท่ีอ่านได ้ประกอบกบัชัว่โมงการเรียนวชิาภาษาไทยท่ีมีจ านวน 2-3 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ ส าหรับ
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ปัญหาในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนฝร่ังเศส

นานาชาติ กรุงเทพ พบว่านกัเรียนส่วนใหญ่ยงัไม่สามารถอ่านออกและเขียนได้ดีเท่าท่ีควร รวมถึงไม่รู้จกั

วิธีการอ่านเอาเร่ือง จึงมีผลท าให้ไม่สามารถอ่านหรือท าความเขา้ใจเน้ือหาโดยภาพรวมได ้เม่ืออ่านจบแลว้

ผูเ้รียนไม่สามารถตีความหรือสรุปความจากเร่ืองท่ีอ่านได ้วา่เร่ืองท่ีอ่านตอ้งการส่ือถึงส่ิงใด มีประโยชน์หรือ

ใหข้อ้คิดอะไรบา้ง  

นอกจากน้ี เน่ืองจากระดบัความสามารถของการใช้ภาษาไทยของนกัเรียนแต่ละคนแตกต่างกนั 

จึงท าให้ครูผูส้อนตอ้งเสียเวลามากในการเตรียมกิจกรรมให้ตรงตามความสามารถท่ีแตกต่างของผูเ้รียน และ

สุดทา้ยคือปัจจยัทางดา้นทศันคติของผูเ้รียนเป็นอีกสาเหตุท่ีมีผลอยา่งมากต่อการพฒันาการอ่าน สืบเน่ืองจาก

การไม่ไดรั้บความช่วยเหลือการฝึกฝนภาษาไทยจากครอบครัว ท าใหน้กัเรียนไม่มีความมัน่ใจในการสะกดค า

และอ่านภาษาไทย ดงันั้นนกัเรียนจึงรู้สึกขาดก าลงัใจในการเรียนรู้ ไม่เห็นประโยชน์จากการอ่านเพื่อน าไป

เพิ่มพูนความรู้ใหแ้ก่ตนเอง ท าใหข้าดนิสัยรักการอ่านและไม่มีความสุขกบัการเรียนรู้หรือท ากิจกรรมร่วมกบั

เพื่อน ตลอดจนนกัเรียนมีทศันคติดา้นลบกบัการเรียนภาษาไทย  

ในฐานะท่ีผูว้ิจยัเป็นครูผูส้อนวิชาภาษา วฒันธรรมและประวติัศาสตร์ไทยและพบกบัปัญหาการ

อ่านของนกัเรียนมาตลอดจึงตอ้งการศึกษาและพฒันาการอ่านให้มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยใหน้กัเรียนสามารถ

เรียนรู้เขา้ใจภาษาไทยไดดี้มากยิ่งข้ึนและสามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ตามท่ี 

ศิริวรรณ เสนา (2541: 40) กล่าววา่ความเขา้ใจในการอ่านถือเป็นหวัใจส าคญัของการ อ่านเพราะวา่ ถา้ผูอ่้าน

ไม่สามารถเขา้ใจในส่ิงท่ีอ่านและไม่สามารถจบัใจความส าคญัของส่ิงท่ีอ่านได ้ผูอ่้านก็ไม่ สามารถท่ีจะน า

สาระความรู้และขอ้เสนอไปใช้ปฏิบติัให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองได้ ดงันั้นจึงกล่าวสรุปได้ว่าการอ่านมี

ความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิ่งในการพฒันาสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการด าเนินชีวิต

และการอ่านจบัใจความท่ีมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ผูอ่้านรับรู้สาระเร่ืองราวของเร่ืองท่ีอ่านดว้ยความเขา้ใจ

และสามารถน าสาระความรู้จากเร่ือง ท่ีอ่านมาพฒันาปรับตนเองให้เขา้กบัสถานการณ์ การเปล่ียนแปลงได้

อยา่งเหมาะสม ท าใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดีและอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข 

 จากปัญหาดงักล่าวผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ควรหาวิธีการสอนท่ีจะพฒันาการอ่านให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการอ่านเพื่อความเขา้ใจและการสร้างความเป็นคนรักการอ่าน ผูว้ิจยัจึงสนใจน าวิธีการอ่าน
แบบกวา้งขวาง (Extensive Reading) มาใช ้

