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  This independent study used a qualitative research methodology. It had two purposes:  
to study the factors affecting English reading ability of Thai primary school students and, 
secondly, to study the English reading lessons that affected students’ reading comprehension. The 
participants consisted of 12 students in prathom 6 from Wat Nimmanoradee School, Phasichareon 
District, and Bangkok. They were studying in their second semester of the academic year 2010.  
The participants were purposively selected and grouped into two groups based on their English 
performance.  There were six students in a good performance group and another six students in a 
weak performance group. The instruments used in this study were six English reading lessons, 
taught during this independent study, and the individual interviews. Findings from the interviews 
revealed that the factors affecting English reading ability of primary students were the levels of 
difficulty of the lessons, sequencing of the lessons, students’ background knowledge or 
experiences, students’ interests and students’ anxiety. The English reading lessons that seemed to 
promote students’ English reading comprehension were up-to-date lesson contents, interesting 
lessons, useful lessons, and lessons that corresponded to the students’ needs. 
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บทนํา 
    
ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
  การอ่านเป็นเคร่ืองมือสําคญัประการหน่ึงในการเรียนเพราะเป็นทกัษะท่ีมีบทบาทใน
การแสวงหาความรู้และสามารถนาํไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ไดต้ลอดชีวิต นอกจากการอ่าน
จะทาํให้ผูอ่้านมีความรู้ เกิดความคิดและมีความเพลิดเพลินแลว้ ผูท่ี้มีนิสัยรักการอ่านและมีความ
สนใจในการอ่านสูง ย่อมแสวงหาความรู้และศึกษาส่ิงท่ีเรียนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนาํ
ความรู้ท่ีไดจ้ากการอ่านไปใชใ้นการพดู และการเขียนไดเ้ป็นอยา่งดี 
  การอ่านภาษาองักฤษมีบทบาทสาํคญัยิ่งในสังคมไทยในปัจจุบนั ซ่ึงใชภ้าษาองักฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ต้องอ่านหนังสือเรียน ตํารา หรือวารสาร
ภาษาองักฤษ เพื่อใหมี้ความรู้ในสาขาวิชาของตนท่ีกวา้งขวางและลึกซ้ึง สาํหรับนกัธุรกิจ ขา้ราชการ 
ตอ้งใชภ้าษาองักฤษเพื่อประโยชน์ในความเจริญกา้วหนา้ทางธุรกิจการงานของตน (วิสาข ์จติัวตัร์ 
2541 : 1) ทกัษะการอ่านเป็นทกัษะท่ีมีความสาํคญัมากท่ีสุดสาํหรับผูเ้รียนท่ีเรียนภาษาองักฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศในประเทศไทยทั้งน้ีเพราะผูเ้รียนมีโอกาสใชท้กัษะการอ่านภาษาองักฤษมากกว่า
ทกัษะการฟัง การพูดและการเขียน (สุภทัรา อกัษรานุเคราะห์ 2532 : 83 ) การอ่านเป็นทกัษะท่ี
สําคญัสําหรับนักเรียนท่ีเรียนภาษาองักฤษทัว่โลกมากกว่าทกัษะอ่ืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนท่ี
เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศเพราะมีโอกาสพูดภาษาอังกฤษน้อยและเม่ือเขาจบ
การศึกษาออกไปแลว้ไม่ไดพ้บปะกบัชาวต่างประเทศแต่พวกเขาก็สามารถอ่านหนงัสือท่ีเขียนเป็น
ภาษาองักฤษได ้(Lutoslawska 1975 : 196) ดงันั้นการอ่านจึงเป็นทกัษะท่ีนักเรียนต่างประเทศ
ตอ้งการและจาํเป็นตอ้งใชม้ากท่ีสุดเม่ือจบการศึกษาแลว้ การอ่านเป็นทกัษะเดียวท่ีนกัเรียนจะรักษา
ไวไ้ดต้ลอดไป (Pett 1982, อา้งถึงใน อารีย ์วาศน์อาํนวย 2545 : 5)  
 จากความสาํคญัของการอ่านภาษาองักฤษดงัท่ีกล่าวมา การให้ความสนใจและเอาใจใส่
ต่อการสอนอ่านภาษาองักฤษตั้งแต่ในระดบัชั้นประถมศึกษาจึงเป็นส่ิงท่ีจาํเป็นอยา่งยิ่งเพื่อเป็นการ
สร้างรากฐานท่ีดีทางดา้นความรู้และทกัษะการอ่าน หากแต่จากการศึกษางานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวกบั
การอ่านภาษาอังกฤษพบว่า นักเรียนในระดับประถมศึกษามีความสามารถในด้านการอ่าน
ภาษาองักฤษอยู่ในเกณฑ์ท่ีไม่น่าพอใจ (ปารณทตัต์ แสนวิเศษ 2539 : 2) ปณพร สุวรรณไตรย ์         
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(2539 : 2 ) กล่าวถึงปัญหาส่วนหน่ึงในการสอนอ่าน คือ ปัญหาจากแบบเรียนการอ่านภาษาองักฤษ
ซ่ึงไดรั้บอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้ใช้เป็นแบบเรียนในสถานศึกษาต่างๆนั้น ลกัษณะ
เน้ือหาส่วนใหญ่ตลอดจนกิจกรรมท่ีจดัพิมพข้ึ์นนั้นไม่เอ้ือต่อการพฒันาทกัษะการอ่านเท่าท่ีควร
เน่ืองจากเน้ือหามีความเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจาํวนัของผูเ้รียนน้อย เน้ือหาในแบบเรียนมุ่งเน้นให้
ความสําคญัดา้นไวยากรณ์เป็นหลกั ทาํให้ผูเ้รียนไม่สามารถนาํความรู้จากการอ่านไปใช้ในการ
แกปั้ญหาในสถานการณ์จริงไดแ้ละทาํให้ผูเ้รียนเกิดความเบ่ือหน่ายกบัการอ่าน (กรมสามญัศึกษา 
2541 อา้งถึงใน อมรรัตน์ นดัดาหลง 2551:2) กล่าวว่า สาเหตุประการหน่ึงท่ีทาํให้การสอนอ่านไม่
ประสบผลสาํเร็จ เน่ืองจากเน้ือหาของบทอ่านไม่น่าสนใจ และไม่เหมาะสมกบัผูเ้รียน เพราะครูส่วน
ใหญ่ยงัใช้เน้ือหาของบทอ่านไม่น่าสนใจ ไม่เหมาะสมกับผูเ้รียน ครูส่วนใหญ่ยงัใช้เน้ือหาจาก
หนงัสือแบบเรียนท่ีจดัทาํโดยสาํนกัพิมพเ์ป็นหลกั (Commercial Textbook) นกัวิชาการกล่าวถึง
ปัญหาท่ีพบในการอ่านภาษาองักฤษว่า ปัญหาการอ่านภาษาองักฤษมี 3 ส่วนคือ 1. ดา้นเน้ือหา        
2. ดา้นคาํศพัท์และสํานวน 3. ดา้นโครงสร้าง สําหรับดา้นเน้ือหาเน้ือเร่ืองท่ีเราอ่านไม่น่าสนใจ 
บ่อยคร้ังท่ีครูเป็นคนเลือกเร่ืองให้นกัเรียนอ่านซ่ึงอาจเป็นเร่ืองท่ีครูสนใจ หรือคิดว่านกัเรียนสนใจ 
หรือคิดวา่มีประโยชน์ในการเรียนภาษาองักฤษ หรือท่ีแยก่ว่านั้นคือเลือกดว้ยความสะดวก เคยสอน
เร่ืองนั้นๆ มาจนชาํนาญแลว้ แมเ้ร่ืองจะลา้สมยัไปแลว้ก็ไม่ยอมเปล่ียน บ่อยคร้ังท่ีนกัเรียนตอ้งอ่าน
เร่ืองท่ีไกลตวัไม่มีความรู้ เก่ียวกับเร่ืองนั้นเลยๆ  คุณครูท่านเห็นด้วยท่ีจะให้นักเรียนอ่านเร่ือง 
ความรู้รอบตวัท่ีมาจากทัว่โลก แต่ในการเร่ิมตน้ หากนาํเร่ืองท่ีใกลต้วัหรือเร่ืองท่ีนักเรียนมีความ
สนใจตามวยั หรือทันยุคทนัสมัย ก็ช่วยให้นักเรียนสนใจในส่ิงท่ีอ่านมากข้ึน และอาจช่วยให้
นกัเรียนอ่านเร่ืองไดเ้ขา้ใจมากข้ึนก็ได ้(วรวุฒิ ตถัยว์ิสุทธ์ิ 2552 : 136)  ดงันั้นผูส้อนจะตอ้งคาํนึงถึง
ความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียน ครูสามารถเลือกเร่ืองท่ีจะสอนจากสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
ในหลกัสูตร ในการเลือกส่ือการสอนหรือบทเรียนนบัเป็นขั้นตอนท่ีสาํคญัท่ีสุด เพราะครูผูส้อนตอ้ง
หาบทเรียนในกรอบเน้ือหาท่ีคาดว่าผูเ้รียนสนใจเน้ือหาของบทเรียนเป็นเร่ืองจริง ทนัสมยั มีขอ้มูล
มากพอท่ีจะใหผู้เ้รียนฝึกทกัษะการอ่าน เขียนและฟังได ้ (กรมวิชาการ 2545 : 122) 
  จากการศึกษาเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจยัต่างๆด้านความสามารถในการอ่าน
พบวา่ความเขา้ใจเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัขั้นตน้ในการอ่าน เพราะความเขา้ใจเร่ืองราวเบ้ืองตน้จะ
ช่วยให้เข้าใจการอ่านขั้นวิเคราะห์ วิจารณ์หรือประเมินผลซ่ึงเป็นขั้นการอ่านท่ีสูงข้ึนไปอีก
เพราะฉะนั้นความเขา้ใจในการอ่านขั้นตน้คือ ความเขา้ใจในการอ่านขั้นระดบัตีความหมายตาม
ตวัอกัษรจึงเป็นส่ิงสําคญัเป็นปฐมในการฝึกอ่าน (เสง่ียม โตรัตน์ 2524:15) สุวรรณี สินทรัพย ์           
(2545 : 14) กล่าวว่าความเขา้ใจในการอ่านเป็นความสามารถท่ีผูอ่้านรู้ความหมายของขอ้ความท่ี
อ่านได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพส่ือสารความหมายของขอ้ความท่ีผูเ้ขียนได้เขียนไวอ้ย่าง
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ถูกตอ้ง การท่ีผูอ่้านจะเกิดความเขา้ใจในการอ่านนั้นตอ้งข้ึนอยูก่บัความสามารถในการอ่านของตวั
ผูอ่้านเองทั้งในดา้นเน้ือหาและโครงสร้างของบทอ่าน ความเขา้ใจในการอ่านมีความสาํคญัอยา่งยิ่ง
ต่อทกัษะการอ่าน กนัน่ิง (Gunning 1992,  อา้งถึงใน ภาวดี จิตตามยั 2548 : 42) กล่าวว่า ความเขา้ใจ
ในการอ่านคือความสามารถในการทาํความเขา้ใจความหมายของคาํและภาษาท่ีเขียนซ่ึงถือไดว้่า
เป็นวตัถุประสงคห์ลกัของการอ่าน ถา้ไม่เกิดความเขา้ใจนัน่หมายความว่าไม่เกิดการอ่านเร่ืองท่ีมี
ความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการศึกษาและประสบการณ์ต่างๆ หลายๆ ดา้นของแต่ละคนและถือ
เป็นองคป์ระกอบสาํคญัยิ่งอยา่งหน่ึงของการอ่าน ถา้อ่านแลว้ไม่เกิดความเขา้ใจใดๆเลยก็อาจกล่าว
ไดว้่าการอ่านท่ีแทจ้ริงยงัไม่เกิดข้ึนและการอ่านในลกัษณะเช่นน้ีจึงเป็นเพียงแค่การเห็นตวัหนงัสือ
ปรากฏอยู่บนหน้ากระดาษเท่านั้นไม่ส่ือความหมายอะไรทั้งส้ิน นอกจากน้ี อมรรัตน์ นัดดาหลง 
(2551 : 22) กล่าวว่า ความเขา้ใจในการอ่านถือเป็นส่ิงสาํคญัท่ีผูอ่้านตอ้งทาํการศึกษาและทาํความ
เขา้ใจ เพราะวตัถุประสงค์หลกัของการอ่าน คือ เพื่อให้ผูอ่้านเขา้ใจส่ิงท่ีผูเ้ขียนตอ้งการจะส่ือ
ความหมาย ถา้ผูอ่้านไม่เขา้ใจในส่ิงท่ีอ่านหรือไม่สามารถตีความหมายสาํคญัของส่ิงท่ีอ่านได ้ก็ถือ
วา่การอ่านคร้ังนั้นไม่ประสบผลสาํเร็จหรือไม่เกิดผลใดๆ ดงันั้นการสอนอ่านจึงมีวตัถุประสงคห์ลกั
เพ่ือให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะท่ีทาํให้เกิดความเขา้ใจในการอ่าน การท่ีผูอ่้านจะเขา้ใจส่ิงท่ีอ่านไดดี้
เพียงใดนั้น ยอ่มมีปัจจยัต่างๆท่ีส่งผลต่อความเขา้ใจในการอ่าน นอกจากน้ีพบว่าปัญหาการเรียนการ
สอนภาษาองักฤษท่ีไม่ประสบผลสาํเร็จยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เยาวลกัษณ์ สมคะเน ท่ีพบว่า
ปัญหาท่ีการเรียนการสอนอ่านภาษาองักฤษไม่ประสบผลสาํเร็จและผูเ้รียนขาดทกัษะในการอ่าน
ทั้ งน้ีอาจเกิดจากปัจจัยหลายประการเช่น เทคนิควิธีสอนของครู บทอ่านไม่น่าสนใจและไม่
เหมาะสมกบัผูเ้รียน ผูเ้รียนไม่คุน้เคยกบับทอ่านและบทอ่านไกลตวัผูเ้รียนทาํใหผู้เ้รียนไม่สนใจการ
อ่าน (เยาวลกัษณ์ สมคะเน 2551 : 2)  
        จากประสบการณ์การสอนทาํให้ผูว้ิจัยพบปัญหาด้านการทาํความเข้าใจบทเรียน
ภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5โรงเรียนวดันิมมานรดี  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ    
ซ่ึงผูว้ิจยัสอนอยู่ พบว่านักเรียนท่ีสอนอยู่จาํนวนมากขาดความสนใจ ความเขา้ใจในบทอ่านขณะ
เรียนและเม่ือมีการประเมินผลหลงัการเรียนพบวา่ภาพรวมของคะแนนทดสอบความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ไม่น่าพอใจ ดังนั้นผูว้ิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัญหาด้านการอ่าน
ภาษาองักฤษดังกล่าว เพื่อศึกษาว่าปัจจยัใดมีผลต่อความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของ
นักเรียนประถมศึกษา และลกัษณะของบทเรียนแบบใดมีผลต่อความเขา้ใจในการอ่าน โดยจาก
การศึกษาเอกสาร วรรณกรรม และ งานวิจยัต่างๆ เก่ียวกบัองคป์ระกอบของความเขา้ใจในการอ่าน
ภาษาองักฤษ ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ่านภาษาองักฤษและปัญหาของการสอนอ่านภาษาองักฤษ
เพื่อนาํมาสร้างกรอบแนวคิดในการวิจยั ซ่ึงใชเ้ป็นแนวทางในการเก็บขอ้มูลเพื่อศึกษาปัญหาการ
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อ่านของนกัเรียนโรงเรียนวดันิมมานรดี เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ตลอดจนนาํองคค์วามรู้ท่ี
ไดจ้ากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีไปใชเ้พื่อเป็นแนวทางการสอนแก่ครูผูส้อนภาษาองักฤษต่อไป 
  
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
   วตัถุประสงคข์องการศึกษามีดงัน้ี 
  1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียน
ประถมศึกษา 
  2. เพื่อศึกษาลกัษณะของบทเรียนท่ีมีผลต่อความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษของ
นกัเรียนประถมศึกษา 
 
ขอบเขตการศึกษา 
  เพื่อให้การศึกษาคร้ังน้ีตรงตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไว  ้ ผูว้ิจัยได้กาํหนดขอบเขตของ
การศึกษาไวด้งัน้ี 
  1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ประชากรท่ีใชใ้นงานวิจยัน้ีคือนกัเรียนชั้นประถมศึกษา  
ปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนวดันิมมานรดี เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
จาํนวน 9 หอ้งเรียน จาํนวนนกัเรียน 315 คน 
  กลุ่มตวัอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 
โรงเรียนวดันิมมานรดี เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร จาํนวน 2 ห้องเรียนคือนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6/3 และ 6/7 สุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงไดน้กัเรียนกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนหอ้งเรียนละ 
6 คน รวมจาํนวนทั้งส้ิน 12 คน 
  2. เคร่ืองมือในการศึกษา เคร่ืองมือในการศึกษามีดงัน้ี 
     2.1 คาํถามสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถในการ
อ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนประถมศึกษา จาํนวน 6 ประเด็นโดยกาํหนดมาจากกรอบแนวคิดใน
การศึกษา ไดแ้ก่ ความรู้พื้นฐานทางภาษาองักฤษของนกัเรียนแต่ละคน ความรู้สึกขณะเรียนบทเรียน
แต่ละเร่ือง ความเขา้ใจขณะเรียนบทเรียนแต่ละเร่ือง ความรู้พื้นฐานในเร่ืองท่ีเรียน ความยากง่ายของ
บทเรียนและความวิตกกงัวลขณะเรียน 
      2.2 บทเรียน 6 เร่ือง ท่ีใชเ้พื่อการศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 ไดแ้ก่     
เร่ืองนกัเขียนผูมี้ช่ือเสียง (A famous writer) เกาะเอลลิส (Ellis Island) ภาพเคล่ือนไหว (Moving 
pictures ) เพชรรูปดาว (Star diamond) อนัตรายบนแนวหินใตน้ํ้ า  (Danger on the reef) และอุโมงค์
เวลา (Time tunnel) 
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กรอบแนวคดิในการวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีกรอบแนวคิดท่ีมุ่งศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวัดนิมมานรดี เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2553 ภาคเรียนท่ี 2  และลกัษณะของบทเรียนท่ีมีผลต่อความเขา้ใจใน
การอ่าน ตามแนวทฤษฎี องคป์ระกอบของความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษ  ซ่ึงสามารถแสดง
แผนภูมิไดด้งัน้ี 
 

 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
              
 
 
 
แผนภูมิท่ี 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
ประโยชน์ของการศึกษา 
  1.เพื่อทราบปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียน
ประถมศึกษา   

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ
ความสามารถ 

ในการอ่านภาษาองักฤษ 

ความรู้พ้ืนฐานภาษาองักฤษ 
ความรู้สึกขณะเรียน 
ความเขา้ใจขณะเรียน 

ความรู้พ้ืนฐานในเร่ืองท่ีเรียน 
ความยากง่ายของบทเรียน 

ลกัษณะของบทเรียนท่ีมีผลต่อ 
ความเขา้ใจ 

ในการอ่านภาษาองักฤษ 

คาํศพัทแ์ละโครงสร้างภาษาของ
บทอ่าน 

รูปแบบโครงสร้างเน้ือหาของบท
อ่าน 

ความเขา้ใจใน
การอ่าน
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  2. เพื่อทราบลกัษณะของบทเรียนท่ีมีผลต่อความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษของ
นกัเรียนประถมศึกษา 
  3. เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกบทอ่านท่ีเหมาะสมแก่นกัเรียนสาํหรับครูผูส้อน
ภาษาองักฤษต่อไป               

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 นิยามศพัท์เฉพาะ เพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงตามความมุ่งหมายของการศึกษาคร้ังน้ี     
จึงไดนิ้ยามศพัทเ์ฉพาะดงัต่อไปน้ี 
  1. นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวัดนิมมานรดี เขต         
ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 
  2. บทอ่าน หมายถึง บทอ่านท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัน้ี 
  3. คาํถามสัมภาษณ์นักเรียน หมายถึง คาํถามสัมภาษณ์ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเพื่อการศึกษา 
วิจยัน้ี 
  4. ความสามารถในการอ่าน หมายถึง ความสามารถในการอ่านบทเรียนภาษาองักฤษ
จาํนวน 6 เร่ืองของนกัเรียนในงานศึกษาวิจยัน้ี 
  5. ความเขา้ใจ หมายถึง ความเขา้ใจบทเรียนแต่ละเร่ืองในงานศึกษาวิจยัน้ี ซ่ึงไดจ้ากการ
ตอบคาํถามสมัภาษณ์ของนกัเรียน 
  6. ความคิดเห็น หมายถึง ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนในงานวิจยั 
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บทที ่2 
 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจัยได้ศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็นพื้นฐานสําหรับการ
ดาํเนินการวิจยั โดยนาํเสนอตามลาํดบัดงัน้ี 
    1. การอ่านและความหมายของการอ่านภาษาองักฤษ                                                                                    
                 2. องคป์ระกอบท่ีสาํคญัในการอ่านภาษาองักฤษ 
            3. ความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษ 
          4. ตวัแปรทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนไทย 
  5. กรอบแนวคิดของงานวิจยั 
 
