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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) วิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัของความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ
เพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนนายเรือชั้นปีท่ี 4 2) ศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียน
นายเรือชั้นปีท่ี 4 และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนนายเรือชั้นปีท่ี 4 ท่ีมีต่อพฤติกรรมการสอนอ่านภาษาองักฤษเพื่อ
ความเขา้ใจ ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนนายเรือชั้นปีท่ี 4 ท่ีก าลงัศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 
จ านวน 69 นาย  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบสอบถามชนิดมาตราประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน        
2 ฉบบั และแบบทดสอบ จ านวน 1 ฉบบั  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (), ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
() การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (CFA) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวโดยใชค้่าสถิติ F-test 

ผลการวิจัย พบว่า 1)  องค์ประกอบของความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของนักเรียน      
นายเรือชั้นปีท่ี 4 มี 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ องคป์ระกอบท่ี 1 ดา้นความเขา้ใจระดบัตวัอกัษร มี 7 ตวับ่งช้ี องคป์ระกอบท่ี 2 
ดา้นความเขา้ใจระดบัตีความ มี 7 ตวับ่งช้ี และองคป์ระกอบท่ี 3 ดา้นความเขา้ใจระดบัวิเคราะห์วิจารณ์ มี 7 ตวับ่งช้ี รวม 
21 ตัวบ่งช้ี  มีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบเป็นบวก ตั้ งแต่ 0.40-0.87 มีค่าไอเกนอยู่ระหว่าง 5.24-20.38 และมีค่า                   
ความแปรปรวนสะสมร้อยละ 87.96 2) ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนนายเรือชั้นปีท่ี 
4 พบว่าโดยภาพรวมมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัพอใช ้โดยพรรคเหล่าท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ บริหารศาสตร์ อยู่ใน
ระดบัค่อนขา้งดี รองลงมา คือ วิศวกรรมไฟฟ้า (พรรคกลิน) อยู่ในระดบัปานปลาง และต ่าสุดคือ วิศวกรรมอุทกศาสตร์       
อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต ่า และ 3) ความคิดเห็นของนักเรียนนายเรือชั้นปีท่ี 4 ท่ีมีต่อพฤติกรรมการสอนอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ พบว่า โดยภาพรวมมีคะแนนเฉล่ียในอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นทั้ง      
5 ด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง ยกเวน้ด้านบุคลิกลักษณะท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก และ              
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนกัเรียนนายเรือชั้นปีท่ี 4 ท่ีมีต่อพฤติกรรมการสอนอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ
ทั้ง 5 ดา้นท่ีจ าแนกตามหมู่เรียน พบวา่ ไม่มีความแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ค าส าคัญ : การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ, นักเรียนนายเรือ, พฤติกรรมการสอน 



Abstract 

 The objectives of this research were to 1) analyze confirmatory factor analysis of the fourth-year naval cadets’ 
English reading comprehension ability 2) study the fourth-year naval cadets’ English reading comprehension ability 
and 3) study the fourth-year naval cadets’ opinions towards English reading comprehension teaching behaviors.             
The population was sixty-nine naval cadets selected from the fourth-year level studying their final semester in academic 
year 2019. The research instruments were two rating-scale questionnaires and an achievement test. The data were 
statistically analyzed by mean (), standard deviation (), confirmatory factor analysis (CFA) and one-way analysis of 
variance (F-test). 
 The findings were as follows: 1) factors of the fourth-year naval cadets’ English reading comprehension ability 
comprised three components: 1.1) literal comprehension including 7 indicators 1.2) inferential comprehension including 
7 indicators and 1.3) critical comprehension including 7 indicators. There were totally 21 indicators with a range of 
factor loadings from 0.40 to 0.87, Eigen values from 5.24-20.38 and a cumulative percentage variance at 87.96. 2) the 
study of the fourth-year naval cadets’ English reading comprehension ability revealed that the average test score was 
overall at a moderate level. When considering specifically, the average test score of management science section was 
the highest at a relatively good level, followed by hydrographic engineering section which was at a moderate level.      
On the other hand, the average test score of hydrographic engineering section was the least at a minimum criterion.        
3) the study of the fourth-year naval cadets’ opinions towards English reading comprehension teaching behaviors was 
found that mean of English reading comprehension teaching behaviors in all aspects were overall at a moderate level, 
excluding a personality aspect with mean at a high level. The result of one-way analysis of variance revealed that there 
were no statistically significant differences at .05 level in English reading comprehension teaching behaviors when 
comparing between the section which the fourth-year naval cadets were studying in. 
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บทน า 
  ในสังคมโลกปัจจุบันการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้นมีความส าคัญ และความจ าเป็นอย่างยิ่งในการด ารงชีวิต
ประจ าวนัเน่ืองจากภาษาองักฤษนั้นเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการติดต่อส่ือสาร การศึกษา  การแสวงหาความรู้ การประกอบ
อาชีพ การสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัวฒันธรรม และวิสัยทศัน์ของชุมชนโลก อีกทั้งช่วยพฒันานกัเรียนให้มีความเขา้ใจ
ตนเองและผูอ่ื้นได้ดี เรียนรู้ และเขา้ใจความแตกต่างทางภาษาและวฒันธรรม มีเจตคติท่ีดีต่อภาษาองักฤษ และใช้
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากลได้ และหน่ึงในเป้าหมายส าคญัของการเรียนภาษาองักฤษ คือ การพฒันาผูเ้รียนให้มี
ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ เพราะทกัษะการอ่านเป็นวิธีการท่ีส าคญัท่ีท าให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้
ค าศพัท ์และโครงสร้างทางภาษาเพิ่มขึ้น ซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันาทกัษะการพูดและการเขียนต่อไป [1] การอ่านจึงถือได้



