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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการสอนอานแบบกวางขวางรวมกับการสอนกลวิธีการ
อาน 2) ศึกษาผลการพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักศึกษาปริญญาตรีจากการใชรูปแบบการ
สอนโดยเปรียบเทียบคะแนนสอบกอนและหลังการใชรูปแบบการสอน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2563 ที่ไดมาดวยวิธีการเลือกตาม
ความสะดวก จํานวน 40 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย รูปแบบการสอนอานแบบกวางขวางรวมกับการ
สอนกลวิธีก ารอา นที่ พั ฒนาขึ ้น คูมือการใช รูป แบบ แผนการสอนตามรูป แบบ เอกสารประกอบการสอน และ
แบบทดสอบทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ สถิติในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย (x)̅ สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคา t – test for dependent sample วิเคราะหขอมูลโดยการเปรียบเทียบความสามารถ
ในการอานกอนและหลังการใชรูปแบบ ผลการวิจัยพบวาหลังจากการสังเคราะหขั้นตอนและวิธีการสอนอานแบบ
กวา งขวางรวมกับ การสอนกลวิ ธีก ารอา น ไดรูป แบบการสอน MIRES Model ที ่ถูกพัฒนาขึ้น รู ป แบบการสอน
ประกอบดวยขั้นตอนการสอน 5 ขั้น ไดแก 1) สาธิตกลวิธี Modeling of Reading Strategies 2) ฝกฝนกลวิธีในชั้น
เรียน Intensive Reading Practice 3) ฝกฝนการอาน Reading Engagement 4) ขยายประสบการณอาน Extend
Reading Experience 5) รวมกันแบงปน Sharing Community และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลคะแนนทดสอบ
ทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักศึกษากอนและหลังใชรูปแบบการสอน พบวามีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
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จาก 9.65 เปน 13.18 คะแนน ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลาวคือ รูปแบบการสอน MIRES
Model มีผลตอการพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจนักศึกษา
คําสําคัญ การอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ, การสอนอานแบบกวางขวาง, การสอนกลวิธีการอาน
Abstract
The purposes of this research were to 1) develop the extensive reading integrating with
reading strategies instructional model 2) study the improvement of undergraduates' English reading
comprehension skills through extensive reading integrating with reading strategies instructional model
implementation by comparing test score before and after implementation. The sample comprised
40 undergraduate students majoring in Communication Arts, Faculty of Management Science at
Phuket Rajabhat University, who registered in English for Advertising and Public Relation course during
the first semester of the academic year 2020 by convenience sampling. Research instruments
consisted of a handbook for extensive reading integrating with reading strategies instructional model,
lesson plans, worksheets and reading comprehension test. The data were analyzed by means,
standard deviations and t-test for dependent sample by comparing pre-test and post-test scores.
The results revealed that after the synthesis of the instructional procedure and methodology of
extensive reading integrated with reading strategies, “MIRES Instructional Model” has been
developed. The model consisted of five teaching steps including; 1) Modeling of Reading Strategies
2) Intensive Reading Practice 3) Reading Engagement 4) Extend Reading Experience and 5) Sharing
Community. After the use of the MIRES instructional model, the students’ reading comprehension
average scores were higher than before they studied through the instructional model. In addition,
the comparison of pre and post reading comprehension test score showed that the average score
increased from 9.65 to 13.18, which was significantly higher at the .05 level. Therefore, MIRES
instruction model has effected to the undergraduates' reading comprehension skill development.
Keywords: English reading comprehension, extensive reading instruction, reading strategy instruction
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บทนํา
ทักษะการอานเปนทักษะที่ใหประโยชนสําหรับการแสวงหาความรูเพื่อนําไปใชปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม เปนทักษะที่ผูเรียนจะตองฝกฝนใหเชี่ยวชาญเพราะการอานเปนกิจกรรมที่สําคัญที่สุดในทุก ๆ ชั้นเรียน