 Brown (2000) ไดก้ล่าวว่า การอ่านแบบกวา้งขวางเป็นการอ่านบทอ่านท่ีมีลกัษณะยาวในถ้อย
ความท่ีหลากหลาย โดยอ่านเพื่อให้เขา้ใจภาพรวม ไม่ไดใ้ส่ใจในรายละเอียด เพื่อมุ่งใหเ้กิดความมัน่ใจ ความ
คล่องแคล่วในการอ่านและกฤษฎา โพธ์ิชัยรัตน์ (2556) ได้ให้ความหมายของการอ่านแบบกวา้งขวางว่า 
หมายถึง การอ่านในปริมาณมากทั้งในและนอกห้องเรียน โดยใชเ้วลาในการอ่านนอกชั้นเรียนมากกวา่ มุ่งให้
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ผูเ้รียนพฒันานิสัยในการอ่านและทกัษะการอ่านให้เป็นผูอ่้านท่ีดีและอ่านได้เก่ง เป็นการอ่านเพื่อความ
เพลิดเพลินหรือความรู้ท่ีเน้นความเขา้ใจในเน้ือเร่ืองโดยรวมเป็นหลกั โดยไม่ไดใ้ห้ความส าคญักบัค าศพัท์
หรือกฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์ หนงัสือท่ีใช้อ่านอยู่ในระดบัภาษาและความสนใจของผูเ้รียนแต่ละคนผูเ้รียน
อ่านในอตัราความเร็วของแต่ละคน เป็นการอ่านอยา่งอิสระตามความพึงพอใจ โดยไม่มีความกดดนัจากการ
สอบหรือการเก็บคะแนนจากการอ่าน ผูเ้รียนอาจจะอ่านบทอ่านเดียวกนัทั้งชั้นหรืออ่านบทอ่านท่ีแตกต่างกนั 
หลงัจากการอ่านอาจจะมีการท ากิจกรรมอ่ืน ๆ ใด หรือไม่ก็ได ้ 

เห็นได้ว่า การสอนอ่านแบบกว้างขวาง  น่าจะเป็นวิธีสอนท่ีมีประสิทธิภาพช่วยพัฒนา

ความสามารถในการอ่านจบัใจความภาษาไทย และการอ่านเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียน ยงัท าให้นกัเรียนมี

ความสนุกสนาน มีความกลา้และมัน่ใจในส่ิงท่ีอ่าน รวมถึงไดรั้บการฝึกฝนการอ่านตามระดบัความสามารถ

ท่ีเหมาะสม จากการอ่านส่ือหลายรูปแบบ  

 

วตัถุประสงค์การวจัิย  

1. เพื่อพฒันาความสามารถการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทยโดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบ
กวา้งขวางของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  

 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทยโดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบ
กวา้งขวางของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้การอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาไทยโดยใช้
กิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง 
 
สมมติฐานการวจัิย 

1.นกัเรียนมีความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาไทยหลงัการเรียนการอ่านโดยใชชุ้ด
กิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวางเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 

2.นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนการอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาไทยโดยใชชุ้ด
กิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวางมีคะแนนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 

3.นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้การอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาไทยโดยใชกิ้จกรรมการอ่าน
แบบกวา้งขวางอยูใ่นระดบัมาก 

ขอบเขตการวจัิย 
กลุ่มตัวอย่าง 
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 วชิาภาษาและวฒันธรรมไทย โรงเรียนฝร่ังเศสนานาชาติ กรุงเทพ 

ปีการศึกษา 2561 กลุ่มท่ี 2 จ  านวน 19 คน เลือกแบบเจาะจง Purposive Sampling 
ตัวแปรทีศึ่กษา 
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ตวัแปรตน้ 
การใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง 
ตวัแปรตาม 
1.ความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาไทย 
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาไทย 
2.ความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการเรียนรู้การอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาไทยโดยใชกิ้จกรรมการ

อ่านแบบกวา้งขวาง 
ขอบเขตด้านเน้ือหา 
1. เน้ือหาท่ีใช้ในการทดลองในชั้นเรียน คือ ประเภทของส่ิงท่ีอ่าน 6 ประเภท ได้แก่ หนังสือ

นิทานคดัเลือก 5 เล่ม บทอ่าน 4 เร่ือง การ์ตูน 5 เร่ือง โฆษณา 4 เร่ือง บทความ 4 เร่ือง และข่าว 4 เร่ือง 

นอกจากน้ี หนงัสือท่ีจดัไวส้ าหรับกิจกรรมการอ่านนอกชั้นเรียนท่ีไดจ้ดัแบ่งระดบัความยากง่าย  

ระยะเวลาในการวจัิย 

 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ  านวน 24 ชัว่โมง 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
1. แผนการจดัการเรียนรู้การพฒันาการอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาไทยโดยใชกิ้จกรรมการอ่าน

แบบกวา้งขวาง วชิาภาษาและวฒันธรรมไทย 6 แผน แผนละ 4 คาบ คาบเรียนๆละ 50 นาที จ  านวน 24 
ชัว่โมง  