วา่เป็นทกัษะท่ีส าคญัส าหรับการเรียนภาษาองักฤในฐานะภาษาต่างประเทศ ส าหรับคนส่วนใหญ่ทกัษะการอ่านจึงถือได้
ว่าเป็นทกัษะท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีจะต้องเรียนรู้ให้ลึกซ้ึง ผูท่ี้มีทกัษะการอ่านท่ีดีจะช่วยให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น และ            
มีพฒันาการท่ีสูงกวา่ในการเรียนวิชาต่าง ๆ ดว้ย [2] ส าหรับประเทศท่ีเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ หรืออยูใ่น
สภาพแวดล้อมท่ีไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพูดนั้ น ส่ิงท่ีจ าเป็นส าหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ คือ 
ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ [3] เพราะนอกจากการอ่านภาษาองักฤษจะเป็นตวัช่วยพฒันา
บุคคลให้มีความคิดสร้างสรรค์ เสริมประสบการณ์ และก่อให้เกิดความเพลิดเพลินในยามว่างแล้ว ในด้านการใช้
ประโยชน์จากภาษา ทกัษะการอ่านจะเป็นทกัษะท่ีนกัเรียนท่ีเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศมีโอกาสไดใ้ชม้าก
ทั้งในช่วงของการศึกษา และหลงัจากจบการศึกษาไปแลว้ ส่วนทกัษะอ่ืน ๆ ไม่วา่จะเป็นทกัษะการฟัง ทกัษะการพูด หรือ
ทกัษะการเขียนนั้นมีโอกาสไดใ้ชน้อ้ย และอาจจะลืมไปในท่ีสุด [4] 
  ตามหลกัสูตรการศึกษาของโรงเรียนนายเรือ พุทธศกัราช 2558 ไดก้ าหนดให้นกัเรียนนายเรือชั้นปีท่ี 4 ไดเ้รียน
รายวิชาภาษาองักฤษ 4 (LG  408) ในภาคตน้และรายวิชาการเรียนรู้ภาษาองักฤษแบบพึ่งตนเอง (LG 409) ในภาคปลาย
โดยทั้ง 2 รายวิชาน้ีเป็นรายวิชาบงัคบัดา้นภาษา 2 รายวิชาสุดทา้ยของนกัเรียนนายเรือท่ีจะตอ้งศึกษาตามหลกัสูตร ดงันั้น         
การจดัการเรียนการสอนของทั้ง 2 รายวิชาจึงเป็นลกัษณะของการประมวลความรู้และทกัษะทางภาษาท่ีจะตอ้งมีการวดั
และประเมินผลท่ีสะทอ้นความสามารถทางภาษาองักฤษอย่างเป็นรูปธรรมอนัจะเป็นเคร่ืองส ารวจตรวจสอบว่านกัเรียน
นายเรือมีความพร้อมมากน้อยเพียงใดก่อนท่ีจะส าเร็จการศึกษา และหน่ึงในจุดมุ่งหมายของทั้ง 2 รายวิชาน้ีก็ต่างเพื่อ
พฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ เพราะถือไดว้่าทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจส าหรับ
นักเรียนนายเรือนั้นมีความส าคญัอย่างยิ่งเพราะนักเรียนจะต้องใช้ทกัษะน้ีในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง การปฏิบติังานท่ี
จะตอ้งอ่านบทความ คู่มือ ขอ้ปฏิบติัหรือค าแนะน า การสอบขอ้สอบมาตรฐานต่าง ๆ และการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงขึ้น 
  ในฐานะครูผู ้สอนจึงเป็นหน้าท่ีอย่างหลีกเล่ียงมิได้ท่ีจะต้องท าการวัดและประเมินผล เพื่อตรวจสอบ
ความสามารถของนกัเรียนนายเรือชั้นปีท่ี 4 อยา่งเป็นรูปธรรม และเคร่ืองมือส าคญัในการตรวจสอบก็คือแบบทดสอบวดั
ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ แต่เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรือคลาดเคล่ือนในการสร้าง
แบบทดสอบในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงเห็นว่าควรจะตอ้งท าการศึกษาองคป์ระกอบพฤติกรรมบ่งช้ีของความสามารถในการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจอย่างชดัเจน เพราะท่ีผ่านมาก็ยงัไม่มีงานวิจยัใดท่ีท าการศึกษาวิเคราะห์องคป์ระกอบของ
ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ จึงท าให้การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และการสร้าง
แบบทดสอบไม่สอดรับกบัตวับ่งช้ีความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษไดอ้ย่างครอบคลุม ผลการประเมินท่ีได้มาจึง
ไม่ไดส้ะทอ้นถึงผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจอย่างแทจ้ริง  นอกจากน้ีปัจจยัส าคญัท่ีมีบทบาทใน
การผลกัดนัใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้นนั้นก็คือ “ครู” การจดักิจกรรมการเรียนการสอนอ่านภาษาองักฤษของครูนั้น
ต้องเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมยัให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในบริบทโลกอนัก่อให้เกิดผลดีต่อการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนซ่ึงสอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของ ถวิล มาตรเล่ียม [5] ท่ีกล่าวว่าระบบการศึกษาจะเขม้แข็งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลได้นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญคือ “คุณภาพของครู” เพราะถึงแม้เราจะก าหนดจุดมุ่งหมาย หลกัการและ
โครงสร้างของหลกัสูตรไวอ้ยา่งชดัเจน ทนัสมยั มีส่ือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ไวอ้ยา่งพร้อมเพรียงเพียงใด แต่ขอ้เทจ็จริงแลว้



ผูท่ี้ก าหนดคุณภาพของนกัเรียนทั้งดา้นความรู้ ทกัษะและเจตคติ ลว้นเป็นหนา้ท่ีและอยูใ่นก ามือของครูผูป้ฏิบติัการสอน
ทั้งส้ิน ตวัช้ีวดัหรือสารสนเทศท่ีสะทอ้นคุณภาพครูไดอ้ย่างดีก็คงจะหนีไม่พน้การประเมินพฤติกรรมการสอนของครู
โดยผูเ้รียน อนัจะเป็นตวัป้อนใหค้รูผูส้อนไดท้ราบถึงขอ้ดี หรือขอ้ดอ้ยท่ีจะตอ้งน าไปพฒันาการสอนของตนเองต่อไป 
  ดงันั้น ผูว้ิจยัในฐานะอาจารยผ์ูส้อนประจ ารายวิชาจึงมีความสนใจท่ีจะพฒันาในส่วนของการเรียนการสอนซ่ึง
เป็นหน้าท่ีโดยตรงของผูว้ิจัยท่ีเช่ือว่าการสอนเป็นวิธีการส าคัญท่ีจะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวน้ีได้ เพราะการสอนมี
ความสัมพนัธ์กบัการเรียนรู้เป็นอย่างมาก และเป็นปัจจยัส าคญัอย่างหน่ึงท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  ผูว้ิจยัจึงมี    
ความสนใจท่ีจะวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนัของความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียน
นายเรือชั้นปีท่ี 4 ศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของนักเรียนนายเรือชั้นปีท่ี 4 และศึกษา
ความคิดเห็นของนกัเรียนนายเรือชั้นปีท่ี 4 ท่ีมีต่อพฤติกรรมการสอนอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของครูเพื่อให้ได้
สารสนเทศใหก้บัตวัครู นกัเรียนนายเรือและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไดน้ าไปปรับปรุงและพฒันาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