ภาษา การอานไมไดใหเพียงแคขอมูลแตยังสามารถมอบความสุนทรีและยังเปนการสงเสริมและเพิ่มขยายความรูทาง
ภาษาใหกับผูอานดวย นอกจากนี้การอานจําเปนอยางมากสําหรับการขยายความคิดและทําความเขาใจวัฒนธรรม
ตางชาติ (Patel & Jain, 2008) และการอานเปนเครื่องมือที่สําคัญที่ทําใหบุคคลกาวหนาทันตอเหตุการณ จึงเปน
ทักษะที่ควรไดรับการสงเสริมเพราะเปนทักษะที่คงอยูกับผูเรียนไดนานที่สุด และยังสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได
ตลอดเวลาแมวาผูเรียนจะสําเร็จการศึกษาไปแลวก็ตาม การอานเพื่อความเขาใจจึงมีผลตอการเรียนรูทั้งในและนอกชั้น
เรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งในการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งจากประสบการณของผูวิจัยที่ทําการสอนในระดับปริญญาตรี
พบปญหาดานการอานในกลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คือการขาดทักษะการอานเพื่อ
ความเขาใจและขาดความรวดเร็วในการอาน เชนจะเห็นไดจากคะแนนสอบ TOEIC Model Test จากผลการทดลอง
สอบในโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบขอสอบมาตรฐาน พบวาคะแนนในตอนการอานเพื่อความเขาใจนั้นตํ่า
กวาคะแนนในสวนของการฟงอยางเห็นไดชัด นอกจากนี้ชองวางระหวางคะแนนของนักศึกษาในสวนของการอานยังสูง
มาก สะทอนใหเห็นถึงระดับความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจที่ไมสูงเทาที่ควร และยังชี้ใหเห็นถึง
ความแตกตางกันของทักษะการอานภาษาอังกฤษ รวมถึงพื้นฐานความรูดานการใชกลวิธีการอานตาง ๆ ที่จําเปนตอ
การอานเพื่อความเขาใจ โดยทั่วไปจุดประสงคของการอานเพื่อความเขาใจคือผูเรียนจะถูกคาดหวังใหจับใจความในการ
อานใหได โดยจะตองเขาใจวาบทอานนั้นเกี่ยวของกับอะไร บอกไดถึงเนื้อหาและความหมายในบทอาน ระบุใจความ
หลัก ขอมูลเฉพาะ และความหมายของคําศัพท ซึ่งผูวิจัยมีเปาหมายเพื่อแกไขปญหาและพัฒนาทักษะการอานเหลานี้
ใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปญหาในการพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ (EFL) ที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ
ทักษะการอานตองอาศัยประสบการณ ความรูเดิม ประสบการณในการเรียนรู สิ่งแวดลอม และกิจกรรมการเรียนการ
สอนซึ่งมีอิทธิพลที่จะชวยใหผูเรียนเกิดความพอใจในการเรียน โดยเปาหมายของการอานก็เปนอีกประเด็นที่สําคัญวา
เปนการอานเพื่อทําขอสอบหรืออานเพื่อความเพลิดเพลิน ผูสอนตองจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ ความ
ถนัดในการเรียน และตองใหนักเรียนใชภาษาอังกฤษใหมากที่สุด ในขณะที่การสอนอานเพื่อความเขาใจนั้นไมใชเรื่อง
งายเลย เนื่องจากผูเรียนบางคนรูสึกวาการอานนั้นนาเบื่อหนายทําใหขาดแรงจูงใจที่มากพอในการทํากิจกรรมการอาน
ตางๆ เปนผลใหผูสอนตองใหความสนใจกับการจัดกิจกรรมการอานจับใจความใหมีความสนุกและเหมาะสมกับความ
เขาใจของผูเรียนเรียนมากขึ้น สอดคลองกับที่ มนัสวี ดวงลอย (2558) ไดทําการวิจัยถึงสาเหตปจจัยที่มีผลตอปญหาใน
การอานภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ พบวาปญหาที่นักศึกษามากที่สุดคือ
ปญหาดานคําศัพท นอกจากนี้ยังพบวาปจจัยดานการเรียนการสอนก็ที่มีผลตอนักศึกษาเชนกัน รวมไปถึงปจจัยดาน
ทัศนคติจากตัวนักศึกษาเองที่มีตอการอาน
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เพื่อที่จะแกปญหาเหลานี้ ผูวิจัยจึงเลือกนําเอากิจกรรมการอานแบบกวางขวาง (Extensive Reading) มา
เปนหนึ่งในองคประกอบของการพัฒนารูปแบบการสอนอานนี้ โดยมีเปาหมายเพื่อปรับพฤติกรรมการอาน เนื่องจาก
การอานแบบกวางขวางเปนการอานอยางอิสระ เปนกิจกรรมการอานหนังสือตามระดับภาษาที่เนนการอานหนังสือใน
ปริมาณมาก ๆ ในใจเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินตามความสมัครใจอยางตอเนื่อง และอิสระไมมีสิ่งใดรบกวน เปน
การอานหนังสือในใจอยางตอเนื่องโดยปราศจากสิง่ รบกวน โดยมุงใหผูอานมีการพัฒนานิสัยรักการอาน เพิ่มพูนความรู
ทางคําศัพท และกระตุนใหเกิดความรูสึกอยากอานเพื่อใหผูเรียนอีกสวนหนึ่งที่สนใจในการอานคนพบความสนุกใน
ขณะที่ไดอาน (Richards, 2002) อยางไรก็ตาม การที่จะทําใหผูอานตองมีความสามารถที่เพียงพอที่จะเขาใจเรื่องที่
อานและสรางพื้นฐานการอานใหกับผูอานทุกชวงระดับความสามารถ ผูวิจัยจึงมุงศึกษาคนหารูปแบบการสอนอานที่
สามารถเพิ่มพูนทักษะความสามารถในการใชกลวิธีการอานที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการอานบทอานที่
หลากหลาย นั ่ น คื อ การสอนกลวิ ธ ี ก ารอ า น (Reading Strategies) เป น หนึ ่ ง ในขั ้ น ตอนการสอนเพื ่ อ เพิ ่ ม พู น
ความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจของผูเรียน ซึ่งกิจกรรมการสอนอานจะเนนไปที่ใชกลวิธีการอานแบบตาง ๆ
ดังที่ ไกรคุง อนัคฆกุล (2558) กลาวถึงคุณประโยชนของกลวิธีการอานอีกประการหนึ่งคือกลวิธีการอาน (Reading
Strategies) วากลวิธีการอานถือไดวาเปนสวนหนึ่งของกลยุทธการเรียนรูที่สําคัญ ชวยทําใหผูอานเขาใจเนื้อหาของ
