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การวิ จ ัย เชิ ง ทดลองนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ 1) พัฒ นาความสามารถการอ่ า นเพื่ อ ความเข้า ใจ
ภาษาไทยโดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวางของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 3 2) ศึ กษาผลสัมฤทธิ์
ทางการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทยโดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวางของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนรู ้ การอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทยโดยใช้กิจกรรม
การอ่านแบบกว้างขวาง กลุ่มเป้ าหมายคือ นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่เรี ยนวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุ งเทพ จังหวัดกรุ งเทพฯ กลุ่มที่ 2 จานวน 19 คน
ซึ่ งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) แผนการจัดการ
เรี ย นรู ้ ก ารอ่ า นเพื่ อ ความเข้า ใจภาษาไทยโดยใช้กิ จ กรรมการอ่ า นแบบกว้า งขวาง 2) แบบทดสอบวัด
ความสามารถทางการอ่านก่อนและหลังเรี ยน 3) แบบฝึ กหัดในชั้นเรี ยนทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 4) แบบ
บัน ทึ ก การอ่ า นนอกชั้น เรี ย น 5) แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการอ่ า นเพื่ อ ความเข้า ใจภาษาไทย 6)
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 3 ที่ มีต่อการเรี ยนการอ่านเพื่อความเข้า ใจ
ภาษาไทยโดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง สถิ ติที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ t-test (Dependent Sample)
ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลพัฒนาความสามารถทางการอ่ า นเพื่ อความเข้า ใจภาษาไทย โดยใช้
กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง นักเรี ยนมีความสามารถทางการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทย หลังเรี ยนสู ง
กว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรี ยนมีคะแนนรวมของการทาแบบฝึ กหัดรายบุคคล
ในชั้นเรี ยนผ่านเกณฑ์ร้อย 80 จานวน 17 คน คิดเป็ นร้ อยละ 89.47 และนักเรี ยนที่ มีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์
จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.53 และคะแนนรวมของการทาแบบฝึ กหัดรายกลุ่มมีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อย
ละ 80 ทุกกลุ่ม คิดเป็ นร้อยละ 100 และนักเรี ยนยังมีคะแนนของการทาแบบบันทึกการอ่านนอกชั้นเรี ยนผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 80 ทุกคน 3) นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการอ่าน หลังการเรี ยนการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทย
โดยใช้
นักศึกษาหลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวางสู งขึ้น นักเรี ยนคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จานวน 17 คน เป็ น
ร้อยละ 89.47 ซึ่ งตรงกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ และมีนกั เรี ยนไม่ผา่ นเกณฑ์จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.53 4)
ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้การอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทยโดยใช้กิจกรรมการ
อ่านแบบกว้างขวางของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โดยรวมนักเรี ยนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก (̅X=
4.19, S.D. =0.64)
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การอ่านเพื่อความเข้าใจความเป็ นอีกหนึ่ งองค์ประกอบสาคัญในการจัดการเรี ยนรู ้ ดา้ นการอ่าน
ซึ่ งเป็ นวิธีที่สามารถฝึ กฝนให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดทักษะการอ่านหาข้อมูลต่างๆและแยกแยะหาข้อเท็จจริ งได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและก่อประโยชน์ให้แก่ผูเ้ รี ยนได้ เป็ นพื้นฐานการอ่านที่จะนาไปสู่ การอ่านจับใจความ ซึ่ งมี
ความจาเป็ นอย่างยิง่ ในการเรี ยนรู ้เพื่อตนเองโดยเฉพาะในโลกยุคดิจิทลั นี้ที่เต็มไปด้วยข้อมูล ข่าวสารมากมาย
จากสื่ อต่าง ๆ หลากหลายประเภทเช่ นในปั จจุบนั ซึ่ งกระทรวงศึกษาธิ การได้ตระหนักถึงความสาคัญและ
ประโยชน์ของการอ่านจับใจความ จึงกาหนดไว้ในหลักสู ตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระ
การเรี ย นรู ้ ภาษาไทย สาระที่ 1 การอ่ า น มาตรฐาน 1.1ใช้ก ระบวนการอ่ า นสร้ า งความรู ้ ล ะความคิ ดเพื่ อ
น าไปใช้ ต ัด สิ น ใจ แก้ปั ญ หาในการด าเนิ น ชี วิ ต และมี นิ สั ย รั ก การอ่ า นโดยก าหนดเป็ นตัว ชี้ วัด ในชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 3 ว่าต้องมีความสามารถในการเรี ยงลาดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์ของเรื่ องที่อ่าน
และสรุ ปความรู ้ แล้ะ ข้อคิ ดที่ ไ ด้จากเรื่ องที่ อ่า นเพื่ อนาไปใช้ใ นชี วิตประจาวัน (สานักงานคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน : 2558) ซึ่ งแววมยุรา เหมือนนิล (2541 : 17) ได้กล่าวถึงการอ่านจับใจความว่า การ