ค าถามการวิจัย 
  ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดต้ั้งค าถามเพื่อการวิจยั ไวด้งัน้ี 
  1. องค์ประกอบของความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของนักเรียนนายเรือชั้นปีท่ี 4 มีก่ี
องคป์ระกอบ แต่ละองคป์ระกอบมีตวับ่งช้ีความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจอะไรบา้ง และโมเดล
โครงสร้างองค์ประกอบของความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของนักเรียนนายเรือชั้นปีท่ี 4 มี       
ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษห์รือไม่ 
  2. ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนนายเรือชั้นปีท่ี 4 โดยรวมอยู่ในระดบัใด 
และเม่ือพิจารณาแต่ละหมู่เรียนแลว้มีความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจอยูใ่นระดบัใดบา้ง 
  3. ความคิดเห็นของนักเรียนนายเรือชั้นปีท่ี 4 ท่ีมีต่อพฤติกรรมการสอนอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจโดย
รวมอยูใ่นระดบัใด และนกัเรียนนายเรือชั้นปีท่ี 4 ท่ีต่างหมู่เรียนกนัมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการสอนอ่านภาษาองักฤษ
เพื่อความเขา้ใจแตกต่างกนัหรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดก้ าหนดวตัถุประสงคข์องการวิจยั ไวด้งัน้ี 
  1. เพื่อวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนัของความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียน
นายเรือชั้นปีท่ี 4 และตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างโมเดลโครงสร้างองค์ประกอบของความสามารถในการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
  2. เพื่อศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนนายเรือชั้นปีท่ี 4 
  3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนนายเรือชั้นปีท่ี 4 ท่ีมีต่อพฤติกรรมการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ         
ความเขา้ใจของครูและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนกัเรียนนายเรือชั้นปีท่ี 4 ท่ีมีพฤติกรรมการสอนอ่านภาษาองักฤษ
เพื่อความเขา้ใจของครูโดยจ าแนกตามหมู่เรียน 



สมมติฐานการวิจัย 
  ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดต้ั้งสมมติฐานของการวิจยั ไวด้งัน้ี 
  1. องค์ประกอบของความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของนักเรียนนายเรือชั้นปีท่ี 4 มี          
3 องค์ประกอบ ประกอบด้วย 1) ความเขา้ใจระดับตวัอกัษร 2) ความเขา้ใจระดับตีความ และ 3) ความเขา้ใจระดับ
วิเคราะห์วิจารณ์ และโมเดลโครงสร้างองค์ประกอบของความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของ
นกัเรียนนายเรือชั้นปีท่ี 4 มีความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
  2. ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลางขึ้นไป  
  3. นกัเรียนนายเรือชั้นปีท่ี 4 ท่ีศึกษาอยูใ่นหมู่เรียนต่างกนัมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการสอนอ่านภาษาองักฤษ
เพื่อความเขา้ใจของครูไม่แตกต่างกนั 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  ผูว้ิจยัไดก้ าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั แสดงดงัภาพท่ี 1 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
ที่มา : ชยัวฒัน์  บวรวฒันเศรษฐ์ (2563) 

 
จ าแนกตามหมู่เรียน 
มีจ านวน 6 หมูเ่รียน 

1. วิศวกรรมไฟฟ้า (วฟ.1 พรรคนาวิน) 
2. วิศวกรรมไฟฟ้า (วฟ.2 พรรคนาวิน) 
3. วิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ (วร.) 
4. วิศวกรรมอุทกศาสตร์ (วอ.) 
5. วิศวกรรมไฟฟ้า (พรรคกลิน) 
6. บริหารศาสตร์ (บศ.) 

6.  
 

 

     
 
     1. ความเขา้ใจระดบัตวัอกัษร  
     2. ความเขา้ใจระดบัตีความ 
     3. ความเขา้ใจระดบัวิเคราะห์วิจารณ์  
 

 

ตามแนวคิด สงดั อุทรานนัท ์(2532)  [6] 
     1. ดา้นบุคลิกลกัษณะ  
     2. ดา้นการเตรียมการสอน  
     3. ดา้นเทคนิคและวิธีการสอน  
     4. ดา้นการใชส่ื้อการสอน และ  
     5. ดา้นการวดัและประเมินผล 

 
 

ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของ
นักเรียนนายเรือช้ันปีที่ 4 

 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

สถานภาพนักเรียนนายเรือช้ันปีที ่4 
 

องค์ประกอบของความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
เพ่ือความเข้าใจ 3 องค์ประกอบ 

 

ความคิดเห็นที่มีต่อพฤติกรรมการสอนอ่านภาษาองักฤษ
เพ่ือความเข้าใจของครู 

 
 



วิธีการด าเนินการวิจัย  
             ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดก้ าหนดวิธีการด าเนินการวิจยั ไวด้งัน้ี 

1.1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ไดแ้ก่ นกัเรียนนายเรือชั้นปีท่ี 4  จ านวนทั้งส้ินรวม 69 นาย จาก 6 หมู่เรียนท่ีก าลงั
ศึกษารายวิชาการเรียนรู้ภาษาองักฤษแบบพึ่งตนเอง (LG 409) ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 
  1.2) ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ระยะท่ี 1 มีตัวแปรแฝง 4 ตัวแปร ได้แก่ 1) ความสามารถในการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 2) ความเขา้ใจระดบัตวัอกัษร 3) ความเขา้ใจระดบัตีความ และ 4) ความเขา้ใจระดบัวิเคราะห์
วิจารณ์ ส่วนตวัแปรสังเกตได ้มีจ านวน 21 ตวัแปร ระยะท่ี 2 ไดแ้ก่ ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 
และระยะท่ี 3 ไดแ้ก่ พฤติกรรมการสอนอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจซ่ึงมีองคป์ระกอบยอ่ยอยู ่5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้น
บุคลิกลกัษณะ 2) ดา้นการเตรียมการในการสอน 3) ดา้นเทคนิคและวิธีการสอน 4) ดา้นการใชส่ื้อประกอบการสอน และ 
5) ดา้นการวดัและประเมินผลการสอน 

1.3) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ไดแ้ก่ ระยะท่ี 1 ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามเก่ียวกบัองคป์ระกอบของความสามารถใน
การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ระยะท่ี 2 ผูว้ิจัยใช้แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ      
ความเขา้ใจ และระยะท่ี 3 ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการสอนอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของครู 

1.4) การวิเคราะห์ข้อมูล ไดแ้ก่ ระยะท่ี 1 ผูว้ิจยัใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory 
Factor Analysis  : CFA) เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง ระยะท่ี 2 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย () และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน () ของคะแนนสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  และระยะท่ี 3 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าเฉล่ีย () ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน () และหาความแปรปรวนทางเดียวโดยใช้ค่าสถิติ          
F-test ในส่วนของการแปลผลและความหมายของขอ้มูล ผูว้ิจยัใชเ้กณฑก์ารแปลความหมาย ดงัน้ี 

       1.4.1 เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉล่ียความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของ
นกัเรียนนายเรือชั้นปีท่ี 4 แบ่งเป็น 8 ระดบัตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2549) [7] ดงัน้ี 

 
 