เรื่องที่อาน และชวยใหผูอานรูจักการแกไขปญหาที่เกิดจากความไมเขาใจในเนื้อเรื่องที่อาน นอกจากนี้ยังมีขอเสนอแนะ
วาควรนํากลวิธีการอานมาใชในการสอนอาน โดยเชื่อวาจะชวยพัฒนาประสิทธิภาพในการอานได และชวยพัฒนา
ผูเรียนใหเปนผูที่มีกลยุทธในการอาน (Strategic Reader) จากการเรียนรู ตระหนัก และเขาใจการใชกลวิธีการอาน
ของตนเองในขณะที่อานมากขึ้นและอาจจะนําไปสูการพัฒนาความสามารถในการใชกลวิธีการอานในสื่อตาง ๆ ที่
หลากหลายมากขึ้นดวย การจัดกิจกรรมการสอนกลวิธีการอานนี้ ผูสอนจะมุงเนนใหผูเรียนฝกฝนการใชกลวิธีการอาน
โดยมีการนําเอาพฤติกรรมการใชกลวิธีการอานของผูอานที่ประสบความสําเร็จมาเปนแบบอยาง อาทิเชน การเชื่อมโยง
ความรูเดิมกับบทอาน การทํานายเนื้อหาของบทอาน การตั้งคําถาม การหาวิธีมาแกไขหากอานไมเขาใจ ผูอานจะใช
กลวิธีตาง ๆ มาชวยในการทําความเขาใจบทอานชวงนั้น ๆ เชนการหยุดอาน อานซํ้า และการสรุปเนื้อหาของสิ่งที่อา น
เมื่ออานจบ (อารีรักษ มีแจง, 2547)
ดวยเหตุผลดังกลาว นําไปสูการพัฒนารูปแบบการสอนอานแบบกวางขวางรวมกับกิจกรรมการสอนกลวิธีการ
อานเพื่อสงเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยกิจกรรมการสอนอาน
ทั้ง 2 รูปแบบนี้ตางตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ในขณะที่การสอนกลวิธีการอานเปนการฝกฝนกลวิธีและทักษะการ
อานแบบตาง ๆ ที่จําเปนตอผูเรียนในการที่จะประสบความสําเร็จในการอาน สวนการอานแบบกวางขวางเปนการเปด
โอกาสใหผูเรียนไดนํากลวิธีและทักษะที่ไดฝกฝนมาไปใชไดอยางอิสระในการอานหนังสือและสื่อรูปแบบตาง ๆ เพื่อเปน
การฝกฝนใหผูเรียนมีความสามารถในการนํากลวิธีการอานที่มีประสิทธิภาพ และมีทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเขาใจใหอยูในระดับที่สูงขึ้น รูปแบบการสอนดังกลาวจึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใหสามารถใชไดผลกับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตที่มีพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษที่แตกตางกัน เพราะเมื่อผูเรียนสามารถใชกลวิธีการอานที่
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เหมาะสมกับบทอานไดดวยตนเอง ก็จะนําไปสูการเปนคนที่สามารถเรียนรู คนหาขอมูลขาวสารจากแหลงขอมูลตาง ๆ
มากมายไดอยางไมมีที่สิ้นสุด
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนอานแบบกวางขวางรวมกับการสอนกลวิธีการอาน
2. เพื่อประเมินผลการใชรูปแบบการสอนในการพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
เอกสารที่เกี่ยวของ
การทําวิจัยนี้ ผูวิจัยไดศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการ
พัฒนารูปแบบการสอนอานแบบกวางขวางรวมกับการสอนกลวิธีการอาน นําเสนอไดดังหัวขอตอไปนี้
1. การอานแบบกวางขวาง (Extensive Reading) เปนการอานที่มุงเนนการพัฒนาผูเรียนใหสามารถอานได
อยางคลองแคลวและมีความมั่นใจในการอาน โดยเปนการอานเพื่อความเพลิดเพลินหรืออานเพื่อความรูในเรื่องที่ผูอาน
สนใจ ในการอานแบบนี้ผูเรียนไมจําเปนตองจดจําเนื้อหาที่อานทั้งหมด เพียงแตเขาใจและรูถึงเนื้อหาสาระที่สําคัญ
อยางกวาง ๆ บทอานที่ใชสําหรับผูเรียนเปนบทอานที่พวกเขาเลือกเองซึ่งบทอานที่นํามาใชในการเรียนการสอนนี้จะมี
ระดับภาษาที่คอนขางงายหรือไมยากเกินความสามารถของผูเรียน เพื่อใหพวกเขาอานไดอยางเพลิดเพลินและราบรื่น
จึงเปนการอานดวยความเร็ว ผูเรียนจะไดอานบทอานปริมาณมาก ๆ ทั้งในและนอกชั้นเรียน ตลอดการอานผูเรียนจะ
ไดฝกฝนและทบทวนความรูทางดานคําศัพทและไวยากรณผูเคยเรียนรูมาซํ้า ๆ จนเกิดความชํานาญ (Waring &
Takahashi, 2003)
มี ก ารนํ า กิ จ กรรมการอ า นแบบกว า งขวางมาใช ใ นการสอนมากมาย เช น Richard R. Day, Junko
Yamanaka, และ Genevieve Kocienda (2008) ไดเสนอขั้นตอนการสอนไวดังนี้ 1) ขั้นแนะนํา โดยใหผูเรียนอานบท
นําของเรื่องที่จะอานในใจ จากนั้นตอบคําถามดานคําศัพท 2) ขั้นกอนการอาน โดยใหผูเรียนอานขอความที่ใหมาในใจ
จากนั้นตอบคําถามขอความที่ใหไววานาจะเปนจริงหรือไม เมื่อเสร็จแลวจึงใหผูเรียนจับคู และอภิปรายคําตอบรวมกัน
3) ขั้นการอาน โดยใหผูเรียนเริ่มอานบทอาน กระตุนใหพวกเขาอานโดยการใหขีดเสนใต เนนขอความ หรือจดบันทึก
ระหวางการอาน ผูสอนคอยสังเกตการณ และใหความชวยเหลือ 4) ขั้นหลังการอาน โดยที่ผูเรียนทํากิจกรรมตอบ
คําถามหลังการอานดวยตนเอง จากนั้นจึงจับคูหรือรวมกลุมเล็กเพื่ออภิปรายคําตอบ 5) ขั้นแสดงความคิดเห็นตอเรื่องที่
อาน โดยใหเวลาผูเรียนอานและคิดพิจารณาคําถามที่พบและตอบคําถาม จากนั้นจับคูหรือรวมกลุมเล็กเพื่ออภิปราย
คําตอบ 6) ขั้นอานทวน โดยใหเวลาผูเรียนไดอานเรื่องซํ้าและจับเวลา เพื่อใหผูเรียนเขาใจเรื่องที่อานมากกขึ้นและ
สามารถอานไดเร็วยิ่งขึ้น
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การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยใชรูปแบบการสอนอาน
แบบกวางขวางรวมกับการสอนกลวิธีการอาน