อ่านจับใจความเป็ นความเข้าใจเรื่ องที่อ่านระดับต้น และเป็ นพื้นฐานสาคัญมากสาหรับการอ่านระดับสู งที่มุ่ง
ทักษะการอ่านที่มีวจิ ารณญาณ รู ้จกั จับประเด็นสาคัญและแยกแยะเนื้อหาในสิ่ งที่อ่านได้ต่อไป
ปั จจุ บนั โรงเรี ยนฝรั่ งเศสนานาชาติ กรุ งเทพ จัดหลักสู ตรวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทยให้แก่
นักเรี ยนสัญชาติไทยตามหลักสู ตรแกนกลางภาษาไทยสาหรับโรงเรี ยนเอกชนและโรงเรี ยนนานาชาติ โดย
จัดสรรเนื้อหาทางด้านหลักภาษาและวัฒนธรรมในการเรี ยนการสอน ครู ผสู ้ อนต้องบูรณาการสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทยเข้ากับสาระการเรี ยนรู ้ อื่น ผสมผสานเข้ากับรู ปแบบกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตร โดย
ผูส้ อนต้องคิดค้นและผลิตสื่ อการเรี ยนการสอนใหม่ดว้ ยตนเอง บางครั้งครู ผสู ้ อนต้องใช้เวลามากในการผลิต
สื่ อให้ได้หลากหลายรู ปแบบแต่ยงั ไม่ครอบคลุมการพัฒนาทุกทักษะการเรี ยนรู ้แก่นกั เรี ยน นอกจากนี้ ในการ
จัดการเรี ย นการสอนผูว้ ิจยั ยังพบปั ญหาการอ่ า นเพื่อความเข้าใจภาษาไทยของนัก เรี ยนสัญชาติ ไทยและ
นักเรี ยนต่างชาติ ที่มีระดับความสามารถในการอ่านที่ แตกต่างกัน ทักษะการอ่านสะกดคายังไม่ถูกต้อง มี
ความรู ้ดา้ นคาศัพท์นอ้ ยจึงทาให้ไม่เข้าใจความหมายของเรื่ องที่อ่าน และไม่สามารถสรุ ปใจความสาคัญหรื อ
สาระของเรื่ องที่อ่านได้ ประกอบกับชัว่ โมงการเรี ยนวิชาภาษาไทยที่มีจานวน 2-3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ สาหรับ
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ปั ญหาในการจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ ภาษาไทยของนักเรี ย นชั้นประถมศึ ก ษาปี ที่ 3 ของโรงเรี ย นฝรั่ ง เศส
นานาชาติ กรุ งเทพ พบว่านักเรี ยนส่ วนใหญ่ยงั ไม่สามารถอ่านออกและเขียนได้ดีเท่าที่ควร รวมถึ งไม่รู้จกั
วิธีการอ่านเอาเรื่ อง จึงมีผลทาให้ไม่สามารถอ่านหรื อทาความเข้าใจเนื้ อหาโดยภาพรวมได้ เมื่ออ่านจบแล้ว
ผูเ้ รี ยนไม่สามารถตีความหรื อสรุ ปความจากเรื่ องที่อ่านได้ ว่าเรื่ องที่อ่านต้องการสื่ อถึงสิ่ งใด มีประโยชน์หรื อ
ให้ขอ้ คิดอะไรบ้าง
นอกจากนี้ เนื่ องจากระดับความสามารถของการใช้ภาษาไทยของนักเรี ยนแต่ละคนแตกต่างกัน
จึงทาให้ครู ผสู ้ อนต้องเสี ยเวลามากในการเตรี ยมกิจกรรมให้ตรงตามความสามารถที่แตกต่างของผูเ้ รี ยน และ
สุ ดท้ายคือปั จจัยทางด้านทัศนคติของผูเ้ รี ยนเป็ นอีกสาเหตุที่มีผลอย่างมากต่อการพัฒนาการอ่าน สื บเนื่องจาก
การไม่ได้รับความช่วยเหลือการฝึ กฝนภาษาไทยจากครอบครัว ทาให้นกั เรี ยนไม่มีความมัน่ ใจในการสะกดคา
และอ่านภาษาไทย ดังนั้นนักเรี ยนจึงรู ้สึกขาดกาลังใจในการเรี ยนรู ้ ไม่เห็นประโยชน์จากการอ่านเพื่อนาไป
เพิ่มพูนความรู ้ให้แก่ตนเอง ทาให้ขาดนิสัยรักการอ่านและไม่มีความสุ ขกับการเรี ยนรู ้หรื อทากิจกรรมร่ วมกับ
เพื่อน ตลอดจนนักเรี ยนมีทศั นคติดา้ นลบกับการเรี ยนภาษาไทย
ในฐานะที่ผวู ้ ิจยั เป็ นครู ผสู ้ อนวิชาภาษา วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ไทยและพบกับปั ญหาการ
อ่านของนักเรี ยนมาตลอดจึงต้องการศึกษาและพัฒนาการอ่านให้มีประสิ ทธิ ภาพเพื่อช่วยให้นกั เรี ยนสามารถ
เรี ยนรู ้เข้าใจภาษาไทยได้ดีมากยิ่งขึ้นและสามารถนาไปใช้ในชี วิตประจาวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตามที่
ศิริวรรณ เสนา (2541: 40) กล่าวว่าความเข้าใจในการอ่านถือเป็ นหัวใจสาคัญของการ อ่านเพราะว่า ถ้าผูอ้ ่าน
ไม่สามารถเข้าใจในสิ่ งที่อ่านและไม่สามารถจับใจความสาคัญของสิ่ งที่อ่านได้ ผูอ้ ่านก็ไม่ สามารถที่จะนา
สาระความรู ้ และข้อเสนอไปใช้ปฏิ บ ตั ิ ให้เกิ ดประโยชน์ ต่อตนเองได้ ดังนั้นจึ งกล่ าวสรุ ปได้ว่าการอ่ า นมี
ความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิ่งในการพัฒนาสติปัญญา ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ในการดาเนิ นชี วิต
และการอ่านจับใจความที่มีประสิ ทธิ ภาพ จะช่วยให้ผอู ้ ่านรับรู ้สาระเรื่ องราวของเรื่ องที่อ่านด้วยความเข้าใจ
และสามารถนาสาระความรู ้จากเรื่ อง ที่อ่านมาพัฒนาปรับตนเองให้เข้ากับสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงได้
อย่างเหมาะสม ทาให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดีและอยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุ ข
จากปั ญหาดังกล่าวผูว้ ิจยั มีความเห็นว่าควรหาวิธีการสอนที่จะพัฒนาการอ่านให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการอ่านเพื่อความเข้าใจและการสร้างความเป็ นคนรักการอ่าน ผูว้ ิจยั จึงสนใจนาวิธีการอ่าน
แบบกว้างขวาง (Extensive Reading) มาใช้
Brown (2000) ได้กล่าวว่า การอ่านแบบกว้างขวางเป็ นการอ่านบทอ่านที่มีลกั ษณะยาวในถ้อย
ความที่หลากหลาย โดยอ่านเพื่อให้เข้าใจภาพรวม ไม่ได้ใส่ ใจในรายละเอียด เพื่อมุ่งให้เกิดความมัน่ ใจ ความ
คล่ องแคล่ วในการอ่านและกฤษฎา โพธิ์ ชัยรั ตน์ (2556) ได้ให้ความหมายของการอ่านแบบกว้างขวางว่า
หมายถึง การอ่านในปริ มาณมากทั้งในและนอกห้องเรี ยน โดยใช้เวลาในการอ่านนอกชั้นเรี ยนมากกว่า มุ่งให้
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ผูเ้ รี ยนพัฒนานิ สัยในการอ่ านและทักษะการอ่ านให้เป็ นผูอ้ ่ านที่ ดีและอ่า นได้เก่ ง เป็ นการอ่านเพื่ อความ
