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บทคัดย่อ 
         การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 34 (เชียงใหม่-
แม่ฮ่องสอน) ปีการศึกษา 2555 จ านวน 400 คน จากสถานศึกษาทั้ง 41 แห่ง ที่ได้มาโดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Selection) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามความ
คิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณส่วนค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ด้านความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .8902 ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ เชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) สกัดองค์ประกอบด้วยวิธี
องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis: PCA) แล้วหมุนแกนแบบออโธโกนอลด้วย
วิธีแวริแมกซ์ (Varimax)  
         ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจมีองค์ประกอบ 3 
องค์ประกอบ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเป็นบวก ตั้ งแต่  0.409-0.952 รวม 23 ตัวบ่ งชี้  คือ 
องค์ประกอบที่ 1 ด้านความเข้าใจระดับตัวอักษร  มี 7 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 2 ด้านความเข้าใจ
ระดับตีความ มี 9 ตัวบ่งชี้ และองค์ประกอบที่ 3 ด้านความเข้าใจระดับวิเคราะห์วิจารณ์ มี 7 ตัวบ่งชี้ 
โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ซึ่งพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (2) เท่ากับ 1255.95 ที่

องศาอิสระ (df) 677 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (2/df) เท่ากับ 1.85 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(GFI) เท่ากับ .95 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ .93 ค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ .99 ค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนน
มาตรฐาน (Standardized RMR) มีค่าเท่ากับ .029 ค่าดัชนีรากก าลังสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อน
ในการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ .028 ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ศูนย์มาก แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์  
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ABSTRACT 
         The objective of this research was to extract factors of English reading 
comprehension ability of lower secondary school students. The sample group 
selected through purposive selection consisted of 400 English teachers under The 
Secondary Educational Service Area Office 34 during the second semester of 
academic year 2012. The research instrument was a five-rating scale questionnaire of 
23 items for 3 aspects of English reading comprehension ability. The reliability of the 
questionnaire totalled .8902. Data collected were statistically analyzed by an 
exploratory factor analysis (EFA) including the process of factor extraction and factor 
rotation by means of Varimax method. 
         The finding of this research revealed that English reading comprehension 
ability consisted of 3 components with 23 indicators weighing 0.409-0.952. The three 
main components comprised literal, interpretative and critical comprehension. Those 
three components comprised 7, 9 and 7 indicators, respectively. The structural 
model was fit to the empirical data with goodness of fit statistics; Chi-square = 
1255.95, df =677, Relative Chi-square=1.85, GFI= .95, AGFI= .93, CFI =.99, 
Standardized RMR =.029 and RMSEA =.028. 
 
ค าส าคัญ 
         การวิเคราะห์องค์ประกอบ  ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 
 
ความส าคัญของปัญหา 
         หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่ มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษถือได้ว่าเป็นทักษะที่ส าคัญที่ท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ค าศัพท์และโครงสร้างทางภาษาเพ่ิมขึ้น 
ซึ่ งจะน าไปสู่การพัฒนาทักษะ อ่ืน  ๆ ต่อไป ส าหรับคนส่วนใหญ่ ที่ เรียนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศนั้น ทักษะการอ่านเป็นทักษะที่ต้องใช้บ่อยทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน และ
ยังนับได้ว่าเป็นทักษะที่ส าคัญที่สุดที่จะต้องเรียนรู้ให้ลึกซึ้ง เพราะผู้ที่มีทักษะในการอ่านที่ดีจะช่วยให้มี