2. การสอนกลวิธีการอาน (Reading Strategy Instruction) เปนการสอนทักษะการอานประเภทหนึ่ง โดยมี
เปาหมายใหผูเรียนสามารถใชกลวิธีการอานที่เหมาะสม ซึ่งมีความสําคัญมากสําหรับผูเรียนที่ตองการพัฒนาทักษะการ
อาน โดยเฉพาะถาเปนการอานเพื่อหาขอมูลที่สําคัญหรือในบริบทของการเรียนรูภาษาตางประเทศ โดย McNamara
(2009) ไดเสนอแนะถึงวิธีการชวยเหลือผูเรียนที่มีปญหาในการอานวา พวกเขาอาจพบกับอุปสรรคในการอานมากมาย
ในการทําความเขาใจบทอาน และการสอนกลวิธีการอานคือหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่จะทําใหผูเรียนกาวผาน
อุปสรรคเหลานั้นได การสอนกลวิธีโดยใชวิธีการที่หลากหลายจะสรางขึ้นบทพื้นฐานของแนวคิดที่วาผูเรียนที่ขาดทักษะ
ควรเลียนแบบหรือใชพวกนักเรียนที่มีทักษะการใชกลวิธีมากกวาเปนตนแบบ ขอสันนิษฐานวาทักษะที่เกิดจากกลวิธีจะ
กลายเปนทักษะที่สามารถทําไดโดยอัตโนมัติมากขึ้นดวยการฝกฝน การรูกลวิธีทําใหสามารถจัดการกับปญหาที่ซับซอน
ไดดวยวิธีการที่มีประสิทธิภาพ และการฝกฝนกลวิธีเปนเวลานานจะนําไปสูทักษะที่เปนไปโดยอัตโนมัติและรวดเร็ว
ในการสอนกลวิธีการอาน มีผูที่เสนอขั้นตอนการสอนไวเชนกัน เชน Patterson (2010) ซึ่งไดเสนอ 5 ขั้น
ดังนี้ 1) Getting ready for learning ทั้งชั้นเรียนรวมกันอภิปรายถึงการอานที่ประสบผลสําเร็จและความรูดานกลวิธี
การอานโดยใชวิธีการจับคูคิด 2) Modelling ผูสอนสอนใหผูเรียนรูจักกลวิธีการอานและกรอบแนวคิดอภิปญญาโดย
การกระตุนความรูเดิมของผูเรียนเพื่อชวยใหพวกเขาสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เคยเรียนมาแลวกับสิ่งที่กําลังถูกสอนใหม 3)
Coaching ผูสอนเปนผูสนับสนุนผูเรียนในการนําเอากลวิธีการอานไปใช โดยใหทั้งชั้นเรียนแบงปนการใชกลวิธีเพื่อเปน
การชวยเหลือผูเรียนบางคนที่ติดขัดหรือพบปญหาในการอาน 4) Scaffolding and Fading ผูเรียนทําแบบฝกหัดการ
ใชกลวิธีการอานดวยตนเองโดยใชเทคนิคการคิดออกเสียง และระบุวากลวิธีใดเหมาะกับปญหาที่พบ ทําไมกลวิธีนั้น ๆ
ถึงดีที่สุด 5) Applying knowledge and Strategies in new context ผูเรียนสะทอนความสามารถในบทเรียนและ
การใชกรอบแนวคิดในการชวยเหลือเพื่อใหผูเรียนสามารถใชงานกลวิธีการอานที่เหมาะสมในการอานบทอานใหม ๆ
ภายนอก
3. การอานเพื่อความเขาใจ (Reading Comprehension) คือกระบวนการคนหาความหมายในหลายระดับ
ผูอานจะตองใชความสามารถทางภาษาในหลายระดับพรอมพรอมกัน ซึ่งเกิดจากกระบวนการปฏิสัมพันธระหวาง
ความรูเดิมของผูอาน ขอมูลของบทอาน และบริบทการอาน เพื่อใหไดสารที่ตองการ เปนทักษะที่สําคัญที่สุดตอการ
แสวงหาความรูของมนุษยมีสวนชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มพูนประสบการณและใหความบันเทิง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สําหรับประเทศที่มีการใชภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศหรือภาษาที่สอง เนื่องจากการอานภาษาอังกฤษ มีสวน
สําคัญตอการศึกษา การเรียนรูการอานตําราที่เปนภาษาอังกฤษ เพื่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได
สมุทร เซ็นเชาวนิช (2551) ไดเสนอองคประกอบของการอานเพื่อความเขาใจไวเชนกัน โดยแบงองคประกอบ
ที่สําคัญออกเปน 6 ประการ ดังนี้ 1) ผูอานสามารถจดจําเรื่องราวสวนใหญที่อานมาแลวได และนําขอมูลมาใช
ประโยชนหรืออางอิงไดเมื่อจําเปน 2) ผูอานสามารถจับใจความสําคัญได สามารถแยกแยะหรือระบุประเด็นหลักออก
จากประเด็นยอยที่ไมจําเปนหรือไมสําคัญมากได สามารถประเมินไดวาอะไรบางที่ควรจะสนใจเปนพิเศษหรือตัดทิ้งไป
วารสารศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต
ปที่ 17 ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน 2565 ISSN: 1513-4563