2. แบบทดสอบวดัความสามารถทางการอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาไทยโดยใชกิ้จกรรมการอ่าน
แบบกวา้งขวางของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ก่อนและหลงัเรียนการอ่านเพื่อความเขา้ใจโดยใชกิ้จกรรม
การอ่านแบบกวา้งขวาง เป็นจ านวน 1 ชุด เป็นแบบทดสอบปรนยั ชนิด 3 ตวัเลือก จ านวน 15 ขอ้ 

3. แบบฝึกหดัในชั้นเรียนทั้งงานบุคคลและงานกลุ่มของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียน
การอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาไทยโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง 

4. แบบบนัทึกการอ่านนอกชั้นเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนการอ่านเพื่อความ
เขา้ใจภาษาไทยโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง 

5. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาไทยของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 3 หลงัเรียนการอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาไทยโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง เป็นจ านวน 1 ชุด 
เป็นแบบทดสอบปรนยั ชนิด 3 ตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้ 

6. แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนการอ่านเพื่อความเขา้ใจ
ภาษาไทยโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง 
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ข้ันตอนเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 

1.ผูว้จิยัช้ีแจงจุดประสงคใ์นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนการอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาไทย
โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวางใหน้กัเรียนทราบ 

2.ผูว้จิยัทดสอบก่อนเรียนกบันกัเรียน โดยใชแ้บบทดสอบวดัความสามารถทางการอ่านเพื่อความ
เขา้ใจภาษาไทยโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง เป็นแบบทดสอบปรนยั ชนิด 3 ตวัเลือก จ านวน 15 
ขอ้และบนัทึกคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบก่อนเรียนไวเ้พื่อการน าไปใชเ้ปรียบเทียบกบัแบบทดสอบหลงั
เรียน 

3.ผูว้จิยัช้ีแจงขั้นตอนการอ่านเพื่อความเขา้ภาษาไทยโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวางและ
ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้ท่ีผุว้ิจยัสร้างข้ึนจ านวน 6 แผน คาบละ 50 นาที รวม 24 
คาบ ในแต่ละแผนการเรียนรู้นกัเรียนตอ้งท าใบงานรายบุคคลคนละ 1 ใบและแบบฝึกหดัรายกลุ่ม กลุ่มละ 1 
ใบ เม่ือด าเนินการครบทั้ง 6 แผนแลว้ นกัเรียนจะตอ้งมีใบงานรายบุคคลคนละ 6 ใบงานและใบงานกลุ่ม กลุ่ม
ละ 6 ใบงาน 

4. ผูว้จิยัใหน้กัเรียนท ากิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวางนอกชั้นเรียน โดยจดัมุมหนงัสือท่ีแบ่ง
หนงัสือตามระดบัความสามารถในการอ่านไวใ้นชั้นเรียนเพื่อใหน้กัเรียนยมืหนงัสือกลบัไปอ่านไดต้ามความ
ถนดัและความสนใจของตนเอง โดยบนัทึกผลจากการตรวจแบบบนัทึกการอ่านนอกชั้นเรียนหลงัการใช้
แบบบนัทึก 3 คร้ัง เพื่อยนืยนัวา่กิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวางช่วยพฒันาความสามารถในการอ่านของ
นกัเรียนให้เพิ่มข้ึนได ้

5. หลงัจากส้ินสุดการเรียนการสอนแลว้ ผูว้จิยัท าการทดสอบหลงัเรียนแก่นกัเรียนโดยใช้
แบบทดสอบวดัความสามารถทางการอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาไทย เป็นแบบทดสอบปรนยั ชนิด 3 ตวัเลือก 
จ านวน 15 ขอ้ซ่ึงเป็นขอ้สอบท่ีมีลกัษณะคู่ขนานกนั และใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
อ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาไทยหลงัเรียนจบการเรียนการอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาไทยโดยใชกิ้จกรรมการอ่าน
แบบกวา้งขวาง เป็นแบบทดสอบปรนยั ชนิด 3 ตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้ 

6. ผูว้จิยัใหน้กัเรียนท าแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรียนการอ่านเพื่อความเขา้ใจ
ภาษาไทยโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง โดยประเมินดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ดา้นส่ือการ
เรียนรู้ และดา้นประโยชน์ในการน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

1. วเิคราะห์เปรียบเทียบผลคะแนนแบบทดสอบวดัความสามารถทางการอ่านเพื่อความเขา้ใจ
ภาษาไทยโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง ก่อนและหลงัเรียน โดยการทดสอบค่าสถิติ t-test 
(Dependent Sample) 
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2.วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการท าแบบฝึกหดัในชั้นเรียนรายบุคคลและรายกลุ่ม และแบบบนัทึก
การอ่านนอกชั้นเรียน โดยใชก้ารหาค่าร้อยละ และการพรรณนา 

3.วเิคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการอ่าน โดยค่าสถิติพื้นฐานท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล
ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ  