เพลิดเพลินหรื อความรู ้ที่เน้นความเข้าใจในเนื้ อเรื่ องโดยรวมเป็ นหลัก โดยไม่ได้ให้ความสาคัญกับคาศัพท์
หรื อกฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์ หนังสื อที่ใช้อ่านอยู่ในระดับภาษาและความสนใจของผูเ้ รี ยนแต่ละคนผูเ้ รี ยน
อ่านในอัตราความเร็ วของแต่ละคน เป็ นการอ่านอย่างอิสระตามความพึงพอใจ โดยไม่มีความกดดันจากการ
สอบหรื อการเก็บคะแนนจากการอ่าน ผูเ้ รี ยนอาจจะอ่านบทอ่านเดียวกันทั้งชั้นหรื ออ่านบทอ่านที่แตกต่างกัน
หลังจากการอ่านอาจจะมีการทากิจกรรมอื่น ๆ ใด หรื อไม่ก็ได้
เห็ น ได้ ว่ า การสอนอ่ า นแบบกว้า งขวาง น่ า จะเป็ นวิ ธี ส อนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพช่ ว ยพัฒ นา
ความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาไทย และการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรี ยน ยังทาให้นกั เรี ยนมี
ความสนุกสนาน มีความกล้าและมัน่ ใจในสิ่ งที่อ่าน รวมถึงได้รับการฝึ กฝนการอ่านตามระดับความสามารถ
ที่เหมาะสม จากการอ่านสื่ อหลายรู ปแบบ
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่ อพัฒนาความสามารถการอ่ า นเพื่ อ ความเข้า ใจภาษาไทยโดยใช้กิ จกรรมการอ่ า นแบบ
กว้างขวางของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
2. เพื่ อศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ทางการอ่ า นเพื่ อความเข้า ใจภาษาไทยโดยใช้กิ จกรรมการอ่ า นแบบ
กว้างขวางของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยนรู ้การอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทยโดยใช้
กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง
สมมติฐานการวิจัย
1.นักเรี ยนมีความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทยหลังการเรี ยนการอ่านโดยใช้ชุด
กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวางเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05
2.นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทยโดยใช้ชุด
กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวางมีคะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
3.นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนรู ้การอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทยโดยใช้กิจกรรมการอ่าน
แบบกว้างขวางอยูใ่ นระดับมาก
ขอบเขตการวิจัย
กลุ่มตัวอย่ าง
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 วิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย โรงเรี ยนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุ งเทพ
ปี การศึกษา 2561 กลุ่มที่ 2 จานวน 19 คน เลือกแบบเจาะจง Purposive Sampling
ตัวแปรทีศ่ ึกษา
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ตัวแปรต้น
การใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง
ตัวแปรตาม
1.ความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทย
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทย
2.ความพึงพอใจของนักเรี ยนต่อการเรี ยนรู ้การอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทยโดยใช้กิจกรรมการ
อ่านแบบกว้างขวาง
ขอบเขตด้ านเนื้อหา
1. เนื้ อหาที่ ใช้ในการทดลองในชั้นเรี ยน คื อ ประเภทของสิ่ งที่ อ่าน 6 ประเภท ได้แก่ หนังสื อ
นิ ท านคัดเลื อก 5 เล่ ม บทอ่ า น 4 เรื่ อง การ์ ตูน 5 เรื่ อง โฆษณา 4 เรื่ อง บทความ 4 เรื่ อง และข่ า ว 4 เรื่ อ ง
นอกจากนี้ หนังสื อที่จดั ไว้สาหรับกิจกรรมการอ่านนอกชั้นเรี ยนที่ได้จดั แบ่งระดับความยากง่าย
ระยะเวลาในการวิจัย
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 จานวน 24 ชัว่ โมง
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้การพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทยโดยใช้กิจกรรมการอ่าน
แบบกว้างขวาง วิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย 6 แผน แผนละ 4 คาบ คาบเรี ยนๆละ 50 นาที จานวน 24
ชัว่ โมง
2. แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทยโดยใช้กิจกรรมการอ่าน
แบบกว้างขวางของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ก่อนและหลังเรี ยนการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้กิจกรรม
การอ่านแบบกว้างขวาง เป็ นจานวน 1 ชุด เป็ นแบบทดสอบปรนัย ชนิด 3 ตัวเลือก จานวน 15 ข้อ
3. แบบฝึ กหัดในชั้นเรี ยนทั้งงานบุคคลและงานกลุ่มของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่เรี ยน
การอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทยโดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง
4. แบบบันทึกการอ่านนอกชั้นเรี ยนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่เรี ยนการอ่านเพื่อความ
เข้าใจภาษาไทยโดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง
5. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทยของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 3 หลังเรี ยนการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทยโดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง เป็ นจานวน 1 ชุด