พัฒนาการที่สูงกว่าในการเรียนวิชาต่าง ๆ ด้วย (Anderson, 1999) นอกจากนี้ทักษะการอ่านเป็น
ทักษะที่นักเรียนมีโอกาสได้ใช้มากทั้งในช่วงของการศึกษาและหลังจบการศึกษาไปแล้ว ส่วนทักษะ
อ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการฟัง การพูด หรือการเขียนนั้นมีโอกาสได้ใช้น้อยและอาจจะลืมไปในที่สุด 
(Allen & Valette, 1989) แตจ่ากผลการประเมินในระดับชาติของไทยพบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชาภาษาอังกฤษ ในปี
การศึกษา 2555 พบว่าได้เท่ากับ 28.71  (ส านักทดสอบทางการศึกษา, 2555) ซึ่งจะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ย
นั้นต่ ากว่าร้อยละ 50 ตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดไว้ เมื่อ
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พิจารณารายละเอียดแล้วพบว่า ผู้เข้าสอบที่ท าคะแนนได้ในช่วง 50-100 คะแนน มีเพียงร้อยละ 4.01 
เท่านั้น ข้อมูลทางสถิติดังกล่าวสะท้อนให้เห็นสภาพปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษซึ่งเป็นทักษะส าคัญที่
ผู้เรียนต้องใช้ในการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีการทดสอบวัดความสามารถด้าน
การอ่านภาษาอังกฤษอยู่เป็นส่วนใหญ่ ผลการประเมินดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีความสามารถ
ในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจอยู่ในเกณฑ์ต่ า  
         ด้วยสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข้าใจจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งเพ่ือสร้างผู้เรียนให้มีความพร้อมสู่โลกของการสื่อสารและงานอาชีพใน
อนาคต แต่ในปัจจุบันพบว่าการแก้ปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจนั้นขาดการพิจารณา
ถึงจุดประสงค์ในการอ่านที่แท้จริง จากการศึกษางานวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย       
ศรีนครินทรวิโรฒ (2548) ได้ศึกษาสภาพปัญหาการเรียนการสอนทักษะการอ่านในวิชาภาษาอังกฤษ 
พบว่า วิธีการสอนอ่านที่ครูใช้สอนนักเรียนนั้นเป็นวิธีการสอนแบบเดิมที่ครูใช้กันมากในการสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษ คือ การที่ครูน าบทความที่ตัดมาหรือเรื่องสั้น มาให้ผู้เรียนอ่านโดยให้แปลค าศัพท์ที่ยาก
และอธิบายโครงสร้างทางภาษาที่ครูเห็นว่ายาก ครูผู้สอนก็จะอ่านข้อความให้ผู้เรียนฟังไปจนจบ
บทเรียน แล้วจึงให้ผู้เรียนตอบค าถามหรือท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน โดยที่ครูผู้สอนนั้นไม่ได้ก าหนด
จุดประสงค์ในการอ่านเพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุถึงความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ
อย่างครอบคลุม ตลอดจนยังไม่มีงานวิจัยที่ท าการศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบของความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ จึงท าให้การแก้ปัญหาไม่สอดรับกับเป้าหมายของการอ่าน ผล
การประเมินจึงไม่ได้สะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านอย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้เอง ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพ่ือให้เห็นแนวทางที่เป็นรูปธรรมส าหรับครูผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ
ถึงองค์ประกอบของความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจที่แท้จริงต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
          ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ควรมีองค์ประกอบใดบ้าง 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
          เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
           
วิธีด าเนินการวิจัย 
         1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
             ประชากร ได้แก่ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) ปีการศึกษา 2555 จ านวน 487 คน จาก
สถานศึกษาท้ัง 41 แห่ง              
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             กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) ปีการศึกษา 2555 จ านวน 400 คน จาก
สถานศึกษาท้ัง 41 แห่ง ที่ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างเจาะจง (Purposive Random Sampling) 
         2) เครือ่งมือที่ใช้ในการวิจัย 
             เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ส่วนค่า 5 ระดับ (Rating Scales) ด้านความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ซึ่งมี
ขั้นตอนในการสร้างและหาคุณภาพดังนี้ 