            
 
 
 
 
 

 

ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ ความหมาย 
80 - 100 ดีเยีย่ม 
75 - 79 ดีมาก 
70 - 74 ดี 
65 - 69 ค่อนขา้งดี 
60 - 64 ปานกลาง 
55 - 59 พอใช ้
50 - 54 ผา่นเกณฑข์ั้นต ่า 
0 - 49 ต ่ากวา่เกณฑ์ 



1.4.2 เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉล่ียระดับปฏิบัติในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและ
พฤติกรรมการสอนอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ แบ่งเป็น 5 ระดบัตามเกณฑข์องบุญชม ศรีสะอาด (2540) [8] ดงัน้ี   

     
ช่วงของคะแนนเฉล่ีย ความหมาย 

4.51 - 5.00 มีการปฏิบติัมากท่ีสุด 
3.51 - 4.50 มีการปฏิบติัมาก 
2.51 - 3.50 มีการปฏิบติัปานกลาง 
1.51 - 2.50 มีการปฏิบติันอ้ย 
1.00 - 1.50 มีการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจยัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั พบว่า ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของ
นักเรียนนายเรือชั้นปีท่ี 4 ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบท่ี 1 ได้แก่ ความเข้าใจระดับตัวอักษร                  
มี 7 ตวับ่งช้ี องคป์ระกอบท่ี 2 ไดแ้ก่ ความเขา้ใจระดบัตีความ มี 7 ตวับ่งช้ี และองคป์ระกอบท่ี 3 ไดแ้ก่ ความเขา้ใจระดบั
วิเคราะห์วิจารณ์ มี 7 ตวับ่งช้ี รวม 21 ตวับ่งช้ี มีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบเป็นบวก ตั้งแต่ 0.40-0.87 แสดงดงัภาพท่ี 2 
 

 

ภาพที่ 2 องคป์ระกอบของความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนนายเรือชั้นปีท่ี 4 



โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษซ่ึ์งพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (2) เท่ากบั 1255.95 ท่ีองศาอิสระ 
(df) 677 พบว่ามีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แต่เน่ืองจากค่าไค-สแควร์จะแปรผนัไปตามกลุ่มตวัอย่าง และจ านวน     
ตวัแปรในโมเดล ผูว้ิจัยจึงพิจารณาค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ (2/df) มีค่าเท่ากับ 1.85 ซ่ึงน้อยกว่า 2.00 ถือว่าขอ้มูลเชิง
ประจักษ์สอดคล้องกับโมเดลโครงสร้างของผูว้ิจัย ค่าดัชนีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ .95 ค่าดัชนีวดั
ระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแกแ้ลว้ (AGFI) มีค่าเท่ากบั .93 ซ่ึงค่า GFI และค่า AGFI มีค่ามากกว่า .90 และเขา้ใกล ้1.00 
ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) มีค่าเท่ากบั .99 ซ่ึงมากกว่า .95 ค่ารากของค่าเฉล่ียก าลงัสองของเศษ
เหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized RMR) มีค่าเท่ากบั .029 ซ่ึงมีค่ามากว่า .08 และค่าดชันีรากก าลงัสองเฉล่ีย
ของความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่า (RMSEA) มีค่าเท่ากบั .028 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ .05 แสดงวา่ โมเดลองคป์ระกอบมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้น ผู ้วิจัยขอน าเสนอผลการสังเคราะห์
องคป์ระกอบของความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนนายเรือชั้นปีท่ี 4 แสดงดงัตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 องคป์ระกอบของความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนนายเรือชั้นปีท่ี 4 

 
 

 

ท่ี องคป์ระกอบของความสามารถในการอ่าน ฯ   ระดบัความคิดเห็น Sk Ku CV% 
 องคป์ระกอบท่ี 1 ความเขา้ใจระดบัตวัอกัษร 4.31 0.41 มาก -0.26 0.42 14.00 
1 บอกความหมายของค าศพัทท่ี์ปรากฏในเร่ืองได ้ 4.40 0.47 มาก -0.34 0.87 13.32 
2 หาใจความส าคญัท่ีปรากฏในเร่ืองได ้ 4.30 0.51 มาก -0.27 1.65 21.20 
3 ระบุรายละเอียดส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านได ้ 4.20 0.62 มาก -2.05 0.48 19.81 
4 ระบุสรรพนามท่ีใชอ้า้งองิแทนค านามได ้ 4.51 0.48 มากท่ีสุด -1.42 0.36 23.37 
5 เรียงล าดบัเหตุการณ์ก่อน-หลงัได ้ 4.00 0.56 มาก -1.21 3.12 12.56 
6 บอกการกระท าต่าง ๆ ของบุคคลในเร่ืองได ้ 4.20 0.65 มาก -0.97 2.41 20.13 
7 ปฏิบติัตามค าแนะน าหรือค าช้ีแจงในเร่ืองท่ีอ่านได ้ 3.90 0.41 มาก -2.35 1.60 13.42 

 องคป์ระกอบท่ี 2 ความเขา้ใจระดบัตีความ 4.24 0.73 มาก -0.31 0.39 12.00 
1 เขียนโครงร่างของเร่ืองท่ีอ่านได ้ 3.70 0.44 มาก -0.42 3.64 19.33 
2 คาดการณ์ส่ิงท่ีจะเกิดขึ้นต่อไปได ้ 4.52 0.42 มากท่ีสุด -1.31 5.89 19.14 
3 สรุปอา้งอิงหรือลงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านได ้ 4.00 0.50 มาก -0.67 3.78 20.04 
4 บอกความหมายของส านวนภาษาในเร่ืองท่ีอ่านได ้ 4.57 0.37 มากท่ีสุด -0.60 2.54 18.20 
5 อธิบายความสัมพนัธ์ของเหตแุละผลในเร่ืองท่ีอ่านได ้ 4.20 0.53 มาก -0.90 5.71 19.42 
6 ระบุใจความส าคญัของเร่ืองท่ีอ่านได ้ 4.00 0.36 มาก -1.45 2.29 15.13 
7 โยงความสัมพนัธ์ของส่ิงต่าง ๆ ในเร่ืองท่ีอ่านได ้ 4.30 0.48 มาก -2.34 1.26 15.11 



ตารางที่ 1 องคป์ระกอบของความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนนายเรือชั้นปีท่ี 4 (ต่อ) 

2. ผลการศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนนายเรือชั้นปีท่ี 4 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 
จ านวน 69 นาย พบว่าโดยรวมมีคะแนนเฉล่ีย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) อยู่ในเกณฑ์พอใช ้( = 59.53,  = 0.78) โดย
หมู่เรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ บริหารศาสตร์ ( = 68.86,  = 0.96) รองลงมา คือ วิศวกรรมไฟฟ้า (พรรคกลิน)                
( = 61.66,   = 0.92) และต ่าสุดคือ วิศวกรรมอุทกศาสตร์ ( = 51.66,  = 0.81) โดยผลการทดสอบวดัความสามารถ
ในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนนายเรือชั้นปีท่ี 4 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 (ณ วนัท่ี 28 ม.ค.63) แสดงดงัภาพท่ี 2 