เป็ นแบบทดสอบปรนัย ชนิด 3 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ
6. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่เรี ยนการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ภาษาไทยโดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง
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ขั้นตอนเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลตามลาดับขั้นตอนดังนี้
1.ผูว้ จิ ยั ชี้แจงจุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทย
โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวางให้นกั เรี ยนทราบ
2.ผูว้ จิ ยั ทดสอบก่อนเรี ยนกับนักเรี ยน โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านเพื่อความ
เข้าใจภาษาไทยโดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง เป็ นแบบทดสอบปรนัย ชนิด 3 ตัวเลือก จานวน 15
ข้อและบันทึกคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรี ยนไว้เพื่อการนาไปใช้เปรี ยบเทียบกับแบบทดสอบหลัง
เรี ยน
3.ผูว้ จิ ยั ชี้แจงขั้นตอนการอ่านเพื่อความเข้าภาษาไทยโดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวางและ
ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามแผนการเรี ยนรู ้ที่ผวุ ้ ิจยั สร้างขึ้นจานวน 6 แผน คาบละ 50 นาที รวม 24
คาบ ในแต่ละแผนการเรี ยนรู ้นกั เรี ยนต้องทาใบงานรายบุคคลคนละ 1 ใบและแบบฝึ กหัดรายกลุ่ม กลุ่มละ 1
ใบ เมื่อดาเนินการครบทั้ง 6 แผนแล้ว นักเรี ยนจะต้องมีใบงานรายบุคคลคนละ 6 ใบงานและใบงานกลุ่ม กลุ่ม
ละ 6 ใบงาน
4. ผูว้ จิ ยั ให้นกั เรี ยนทากิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวางนอกชั้นเรี ยน โดยจัดมุมหนังสื อที่แบ่ง
หนังสื อตามระดับความสามารถในการอ่านไว้ในชั้นเรี ยนเพื่อให้นกั เรี ยนยืมหนังสื อกลับไปอ่านได้ตามความ
ถนัดและความสนใจของตนเอง โดยบันทึกผลจากการตรวจแบบบันทึกการอ่านนอกชั้นเรี ยนหลังการใช้
แบบบันทึก 3 ครั้ง เพื่อยืนยันว่ากิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวางช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่านของ
นักเรี ยนให้เพิม่ ขึ้นได้
5. หลังจากสิ้ นสุ ดการเรี ยนการสอนแล้ว ผูว้ จิ ยั ทาการทดสอบหลังเรี ยนแก่นกั เรี ยนโดยใช้
แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทย เป็ นแบบทดสอบปรนัย ชนิด 3 ตัวเลือก
จานวน 15 ข้อซึ่ งเป็ นข้อสอบที่มีลกั ษณะคู่ขนานกัน และให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการ
อ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทยหลังเรี ยนจบการเรี ยนการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทยโดยใช้กิจกรรมการอ่าน
แบบกว้างขวาง เป็ นแบบทดสอบปรนัย ชนิด 3 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ
6. ผูว้ จิ ยั ให้นกั เรี ยนทาแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรี ยนการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ภาษาไทยโดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง โดยประเมินด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ด้านสื่ อการ
เรี ยนรู ้ และด้านประโยชน์ในการนาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลคะแนนแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ภาษาไทยโดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง ก่อนและหลังเรี ยน โดยการทดสอบค่าสถิติ t-test
(Dependent Sample)
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2.วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการทาแบบฝึ กหัดในชั้นเรี ยนรายบุคคลและรายกลุ่ม และแบบบันทึก
การอ่านนอกชั้นเรี ยน โดยใช้การหาค่าร้อยละ และการพรรณนา
3.วิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการอ่าน โดยค่าสถิติพ้นื ฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้แก่ ค่าร้อยละ
4.วิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่เรี ยนการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจภาษาไทยโดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. นาผลการทดสอบมาวิเคราะห์ ข ้อมู ล โดยการหาค่ า ร้ อยละ ค่ า เฉลี่ ย ( x̅) และส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (S.D.) และค่าสถิติทดสอบสมมติฐาน Paired Simple t-test
2. แปลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูล
3. ประมวลผลและอภิปรายผล โดยใช้ตารางและการพรรณนา
ผลการวิจัย
1. การพัฒนาความสามารถทางการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทย โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบ
กว้างขวาง นักเรี ยนมีความสามารถทางการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทย หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งตรงกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
2. ผลการศึกษาคะแนนแบบฝึ กหัดทั้งในชั้นเรี ยนและนอกชั้นเรี ยน พบว่า นักเรี ยนมีคะแนนรวม
ของการทาแบบฝึ กหัดรายบุ ค คลในชั้นเรี ย นผ่านเกณฑ์ร้อย 80 จานวน 17 คน คิดเป็ นร้ อยละ 89.47 และ
นักเรี ยนที่มีคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.53 และนักเรี ยนมีคะแนนรวมของการทา