29
วิกรม จันทรจิตร และ ภัทรธีรา เทียนเพิ่มพูล
ได 3) ผูอานสามารถตีความเกี่ยวกับเรื่องราวหรือขอคิดเห็นที่อานมาแลวไดวามีความสําคัญหรือลึกซึ้งมากนอยเพียงใด
4) ผูอานสามารถสรุปลงความเห็นจากสิ่งที่ไดอานมาแลวอยางถูกตอง มีเหตุผลและนาเชื่อถือ5) ผูอานสามารถใช
วิจารณญาณของตนพิจารณาไตรตรองขอสรุปหรือการอางอิงตาง ๆ ของผูเขียนไดอยางถูกตองและเปนระบบ 6) ผูอาน
สามารถถายโอนหรือประสบประสานความรูที่ไดจากการอานกับประสบการณอื่น ๆ ไดอยางเหมาะสมตามกาลเทศะ
ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําเอาแนวคิดเหลานี้มาใชในการพัฒนารูปแบบการสอนอานแบบกวางขวางรวมกับการ
สอนกลวิธีการอานเพื่อพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ผูวิจัยสอนอยู
กรอบแนวปฏิบัติในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยตามกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ผูวิจัยสามารถ
สรุปกรอบแนวปฏิบัติในการดําเนินการวิจัยไดดังนี้
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวปฏิบัติในการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1
(Analysis)