การอ่านและความหมายของการอ่านภาษาองักฤษ 
           การอ่านเป็นเคร่ืองมือสําคญัอย่างหน่ึงในการแสวงหาความรู้ การอ่านช่วยให้มนุษย์
ฉลาดสามารถเพ่ิมพูนความรู้ประสบการณ์ต่างๆ ท่ีมีผลต่อการพฒันาของมนุษยท์ั้งทางสติปัญญา
อารมณ์และสงัคม หากบุคคลใดไม่คุน้เคยกบัการอ่านหรืออ่านไม่คล่อง อาจก่อใหเ้กิดความลม้เหลว
ในการดาํเนินชีวิต การอ่านเป็นทกัษะหน่ึงในการเรียนภาษาองักฤษ นอกจากการฟัง การพดูและการ
เขียน ซ่ึงในชีวิตประจาํวนัผูเ้รียนภาษาจาํเป็นตอ้งอ่านเอกสาร ส่ิงพิมพ ์ป้ายประกาศ ฉลากสินคา้ 
คู่มือการใชเ้คร่ืองอุปโภคบริโภคต่างๆ ตลอดจนตาํราวิชาการหรือหนงัสือเพื่อความรู้ความบนัเทิง
ต่างๆ ท่ีเป็นภาษาองักฤษอยูต่ลอดเวลา การอ่านเป็นทกัษะท่ีเช่ือมโยงและบูรณาการกบัทกัษะอ่ืนๆ
ได้ง่ายเพราะผูอ่้านย่อมจะนาํเอาขอ้มูลจากส่ิงท่ีอ่านมาเป็นประโยชน์ในการส่ือสารกบัผูอ่ื้นใน
รูปแบบต่างๆ (อมรรัตน์ นดัดาหลง 2551 : 1) จะเห็นไดว้่าทกัษะการอ่านควรเป็นทกัษะท่ีไดรั้บการ
ส่งเสริมเป็นอย่างยิ่งเพราะการอ่านเป็นหนทางท่ีจะนาํนักเรียนไปสู่ความรู้ทั้งปวง ทาํให้ไดรั้บรู้
ข่าวสารทันต่อเหตุการณ์เสริมสร้างความคิดและประสบการณ์เพื่อนําไปปรับปรุงและพฒันา
คุณภาพชีวิตอนัจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการดาํรงชีวิตของนักเรียนต่อไป (อุไรวรรณ       
สีชมพ ู2542 : 1, อา้งถึงใน อมรศรี แสงส่องฟ้า 2545 : 1 )  
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 นักการศึกษาและผูเ้ช่ียวชาญดา้นการอ่านหลายท่านไดใ้ห้ความหมายของการอ่านไว้
หลายแนวทางซ่ึงผูว้ิจยัจะนาํเสนอโดยสงัเขปดงัน้ี 
 กรมวิชาการ (2540 : 11) กล่าวว่า การอ่านเป็นกระบวนการทางสติปัญญาท่ีผูอ่้านรับรู้
ตวัอกัษรหรือสัญลกัษณ์ ตลอดจนคน้หาความหมาย ความเขา้ใจ แลว้แปลความหมายท่ีผูรั้บรู้มานั้น
เป็นความคิดซ่ึงตอ้งอาศยัประสบการณ์เดิมและจินตนาการของผูอ่้านเองมาช่วยพิจารณาความหมาย
ของส่ิงท่ีอ่านนั้น จนเกิดเป็นความเขา้ใจในท่ีสุด การอ่านเป็นการส่ือความหมายระหว่างผูเ้ขียนและ
ผูอ่้านโดยมีขอ้เขียนเป็นส่ือกลาง หนา้ท่ีของผูอ่้านคือ การคน้หาความหมายจากขอ้เขียนนั้นๆ 
 ปัญชรี  ทองวิสุทธ์ิ (2541 : 8) ให้ความหมายของการอ่านว่า การอ่านเป็นกระบวนการ
ส่ือสารระหวา่งผูเ้ขียนและผูอ่้าน ผูอ่้านตอ้งทาํความเขา้ใจความหมายท่ีผูเ้ขียนส่ือมาถึงผูอ่้านโดยใช้
ความรู้ และประสบการณ์ในการคน้หาความหมายใหต้รงกนั 
 แอนเดอร์สัน (Anderson 1985, อา้งถึงใน สุวรรณี สินทรัพย ์2545 : 13) ใหค้วามหมาย
ของการอ่านวา่เป็นกระบวนการคน้หาความหมายในหลายระดบักล่าวคือผูอ่้านตอ้งใชค้วามสามารถ
ในการหาความหมายตั้งแต่ระดบัตวัอกัษรหรือระดบัคาํ โครงสร้างภาษาไปสู่ระดบัความหมายการ
อ่านเพื่อความเขา้ใจเกิดจากการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้ความ โครงสร้างของเร่ืองกบัความรู้เดิมซ่ึงจะ
ช่วยสร้างสมมุติฐานเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 
 กดูแมน (Goodman 1995, อา้งถึงใน ธียาน์พร ขาวสะอาด 2549 : 11) กล่าวว่า การอ่าน
เป็นกระบวนการรับรู้ภาษาและเป็นกระบวนการทางภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยาท่ีสลบัซบัซอ้น โดย
เร่ิมจากผูเ้ขียนนาํเสนอและถ่ายทอดความคิดต่างๆ ในรูปของการเขียนและส้ินสุดลงท่ีการตีความ
ของผูอ่้าน กล่าวอีกนยัหน่ึงคือ ผูเ้ขียนทาํหนา้ท่ีใส่รหัสขอ้มูล ส่วนผูอ่้านทาํหนา้ท่ีถอดรหัสขอ้มูล
โดยใชภ้าษาเป็นส่ือในการส่ือสาร 
 จากความหมายของการอ่านดังท่ีกล่าวมา สรุปได้ว่า การอ่านเป็นกระบวนการ
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ขียนกบัผูอ่้าน โดยอาศยัความรู้และประสบการณ์เดิมของผูอ่้านในการทาํ
ความเขา้ใจเน้ือหาความคิด โครงสร้างภาษาตลอดจนความสัมพนัธ์ หรือความต่อเน่ืองของขอ้ความ
ท่ีผูเ้ขียนตอ้งการส่ือได ้
              
องค์ประกอบทีสํ่าคญัในการอ่านภาษาองักฤษ 
               นักการศึกษาหลายท่านไดใ้ห้ทศันะเก่ียวกบัองคป์ระกอบของความเขา้ใจในการอ่าน
ภาษาองักฤษ และองคป์ระกอบของความสามารถในการอ่านเพื่อความเขา้ใจไวม้ากมายซ่ึงสรุปได้
ดงัน้ี 
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 มิลเลอร์ (Miller 1990,  อา้งถึงใน ธียาน์พร ขาวสะอาด 2549 : 17) กล่าวถึงองคป์ระกอบ
ท่ีสาํคญัในการอ่านภาษาองักฤษว่าประกอบไปดว้ยปัจจยัหลกั 2 ประการคือ 1) ปัจจยัจากตวัผูอ่้าน
ไดแ้ก่ ความรู้เดิมของผูอ่้าน ความสนใจในการอ่าน จุดประสงคใ์นการอ่าน 2) ปัจจยัจากส่ิงแวดลอ้ม
รอบตวัผูอ่้านไดแ้ก่ ความยาวของบทอ่าน รูปแบบของบทอ่าน 
              ไรเดอร์ และ เกรฟส์ (Ryder and Graves 1994, อา้งถึงใน อมรศรี แสงส่องฟ้า 2545 : 18) 
กล่าวถึงองค์ประกอบของความเขา้ใจในการอ่านว่าประกอบไปด้วย 1) โครงสร้างความรู้เดิม 
(Schemata) 2) กลวิธีควบคุมการเรียนรู้ (Metacognition) 3) กระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
(Information processing)  

 พอร์คาโร (Porcaro 2001, อา้งใน ธียาน์พร ขาวสะอาด 2549 : 13) เสนอแนวความคิด
เก่ียวกบัองคป์ระกอบของความเขา้ใจในการอ่านว่าประกอบไปดว้ย วิธีการอ่าน ความรู้เดิมของ
ผูอ่้าน ความเหมาะสมของระดบัภาษาและความน่าสนใจของเน้ือเร่ือง   

 พชัรี  โภคาสัมฤทธ์ิ (2529 : 18) กล่าวถึงองค์ประกอบของความเขา้ใจในการอ่าน
ภาษาองักฤษว่าประกอบไปด้วย ประสบการณ์ ภูมิหลงั และความสามารถทางภาษาของผูอ่้าน 
ประสบการณ์ในการอ่าน ความสนใจและความคุน้เคยกบัเร่ืองท่ีอ่าน 
               ถิรวฒัน์  ตนัทนิส (2550 : 121) กล่าวว่า การทาํความเขา้ใจในการอ่านนั้นตอ้งอาศยั
องค์ประกอบหลายอย่างเพื่อช่วยให้ผูอ่้านเกิดความเข้าใจในการอ่านสามารถ สรุปได้เป็น 3 
องคป์ระกอบใหญ่ๆ ไดแ้ก่ ผูอ่้าน หมายถึงพื้นความรู้เดิมของผูอ่้าน ความสามารถของผูอ่้านในการ
ใช้กลวิธีในการอ่าน องค์ประกอบท่ีสอง คือ เน้ือเร่ืองท่ีอ่าน เช่น คาํศัพท์ ข้อเท็จจริงต่างๆ 
องคป์ระกอบสุดทา้ยคือ บริบทของการอ่าน เช่น ลกัษณะของบทอ่าน สถานการณ์การอ่าน        
 อุบลวรรณ ปรุงวนิชพงษ ์ (2551 : 20) กล่าวสรุปถึงองคป์ระกอบของความเขา้ใจในการ
อ่านท่ีจะทาํให้นักเรียนประสบความสําเร็จในการอ่านภาษาองักฤษว่าผูอ่้านตอ้งมีความสามารถ
เข้าใจความหมายตั้ งแต่ระดับคาํ ระดับย่อหน้า ความสัมพนัธ์ระหว่างแต่ละย่อหน้าของเร่ือง         
โดยอาศยัความรู้เก่ียวกบัภาษา วฒันธรรม และประสบการณ์เดิม มาเช่ือมโยงเขา้กบัเร่ืองท่ีอ่าน 
รวมทั้งความสามารถในการตีความ จุดมุ่งหมายในการอ่านและและการใชก้ลวิธีท่ีเหมาะสมกบัการ
อ่านแต่ละประเภท 
 จากทศันะของนักการศึกษาดงัท่ีกล่าวมาสรุปไดว้่า องคป์ระกอบท่ีสําคญัในการอ่าน
ภาษาองักฤษของนกัเรียนไทยระดบัประถมศึกษาประกอบไปดว้ยปัจจยัหลกั 2 ประการคือ  1)ปัจจยั
จากตัวผูเ้รียนได้แก่ ความรู้ทางภาษา ทั้ งเร่ืองเสียง ศัพท์ โครงสร้างท่ีจาํเป็นต่อการอ่านเร่ือง 
ประสบการณ์เดิม ตลอดจนความรู้รอบตวัดา้นต่างๆ ของผูอ่้านท่ีมีผลต่อการคาดคะเน คิดพิจารณา 
เช่ือมโยง เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจองคป์ระกอบดงักล่าวยงัส่งผลต่อความง่ายในการทาํความเขา้ใจใน
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ส่ิงท่ีอ่านภายในเวลาท่ีจาํกดัอีกดว้ย  2) ปัจจยัจากบทเรียนไดแ้ก่ ลกัษณะหรือรูปแบบของบทอ่าน 
ความน่าสนใจของบทอ่าน ความยาวของบทอ่าน ความยากง่ายของคาํและประโยคท่ีใชใ้นบทอ่าน  
 
ความเข้าใจในการอ่านภาษาองักฤษ 
 ความเขา้ใจในการอ่านคือความสามารถท่ีผูอ่้านรู้ความหมายของขอ้ความท่ีอ่านไดเ้ป็น
อย่างดีและมีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจข้อความของผู ้เขียนได้อย่างถูกต้อง ซ่ึงถือว่าเป็น
วัตถุประสงค์หลักของการอ่าน การท่ีผูอ่้านจะเกิดความเข้าใจในการอ่านนั้ นต้องข้ึนอยู่กับ
ความสามารถในการอ่านของผูอ่้านเองและปัจจยัจากเน้ือหาของบทอ่าน ความเขา้ใจในการอ่านมี
ความสาํคญัอยา่งมากต่อทกัษะการอ่าน ซ่ึงมีนกัการศึกษาหลายท่านกล่าวถึงความเขา้ใจในการอ่าน
ไวด้งัน้ี 
              สมุทร เซ็นเชาวนิช (2551: 101) กล่าวว่าความเขา้ใจคือความสามารถท่ีจะอนุมาน
ขอ้สนเทศหรือความหมายอนัพึงประสงคจ์ากส่ิงท่ีอ่านมาแลว้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเท่าท่ี
จะทาํได ้ความเขา้ใจน้ีเป็นเร่ืองท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาและประสบการณ์ต่างๆ
หลายๆดา้นของแต่ละคนและถือเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัยิง่อยา่งหน่ึงของการอ่าน ถา้อ่านแลว้ไม่
เกิดความเขา้ใจใดๆ เลยก็อาจจะกล่าวไดว้่าการอ่านท่ีแทจ้ริงยงัไม่เกิดข้ึนและการอ่านในลกัษณะน้ี
จึงเป็นไดแ้ค่เพียงการเห็นตวัหนังสือปรากฏอยู่บนหน้ากระดาษเท่านั้นไม่ส่ือความหมายอะไร
ทั้ งส้ิน นอกจากจะทาํให้เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์แล้วยงัไม่ได้อะไรจากการอ่านอีกด้วย 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของชุง (Cheung 1998, อา้งถึงใน อมรรัตน์ นดัดาหลง 2551 : 103)  ไดศึ้กษา
กลวิธีในการอ่านภาษาองักฤษท่ีนกัศึกษาชาวจีนจากประเทศไตห้วนัใชใ้นการอ่านเพื่อความเขา้ใจ
โดยทาํการวิจยักบักลุ่มตวัอย่างจาํนวน 10 คนท่ีลงทะเบียนเป็นนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัแคนซสั
ประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มตวัอยา่งแสดงความคิดเห็นออกมาเป็นถอ้ยคาํ (Think – Aloud) ในขณะ
ท่ีอ่านบทอ่านภาษาองักฤษรวมถึงมีการสัมภาษณ์และใหก้ลุ่มตวัอยา่งทาํแบบสอบถามเก่ียวกบักลุ่ม
ตวัอยา่ง ผลการวิจยัพบวา่ ถึงแมก้ลุ่มตวัอยา่งจะมีตวัแปรดา้นวฒันธรรมและภาษาท่ีหน่ึงร่วมกนั แต่
ความแตกต่างในการใชก้ลวิธีการอ่านของกลุ่มตวัอยา่งนั้นเกิดจากตวัแปรดา้นประสบการณ์ ความ
ถนดั ลกัษณะการเรียนรู้ ความสามารถทางภาษา ลกัษณะนิสัย ความสนใจในการเรียนภาษาองักฤษ
และสายการเรียนท่ีมีความแตกต่างกนั รวมทั้งวตัถุประสงคใ์นการอ่านท่ีแตกต่างกนัของแต่ละคนก็
ยงัเป็นปัจจยัสาํคญัต่อการใชก้ลวิธีการอ่านภาษาองักฤษท่ีแตกต่างกนัอีกดว้ย 
            เรเกอร์และเรเกอร์ (Raygor and Raygor 1985, อา้งถึงใน สุวรรณี สินทรัพย ์2545 : 14)
กล่าวว่าเ ม่ือผู ้อ่านอ่านงานเขียนแสดงว่าผู ้เ ขียนและผู ้อ่านได้นําบางส่ิงบางอย่างเข้ามาใน
กระบวนการอ่านนั้น ผูเ้ขียนและผูอ่้านต่างมีประสบการณ์เดิม ภาษา ทกัษะในการเขียนหรือทกัษะ
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การอ่าน ตลอดจนจุดประสงคใ์นการอ่าน เม่ือองคป์ระกอบเหล่าน้ีรวมกนัจะเกิดกระบวนการความ
เข้าใจข้ึนมาแทน บางคร้ังกระบวนการน้ีล้มเหลวเน่ืองจากคุณลักษณะของผูเ้ขียนและผูอ่้าน          
ไม่สอดคลอ้งกนั เช่น ผูเ้ขียนใชภ้าษาท่ีผูอ่้านไม่เขา้ใจ เป็นตน้ นอกจากน้ีผูอ่้านตอ้งมีความสามารถ
ในการอ่านเร่ืองด้วยความตั้ งใจและเร่ืองท่ีอ่านต้องน่าสนใจด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ       
จอห์นสัน (Johnson 1986, อา้งถึงใน อมรรัตน์ นัดดาหลง 2551: 102) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั
ความสัมพนัธ์ระหว่างการอ่านและการเขียนกบัผูเ้รียนภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสอง โดยศึกษาว่า
ความรู้เดิมและประสบการณ์ (Schema) ของผูเ้รียนจะส่งผลต่อความเขา้ใจในการอ่านและเขียน
อย่างไร กลุ่มตวัอย่างแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่มไม่มีความรู้เดิมเก่ียวกบัการเขียน     
มาก่อน จาํนวน 15 คน กลุ่มท่ี 2 เป็นนักเรียนท่ีมีความรู้เดิม มีความสามารถในการเขียนมาก่อน 
จาํนวน 20 คน ผลการวิจยัพบว่าความรู้เดิมในการเขียนนั้นทาํให้นกัเรียนมีความเขา้ใจในการอ่าน
มากข้ึนและมีความคงทนในการจาํอีกดว้ยซ่ึงผลการวิจยัน้ีแสดงใหเ้ห็นว่าความสามารถในการเขียน
ท่ีอาศยัประสบการณ์เดิมจะส่งผลต่อความเขา้ใจในการอ่านอีกดว้ย 
             นอกจากน้ียงัพบว่าทศันะน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เลมสั (Lemus 1996, อา้งถึงใน 
อมรรัตน์ นดัดาหลง 2551 : 103) ไดศึ้กษาความสมัพนัธ์ของกลยทุธ์การสอนอ่านภาษาองักฤษท่ีเนน้
พื้นฐานประสบการณ์ท่ีมีต่อความเขา้ใจในการอ่านของนกัเรียน LEP (Limited English Proficient) 
โดยไดข้อ้มูลซ่ึงรวบรวมจากการสัมภาษณ์ การศึกษารายกรณี แฟ้มสะสมผลงาน การทดสอบแบบ
เป็นทางการและไม่เป็นทางการและการจดบนัทึกในแฟ้มสะสมผลงานมีดงัน้ี 1) ขอ้มูลส่วนตวั       
2) การศึกษา 3) พฤติกรรมผูเ้รียน 4) พฤติกรรมผูส้อน 5) วิธีการสอน และ 6) การจดัชั้นเรียน      
การวิเคราะห์ขอ้มูลจากการจาํแนกชนิดพฤติกรรมและแปลความออกมา ผลการวิจยัช้ีให้เห็นว่า
ความสัมพนัธ์ระหว่างกลยุทธ์ของความเขา้ใจในการอ่าน ความคล่องแคล่วของการใชภ้าษา การ
จดัลาํดบัความคิด และความซํ้ าซอ้นของการพฒันาความเขา้ใจในการอ่าน ระดบัความชาํนาญทาง
ภาษาของนกัเรียนเพิ่มข้ึนจาก ระดบั LEP  ไปสู่ระดบั  FEP (Fluent English Proficient) ซ่ึงวดัโดย
ใช ้ LAS (Learning Assessment System) จากการวดัโดยใช ้LAS แสดงใหเ้ห็นว่าการพฒันาทกัษะ
การพดูเพิ่มข้ึน 2 ระดบั การพฒันาความเขา้ใจในการอ่านเพ่ิมข้ึน 1 ระดบั ส่วนการพฒันาระดบัการ
เขียนคงเดิม 
 ไรเชคและเลอร์เนอร์ (Richek and Lerner 1989, อา้งถึงใน อุบลวรรณ ปรุงวนิชพงษ ์
2551 : 19) กล่าวถึงการอ่านเพื่อความเขา้ใจว่าเป็นกระบวนการของการสร้างความหมายโดยการ
ปฏิสัมพนัธ์แบบพลวตั (Dynamic) ระหว่างผูอ่้าน บทอ่าน และบริบทหรือสถานการณ์ของการอ่าน 
ซ่ึงแสดงว่าผูอ่้านไม่ไดมี้ความสามารถในการอ่านเพียงระดบัเดียว แต่ความรู้เดิม ความสนใจ และ
สถานการณ์ของการอ่านมีผลให้ผูอ่้านสามารถอ่านได้หลากหลายตามระดับความยากง่าย 
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สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนูแนน (Nunan 1985, อา้งถึงใน อมรรัตน์ นดัดาหลง 2551 : 102) ได้
ศึกษาเก่ียวกบัความคุน้เคยในดา้นเน้ือหาและการรับรู้ความสมัพนัธ์ของเน้ือความในการอ่านภาษาท่ี
สองโดยมีนกัเรียนสองกลุ่ม กลุ่มท่ี 1 เป็นนกัเรียนท่ีมาถึงออสเตรเลียก่อนโรงเรียนเปิดเทอม กลุ่มท่ี 
2 เป็นนกัเรียนท่ีมาถึงออสเตรเลียหลงัโรงเรียนเปิดเทอม นกัเรียนทั้งสองกลุ่มไดอ่้านเร่ืองท่ีคุน้เคย
กับชีวิตประจําวันและเร่ืองท่ีบรรยายถึงชีวิตของครอบครัวท่ีมาอยู่ในออสเตรเลียปรากฏว่า
ความคุน้เคยในเน้ือหาทาํให้นกัเรียนเขา้ใจความสัมพนัธ์ของเน้ือความในเร่ืองท่ีอ่านไดดี้กว่าความ
ไม่คุน้เคยกบัเน้ือหานั้น 
               บณัฑิต อนุญาหงษ ์(2550 : 16) กล่าวสรุปถึงความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษว่าการ
เข้าใจบทอ่านท่ีดีนั้ นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการด้วยกันเช่น  ประสบการณ์เดิม
ความสามารถทางภาษา ความคิดรวบยอด ความสนใจ ทศันคติท่ีดีต่อการอ่าน และจุดมุ่งหมายใน
การอ่านประกอบเขา้ดว้ยกนัเพื่อให้เขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านไดดี้ข้ึน นอกจากนั้นตอ้งเขา้ใจภาษา ตวัอกัษร
และความสามารถในการตีความของผูอ่้านดว้ย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนิยม สารรัตน์ (2524,     
อา้งถึงใน อมรศรี แสงส่องฟ้า  2545 : 55 ) ทาํการวิจยัเปรียบเทียบเจตคติและแรงจูงใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษระหว่างโปรแกรมศิลปศึกษา  กับผู ้เ รียนโปรแกรมวิทยาศาสตร์ของนักเรียน              
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 เขตการศึกษา 9 พบว่า ผลการเรียนของนกัเรียนมีความสัมพนัธ์กบัเจตคติและ
แรงจูงใจในการเรียนภาษาองักฤษ กล่าวคือ ถา้นกัเรียนมีเจตคติ และแรงจูงใจสูงก็จะมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูง ถา้นกัเรียนมีเจตคติ และแรงจูงใจตํ่าผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจะตํ่าดว้ย 
              คาร์เรล (1984, อา้งถึงใน ดวงพร อายกุาร 2547 : 37) กล่าวถึงความเขา้ใจในการอ่านว่า
เป็นกระบวนการความสัมพนัธ์ระหว่างเน้ือหาและความรู้เดิมของผูอ่้าน ซ่ึงประกอบไปดว้ยความรู้
และประสบการณ์เก่ียวกับส่ิงของ สถานท่ี  ความสัมพันธ์ มโนทัศน์ ความรู้สึกและทัศนคติ 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เชาวด์รี (Chaudhry 2002, อา้งถึงใน กาญจนา แกว้จาํรัส 2551 : 85)      
ไดศึ้กษากลวิธีการอ่านเพื่อความเขา้ใจของเดก็ชาวปากีสถานท่ีอพยพมาอยูใ่นรัฐนิวยอร์ค เด็กกลุ่มน้ี
จะไดอ่้านภาษาองักฤษในฐานะภาษาท่ีสอง กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนหญิง 5 คน นกัเรียนชาย 1 คน
อายรุะหว่าง 11 – 13 ปี ซ่ึงอาศยัอยูใ่นอเมริกามาประมาณ 1- 3 ปี บทอ่านสาํหรับกลุ่มตวัอยา่งมี
จาํนวนคาํประมาณ 250 คาํ เป็นบทอ่านท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัวฒันธรรมท่ีคุน้เคยและวฒันธรรมท่ีไม่
คุน้เคยให้อ่านโดยใชเ้ทคนิคการอ่านแบบการบอกกระบวนความคิด (Think Aloud Technique) 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีใช้กลวิธีการอ่านกับบทอ่านเก่ียวกับวฒันธรรมท่ีคุน้เคยมีคะแนน
มากกว่าการใชบ้ทอ่านเก่ียวกบัวฒันธรรมท่ีไม่คุน้เคย นกัเรียนสามารถระลึกรายละเอียดและขยาย
ความของบทอ่านไดม้ากกวา่บทอ่านท่ีไม่คุน้เคย 
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               ดงันั้นความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษเป็นกระบวนการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูอ่้าน
กบับทอ่าน ความเขา้ใจถือว่าเป็นเป้าหมายท่ีสาํคญัท่ีสุดของการอ่าน กระบวนการเขา้ใจบทอ่านท่ีดี
นั้นมีองคป์ระกอบท่ีสาํคญัหลายประการเช่น ความสามารถทางภาษาของผูอ่้าน ประสบการณ์ หรือ
ความรู้เดิมของผูอ่้าน จุดประสงคใ์นการอ่าน ทศันคติ ความสนใจในการอ่าน 

