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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุง่หมาย  1)  เพือ่หาประสทิธภิาพของการจดักจิกรรมทกัษะการ
อ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจโดยใชส้ตอรแีกรมมาและโดยใชก้ารสอนแบบปกตขิองนกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4  ตามเกณฑ ์ 70/70  2)  หาดชันีประสทิธผิลของการจดักจิกรรมทกัษะการ
อ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจโดยใชส้ตอรแีกรมมาและโดยใชก้ารสอนแบบปกต ิ 3)  
เปรยีบเทยีบทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจระหวา่งกลุ่มทีเ่รยีนดว้ยสตอรแีกรมมากบั
กลุ่มทีเ่รยีนแบบปกตแิละ  4)  ศกึษาปญัหาและอุปสรรคท์ีม่ต่ีอการอา่นภาษาองักฤษเพือ่ความ
เขา้ใจโดยใชส้ตอรแีกรมมา  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีไดแ้ก่  นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 
4  ปีการศกึษา  2557  โรงเรยีนหนองนาค าวทิยาคม  อ าเภอหนองนาค า  จงัหวดัขอนแก่น
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต  25  จ านวน  70  คน  ไดม้าโดยการสุม่แบบกลุ่ม  
(Cluster  Random  Sampling)  เพือ่จดัเป็นกลุ่มทีเ่รยีนโดยใชส้ตอรแีกรมมาและกลุ่มทีเ่รยีนโดย
การสอนแบบปกต ิ เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย  แผนการจดักจิกรรมทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจโดยใชส้ตอรแีกรมมา  จ านวน  8  แผน  ผลการหาคุณภาพมคีะแนน
เฉลีย่ตัง้แต่  4.67-5.00  แผนการจดักจิกรรมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ในโดยการ
สอนแบบปกต ิ จ านวน  8  แผน  ผลการหาคุณภาพมคีะแนนเฉลีย่ตัง้แต่  4.33-5.00  
แบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจ  ค่าอ านาจจ าแนก  ตัง้แต่ 
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0.21  ถงึ  1.00  ค่าความเชื่อมัน่เทา่กบั  0.97  และแบบสอบถามปญัหาและอุปสรรคทีม่ต่ีอทกัษะ
การอา่นภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจโดยใชส้ตอรแีกรมมา  สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่  
รอ้ยละ  คา่เฉลีย่  สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมุตฐิานใช้สถติ ิ t-test  (Independent  
Samples)   
 ผลการวจิยัพบวา่  
  1.  ประสทิธภิาพของการจดักจิกรรม 
   1.1  ประสทิธภิาพของการจดักจิกรรมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความ
เขา้ใจโดยใชส้ตอรแีกรมมาของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4  เทา่กบั  68.08/66.27   
   1.2  ประสทิธภิาพของการจดักจิกรรมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความ
เขา้ใจโดยการสอนแบบปกตขิองนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4  เทา่กบั  63.09  /60.15 
  2.  ดชันีประสทิธผิลของการจดักจิกรรมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจ
โดยใชส้ตอรแีกรมมาของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4  มคีา่เทา่กบั  0.4886  และดชันี
ประสทิธผิลของการจดักจิกรรมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจโดยการสอนแบบปกต ิ 
มคีา่เทา่กบั  0.4126   
  3.  คะแนนเฉลีย่ของทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจโดยใชส้ตอรแีกรม
มาสงูกวา่คะแนนเฉลีย่ของการสอนแบบปกต ิ อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05   
  4.  ปญัหาและอุปสรรคทีม่ต่ีอทกัษะการอา่นภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจโดยใช ้
สตอรแีกรมมาของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4  มรีะดบัปญัหามาก  ไดแ้ก่  (1)  ไมรู่ค้วามหมาย
ของค าศพัท ์ ค่าเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบน  มาตรฐาน  เทา่กบั  =4.63,  S.D.  =.487  (2)  ไม่