 

 

ภาพที่ 3  คะแนนเฉล่ียความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของ 
                                               นกัเรียนนายเรือชั้นปีท่ี 4 ท่ีจ าแนกตามหมู่เรียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

60 58.86
51.66

68.86
61.66

56.13

0

10

20

30

40

50

60

70

80

คะแนนเฉลีย่ความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ

ของนกัเรยีนนายเรือชัน้ปีที่ 4 ภาคปลาย ปีการศกึษา 2562

ท่ี องคป์ระกอบ   ระดบัความคิดเห็น Sk Ku CV% 
 องคป์ระกอบท่ี 3 ความเขา้ใจระดบัวิเคราะห์วิจารณ์ 4.16 0.56 มาก -0.28 0.25 10.00 
1 เช่ือมโยงความรู้สึกกบัประสบการณ์ท่ีมีได ้ 4.30 0.45 มาก -0.15 0.44 18.34 
2 บอกจุดประสงคข์องผูเ้ขียนจากเร่ืองท่ีอ่านได ้ 4.53 0.56 มากท่ีสุด 0.10 1.54 17.45 
3 ระบุคุณค่าของเร่ืองท่ีอ่านได ้ 4.10 0.37 มาก -0.08 0.82 17.86 
4 แยกแยะระหว่างขอ้คิดเห็นกบัขอ้เทจ็จริง 4.60 0.41 มากท่ีสุด -0.21 1.23 16.98 
5 สะทอ้นอารมณ์ของผูเ้ขียนในเร่ืองท่ีอ่านได ้ 4.00 0.48 มาก -0.24 4.16 20.74 
6 ระบุความหมายของแนวคิดในเร่ืองท่ีอ่านได ้ 4.10 0.41 มาก -0.13 2.57 14.32 
7 เช่ือมโยงส่ือต่าง ๆ ท่ีประกอบกบัเร่ืองท่ีอ่านได ้ 3.80 0.51 มาก -0.35 1.28 16.67 



    

ภาพที่ 4 การจดัสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนนายเรือชั้นปีท่ี 4 
       ที่มา : ชยัวฒัน์  บวรวฒันเศรษฐ์ (2563) 

3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนนายเรือชั้นปีท่ี 4 ท่ีมีต่อพฤติกรรมการสอนอ่านภาษาองักฤษเพื่อ    
ความเขา้ใจของครู พบวา่ โดยภาพรวมมีคะแนนเฉล่ียในอยู่ในระดบัปานกลาง (= 3.48,  = 0.67) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้นทั้ง 5 ดา้น พบว่า ทุกดา้นมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง ยกเวน้ดา้นบุคลิกลกัษณะท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก โดย
ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉล่ียความคิดเห็นของนกัเรียนนายเรือชั้นปีท่ี 4 ท่ีมีต่อพฤติกรรมการสอนอ่านภาษาองักฤษเพื่อ
ความเขา้ใจของครู แสดงดงัตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 ความคิดเห็นของนกัเรียนนายเรือชั้นปีท่ี 4 ท่ีมีต่อพฤติกรรมการสอนอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 

ท่ี พฤติกรรมการสอนอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ   แปลผล 
 ด้านที่ 1 ดา้นบคุลิกลกัษณะขณะสอนอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 3.65 0.78 มาก 
1 แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมขณะท ากิจกรรมการสอนอ่านภาษาองักฤษ 3.54 1.01 มาก 
2 มีความตั้งใจและเอาใจใส่นกัเรียนขณะท าการสอนอ่านภาษาองักฤษ 3.52 0.96 มาก 
3 ยิม้แยม้แจ่มใสและมีเมตตาจิตขณะท าการสอนอ่านภาษาองักฤษ 3.72 0.91 มาก 
4 มีอารมณ์มัน่คงและใชเ้หตุผลแกปั้ญหาท่ีเกิดขึ้นขณะสอนอ่านภาษาองักฤษ 3.61 1.14 มาก 
5 ตรงต่อเวลาเม่ือถึงชัว่โมงเรียนท่ีจะตอ้งการท าสอนอ่านภาษาองักฤษ 3.85 0.67 มาก 
6 ตอบขอ้สงสัยเก่ียวกบัปัญหาการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนไดอ้ยา่งชดัเจน 3.44 0.84 ปานกลาง 
7 ใชว้าจาท่ีสุภาพไพเราะขณะท ากิจกรรมการสอนอ่านภาษาองักฤษ 3.52 0.97 มาก 
8 มีความเป็นกนัเองกบันกัเรียน ช่วยเหลือเม่ือนกัเรียนประสบปัญหาขณะอ่าน 3.63 0.65 มาก 
9 เม่ือนกัเรียนตอบค าถามถูกตอ้ง ครูมีการกล่าวค าชมเชยหรือให้การเสริมแรง 3.84 0.95 มาก 
10 ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผูเ้รียนทั้งค  าพูด และกิริยาอาการ 3.92 0.74 มาก 



ตารางที่ 2 ความคิดเห็นของนกัเรียนนายเรือชั้นปีท่ี 4 ท่ีมีต่อพฤติกรรมการสอนอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ (ต่อ) 

ท่ี พฤติกรรมการสอนอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ   แปลผล 
 ด้านที่ 2 ดา้นการเตรียมการในการสอนอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 3.46 0.68 ปานกลาง 
1 มีความรอบรู้และทกัษะในการจดักิจกรรมการสอนอ่านภาษาองักฤษ 3.52 0.51 มาก 
2 สามารถจดัการเรียนการสอนอ่านภาษาองักฤษให้ง่ายต่อการเรียนรู้ 3.47 0.98 ปานกลาง 
3 ใชเ้วลาสอนอ่านภาษาองักฤษในชัว่โมงอยา่งเตม็ท่ีและมีประสิทธิภาพ 3.54 1.04 มาก 
4 ครูอธิบายเน้ือหาของบทอ่านไดช้ดัเจนและง่ายต่อการเขา้ใจของผูเ้รียน 3.38 0.74 ปานกลาง 
5 จดัการเรียนการสอนอ่านภาษาองักฤษให้นกัเรียนสรุปใจความส าคญัได ้ 3.45 0.87 ปานกลาง 
6 ครูอธิบายตอบขอ้สงสัยเก่ียวกบับทอ่านของนกัเรียนไดอ้ยา่งชดัเจน 3.26 0.56 ปานกลาง 
7 ครูไดแ้นะน าเทคนิคการอ่านภาษาองักฤษท่ีหลากหลายให้แก่นกัเรียน 3.54 0.99 มาก 
8 ครูมีวิธีการสร้างแรงจูงใจให้นกัเรียนสนใจและอยากอ่านบทอ่าน 3.45 0.81 ปานกลาง 
9 มีการเตรียมเน้ือหาท่ีเหมาะสมกบัการจดัการเรียนการสอนอ่านภาษาองักฤษ 3.63 0.67 มาก 
10 สามารถคดัเลือกเน้ือหาท่ีเหมาะกบัการใชป้ระโยชน์ในชีวิตประจ าวนัได ้ 3.39 0.73 ปานกลาง 
 ด้านที่ 3 ดา้นเทคนิคและวิธีการสอนอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 3.48 0.94 ปานกลาง 
1 บอกจุดประสงคก์ารเรียนรู้ก่อนท่ีจะท าการสอนอ่านภาษาองักฤษ 3.45 0.68 ปานกลาง 
2 เนน้เน้ือหาส าคญัในการสอนทั้งค  าศพัท ์ไวยากรณ์ ใจความส าคญั และเทคนิค 3.48 0.84 ปานกลาง 
3 สอนไดต้ามล าดบัขั้นตอนจนท าให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจในการอ่าน 3.42 0.57 ปานกลาง 
4 มีการสอดแทรกเทคนิค กลยทุธ์/ยทุธวิธี หรือประเด็นท่ีน่าสนใจในบทอ่าน 3.67 0.71 มาก 
5 ยกตวัอยา่งสถานการณ์หรือให้การอธิบายประกอบเพ่ิมเติมไดอ้ยา่งชดัเจน 3.41 0.98 ปานกลาง 
6 ใชเ้ทคนิค หรือวิธีการสอนท่ีหลากหลายเพ่ือสร้างความเขา้ใจให้มากยีงขึ้น 3.36 0.95 ปานกลาง 
7 เปิดโอกาสให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นขณะท าการสอน 3.47 0.86 ปานกลาง 
8 มีการน าเขา้สู่บทเรียนโดยใชเ้ทคนิคท่ีน่าสนใจ และหลากหลาย 3.25 0.67 ปานกลาง 
9 ส่งเสริมให้นกัเรียนทุกคนไดก้ลา้แสดงความคิดเห็นเชิงประชาธิปไตย 3.54 0.78 มาก 
10 มีการกระตุน้ให้นกัเรียนไดร่้วมแสดงความคิดเห็นอยา่งทัว่ถึงในชั้นเรียน 3.72 0.58 มาก 
 ด้านที ่4 ดา้นการใชส่ื้อประกอบการสอนอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 3.43 0.85 ปานกลาง 
1 มีการใชส่ื้อประกอบการเรียนการสอนอ่านท่ีน่าสนใจ 3.62 0.50 มาก 
2 ใชส่ื้อการสอนไดเ้หมาะสมกบัเน้ือหาและสอดคลอ้งจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 3.51 0.62 มาก 
3 ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการผลิตส่ือประกอบการเรียนการสอนอ่านภาษาองักฤษ 3.20 0.99 ปานกลาง 
4 มีการใชส่ื้อประกอบการสอนอ่านภาษาองักฤษท่ีหลากหลาย 3.48 0.85 ปานกลาง 
5 ครูมีทกัษะและความสามารถในการใชส่ื้อประกอบการสอนเป็นอยา่งดี 3.57 0.74 มาก 
6 มีการปรับปรุงพฒันาส่ือการเรียนการสอนอ่านภาษาองักฤษอยูเ่สมอ 3.38 0.71 ปานกลาง 
7 ใชส่ื้อการสอนไดต้รงกบัความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียน 3.43 0.58 ปานกลาง 



ตารางที่ 2 ความคิดเห็นของนกัเรียนนายเรือชั้นปีท่ี 4 ท่ีมีต่อพฤติกรรมการสอนอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ (ต่อ) 

 
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวเพื่อทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นของนกัเรียนนายเรือชั้นปี

ท่ี 4 ท่ีมีต่อพฤติกรรมการสอนอ่านภาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของครูโดยจ าแนกตามหมู่เรียน ผลแสดงดงัตารางท่ี 3  

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวเพื่อทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นของนกัเรียน 

ท่ี พฤติกรรมการสอนภาษาองักฤษ    แปลผล 
 ดา้นการใชส่ื้อประกอบการสอนอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ (ต่อ)    
8 ให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินประสิทธิภาพของส่ือการสอน 3.25 0.84 ปานกลาง 
9 ส่ือท่ีใชมี้ความเหมาะสมกบัระดบัชั้นและความตอ้งการของผูเ้รียน 3.46 1.02 ปานกลาง 
10 ครูใหน้กัเรียนไดป้ฏิบติัจริงกบัส่ือการสอนเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 3.39 0.82 ปานกลาง 
 ด้านที่ 5 ดา้นการวดัและประเมินผลการสอนอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 3.40 0.92 ปานกลาง 
1 มีการวดัและประเมินผลท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาและระดบันกัเรียน 3.45 0.85 ปานกลาง 
2 มีการวดัและประเมินผลท่ีสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 3.37 0.97 ปานกลาง 
3 ครูให้แบบฝึกหดัเหมาะสมกบัเวลา และความสามารถของนกัเรียน 3.52 0.74 มาก 
4 ตรวจผลงานแลว้ให้ขอ้เสนอแนะแก่นกัเรียนและแกไ้ขเป็นรายบุคคล 3.39 0.65 ปานกลาง 
5 มีการประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างสอนเพื่อประเมินพฒันาการอ่าน 3.40 0.88 ปานกลาง 
6 น าขอ้ผิดพลาดในการท าแบบฝึกหดัการอ่านมาอธิบายหรือสอนใหม่ 3.25 0.73 ปานกลาง 
7 มีการวดัผลการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย 3.42 0.76 ปานกลาง 
8 มีการสอนซ่อมเสริมให้กบันกัเรียนท่ีสอบอ่านภาษาองักฤษไม่ผา่น 3.38 0.65 ปานกลาง 
9 ครูมีความเท่ียงตรงและยติุธรรมในการประเมินความสามารถในการอ่าน 3.54 0.54 มาก 
10 นกัเรียนมีส่วนร่วมในการวดัและประเมินผลการเรียนของตนเอง 3.30 0.71 ปานกลาง 
 รวม 3.48 0.67 ปานกลาง 

พฤติกรรมการสอนอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

(df) Sum of Squares MS F 

1. ดา้นบุคลิกลกัษณะ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

5 
63 
68 

1.504 
107.341 
108.845 

0.501 
0.312 

1.448 

2. ดา้นการเตรียมการในการสอน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

5 
63 
68 

1.581 
120.267 
121.848 

0.512 
0.394 

1.325 



ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวเพื่อทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นของนกัเรียน (ต่อ) 