 
ตัวแปรทางจิตวทิยาทีเ่กีย่วข้องกบัการอ่าน  
             จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องในทัศนะของผูว้ิจัยตัวแปรทางจิตวิทยาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการอ่านน่าจะประกอบดว้ยตวัแปรดงัน้ี 
 1. ทศันคติ   (Attitude) หมายถึง แนวโน้มท่ีบุคคลจะตอบสนองต่อวตัถุ สัญลกัษณ์  
มโนภาพหรือ สถานการณ์ต่างๆ ดว้ยวิถีทางท่ีแน่นอน  แกริสัน 1972, อา้งถึงใน พาสนา จุลรัตน์ 
2548 : 180 )  
 ทศันคติเป็นเร่ือง ของความชอบ ความไม่ชอบ ความลาํเอียง ความคิดเห็น ความรู้สึก
ของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง และมักจะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลรับรู้หรือประเมินผูอ่ื้น ตลอดจน
เหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม นกัจิตวิทยาเช่ือว่าทศันคติเป็นเร่ืองท่ีแกไ้ขได ้ดงันั้นถา้ตอ้งการให้ผูเ้รียน
เกิดการเรียนรู้ท่ีดี ก็คือการเปล่ียนแปลงให้เกิด ทศันคติท่ีดีต่อการเรียนรู้นั้นๆ นั่นเอง ทศันคติมี        
2 ประเภทคือ ทศันคติทางบวกหมายถึง แนวโน้มท่ีบุคคลจะเขา้หาส่ิงเร้าหรือสถานการณ์นั้นใน
ลกัษณะของความพึงพอใจ ความชอบ เห็นดว้ย หรือสนบัสนุน ทศันคติทางลบหมายถึงแนวโนม้ท่ี
บุคคลจะถอยหนีจากส่ิงเร้าหรือสถานการณ์นั้นๆ ในลกัษณะไม่พึงพอใจ ไม่เห็นด้วย หรือไม่
สนบัสนุน  (พาสนา จุลรัตน์ 2548 : 180 )    
  ทศันคติต่อการเรียนภาษา (Attitude) อจัฉรา วงศโ์สธร (2539 : 47) ไดก้ล่าวไวว้า่ ในการ
เรียนรู้ภาษา ทศันคติมีบทบาทสําคญัเพราะความสําเร็จในการเรียนภาษาต่างประเทศข้ึนอยู่กับ
ทศันคติของผูเ้รียนท่ีมีต่อเจา้ของภาษาด้วย ทศันคติ และความถนัดทางภาษาต่างก็เก่ียวขอ้งกับ
ผลสาํเร็จในการเรียนภาษาต่างประเทศของผูเ้รียน แต่ไม่ข้ึนต่อกนัเอง ทั้งน้ีเพราะผูเ้รียนอาจมีความ
ถนัดตํ่า และทศันคติท่ีดี หรือมีความถนัดสูง แต่มีทศันคติไม่ดีต่อการเรียนภาษาต่างประเทศก็ได ้
ความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติ และความสําเร็จในการเรียนภาษาไดมี้นักวิชาการดา้นการเรียนรู้
ภาษาเสนอไวเ้ป็นรูปแบบต่างๆ กนัดงัน้ี 
 Gardner and Lambert (1959) เสนอว่า ความสัมพนัธ์เป็นแนวตรง คือ ผูท่ี้มีทศันคติท่ีดีจะมี
ความสาํเร็จในการเรียนภาษา 
 

ทศันคติทางบวก                ความสาํเร็จในการใชภ้าษา 
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 Savignon (1972, อา้งถึงใน อจัฉรา วงศโ์สธร 2539 : 47) ไดเ้สนอแนวคิดว่าความสาํเร็จ
ในการเรียนภาษาต่างประเทศน่าจะมีอิทธิพลต่อทศันคติ โดยท่ีผูเ้รียนเรียนไดดี้ จะมีทศันคติท่ีดีต่อ
ภาษา และผูเ้รียนเรียนไม่ดี กจ็ะมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อภาษานั้น 
 
                ผูเ้รียนภาษาไดดี้                    ทศันคติท่ีดีต่อภาษาท่ีเรียน 
ผูไ้ม่ประสบความสาํเร็จในการเรียนภาษา               ทศันคติท่ีไม่ดีต่อภาษาท่ีเรียน 

 
 นักวิชาการอีกกลุ่มหน่ึงมีความเห็นว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติและการเรียน
ภาษาต่างประเทศนั้นอาจเป็นใน 2 ทิศทาง และอาจเปล่ียนแปลงได ้ข้ึนอยู่กบับุคคล ส่ิงแวดลอ้ม 
และกิจกรรมท่ีใชใ้นการเรียน (Oller 1977 : Upsher,et.al.,1978) 
              ดังท่ีกล่าวมาถึงเร่ืองทศันคติต่อการเรียนภาษา สรุปได้ว่าทศันคติท่ีดีของนักเรียนมี
บทบาทสาํคญัและมีผลต่อความสาํเร็จในการเรียนภาษา 
 2. แรงจูงใจในการเรียนภาษา (Motivation) อจัฉรา วงศ์โสธร (2539 : 49) กล่าวว่า 
แรงจูงใจ หมายถึง คุณลกัษณะทางจิตวิทยาท่ีสัมพนัธ์กบัความมานะพยายาม ความเสียสละทุ่มเท
ใหก้บัส่ิงใดส่ิงหน่ึงในดา้นการเรียนรู้ภาษา แรงจูงใจท่ีเกิดข้ึนอาจมาจากความสนใจท่ีแทจ้ริงต่อผูใ้ช้
ภาษาท่ีตนเรียน หรือความรักเรียนภาษา หรือแรงจูงใจอาจเกิดข้ึนจากความรู้ถึงประโยชน์ของการ
ใชภ้าษา 
 ในการเรียนภาษาท่ีสองแรงจูงใจมี 2 ประเภท คือ แรงจูงใจท่ีเกิดจากความตอ้งการท่ีจะ
เหมือนชนชาติท่ีเป็นเจา้ของภาษา และความสนใจอย่างแทจ้ริงท่ีจะรู้จกัชนชาตินั้นๆ แรงจูงใจ
ประเภทน้ีสะทอ้นให้เห็นถึงความเตม็ใจ และความตอ้งการของผูเ้รียนท่ีจะเป็นเหมือนสมาชิกอ่ืนๆ 
ของชุมชนท่ีใชภ้าษานั้น แรงจูงใจอีกประเภทหน่ึงเกิดจากความตอ้งการใชป้ระโยชน์ เช่น ความ
ตอ้งการไดรั้บการยอมรับในสังคม หรือประโยชน์ทางเศรษฐกิจ แรงจูงใจเพ่ือใชป้ระโยชน์น้ีผูเ้รียน
มีเพียงเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคบ์างอยา่งและเม่ือบรรลุแลว้การเรียนภาษาต่างประเทศกส้ิ็นสุดลง 
 ลาโด (Lado 1964, อา้งถึงใน อมรรัตน์ นดัดาหลง 2551 : 27) กล่าวว่าแรงจูงใจความ
สนใจมีแนวโน้มเกิดจากแรงจูงใจ ครูสามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดข้ึนในตวันักเรียนไดโ้ดยการ
ส่งเสริม ให้กาํลงัใจ เสนอผลสะทอ้นกลบั (Feedback) และใชส่ิ้งเร้าต่างๆ ให้นกัเรียนเกิดแรงจูงใจ 
ในการสอนของครูควรใหน้กัเรียนเกิดทศันคติท่ีดีในพื้นฐานการอ่านเบ้ืองตน้ การเรียนการสอนท่ีดี
มกัจะเกิดแรงจูงใจปรากฏอยู่ดว้ย เช่นในการเรียนการสอนอ่านท่ีมีการทดสอบอยู่ดว้ย นกัเรียนจะ
เกิดความวิตกกงัวลและความกลวัก็เป็นแรงจูงใจช่วยทาํให้คะแนนดีข้ึนกว่าการทาํแบบฝึกหัด
ธรรมดาปราศจากการแข่งขนัซ่ึงทาํใหน้กัเรียนไม่มีแรงจูงใจ 
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 กามาร์ (Kharmar 1971, อา้งถึงใน อมรศรี แสงส่องฟ้า 2545 : 52) สรุปผลงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจในการเรียนภาษาต่างประเทศ พบว่า การท่ีจะประสบความสาํเร็จนั้นเกิดจาก
ความปรารถนาท่ีจะอยูก่บัผูอ่ื้นในสังคม และมีความสุขท่ีไดพู้ดเลียนแบบชาวต่างประเทศ อีกทั้งมี
แรงจูงใจมากข้ึนหากผูส้อนและเน้ือหาท่ีสอนมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน 
 เนลสัน และ จาโคโบวิทส์ (Nelson and Jacobovits 1997, อา้งถึงใน อมรศรี แสงส่องฟ้า 
2545 : 51) กล่าวว่า แรงจูงใจเป็นองคป์ระกอบพ้ืนฐานท่ีสาํคญัในการเรียนภาษา เพราะจากการ
วิเคราะห์องคป์ระกอบในการเรียนภาษาต่างประเทศของผูเ้รียนพบว่า มีองคป์ระกอบ 4 ประการ คือ  
ความถนดั สติปัญญา ความมานะพยายาม หรือแรงจูงใจในการเรียน และองคป์ระกอบอ่ืนๆ 
 คูเปอร์ (Cooper 1979, อา้งถึงใน อมรรัตน์ นดัดาหลง 2551 : 22) กล่าวถึงแรงจูงใจใน
การอ่านวา่ นกัเรียนหรือผูท่ี้มีแรงจูงใจและความสนใจในการอ่านทาํใหก้ารอ่านมีประสิทธิภาพและ
ครูจะสอนไดง่้ายข้ึน 
 จากทศันะของนักการศึกษาท่ีกล่าวถึงเร่ืองแรงจูงใจสรุปไดว้่า แรงจูงใจในการเรียน
ภาษาเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัประการหน่ึง เป็นส่ิงท่ีสามารถสร้างได ้ผูท่ี้มีแรงจูงใจในการอ่านท่ีดี
จะทาํใหก้ารอ่านมีประสิทธิภาพ 
            3. ความตอ้งการและความสนใจ ในการอ่าน (Need and Interesting) ความสนใจในการ
อ่านของผูอ่้านแต่ละวยั จะต่างกันไปตามพฒันาการและพ้ืนฐานความตอ้งการในแต่ละช่วงวยั 
บนัลือ พฤกษะวนั (2534 : 15) กล่าวถึงลกัษณะแห่งวยักบัความสนใจในการอ่านของเด็กท่ีอยูใ่นวยั
ประถมศึกษาไวด้งัน้ี ช่วงความสนใจต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงไดย้าวนานประมาณ 50-60 นาทีหรือมากกว่า
นั้น  มีความสนใจและเร่ิมเรียนรู้เก่ียวกบันามธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมใกลต้วั 
สามารถท่ีจะอ่านและใชค้วามคิดเป็นอิสระ และภาวนา ดาวเรือง (2550) ไดก้ล่าวสรุปเร่ืองความ
ตอ้งการและความสนใจของเด็กในวยัระดบัประถมศึกษาไวว้่า เด็กท่ีเรียนในระดบัน้ีมีความพร้อม
และความสนใจในการอ่านหนังสือกวา้งขวางข้ึน เด็กชายและเด็กหญิงมีความสนใจในการอ่าน
บางส่วนคลา้ยกนัและบางส่วนต่างกนั ดงันั้นในการเลือกเร่ืองมาให้นักเรียนอ่านจะตอ้งคาํนึงถึง
ความสนใจของเด็กวยัน้ีดว้ย เพราะถา้เด็กไดอ่้านเร่ืองไดต้รงกบัความสนใจ และเหมาะสมกบัวยัจะ
ช่วยกระตุน้ความสนใจ และจะทาํใหเ้ดก็มีความตอ้งการอ่านมากข้ึน 
  นอกจากน้ียงัพบผลการวิจยัของลาโด (Lado 1964, อา้งถึงใน อมรรัตน์ นดัดาหลง 2551 
: 27 ) กล่าวว่า ความสนใจเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัท่ีช่วยให้เกิดความเขา้ใจในส่ิงท่ีอ่านโดยนกัเรียนมี
แนวโนม้ท่ีจะเขา้ใจเร่ืองราวต่างๆ ท่ีอ่านไดดี้ข้ึนถา้เขามีความสนใจในเร่ืองนั้นๆ และยงัสอดคลอ้ง
กบัผลการวิจยัของ Estes and Vaughn (1973) ท่ีพบว่าความเขา้ใจของนกัเรียนจะดีข้ึนถา้นกัเรียน
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อ่านขอ้ความท่ีเขาสนใจ นอกจากน้ียงัเสนอแนะว่าควรมีการศึกษาถึงภูมิหลงัดว้ยว่าสาเหตุเพราะ
ความสนใจหรือเพราะมีความรู้ในเร่ืองท่ีอ่านทาํใหน้กัเรียนเขา้ใจขอ้ความท่ีอ่าน 
 จากท่ีกล่าวมาถึงตวัแปรทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ่านสรุปไดว้่าการเลือกส่ือการ
อ่าน เน้ือหาการอ่านมีผลต่อประสิทธิภาพและแรงจูงใจในการอ่านของนกัเรียน การใชเ้น้ือหาการ
อ่านท่ีนกัเรียนคุน้เคย  เน้ือหาการอ่านท่ีมีประโยชน์ เน้ือหาท่ีนกัเรียนสนใจ เน้ือหาท่ีตรงกบัความ
ตอ้งการของนกัเรียน จะทาํใหไ้ดป้ระโยชน์หลายอยา่ง เช่น การเพ่ิมแรงจูงใจในการเรียนภาษา การ
สร้างความรู้สึกท่ีดีต่อการเรียนภาษา ช่วยลดความวิตกกงัวลในการเรียน 

 
กรอบแนวคดิของงานวจัิย  
               งานวิจยัน้ีมีท่ีมาของกรอบแนวคิดงานวิจัยจากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการอ่านภาษาองักฤษ ไดแ้ก่เร่ือง การอ่านและความหมายของการอ่าน องคป์ระกอบท่ี
สําคญัในการอ่านภาษาองักฤษ ความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษ และตวัแปรทางจิตวิทยาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการอ่านทาํให้เกิดองคค์วามรู้ และกรอบแนวคิดของการศึกษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนประถมศึกษา และพบลกัษณะของ
บทเรียนภาษาองักฤษท่ีมีผลต่อความเขา้ใจในการอ่านของนกัเรียนประถมศึกษา ซ่ึงสามารถแสดง
แผนภูมิของกรอบแนวคิดงานวิจยัไดด้งัน้ี  
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แผนภูมิท่ี 2 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 จากแผนภูมิท่ี 2 กรอบแนวคิดในการศึกษาสามารถอธิบายความเช่ือมโยงของกรอบ
แนวคิดในการศึกษาได้ว่า ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนประถมศึกษา 
ประกอบดว้ยปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ ไดแ้ก่ ความรู้
พื้นฐานทางภาษาองักฤษ ความรู้พื้นฐานในเร่ืองท่ีเรียน ความยากง่ายของบทเรียน ความรู้สึกขณะ
เรียน ความเขา้ใจขณะเรียน และความวิตกกงัวลขณะเรียน นอกจากน้ีลกัษณะของบทเรียนยงัมีผล
ต่อความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษ ซ่ึงไดแ้ก่ คาํศพัทแ์ละโครงสร้างภาษาของบทอ่าน รูปแบบ
โครงสร้างเน้ือหาของบทอ่าน ประโยชน์ของบทอ่าน ความน่าสนใจของบทอ่าน และบทอ่านตรง
กบัความตอ้งการของผูเ้รียน 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถ 
ในการอ่านภาษาองักฤษ 

ความรู้พ้ืนฐานภาษาองักฤษ 
ความรู้พ้ืนฐานในเร่ืองท่ีเรียน 
ความยากง่ายของบทเรียน 

ความรู้สึกขณะเรียน 
ความเขา้ใจขณะเรียน 

ความวติกกงัวลขณะเรียน 

ลกัษณะของบทเรียนท่ีมีผลต่อ 
ความเขา้ใจ 

ในการอ่านภาษาองักฤษ 

คาํศพัทแ์ละโครงสร้างภาษาของบทอ่าน 
รูปแบบโครงสร้างเน้ือหาของบทอ่าน 

ประโยชน์ของบทอ่าน 
ความน่าสนใจของบทอ่าน 
ตรงความตอ้งการของผูเ้รียน 

ความเขา้ใจในการ
อ่านภาษาองักฤษ 
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บทที ่3 
 

วธีิการดําเนินการวจัิย 
 
 การศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของ
นักเรียนประถมศึกษา มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถในการอ่าน
ภาษาองักฤษของนกัเรียนประถมศึกษาและเพื่อศึกษาลกัษณะของบทเรียนท่ีมีผลต่อความเขา้ใจใน
การอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนประถมศึกษา งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) เพี่อคน้หาเหตุผลและความคิดเห็นจากนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งและนาํผลของขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การสมัภาษณ์นกัเรียนมาสร้างขอ้สรุปประกอบกบัการศึกษาวรรณกรรม 
 ขั้นตอนการเกบ็ขอ้มูลงานวิจยัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 1. กลุ่มตัวอย่างและการคดัเลอืกกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยัน้ี ประกอบไปดว้ย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6โรงเรียนวดันิมมานรดี เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ในปี
การศึกษา 2553 จาํนวนทั้งส้ิน 12 คน 
             การคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างในงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)โดยการคดัเลือกนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 2 ห้องเรียน
จากจาํนวน 9 ห้องเรียน แลว้นาํมาคดัเลือกนักเรียนห้องละ 6 คน โดยใชต้วัแปรคะแนนสอบวิชา
ภาษาองักฤษในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 แบ่งนักเรียนเป็นนักเรียนกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน   
กลุ่มละ 3 คน รวมจาํนวนกลุ่มตวัอย่างทั้ งส้ิน 12 คน กลุ่มตวัอย่างมีอายุระหว่าง 10-12 ปี เป็น
นกัเรียนชาย 5 คนหรือร้อยละ 41.67 เป็นนกัเรียนหญิง 7 คน หรือร้อยละ 58.33 เพื่อทราบความ
แตกต่างของความคิดเห็นและเหตุผลจากขอ้มูลการสัมภาษณ์นกัเรียนกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน เร่ือง
ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน 
และเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนทั้งสองกลุ่ม ซ่ึงรายละเอียดของ
การคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งมีดงัน้ี 
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     1        2       3                4     5       6                                        1       2        3           4       5      6 
 
ภาพท่ี 1  การคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง                                                                       
 

ตารางท่ี 1 ขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยัน้ี 
 

ห้อง กลุ่ม ลาํดับที ่ เพศ ช่ือสมมุต ิ
 
 
ก 

เก่ง 1 
2 
3 

หญิง 
หญิง 
หญิง 

ชฎา 
พิณ 
ยา 

อ่อน 4 
5 
6 

ชาย 
ชาย 
ชาย 

วิด 
พล 
มี 

 
 

ข 

เก่ง 7 
8 
9 

ชาย 
หญิง 
หญิง 

พดั 
ปัด 
ดวง 

อ่อน 10 
11 
12 

ชาย 
หญิง 
หญิง 

เขม็ 
ฉตัร 
สุ 

                         
หมายเหตุ   นกัเรียนหญิง 7 คน = ร้อยละ 58.33     นกัเรียนชาย  5 คน = ร้อยละ 41.67 

  
หอ้ง    ก   

  
 หอ้ง   ข 

กลุ่มเก่ง กลุ่มอ่อน กลุ่มเก่ง กลุ่มเก่ง 
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 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยัประกอบไปดว้ยคาํถามสัมภาษณ์
นกัเรียนและบทเรียน 6 เร่ืองเพื่อใชเ้กบ็ขอ้มูลตาม วตัถุประสงคข์องการศึกษาดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  
                      2.1  คําถามสัมภาษณ์นักเรียน คาํถามสัมภาษณ์นกัเรียนในงานวิจยัน้ีสร้างข้ึนเพื่อเก็บ
ขอ้มูลเชิงลึกจากนักเรียน ทาํให้ทราบเหตุผลของความเขา้ใจหรือความไม่เขา้ใจบทอ่านอย่าง
ละเอียด โดยผูว้ิจัยได้สร้างข้ึนจากกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยในบทท่ี 1 เ ร่ือง ปัจจัยท่ีมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษและการวิเคราะห์บทเรียนท่ีนักเรียนไดเ้รียน
ขณะท่ีมีการศึกษาวิจัยในสถานการณ์จริงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ขณะเรียน
บทเรียนทั้ง 6 เร่ืองน้ี เป็นคาํถามสัมภาษณ์แบบปลายเปิดท่ีผูต้อบคาํถามสามารถให้เหตุผลของ
คาํตอบ และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมไดต้ามสถานการณ์จริงขณะเรียนบทเรียนแต่ละเร่ืองเป็น
จาํนวน 6 เร่ือง เม่ือผูว้ิจยัไดส้ร้างเคร่ืองมือในการวิจยัเสร็จแลว้ไดน้าํคาํถามสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึน
เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระเพื่อตรวจสอบให้ไดเ้คร่ืองมือท่ีสมบูรณ์ คาํถามท่ีใช้
สมัภาษณ์นกัเรียนมีดงัน้ี  (ภาคผนวก ก)    
                                                   

ตารางท่ี  2 คาํถามสมัภาษณ์ในการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถในการอ่านของนกัเรียน 
 

ลาํดับที ่ กรอบการศึกษา คาํถามสัมภาษณ์นักเรียน 
1 ความรู้พื้นฐานภาษาองักฤษ 1.มีการเรียนภาษาองักฤษเพิม่เติมนอก 

หอ้งเรียนไหม (ถา้ตอบมี ถามต่อขอ้ 2) 
2.เร่ิมเรียนเม่ือไหร่ อยา่งไร 

2 ความรู้สึกขณะเรียน 1.รู้สึกอยา่งไรตอนเรียนเร่ืองน้ี 
- ถา้ชอบ เพราะอะไร 
-ถา้ไม่เขา้ใจ เพราะอะไร 

3 ความเขา้ใจขณะเรียน 1.เขา้ใจเร่ืองท่ีเรียนเพยีงใด อยา่งไร 
-ถา้เขา้ใจ เพราะอะไร 
-ถา้ไม่เขา้ใจเพราะอะไร 

4 ความรู้พื้นฐานในเร่ืองท่ีเรียน 1.เคยเรียนเร่ืองน้ีมาก่อนไหม 
(ถา้ตอบเคย ถามต่อขอ้2) 
2.ทาํใหเ้ขา้ใจเร่ืองดีข้ึนไหม 

5 ความยากง่ายของบทเรียน 1.เร่ืองท่ีเรียนยากเกินไปไหม 
2.ยาก/ง่าย เพราะอะไร 

6 ความวิตกกงัวลขณะเรียน ขณะเรียนมีความวิตกกงัวลอะไร หรือ ไม่ 
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  2.2  บทเรียน 6 เร่ือง บทเรียน จาํนวน 6 เร่ืองน้ีไดจ้ากแบบเรียนภาษาองักฤษชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ไดแ้ก่เร่ือง นกัเขียนผูมี้ช่ือเสียง (A famous writer) เกาะเอลลิส (Ellis ISsland)  
ภาพเคล่ือนไหว (Moving pictures) เพชรรูปดาว (Star diamond) อนัตรายบนแนวหินใตน้ํ้ า              
(Danger on the reef) และอุโมงคเ์วลา (Time tunnel) ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกบทเรียนจากกรอบการศึกษา
เร่ืองตวัแปรในการคดัเลือกบทอ่านท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนและตวัแปรทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากการศึกษาเอกสาร วรรณกรรมและ
งานวิจยัต่างๆ เพื่อนาํมาศึกษาลกัษณะของบทเรียนภาษาองักฤษท่ีมีผลต่อความเขา้ใจในการอ่าน 
เกณฑใ์นการคดัเลือกบทอ่านเพื่อการศึกษาวิจยัมีดงัน้ี 

                                                  
ตารางท่ี  3 เกณฑใ์นการคดัเลือกบทอ่านภาษาองักฤษ 

 

ลาํดับที ่ เกณฑ์ในการคดัเลอืกบทอ่านภาษาองักฤษ 

1 คาํศพัทแ์ละโครงสร้างภาษาของบทอ่าน 
2 รูปแบบโครงสร้างเน้ือหาของบทอ่านหลากหลายและความ

เหมาะสมกบัวยั 

3 บทอ่านเป็นเร่ืองใกลต้วัและเช่ือมโยงเขา้กบัชีวิตจริง 
4 ความน่าสนใจ ทนัสมยั ทนัเหตุการณ์และตรงกบัความตอ้งการ