คุน้เคยกบักจิกรรม  ค่าเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  เทา่กบั  =4.71,  S.D.  =.455  (3)  วติก
กงัวลและเครยีดเวลาอา่น  คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  เทา่กบั  =4.51,  S.D.  =.503 
 

Absract 
 The  purposes  of  this  research  were  to  find  the  efficiency  of  the   
instructional  plans  of  English  Reading  Comprehension  by  using  Story  Grammar   
and  using  traditional  teaching  for  Matthayomsuksa  4  students  with  a  required   
efficiency  of  70/70;  to  examine  the  effectiveness  indexes  of  English  Reading   
Comprehension  by  using  Story  Grammar  and  using  traditional  teaching  for   
Matthayomsuksa  4  students;  to  compare  English  Reading  Comprehension  between   
the  students  who  learned  through  Story  Grammar  and  who  learned  through   
traditional  teaching;  and  to  study  students’  problems  and  barriers  on  English   
Reading  comprehension  by  using  StoryGrammar.  The  samples  for  research  were   
70  Matthayomsuksa  4  students  of  Nongnakamwittayakom  School  under  the   
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Secondary  Office  of  Khonkaen  Educational  Service  Area  Zone  25  in  the   
academic  year  2014,  obtained  by  using  cluster  random  sampling  They  were   
equally  divided  into  two  groups:  story  grammar,  and  traditional  teaching.  The   
instruments  used  in  this  study  were  8  instructional  plans  for  English  Reading   
Comprehension  by  using  Story  Grammar  and  8  instructional  plans  for  English   
Reading  Comprehension  by  using  traditional  teaching,  with  the  average  quality  of   
4.67  to  5.00  and  4.33  to  5.00  (respectively),  English  reading  comprehension  test   
and  the  discrimination  powers  of  0.21  to  1.00;  the  reliability  of  0.97  and  a  set   
of  questionnaire  problems  and  barriers  on  English  Reading  Comprehension  by   
using  Story  Grammar.  The  statistics  used  for  data  analyses  were  percentage,   
means,  standard  deviation,  and  t-test  (Independent  Samples).   
 The  results  of  this  research  are  as  follows:   
  1.  The  efficient  standard  criterion; 
   1.1  The  efficiency  of  the  instructional  plans  of  English  Reading   
Comprehension  by  using  Story  Grammar  of  Matthayomsuksa  4  students  are  
68.08/66.27   
   1.2  The  efficiency  of  the  instructional  plans  of  English  Reading  
Comprehension  by  traditional  teaching  of  Matthayomsuksa  4  students  are  
63.09/60.15 
  2.  The  effectiveness  indexes  of  English  Reading  Comprehension  by  
using  Story  Grammar  of  Matthayomsuksa  4  students  is  0.4886  and  the  
effectiveness  indexes  of  English  Reading  Comprehension  by  normal  teaching  of  
Matthayomsuksa  4  students  is  0.4126 
  3.  The  mean  score  of  students  who  learned  English  Reading  
Comprehension  through  Story  Grammar  mean  score  was  significantly  higher  than  
that  of  students  who  learned  English  Reading  Comprehension  by  using  traditional  
teaching  mean  score  at  the  .05  level. 