แบบฝึ กหัดรายกลุ่มมีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ทุกกลุ่ม คิดเป็ นร้ อยละ 100 และนอกจากนี้ ยงั มีคะแนน
รวมของการทาแบบบันทึกการอ่านนอกชั้นเรี ยนที่นกั เรี ยนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ทุกคน โดยผลคะแนนจาก
แบบฝึ กหัดทั้งในและนอกชั้นเรี ยนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่านักเรี ยนมีความสามารถในการอ่านเพิ่มขึ้นทุกคน
และนักเรี ยนมีความคิดเห็นและทัศนคติในการอ่านนอกชั้นเรี ยนจากแบบบันทึกการอ่านนอกชั้น
เรี ยนคิดเป็ นร้อยละที่ได้แสดงความคิดเห็นมากที่สุดคือ ประเด็นด้านมีความพอใจในเรื่ องอิสระของเวลาที่ทา
กิจกรรม
3. ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการอ่าน หลังการเรี ยนการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทย โดย
ใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง มีนกั เรี ยนคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 จานวน 17 คน เป็ นร้อยละ 89.47
ซึ่ งตรงกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ และมีนกั เรี ยนไม่ผา่ นเกณฑ์จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.53
4. นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้การอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทยโดยใช้กิจกรรม
การอ่านแบบกว้างขวาง โดยรวมมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด (̅X= 4.19, S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณา

1102

เป็ นรายด้านเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ความพึงพอใจด้านสื่ อการเรี ยนรู ้ (̅X = 4.25, S.D. = 0.69)
รองลงมาคือด้านกิจกรรมการเรี ยนรู ้ (X̅ = 4.16, S.D.= 0.55) และด้านประโยชน์ที่ได้รับ (X̅ = 4.16, S.D. = 0.75)
อภิปรายผล
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนาความสามารถทางการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทยโดยใช้กิจกรรมการ
อ่านแบบกว้างขวาง ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1.ความสามารถทางการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทยโดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง
ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05 ตามสมมติที่ต้ งั
ไว้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ ชาดา ชัยวิวฒั น์ตระกูล (2544) ที่ศึกษาความสามารถทางการอ่าน เขียน
ภาษาอังกฤษและนิ สัยรักการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 หลังจากได้รับการสอนด้วย
กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง ผลปรากฏว่า นักเรี ยนมีความสามารทางการอ่าน เขียนภาษาอังกฤษสู งขึ้นได้
และนิสัยรักการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนสู งขึ้นด้วย
นอกจากนี้ ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของนวทัศน์ ชาญสมร (2551) ที่ได้ศึกษาพัฒนาการการอ่าน
ภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 ที่ ได้รับการส่ งเสริ มการอ่าน โดยใช้โปรแกรมการอ่ า น
หนังสื อนอกเวลา กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนกรุ งเทพ คริ สเตียนวิทยาลัย
เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร จานวน 2 ห้องเรี ยน จานวนนักเรี ยนห้องเรี ยนละ 28 คน ซึ่ งจัดระบบห้อ งเรี ยน
แบบคละความสามารถ รวมทั้งสิ้ น 56 คน แล้วทาการสุ่ มอย่างง่ายอีกครั้งเพื่อจัดเป็ นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรี ยน
และกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรี ยน กลุ่มทดลองได้รับการเสริ มการอ่าน โดยใช้โปรแกรมการอ่านหนังสื อนอกเวลา
ซึ่ งจัดให้นกั เรี ยนอ่านหนังสื อนอกเวลาตามความสามารถและความสนใจของแต่ละคน รวมทั้งจัดกิ จกรรม
เสริ มการอ่านและกลุ่มควบคุมได้รับการเสริ มการอ่าน โดยไม่ใช้โปรแกรมการอ่านหนังสื อนอกเวลา ผลวิจยั
พบว่า 1.กลุ่มทดลองที่ได้รับการเสริ มการอ่าน โดยใช้โปรแกรมการอ่านหนังสื อนอกเวลา ซึ่ งจัดให้นกั เรี ยน
อ่านหนังสื อนอกเวลาตามความสามารถและความสนใจของแต่ละคน รวมทั้งจัดกิ จกรรมเสริ มการอ่าน มี
พัฒนาการด้านการอ่านภาษาอังกฤษสู งกว่ากลุ่มควบคุ มที่ได้รับการเสริ มการอ่านโดยไม่ใช้โปรแกรมการ
อ่ า นหนัง สื อ นอกเวลา อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .012 หลัง การทดลอง นัก เรี ย นกลุ่ ม ทดลองมี
พัฒนาการด้านการอ่านสู งกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ในขณะที่กลุ่มควบคุมไม่
พบความแตกต่างในการอ่าน ผลที่ได้ในงานวิจยั เรื่ องนี้ ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของสิ ตรา ศรี เหรา (2560) ที่
ได้ศึกษาพัฒนาการการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบ
กว้างขวาง โรงเรี ยนบ้านหลัง เขา อาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุ รี จานวน 16 คน ซึ่ ง พบว่านักเรี ย นมี
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ความสามารถทางการอ่านเพื่อความเข้าใจหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
ตรงกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้เช่นกัน
2. จากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการอ่าน หลังการเรี ยนการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้กิจกรรม
การอ่านแบบกว้างขวาง พบว่า นักเรี ยนที่ทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการอ่านผ่านเกณฑ์ไม่ต่ากว่าร้อย
ละ 80 จานวน 17 คน และ นักเรี ยนที่มีคะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์จานวน 2 คน นอกจากนี้จากการศึกษาแบบฝึ กหัด
ในชั้นเรี ยนทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม และแบบบันทึกการอ่านนอกชั้นเรี ยนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่
3 ที่เรี ยนการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทยโดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง พบว่า คะแนนรวมของการ
ทาแบบฝึ กหัดในชั้นเรี ยนรายบุ คล นักเรี ยนมี คะแนนไม่ต่ ากว่าร้ อยละ 80 จานวน 17 คน และนักเรี ยนที่มี
คะแนนไม่ผา่ นเกณฑ์จานวน 2 คน ผูไ้ ม่ผา่ นเกณฑ์ 2 คนนี้ในส่ วนของคะแนนผลสัมฤทธิ์ และคะแนนรวมใน
ชั้นเรี ยนรายบุคคลเป็ นคนเดียวกัน ซึ่ งมีสาเหตุดงั นี้
นักเรี ยนมีที่มีทกั ษะทางด้านการสื่ อสารพูด ฟั ง อ่านและเขียนภาษาไทยต่ า เนื่ องจาก 1 คน เป็ น
ชาวต่างชาติและอีก 1 คน แม้เป็ นคนไทยแต่ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสสื่ อสารในครอบครัว ระยะแรก
ของการทดลองนักเรี ยน ทั้งสองคนมีผลคะแนนจากแบบฝึ กหัดรายบุคคลอยูใ่ นเกณฑ์ต่า ผูว้ จิ ยั จึงได้ให้ความ
ช่วยเหลือเพิ่มเติมในการทบทวนเรื่ องหลักภาษาไทย โดยเฉพาะหลักการประสมคาผ่านแบบฝึ กทบทวนสระ
ภาษาไทย และขอความร่ วมมื อจากผูป้ กครองให้ช่วยดู แลการทบทวนที่ บา้ น รวมถึ งนักเรี ยนมีความตั้งใจ
พัฒนาตนเองและให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี จึงมีผลพัฒนาการอ่านดี ข้ ึนในการทาแบบฝึ กหัดรายกลุ่มและ
แบบบันทึกการอ่านนอกชั้นเรี ยน
แม้นกั เรี ยนทั้งสองจะมีพฒั นาการด้านการใช้ภาษาไทยไม่เท่าเทียมกับเพื่อนในชั้นเรี ยน แต่มีผล
พัฒนาการด้านการอ่านดีข้ ึนหลังเรี ยนการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทยโดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบว้างขวาง
ส่ วนคะแนนรวมของการทาแบบฝึ กหัดในชั้นเรี ยนรายกลุ่มที่นกั เรี ยนทุกคนมีคะแนนผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 80 มีปัจจัยมาจากการทางานเป็ นกลุ่มที่นกั เรี ยนได้ร่วมเลื อกสิ่ งที่อ่านตามความสนใจและระดับการ
อ่านของกลุ่ม ได้ให้ความช่วยเหลือซึ่ งกันและกันจึงมีความผ่อนคลายมากกว่าการเรี ยนกับครู ทาให้เกิดความ
สนุกสนานในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ต่างคนมีความเข้าใจต่อเรื่ องที่อ่าน
นอกจากนี้การที่นกั เรี ยนมีคะแนนการอ่านนอกชั้นเรี ยนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 และทุกคนมีผลการ
อ่านสู งขึ้นทุกคนจากแบบบันทึกการอ่านนอกชั้นเรี ยน พบว่ามีปัจจัยสาคัญที่มาจากผลการแสดงความคิดเห็น
ในคาถามข้อเสนอแนะในแบบบันทึกการอ่าน จานวน 17 คน จากจานวนทั้งหมด 19 คน พบว่านักเรี ยนมี
ความคิดเห็ นและทัศนคติในการอ่านนอกชั้นเรี ยนจากแบบบันทึกการอ่านนอกชั้นเรี ยนคิดเป็ นร้อยละที่ได้
แสดงความคิดเห็นมากที่สุดคือ ประเด็นด้านมีความพอใจในเรื่ องอิสระของเวลาที่ทากิ จกรรม จากจานวน
นักเรี ยนที่แสดงความคิดเห็น ทั้งหมด 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 84.2 เนื่ องจากนักเรี ยนได้อ่านตามเวลาที่สะดวก
และต้องการ ไม่มีปัญหาเรื่ องการจากัดเวลาที่อาจทาให้รู้สึกกดดันในการอ่าน มีอิสระในการเลือกปริ มาณการ
อ่านตามเวลาที่ ตอ้ งการ ปั จจัยต่อมาคื อด้านมีความความพอใจที่ ได้เลื อกอ่านหนังสื อตามความสนใจและ
ความถนัดของตนเอง จากจานวนนัก เรี ยนที่ แสดงความคิดเห็ น ทั้งหมด 15 คน คิดเป็ นร้ อยละ 78.9 การที่
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นักเรี ยนได้เลือกอ่านสิ่ งที่ตนเองสนใจตามอิสระและเหมาะกับระดับการอ่านของตนเองก่อน ทาให้นกั เรี ยน
ไม่รู้สึกถู กปิ ดกั้นหรื อถู กบังคับในการเลื อกสิ่ งที่ จะอ่าน จึ งส่ งผลให้เกิ ดแรงจู งใจมากขึ้ นในการอ่านและ
พัฒนาระดับความสามารถในการอ่านของตนเองให้อ่านในระดับที่สูงขึ้นได้ และปัจจัยด้านมีความประทับใจ
เนื้อเรื่ อง และตัวละคร จากจานวนนักเรี ยนที่แสดงความคิดเห็น ทั้งหมด 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 73.6 ที่มีผลต่อ
เนื่องมาจากปั จจัยการได้เลือกอ่านหนังสื อตามความสนใจ ซึ่ งนักเรี ยนส่ วนใหญ่มกั เลือกเรื่ องที่มีเนื้ อหา สนุก
ตื่นเต้น เร้าใจและมีตวั ละครที่มีบุคลิกชัดเจน ตลกและมีลกั ษณะโดดเด่นเป็ นที่น่าจดจา
4. ความพึงพอใจต่อการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ที่เรี ยนการอ่านเพื่อความเข้าใจ
โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวางมี ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (̅X = 4.19, S.D. = 0.64) เมื่อ
พิจารณาเรี ยงลาดับเป็ นรายด้าน จากมากไปหาน้อย พบว่า ความพึงพอใจด้านสื่ อการเรี ยนรู ้ (X̅ = 4.25, S.D. =
0.69) รองลงมาคือด้านกิจกรรมการเรี ยนรู ้ (̅X = 4.16, S.D.= 0.55) และด้านประโยชน์ที่ได้รับ (̅X = 4.16, S.D.