             2.1) ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นด้านความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
             2.2) ศึกษาทฤษฎี เอกสาร นิยามและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือ
ความเข้าใจ จากนักการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ น าข้อมูลที่ได้มาท าการสังเคราะห์องค์ประกอบ 
ผู้วิจัยสามารถสรุปองค์ประกอบของความเข้าใจในการอ่านเบื้องต้นได้ 3 ด้าน 
             2.3) เขียนนิยามตามพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือ
ความเข้าใจทั้ง 3 ด้าน ในรูปของนิยามเชิงปฏิบัติการโดยสังเคราะห์จากนิยาม และเอกสารต่างๆที่
ผู้วิจัยได้ค้นคว้ามา 
             2.4) ด าเนินการเขียนแบบสอบถามความคิดเห็นด้านความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
เพ่ือความเข้าใจส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
จ านวน 50 ข้อ 
             2.5) น าแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) โดยวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC; Item of Objective Congruence) โดยใช้
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่านเป็นผู้พิจารณา ตรวจสอบและแก้ไข ได้แบบสอบถามจ านวน 40 ข้อ 
             2.6) ด าเนินการทดสอบครั้งที่ 1 โดยน าแบบสอบถามไปสอบถามกับครูสอนภาษาอังกฤษที่
เชี่ยวชาญ จ านวน 20 คน เพ่ือหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์
สัน (Pearson) และคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าอ านาจจ าแนกที่มีความสัมพันธ์กันตั้งแต่ .20 ขึ้นไป 
จ านวน 30 ข้อ คัดเลือกข้อค าถามที่มีคุณภาพตามเกณฑ์เพ่ือน าไปใช้ทดสอบครั้งที่ 2 จ านวน 30 ข้อ 
คือ ด้านความเข้าใจระดับตัวอักษร 10 ข้อ ด้านความเข้าใจระดับตีความ 12 ข้อ และด้านความเข้าใจ
ระดับวิเคราะห์วิจารณ์ 8 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.201-0.624 
             2.7) น าแบบสอบถามด้านองค์ประกอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข้าใจ ไปสอบถามครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน แล้ววิเคราะห์ข้อมูลด้วย
การหาค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยค่าความเชื่อมั่น (r) ของแบบสอบถามทั้ง
ฉบับมีค่าเท่ากับ 0.892  
         3) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
             ผู้วิจัยน าเครื่องมือที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วไปด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
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             3.1) ขอหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 
             3.2) น าหนังสือที่ได้รับจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ รวมทัง้เครื่องมือที่เป็นแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
         4) การวิเคราะห์ข้อมูล 
             ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
(Exporatory Factor Analysis) ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
             4.1) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาทุกฉบับ  เพ่ือคัดเลือก
ฉบับที่สมบูรณ์ถูกต้องจากแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา 
             4.2) น าจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับกลับคืนมา 400 คน ไปทดสอบหาค่าความเหมาะสม
ของข้อมูล (Kaiser – Meyer – Olkin Measure of Sampling Adequacy: KMO) จะได้ค่าความ
เหมาะสมของข้อมูลเท่ากับ 0.969 (มีค่าน้อยกว่า 1) ซึ่งมากกว่า 0.5 และเข้าสู่ 1 จึงสรุปได้ว่าจ านวน
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอยู่เหมาะสมท่ีจะใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) 
             4.3) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  SPSS V. 12.0 
(Statistical Package for the Social Sciences V. 12.0) ซึ่งมีข้ันตอนการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
                   4.3.1 ค านวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของตัวแปรแต่ละ
ตัวซึ่งคิดเป็นรายข้อ แล้วน าค่าเฉลี่ยที่ได้มาตัดสินตามเกณฑ์การประเมินค่า แบบวัดที่สร้างขึ้นนี้เป็น
แบบวัดที่วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ของข้อค าถามที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating 
Scale) หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แบ่งเป็น 5 ระดับ 