4.วเิคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนการอ่านเพื่อ
ความเขา้ใจภาษาไทยโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง โดยใชค้่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผูว้จิยัไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
1. น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (x ̅) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) และค่าสถิติทดสอบสมมติฐาน Paired Simple t-test 
2. แปลผลและวเิคราะห์ขอ้มูล 
3. ประมวลผลและอภิปรายผล โดยใชต้ารางและการพรรณนา 

 
ผลการวจัิย 

1. การพฒันาความสามารถทางการอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาไทย โดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบ
กวา้งขวาง นกัเรียนมีความสามารถทางการอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาไทย หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงตรงกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

2. ผลการศึกษาคะแนนแบบฝึกหดัทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน พบวา่ นกัเรียนมีคะแนนรวม
ของการท าแบบฝึกหัดรายบุคคลในชั้นเรียนผ่านเกณฑ์ร้อย 80 จ  านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 89.47 และ
นกัเรียนท่ีมีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10.53 และนกัเรียนมีคะแนนรวมของการท า
แบบฝึกหัดรายกลุ่มมีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ทุกกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 100 และนอกจากน้ียงัมีคะแนน
รวมของการท าแบบบนัทึกการอ่านนอกชั้นเรียนท่ีนกัเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ทุกคน โดยผลคะแนนจาก
แบบฝึกหดัทั้งในและนอกชั้นเรียนดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่นกัเรียนมีความสามารถในการอ่านเพิ่มข้ึนทุกคน  

และนกัเรียนมีความคิดเห็นและทศันคติในการอ่านนอกชั้นเรียนจากแบบบนัทึกการอ่านนอกชั้น
เรียนคิดเป็นร้อยละท่ีไดแ้สดงความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ ประเด็นดา้นมีความพอใจในเร่ืองอิสระของเวลาท่ีท า
กิจกรรม 

3. ผลการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการอ่าน หลงัการเรียนการอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาไทย โดย
ใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง มีนกัเรียนคะแนนผา่นเกณฑร้์อยละ 80 จ านวน 17 คน เป็นร้อยละ 89.47 
ซ่ึงตรงกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และมีนกัเรียนไม่ผา่นเกณฑจ์ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10.53 

4. นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้การอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาไทยโดยใชกิ้จกรรม

การอ่านแบบกวา้งขวาง โดยรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X̅= 4.19, S.D. = 0.64) เม่ือพิจารณา
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เป็นรายดา้นเรียงล าดบัค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ย คือ ความพึงพอใจดา้นส่ือการเรียนรู้ (X̅ = 4.25, S.D. = 0.69) 

รองลงมาคือดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ (X̅ = 4.16, S.D.= 0.55) และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ (X̅ = 4.16, S.D. = 0.75)  

 
อภิปรายผล 

การวิจยัเร่ือง การพฒันาความสามารถทางการอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาไทยโดยใชกิ้จกรรมการ
อ่านแบบกวา้งขวาง ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี  

1.ความสามารถทางการอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาไทยโดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง 

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ตามสมมติท่ีตั้ง

ไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุชาดา ชยัวิวฒัน์ตระกูล (2544) ท่ีศึกษาความสามารถทางการอ่าน เขียน

ภาษาองักฤษและนิสัยรักการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 หลงัจากไดรั้บการสอนดว้ย

กิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง ผลปรากฏวา่ นกัเรียนมีความสามารทางการอ่าน เขียนภาษาองักฤษสูงข้ึนได ้

และนิสัยรักการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนสูงข้ึนดว้ย 

นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนวทศัน์ ชาญสมร (2551) ท่ีไดศึ้กษาพฒันาการการอ่าน

ภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีได้รับการส่งเสริมการอ่าน โดยใช้โปรแกรมการอ่าน

หนงัสือนอกเวลา กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนกรุงเทพ คริสเตียนวทิยาลยั 

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวนนกัเรียนห้องเรียนละ 28 คน ซ่ึงจดัระบบห้องเรียน

แบบคละความสามารถ รวมทั้งส้ิน 56 คน แลว้ท าการสุ่มอยา่งง่ายอีกคร้ังเพื่อจดัเป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน

และกลุ่มควบคุม 1 หอ้งเรียน กลุ่มทดลองไดรั้บการเสริมการอ่าน โดยใชโ้ปรแกรมการอ่านหนงัสือนอกเวลา 

ซ่ึงจดัให้นกัเรียนอ่านหนงัสือนอกเวลาตามความสามารถและความสนใจของแต่ละคน รวมทั้งจดักิจกรรม

เสริมการอ่านและกลุ่มควบคุมไดรั้บการเสริมการอ่าน โดยไม่ใชโ้ปรแกรมการอ่านหนงัสือนอกเวลา ผลวจิยั