= 0.75)
จะเห็นได้วา่ นักเรี ยนมีความพึงพอใจในด้านสื่ อการเรี ยนรู ้มากที่สุด ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ
เบญจมาศ โกมลไสย (2537) ว่านักเรี ยนจะมีความสนใจในด้านการอ่านและสามารถอ่านได้เป็ นเวลาตาม
ความต้องการ การเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนเลือกอ่านเรื่ องที่ตรงตามความสนใจของแต่ละคน ทาให้นกั เรี ยนได้
อ่านอย่างอิสระ เกิ ดความกระตือรื อร้ น รู ้ สึกพึงพอใจเมื่อได้อ่านเรื่ องเองตามใจชอบได้อย่างมีความสุ ข ซึ่ ง
สอดคล้องกับคากล่าวของ จักริ นทร์ โพธิ์ ทอง (2545) ได้เสนอแนะว่าว่าหากผูเ้ รี ยนจะเต็มใจที่จะอ่าน หากได้
เลือกบทอ่านเองตามความสนใจ และเมื่อสนใจ ก็จะพยายามทาความเข้าใจในสิ่ งที่อ่านอย่างกระตือรื อร้น
ข้ อค้ นพบของงานวิจัย
1. กิจกรรมการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทยโดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวางสามารถช่ วย
ให้บรรยากาศในการเรี ยนผ่อนคลาย ผ่านการให้นกั เรี ยนเลือกบทอ่านอย่างอิสระตามระดับความสามารถของ
ตนเอง ได้ทางานเป็ นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นกับเพื่อนๆเพื่อนาความเข้าใจจากเรื่ องที่อ่านมาสร้างเป็ น
ผลงานและได้เลื อกวิธีนาเสนอตามที่กลุ่มของตนต้องการได้ สิ่ งนี้ ทาให้นกั เรี ยนรู ้ สึกชอบและสนุ กกับการ
อ่านมากขึ้น นอกจากนี้ ยงั ได้นาสิ่ งที่ตนเองอ่านมาสร้างผลงานตามความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง ซึ่ งแต่ละ
กลุ่มมีการนาเสนอที่แตกต่างกัน ทาให้นกั เรี ยนได้ฝึกวิจารณ์ และให้คาแนะนาในการชมผลงานของเพื่อนๆ
อีกทั้งนักเรี ยนยังได้พฒั นาการนาเสนองานหน้าชั้นเรี ยนของตนเองหลังจากรับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนแล้ว
ได้ฝึกเป็ นผูช้ มและผูฟ้ ั งที่ดี ได้เข้าใจถึงความสาคัญการเรี ยนรู ้การอ่านอย่างเป็ นระบบที่ส่งผลต่อทักษะด้าน
การฟัง พูด อ่านและเขียนของนักเรี ยนให้มีประสิ ทธิ ภาพดีข้ ึน
2. กิ จกรรมการอ่า นนอกชั้นเรี ย นที่ ผูส้ อนได้จดั มุ ม หนังสื อและเตรี ย มหนังสื อไว้หลากหลาย
ประเภทที่แบ่งตามระดับความสามารถในการอ่านให้นกั เรี ยนได้ยืมกลับไปอ่านนอกชั้นเรี ยน ช่วยให้นกั เรี ยน
เข้า ใจวิ ธี ก ารเลื อ กหนัง สื อ ที่ เ หมาะสมกับ ความสามารถของตนเอง และรู ้ จ ัก สั ง เกตองค์ป ระกอบและ
รายละเอี ย ดต่ า งๆที่ อยู่บ นหน้า ปกหนัง สื อมากขึ้ น และได้เข้า ใจว่า หนัง สื อทุ ก เล่ ม เป็ นผลงานที่ มี ค่ า ของ
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นักเขียนและนักวาดภาพประกอบ รวมถึงทาให้นกั เรี ยนต้องการพัฒนาการอ่านของตนเองโดยการลองอ่าน
หนังสื อที่อยูใ่ นระดับที่ยากขึ้น จนเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและเป็ นกาลังใจให้นกั เรี ยนชอบอ่านหนังสื อ
ต่อไป
3. บทอ่ า นที่ ใ ช้ ต้อ งมี เ นื้ อ หาที่ ไ ม่ ย าวมากจนเกิ น ไป หรื อควรจัด แบ่ ง เนื้ อ หายากง่ า ยตาม
ความสามารถของนักเรี ยน และควรมีภาพประกอบสอดคล้องกับเนื้อหาที่ชดั เจน น่าติดตาม และสวยงามเพื่อ
ดึงดูดใจผูอ้ ่าน การใช้รูปภาพยังเป็ นการสร้างความเข้าใจเบื้องต้นให้แก่นกั เรี ยนที่มีความสามารถทางการอ่าน
ต่า เพื่อเป็ นเครื่ องมือช่วยในการเดาทิศทางของเรื่ อง
4. การเลือกบทอ่านต้องคานึ งถึงความสนใจและระดับความสารถในการอ่านของผูเ้ รี ยน หากเป็ น
นักเรี ยนต่างชาติ เรี ยนร่ วมกับนักเรี ยนสัญชาติ ไทย ผูส้ อนต้องระวังและหลี กเลี่ ยงการเลื อกใช้บทอ่านที่มี
เนื้ อหาเชิ งลึ กด้านวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่ งมากจนเกิ นไป เพราะนักเรี ยนต่างชาติหรื อนักเรี ยนไทยที่มี