ขั้นตอนที่ 2 (Design and
Development)

ขั้นตอนที่ 3
(Implementation)

ขั้นตอนที่ 4
(Evaluation)

ศึกษาวิเคราะห
เอกสารงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการ
พัฒนาทักษะการ
อานภาษาอังกฤษ
เพื่อความเขาใจ
การสอนอานแบบ
กวางขวางและ
การสอนกลวิธีการ

1. ออกแบบและพัฒนา
รูปแบบการสอนโดย
สังเคราะหรูปแบบการ
สอนอานแบบกวางขวาง
ผสานกับการสอนกลวิธี
การอานเพื่อสงเสริม
ทักษะการอานเพื่อความ
เขาใจ

1. ทดลองใชรูปแบบการสอน
การอานแบบกวางขวาง
รวมกับการสอนกลวิธีการ
อานที่พัฒนาขึ้นกับกลุม
ตัวอยางนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

ประเมินผลการพัฒนา
ทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเขาใจ โดย
เปรียบเทียบกอน-หลัง
การใชรูปแบบการ
สอนโดยวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติ x,̅
S.D. และ t – test
for dependent
samples

วิธีดําเนินการวิจัย

2. พัฒนาเครื่องมือ
ประกอบรูปแบบและ
ั

2. เก็บขอมูลคะแนนอสอบ
กอนและหลังใชรูปแบบการ
สอน โดยใช แบบทดสอบ
ทักษะการอานภาษาอังกฤษ
ื่
ใ

ในการศึกษาผลการพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยใช
รูปแบบการสอนอานแบบกวางขวางรวมกับการสอนกลวิธีการ มีกระบวนการดําเนินการวิจัยดังนี้
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การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยใชรูปแบบการสอนอาน
แบบกวางขวางรวมกับการสอนกลวิธีการอาน

ประชากรและกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ ในภาคเรียนที่
1 ปการศึกษา 2563 ซึ่งไดมาโดยวิธีการเลือกแบบตามสะดวก (convenience sampling) จํานวน 40 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย
1. เครื่องมือที่ใชในการทดลองจัดการเรียนการสอน ไดแก 1) รูปแบบการสอนอานแบบกวางขวางรวมกับ
การสอนกลวิธีการอานที่พัฒนาขึ้น 2) คูมือการใชรูปแบบ 3) แผนการสอนตามรูปแบบ 4) เอกสารประกอบการสอน
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบทดสอบทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
เปนขอสอบแบบปรนัยประกอบดวยขอคําถามแบบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ
การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการทดลองใชรูปแบบการสอนอานแบบกวางขวางรวมกับการสอนกลวิธีการอานและการเก็บรวบรวม
ขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ชี้แจงรายละเอียดการใชรูปแบบการสอน หลักการ เหตุผลและประโยชนใหผูเรียนทราบ และทําความ
เขาใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน วิธีการเรียน วิธีการวัดประเมินผล และกิจกรรมที่ตองปฏิบัติเพื่อใหไดผลการ
ใชรูปแบบการสอนที่เกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน
2. ทดสอบกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
3. ทดลองใชรูปแบบการสอน MIRES model ที่พัฒนาขึ้น โดยจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนเปนเวลา 8
สัปดาห สัปดาหละ 2 ชั่วโมง ตามแผนการสอนทั้ง 8 แผน รวมกับคูมือการใชรูปแบบ และเอกสารประกอบการสอน
4. ทดสอบหลังเรียนโดยใชแบบทดสอบทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบทดสอบทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจทั้งกอนและหลังการใช
รูปแบบโดยใชวิธีการทางสถิติ ไดแก การหาคาคะแนนเฉลี่ย (x̅), คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบ
ความแตกตางของคะแนนโดยใช t – test for dependent sample
ผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนารูปแบบการสอนอานแบบกวางขวางรวมกับการสอนกลวิธี การอา น ซึ่งเกิดจากศึก ษา
สังเคราะห และผสมผสานแนวคิด ทฤษฎีการสอนอานทั้งสองประเภทที่ไดถูกเสนอไว อาทิเชน แนวคิดของ Richard R.
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Day, Junko Yamanaka, Genevieve Kocienda (2008) และ Day and Bamford (1998) รวมถึ ง Patterson
(2010) จนไดผลเปนรูปแบบการสอน MIRES Model แสดงไดดังแผนภาพตอไปนี้
แผนภาพที่ 2 รูปแบบการสอนอานแบบกวางขวางรวมกับการสอนกลวิธีการอาน (MIRES Model)

รูปแบบการสอน MIRES Model ประกอบดวย 5 ขั้นตอน อธิบายโดยสรุปไดดังนี้
1) Model Reading Strategies (ขั้นสาธิตกลวิธี) ผูสอนอธิบายความสําคัญของกลวิธีการอานและสาธิตการ
ใชกลวิธีการอาน เพื่อใหผูเรียนรูจักกลวิธีการอานแบบตาง ๆ และรูวากลวิธีการอานนั้น ๆ ใชอยางไร
2) Intensive Reading Practice (ขั้นฝกฝนกลวิธีในชั้นเรียน) ผูเรียนฝกฝนการใช กลวิธีการอานดวยการทํา
กิจกรรมตามการแนะแนวของผูสอน เพื่อใหผูเรียนเกิดความคุนเคยกับการใชกลวิธีการอาน
3) Reading Engagement (ขั้นฝกฝนการอาน) ผูสอนนําผูเรียนสูการอานโดยอานรวมกันทั้งชั้น จากนั้นจึง
ใหผูเรียนอานตอในใจ เพื่อใหผูเรียนไดฝกการใชกลวิธีการอานใหเชี่ยวชาญยิ่งขึ้น โดยมีผูสอนคอยชวยเหลือ
4) Extend Reading Experience (ขั้นขยายประสบการณอาน) ผูสอนแนะนําสื่อการอานภาษาอังกฤษ
ออนไลนโดยใหผูเรียนเลือกเรื่องที่ตนเองสนใจ และเริ่มอานบางสวนในชั้นเรียนกอน จากนั้นจึงนํากลับไปอานนอกชั้น
เรียนในชวงเวลาและสถานที่ตามที่ตนเองตองการ
5) Sharing Community (ขั้นรวมกันแบงปน) ผูเรียนเขียนสรุปความสิ่งที่ไดอานนอกชั้นเรียน จากนั้น
นําเสนอเรื่องราวที่ไดอานตอผูสอนและเพื่อนรวมชั้น เพื่อเปนการประเมินความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของ
ผูเรียนเอง และสรางแรงจูงใจใหผูอื่น
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2. ผลการพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักศึกษา เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนจาก
การทําแบบทดสอบกอนและหลังหลังเรียน โดยใชการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิตที่ใชเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยระหวางกลุมตัวอยางกลุมเดียวกัน ไดแกสถิติการทดสอบคา t มีชื่อเฉพาะวา t - test for dependent
Samples ไดผลการศึกษาทางสถิติ ดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนสอบกอนและหลังใชรูปแบบการสอน MIRES model
ผลการเรียนรู

จํานวน (คน)

คะแนนเต็ม

คะแนนเฉลี่ย

S.D.

t-test

กอนทดลอง
หลังทดลอง

40
40

30
30

9.65
13.18

2.34
2.32

0.00

*ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 05.

จากการทําแบบทดสอบทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักศึกษาทั้ง 40 คน ผลคะแนนหลัง
ใชรูปแบบโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิมไดคะแนนเฉลี่ยที่ 9.65 เพิ่มเปน 13.18 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนที่ไดนี้ดวย ttest for independent samples ไดคา p = 0.00 สรุปไดวา คะแนนกอนและหลังการใชรูปแบบการสอนแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลาวคือรูปแบบการสอนมีผลตอการพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจของ
นักศึกษา
การอภิปรายผล
1. รูปแบบการสอนอานแบบกวางขวางรวมกับการสอนกลวิธีการอานที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น มีชื่อเรียกวา MIRES
Model ดําเนินการจัดการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน โดยขั้นตอนที่ 1 และ 2 จะเปนกิจกรรมการสอนกลวิธีการอาน
และเริ่มเปนการผสมผสานกับการอานแบบกวางขวางในขั้นตอนที่ 3 จากนั้นในขั้นตอนที่ 4 และ 5 จะเปนกิจกรรมการ
อานแบบกวางขวางทั้งหมด โดยสามารถอภิปรายถึงขั้นตอนและเปาหมายของกระบวนการจัดการเรียนการสอนไดดังนี้
1.1 ในขั้นสาธิตกลวิธี (Model Reading Strategies) ขั้นนี้ผูสอนกําหนดเปาหมายในการเรียนรู อธิบาย
เอกสารประกอบการสอน และนําเสนอขั้นตอนจัดกิจกรรมการสอนโดยใชภาษาที่ชัดเจน ผูสอนอธิบายใหผูเรียนรูจัก
กลวิธีการอาน กระตุนใหเห็นถึงความสําคัญของกลวิธีการอาน สาธิตการใชกลวิธีการอาน สอดคลองกับ Patterson
(2010) ที่เสนอขั้นตอน Modelling ซึ่งเปนการสอนใหผูเรียนรูจักกลวิธีการอานและกรอบแนวคิดอภิปญญาโดยการ
กระตุนความรูเดิมของผูเรียนเพื่อชวยใหพวกเขาสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เคยเรียนมาแลวกับสิ่งที่กําลังถูกสอนใหม
ตอเนื่องดวยขั้นฝกฝนกลวิธีในชั้นเรียน (Intensive Reading Practice) โดยใหผูเรียนฝกฝนการใชกลิธีการอานดวย
การทํากิจกรรมการอานในชั้นเรียนภายใตการแนะแนวของผูสอน จากนั้นผูสอนกระตุนใหผูเรียนนําเอากลวิธีการอาน
มาใช และคอยสอบถามเพื่อใหผูเรียนสามารถระบุไดวากลวิธีการอานใดเหมาะกับปญหาที่พบและเพราะเหตุใด
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สอดคลองกับขั้น Guided Practice ซึ่งใหผูเรียนทําการฝกทําแบบฝกหัดและฝกตอไปเรื่อยๆ จนกระทั่งชํานาญ การ
ฝกฝนนี้เพื่อใหเกิดอัตราสําเร็จสูงขึ้น (Rosenshine, 1997)
1.2 ขั้นฝกฝนการอาน (Reading Engagement) โดยผูสอนนําผูเรียนสูการอานบทอานที่ยาวขึ้นตามแนวคิด
การอานแบบกวางขวาง โดยอานรวมกันทั้งชั้น จากนั้นจึงใหผูเรียนอานตอในใจ เพื่อใหผูเรียนไดฝกการใชกลวิธีการ
อานใหเชี่ยวชาญยิ่งขึ้น สอดคลองกับหลักการของ Richard R. Day, Junko Yamanaka, Genevieve Kocienda
(2008) ที่ไดเสนอขั้นตอนที่ใหผูเรียนอานบทอานอีกครั้ง เพื่อกระตุนใหพวกเขาอานอยางกระตือรือรนโดยการใหขีด
เสนใต เนนขอความ หรือจดบันทึกระหวางการอาน จากนั้นจึงนําเขาสูขั้นขยายประสบการณอาน (Extend Reading
Experience) ขั้นนี้ผูสอนแนะนําใหผูเรียนรูจักสื่อการอานภาษาอังกฤษอิเลกทรอนิกส โดยแสดงตัวอยางและแนะนํา
เวบไซตใหผูเรียนเขาไปเลือกดูดว ยตนเอง ใหผูเรียนเลือกเรื่องที่ตนเองสนใจ และเริ่มอานบางสวนในชั้นเรียนกอน และ
กลับไปอานสวนที่เหลือนอกชั้นเรียนในชวงเวลาและสถานที่ตามที่ตนเองตองการตามแนวคิดการอานแบบกวางขวาง
เพื่อใหผูเรียนไดบูรณาการขอมูลและทักษะใหมเขากับความรูที่มีอยู และพัฒนาความสามารถในการประยุกตใชกลวิธี
การอานกับบทอานที่พวกเขาเลือก สอดคลองกับหลักการของ Day & Bamford (1998) ที่ไดเสนอขั้นตอนการใชเวลา
อิสระ (Free Time) เปนกิจกรรมที่ผูสอนอนุญาตใหผูเรียนแตละคนเลือกทําสิ่งใดในชั้นเรียนไดอยางอิสระตามความ
ตองการ เชน การเลือกหนังสือ การอานในใจ ในขณะที่อานผูสอนอาจจะทําหนาที่สาธิตแตละกิจกรรมเปนตัวอยางให
ผูเรียน สังเกตการณ ใหคําปรึกษา
1.3 หลัง การทํา กิจกรรมการอา นแบบกวางขวางดว ยตนเองแลว จึง เขาสูขั้ น รวมกันแบงปน (Sharing
Community) โดยเมื่อผูเรียนอานจบแตละเรื่องจะตองนําเสนอเรื่องราวที่ไดอานตอผูสอนและเพื่อนรวมชั้นเปนกลุม
ยอย อธิบายเรื่องที่อานอยางยอ ๆ เรื่องราวนั้นเขียนไดดีและสนุกหรือไมอยางไร รวมถึงปญหาที่พบในการอานและ
กลวิธีการอานที่ใช ซึ่งการใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นตอเรื่องที่อานแลวอาจนําเสนอตอชั้นเรียนนี้สอดคลองกับ
แนวคิดของ Lituanas, P. M Jacobs & Renandya (1999) ซึ่งไดเสนอขั้นกิจกรรมหลังการอาน โดยใหผูเรียนทํา
กิจกรรมเพื่อใหพวกเขาไดแสดงออกถึงความเขาใจตอเรื่องที่ไดอาน เชน การเลาทวนเรื่องราว การแสดงความคิดเห็น
ตอเรื่องที่อาน ซึงเปนไปในทางเดียวกับองคประกอบของการอานเพื่อความเขาใจ คือผูอานสามารถจดจําเรื่องราวสวน
ใหญที่อานมาแลวได และนําขอมูลมาใชประโยชนหรืออางอิงไดเมื่อจําเปน ผูอานสามารถสรุปลงความเห็นจากสิ่งที่ได
อานมาแลวอยางถูกตอง และผูอานสามารถถายโอนหรือประสบประสานความรูที่ไดจากการอานกับประสบการณอื่น ๆ
ไดอยางเหมาะสมตามกาลเทศะ (สมุทร เซ็นเชาวนิช, 2551)
2. จากวัตถุประสงคของการวิจัยขอที่ 2 พบวาความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจของนักศึกษาหลัง
เรียนดวยรูปแบบการสอนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งอาจอภิปรายถึงสาเหตุได
ดังตอไปนี้
2.1 ในขั้นตอนสาธิตการใชกลวิธีการอาน ผูวิจัยไดนําเสนอกลวิธีโดยยกตัวอยางการใชกลวิธีการอานผานสื่อ
หรือบทอานที่หลากหลาย และแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวากลวิธีการอานนั้น ๆ ใชอยางไร และมีประโยชนอยางไร ซึ่ง
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การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยใชรูปแบบการสอนอาน
แบบกวางขวางรวมกับการสอนกลวิธีการอาน