ตามแนวทางของลิเคิร์ท (Likert Rating Scales) ซึ่งคิดเป็นรายข้อ                     
                   4.3.2 ค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรรายคู่ โดยใช้สูตรของเพียร์สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation) แสดงออกภายในรูปเมตริกซ์สัมพันธ์ (Correlation 
Matrix) พร้อมทั้งทดสอบความมีนัยส าคัญ 
                   4.3.3 น าตัวแปรที่มีสหสัมพันธ์กับตัวแปรอ่ืนอย่างมีนัยส าคัญ  ไปสกัดตัวประกอบ 
(Factor Extraction) ซึ่งผู้วิจัยได้ทดลองสกัดด้วยวิธีองค์ประกอบหลัก  (Principle Component 
Analysis: PCA) และวิธีความเป็นไปได้สูงสุด (Maximum Likelihood Method: MLM) เพ่ือเทียบดู
ผลทั้งสองวิธีเพ่ือดูว่าวิธีใดที่อธิบายความผันแปรของตัวแปรได้มากที่สุด  ก็จะเลือกเอาวิธีนั้นมาใช้ใน
การสกัดปัจจัยในครั้งนี้ 
                   4.3.4 หมุนแกนปัจจัย (Factor Rotation) แบบมุมฉาก (Orthogonal Rotation) 
ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax Method) ผู้วิจัยพิจารณาองค์ประกอบตามเกณฑ์ดังนี้คือ องค์ประกอบที่
ส าคัญนั้นต้องมีค่าไอแกน (Eigen Values) มากกว่าหรือเท่ากับ 1 และมีตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ
นั้น ๆ ตั้งแต ่3 ตัวแปรขึ้นไป และตัวแปรแต่ละตัวต้องมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.40 ขึ้นไป 
                   4.3.5 น าผลการวิเคราะห์องค์ประกอบไปแปลผลและก าหนดชื่อให้กับกลุ่มตัวแปร
ใหม่ซึ่งในขั้นตอนนี้จะต้องอาศัยประสบการณ์ในการก าหนดหรือให้ชื่อที่สื่อความหมายแก่แต่ละปัจจัย
ซึ่งท าได้โดยการพิจารณาลักษณะของตัวแปรที่อยู่ในปัจจัยนั้น ๆ ส าหรับการวิจัยนี้มีผู้ร่วมก าหนดชื่อ
ให้กับปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้คือ ผู้วิจัย ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญ 
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ผลการวิจัย 
         ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเป็นบวก ตั้งแต่ 0.409-0.952 โดย
วิเคราะห์ได้จ านวน 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 ด้านความเข้าใจระดับตัวอักษร มี 7 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 2 ด้านความเข้าใจระดับตีความ มี 9 ตัวบ่งชี้ และองค์ประกอบที่ 3 ด้านความเข้าใจ
ระดับวิเคราะห์วิจารณ์ มี  7 ตัวบ่งชี้  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ แสดงดังภาพ 

 
 

ภาพที่ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 
 
          โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ซึ่งพิจารณาจากค่าไค -สแควร์ (2) เท่ากับ 
1255.95 ที่องศาอิสระ (df) 677 พบว่ามีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่เนื่องจากค่าไค-สแควร์จะ
แปรผันไปตามกลุ่มตัวอย่าง จ านวนตัวแปรในโมเดล ผู้วิจัยจึงพิจารณาค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (2/df) 
มีค่าเท่ากับ 1.85 ซึ่งน้อยกว่า 2.00 ถือว่าข้อมูลเชิงประจักษ์สอดคล้องกับโมเดลโครงสร้างของผู้วิจัย 
ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ .95 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว 
(AGFI) มีค่าเท่ากับ .93 ซึ่งค่า GFI และค่า AGFI มีค่ามากกว่า .90 และเข้าใกล้ 1.00 ค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) มีค่าเท่ากับ .99 ซึ่งมากกว่า .95 ค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของ
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เศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized RMR) มีค่าเท่ากับ .029 ซึ่งมีค่ามากว่า .08 และค่า
ดัชนีรากก าลังสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า (RMSEA) มีค่าเท่ากับ .028 ซึ่งมีค่า
น้อยกว่า .05 แสดงว่า โมเดลองค์ประกอบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
 
อภิปรายผล 
         ผลการวิจัยจากการวิเคราะห์องค์ประกอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข้าใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น น ามาอภิปรายผลดังนี้ 
         1. การวิเคราะห์องค์ประกอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อท าการสกัดองค์ประกอบแล้วมีจ านวนองค์ประกอบที่มี
ค่าไอเกนมากกว่า 1 มีทั้ งหมด 3 องค์ประกอบ  ความแปรปรวนสะสมเท่ากับร้อยละ  64.92 
หมายความว่า ร้อยละ 64.92 ของความแปรปรวนระหว่างตัวแปร 23 ตัวแปร สามารถอธิบายได้ด้วย
องค์ประกอบทั้ง 3 องค์ประกอบ แสดงว่าการวิเคราะห์องค์ประกอบความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีความแปรปรวนระหว่างตัวแปร