  4.  The  problems  and  barriers  on  English  Reading  Comprehension   
by  using  Story  Grammar  of  Matthayomsuksa  4  students  at  a  great  extent.  In  
addition,  (1)  Don’t  know  the  meaning  of  the  words  at  X =  4.63,  SD  =  .487  (2)  
Unfamiliar  with  the  activities  at  X =  4.71,  SD  =  .455  and  (3)  Anxiety  and  Stress  
when  they  read  at  X =  4.51,  SD  =  .503 
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บทน า 
 สงัคมการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่ 21  
เป็นสงัคมทีทุ่กคนจ าเป็นตอ้งเรยีนรู้
ตลอดเวลา  เน่ืองจากโลกมกีารเปลีย่นแปลง
ไปอยา่งรวดเรว็  ดว้ยเหตุน้ีการเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศจงึมคีวามส าคญัและ
จ าเป็นอยา่งยิง่  เน่ืองจากภาษาเป็น
เครือ่งมอืส าคญัในการตดิต่อสือ่สาร  
การศกึษา  การแสวงหาความรู ้ การ
ประกอบอาชพี  การสรา้งความเขา้ใจ
เกีย่วกบัวฒันธรรมและวสิยัทศัน์ของชุมชน
โลก  และตระหนกัถงึความหลากหลายทาง
วฒันธรรมและมุมมองของสงัคมโลก  
ภาษาต่างประเทศนัน้เป็นสาระการเรยีนรู้
พืน้ฐาน  ซึง่ก าหนดใหเ้รยีนตลอดหลกัสตูร
การศกึษาขัน้พืน้ฐานคอื  ภาษาองักฤษ  
(กระทรวงศกึษาธกิาร.  2551  :  220)  เมือ่
ภาษาองักฤษทวคีวามส าคญัมากยิง่ขึน้  การ
เรยีนการสอนภาษาองักฤษกต็อ้งมกีาร
ปรบัเปลีย่นเป้าหมายเพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถ
ใชท้กัษะทัง้  4  คอื  ฟงั  พดู  อา่น  และ
เขยีนอยา่งมปีระสทิธภิาพ  (อรุณ ี วริยิะ
จติราและคนอื่น.  2555  :  1)  ทกัษะการ
อ่านถอืไดว้า่มบีทบาทส าคญัต่อการแสวงหา
ความรูจ้ะเหน็ไดว้า่เดก็ๆ  เตบิโตขึน้มา
พรอ้มกบัจ านวนการเพิม่ปรมิาณขอ้มลูใน
โลก  แมว้า่ในโลกปจัจุบนัเดก็คลกิเมาสเ์ป็น
ก่อนการเปิดหนงัสอื  แต่การอ่านกจ็ าเป็น
เมือ่เดก็โตขึน้  (Reed.  2007  :  48)  ดงันัน้
ทกัษะการอา่นจงึไมใ่ชเ่พยีงแต่อ่านตวัอกัษร
เทา่นัน้แต่จะตอ้งอา่นแลว้เขา้ใจเรือ่งทีอ่่าน

เพราะการอ่านภาษาองักฤษมคีวามส าคญั
และมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งน าไปใช ้ ใน
ชวีติประจ าวนัและการอ่านเป็นทกัษะที่
ซบัซอ้นซึง่ตอ้งไดร้บัการฝึกฝนสม ่าเสมอ 
เป็นอยา่งด ี (สมุติรา  องัวฒันกุล.  2540  :  
149) 
 จากสภาพการจดักจิกรรมการเรยีน
การสอนวชิาภาษาองักฤษ  พบวา่นกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4  มผีลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัคอ่นขา้งต ่า
กวา่เกณฑก์ารประเมนิของโรงเรยีน 
(โรงเรยีนหนองนาค าวทิยาคม.  2557  :  4)  
สอดคลอ้งกบัผลการประเมนิคุณภาพทาง
การศกึษาระดบัชาต ิ O-NET  (Ordinary  
National  Educational  Test)  ปีการศกึษา  
2556  นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 6  วชิา
ภาษาองักฤษมคีะแนนเฉลีย่  20.07  ต ่ากวา่
คะแนนระดบัประเทศซึง่มคีะแนนเฉลีย่อยูท่ี ่ 
25.35  (สถาบนัทดสอบทางการศกึษา
แหง่ชาต.ิ  2556  :  4)  แสดงใหเ้หน็วา่ใน
การท าขอ้สอบวชิาภาษาองักฤษใหไ้ด้
คะแนนผา่นจนถงึระดบัดมีากนัน้นกัเรยีน