จากตารางท่ี 3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวเพื่อทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นของนกัเรียน
นายเรือชั้นปีท่ี 4 ท่ีมีต่อพฤติกรรมการสอนอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจทั้ง 5 ดา้นโดยจ าแนกตามหมู่เรียน พบว่า 
นักเรียนนายเรือชั้นปีท่ี 4 ทุกหมู่เรียนมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการสอนอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจทั้ง 5 ดา้น     
ไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

อภิปรายผลการวิจัย  
ผลการวิจยัเร่ือง การศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของนักเรียนนายเรือชั้นปีท่ี 4 

และความคิดเห็นของนกัเรียนกลุ่มดงักล่าวท่ีมีต่อพฤติกรรมการสอนดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ผูว้ิจยัพบ
ประเด็นส าคญัท่ีควรน ามาอภิปรายผลของการวิจยั มีดงัน้ี 
 จากผลการวิจัยระยะท่ี 1 ซ่ึงเป็นผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั พบว่า จ านวนองค์ประกอบของ
ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนนายเรือชั้นปีท่ี 4 มี 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ความเขา้ใจ
ระดบัตวัอกัษร ความเขา้ใจระดบัตีความ และความเขา้ใจระดบัวิเคราะห์วิจารณ์โดยเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 1 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัฉวีลกัษณ์  บุณยะกาญจน (2547) [9] ท่ีไดจ้ าแนกระดบัความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษไว ้ 3 ระดบั 
ไดแ้ก่ ระดบัความเขา้ใจตามตวัอกัษร ระดบัความเขา้ใจโดยการตีความ และระดบัความเขา้ใจโดยการวิเคราะห์วิจารณ์ 
อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบัสมิธ (Smith, 1978) [10] ท่ีไดจ้ดัระดบัของความเขา้ใจในการอ่านไวมี้ 3 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัความ
เขา้ใจความหมายตามตวัอกัษร ระดบัความเขา้ใจในขั้นตีความ และระดบัความเขา้ใจในขั้นวิจารณ์ ส่วนเหตุผลในการตั้ง
ช่ือองค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบ ไดแ้ก่ องค์ประกอบท่ี 1 ให้ช่ือว่าความเขา้ใจระดบัตวัอกัษร เพราะว่าตวัแปรใน

พฤติกรรมการสอนอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

(df) Sum of Squares MS F 

3. ดา้นเทคนิคและวิธีการสอน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

5 
63 
68 

1.602 
108.334 
109.936 

0.621 
0.307 

1.241 

4. ดา้นการใชส่ื้อประกอบการสอน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

5 
63 
68 

1.329 
118.497 
119.826 

0.408 
0.375 

1.038 

5. ดา้นการวดัและประเมินผล ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

5 
63 
68 

1.525 
120.401 
121.926 

0.604 
0.397 

1.345 

รวม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

5 
63 
68 

1.534 
83.023 
84.557 

0.508 
0.264 

1.628 



องคป์ระกอบน้ีเป็นตวัแปรท่ีเก่ียวกบัความเขา้ใจในขอ้มูลท่ีกล่าวไวต้รง ๆ ในเร่ืองท่ีอ่าน บอกรายละเอียดของเน้ือเร่ืองท่ี
ปรากฏตามท่ีผูเ้ขียนเขียนไวอ้ย่างชัดเจน องค์ประกอบท่ี 2 ให้ช่ือว่าความเข้าใจระดับตีความ เพราะว่าตัวแปรใน
องค์ประกอบน้ีเป็นตัวแปรท่ีเก่ียวกับความเข้าใจในส่ิงท่ีเก่ียวกับเร่ืองท่ีอ่านโดยต้องอาศัยข้อมูลจากส่วนย่อย ๆ                 
มาสัมพนัธ์กนั รวมกบัประสบการณ์เดิมจนสามารถกล่าวอีกนยัหน่ึงได ้หรือเป็นความสามารถในการคน้หาความหมาย
แฝงท่ีผูเ้ขียนมิไดก้ล่าวไวอ้ยา่งชดัเจนในเน้ือความท่ีอ่านเหมือนกบัองคป์ระกอบท่ี 1 ในส่วนขององคป์ระกอบท่ี 3 ใหช่ื้อ
ว่าความเขา้ใจระดบัวิเคราะห์วิจารณ์ เพราะวา่ตวัแปรในองคป์ระกอบน้ีเป็นตวัแปรท่ีเก่ียวกบัความเขา้ใจในการประเมิน
ในส่ิงท่ีอ่านไดท้ั้งดา้นคุณค่าและความถูกตอ้ง ตลอดจนจ าแนกแยกแยะส่ิงว่าส่ิงใดเป็นขอ้เท็จจริงหรือขอ้คิดเห็น และ
จากผลการวิจยัท่ีพบว่าองคป์ระกอบของความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนนายเรือชั้นปี
ท่ี 4 นั้นมี 3 องค์ประกอบ 21 ตวับ่งช้ี ผูวิ้จยัจึงได้น าผลการวิจยัเช่ือมโยงสู่การออกแบบการสร้างแบบทดสอบ (Test 
Design) ตามแนวคิดของ ทรงศรี ตุ่นทอง (2552) [11] ท่ีกล่าวว่ากระบวนการในการออกแบบการสร้างแบบทดสอบท่ีมี
ประสิทธิภาพและเช่ือถือไดจ้ะสะทอ้นผลการประเมินผูเ้รียนไดมี้ประสิทธิภาพเช่นกนั ซ่ึงในงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดส้ร้าง
เคร่ืองมือวดั คือ แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนนายเรือชั้นปีท่ี 4 โดย
มีขั้นตอนย่อยประกอบด้วย 1) การวางแผนการทดสอบ (Testing Plans) 2) ก าหนดรูปแบบของแบบทดสอบ (Test 
Formats) 3) การสร้างแผนผงัการทดสอบ (Testing Map) และ 4) การก าหนดผงัการสร้างขอ้สอบ (Test Blueprints) 
เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพก่อนน าไปประเมินผูเ้รียนในระยะท่ี 2 ต่อไป 
 จากผลการวิจยัระยะท่ี 2 ค่าความยากง่ายเฉล่ียของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ
ความเขา้ใจของนกัเรียนนายเรือชั้นปีท่ี 4 แบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก  มีค่าความยากง่ายเฉล่ียในระดบัปานกลางถึงค่อนขา้ง
ยาก จึงส่งผลท าให้ค่าคะแนนเฉล่ียส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลางลงมาถึงผ่านเกณฑ์ขั้นต ่า อีกทั้งอาจมาจากสาเหตุท่ีวา่
ผูเ้รียนมีเจตคติท่ีไม่ค่อยดีต่อการอ่านภาษาองักฤษ คิดว่ายาก น่าเบ่ือ ไม่ค่อยไดใ้ช้ในชีวิตจริงจึงไม่ค่อยสนใจเรียนชั้น
เรียนหรือฝึกฝนเพิ่มเติมนอกชั้นเรียน ตลอดจนผูเ้รียนมีทกัษะพื้นฐานทางภาษาองักฤษไม่ดี ขาดความรู้ดา้นค าศพัทห์รือ
โครงสร้างประโยค ขาดกลยุทธ์ในการอ่าน จึงไม่สามารถท าความเขา้ใจกบัค าถามหรือบทอ่านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ยุพาวรรณ คิดฉลาด (2551) [12] ท่ีวิจยัพบว่า ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบท่ีอยู่ในระดบั
ปานกลางถึงค่อนขา้งยากจะส่งผลให้คะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลางถึงค่อนขา้งต ่า ในส่วนของค่าอ านาจจ าแนก
แบบทดสอบวดัความเขา้ใจในการอ่านวิชาภาษาองักฤษ มีค่าใกลเ้คียงกนั เม่ือทดสอบความแตกต่างของค่าอ านาจจ าแนก 
พบว่าค่าอ านาจจ าแนกไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคล้องกบัองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ
ท่ีว่าค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบจะมากขึ้นโดยส่วนท่ีมากขึ้นมีลกัษณะเป็นเอกพนัธ์กบัขอ้เดิมจะท าให้ค่าอ านาจ
จ าแนกสูงขึ้น (บุญเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์, 2545) [13]  และโดยธรรมชาติของวิชาภาษาองักฤษ นอกจากค าศพัทต์่าง ๆ 
จะมีความหมายแลว้ ตวัโครงสร้างประโยค และรูปแบบประโยคในภาษาองักฤษก็ยงัมีความหมายในตวัเอง ไวยากรณ์มี
การเรียงรูปแบบประโยคท่ีชดัเจน มีกฎเกณฑ์ท่ีชัดเจน ซ่ึงนักเรียนท่ีมีพื้นฐานค าศพัท์และความเขา้ใจในโครงสร้าง
ประโยคและไวยากรณ์ภาษาองักฤษท่ีดีก็จะสามารถตอบแบบทดสอบไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ดว้ยเหตุผลดงักล่าวท าใหค้่าอ านาจ
จ าแนกของแบบทดสอบมีค่าใกลเ้คียงกันซ่ึงผลการวิจยัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จารุวรรณ อกัษร (2551) [14] จาก