ที่ใช้อธิบายองค์ประกอบได้อยู่ในเกณฑ์ท่ีใช้ได้  
       2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบโดยใช้ เทคนิคการสกัดองค์ประกอบหลัก (Principal 
Component Analysis) หมุนแกนแบบออโธโกนอล (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ 
(Varimax Method) พบว่าจ านวนองค์ประกอบของความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข้าใจมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความเข้าใจในการอ่านระดับตัวอักษร ความเข้าใจในการอ่านระดับ
ตีความ และความเข้าใจในการอ่านระดับวิเคราะห์วิจารณ์ ซึ่งสอดคล้องกับฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน 
(2547) ที่กล่าวถึงระดับความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษไว้ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับความเข้าใจตาม
ตัวอักษร ระดับความเข้าใจโดยการตีความ และระดับความเข้าใจโดยการวิเคราะห์วิจารณ์ อีกทั้งยัง
สอดคล้องกับสมิธ (Smith, 1978) ที่ได้จัดระดับของความเข้าใจในการอ่านไว้มี 3 ระดับ ได้แก่ระดับ
ความเข้าใจความหมายตามตัวอักษร ระดับความเข้าใจในขั้นตีความ และระดับความเข้าใจในขั้น
วิจารณ์ หรือการอ่านเชิงวิเคราะห์ เป็นต้น 
         3. เหตุผลในการตั้งชื่อองค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบ มีดังนี้ 
             องค์ประกอบที่ 1 ให้ชื่อว่าความเข้าใจระดับตัวอักษร เพราะว่าตัวแปรในองค์ประกอบนี้
เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับความเข้าใจในข้อมูลที่กล่าวไว้ตรง ๆ ในเรื่องที่อ่าน บอกรายละเอียดของเนื้อ
เรื่องท่ีปรากฏตามที่ผู้เขียนเขียนไว้อย่างชัดเจน 
             องค์ประกอบที่ 2 ให้ชื่อว่าความเข้าใจระดับตีความ เพราะว่าตัวแปรในองค์ประกอบนี้เป็น
ตัวแปรที่เกี่ยวกับความเข้าใจในสิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยต้องอาศัยข้อมูลจากส่วนย่อย ๆ มาสัมพันธ์
กัน รวมกับประสบการณ์เดิมจนสามารถกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ หรือเป็นความสามารถในการค้นหา
ความหมายแฝงที่ผู้เขียนมิได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนในข้อความที่อ่านเหมือนกับองค์ประกอบที่ 1  
             องค์ประกอบที่  3 ให้ชื่อว่าความเข้าใจระดับวิเคราะห์วิจารณ์  เพราะว่าตัวแปรใน
องค์ประกอบนี้เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับความเข้าใจในการประเมินในสิ่งที่อ่านได้ทั้งด้านคุณค่าและความ
ถูกต้อง ตลอดจนจ าแนกแยกแยะสิ่งว่าสิ่งใดเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น  
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ข้อเสนอแนะ 
         1) ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
            1.1) ผลการศึกษาครั้งนี้ท าให้เราทราบว่า ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข้าใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มี 3 องค์ประกอบ ซึ่งครูผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องควรน าไป
เป็นข้อมูลในการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจให้ดียิ่งขึ้น 
            1.2) ควรน าองค์ประกอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจที่ได้ไป
พัฒนาต่อยอดสู่การสร้างเครื่องมือวัดส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับอ่ืนๆ ต่อไป 
            1.3) สถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญในการก าหนดสาระการเรียนรู้ลงใน
หลักสูตรและออกแบบการเรียนการสอนในสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ ในแต่ละองค์ประกอบของ
ความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจซึ่งน าไปสู่การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
เพ่ือความเข้าใจของนักเรียนได้อย่างตรงจุดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
         2) ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
            2.1) ควรน าตัวแปรที่ได้ไปท าการวิจัย ศึกษาค้นคว้าหาวิธีการที่เหมาะสมและชัดเจนในการ
ที่จะพัฒนาหรือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจต่อไป 
            2.2) ควรมีการวิจัยเพ่ือศึกษาองค์ประกอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข้าใจในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
            2.3) ควรมีการวิจัยเพ่ือศึกษาองค์ประกอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข้าใจในกลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย 
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