ของนกัเรียน 

5 ประโยชน์ของบทอ่าน 
 

 3. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมขอ้มูลงานวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้
ดาํเนินการวิจยัโดยติดต่อประสานงานกบัครูผูส้อนวิชาภาษาองักฤษชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ทั้งสอง
ท่านเพ่ือขออนุญาตประสานงานและขอความร่วมมือในการคดัเลือกนักเรียนห้องละ 6 คน เป็น
นกัเรียนกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนกลุ่มละ 3 คน รวมจาํนวนทั้งส้ิน 12 คน เม่ือไดน้กัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง
ตามจาํนวนท่ีตอ้งการแลว้ ผูว้ิจยัแนะนาํตนเองกบักลุ่มตวัอย่าง และช้ีแจงวตัถุประสงค์ของการ
ศึกษาวิจยัคร้ังน้ี นัดหมายวนั เวลา และสถานท่ีในการเรียนบทเรียนทั้ง 6 เร่ืองกบัผูว้ิจยั หลงัการ
เรียนบทเรียนภาษาองักฤษทั้ง 6 เร่ืองแลว้ผูว้ิจยัจะนดัหมายวนั เวลา และสถานท่ีในการสัมภาษณ์
นักเรียนเป็นรายบุคคลจนครบทั้ ง 12 คน โดยผูว้ิจัยใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลรวมทั้ งส้ิน
ประมาณ 4 สปัดาห์ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 4 ระยะเวลาและขั้นตอนในการเกบ็ขอ้มูล 
 

รายการทีป่ฏิบตั ิ สัปดาห์ที ่1 สัปดาห์ที ่2 สัปดาห์ที ่3 สัปดาห์ที ่4 หมายเหตุ 
1.ติดต่อประสานงาน 
2.คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
3. ช้ีแจงวัตถุประสงค์
การศึกษา 
4.เรียนบทเรียน 6 เร่ือง 
5 .สัมภาษณ์นักเรียน
เพื่อเกบ็ขอ้มูล 

       / 
       / 
        / 
 
        / 

 
 
 
 
         / 

 
 
 
 
 
          / 

 
 
 
 
 
         / 

 
 
 
 
 
รวมการ
เกบ็ขอ้มูล
เพิ่มเติม
เน่ืองจาก
นกัเรียน
หยดุเรียน 

             
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูลและการประมวลผล เม่ือเก็บขอ้มูลไดค้รบถว้นตามตอ้งการแลว้ 
ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถในการอ่าน
ภาษาองักฤษของนกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี  6  และศึกษาลกัษณะของบทเรียนท่ีมีผลต่อความเขา้ใจ
ในการอ่าน กระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูล  (ตารางท่ี 5) โดยแบ่งเป็น 2 ลาํดบัขั้น ประกอบดว้ย 
   4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเนือ้หา (Content Analysis) ไดแ้ก่ การกาํหนดรหสัเพื่อ
จาํแนกขอ้มูล การเช่ือมโยงขอ้มูลตามความสัมพนัธ์ เพื่อนําขอ้มูลทั้ งหมดไปสรุปเป็นผลการ
ศึกษาวิจยั โดยวิเคราะห์และสรุปผลจากคาํตอบของการสัมภาษณ์นกัเรียนทั้ง 12 คน ประกอบกบั
การศึกษาเอกสารและวรรณกรรมต่างๆ ผนวกความคิดเห็นของผูว้ิจยั (ดูตวัอย่างบทสัมภาษณ์
นกัเรียนในภาคผนวก ข) 
  4.2 การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) เพื่อใหท้ราบขอ้เทจ็จริง
เก่ียวกบัการศึกษางานวิจยั พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลและผลท่ีไดรั้บจากการวิจยั
เป็นการทบทวนการวิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผลท่ีไดรั้บจากการวิจยั โดยนาํผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
มาศึกษาซํ้าอีกคร้ัง ก่อนการสรุปผลท่ีไดรั้บจากการวิจยัประกอบมุมมองความคิดเห็นของผูว้ิจยั               
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ตารางท่ี 5 กระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 

       วตัถุประสงค์การศึกษา             แหล่งข้อมูล         วธีิการวเิคราะห์ 
1. ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความ  
สามารถในการอ่านภาษาองักฤษ 

คาํตอบจากการสมัภาษณ์
นกัเรียนจาํนวน 12 คน 

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลจาก
เอกสารและเน้ือหา (Content 
Analysis ) 
2. การตรวจสอบความถูกตอ้ง
ดา้นขอ้มูล (Data Triangulation) 

2. ลกัษณะบทเรียนท่ีมีผลต่อ
ความเขา้ใจในการอ่านภาษา 
องักฤษ 

1. บทเรียน 
2. คาํตอบจากการสมัภาษณ์
นกัเรียนจาํนวน 12 คน 
3. ความคิดเห็นผูว้ิจยั 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

                 การวิเคราะห์ขอ้มูลสําหรับการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมี

ผลกระทบต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนประถมศึกษาและเพ่ือศึกษา

ลกัษณะของบทเรียนท่ีมีผลต่อความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนประถมศึกษา ผูว้ิจยั

ได้นําผลการวิเคราะห์มาจากบทเรียนในแบบเรียนภาษาองักฤษชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน         

6  เร่ือง และการสัมภาษณ์นักเรียน จาํนวน 12 คน โดยจะนําเสนอผลการวิเคราะห์เป็น 3 ส่วน

ดงัน้ีคือ 

            1. ผลการวิเคราะห์บทเรียน 

                  2. ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์นกัเรียน  

  3. สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

ผลการวเิคราะห์บทเรียน   

 การวิเคราะห์บทเรียน มีวตัถุประสงคเ์พื่อนาํเสนอลกัษณะของบทเรียนเพื่อใหผู้อ่้านเกิด

ความเขา้ใจลกัษณะต่างๆ ของบทเรียนท่ีมีผลต่อความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษของนักเรียน   

ซ่ึงบทเรียนทั้ ง 6 เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองท่ีนักเรียนได้เรียนกับผูว้ิจัยในขณะท่ีมีการศึกษาวิจัย ผลการ

วิเคราะห์ขอ้มูลบทเรียน น้ีจะนาํเสนอเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 1. ภาพรวมของผลความเขา้ใจบทเรียนของ

นกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนทั้ง 6 เร่ือง (ตารางท่ี 6) 2. การวิเคราะห์ลกัษณะของบทเรียนจาํนวน 6 เร่ือง 

(ตารางท่ี 7) 3. การสรุปเน้ือหาของบทเรียนทั้ง 6 เร่ือง 

  1. ภาพรวมของผลความเข้าใจบทเรียน ภาพรวมของผลความเขา้ใจบทเรียนของ

นกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนทั้ง 6 เร่ือง ไดแ้ก่เร่ือง นกัเขียนผูมี้ช่ือเสียง  เกาะเอลลิส ภาพเคล่ือนไหว 

เพชรรูปดาว อนัตรายบนแนวหินใตน้ํ้ า และอุโมงคเ์วลา โดยการสรุปขอ้มูลการสัมภาษณ์นกัเรียน

กลุ่มเก่ง และนกัเรียนกลุ่มอ่อน รวมจาํนวนทั้งส้ิน 12 คน มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหผู้อ่้านเห็นภาพรวม

24 
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ของผลความเขา้ใจบทเรียนแต่ละเร่ืองของนกัเรียน โดยในตารางประกอบดว้ยช่ือของนกัเรียนในแต่

ละกลุ่ม จาํนวนคนท่ีเขา้ใจบทเรียนแต่ละเร่ือง จาํนวนเร่ืองท่ีนกัเรียนแต่ละคนเขา้ใจบทเรียน รวม

จาํนวนเร่ืองของนกัเรียนกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนท่ีเขา้ใจและไม่เขา้ใจบทเรียน และแสดงค่าร้อยละ

ของจาํนวนท่ีปรากฏ 

ตารางท่ี 6 ภาพรวมแสดงผลของความเขา้ใจบทเรียนของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนทั้ง 6 เร่ือง 

 

จากกรณีคาํตอบของนกัเรียนวา่       เขา้ใจเลก็นอ้ย และเขา้ใจบา้ง   =   ไม่เขา้ใจ 

      เขา้ใจปานกลาง                     =   เขา้ใจ 

 

รวมจาํนวนเร่ือง 
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 ตารางท่ี 6 เสนอภาพรวมผลของความเขา้ใจของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนทั้ง 6 เร่ืองโดย

เสนอผลความเขา้ใจจาํแนกตามลาํดบัจาํนวนคน พบว่านกัเรียนกลุ่มเก่ง 6 คนมีความเขา้ใจบทเรียน

ร้อยละ 100  เป็นจาํนวน 4 เร่ืองได้แก่ นักเขียนผูมี้ช่ือเสียง ภาพเคล่ือนไหว เพชรรูปดาว และ

อนัตรายบนแนวหินใตน้ํ้ า ส่วน เร่ืองเกาะเอลลิส และอุโมงคเ์วลานักเรียนกลุ่มเก่งมีระดบัความ

เขา้ใจลดหลัน่ลงมาตามลาํดบั เร่ืองเกาะเอลลิสมีความเขา้ใจบทเรียน 4 คน คิดเป็นร้อยละ66.67 และ

เร่ืองอุโมงค์เวลามีความเขา้ใจบทเรียน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 50 นักเรียนกลุ่มอ่อนมีความเขา้ใจ

บทเรียนลดหลัน่ตามจาํนวนคนสามารถลาํดบัไดด้งัน้ี เร่ืองเพชรรูปดาว 5 คนคิดเป็น ร้อยละ 83.33  

เร่ืองอนัตรายบนแนวหินใตน้ํ้ า 4 คนคิดเป็นร้อยละ 66.67 เร่ืองนกัเขียนผูมี้ช่ือเสียง 3 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 50 เร่ืองเกาะเอลลิสและอุโมงคเ์วลา 2 คนคิดเป็นร้อยละ 33.33และเร่ืองภาพเคล่ือนไหวไม่มี

นกัเรียนเขา้ใจบทเรียนเลยคิดเป็นร้อยละ 0 

  2. การวิเคราะห์ลักษณะของบทเรียน จํานวน 6 เร่ือง ตารางท่ี 4.2 การวิเคราะห์ลกัษณะ

ของบทเรียนทั้ง 6 เร่ือง ไดแ้ก่ เร่ือง นกัเขียนผูมี้ช่ือเสียง เกาะเอลลิส ภาพเคล่ือนไหว เพชรรูปดาว 

อนัตรายบนแนวหินใตน้ํ้ า และอุโมงค์เวลา จากแบบเรียนภาษาองักฤษชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มี

วตัถุประสงคเ์พื่อนาํเสนอการวิเคราะห์ลกัษณะทัว่ไปของบทเรียน และความเห็นของผูว้ิจยั เพื่อให้

ผูอ่้านเห็นภาพรวมลกัษณะของบทเรียนแต่ละเร่ืองไดแ้ก่ วตัถุประสงคข์องบทเรียน ลกัษณะการใช้

ภาษาหรือคาํศพัท์ใหม่ในบทเรียน กิจกรรมในบทเรียนเพื่อเปรียบเทียบกบัขอ้มูลการสัมภาษณ์

นกัเรียน  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                     ตารางที ่7 แสดงการวเิคราะห์ลกัษณะทัว่ไปของบทเรียน 

บทเรียน วตัถุประสงค์ ภาษา กจิกรรม ความคดิเห็นของผู้วจิยั 

นกัเขียน 

ผูม้ีชื่อเสียง 

เพื่อทดสอบความรู้เกี่ยวกบั
เรื่องและผูเ้ขียนเรื่องแฮรี่ 

พอตเตอร์ 

- ศพัทใ์หม่ biography  

bossy  wizard 

1. การฟัง การอ่าน 

2. อภิปรายอิสระหลงัการ 

อ่านเรื่อง 

- ภาพยนตร์เรื่องแฮรี่ พอตเตอร์คนทัว่โลกชื่นชอบ 

- เรื่องมีประโยชน ์น่าสนใจ ทนัสมยั สาํหรับคนชอบแฮรี่ พอตเตอร์ 

- เรื่องไกลตวั ไม่สมัพนัธ์กบัชีวิต  ไม่น่าสนใจสาํหรับคน ไม่ชอบแฮรี่ 

พอตเตอร์ 

เกาะเอลลิส 

เพื่อทดสอบความรู้เกี่ยวกบั
การจินตนาการการยา้ยไป 

อยูป่ระเทศอื่น และชีวิตความ
เป็นอยูข่องครอบครัว 

อลัเบอร์ตินี่ 

- รูปประโยคอดีตกาล
ทั้งหมด 

- ศพัทใ์หม่ statue  

liberty  harbour 

1. การฟัง การอ่าน 

2. อภิปรายอิสระหลงัการ 

อ่านเรื่อง 

- เรื่องไกลตวั ไม่เกี่ยวขอ้งสมัพนัธ์กบัชีวิต 

- เรื่องเก่า ไม่ทนัสมยั เหตุการณ์ประมาณ 90 ปีมาแลว้ 

- นกัเรียนไม่เคยไปอยูต่่างประเทศ ไม่เคยเดินทางไกลโดยเรือ 

ภาพเคลื่อนไหว 

เพื่อตรวจสอบประสบการณ์
การชมภาพยนตร์และ
ทดสอบความรู้เรื่อง
ภาพยนตร์ในอดีต 

- ประโยคอดีตกาล
เกือบทั้งหมด 

- คาํภาษาฝรั่งเศส 

- ศพัทใ์หม่ downstairs  

screen 

1. การฟัง การอ่าน 

2. อภิปรายอิสระหลงัการ 

อ่านเรื่อง 

- เรื่องไกลตวั ไม่เกี่ยวขอ้งสมัพนัธ์กบัชีวิต 

- เรื่องไม่ทนัสมยั เรื่องเก่าประมาณ 84-116 ปีที่ผา่นมา 
- นกัเรียนที่ชอบดูภาพยนตร์ คิดวา่เรื่องน่าสนใจ มีประโยชน ์

 - นกัเรียนที่ไม่ชอบดูภาพยนตร์ คิดวา่เรื่องไม่น่าสนใจ ไม่มีประโยชน์ 

เพชรรูปดาว 
เพื่อทดสอบความรู้เกี่ยวกบั
เหตุการณ์ของเรื่อง 

- ศพัทใ์หม่ brave 

1. การฟัง การอ่าน 

2. อภิปรายอิสระหลงัการ 

อ่านเรื่อง 

-เรื่องใกลต้วั เกี่ยวขอ้งสมัพนัธ์กบัชีวิต 

- เรื่องเป็นแบบอยา่งของการทาํความดี  

อนัตรายบนแนว
หินใตน้ํ้า 

เพื่อตรวจสอบประสบการณ์
เกี่ยวกบัเรื่องทะเลและทดสอบ
ความรู้เหตุผลในการปกป้อง
แนวหินใตน้ํ้า 

- ศพัทใ์หม่ coral  reef, 

seashore , damage 

1. การฟัง การอ่าน 

2. อภิปรายอิสระหลงัการ 

อ่านเรื่อง 

- เรื่องใกลต้วั เกี่ยวขอ้งสมัพนัธ์กบัชีวิต 

- เรื่องเป็นแบบอยา่งของการทาํความดี การอนุรักษธ์รรมชาติ 

 

อุโมงคเ์วลา 
เพื่อทดสอบความรู้เกี่ยวกบั
เหตุการณ์ของเรื่อง 

- ศพัทใ์หม่ save, 

smuggler 

1. การฟัง การอ่าน 

2. อภิปรายอิสระหลงัการ 

อ่านเรื่อง 

- เรื่องไกลตวั ไม่เกี่ยวขอ้งสมัพนัธ์กบัชีวิต 

- โครงสร้างเรื่องยาก การลาํดบัเหตุการณ์สบัสน 
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 ตารางท่ี 7 การวิเคราะห์ลกัษณะของบทเรียนท่ีมีผลต่อความเขา้ใจในการอ่านของ

นักเรียนพบว่าบทเรียนทั้ง 6 เร่ือง สามารถจดักลุ่มได ้2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 ประกอบดว้ยเร่ือง 

นักเขียนผูมี้ช่ือเสียง เพชรรูปดาว และอนัตรายบนแนวหินใตน้ํ้ า เน่ืองจากมีปัจจยัดา้นเน้ือหาใน

บทเรียนท่ีใกลเ้คียงกนั เช่น เน้ือหาน่าสนใจ มีประโยชน์ ทนัสมยั เร่ืองใกลต้วั เน้ือหาเป็นเร่ืองท่ี

นักเรียนน่าจะมีความรู้พื้นฐาน หรือประสบการณ์ การใช้ภาษาในเร่ืองมีระดับความยากง่าย

พอเหมาะ กลุ่มท่ี 2 ประกอบดว้ยเร่ือง เกาะเอลลิส ภาพเคล่ือนไหว และอุโมงคเ์วลา เน่ืองจากมี

ปัจจยัดา้นเน้ือหาในบทเรียนท่ีใกลเ้คียงกนั เช่น เร่ืองไม่น่าสนใจ เร่ืองเก่า เร่ืองไม่ทนัสมยั เร่ืองไม่มี

ประโยชน์ เน้ือหาเป็นเร่ืองไกลตวั ไม่เก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กบัชีวิต เน้ือหาเป็นเร่ืองท่ีนกัเรียนไม่น่าจะมี

ความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ เช่น การเดินทางไกลโดยเรือ การเดินทางไปประเทศอเมริกาใน

เร่ืองเกาะเอลลิส การใชภ้าษามีระดบัความยาก เช่น เร่ืองเกาะเอลลิส และภาพเคล่ือนไหว ใชรู้ป

ประโยคแบบอดีตกาลซ่ึงยากเกินไปในการทาํความเขา้ใจ เร่ืองอุโมงคเ์วลา  มีการลาํดบัเร่ืองสับสน

โครงสร้างเร่ืองยาก  

  3. การสรุปเนือ้หาของบทเรียน การสรุปเน้ือหาของบทเรียนจากแบบเรียนภาษาองักฤษ

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 6 เร่ือง ไดแ้ก่ เร่ืองนกัเขียนผูมี้ช่ือเสียง เกาะเอลลิส ภาพเคล่ือนไหว 

เพชรรูปดาว อนัตรายบนแนวหินใตน้ํ้ า และอุโมงค์เวลา ซ่ึงผูว้ิจยัสรุปตามเน้ือหาของบทเรียน 

วตัถุประสงคข์องบทเรียนและคาํศพัทท่ี์น่าสนใจในเร่ืองเพ่ือแสดงลกัษณะต่างๆ ของบทเรียนซ่ึงจะ

มีประโยชน์ในการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นเน้ือหาท่ีมีผลต่อความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษของ

นกัเรียน 

เร่ืองที ่1 (A famous writer) นักเขียนผู้มีช่ือเสียง 

 เร่ืองนักเขียนผูมี้ช่ือเสียงน้ีกล่าวถึงผูแ้ต่งหนังสือและภาพยนตร์เร่ือง แฮร่ี พอตเตอร์ 

(Harry Potter) เธอผูเ้ขียนช่ือ เจ เค โรวล่ิ์ง (JK Rowing) เกิดท่ีประเทศองักฤษ ในปี ค.ศ.1965 (พ.ศ. 

2508) เขียนหนงัสือเล่มแรกเม่ืออายุ 6 ปี หนงัสือนั้นเป็นเร่ืองเก่ียวกบักระต่ายตวัหน่ึง ความใฝ่ฝัน

ของเธอแต่เยาว์วยัคือการเป็นนักเขียน เจ เคโรว์ล่ิงเป็นครูสอนภาษาอังกฤษท่ีเมืองโปรตุเกส 

ปัจจุบนัเธออาศยัอยู่ท่ีสกอตแลนด์ เธอชอบการเขียนหนังสือท่ีคาเฟ่มากกว่าการเขียนหนังสือบน

จอคอมพิวเตอร์ เธอกาํลงัจะเขียนแฮร่ี พอตเตอร์ เล่มท่ี 7 เป็นตอนท่ีแฮร่ีอยู่ท่ีโรงเรียน ฮอกวอร์ท 
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(Hogwart’ s School) เธอเขียนหนังสือปีละ 1 เล่ม หนังสือเร่ีองแฮร่ี พอตเตอร์ มีถึง 30 ภาษา 

สามารถชมภาพยนตร์เร่ืองแฮร่ี พอตเตอร์ไดใ้นโรงภาพยนตร์และทางวีดีโอ นอกจากน้ีในบทเรียน

ยงักล่าวถึงตวัละครในเร่ืองแฮร่ี พอตเตอร์ อีกเลก็นอ้ย 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 ตวัอยา่งภาพจากภาพยนตร์เร่ือง แฮร่ี พอตเตอร์ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  3  เจ เค โรวล่ิ์ง   นกัเขียนเร่ือง แฮร่ี พอตเตอร์ 
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  เร่ืองนกัเขียนผูมี้ช่ือเสียง มีวตัถุประสงคเ์พื่อตรวจสอบความสามารถในทกัษะการอ่าน

จากกิจกรรมทา้ยบทเรียน คือ  

  1.  ตอ้งการตรวจสอบวา่ นกัเรียนทราบหรือไม่วา่แฮร่ี พอตเตอร์ คือใคร 

 2.  นกัเรียนรู้ หรือจาํอะไรไดบ้า้งเก่ียวกบั เจ เค โรวล่ิ์ง 

 3.  ถา้นกัเรียนตอ้งการทราบขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบั เจ เค โรวล่ิ์ง สามารถสืบคน้ขอ้มูลได้

ทางเวบ็ไซต ์

 คาํศัพท์น่าสนใจของเร่ือง   

  language     film        cinema     famous      wizard           magic      king         bossy 

เร่ืองที ่2 เกาะเอลลสิ  Ellis Island 

  เร่ืองเกาะเอลลิสกล่าวถึงฤดูหนาวในปี ค.ศ.1921 (พ.ศ.2464) ครอบครัวอลัเบอร์ตินี 

(Albertini) และลูก 2 คนอยู่บนเรือลาํใหญ่มากเดินทางจากประเทศอิตาลีดว้ยกระเป๋าเดินทางเพียง   

1 ใบและตัว๋ 1 ใบเพื่อมาประเทศใหม่คืออเมริกา เม่ือเรือไปถึงอเมริกาพวกเขาเห็นอนุสาวรียเ์ทพี

สันติภาพรู้สึกต่ืนเตน้มาก แต่เม่ือไปถึงท่าเรือพวกเขาก็ตอ้งตกใจท่ีพบว่ามีผูค้นหลายพนัคนจากทัว่

โลกท่ีท่าเรือแห่งน้ี ในแต่ละวนัจะมีคนมาท่ีเกาะเอลลิสวนัละ 5,000 คน ครอบครัวอลัเบอร์ตินีตอ้ง

อยู่บนเรือเป็นเวลาหลายชัว่โมงทั้งหนาวเยน็และเปียกช้ืนจนในท่ีสุดจึงมีเรือเล็กมารับพวกเขาข้ึน

เกาะ แลว้มีหมอใจดีท่านหน่ึงมาตรวจพวกเขา บนเกาะแห่งน้ีมีผูค้นมากมายเหลือเกิน บางคน

ปรับตวัไม่ไดก้็กลบัประเทศไป ครอบครัวอลัเบอร์ตินีโชคดีไดเ้ร่ิมตน้ชีวิตใหม่ในเมืองนิวยอร์ค 

อยา่งมีความสุข 

 

 

 

 

ภาพท่ี  4    ภาพเรือเดินทางมาถึงอเมริกา 
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ภาพท่ี  5 ภาพผูค้นมากมายเดินทางไปท่ีเกาะเอลลิส      ภาพท่ี 6 ภาพสุดทา้ยจากเร่ืองเกาะเอลลิส 

  เร่ืองเกาะเอลลิส มีวตัถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความสามารถในทกัษะการอ่านจาก

กิจกรรมทา้ยบทเรียน คือ  

  1.  นกัเรียนสามารถจินตนาการถึงเร่ืองการยา้ยไปอยูป่ระเทศอ่ืนพร้อมกบัครอบครัว 

ไดไ้หม 

  2.  นกัเรียนคิดวา่ครอบครัวอลัเบอร์ติน่ีมีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ง่ายไหมในเมืองนิวยอร์ค 

  คาํศัพท์น่าสนใจของเร่ือง 

 suitcase   country   statue   liberty   harbour   frighten   island   lucky 

เร่ืองที ่3 ภาพเคลือ่นไหว ( Moving pictures ) 

 วนัท่ี 28 ธันวาคม ค.ศ.1895 (พ.ศ.2438) สองพี่น้องครอบครัวลูมิแยร์ (Lumier) คือ

หลุยส์ (Louis) และออกสัเต ้(Auguste) นาํเกา้อ้ีจาํนวน 100 ตวั จากแกรนดค์าเฟ่เมืองปารีสมาไวท่ี้

ห้องชั้นล่างท่ีคาเฟ่ของเขาเพ่ือทาํเป็นห้องชมภาพยนตร์ ในคืนนั้นมีคนเพียง 35 คนเท่านั้นท่ีมาชม

ภาพยนตร์เร่ืองแรกของโลกซ่ึงใชเ้วลาในการฉาย 20 นาที จาํนวน 10 เร่ือง ภาพยนตร์ในตอนนั้นจะ

ยงัไม่มีเสียง ต่อมาในปี ค.ศ.1927 ( พ.ศ.2470 )  อลั จอลสัน ดาราและนกัร้องคนแรกท่ีไดอ้ดัเสียง

และร้องเพลงลงในภาพยนตร์เร่ือง นกัร้องแจ๊ส (The Jazz Singer) ในช่วงปี ค.ศ.1930 ถึง 1950 
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(พ.ศ. 2473–2493 ) ผูค้นนบัลา้นๆ คนจะไปโรงภาพยนตร์ทุกสัปดาห์ คนท่ีมีโทรทศัน์ยงัมีไม่มาก 

คนจะติดตามข่าวในโรงภาพยนตร์  โรงภาพยนตร์ท่ีมีช่ือเสียงในขณะนั้นคือร๊อกซ่ี ในเมืองนิวยอร์ค 

ซ่ึงเปิดฉายในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1927 (พ.ศ. 2470) มูลค่าการสร้างโรงภาพยนตร์แห่งน้ี 12 ลา้น   

ดอลล่าร์ สามารถจุคนได ้6,000 ท่ีนัง่และมีจอภาพยนตร์ 1 จอ ปัจจุบนัโรงภาพยนตร์ขนาดใหญ่จะมี

จอภาพยนตร์ 5-6 จอ 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  7  อลั จอลสนั  ดาราและนกัร้องคนแรกท่ี            ภาพท่ี  8  โรงภาพยนตร์ร๊อกซ่ีท่ีมีช่ือเสียง 

อดัเสียงลงในภาพยนตร์                                                   ในอเมริกา 

 

 เร่ือง ภาพเคล่ือนไหว มีวตัถุประสงคเ์พื่อตรวจสอบความสามารถในทกัษะการอ่านจาก

กิจกรรมทา้ยบทเรียน คือ 

 1.  ตอ้งการทราบวา่นกัเรียนไปชมภาพยนตร์บ่อยเพียงใด 

  2.  นกัเรียนสามารถจินตนาการถึงการไปชมภาพยนตร์ในปี ค.ศ.1930 (พ.ศ.2473)  

ไดไ้หม 

 คาํศัพท์น่าสนใจของเร่ือง 

 downstairs    show   million    between  screen   seat 
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เร่ืองที ่4 เพชรรูปดาว ( The Star Diamond ) 

  ดนัแคน และ แคธี (Duncan and Cathy) ไปพกัผอ่นวนัหยดุชวนกนัปีนข้ึนยอดเขา แคธี

พบกล่องใบหน่ึงท่ีเชิงเขาซ่ึงมีจดหมายหน่ึงฉบบัอยูใ่นกล่องใจความว่า  “จิม เพชรรูปดาวนั้นอยูบ่น

เรือแฟนตาเซีย พบกนัท่ีน่ีนะ วนัท่ี 1 ตุลาคม 21.00 น. พวกเราอยากไดเ้พชรนั้นโกลด์ด้ี” 

  เด็กทั้งสองคนคิดว่า ถา้พวกเขารีบก็สามารถช่วยเหลือเจา้ของเพชรได ้จึงคิดชวนกนัว่า

จะวา่ยนํ้าไปท่ีเรือ ในท่ีสุดพวกเขาตดัสินใจโทรแจง้ตาํรวจ แลว้ตาํรวจก็ดาํเนินการจบัคนร้ายบนเรือ

แฟนตาเซียโดยแจง้ใหผู้โ้ดยสารบนเรือรู้และอยูใ่นความสงบตามปกติ ตาํรวจจบัชายคนร้าย 2 คน

ได ้โดยซ้อนแผนเอาเพชรปลอมมาแทน หลงัจากนั้นจึงนาํเพชรจริงคืนคุณเฟลมม่ิง เจา้ของเพชร 

เจา้ของเพชรกล่าวขอบใจ ดนัแคนและแคธี วนัรุ่งข้ึนเด็กทั้งสองคนคิดว่าการจบัขโมยเป็นเร่ืองท่ี   

น่าต่ืนเตน้ท่ีสุดมากกวา่การแล่นเรือ 

 

ภาพท่ี 9 ภาพดนัแคนและเคธีพยายาม                              ภาพท่ี  10 ภาพตาํรวจหลงัการจบัคนร้าย    

จะช่วยเร่ืองการจบัคนร้าย                                                 ขอบใจดนัแคน และเคธี 
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  เร่ือง  เพชรรูปดาว มีวตัถุประสงคเ์พื่อตรวจสอบความสามารถในทกัษะการอ่านจาก

กิจกรรมทา้ยบทเรียน คือ 

 1.  หลงัจากดูภาพของเร่ืองแลว้ นกัเรียนทราบหรือไม่วา่กาํลงัจะมีเหตุการณ์อะไร

เกิดข้ึน 

 2.  นกัเรียนทราบหรือไม่วา่ เพชรอยูท่ี่ไหน 

 คาํศัพท์น่าสนใจของเร่ือง 

  message    diamond   thieve   brave   climb   exciting 

เร่ืองที ่ 5 อนัตรายบนแนวหินใต้นํา้ (Danger on the reef) 

              ครอบครัวของเด็กชายมาร์คพกัผอ่นวนัหยดุกบัลุงเจค ลุงเจคอาศยัอยูบ่นเกาะเลก็ๆแห่ง

หน่ึง เขามีเรือแบบใตท้อ้งเรือติดกระจกหน่ึงลาํสาํหรับพานกัท่องเท่ียวดูหินปะการังใตน้ํ้ า ลุงเจคเล่า

ให้มาร์คฟังว่ามีปลาชนิดต่างๆประมาณ 1 ลา้นชนิดในแนวหินปะการัง แต่นักท่องเท่ียวมกัชอบ

ชายฝ่ังทะเลมากท่ีสุด แนวหินปะการังใตน้ํ้ านั้นมีความสวยงามและยงัมีความสําคญัอีกดว้ยช่วย

ป้องกนัเกาะจากลมพายุ ในระหว่างนัง่เรืออยู่นั้นมาร์คเห็นขวดสารเคมีอนัตรายบนแนวหินใตน้ํ้ า

และคิดว่าถา้เขาไม่ทาํอะไรสักอย่าง เจา้ขวดเหล่าน้ีอาจจะทาํความเสียหายแก่แนวหินใตน้ํ้ าได ้จึง

ตดัสินใจโทรแจง้เจา้หนา้ท่ีเพื่อใหม้าช่วย เม่ือเจา้หนา้ท่ีมาเอาขวดสารเคมีจากใตท้ะเลไดแ้ลว้ก็กล่าว

ขอบคุณลุงเจคและมาร์คและถามถึงท่ีมาของการพบขวดเหล่าน้ี ลุงเจคพูดกบัมาร์คว่า บางทีบรรดา

ขวดเหล่าน้ีอาจจะมาจากคนโยนลงมาในทะเลโดยไม่คิดถึงอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนในวนัขา้งหนา้กไ็ด ้

                                                                         

 

 

 

 

ภาพท่ี  11 ภาพเจา้หนา้ท่ีเกบ็ขวดสารเคมีในทะเล 
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ภาพท่ี  12 ภาพเจา้หนา้ท่ีพดูคุยกบัมาร์คและลุงเจค 

 เร่ือง อนัตรายบนแนวหินใตน้ํ้ ามีวตัถุประสงคเ์พื่อตรวจสอบความสามารถในทกัษะการ

อ่านจากกิจกรรมทา้ยบทเรียน คือ 

 1. ดูภาพแลว้บอกส่ิงของ 5 อยา่งท่ีนกัเรียนพบเห็นในทะเล 

 2. เหตุใดมาร์คตอ้งการปกป้องแนวหินปะการังใตน้ํ้ า 

 3. ถา้นกัเรียนตอ้งการทราบขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัแนวหินปะการังใตน้ํ้าสามารถสืบคน้

ขอ้มูลไดท้างเวบ็ไซต ์

 คาํศัพท์น่าสนใจของเร่ือง 

 seashore          damage          coral reef          protect           bottom 

                                   เร่ืองที ่6 อุโมงค์เวลา (The  Time  Tunnel) 

  วนัหน่ึงวิลเลียมและเซบ (William and Seb) ชวนกนัลงไปเท่ียวในถํ้า พบเจา้หนา้ท่ีคน

หน่ึงท่ีถํ้าอธิบายว่า ถํ้าเหล่าน้ีมกัมีผูล้กัลอบเขา้มาเสมอ  คืนน้ีเม่ือ 200 ปีท่ีผ่านมาเป็นปี ค.ศ. 1803  

(พ.ศ. 2346 ) มีเหตุไฟไหมมี้ชายห้าคนตาย  ชายห้าคนน้ีลว้นเป็นผูล้กัลอบเขา้มา เม่ือวิลเลียมและ

เซบเขา้ไปในถํ้าเขาทั้งสองพบอุโมงคอ์ยูท่ี่มุมถํ้าและพากนัสงสัยว่าอุโมงคน้ี์จะไปท่ีไหนได ้เม่ือเขา

ทั้งสองพากนัเขา้ไปในอุโมงคเ์กิดอาการเจบ็ศีรษะและมีความรู้สึกแปลกๆ  เม่ือเดินเขา้อุโมงคต่์อไป

กพ็บชายกลุ่มหน่ึงสนทนากนัวา่ 
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            กลุ่มชายในอุโมงค ์     :  พวกแกมาจากท่ีไหน 

           วิลเลียมและเซบ          :  พวกแกเป็นใคร แกเป็นผูล้กัลอบเขา้มาแต่ เอะ๊ ! ท่ีน่ีไม่มีผู ้

ลกัลอบเขา้มาแลว้น่ี   ช่วยบอกวนัท่ีพวกเราดว้ย 

           กลุ่มชายในอุโมงค ์ :  อะไรกนั   น่ีปี ค.ศ. 1803 นะ ตอนน้ีแกทั้งสองออกไปไดแ้ลว้ 

           วิลเลียมและเซบ        :  แต่คืนน้ีกาํลงัจะมีไฟไหมน้ะพวกแกทั้งหมดจะตอ้งตาย 

           กลุ่มชายในอุโมงค ์   :  พวกแกพดูเร่ืองอะไรกนั 

          วิลเลียมและเซบ        :  เป็นเร่ืองจริงนะ พวกเรามาจาก ปี ค.ศ. 2003 (พ.ศ. 2546)  พวก

เรากลบัมาทนัเวลาผา่นอุโมงคน้ี์ ถา้พวกแกอยูใ่นถํ้าคืนน้ีจะตอ้งไดรั้บอนัตราย 

          ชายคนหน่ึงในอุโมงค ์ :  บางทีอาจเป็นเร่ืองจริงก็ไดน้ะ วิลเลียมและเซบชวนกนักลบั 

แลว้เกิดความรู้สึกแปลกๆ อีก เม่ือทั้งสองอออกมาจากอุโมงคไ์ด ้สอบถามเจา้หนา้ท่ีว่ามีไฟไหมใ้น 

ปี ค.ศ.1803 จริงไหม เจา้หนา้ท่ีบอกวา่มีไฟไหมจ้ริงแต่ไม่มีใครไดรั้บอนัตราย วิลเลียมและเซบสรุป

กนัวา่ “ไม่มีใครตาย  พวกเราไดช่้วยชีวิตกลุ่มผูล้กัลอบ”      

 

ภาพท่ี 13 ภาพวิลเลียมและเซบพยายามจะบอก                            ภาพท่ี 14 ภาพวิลเลียมและเซบ 

เร่ืองไฟไหมก้บัคนในอุโมงค ์                                              พยายามจะบอกเร่ืองไฟไหมอี้กคร้ัง 
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 เร่ือง อุโมงคเ์วลา มีวตัถุประสงคเ์พื่อตรวจสอบความสามารถในทกัษะการอ่านจาก
กิจกรรมทา้ยบทเรียน คือ 
  1.  คุณคิดวา่กาํลงัจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดข้ึนในถํ้า 
  2.  วิลเล่ียม และเซบไดช่้วยชีวิตผูล้กัลอบจาํนวนเท่าใด 
 

คาํศัพท์น่าสนใจของเร่ือง 

tunnel   smuggler   corner  strange  hurt  save 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักเรียน 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์นักเรียน สามารถแบ่งเป็นประเด็นสําคญัเพ่ือ

การวิเคราะห์รายละเอียดของปัจจยัท่ีมีผลต่อกระทบต่อความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของ

นกัเรียนไดด้งัน้ีคือ 

 1.  ระดบัความยากง่ายของบทเรียน  

             2.  การลาํดบัเร่ืองราว 

             3.  ความรู้พื้นฐานในเร่ืองท่ีเรียน 

 4.  ความวิตกกงัวล 

 5.  ความสนใจในเร่ืองท่ีเรียน 

                1.  ระดับความยากง่ายของบทเรียน  ระดบัความยากง่ายของบทเรียนเป็นปัจจยัสาํคญัท่ี

ผูว้ิจยัพบจาก คาํตอบส่วนใหญ่ของนกัเรียนว่ามีส่วนสาํคญัอยา่งยิ่งต่อการทาํความเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่าน

เสมอ ระดบัความยากง่ายท่ีนกัเรียนกล่าวถึงอาจสรุปไดว้่า  หมายถึง ความลาํบาก ความไม่สะดวก

หรืออุปสรรคในการอ่านเร่ืองของนักเรียน อาจจะเน่ืองมาจากเร่ืองนั้นไม่ตรงกับระดับความรู้  

ความสามารถของนกัเรียน เช่น การใชค้าํ  การใชป้ระโยค โครงสร้างเร่ืองท่ีซบัซอ้น  ประสบการณ์ 

หรือความรู้พื้นฐานส่วนตวัของนกัเรียนมีไม่เพียงพอต่อการทาํความเขา้ใจในการอ่านเร่ืองซ่ึงสาเหตุ

เหล่าน้ีมีผลทาํใหน้กัเรียนเกิดความไม่เขา้ใจ หรือ ความสบัสนในการอ่านเร่ือง  

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลการสัมภาษณ์นกัเรียนพบคาํตอบเก่ียวกบัเหตุผลของระดบัความ

ยากง่ายในบทเรียนของนกัเรียนกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนท่ีใกลเ้คียงกนัและสามารถจดักลุ่มคาํตอบได้
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สองประการดงัน้ีประการแรกเป็นปัจจยัเก่ียวกบัความรู้พื้นฐานทางภาษาของนกัเรียนแต่ละคน เช่น 

คาํศพัท ์โครงสร้างประโยค และอีกประการเป็นปัจจยัท่ีมาจากบทเรียน เช่น เน้ือเร่ืองยาก ภาพไม่

ชดัเจน สาเหตุเหล่าน้ีส่งผลให้นกัเรียนมีความเห็นว่าเร่ืองท่ีอ่านมีระดบัความยากง่ายต่างกนัไปใน

แต่ละบทเรียนและทาํให้นกัเรียนแต่ละคนมีระดบัความเขา้ใจเร่ืองต่างกนัไปดว้ย ตวัอย่างเหตุผล 

เก่ียวกบัความรู้ทางภาษาของนักเรียนกลุ่มเก่ง เช่น ด.ญ.ปัด กล่าวถึงระดบัความยากง่ายของเร่ือง

นกัเขียนผูมี้ช่ือเสียงว่า “เร่ืองไม่ยากเกินไปเพราะมีคาํศพัทง่์าย ประโยคง่าย เขา้ใจเร่ืองไดดี้ เพราะรู้

คาํศพัท”์ สาํหรับเหตุผลท่ีเก่ียวกบัปัจจยัของตวับทเรียน ขอยกตวัอยา่ง ความเห็นจากนกัเรียนกลุ่ม

อ่อน เช่น ด.ช.เขม็ กล่าวถึงระดบัความยากง่ายของบทเรียนเร่ือง ภาพเคล่ือนไหวว่า เร่ืองยาก เพราะ 

ไม่เขา้ใจภาพและคาํศพัทย์าก มีช่ือคนเป็นภาษาฝร่ังเศส ช่ือจาํยากไม่คุน้เคยทาํให้สับสนในการทาํ

ความเขา้ใจ 

 สําหรับประเด็นระดับความยากง่ายของบทเรียนท่ีพบได้จากข้อมูลการสัมภาษณ์

นกัเรียน ซ่ึงเกิดจากปัจจยัความรู้ทางภาษาของผูเ้รียนและระดบัความยากง่ายของเน้ือหาสอดคลอ้ง

กบัผลการวิจยัของ กู๊ดแมน (Goodman 1971, อา้งถึงใน อมรรัตน์ นดัดาหลง 2551 : 25)  เร่ืองปัจจยั

ท่ีส่งผลต่อการทาํความเขา้ใจบทอ่านภาษาต่างประเทศ พบว่า ความรู้พื้นฐานทางภาษาเป็นปัจจยั

สาํคญัประการหน่ึงท่ีจะทาํให้ผูอ่้านเขา้ใจเร่ืองท่ีเรียนได ้“ความรู้ทางภาษา ในขั้นแรก ผูอ่้านจะเร่ิม

เรียนรู้ความสัมพนัธ์ระหว่างเสียง กับตวัอักษรและการรู้ความหมายของแต่ละคาํ การอ่านจะ

เปล่ียนไปเม่ือผูอ่้านมีประสบการณ์ในการอ่านมากข้ึน และอ่านเก่งข้ึนก็สามารถอ่านเดาความหมาย

ได ้ผูอ่้านมีความชาํนาญในภาษาต่างประเทศมากเท่าใดกจ็ะยิง่มีทกัษะในการอ่านมากข้ึนเท่านั้น” 

              2.  การลาํดับเร่ืองราว การลาํดบัเร่ืองราวของเร่ืองต่างๆ ท่ีเรียนเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีผูว้ิจยั

พบจากคาํตอบส่วนใหญ่ของนกัเรียนว่ามีส่วนสาํคญัอย่างยิ่งต่อการทาํความเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่าน การ

ลาํดับเร่ืองราวท่ีนักเรียนกล่าวถึงอาจสรุปได้ว่าหมายถึง การเรียบเรียงเร่ืองหรือขอ้ความให้มี

ความสัมพนัธ์กนัเพื่อถ่ายทอดขอ้ความให้เกิดความง่าย ความสะดวกในการอ่านเร่ือง และมีผลต่อ

ความเขา้ใจเร่ือง สามารถเช่ือมโยงเหตุการณ์หรือเน้ือเร่ืองได ้ไม่เกิดความสบัสนขณะอ่าน 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลการสัมภาษณ์นกัเรียนพบคาํตอบเก่ียวกบัการลาํดบัเร่ืองราวใน

บทอ่านของนกัเรียนกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนท่ีใกลเ้คียงกนั สามารถจดักลุ่มคาํตอบได ้2 ลกัษณะ ดงัน้ี 
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ลกัษณะแรกเป็นการลาํดบัเหตุการณ์ของเร่ืองดี ทาํให้นกัเรียนเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านไดใ้นระดบัต่างๆ 

และเช่ือมโยงความคิดได้ และลกัษณะท่ีสอง เป็นการลาํดับเหตุการณ์ของเร่ือง สับสน ทาํให้

นกัเรียนไม่เขา้ใจเร่ืองท่ีอ่าน เกิดความสับสน ปัจจยัของการลาํดบัเร่ืองราวทั้งสองลกัษณะน้ีส่งผล

ใหน้กัเรียนมีระดบัความเขา้ใจเร่ืองต่างกนัไปในแต่ละบทเรียน ตวัอยา่งความเห็นของนกัเรียนกลุ่ม

เก่ง เช่น ด.ญ.ชฎา กล่าวถึง การลาํดบัเร่ืองราวในเร่ืองนกัเขียนผูมี้ช่ือเสียงว่า “เขา้ใจเร่ืองดี เพราะมี

การนาํเสนอเร่ืองเป็นตอนๆ สามารถเช่ือมโยงความคิดได”้  ด.ช.พดั กล่าวถึง การลาํดบัเร่ืองราวใน

เร่ือง อุโมงคเ์วลาว่า “ไม่ค่อยเขา้ใจเร่ือง เพราะเร่ืองมีการยอ้นอดีตจนสับสน”  ตวัอย่างความเห็น

ของนกัเรียนกลุ่มอ่อน เช่น ด.ช.มี กล่าวถึง การลาํดบัเร่ืองราวในเร่ืองอุโมงคเ์วลาว่า ไม่ค่อยเขา้ใจ

เร่ือง เพราะการลาํดบัเหตุการณ์ของเร่ืองไม่เขา้ใจ บางเหตุการณ์มีความขดัแยง้กนั 

 สาํหรับประเด็นการลาํดบัเร่ืองราวในบทอ่านท่ีพบไดจ้ากขอ้มูลการสัมภาษณ์นกัเรียนท่ีมี

ผลต่อการอ่านเพ่ือความเขา้ใจภาษาองักฤษสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของกู๊ดแมน (Goodman 1971, 

อา้งถึงใน อมรรัตน์ นัดดาหลง 2551 : 30) เร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการทาํความเขา้ใจ บทอ่าน

ภาษาต่างประเทศ พบว่า การลาํดบัเร่ืองราวของบทอ่านเป็นปัจจยัสําคญัประการหน่ึงท่ีจะทาํให้

ผูอ่้านเขา้ใจเร่ืองท่ีเรียนได ้ “ความสมบูรณ์ของเน้ือเร่ือง หรือขอ้เขียนนั้น ความเขา้ใจจะเกิดข้ึนได้

ยาก ถา้เร่ืองท่ีอ่านนั้นไม่มีเน้ือความท่ีสมบูรณ์ในตวัเอง” นอกจากน้ีปัจจยัของการลาํดบัเร่ืองราวท่ีมี

ผลต่อการทาํความเขา้ใจยงัพบในงานวิจยัของ อาร์มบรัสเตอร์ (Armbruster et. Al. 1983) กล่าวถึง

องคป์ระกอบท่ีสาํคญัท่ีมีผลต่อความเขา้ใจในการอ่านไวว้่า “การท่ีผูอ่้านจะประสบความสาํเร็จใน

การอ่านไดน้ั้น เขาจะตอ้งรู้ถึงองคป์ระกอบต่างๆ ภายในบทอ่านซ่ึงมีอิทธิพลต่อความเขา้ใจในการ

อ่าน องคป์ระกอบในบทอ่านดงักล่าว ไดแ้ก่ คาํศพัท ์โครงสร้างทางไวยากรณ์ โครงสร้างภายในบท

อ่าน ลกัษณะการเขียนของผูเ้ขียน ความชดัเจนและความสัมพนัธ์ระหว่างเน้ือหาต่างๆ ความเป็น

เอกภาพของเน้ือหาท่ีนาํเสนอ ระดบัความยากง่ายของบทอ่าน ความสาํคญัของขอ้ความต่างๆ และ

กฎเกณฑข์อ้บงัคบัของบทอ่าน” 