พบวา่ 1.กลุ่มทดลองท่ีไดรั้บการเสริมการอ่าน โดยใชโ้ปรแกรมการอ่านหนงัสือนอกเวลา ซ่ึงจดัให้นกัเรียน

อ่านหนงัสือนอกเวลาตามความสามารถและความสนใจของแต่ละคน รวมทั้งจดักิจกรรมเสริมการอ่าน มี

พฒันาการดา้นการอ่านภาษาองักฤษสูงกว่ากลุ่มควบคุมท่ีไดรั้บการเสริมการอ่านโดยไม่ใช้โปรแกรมการ

อ่านหนังสือนอกเวลา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.012 หลังการทดลอง นักเรียนกลุ่มทดลองมี

พฒันาการดา้นการอ่านสูงกวา่ก่อนการทดลอง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.01 ในขณะท่ีกลุ่มควบคุมไม่

พบความแตกต่างในการอ่าน ผลท่ีไดใ้นงานวิจยัเร่ืองน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสิตรา ศรีเหรา (2560) ท่ี

ไดศึ้กษาพฒันาการการอ่านเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบ

กวา้งขวาง โรงเรียนบ้านหลงัเขา อ าเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุรี จ  านวน 16 คน ซ่ึงพบว่านักเรียนมี

1103



ความสามารถทางการอ่านเพื่อความเขา้ใจหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึง

ตรงกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวเ้ช่นกนั 

2. จากการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการอ่าน หลงัการเรียนการอ่านเพื่อความเขา้ใจโดยใชกิ้จกรรม
การอ่านแบบกวา้งขวาง พบวา่ นกัเรียนท่ีท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านผา่นเกณฑ์ไม่ต ่ากวา่ร้อย
ละ 80 จ านวน 17 คน และ นกัเรียนท่ีมีคะแนนไม่ผา่นเกณฑจ์ านวน 2 คน นอกจากน้ีจากการศึกษาแบบฝึกหดั
ในชั้นเรียนทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม และแบบบนัทึกการอ่านนอกชั้นเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
3 ท่ีเรียนการอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาไทยโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง พบวา่ คะแนนรวมของการ
ท าแบบฝึกหัดในชั้นเรียนรายบุคล นักเรียนมีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 จ านวน 17 คน และนักเรียนท่ีมี
คะแนนไม่ผา่นเกณฑจ์ านวน 2 คน ผูไ้ม่ผา่นเกณฑ ์2 คนน้ีในส่วนของคะแนนผลสัมฤทธ์ิ และคะแนนรวมใน
ชั้นเรียนรายบุคคลเป็นคนเดียวกนั ซ่ึงมีสาเหตุดงัน้ี 

นกัเรียนมีท่ีมีทกัษะทางดา้นการส่ือสารพูด ฟัง อ่านและเขียนภาษาไทยต ่า เน่ืองจาก 1 คน เป็น
ชาวต่างชาติและอีก 1 คน แมเ้ป็นคนไทยแต่ใชภ้าษาองักฤษและภาษาฝร่ังเศสส่ือสารในครอบครัว ระยะแรก
ของการทดลองนกัเรียน ทั้งสองคนมีผลคะแนนจากแบบฝึกหดัรายบุคคลอยูใ่นเกณฑ์ต ่า ผูว้จิยัจึงไดใ้ห้ความ
ช่วยเหลือเพิ่มเติมในการทบทวนเร่ืองหลกัภาษาไทย โดยเฉพาะหลกัการประสมค าผา่นแบบฝึกทบทวนสระ
ภาษาไทย และขอความร่วมมือจากผูป้กครองให้ช่วยดูแลการทบทวนท่ีบา้น รวมถึงนกัเรียนมีความตั้งใจ
พฒันาตนเองและให้ความร่วมมือเป็นอยา่งดี จึงมีผลพฒันาการอ่านดีข้ึนในการท าแบบฝึกหัดรายกลุ่มและ
แบบบนัทึกการอ่านนอกชั้นเรียน 

แมน้กัเรียนทั้งสองจะมีพฒันาการดา้นการใชภ้าษาไทยไม่เท่าเทียมกบัเพื่อนในชั้นเรียน แต่มีผล
พฒันาการดา้นการอ่านดีข้ึนหลงัเรียนการอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาไทยโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบวา้งขวาง 

 ส่วนคะแนนรวมของการท าแบบฝึกหดัในชั้นเรียนรายกลุ่มท่ีนกัเรียนทุกคนมีคะแนนผา่นเกณฑ์
ร้อยละ 80 มีปัจจยัมาจากการท างานเป็นกลุ่มท่ีนกัเรียนไดร่้วมเลือกส่ิงท่ีอ่านตามความสนใจและระดบัการ
อ่านของกลุ่ม ไดใ้หค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัจึงมีความผอ่นคลายมากกวา่การเรียนกบัครู ท าใหเ้กิดความ
สนุกสนานในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นท่ีต่างคนมีความเขา้ใจต่อเร่ืองท่ีอ่าน  