เปนการกระตุนและสรางแรงจูงใจที่สําคัญใหนักศึกษามองเห็นถึงประโยชนดังกลาว นําไปสูความสนใจใครรูที่จะใช
กลวิธีการอานใหไดเชนกัน ซึ่งการสรางความสนใจในขั้นตอนแรกนี้จะทําใหนักศึกษาเกิดการเอาใจใสในสิ่งที่จะไดเรียนรู
เกิดการจดจอในเรื่องราวตาง ๆ ที่ผูสอนแสดงใหดู และพรอมที่จะสอบถามหรือรวมกิจกรรมการเรียนตาง ๆ โดยมีความตั้งใจ
ทํากิจกรรมนั้นดวยความเอาใจใส (สุรชัย จามรเนียม, 2548)
2.2 แบบฝกการใชกลวิธีการอานที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นเนนการฝกฝนใหนักศึกษาใชกลวิธีการจากบทอานที่
หลากหลายและเปนบทอานของจริง (Authentic materials) เนื่องจากผูสอนตองการเชื่อมโยงใหผูเรียนเห็นวากลวิธี
การอานนั้นสามารถนําไปใชไดจริง กับการอานสื่อของจริง และบางครั้งเราก็เคยใชกลวิธีการอานในชีวิตประจําวัน
มาแลว เพียงแตเราไมรูตัวเทานั้นเองเพื่อการชวยกระตุนความรูเดิมใหกับผูเรียนและแสดงใหเห็นวาการใชกลวิธีการ
อานที่เหมาะสมสามารถทําไดและไมไดยากอยางที่คิด สอดคลองกับงานวิจัยของ ดวงตา มอนดี้, พรพิมล ศุขะวาที
(2557) ทําการศึกษาผลของวิธีการสอนอานแบบเนนกลวิธีที่มีตอความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษและการรับรู
ความสามารถของตนเองดานการอานของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โดยผลการวิจัยพบวา ทั้งคะแนนเฉลี่ยจาก
แบบทดสอบการอานและคะแนนเฉลี่ยจากแบบรับรูความสามารถของตนเองดานการอานหลังการทดลองของนักเรียน
สูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวาการสอนอานแบบเนนกลวิธี
ชวยพัฒนาความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษและการรับรูความสามารถของตนเองดานการอานภาษาอังกฤษของ
นักเรียน
2.3 กิจกรรมการสอนขั้นขยายประสบการณอาน เปนการใหผูเรียนเลือกอานเรื่องที่สนใจนอกชั้นเรียนใน
ชวงเวลาและสถานที่ไดตามที่ตองการ ซึ่งเปนไปตามแนวคิดการอานแบบกวางขวางสามารถเสริมสรางแรงจูงใจในการ
อา นของนักศึกษา และนํา ไปสูก ารพัฒนาอุป นิสัยในการอาน สรา งทัศนคติที่ดีตอการอาน และสามารถพัฒนา
ความสามารถทางภาษาศาสตร เชน ความรูในเรื่องโครงสรางไวยากรณและคําศัพท (สุชาดา ชัยวิวัฒนตระกูล, 2544 ;
Lituanas, Jacobs & Renandya, 1999) และสอดคลองกับงานวิจัยของอมฤตา โอมณี, นิสากร จารุมณี (2559) ที่ได
ทําการศึกษาทดลองใชการอานแบบกวางขวางกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวาสมรรถนะการอานของกลุม
ตัวอยางเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ภายหลังการใชกิจกรรมการอานแบบกวางขวาง แสดงใหเห็นถึงความสําคัญ
ของการสะทอนประสบการณอานผานกิจกรรมรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เพื่อพัฒนาทัศนคติที่มีตอการอานและการเรียนรู
สิ่ง ใหม ๆ การจั ดกิจ กรรมสะท อ นประสบการณ จ ึง เปน สิ ่ง จํา เป น ในการสอนอา นและเปน สิ่ ง จูง ใจในการเรี ย น
ภาษาอังกฤษ
อยางไรก็ตาม ผลที่เกิดขึ้นถือวาเปนไปตามเปาหมายเพื่อใหผูเรียนไดบูรณาการขอมูลและทักษะใหมเขากับ
ความรูที่มีอยู และพัฒนาความสามารถในการประยุกตใชกลวิธีการอานกับการอานนอกเวลาที่พวกเขาเลือก โดยการที่
นักศึกษาสามารถกําหนดเปาหมายในการอาน สามารถเลือกใชกลวิธีการอานเพื่อบรรลุเปาหมายนั้น ตลอดจนการอาน
ปริมาณมากเพื่อเพิ่มประสบการณการอานภาษาอังกฤษ ซึ่งถือวาเปนการผสมผสานจุดเดนของการสอนอานในชั้นเรียน
(Intensive reading) ซึ ่ ง ในที ่ น ี ้ ค ื อ การสอนกลวิ ธ ี ก ารอ า นกั บ การทํ า กิ จ กรรมการอ า นนอกชั ้ น เรี ย น (Extensive
reading) ไดอยางดีและมีประสิทธิภาพ
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช มีดังนี้
1. การบอกหรือแสดงใหผูเรียนเห็นถึงประโยชนที่แทจริงของการใชกลวิธีการอานนั้นสําคัญมาก ควร
ยกตัวอยางที่หลากหลาย โดยตัวอยางนั้น ๆ จะตองมาจากการอานในชีวิตประจําวันเพื่อสรางความเชื่อมโยงใหผูเรียน
ไดเห็นวากลวิธีการอานไมไดยากและใชไดจริง เพื่อสรางความมั่นใจวาพวกเขาสามารถที่จะเรียนรูและใชกลวิธีการอาน
ที่หลากหลายและเหมาะสมได
2. ผูสอนตองคอยเอาใจใสดูแลเปนพิเศษในขั้นตอนการเลือกบทอานที่อยูในกิจกรรมการอานแบบกวางขวาง
เพราะในขั้นตอนนี้ผูเรียนจะตองเลือกบทอานเองจากอินเทอรเน็ตซึ่งบทอานในอินเตอรเน็ตนั้นมีความหลากหลายทั้งใน
เรื่องของเนื้อหาและระดับภาษา ผูสอนตองคอยชวยเหลือและตรวจสอบวาบทอานที่ถูกเลือกนั้นเหมาะสมกับผูเรียนแต
ละคนหรือไม นอกจากนี้ผูสอนควรจะแนะนําวิธีการเลือกเรื่องหรือบทอานอยางละเอียด มิเชนนั้นผูเรียนจะเกิดปญหา
ไดเมื่อเขาไปอานบทอานดังกลาวตอคนเดียวนอกชั้นเรียน
3. ในขั้นตอนการแบงปนประสบการณอาน ผูสอนจะตองรับฟงเรื่องราวที่ผูเรียนเลาอยางตั้งใจและไม
ขัดจังหวะขณะผูเรียนเลา ทั้งนี้เพื่อเปนการสรางความมั่นใจใหก ับผูเรี ยนเพราะตามหลักการของการอา นแบบ
กวางขวางนั้นผูเรียนควรจะตองมีความอยากอานและมีความมั่นใจในการอาน เมื่อผูเรียนเกิดความมั่นใจก็จะสงผลให
อยากอานเพิ่มขึ้นรวมถึงอยากจะเลาหรือแบงปนเรื่องราวที่ตนเองไดอานมามากขึ้นเชนกัน
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป มีดังนี้
1. ลองแบงกลุมผูเรียนตามระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษทั้งเรื่องของการอานและคําศัพท เพื่อจะได
สามารถทําการเก็บขอมูลเชิงลึกของผูเรียนในแตละกลุม เชนขอมูลดานการพัฒนาตนเองทั้งในรูปแบบของขอมูลเชิง
คุณภาพและปริมาณ หรืออาจจะลดจํานวนผูเรียนลงเพื่อศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพดานทัศนคติและแรงจูงใจในการอาน
อยางละเอียดก็ได
2. ควรเพิ่มแหลงขอมูลบทอานออนไลนใหหลากหลายมากยิ่งขึ้นโดยอาจกําหนดใหผูเรียนคนควาหาเว็บไซต
ตางๆที่มีบทอ านภาษาอังกฤษที่พวกเขาคิดวา เหมาะสมกับระดับ ความสามารถของพวกเขาเองแลวมานํา เสนอ
แหลงขอมูลตางๆเหลานั้นในชั้นเรียนเพื่อใหผูเรียนคนอื่นๆไดรูจักและสรางความเชื่อมั่นวาบทอานตางๆเหลานี้ที่เพื่อน
ในชั้นแนะนําก็นาจะเหมาะกับพวกเขาดวยเชนกัน
3. อาจเพิ่มการศึกษาวิจัยในดานการอานอยางมีวิจารณญาณของผูเรียน เนื่องจากการอานแบบกวางขวางนี้
ผูเรียนมีอิสระในการเลือกบทอานดวยตัวเองซึ่งบทอานทั้งหลายถาเปนนิทานหรือเรื่องแตงตาง ๆ ก็ไมนากังวลใจ แตถา
เปนขาวหรือบทความตางๆจากตางประเทศซึ่งขาวสารเหลานี้บางครั้งก็ควรจะตองนําเอาวิธีคิดอยางมีวิจารณญาณ เพื่อ
ประเมินสิ่งที่อาน และตัดสินใจวาสิ่งที่ผูเขียนนําเสนอมีเหตุผลนาเชื่อถือหรือไม รวมถึงมีการตรวจสอบความนาเชื่อถือ
ของแหลงที่มาดวย
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