  3.  ความรู้พืน้ฐานในเร่ืองที่เรียน ความรู้พื้นฐานในเร่ืองท่ีเรียนเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีผูว้ิจยั

พบจากคาํตอบส่วนใหญ่ของนกัเรียนว่ามีส่วนสาํคญัอยา่งยิ่งต่อการทาํความเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านเสมอ 

ความรู้พื้นฐานในเร่ืองท่ีเรียนท่ีนักเรียนกล่าวถึง อาจสรุปไดว้่าหมายถึง ขอ้มูลต่างๆอาจจะเป็น
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เก่ียวกบัวตัถุ สถานการณ์ ซ่ึงนาํมาเกบ็ไวใ้นความทรงจาํอยา่งเป็นระบบตามลาํดบัขั้น ไดม้าจากการ

สะสมของความรู้และประสบการณ์ของแต่ละบุคคลความรู้และประสบการณ์เดิมของผูอ่้านจะช่วย

ให้ผูอ่้านแปลความหมายของส่ิงท่ีอ่านตามความรู้และประสบการณ์เดิมของตน ซ่ึงความรู้พื้นฐาน

และประสบการณ์เดิมของผูอ่้านเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะกาํหนดว่าผูอ่้านจะเขา้ใจในส่ิงท่ีอ่านมากนอ้ย

เพียงใด ผูท่ี้ไม่สามารถเข้าใจความหมายในส่ิงท่ีอ่านก็เน่ืองมาจากขาดพ้ืนความรู้ท่ีจะใช้ตี 

ความหมายและเขา้ใจในส่ิงท่ีอ่านนั้น เม่ือไม่สามารถแปลความหมายของขอ้ความท่ีอ่านไดอ้ย่าง

ถ่องแทก้ย็อ่มทาํใหเ้กิดความสบัสนและเรียนรู้ไดช้า้  

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลการสัมภาษณ์นกัเรียนพบคาํตอบเก่ียวกบัปัจจยั ความรู้พื้นฐาน

ในเร่ืองท่ีเรียนของนักเรียนกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนท่ีใกลเ้คียงกนั สามารถจดักลุ่มคาํตอบไดส้อง

ประการดงัน้ีประการแรกมีความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ในเร่ืองท่ีเรียนทาํให้เขา้ใจเร่ือง     ท่ี

เรียน จินตนาการเร่ืองไดแ้ละประการท่ีสองไม่มีความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ในเร่ืองท่ีเรียน ทาํ

ให้ไม่เขา้ใจเร่ืองท่ีเรียนเช่ือมโยงเหตุการณ์ไม่ไดห้รือจินตนาการเร่ืองไม่ไดเ้หตุผลเก่ียวกบัเร่ือง

ความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ในเร่ืองท่ีเรียนของนกัเรียนกลุ่มเก่ง ตวัอยา่งเช่น ด.ญ.ยา กล่าวถึง

ความรู้พื้นฐานในเร่ืองท่ีเรียนในเร่ือง เกาะเอลลิสว่า “ไม่มีประสบการณ์ในการอพยพไปอยู่

ต่างประเทศ จินตนาการการอพยพไปอยู่ต่างประเทศไม่ถูก ไม่ค่อยเขา้ใจเร่ือง” และ ด.ช.พดั 

กล่าวถึง ความรู้พื้นฐานในเร่ืองท่ีเรียน ในเร่ือง อนัตรายบนแนวหินใตน้ํ้ าวา่ “เขา้ใจเร่ืองดี เพราะเคย

เรียนเร่ืองเก่ียวกบัทะเลในวิชาวิทยาศาสตร์ เคยดูสารคดีเก่ียวกับเร่ืองใตท้ะเลมาก่อนและเคยดู

ภาพยนตร์ดว้ย”  เหตุผลเก่ียวกบัปัจจยัการมีความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ในเร่ืองท่ีเรียนของ

นกัเรียนกลุ่มอ่อน เช่น  ดช.พล กล่าวถึงประสบการณ์ในเร่ืองท่ีเรียน ในเร่ืองเกาะเอลลิสว่า “เขา้ใจ

เร่ืองเลก็นอ้ย เพราะไม่รู้จกัอเมริกา ไม่รู้จกันิวยอร์ค จินตนาการเร่ืองไม่ไดต้ั้งแต่เร่ิมเร่ือง” 

 สาํหรับประเด็นความรู้พื้นฐานในเร่ืองท่ีเรียน หรือประสบการณ์ในเร่ืองท่ีเรียนท่ีพบได้

จากขอ้มูลการสมัภาษณ์นกัเรียนสอดคลอ้งกบับทความของ ถิรวฒัน์ ตนัทนิส (2550 : 120) กล่าวถึง 

กระบวนการอ่านเพ่ือความเขา้ใจภาษาองักฤษกบัทฤษฎีพื้นความรู้เดิมพบว่าความรู้พื้นฐานหรือ

ประสบการณ์ในเร่ืองท่ีเรียนเป็นปัจจยัสําคญัประการหน่ึงท่ีจะทาํให้ผูอ่้านเขา้ใจเร่ืองท่ีเรียนได ้

“ทฤษฎีพื้นความรู้เดิมนั้น นบัว่ามีบทบาทสําคญัในกระบวนการอ่านเพื่อความเขา้ใจภาษาองักฤษ

เป็นอย่างมาก การอ่านเป็นกระบวนการท่ีผูอ่้านสร้างความหมายโดยการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพ้ืน
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ความรู้เดิมของผูอ่้าน บทอ่าน และบริบทท่ีเก่ียวขอ้ง พื้นความรู้เดิมของผูอ่้านรวมความตั้ งแต่

ความคิด ความรู้สึก เจตคติ ความเช่ือ และประสบการณ์ทั้งหมดในอดีตท่ีมีอยู ่ซ่ึงผูอ่้านนาํมาใชใ้น

การสร้างความหมายใหแ้ก่เน้ือเร่ืองท่ีอ่านนัน่เอง” นอกจากน้ีปัจจยัความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์

ในเร่ืองท่ีเรียนท่ีมีผลต่อการทาํความเขา้ใจในการอ่านยงัพบในหนงัสือของ เสาวลกัษณ์ รัตนวิชช ์

(2531, อา้งถึงใน ภาวดี จิตตามยั 2548 : 43) “ประสบการณ์เดิม (Schema) ของผูอ่้านเป็นส่ิงสาํคญัท่ี

ทาํใหค้วามสามารถของผูอ่้านแตกต่างกนั เพราะผูอ่้านมีความรู้เดิมมาก่อน จะเกิดความคิดรวบยอด

เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านไดง่้ายข้ึนและเร็วข้ึน ประสบการณ์เดิมจึงเป็นหลกัการสาํคญัท่ีผูส้อนสามารถ

นาํมาใชเ้ป็นแนวคิดเพื่อจดักิจกรรมการสอนใหผู้อ่้านไดมี้โอกาสฝึกใชป้ระสบการณ์เดิมของตนมา

ช่วยในการอ่าน” 

 4.  ความวิตกกังวล ความวิตกกงัวลจากเร่ืองต่างๆ ท่ีเรียน เป็นปัจจยัท่ีกลุ่มตวัอย่าง

รายงานนอ้ยท่ีสุดในประเดน็หวัขอ้ต่างๆ ท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ มีกลุ่มตวัอยา่งท่ีรายงานถึง

ผลกระทบจากปัจจยัน้ีจาํนวน 5 คน จากนกัเรียน 12 คน ความวิตกกงัวลในการเรียนน้ี อาจสรุปได้

ว่า หมายถึง สภาพท่ีนักเรียนรู้สึกไม่สบายใจกระวนกระวาย ขณะเรียนบทเรียน ปัญหาของความ

วิตกกงัวลอาจจะเน่ืองมาจากความไม่เขา้ใจบทเรียนในเร่ืองต่างๆ ระดบัของความวิตกกงัวลมีผลต่อ

การเรียนรู้ของนกัเรียน 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลการสัมภาษณ์นกัเรียนพบคาํตอบเก่ียวกบัเหตุผลของความวิตก

กังวลขณะเรียนบทเรียนของนักเรียนกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนท่ีใกลเ้คียงกันและสามารถจัดกลุ่ม

คาํตอบไดส้องประการ ดงัน้ี ประการแรกเป็นปัจจยัเก่ียวกบัความไม่เขา้ใจบทเรียน เช่น คาํศพัท ์

ภาพประกอบ เหตุการณ์ในเร่ืองและประการท่ีสองเป็นปัจจยัเก่ียวกบัการไม่มีประสบการณ์ในเร่ือง

ท่ีเรียน สาเหตุเหล่าน้ีส่งผลให้นักเรียนมีความวิตกกงัวลขณะเรียน ตวัอย่างเหตุผลของความวิตก

กงัวลจากความไม่เขา้ใจบทเรียนของนกัเรียนกลุ่มเก่ง เช่น ด.ญ. ยา กล่าวถึง ความวิตกกงัวลในเร่ือง

เกาะเอลลิสวา่ “วิตกกงัวลเลก็นอ้ย เพราะเช่ือมโยงเหตุการณ์ในเร่ืองไม่ค่อยได ้เช่น เหตุการณ์ภาพท่ี 

10 และตัวอย่างเหตุผลของนักเรียนกลุ่มอ่อน เช่น ด.ญ.สุ กล่าวถึงความวิตกกังวลในเร่ือง

ภาพเคล่ือนไหวว่า “มีความวิตกงัวลเพราะคาํศพัทย์ากเกิดความเบ่ือ” สาํหรับเหตุผลเก่ียวกบัปัจจยั

การไม่มีประสบการณ์ในเร่ืองท่ีเรียน ขอยกตวัอย่างความเห็นจากนักเรียนกลุ่มอ่อน เช่น ด.ช.เข็ม 
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กล่าวถึงความวิตกกงัวลในเร่ืองอนัตรายบนแนวหินใตน้ํ้ าว่า “มีความวิตกกงัวลเพราะไม่เคยนัง่เรือ 

ดูทะเล ดูปะการัง กลวัจินตนาการเร่ืองไม่ได”้ 

 สาํหรับประเด็นความวิตกกงัวลในบทเรียนท่ีพบไดจ้ากขอ้มูลการสัมภาษณ์นกัเรียนซ่ึง

เกิดจากปัจจัยความไม่เขา้ใจบทเรียน และการไม่มีประสบการณ์ในเร่ืองท่ีเรียนสอดคลอ้งกับ

ผลการวิจยัของ Horwiz (2001, อา้งถึงใน นพรัตน์  ธนานุรักษากุล 2553 : 40) เร่ือง ความวิตกกงัวล

ในการเรียนภาษาต่างประเทศพบว่าความวิตกกังวลเป็นปัจจัยสําคญัประการหน่ึงท่ีส่งผลต่อ

ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียน “ความวิตกกงัวลในการเรียนภาษาต่างประเทศ 

เป็นลกัษณะเฉพาะของการรับรู้เก่ียวกบัตนเอง ความเช่ือ ความรู้สึกและพฤติกรรมท่ีมีความสัมพนัธ์

กับการเรียนภาษาในชั้ นเรียนซ่ึงลักษณะดังกล่าวเกิดข้ึนตามธรรมชาติในกระบวนการเรียน

ภาษาต่างประเทศและมักเกิดข้ึนเม่ือผูเ้รียนรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถทางด้านการส่ือสาร

ภาษาต่างประเทศอยูใ่นระดบัตํ่า ความวิตกกงัวลทาํใหผู้เ้รียนภาษาต่างประเทศขาดความมัน่ใจและ

มองไม่เห็นคุณค่าในตนเอง หลีกเล่ียงการทาํกิจกรรมในชั้นเรียน ตลอดจนทาํให้ประสิทธิภาพใน

การเรียนภาษาตํ่าลง” 

  5.  ความสนใจในเร่ืองที่เรียน ความสนใจในเร่ืองท่ีเรียนเป็นอีกปัจจยัสาํคญัท่ีผูว้ิจยัพบ

จากคาํตอบส่วนใหญ่ของนักเรียนว่ามีส่วนสําคญัอย่างยิ่งต่อการทาํความเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านเสมอ 

ความสนใจในเร่ืองท่ีเรียนท่ีนกัเรียนกล่าวถึง อาจสรุปไดว้่า หมายถึง การเอาใจจดจ่อเป็นพิเศษต่อ

บทเรียน ทศันคติท่ีดีต่อบทเรียน ความชอบหรือความประทับใจในบทเรียน ความรู้สึกท่ีดีต่อ

บทเรียนดว้ยเหตุผลต่างๆ ของนกัเรียนแต่ละคน เช่น เน้ือเร่ืองสนุกมีประโยชน์ ซ่ึงความสนใจเร่ือง

ท่ีเรียน เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจในส่ิงท่ีอ่าน  

  จากการวิเคราะห์ขอ้มูลการสัมภาษณ์นกัเรียน พบคาํตอบเก่ียวกบัเหตุผลของ ความ

สนใจในเร่ืองท่ีเรียนของนกัเรียนกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนท่ีใกลเ้คียงกนัสามารถจดักลุ่มคาํตอบไดส้อง

ประการ ดังน้ี ประการแรกเป็นปัจจัยจากบทเรียน เช่น เร่ืองน่าสนใจ เร่ืองมีประโยชน์และอีก

ประการเป็นปัจจยัจากตวัผูเ้รียน คือ การมีความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ในเร่ืองท่ีเรียน สาเหตุ

เหล่าน้ีส่งผลให้นักเรียนมีความสนใจเร่ืองท่ีเรียนต่างกันไปในแต่ละบทเรียน ตวัอย่างเหตุผล

เก่ียวกบัปัจจยัจากบทเรียนของนกัเรียนกลุ่มเก่ง เช่น ด.ญ.ดวง กล่าวถึง ความชอบเร่ืองเกาะเอลลิสวา่ 

“ชอบเร่ืองน้ี เพราะเร่ืองสนุก ภาพเหมือนการ์ตูนไม่เคยเรียนมาก่อน ไดรู้้คาํศพัท์มากข้ึน” และ
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ตวัอยา่งเหตุผลของนกัเรียนกลุ่มอ่อน เช่น  ด.ช.พล กล่าวถึง ความชอบในเร่ืองอนัตรายบนแนวหิน

ใตน้ํ้ าวา่ “ชอบเพราะเน้ือเร่ืองน่าติดตาม เร่ืองมีประโยชน์ เร่ืองทนัสมยั เร่ืองใกลต้วั” สาํหรับเหตุผล

เก่ียวกบัปัจจยัจากตวัผูเ้รียนขอยกตวัอย่าง ความเห็นจากนักเรียนกลุ่มเก่ง เช่น ด.ญ. ยา กล่าวถึง 

ความชอบบทเรียนในเร่ืองเกาะเอลลิสว่า “ไม่ค่อยชอบเร่ืองน้ีเพราะไม่มีประสบการณ์การอพยพไป

อยูต่่างประเทศจินตนาการการอพยพไม่ถูก”  

 สาํหรับประเด็นความสนใจในเร่ืองท่ีเรียนท่ีพบไดจ้ากขอ้มูลการสัมภาษณ์นกัเรียนซ่ึง

เกิดจากปัจจยัเก่ียวกบับทเรียนและตวัผูเ้รียนสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ เกบฮาร์ด (Gebhard 1985, 

อา้งถึงใน วฒันา วิชิตชาญ 2546 : 39) เร่ืองปัจจยัสาํคญัท่ีส่งผลต่อการทาํความเขา้ใจในบทอ่าน

ภาษาต่างประเทศ พบว่าความสนใจในเร่ืองท่ีเรียนเป็นปัจจยัสําคญัประการหน่ึงท่ีจะทาํให้ผูอ่้าน

ประสบผลสาํเร็จในการอ่านได ้“บทอ่านท่ีมีความหมายต่อผูเ้รียน และอยูใ่นความสนใจของผูเ้รียน

ยอ่มมีผลใหก้ารเรียนประสบความสาํเร็จมากกวา่”  

 นอกจากน้ีปัจจยัทางดา้นความสนใจในเร่ืองทีเรียนท่ีมีผลต่อการทาํความเขา้ใจยงัพบใน

ผลการวิจยัของ ปริญญาพร สินหนู (2550:2) กล่าวถึงปัญหาของการสอนอ่านภาษาองักฤษไวว้่า 

“ความชอบ ความคุน้เคยกบัเน้ือเร่ือง และความสนใจของนักเรียนมีผลต่อสัมฤทธิผลในการอ่าน 

หากนักเรียนมีความเพลิดเพลินในการอ่าน จะทาํให้นักเรียนเกิดความรู้สึกรักการอ่าน สร้าง

แรงจูงใจใหส้นใจในการอ่าน” 

สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

                  จากการสาํรวจความเขา้ใจบทเรียนจาํนวน 6 เร่ือง ไดแ้ก่ เร่ือง นกัเขียนผูมี้ช่ือเสียง เกาะ

เอลลิส ภาพเคล่ือนไหว เพชรรูปดาว อนัตรายบนแนวหินใตน้ํ้ า และอุโมงคเ์วลา โดยการสัมภาษณ์

นกัเรียนจาํนวนทั้งส้ิน 12 คน แบ่งเป็นนกัเรียนกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน พบว่า นกัเรียนกลุ่มเก่ง และ

กลุ่มอ่อนมีเหตุผลของความเขา้ใจบทเรียนไม่แตกต่างกนั ซ่ึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสามารถในการ

อ่านภาษาองักฤษของนักเรียนท่ีพบมีดงัน้ี 1. ระดบัความยากง่าย ประกอบดว้ยเหตุผลของความรู้

พื้นฐานทางภาษาของนักเรียนแต่ละคน และเหตุผลท่ีมาจากบทเรียน 2. การลาํดับเร่ืองราว 

ประกอบดว้ยเหตุผล การลาํดบัเร่ืองราวดี และการลาํดบัเร่ืองราวสับสน 3. ความรู้พื้นฐานในเร่ืองท่ี

เรียน ประกอบดว้ยเหตุผลมีความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ในเร่ืองท่ีเรียนและไม่มีความรู้พื้นฐาน
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หรือประสบการณ์ในเร่ืองท่ีเรียน 4. ความวิตกกงัวล ประกอบดว้ยเหตุผลความไม่เขา้ใจบทเรียน 

และการไม่มีความรู้พื้นฐานในเร่ืองท่ีเรียน 5. ความสนใจในเร่ืองท่ีเรียนประกอบดว้ยเหตุผลจาก

บทเรียนและตวัผูเ้รียนมีความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ในเร่ืองท่ีเรียน   

 การแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไม่พบความ

แตกต่างของเหตุผลเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียน 

แต่ความสามารถในการเขา้ใจบทเรียนของนักเรียนกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนมีความแตกต่างกนัคือ

นักเรียนกลุ่มเก่งมีจาํนวนคนเขา้ใจบทเรียนแต่ละเร่ืองมากกว่านักเรียนกลุ่มอ่อนดังท่ีได้แสดง

ภาพรวมผลของความเขา้ใจบทเรียนของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนทั้ง 6 เร่ืองในตารางท่ี 6 ท่ีกล่าว

มาแลว้ 
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บทที ่5 
 

สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียน
ประถมศึกษา เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถ
ในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนประถมศึกษาและเพ่ือศึกษาลกัษณะของบทเรียนท่ีมีผลต่อความ
เขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษ กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดันิมมานรดี 
สํานักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 จาํนวนทั้งส้ิน 12 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ คาํถามสัมภาษณ์นกัเรียน เป็นคาํถามแบบปลายเปิด ท่ีผูต้อบสามารถให้
เหตุผลของคาํตอบ และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได ้โดยกลุ่มตวัอย่างจะตอบคาํถามสัมภาษณ์ใน
สถานการณ์ขณะเรียนบทเรียนทั้ง 6 เร่ือง ไดแ้ก่ เร่ืองนกัเขียนผูมี้ช่ือเสียง เกาะเอลลิส ภาพเคล่ือนไหว 
เพชรรูปดาว  อนัตรายบนแนวหินใตน้ํ้ า และอุโมงคเ์วลา ในการตั้งคาํถามสัมภาษณ์นกัเรียนและสรุป
ผลการวิจยั คร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาหนงัสือ วรรณกรรมและงานวิจยัเก่ียวกบัเร่ืองความเขา้ใจในการอ่าน 
องคป์ระกอบของการอ่าน และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ่าน  แลว้ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลและ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลเพื่อท่ีจะนาํขอ้มูลมาประมวลผลและนาํเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา
งานวิจยัเพ่ีอตรวจสอบรายละเอียดและความถูกตอ้งของการรายงานการวิจยัเพื่อท่ีจะนาํเสนอแก่ผูอ่้าน
โดยใชก้ารนาํเสนอแบบบรรยาย การนาํเสนอโดยตาราง การนาํเสนอโดยภาพ การนาํเสนอโดยสถิติ
ร้อยละ  ( % )  เพื่อแสดงภาพรวมของความเขา้ใจในบทเรียน โดยในบทท่ี 5 น้ีจะนาํเสนอการสรุปผล
การศึกษาว่าปัจจัยใดบ้างท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน
ประถมศึกษาและลกัษณะของบทเรียนแบบใดท่ีมีผลต่อความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษ การ
อภิปรายสรุปผลการศึกษา โดยเช่ือมโยงกบัวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์
หรือความแตกต่างของงานวิจยัช้ินน้ีกบังานวิจยัอ่ืน นอกจากน้ียงัไดส้รุป ปัญหาของการศึกษาวิจยั 
และขอ้เสนอแนะในการศึกษาวิจยัในความคิดเห็นของผูว้ิจยั  

 สรุปผลการวจัิย  
  จากการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลการสัมภาษณ์นกัเรียนจาํนวนทั้งส้ิน    12 คน สามารถ
สรุปผลการศึกษาวิจยัได ้ดงัน้ี 

45 
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 1. ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนประถม 
ศึกษาสามารถจดักลุ่มคาํตอบได ้2 กลุ่มคือ กลุ่มท่ี 1 ปัจจยัภายนอกซ่ึงหมายถึงส่ิงแวดลอ้มรอบตวั
ผูอ่้าน ไดแ้ก่ ระดบัความยากง่ายของบทเรียนและ การลาํดบัเร่ืองราวของเร่ืองท่ีอ่าน ปัจจยัเหล่าน้ีมี
ความสาํคญัท่ีมีผลต่อความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนเสมอ กลุ่มท่ี 2 ปัจจยัภายในคือ
องคป์ระกอบเก่ียวกบัตวัผูอ่้าน ไดแ้ก่  ระดบัของความวิตกกงัวลของผูเ้รียนแต่ละคน ความสนใจใน
เร่ืองท่ีเรียนของนกัเรียนแต่ละคน และความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ในเร่ืองท่ีเรียนมีผลต่อความ
เขา้ใจในบทเรียนทาํใหผู้เ้รียนประสบความสาํเร็จในการอ่านบทอ่านภาษาองักฤษ 
  2. ลกัษณะของบทเรียนท่ีมีผลต่อความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนเป็น
ประเด็นของปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ ลกัษณะเน้ือเร่ืองท่ีมีประโยชน์และน่าสนใจ เร่ืองมีระดบัความยาก
ง่ายในการใชภ้าษาท่ีเหมาะสม และเป็นเร่ืองท่ีนกัเรียนมีความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ 