นอกจากน้ีการท่ีนกัเรียนมีคะแนนการอ่านนอกชั้นเรียนผา่นเกณฑ์ร้อยละ 80 และทุกคนมีผลการ
อ่านสูงข้ึนทุกคนจากแบบบนัทึกการอ่านนอกชั้นเรียน พบวา่มีปัจจยัส าคญัท่ีมาจากผลการแสดงความคิดเห็น
ในค าถามขอ้เสนอแนะในแบบบนัทึกการอ่าน จ านวน 17 คน จากจ านวนทั้งหมด 19 คน พบว่านกัเรียนมี
ความคิดเห็นและทศันคติในการอ่านนอกชั้นเรียนจากแบบบนัทึกการอ่านนอกชั้นเรียนคิดเป็นร้อยละท่ีได้
แสดงความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ ประเด็นดา้นมีความพอใจในเร่ืองอิสระของเวลาท่ีท ากิจกรรม จากจ านวน
นกัเรียนท่ีแสดงความคิดเห็น ทั้งหมด 16 คน คิดเป็นร้อยละ 84.2 เน่ืองจากนกัเรียนไดอ่้านตามเวลาท่ีสะดวก
และตอ้งการ ไม่มีปัญหาเร่ืองการจ ากดัเวลาท่ีอาจท าให้รู้สึกกดดนัในการอ่าน มีอิสระในการเลือกปริมาณการ
อ่านตามเวลาท่ีตอ้งการ ปัจจยัต่อมาคือด้านมีความความพอใจท่ีไดเ้ลือกอ่านหนงัสือตามความสนใจและ
ความถนดัของตนเอง จากจ านวนนกัเรียนท่ีแสดงความคิดเห็น ทั้งหมด 15 คน คิดเป็นร้อยละ 78.9 การท่ี
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นกัเรียนไดเ้ลือกอ่านส่ิงท่ีตนเองสนใจตามอิสระและเหมาะกบัระดบัการอ่านของตนเองก่อน ท าให้นกัเรียน
ไม่รู้สึกถูกปิดกั้นหรือถูกบงัคบัในการเลือกส่ิงท่ีจะอ่าน จึงส่งผลให้เกิดแรงจูงใจมากข้ึนในการอ่านและ
พฒันาระดบัความสามารถในการอ่านของตนเองให้อ่านในระดบัท่ีสูงข้ึนได ้และปัจจยัดา้นมีความประทบัใจ
เน้ือเร่ือง และตวัละคร จากจ านวนนกัเรียนท่ีแสดงความคิดเห็น ทั้งหมด 14 คน คิดเป็นร้อยละ 73.6 ท่ีมีผลต่อ
เน่ืองมาจากปัจจยัการไดเ้ลือกอ่านหนงัสือตามความสนใจ ซ่ึงนกัเรียนส่วนใหญ่มกัเลือกเร่ืองท่ีมีเน้ือหา สนุก 
ต่ืนเตน้ เร้าใจและมีตวัละครท่ีมีบุคลิกชดัเจน ตลกและมีลกัษณะโดดเด่นเป็นท่ีน่าจดจ า 

4. ความพึงพอใจต่อการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนการอ่านเพื่อความเขา้ใจ
โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวางมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X̅ = 4.19, S.D. = 0.64) เม่ือ
พิจารณาเรียงล าดบัเป็นรายดา้น จากมากไปหานอ้ย พบวา่ ความพึงพอใจดา้นส่ือการเรียนรู้ (X̅ = 4.25, S.D. = 
0.69) รองลงมาคือดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ (X̅ = 4.16, S.D.= 0.55) และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ (X̅ = 4.16, S.D. 
= 0.75)  

จะเห็นไดว้า่นกัเรียนมีความพึงพอใจในดา้นส่ือการเรียนรู้มากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ
เบญจมาศ โกมลไสย (2537) ว่านกัเรียนจะมีความสนใจในด้านการอ่านและสามารถอ่านได้เป็นเวลาตาม
ความตอ้งการ การเปิดโอกาสให้นกัเรียนเลือกอ่านเร่ืองท่ีตรงตามความสนใจของแต่ละคน ท าให้นกัเรียนได้
อ่านอย่างอิสระ เกิดความกระตือรือร้น รู้สึกพึงพอใจเม่ือไดอ่้านเร่ืองเองตามใจชอบไดอ้ย่างมีความสุข ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ จกัรินทร์ โพธ์ิทอง (2545) ไดเ้สนอแนะวา่วา่หากผูเ้รียนจะเต็มใจท่ีจะอ่าน หากได้
เลือกบทอ่านเองตามความสนใจ และเม่ือสนใจ ก็จะพยายามท าความเขา้ใจในส่ิงท่ีอ่านอยา่งกระตือรือร้น 
 