การใช้ภาษาไทยน้อยและอยูใ่ นบริ บทของต่างชาติเป็ นส่ วนใหญ่จะไม่สามารถเข้าใจเรื่ องที่อ่านได้ท้ งั หมดซึ่ ง
จะมีผลในการคิดหาข้อประโยชน์ที่จะนามาใช้ในชี วิตประจาวัน ดังนั้นผูส้ อนจึงควรเลือกบทอ่านที่มีเนื้ อหา
ใกล้เคียงกับประสบการณ์ในชี วิตของนักเรี ยนให้มากที่สุด เพื่อให้ผูเ้ รี ยนสามารถเชื่ อมโยงความรู ้เดิ มของ
ตนเองเข้ากับบทอ่านและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวติ ประจาวันของตนเองได้
5. กิ จกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง สามารถนามาใช้กบั งานกลุ่ ม (Group Work) ได้ กล่ าวคื อ
นักเรี ยนแต่ละคนหรื อแต่ละกลุ่มจะได้อ่านเพื่อหาข้อมูลเพียงส่ วนหนึ่ งและจะต้องแลกเปลี่ ยนข้อมูลที่ตนมี
กับเพื่อน จากนั้นนาข้อมูลมาแลกกันด้วยการถาม-ตอบ จึงจะมีขอ้ มูลที่ครบถ้วนได้ กิจกรรมการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลนี้ ช่วยให้นกั เรี ยนฝึ กการสรุ ปความ การสื่ อสารภาษาไทย และการเรี ยนรู ้เทคนิคการอ่านจากเพื่อน
ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้
ข้อเสนอแนะสาหรับการจัดการเรี ยนการสอน
1. ครู ผสู ้ อนต้องสร้ างแรงจูงใจให้นกั เรี ยนสนใจหนังสื อและส่ งเสริ มนิ สัยรักการอ่าน โดยเลือก
บทอ่านที่มีเนื้ อหาสาระที่สนุ ก ตลก เร้าใจ ตัวละครมีลกั ษณะโดดเด่นและให้ขอ้ คิดที่ดี การเชิ ญนักเขียนและ
นักวาดภาพประกอบมาร่ วมทากิ จกรรมหรื อเปิ ดวิดีทศั น์เกี่ ยวกับชี วิตของนักเขี ยนและการทาหนังสื อใน
กิจกรรมการแนะนาหนังสื อให้แก่นกั เรี ยนเพื่อสร้างความประทับใจในช่วงก่อนการเรี ยนการอ่าน จะช่วยให้
นักเรี ยนมีความสนใจการอ่านมากขึ้น
2.การจัดเตรี ยมบทอ่านและหนังสื อที่นามาใช้สอนควรมีรูปภาพประกอบที่สอดคล้องกับเนื้ อหา
ในเรื่ อง เพื่อเป็ นการเร้าความสนใจของนักเรี ยน และส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเข้าใจเนื้ อหาได้ดีข้ ึน ควรให้นกั เรี ยน
เลือกอ่านตามความต้องการ โดยจัดแบ่งบทอ่านและหนังสื อทั้งในและนอกชั้นเรี ยนตามระดับการอ่านตั้งแต่
ง่ายไปจนถึ งยากเพื่อให้นกั เรี ยนได้เลื อกตามความถนัดของตนเองและเป็ นการท้าทายให้นกั เรี ยนกล้าที่ จะ
อ่านเรื่ องที่ยากขึ้นตามลาดับต่อไป
3. การจัดกิจกรรมการอ่านให้น่าสนใจ ผูส้ อนสามารถเลือกบทอ่านหรื อหนังสื อที่มีเนื้ อหาความรู ้
ที่หลากหลายจากรายวิชาอื่นๆ เพื่อนามาบูรณาการเข้ากับการจัดกิจกรรมการการเรี ยนรู ้ให้มีรูปแบบแตกต่าง
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กันและแบ่งตามระดับความสามารถของผูเ้ รี ยนเพื่อพัฒนาทักษะการพูด ฟั ง อ่านและเขียนให้เป็ นระบบและ
สร้างองค์ความรู ้ที่กว้างขวางมากขึ้นให้แก่นกั เรี ยน
4. ควรจัดให้มีการเรี ยนรู ้นอกห้องเรี ยน เช่น การเรี ยนในห้องสมุด ในสวนหรื อตามสถานที่ต่างๆ
ในโรงเรี ย นเพื่ อให้ส อดคล้องกับ เนื้ อ หาในบทอ่ า นที่ เ รี ย น เป็ นการสร้ า งบรรยากาศให้ส นุ ก สนานและ
ใกล้เคียงกับความจริ ง ทาให้นกั เรี ยนรู ้สึกผ่อนคลาย สามารถคิดเชื่อมโยงและฝึ กคิดวิเคราะห์ถึงสถานการณ์
ในเรื่ องได้ดีข้ ึน
ข้ อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1.ควรทดลองใช้ กิ จ กรรมการอ่ า นแบบกว้า งขวางกับ การเรี ย นการสอนด้ว ยเครื่ อ งมื อ ทาง
เทคโนโลยีและสื่ อออนไลน์เพื่อเชื่อมโยงทักษะการเท่าทัน
2.ในการวิจยั ครั้ งต่ อไปควรมี การเปรี ย บเที ยบระหว่า งการสอนโดยใช้กิจกรรมการอ่ านแบบ
กว้างขวางกับการสอนแบบอื่นๆ เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างและข้อดีขอ้ เสี ยจากการสอนในแบบอื่นๆ
3. ควรนากิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวางไปใช้ในการเรี ยนการสอนของนักเรี ยนระดับชั้นอื่นๆ
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