อภิปรายผล  
  การอภิปรายผลการวิจัย  เ ร่ืองปัจจัย ท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถในการอ่าน
ภาษาองักฤษของนักเรียนประถมศึกษาน้ีผูว้ิจยัจะนาํเสนอผลการวิจยัเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 การ
อภิปรายผลเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนประถมศึกษา และ
ส่วนท่ี 2 การอภิปรายผลเร่ือง ลกัษณะของบทเรียนท่ีมีผลต่อความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษของ
นกัเรียนประถมศึกษาโดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
  1.  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนประถม 
ศึกษา จากการสัมภาษณ์นกัเรียนจาํนวนทั้งส้ิน 12 คน โดยแบ่งเป็นนกัเรียนกลุ่มเก่ง และกลุ่มอ่อน 
พบปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเขา้ใจในการอ่านบทเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียนจาํนวน 5 ปัจจยั จดัเป็น
กลุ่มปัจจยัได ้2 กลุ่มคือ ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ ระดบัความยากง่ายของบทเรียน และการลาํดบัเร่ืองราว
ของเร่ืองท่ีอ่าน ซ่ึงเป็นส่ิงแวดลอ้มรอบตวัผูอ่้าน และปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ ความวิตกกงัวลของผูเ้รียน 
ความสนใจในเร่ืองท่ีเรียน และความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ในเร่ืองท่ีเรียนซ่ึงเป็นองคป์ระกอบ
เก่ียวกบัตวัผูอ่้านไดแ้ก่  
  1.1 ระดบัความยากง่ายของบทเรียน เป็นปัจจยัภายนอก สามารถจาํแนกไดอ้อกเป็น      
2 กลุ่ม คือปัจจยัภายในจากความรู้พื้นฐานทางภาษาของนักเรียนแต่ละคนเช่น คาํศพัท์ โครงสร้าง
ประโยค  และปัจจยัภายนอกจากบทเรียน เช่น เน้ือเร่ืองยาก ภาพประกอบไม่ชดัเจน ปัจจยัทั้งสอง
ประการดงักล่าว ส่งผลต่อระดบัความยากง่ายต่างกนัไปในแต่ละบทเรียนและระดบัความเขา้ใจเร่ืองท่ี
แตกต่างกนัไปของนกัเรียนแต่ละคน ประเด็นระดบัความยากง่ายน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ลาโด 
(Lado 1964, อา้งถึงใน อมรรัตน์ นดัดาหลง 2551 : 26) กล่าวถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความเขา้ใจใน
การอ่านภาษาองักฤษว่าประกอบไปดว้ยปัจจยั 2 ประการคือ ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก ปัจจยั
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ภายในประการหน่ึงไดแ้ก่ ความรู้ทางภาษาของผูอ่้าน ส่วนปัจจยัภายนอกไดแ้ก่ เน้ือเร่ืองหรือขอ้ความ
ท่ีอ่านมีอิทธิพลต่อความเขา้ใจในการอ่านมาก รวมทั้งส่ือต่างๆ เช่น รูปภาพ แผนภูมิ ฯลฯ เป็นส่ือช่วย
ใหเ้กิดความเขา้ใจในการอ่านไดดี้ รูปภาพเพยีงรูปเดียว สามารถแทนคาํพดูไดน้บัพนัคาํและรูปภาพยงั 
ช่วยให้ขอ้ความมีความหมายง่ายข้ึนอีกดว้ย ปัจจยัของระดบัความยากง่ายน้ีสรุปไดว้่า หากผูเ้รียนมี
ความรู้พื้นฐานทางภาษาไม่เพียงพอยอ่มส่งผลใหบ้ทเรียนมีความยากและบทเรียนท่ีมีความยากเกินไป
ไม่เหมาะกบัระดบัของผูเ้รียน หรือภาพประกอบในบทเรียนไม่ชดัเจนจะทาํใหผู้เ้รียนเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่าน
ไดย้าก จินตนาการเร่ืองไม่ได ้
  1.2 การลาํดบัเร่ืองราว เป็นปัจจยัภายนอก สามารถจาํแนกไดอ้อกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
ปัจจยัการลาํดบัเร่ืองราวดี ทาํให้นักเรียนเขา้ใจเร่ือง และเช่ือมโยงความคิดได ้และปัจจยัการลาํดบั
เร่ืองราวสับสนทาํให้นกัเรียนไม่เขา้ใจเร่ืองเกิดความสับสน เช่ือมโยงความคิดไม่ได ้ ประเด็นการ
ลาํดบัเร่ืองราวน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เมเยอร์และไรช์ (Mayer and Rice 1984, อา้งถึงใน        
กนัตรัตน์ ช่ืนชมนอ้ย 2542 : 21) กล่าวถึงการศึกษาเก่ียวกบัโครงสร้างของขอ้ความท่ีอ่านว่า รูปแบบ 
วิธีการบรรจุขอ้ความ ลกัษณะต่างๆ ของขอ้ความให้มีความสัมพนัธ์กนัเพื่อถ่ายทอดขอ้ความ เช่น 
ความซบัซอ้นของขอ้ความมีความสัมพนัธ์กบัความเขา้ใจในการอ่าน ปัจจยัการลาํดบัเร่ืองราวน้ีกล่าว
สรุปไดว้่าบทอ่านท่ีมีขอ้ความซบัซอ้นหรือมีความสับสนจะทาํใหน้กัเรียนเขา้ใจเร่ืองไดย้ากเกิดความ
สบัสน จินตนาการเร่ืองท่ีอ่านไม่ได ้
  1.3 ความรู้พื้นฐานในเร่ืองท่ีเรียน เป็นปัจจยัภายใน สามารถจาํแนกไดอ้อกเป็น 2 กลุ่ม 
คือปัจจยัการมีความรู้พื้นฐาน หรือประสบการณ์ในเร่ืองท่ีเรียน ทาํใหน้กัเรียนเขา้ใจเร่ือง จินตนาการ
เร่ืองได ้และปัจจยัการไม่มีความรู้พื้นฐาน หรือประสบการณ์ในเร่ืองท่ีเรียน ทาํให้นกัเรียนไม่เขา้ใจ
เร่ือง เช่ือมโยงเหตุการณ์ไม่ได ้หรือจินตนาการเร่ืองไม่ได ้ ประเด็นความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์
ในเร่ืองท่ีเรียนสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ แอนเดอร์สันและเพียร์สัน (อา้งถึงใน กนัตรัตน์ ช่ืนชมนอ้ย 
2542 : 23) กล่าวสรุปบทบาทของความรู้พื้นฐานไวว้่า ความรู้พื้นฐานและประสบการณ์เดิมของผูอ่้าน
เป็นปัจจยัสําคญัท่ีจะกาํหนดว่าผูอ่้านจะเขา้ใจในส่ิงท่ีอ่านมากน้อยเพียงใด ผูท่ี้ไม่สามารถเขา้ใจ
ความหมายในส่ิงท่ีอ่านไดดี้ก็จะไม่สามารถแปลความหมายของขอ้ความท่ีอ่านไดท้าํให้เกิดความ
สบัสนและเรียนรู้ไดช้า้ ปัจจยัความรู้พื้นฐานในเร่ืองท่ีเรียน หรือประสบการณ์ในเร่ืองท่ีเรียนน้ีสรุปได้
ว่า ความรู้พื้นฐานในเร่ืองท่ีเรียน หรือประสบการณ์เดิมในเร่ืองท่ีอ่านของนกัเรียนเป็นปัจจยัสาํคญัท่ี
ทาํใหน้กัเรียนเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านไดม้ากข้ึน จินตนาการเร่ืองไดดี้ 
  1.4 ความวิตกกงัวล  เป็นปัจจยัภายใน สามารถจาํแนกไดอ้อกเป็น 2 กลุ่มคือ ปัจจยั
ความไม่เขา้ใจบทเรียน เช่น ภาพ คาํศพัท ์ประโยค เน้ือเร่ือง และปัจจยัเก่ียวกบัการไม่มีความรู้พื้นฐาน 
หรือประสบการณ์ในเร่ืองท่ีเรียน ทาํใหน้กัเรียนจินตนาการเร่ืองไม่ได ้เช่ือมโยงความคิดไม่ได ้ปัจจยั
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ทั้ง 2 ประการส่งผลใหน้กัเรียนเกิดความวิตกกงัวลขณะเรียน ประเด็นความวิตกกงัวลน้ีสอดคลอ้งกบั
วรรณกรรมของ สุรพล พยอมแยม้ (2544 : 68) กล่าวถึงเร่ืองความวิตกกงัวลว่า ระดบัของความวิตก
กังวลจะมีผลต่อการทาํพฤติกรรมต่างๆ ของคน ผูท่ี้มีความวิตกกังวลสูงมกัจะทาํงานหรือแสดง
พฤติกรรมท่ีมีประสิทธิภาพด้อยกว่าผูท่ี้มีภาวะจิตใจปกติ ปัจจยัของความวิตกกังวลน้ีสรุปได้ว่า
นักเรียนท่ีมีความวิตกกงัวลขณะเรียนจะทาํให้ประสิทธิภาพของความเขา้ใจในการอ่านลดลง ยิ่งมี
ระดบัของความวิตกกงัวลขณะเรียนสูงประสิทธิภาพของความเขา้ใจในการอ่านจะยิง่ลดลง 
                    1.5 ความสนใจในเร่ืองท่ีเรียน เป็นปัจจยัภายใน สามารถจาํแนกไดอ้อกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
ปัจจยัภายนอกจากบทเรียน เช่น เร่ืองน่าสนใจ เร่ืองมีประโยชน์ และปัจจยัภายในจากตวัผูเ้รียนเช่น 
การมีความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์ในเร่ืองท่ีเรียน ทาํให้นกัเรียนชอบเร่ืองท่ีเรียน มีความสนใจ
ขณะเรียนส่งผลต่อความเขา้ใจในการอ่าน ประเด็นความสนใจในเร่ืองท่ีเรียนน้ีสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ แฮริส และ สมิธ (Harris and Smith 1980, อา้งถึงใน วฒันา วิชิตชาญ 2546 : 30) กล่าวถึงการอ่าน
เพื่อความเขา้ใจโดยสรุปวา่ประกอบดว้ยพื้นความรู้ของผูอ่้าน ในเร่ืองท่ีอ่าน ความสามารถในการอ่าน 
ความสามารถในการคิด  ความสนใจ แรงจูงใจ ทัศนคติ ความเช่ือ ซ่ึงเป็นเร่ืองของจิตใจและ
จุดประสงคข์องการอ่าน ปัจจยัของความสนใจในเร่ืองท่ีเรียนน้ีสามารถสรุปไดว้่าเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีมี
ผลต่อความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนประถมศึกษาเป็นอย่างมากทาํให้นักเรียนมี
แรงจูงใจในการเรียนส่งผลต่อความเขา้ใจในการอ่าน 
  จากการสัมภาษณ์นักเรียนจาํนวน 12 คน โดยแบ่งเป็นนักเรียนกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน       
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลไม่พบความแตกต่างของเหตุผลในดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อความสามารถในการ
อ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนทั้งสองกลุ่ม แต่นักเรียนกลุ่มเก่งสามารถอธิบายให้เหตุผลไดล้ะเอียด
มากกว่านักเรียนกลุ่มอ่อน ดงันั้นแสดงว่าปัจจยัเหล่าน้ีเป็นเหตุผลสาํคญัท่ีทาํให้นักเรียนไม่ประสบ
ผลสาํเร็จในการอ่านบทอ่านภาษาองักฤษ  จากปัจจยัท่ีมีผลต่อความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ
ของนกัเรียนสามารถรวมเป็นเหตุผลได ้2 กลุ่มคือ กลุ่มท่ี 1 ปัจจยัจากตวัผูเ้รียน ไดแ้ก่ ความรู้พื้นฐาน
ทางภาษาของผูเ้รียน ความรู้พื้นฐานในเร่ืองท่ีอ่าน หรือประสบการณ์ในเร่ืองท่ีอ่าน ความวิตกกงัวล
ขณะเรียน ความสนใจในการเรียน และกลุ่มท่ี 2 ปัจจยัจากบทเรียน ไดแ้ก่ ระดบัความยากง่ายของบท
อ่าน การลาํดบัเร่ืองราวของบทอ่าน โดยปัจจยัจากบทเรียนน้ี พบลกัษณะของบทเรียนท่ีมีผลต่อความ
เขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา 
 2.  ลักษณะของบทเรียนที่มีผลต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน
ประถมศึกษา ลักษณะของบทเรียนท่ีมีผลต่อความเขา้ใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน
ประถมศึกษาท่ีพบจากการวิเคราะห์ขอ้มูลจากบทเรียนทั้ง 6 เร่ืองไดแ้ก่เร่ือง นกัเขียนผูมี้ช่ือเสียง เกาะ
เอลลิส ภาพเคล่ือนไหวเพชรรูปดาว อนัตรายบนแนวหินใตน้ํ้ า และอุโมงค์เวลา สามารถจดักลุ่ม
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ลกัษณะของบทเรียนได ้2 กลุ่ม คือกลุ่มท่ี 1 บทเรียนท่ีนกัเรียนส่วนใหญ่เขา้ใจและกลุ่มท่ี 2 บทเรียนท่ี
นกัเรียนส่วนใหญ่ไม่เขา้ใจเพ่ือประกอบความเขา้ใจแก่ผูอ่้านใหเ้ห็นภาพรวมลกัษณะของบทเรียนท่ีมี
ผลต่อความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษผูว้ิจยัจึงนาํเสนอดว้ยตารางท่ี 8 โดยในตารางประกอบดว้ย 
ช่ือของบทเรียนแต่ละกลุ่ม จาํนวนคนท่ีเขา้ใจบทเรียนแต่ละเร่ือง จาํนวนคนท่ีเขา้ใจบทเรียนแต่ละ
เร่ืองคิดเป็นร้อยละ 

ตารางท่ี 8 ภาพรวมแสดงลกัษณะของบทเรียนท่ีมีผลต่อความเขา้ใจในการอ่าน 
    

 

เร่ืองทีนั่กเรียนเข้าใจ ช่ือเร่ือง 
จํานวนคน
เข้าใจ 

ร้อยละของจํานวนคน
เข้าใจ 

1 
2 
3 
 
4 
5 
6 

 

 เพชรรูปดาว 
อนัตรายบนแนวหินใตน้ํ้ า 
นกัเขียนผูมี้ช่ือเสียง 
                        เฉล่ียร้อยละ 
เกาะเอลลิส 
ภาพเคล่ือนไหว 
อุโมงคเ์วลา 
                           เฉล่ียร้อยละ 

11 
10 
9 

91.67 
83.33 
75 

 83.33 
6 
6 
5 

50 
50 
41.67 

 47.22 
 
 จากขอ้มูลในตารางท่ี  8 สามารถอภิปรายผลเพ่ือเปรียบเทียบลกัษณะของบทเรียนท่ีมีผล
ต่อความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษซ่ึงพบความแตกต่างของบทเรียนทั้ง 6 เร่ืองโดยสามารถจดั
กลุ่มบทเรียนตามระดบัความยากง่ายไดส้องกลุ่มคือ กลุ่มท่ี 1 บทเรียนท่ีทาํให้นกัเรียนมีระดบัความ
เขา้ใจในเกณฑร้์อยละ 51-100 กลุ่มท่ี 2 บทเรียนท่ีทาํให้นกัเรียนมีระดบัความเขา้ใจในเกณฑ ์ร้อยละ  
0-50 ซ่ึงผูว้ิจยัไดแ้สดงจาํนวนคนตามระดบัความเขา้ใจบทเรียนแต่ละเร่ือง และแสดงค่าร้อยละ
ตามลาํดบันยัสาํคญัดงัปรากฏในตารางท่ี 8  
  สรุปผลการวิจัยจากการวิเคราะห์ขอ้มูลการสัมภาษณ์นักเรียน ประเด็นลักษณะของ
บทเรียนท่ีมีผลต่อความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียน พบลกัษณะของบทเรียนในการจดั
กลุ่มในตารางท่ี 8 สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
  เร่ืองในลําดับท่ี 1-3 คือบทเรียนท่ีนักเรียนส่วนใหญ่เข้าใจ มีลักษณะเร่ืองทันสมัย 
น่าสนใจ มีประโยชน์ สนุก ใกลต้วั เร่ืองมีระดบัความยากง่ายพอเหมาะ เช่น ภาษาไม่ยากเกินไป       
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ทั้งคาํศพัท์ ประโยค และภาพประกอบชดัเจน เร่ืองมีการลาํดบัเร่ืองราวดี  เร่ืองท่ีนักเรียนมีความรู้
พื้นฐานหรือประสบการณ์ ลกัษณะของบทเรียนดงักล่าวส่งผลให้นักเรียนมีความชอบเร่ือง มีความ
สนใจเรียน มีความเขา้ใจบทเรียน และไม่เกิดความวิตกกงัวลขณะเรียนเช่นเร่ือง นกัเขียนผูมี้ช่ือเสียง
เป็นเร่ืองท่ีทนัสมยัเร่ืองหน่ึงเป็นเร่ืองเก่ียวกบัผูแ้ต่งหนังสือเร่ืองแฮร่ี พอตเตอร์ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีนาํมา
สร้างเป็นภาพยนตร์ผูค้นนิยมชมชอบกนัทัว่โลก เป็นเร่ืองทนัสมยั ทาํใหน้กัเรียนมีความสนใจในการ
เรียน นกัเรียนจาํนวนมากมีพื้นฐานความรู้จากการชมภาพยนตร์เร่ืองแฮร่ี พอตเตอร์มาก่อน นอกจากน้ี
ผูเ้ขียนหนงัสือเร่ือง แฮร่ี พอตเตอร์ยงัใชเ้ทคนิคการแต่งหนงัสือท่ีทาํให้ผูอ่้านอยากติดตามเร่ืองตอน
ต่อไป สําหรับเด็กนักเรียนไทยท่ีเคยชมภาพยนตร์เร่ือง แฮร่ี พอตเตอร์ ก็เช่นกนัท่ีอยากติดตามเน้ือ
เ ร่ืองตอนต่อไป  หรือเร่ือง  อันตรายบนแนวหินใต้นํ้ า  เป็นเ ร่ืองใกล้ตัวมีความเก่ียวข้องกับ
ชีวิตประจาํวนั เน้ือเร่ืองเป็นแบบอย่างของความดีในการช่วยอนุรักษธ์รรมชาติ นักเรียนบางส่วนมี
ประสบการณ์เคยไปเท่ียวทะเลมาก่อน บางส่วนเคยไปเท่ียวทะเลและนัง่เรือชมปะการัง บางส่วนเคย
ชมภาพยนตร์ หรือสารคดีในแนวน้ีมาก่อน บางส่วนมีความรู้พื้นฐานเคยเรียนเก่ียวกบัเร่ืองทะเลใน
วิชาวิทยาศาสตร์มาก่อน เหตุผลขา้งตน้ท่ีกล่าวมาแลว้ตรงขา้มกบัเร่ืองในลาํดบัท่ี 4-6 ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ี
นกัเรียนมีความเขา้ใจนอ้ยลงตามลาํดบั 
 ผลสรุปการวิเคราะห์ลกัษณะของบทเรียนท่ีมีผลต่อความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษซ่ึง
พบจากการวิเคราะห์ขอ้มูลการสัมภาษณ์นักเรียนสอดคล้องกับงานวิจัยของ บรินตันและคณะ  
(Brinton, Snow and Wesche 1997, อา้งถึงใน กรมวิชาการ 2545 : 123) ท่ีเสนอแนวทาง ท่ีมีผลต่อ
ความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษ ควรมีแนวทางในการเลือกบทเรียนดงัน้ีคือ เน้ือหาของบทเรียน
ควรเป็นเร่ืองจริง เร่ืองทนัสมยั และมีขอ้มูลมากพอท่ีจะใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะการอ่าน ทกัษะการเขียน 
และทกัษะการฟังได ้เน้ือหาท่ีใชใ้นการเรียนควรสอดคลอ้งกบัความสนใจของผูเ้รียน บทเรียนควรมี
ความยากง่ายพอเหมาะกบัระดบัของผูเ้รียน บทเรียนควรมีขอ้มูลเพียงพอ และมีความยาวพอเหมาะ 
เน้ือหาเขา้ใจไดง่้าย ผูเ้รียนตอ้งมีความรู้พื้นฐานก่อนอ่านบทเรียน และสามารถเขา้ใจประเด็นทาง
วฒันธรรม การเรียบเรียงเน้ือหา ตลอดจนมีสาํนวนภาษาท่ีเหมาะสมดว้ย 
 นอกจากน้ียงัพบประเด็นความสําคญัของลกัษณะบทเรียนท่ีมีผลต่อความเขา้ใจในการ
อ่านภาษาองักฤษในงานวิจยัของโคด้ี (Cody 1979, อา้งถึงใน สุมิตรา พรรณกุลบดี 2535 : 17) กล่าว
สรุปถึงความสาํคญัของบทอ่านว่าเน้ือหาในบทอ่านท่ีนาํมาใชค้วรเป็นเร่ืองท่ีผูเ้รียนมีความสนใจสูง
และมีความสัมพนัธ์กบัความรู้เดิมของผูเ้รียน เน่ืองจากบทเรียนท่ีมีความหมายสูงสามารถชดเชย
ความรู้ทางไวยากรณ์ท่ีมีนอ้ยของผูเ้รียนได ้
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ปัญหาในการศึกษาวจัิยและข้อเสนอแนะสําหรับงานวจัิย 
 ในงานศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นภาคเรียนท่ี 2 ท่ีนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีกิจกรรมนอก
หลกัสูตรหลายอย่าง บางคร้ังเกิดความไม่สะดวกในการนัดเรียนบทเรียนและการหยุดเรียนของ
นักเรียนบางคน ทาํให้ตอ้งสอนซ่อมสําหรับนักเรียนท่ีหยุดเรียนจึงตอ้งมีการเล่ือนวนัสัมภาษณ์
ออกไป การเก็บขอ้มูลงานวิจยัจึงตอ้งเล่ือนล่าชา้ออกไป นอกจากน้ีงานวิจยัมีขอ้จาํกดัในเร่ืองการวดั
ระดบัความเขา้ใจในบทเรียนของนกัเรียนแต่ละคน เน่ืองจากใชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์นกัเรียน 
ซ่ึงมิใช่การประเมินระดบัความสามารถในการทาํความเขา้ใจบทอ่านภาษาองักฤษ อยา่งไรก็ตามมีการ
ใชก้ลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรียนกลุ่มเก่ง กลุ่มอ่อน โดยใชค้ะแนนสอบวิชาภาษาองักฤษเป็นเกณฑ์การ
แบ่งกลุ่ม เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการทาํความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษ
ระหวา่งนกัเรียนสองกลุ่ม ดงันั้นงานวิจยัต่อไป ควรมีการวดัระดบัการทาํความเขา้ใจบทเรียนดว้ยการ
ใชค้ะแนนสอบร่วมดว้ย 

ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการเรียนการสอนอ่านภาษาองักฤษสําหรับครูผู้สอน 
                จากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัพบลกัษณะของบทเรียนท่ีมีผลต่อความเขา้ใจในการอ่าน
ภาษาองักฤษของนกัเรียนประถมศึกษาท่ีควรนาํเสนอเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อไปดงัน้ี 
 1. การเลือกบทอ่านท่ีเหมาะสมกับผู ้เ รียนจะช่วยส่งเสริมความเข้าใจในการอ่าน
ภาษาองักฤษ ไดแ้ก่บทเรียนควรเป็นเร่ืองน่าสนใจ เร่ืองทนัสมยั เร่ืองใกลต้วั เร่ืองมีประโยชน์ เร่ือง
สนุก เร่ืองมีระดบัการใชภ้าษาท่ีเหมาะสม เน้ือเร่ืองไม่ยากเกินไป ปัจจยัต่างๆเหล่าน้ีจะทาํใหน้กัเรียน
มีความชอบในการอ่านภาษาองักฤษ 
 2.  การเลือกบทอ่านท่ีดีจะช่วยส่งเสริมความสนใจในการเรียน สร้างแรงจูงใจในการเรียน 
ช่วยลดความวิตกกงัวลขณะเรียนอนัจะเป็นปัจจยัส่งเสริมความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษ ทาํให้
ผูเ้รียนประสบความสาํเร็จในการอ่านภาษาองักฤษ 

ข้อเสนอแนะสําหรับนักวจัิยเพือ่พฒันาการเรียนการสอนอ่านภาษาองักฤษ 
 จากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและการ
พฒันาการสอนภาษาองักฤษ ดงัต่อไปน้ี 
 1. ควรมีการศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเกิดจากตวัผูอ่้าน เช่น ทศันคติ แรงจูงใจในการอ่านว่ามีผล
ต่อความสามารถในการอ่าน หรือไม่ อยา่งไร 
 2. ควรมีการศึกษาปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ เช่น วิธีการสอน บุคลิกท่าทางของผูส้อนวา่มีผลต่อ 
ความสามารถในการอ่านหรือไม่ อยา่งไร 
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 3. ควรมีการศึกษาปัจจยัทางดา้นบริบทการศึกษา เช่น สภาพแวดลอ้ม ภาระงาน กลุ่ม
สงัคม วา่มีผลต่อความสามารถในการอ่านหรือไม่ อยา่งไร 
 4. ควรมีการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษน้ีกบันกัเรียน
ชั้นอ่ืนๆ เพื่อเปรียบเทียบเหตุผลของคาํตอบ 
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  ตามแนวการสอนเพ่ือการส่ือสาร.”  วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาการ 
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  วิทยาศาสตร์และส่ิงแวดลอ้มในรายวิชาภาษาองักฤษพื้นฐานสาํหรับนกัเรียนชั้น 
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  วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษในฐานะ 

  ภาษาต่างประเทศ  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2550. 
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  กบัการเสริมแรงเชิงบวกต่อความเช่ือมัน่ในตนเอง ความวิตกกงัวล เจตคติ และจลน ์
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  ประวติัสาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเบญจมราชาลยั กรุงเทพ  
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  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนคาํชะอีวิทยาการ จงัหวดัมุกดาหาร.”  วิทยานิพนธ์ 

  ศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ  
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ปริญญาพร  สินหนู.  “การพฒันาส่ือการอ่านภาษาองักฤษท่ีเนน้สาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาสงัคม 
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  การเขียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีจดัการเรียนรู้ดว้ยวิธีสอนแบบร่วมมือกนั 
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  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีสอนดว้ยวิธีการสอนแบบเทคนิคการสร้างแผนท่ีความคิดและ 
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สุมิตรา พรรณกลุบดี.  “การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ 
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  ท่ีไดรั้บการสอนดว้ยวิธี KWL – Plus กบัการสอนตามคู่มือครู.”  วิทยานิพนธ์ 

  ศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ  

  บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2545. 