แบบทดสอบท่ีผูวิ้จยัสร้างขึ้นพบวา่ มีค่าอ านาจจ าแนกใกลเ้คียงกนั สามารถเลือกใชแ้ทนกนัไดต้ามความเหมาะสมเพราะ
ไดท้ดสอบความแตกต่างของค่าอ านาจจ าแนกเฉล่ียแลว้ไม่แตกต่างกนั  
 ผลการวิจยัระยะท่ี 3 เม่ือพิจารณาโดยภาพรวมแลว้พบวา่ นกัเรียนนายเรือชั้นปีท่ี 4 มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
การสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเขา้ใจอยู่ในระดับปานกลาง และเม่ือแยกพิจารณารายด้านก็พบว่าอยู่ในระดับ          
ปานกลางทุกดา้น ยกเวน้ดา้นบุคลิกลกัษณะท่ีอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงผลการประเมินทุกรายการมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 3.40-
3.65 และเม่ือแยกพิจารณาเป็นหมู่เรียนก็พบว่าทุกหมู่เรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางทั้งส้ิน ยกเวน้ด้าน
บุคลิกลกัษณะท่ีมีผลการประเมินอยูท่ั้งในระดบัมากและปานกลาง แสดงใหเ้ห็นวา่โดยภาพรวมนกัเรียนนายเรือชั้นปีท่ี 4 
มีความเห็นสอดคลอ้งกนัว่าพฤติกรรมการสอนอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจอยู่ในระดบัปานกลางซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยัของศิริพร ฉนัทานนัท ์(2532) [15] ท่ีท าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการสอนของครูและเวลาท่ี
ใช้ในการเรียนของนักเรียนกับผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า พฤติกรรมการสอนของครูและเวลาท่ีใชใ้นการเรียนของนักเรียนมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั
ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนวิชาภาษาองักฤษของนกัเรียนทั้งท่ีมีความสามารถสูงและต ่า 

ข้อเสนอแนะ 
         1) ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
             1.1) ผลการศึกษาคร้ังน้ีท าให้ทราบวา่ ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนนายเรือ
ชั้นปีท่ี 4 มี 3 องค์ประกอบ ซ่ึงครูและผูท่ี้เก่ียวขอ้งควรน าไปเป็นขอ้มูลในการพฒันาต่อยอดสู่การออกแบบกิจกรรม    
การเรียนรู้ หรือสร้างเคร่ืองมือวดัผลให้สอดคลอ้งกบัตวับ่งช้ีในแต่ละองค์ประกอบของความสามารถในการอ่านเพื่อ
ความเขา้ใจซ่ึงน าไปสู่การพฒันาความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนไดอ้ยา่งตรงจุดต่อไป 
             1.2) การใชแ้บบทดสอบเพื่อวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อเขา้ใจส าหรับนกัเรียนนายเรือชั้นปีท่ี 4 
ผูน้ าไปใช้ควรอธิบายวิธีการท าแบบทดสอบและตวับ่งช้ีของแบบทดสอบให้ผูถู้กทดสอบได้เขา้ใจตรงกัน ตลอดจน
ผูส้อนควรคดัเลือกวิธีการสอน ส่ือและการวดัประเมินผลท่ีเอ้ือใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะการอ่านอยา่งเตม็ศกัยภาพ 
             1.3) ควรน าผลการวิจยัมาเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงพฤติกรรมการสอนอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจในดา้น
ท่ีมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัปานกลางหรือต ่ากวา่เพื่อท าใหพ้ฤติกรรมการสอนดีขึ้นและอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมต่อไป 
         2) ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
             2.1) ควรน าตวัแปรท่ีได้ไปท าการวิจัย ศึกษาคน้ควา้หาวิธีการท่ีเหมาะสมและชดัเจนในการท่ีจะพฒันาหรือ
ส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจต่อไป 
             2.2)  ควรท าการวิจยัเพื่อพฒันาแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจส าหรับ
นกัเรียนนายเรือหรือนกัศึกษาในระดบัชั้นอ่ืน ๆ ต่อไป 
             2.3) ควรท าการศึกษาพฤติกรรมการสอนอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของครูในความคิดเห็นของนักเรียน
โดยจ าแนกตามระดับผลการเรียนเพื่อดูว่านักเรียนท่ีมีผลการเรียนต่างกันมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการสอนอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจต่างกนัหรือไม่ 
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