ข้อค้นพบของงานวจัิย 

1. กิจกรรมการอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาไทยโดยใชกิ้จกรรมการอ่านแบบกวา้งขวางสามารถช่วย
ใหบ้รรยากาศในการเรียนผอ่นคลาย ผา่นการใหน้กัเรียนเลือกบทอ่านอยา่งอิสระตามระดบัความสามารถของ
ตนเอง ไดท้  างานเป็นกลุ่มแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเพื่อนๆเพื่อน าความเขา้ใจจากเร่ืองท่ีอ่านมาสร้างเป็น
ผลงานและไดเ้ลือกวิธีน าเสนอตามท่ีกลุ่มของตนตอ้งการได ้ส่ิงน้ีท าให้นกัเรียนรู้สึกชอบและสนุกกบัการ
อ่านมากข้ึน นอกจากน้ียงัไดน้ าส่ิงท่ีตนเองอ่านมาสร้างผลงานตามความคิดสร้างสรรคข์องตนเอง ซ่ึงแต่ละ
กลุ่มมีการน าเสนอท่ีแตกต่างกนั ท าให้นกัเรียนไดฝึ้กวิจารณ์และให้ค  าแนะน าในการชมผลงานของเพื่อนๆ 
อีกทั้งนกัเรียนยงัไดพ้ฒันาการน าเสนองานหนา้ชั้นเรียนของตนเองหลงัจากรับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนแลว้ 
ไดฝึ้กเป็นผูช้มและผูฟั้งท่ีดี ไดเ้ขา้ใจถึงความส าคญัการเรียนรู้การอ่านอยา่งเป็นระบบท่ีส่งผลต่อทกัษะดา้น
การฟัง พูด อ่านและเขียนของนกัเรียนใหมี้ประสิทธิภาพดีข้ึน 

2. กิจกรรมการอ่านนอกชั้นเรียนท่ีผูส้อนได้จดัมุมหนังสือและเตรียมหนังสือไวห้ลากหลาย
ประเภทท่ีแบ่งตามระดบัความสามารถในการอ่านใหน้กัเรียนไดย้ืมกลบัไปอ่านนอกชั้นเรียน ช่วยใหน้กัเรียน
เข้าใจวิธีการเลือกหนังสือท่ีเหมาะสมกับความสามารถของตนเอง และรู้จักสังเกตองค์ประกอบและ
รายละเอียดต่างๆท่ีอยู่บนหน้าปกหนังสือมากข้ึน และได้เข้าใจว่าหนังสือทุกเล่มเป็นผลงานท่ีมีค่าของ
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นกัเขียนและนกัวาดภาพประกอบ รวมถึงท าให้นกัเรียนตอ้งการพฒันาการอ่านของตนเองโดยการลองอ่าน
หนงัสือท่ีอยูใ่นระดบัท่ียากข้ึน จนเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและเป็นก าลงัใจให้นกัเรียนชอบอ่านหนงัสือ
ต่อไป 

3. บทอ่านท่ีใช้ต้องมีเน้ือหาท่ีไม่ยาวมากจนเกินไป หรือควรจัดแบ่งเน้ือหายากง่ายตาม
ความสามารถของนกัเรียน และควรมีภาพประกอบสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีชดัเจน น่าติดตาม และสวยงามเพื่อ
ดึงดูดใจผูอ่้าน การใชรู้ปภาพยงัเป็นการสร้างความเขา้ใจเบ้ืองตน้ให้แก่นกัเรียนท่ีมีความสามารถทางการอ่าน
ต ่า เพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยในการเดาทิศทางของเร่ือง  

4. การเลือกบทอ่านตอ้งค านึงถึงความสนใจและระดบัความสารถในการอ่านของผูเ้รียน หากเป็น
นักเรียนต่างชาติเรียนร่วมกบันักเรียนสัญชาติไทย ผูส้อนตอ้งระวงัและหลีกเล่ียงการเลือกใช้บทอ่านท่ีมี
เน้ือหาเชิงลึกดา้นวฒันธรรมใดวฒันธรรมหน่ึงมากจนเกินไป เพราะนกัเรียนต่างชาติหรือนกัเรียนไทยท่ีมี
การใชภ้าษาไทยนอ้ยและอยูใ่นบริบทของต่างชาติเป็นส่วนใหญ่จะไม่สามารถเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านไดท้ั้งหมดซ่ึง
จะมีผลในการคิดหาขอ้ประโยชน์ท่ีจะน ามาใชใ้นชีวิตประจ าวนั ดงันั้นผูส้อนจึงควรเลือกบทอ่านท่ีมีเน้ือหา
ใกลเ้คียงกบัประสบการณ์ในชีวิตของนกัเรียนให้มากท่ีสุด เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงความรู้เดิมของ
ตนเองเขา้กบับทอ่านและสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ในชีวติประจ าวนัของตนเองได ้

5. กิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวาง สามารถน ามาใช้กบังานกลุ่ม (Group Work) ได้ กล่าวคือ
นกัเรียนแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มจะไดอ่้านเพื่อหาขอ้มูลเพียงส่วนหน่ึงและจะตอ้งแลกเปล่ียนขอ้มูลท่ีตนมี
กบัเพื่อน จากนั้นน าขอ้มูลมาแลกกนัดว้ยการถาม-ตอบ จึงจะมีขอ้มูลท่ีครบถว้นได ้กิจกรรมการแลกเปล่ียน
ขอ้มูลน้ี ช่วยใหน้กัเรียนฝึกการสรุปความ การส่ือสารภาษาไทย และการเรียนรู้เทคนิคการอ่านจากเพื่อน  

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 
ขอ้เสนอแนะส าหรับการจดัการเรียนการสอน 
1. ครูผูส้อนตอ้งสร้างแรงจูงใจให้นกัเรียนสนใจหนงัสือและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยเลือก

บทอ่านท่ีมีเน้ือหาสาระท่ีสนุก ตลก เร้าใจ ตวัละครมีลกัษณะโดดเด่นและให้ขอ้คิดท่ีดี การเชิญนกัเขียนและ
นักวาดภาพประกอบมาร่วมท ากิจกรรมหรือเปิดวิดีทศัน์เก่ียวกบัชีวิตของนักเขียนและการท าหนังสือใน
กิจกรรมการแนะน าหนงัสือให้แก่นกัเรียนเพื่อสร้างความประทบัใจในช่วงก่อนการเรียนการอ่าน จะช่วยให้
นกัเรียนมีความสนใจการอ่านมากข้ึน 

2.การจดัเตรียมบทอ่านและหนงัสือท่ีน ามาใชส้อนควรมีรูปภาพประกอบท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหา
ในเร่ือง เพื่อเป็นการเร้าความสนใจของนกัเรียน และส่งเสริมใหน้กัเรียนเขา้ใจเน้ือหาไดดี้ข้ึน ควรใหน้กัเรียน
เลือกอ่านตามความตอ้งการ โดยจดัแบ่งบทอ่านและหนงัสือทั้งในและนอกชั้นเรียนตามระดบัการอ่านตั้งแต่
ง่ายไปจนถึงยากเพื่อให้นกัเรียนไดเ้ลือกตามความถนดัของตนเองและเป็นการทา้ทายให้นกัเรียนกลา้ท่ีจะ
อ่านเร่ืองท่ียากข้ึนตามล าดบัต่อไป 

3. การจดักิจกรรมการอ่านให้น่าสนใจ ผูส้อนสามารถเลือกบทอ่านหรือหนงัสือท่ีมีเน้ือหาความรู้
ท่ีหลากหลายจากรายวิชาอ่ืนๆ เพื่อน ามาบูรณาการเขา้กบัการจดักิจกรรมการการเรียนรู้ให้มีรูปแบบแตกต่าง

1106



กนัและแบ่งตามระดบัความสามารถของผูเ้รียนเพื่อพฒันาทกัษะการพูด ฟัง อ่านและเขียนให้เป็นระบบและ
สร้างองคค์วามรู้ท่ีกวา้งขวางมากข้ึนใหแ้ก่นกัเรียน 

4. ควรจดัให้มีการเรียนรู้นอกห้องเรียน เช่น การเรียนในห้องสมุด ในสวนหรือตามสถานท่ีต่างๆ
ในโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับเน้ือหาในบทอ่านท่ีเรียน เป็นการสร้างบรรยากาศให้สนุกสนานและ
ใกลเ้คียงกบัความจริง ท าให้นกัเรียนรู้สึกผอ่นคลาย สามารถคิดเช่ือมโยงและฝึกคิดวิเคราะห์ถึงสถานการณ์
ในเร่ืองไดดี้ข้ึน  

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
1.ควรทดลองใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวางกับการเรียนการสอนด้วยเคร่ืองมือทาง

เทคโนโลยแีละส่ือออนไลน์เพื่อเช่ือมโยงทกัษะการเท่าทนั 
2.ในการวิจยัคร้ังต่อไปควรมีการเปรียบเทียบระหว่างการสอนโดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบ

กวา้งขวางกบัการสอนแบบอ่ืนๆ เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างและขอ้ดีขอ้เสียจากการสอนในแบบอ่ืนๆ  
3. ควรน ากิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวางไปใชใ้นการเรียนการสอนของนกัเรียนระดบัชั้นอ่ืนๆ  
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