อจัฉรา  วงศโ์สธร.  การทดสอบและการประเมินผลการเรียนการสอนภาษาองักฤษ.  กรุงเทพฯ : 

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2539. 

อารีย ์ วาศน์อาํนวย.  “การพฒันาแบบฝึกเสริมทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจตามแนวการสอนภาษา 

  องักฤษเพื่อการส่ือสารสาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5.”  วิทยานิพนธ์ 

  ศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 

   บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2545. 
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อุบลวรรณ  ปรุงวนิชพงษ.์  “การพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษโดยใชกิ้จกรรมการอ่าน 

  ใหค้ล่องสาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนราชินีบูรณะ อาํเภอเมือง จงัหวดั 

  นครปฐม.”  วทิยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษใน 

  ฐานะภาษาต่างประเทศ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2551. 

Zanatta, Theresa.  หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานภาษาองักฤษ Zoom 6.  พิมพค์ร้ังท่ี 7.   

  กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพอ์กัษรเจริญทศัน,์ 2551. 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

คาํถามสัมภาษณ์นักเรียน 
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คาํสัมภาษณ์นักเรียน 

  1.  เคยเรียนภาษาองักฤษเพิ่มเติมท่ีไหน เม่ือไร หรือไม่ 

  2.  นกัเรียนรู้สึกอยา่งไรตอนเรียนเร่ืองน้ี ชอบเร่ืองท่ีเรียนหรือไม่  อยา่งไร 

  3.  คิดวา่เขา้ใจเร่ืองท่ีเรียนแค่ไหน อยา่งไร เขา้ใจเพราะอะไร /  ไม่เขา้ใจเพราะอะไร 

  4.  เคยเรียนเร่ืองน้ีมาก่อนหรือไม่ ถา้เคยเรียนคิดวา่ทาํใหเ้ขา้ใจเร่ืองดีข้ึนไหม 

  5.  เร่ืองท่ีเรียนน้ียากเกินไปหรือไม่ ถา้ยากเพราะอะไร 

  6.  ขณะท่ีเรียนมีความวิตกกงัวลอะไรหรือไม่ 
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ภาคผนวก ข 

ตัวอย่างบทสัมภาษณ์นักเรียน 
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                                         ตัวอย่างบทสัมภาษณ์นักเรียน 

นักเรียนกลุ่มเก่ง 
ช่ือ ด.ญ. ยา 
คาํถาม : เคยเรียนภาษาองักฤษเพิ่มเติมท่ีไหน เม่ือไร หรือไม่ 
คาํตอบ : เคยเรียนตอน ป.3ท่ีสถาบนั  I I E เรียน 2 คอร์ส 2 เทอม เรียนบ่ายวนัเสาร์  ตอน ป. 5   
เรียนกบัครูธญัลกัษณ์ เรียนวนัเสาร์ 2 ชัว่โมง ป.6  เรียนท่ี    THE  BRAIN  เสาร์ละ 1 ชัว่โมง 

บทสัมภาษณ์ในเร่ือง นักเขียนผู้มีช่ือเสียง 

1.  นกัเรียนรู้สึกอยา่งไรตอนเรียนเร่ืองน้ี ชอบเร่ืองท่ีเรียนหรือไม่  อยา่งไร 
คาํตอบ : ชอบเร่ืองน้ี เพราะท่ึงในความสามารถของนกัเขียน เน้ือเร่ืองน่าสนใจ  มีประโยชน์  
ทนัสมยั  
2.  คิดวา่เขา้ใจเร่ืองท่ีเรียนแค่ไหน อยา่งไร เขา้ใจเพราะอะไร /  ไม่เขา้ใจเพราะอะไร 
คาํตอบ : เขา้ใจเร่ืองพอสมควร คาํศพัทพ์ื้นฐานไม่ยากเกินไป 
3.  เคยเรียนเร่ืองน้ีมาก่อนหรือไม่ ถา้เคยเรียนคิดวา่ทาํใหเ้ขา้ใจเร่ืองดีข้ึนไหม 
คาํตอบ : ไม่เคยเรียน 
4.  เร่ืองท่ีเรียนน้ียากเกินไปหรือไม่ ถา้ยากเพราะอะไร 
คาํตอบ : ไม่ยากเกินไป เพราะคาํศพัทมี์พื้นฐานท่ีรู้ 
5.  ขณะท่ีเรียนมีความวิตกกงัวลอะไรหรือไม่ 
 คาํตอบ : ไม่วติกกงัวล   

บทสัมภาษณ์ในเร่ือง เกาะเอลลสิ 

1. นกัเรียนรู้สึกอยา่งไรตอนเรียนเร่ืองน้ี ชอบเร่ืองท่ีเรียนหรือไม่  อยา่งไร 
คาํตอบ : ไม่ค่อยชอบเร่ืองน้ีเท่าไร เพราะ เร่ืองไกลตวั ไม่มีประสบการณ์การยา้ยไปอยูต่่างประเทศ 
จินตนาการการอพยพไม่ออก 
2.  คิดวา่เขา้ใจเร่ืองท่ีเรียนแค่ไหน อยา่งไร เขา้ใจเพราะอะไร /  ไม่เขา้ใจเพราะอะไร 
คาํตอบ : ไม่ค่อยเขา้ใจ เพราะ ไม่เขา้ใจคาํศพัทบ์างคาํเช่น harbour   Statue of Liberty  การ
จินตนาการเร่ืองไม่ดีพอ 
3.  เคยเรียนเร่ืองน้ีมาก่อนหรือไม่ ถา้เคยเรียนคิดวา่ทาํใหเ้ขา้ใจเร่ืองดีข้ึนไหม 
คาํตอบ : ไม่เคยเรียนมาก่อน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

64
 

4.  เร่ืองท่ีเรียนน้ียากเกินไปหรือไม่ ถา้ยากเพราะอะไร 
คาํตอบ : ยากเกินไป เพราะไม่เคยมีประสบการณ์ในการอพยพไปอยูต่่างประเทศ 
5.  ขณะท่ีเรียนมีความวิตกกงัวลอะไรหรือไม่ 
คาํตอบ : วิตกกงัวลเลก็นอ้ย เช่ือมโยงเหตุการณ์ไม่ค่อยไดเ้ช่น ในภาพท่ี 10 

บทสัมภาษณ์ในเร่ือง ภาพเคลือ่นไหว 

1.  นกัเรียนรู้สึกอยา่งไรตอนเรียนเร่ืองน้ี ชอบเร่ืองท่ีเรียนหรือไม่  อยา่งไร 
คาํตอบ  : ชอบ เพราะ ไดรู้้ประวติัของโรงภาพยนตร์และรู้เร่ืองหนงัสมยัก่อน     
2.  คิดวา่เขา้ใจเร่ืองท่ีเรียนแค่ไหน อยา่งไร เขา้ใจเพราะอะไร /  ไม่เขา้ใจเพราะอะไร 
คาํตอบ : เขา้ใจพอประมาณ  เร่ืองบางส่วนเช่นช่ือคนเป็นภาษาฝร่ังเศสไม่ค่อยเขา้ใจ 
3. เคยเรียนเร่ืองน้ีมาก่อนหรือไม่ ถา้เคยเรียนคิดวา่ทาํใหเ้ขา้ใจเร่ืองดีข้ึนไหม 
คาํตอบ : ไม่เคยเรียนมาก่อน แต่พอจะเช่ือมโยงลกัษณะของภาพยนตร์เก่ากบัรายการแกะกล่องหนงั
ไทยไดบ้า้ง 
4.  เร่ืองท่ีเรียนน้ียากเกินไปหรือไม่ ถา้ยากเพราะอะไร 
คาํตอบ : ไม่ยากเกินไป เพราะ คาํศพัทพ์ื้นฐานและเคยดูภาพยนตร์เก่ามาบา้ง 
5.  ขณะท่ีเรียนมีความวิตกกงัวลอะไรหรือไม่ 
คาํตอบ : ไม่วติกกงัวล 

บทสัมภาษณ์ในเร่ือง เพชรรูปดาว 

1.  นกัเรียนรู้สึกอยา่งไรตอนเรียนเร่ืองน้ี ชอบเร่ืองท่ีเรียนหรือไม่  อยา่งไร 
คาํตอบ :  ชอบมากเพราะ ประทบัใจตวัละคร 2 คน เป็นคนดีอยากช่วยเหลือผูอ่ื้น เน้ือเร่ืองน่าต่ืนเตน้                      
2.  คิดวา่เขา้ใจเร่ืองท่ีเรียนแค่ไหน อยา่งไร เขา้ใจเพราะอะไร /  ไม่เขา้ใจเพราะอะไร 
คาํตอบ :  เขา้ใจเร่ืองดี เพราะคาํศพัทไ์ม่ยากเกินไป คาํศพัทย์ากปานกลาง เหตุการณ์ของเร่ืองเรียง
เช่ือมต่อกนัเขา้ใจ 
3.  เคยเรียนเร่ืองน้ีมาก่อนหรือไม่ ถา้เคยเรียนคิดวา่ทาํใหเ้ขา้ใจเร่ืองดีข้ึนไหม 
คาํตอบ : ไม่เคยเรียนมาก่อน  
4.  เร่ืองท่ีเรียนน้ียากเกินไปหรือไม่ ถา้ยากเพราะอะไร 
คาํตอบ : ไม่ยากเกินไป  
5.  ขณะท่ีเรียนมีความวิตกกงัวลอะไรหรือไม่ 
คาํตอบ : ไม่วติกกงัวล 
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  บทสัมภาษณ์ในเร่ือง อนัตรายบนแนวหินใต้นํา้ 

1.  นกัเรียนรู้สึกอยา่งไรตอนเรียนเร่ืองน้ี ชอบเร่ืองท่ีเรียนหรือไม่  อยา่งไร 
คาํตอบ :  ชอบเพราะ. เน้ือเร่ืองเชิญชวนใหอ้นุรักษธ์รรมชาติ        
2.  คิดวา่เขา้ใจเร่ืองท่ีเรียนแค่ไหน อยา่งไร เขา้ใจเพราะอะไร /  ไม่เขา้ใจเพราะอะไร 
คาํตอบ :  เขา้ใจปานกลาง เพราะมีคาํศพัทบ์างคาํไม่เขา้ใจ เช่น  protect  seashore  
3.  เคยเรียนเร่ืองน้ีมาก่อนหรือไม่ ถา้เคยเรียนคิดวา่ทาํใหเ้ขา้ใจเร่ืองดีข้ึนไหม 
คาํตอบ : ไม่เคยเรียนมาก่อน  
4.  เร่ืองท่ีเรียนน้ียากเกินไปหรือไม่ ถา้ยากเพราะอะไร 
คาํตอบ : ไม่ยากเกินไป  
5.  ขณะท่ีเรียนมีความวิตกกงัวลอะไรหรือไม่ 
คาํตอบ : วิตกกงัวลเลก็นอ้ย เร่ืองคาํศพัท ์

บทสัมภาษณ์ในเร่ือง อุโมงค์เวลา 

1.  นกัเรียนรู้สึกอยา่งไรตอนเรียนเร่ืองน้ี ชอบเร่ืองท่ีเรียนหรือไม่  อยา่งไร 
คาํตอบ :  ชอบมากเพราะเน้ือเร่ืองน่าสนใจ ไดรู้้คาํศพัทใ์หม่ๆ  เช่น tunnel  smuggler 
2.  คิดวา่เขา้ใจเร่ืองท่ีเรียนแค่ไหน อยา่งไร เขา้ใจเพราะอะไร /  ไม่เขา้ใจเพราะอะไร 
คาํตอบ :  เขา้ใจดี เพราะเช่ือมโยงเน้ือเร่ืองได ้ 
3.  เคยเรียนเร่ืองน้ีมาก่อนหรือไม่ ถา้เคยเรียนคิดวา่ทาํใหเ้ขา้ใจเร่ืองดีข้ึนไหม 
คาํตอบ : ไม่เคยเรียนมาก่อน  
4.  เร่ืองท่ีเรียนน้ียากเกินไปหรือไม่ ถา้ยากเพราะอะไร 
คาํตอบ : ไม่ยากไป  
5.  ขณะท่ีเรียนมีความวิตกกงัวลอะไรหรือไม่ 
คาํตอบ : ไม่วติกกงัวล 
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นักเรียนกลุ่มอ่อน 
ช่ือ ด.ช.เข็ม 
คาํถาม :  เคยเรียนภาษาองักฤษเพ่ิมเติมท่ีไหน เม่ือไร หรือไม่ 
คาํตอบ : ไม่เคยเรียนเลย 

บทสัมภาษณ์ในเร่ือง นักเขียนผู้มีช่ือเสียง 

1.  นกัเรียนรู้สึกอยา่งไรตอนเรียนเร่ืองน้ี ชอบเร่ืองท่ีเรียนหรือไม่  อยา่งไร 
คาํตอบ : ไม่ชอบเร่ืองน้ี เพราะ ไม่เคยดูเร่ือง แฮร่ี พอตเตอร์ ไม่รู้จกัตวัละครในเร่ือง 
2.  คิดวา่เขา้ใจเร่ืองท่ีเรียนแค่ไหน อยา่งไร เขา้ใจเพราะอะไร /  ไม่เขา้ใจเพราะอะไร 
คาํตอบ : ไม่เขา้ใจเร่ืองเพราะคาํศพัทย์าก 
3.  เคยเรียนเร่ืองน้ีมาก่อนหรือไม่ ถา้เคยเรียนคิดวา่ทาํใหเ้ขา้ใจเร่ืองดีข้ึนไหม 
คาํตอบ :  ไม่เคยเรียน 
4.  เร่ืองท่ีเรียนน้ียากเกินไปหรือไม่ ถา้ยากเพราะอะไร 
คาํตอบ : ยากปานกลาง เพราะมีคาํศพัทบ์างคาํไม่รู้ เช่น bossy  wizard 
5.  ขณะท่ีเรียนมีความวิตกกงัวลอะไรหรือไม่ 
 คาํตอบ : ไม่วติกกงัวล   

บทสัมภาษณ์ในเร่ือง เกาะเอลลสิ 

1.  นกัเรียนรู้สึกอยา่งไรตอนเรียนเร่ืองน้ี ชอบเร่ืองท่ีเรียนหรือไม่  อยา่งไร 
คาํตอบ : ไม่ชอบ เพราะ ไม่เคยเดินทางไกล ๆ โดยเรือ ไม่รู้จกัอเมริกา 
2.  คิดวา่เขา้ใจเร่ืองท่ีเรียนแค่ไหน อยา่งไร เขา้ใจเพราะอะไร /  ไม่เขา้ใจเพราะอะไร 
คาํตอบ : ไม่ค่อยเขา้ใจ เพราะ ไม่รู้จกัเทพสีนัติภาพ  ไม่รู้เร่ืองการเดินทางทางเรือ 
3.  เคยเรียนเร่ืองน้ีมาก่อนหรือไม่ ถา้เคยเรียนคิดวา่ทาํใหเ้ขา้ใจเร่ืองดีข้ึนไหม 
คาํตอบ : ไม่เคยเรียนมาก่อน 
4.  เร่ืองท่ีเรียนน้ียากเกินไปหรือไม่ ถา้ยากเพราะอะไร 
คาํตอบ : ยากเกินไป  
5.  ขณะท่ีเรียนมีความวิตกกงัวลอะไรหรือไม่ 
คาํตอบ : วิตกกงัวล เพราะ ไม่เขา้ใจรูปวา่ทาํไมคนตอ้งต่อแถวกนัมากมาย  จะเกิดอะไรข้ึนต่อไป 
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บทสัมภาษณ์ในเร่ือง ภาพเคลือ่นไหว 

1.  นกัเรียนรู้สึกอยา่งไรตอนเรียนเร่ืองน้ี ชอบเร่ืองท่ีเรียนหรือไม่ อยา่งไร 
คาํตอบ : ไม่ชอบ เพราะ ไม่เขา้ใจรูปท่ี 1 มีคาํศพัทเ์ป็นภาษาฝร่ังเศส  ไม่มีประสบการณ์การเขา้ชม
ภาพยนตร์ ไม่รู้จกัประเทศอเมริกาและฝร่ังเศสดว้ย 
2.  คิดวา่เขา้ใจเร่ืองท่ีเรียนแค่ไหน อยา่งไร เขา้ใจเพราะอะไร /  ไม่เขา้ใจเพราะอะไร 
คาํตอบ :  ไม่เขา้ใจเพราะ ช่ือคนเป็นภาษาฝร่ังเศส ไม่เคยไดย้นิช่ือคนภาษาฝร่ังเศส 
3.  เคยเรียนเร่ืองน้ีมาก่อนหรือไม่ ถา้เคยเรียนคิดวา่ทาํใหเ้ขา้ใจเร่ืองดีข้ึนไหม 
คาํตอบ : ไม่เคยเรียนมาก่อน  
4.  เร่ืองท่ีเรียนน้ียากเกินไปหรือไม่ ถา้ยากเพราะอะไร 
คาํตอบ : ยากเพราะ คาํศพัทย์าก เช่น Jazz  ไม่เคยเห็นเงินดอลล่าร์ ไม่รู้เร่ือง 
5.  ขณะท่ีเรียนมีความวิตกกงัวลอะไรหรือไม่ 
คาํตอบ : วิตกกงัวล เพราะ ไม่เคยเห็นภาพท่ี 4 ไม่เคยเห็นบรรยากาศดา้นหนา้โรงภาพยนตร์ 

บทสัมภาษณ์ในเร่ือง เพชรรูปดาว 

1.  นกัเรียนรู้สึกอยา่งไรตอนเรียนเร่ืองน้ี ชอบเร่ืองท่ีเรียนหรือไม่  อยา่งไร 
คาํตอบ  :  ชอบ เพราะ เขา้ใจ คาํศพัทไ์ม่ยาก เน้ือเร่ืองมีประโยชน์  เร่ืองสนุกน่าลุน้ในการติดตาม
เพชร         
2.  คิดวา่เขา้ใจเร่ืองท่ีเรียนแค่ไหน อยา่งไร เขา้ใจเพราะอะไร /  ไม่เขา้ใจเพราะอะไร 
คาํตอบ :  เขา้ใจเพราะ คาํศพัทไ์ม่ยาก เร่ืองไม่ยาก 
3.  เคยเรียนเร่ืองน้ีมาก่อนหรือไม่ ถา้เคยเรียนคิดวา่ทาํใหเ้ขา้ใจเร่ืองดีข้ึนไหม 
คาํตอบ : ไม่เคยเรียนมาก่อน  
4.  เร่ืองท่ีเรียนน้ียากเกินไปหรือไม่ ถา้ยากเพราะอะไร 
คาํตอบ : ไม่ยาก 
5.  ขณะท่ีเรียนมีความวิตกกงัวลอะไรหรือไม่ 
คาํตอบ : ไม่วติกกงัวล           

บทสัมภาษณ์ในเร่ืองอนัตรายบนแนวหินใต้นํา้ 

1.  นกัเรียนรู้สึกอยา่งไรตอนเรียนเร่ืองน้ี ชอบเร่ืองท่ีเรียนหรือไม่  อยา่งไร 
คาํตอบ  : ไม่ชอบ เพราะ ไม่เขา้ใจ 
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2.  คิดวา่เขา้ใจเร่ืองท่ีเรียนแค่ไหน อยา่งไร เขา้ใจเพราะอะไร /  ไม่เขา้ใจเพราะอะไร 
คาํตอบ :  ไม่เขา้ใจเพราะ ไม่รู้จกัเรือดูปะการังท่ีมีกระจก ไม่เคยเห็นพวกปะการัง 
3.  เคยเรียนเร่ืองน้ีมาก่อนหรือไม่ ถา้เคยเรียนคิดวา่ทาํใหเ้ขา้ใจเร่ืองดีข้ึนไหม 
คาํตอบ : ไม่เคยเรียนมาก่อน  
4.  เร่ืองท่ีเรียนน้ียากเกินไปหรือไม่ ถา้ยากเพราะอะไร 
คาํตอบ : พอได ้
5.  ขณะท่ีเรียนมีความวิตกกงัวลอะไรหรือไม่ 
คาํตอบ : วิตกกงัวล เพราะ ไม่เคยนัง่เรือดูทะเล  กลวัจินตนาการไม่ได ้

บทสัมภาษณ์ในเร่ือง อุโมงค์เวลา 

1.  นกัเรียนรู้สึกอยา่งไรตอนเรียนเร่ืองน้ี ชอบน่าสนใจ ไดรู้้คาํศพัทเ์ร่ืองท่ีเรียนหรือไม่  อยา่งไร 
คาํตอบ : ไม่ชอบเพราะไม่เขา้ใจเร่ืองการยอ้นเวลา ไม่เช่ือเร่ืองน้ี ไม่เขา้ใจผูล้กัลอบ ไม่เขา้ใจเกือบ
ทั้งหมด ไม่สนุก ไม่ต่ืนเตน้  
2.  คิดวา่เขา้ใจเร่ืองท่ีเรียนแค่ไหน อยา่งไร เขา้ใจเพราะอะไร /  ไม่เขา้ใจเพราะอะไร 
คาํตอบ : ไม่เขา้ใจเพราะ ไม่เป็นเร่ืองจริง เร่ืองแต่งข้ึนมา ไม่เคยเขา้ถํ้าหรือเขา้อุโมงค ์ไม่กลา้เขา้ 
3.  เคยเรียนเร่ืองน้ีมาก่อนหรือไม่ ถา้เคยเรียนคิดวา่ทาํใหเ้ขา้ใจเร่ืองดีข้ึนไหม 
คาํตอบ : ไม่เคยเรียนมาก่อน  
4.  เร่ืองท่ีเรียนน้ียากเกินไปหรือไม่ ถา้ยากเพราะอะไร 
คาํตอบ : ยากไป  จุดยากคือรูปท่ี 2 และ 8 ดูรูปไม่เขา้ใจ แมอ่้านเร่ืองกไ็ม่เขา้ใจ  
5.  ขณะท่ีเรียนมีความวิตกกงัวลอะไรหรือไม่ 
คาํตอบ : วิตกกงัวลเพราะไม่เขา้ใจรูป 
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