จ าเป็นตอ้งมทีกัษะการอ่านเพือ่ใหเ้กดิความ
เขา้ใจแลว้สามารถตคีวามจากเรือ่งทีอ่่านได ้ 
การอา่นเพือ่ความเขา้ใจจงึเป็นทกัษะพืน้ฐาน
ทีส่ าคญัอยา่งมากทีน่กัเรยีนควรไดร้บัการ
พฒันาความสามารถอยา่งเรง่ด่วน  ดงันัน้  
ผูว้จิยัจงึไดศ้กึษาหลกัการและเหตุผล  
แนวคดิ  ทฤษฎรีวมทัง้งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง
โดยเลอืกใชส้ตอรแีกรมมาเพือ่ใหน้กัเรยีน
ไดร้บัการพฒันาทกัษะการอา่นภาษาองักฤษ
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เพือ่ความเขา้ใจ  โดยเน้นใหน้กัเรยีนมคีวาม
เขา้ใจโครงสรา้งเกีย่วกบับทอ่านโดยใช้
ความรูแ้ละประสบการณ์เดมิมาประกอบการ
อ่านเพือ่ความเขา้ใจ  สอดคลอ้งกบัทฤษฏี
โครงสรา้งความรูท้ีว่า่ผูเ้รยีนไดร้ะลกึขอ้มลู
ภายหลงัจากการอา่นไปแลว้  ไมใ่ชก่ารสรา้ง
เรือ่งขน้มาใหมแ่ต่เป็นการระลกึไดจ้าก
ความรูเ้ดมิทีไ่ดอ้่านและประสบการณ์ของ
ความรูเ้ดมิทีม่อียูแ่ลว้  ความรูเ้ดมิเป็นสิง่ที่
ทัง้ผูส้อนและผูเ้รยีนควรน ามาวเิคราะหแ์ละ
ท าความเขา้ใจในการอ่าน  เน่ืองจากเน้ือหา
ใดทีน่ ามาอา่นจะมคีวามหมายไดก้เ็มือ่มี
ขอ้มลูหรอืเน้ือหาทีอ่่านมคีวามเกีย่วขอ้งหรอื
สมัพนัธก์นักบัความรูเ้ดมิของผูเ้รยีน  
(Carrell  and  Eisterhold  1988  :  75-76)  
เพราะสตอรแีกรมมาเป็นโครงสรา้งเรือ่งเล่าที่
ไดร้บัการพฒันามาจากโครงสรา้งความรู ้ ซึง่
มอีงคป์ระกอบของเรือ่งทีซ่บัซอ้นขึน้เป็น
ล าดบัขัน้  แต่องคป์ระกอบเหล่านัน้จะชว่ยให้
นกัเรยีนเขา้ใจเน้ือเรือ่งทีอ่่านแลว้สามารถ
เชื่อมโยงเรือ่งใหม้คีวามสมัพนัธก์นัได ้ 
Vacca  and  Other  (2006  :  301-302)  
ดงันัน้สตอรแีกรมมาจงึท าใหน้กัเรยีน 
มคีวามเขา้ใจในการอ่านเน้ือเรือ่งสามารถ
ถอดรหสัความหมายในเน้ือเรือ่งทีอ่่านและ
ผูส้อนสามารถใชก้รอบงานเป็นวธิกีารสอน
ของสตอรแีกรมมาทีม่ผีลต่อการพฒันา
ผูเ้รยีนไดเ้ป็นอยา่งด ี
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั   
 1.  เพือ่หาประสทิธภิาพของการ
จดักจิกรรม 

  1.1  ประสทิธภิาพของการจดั
กจิกรรมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพือ่
ความเขา้ใจโดยใชส้ตอรแีกรมมาของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4  ทีม่ี
ประสทิธภิาพตามเกณฑ ์ 70/70 
  1.2  ประสทิธภิาพของการจดั
กจิกรรมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพือ่
ความเขา้ใจโดยใชก้ารสอนแบบปกตทิีม่ี
ประสทิธภิาพตามเกณฑ ์ 70/70 
 2.  เพือ่หาดชันีประสทิธผิลของ
การจดักจิกรรมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ
เพือ่ความเขา้ใจโดยใชส้ตอรแีกรมมาและโดย
ใชก้ารสอนแบบปกตขิองนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่ 4 
 3.  เพือ่เปรยีบเทยีบทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจระหวา่งกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม 
  4.  เพือ่ศกึษาปญัหาและ
อุปสรรคทีม่ตี่อทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ
เพือ่ความเขา้ใจโดยใชส้ตอรแีกรมมาของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 
 
สมมติฐานของการวิจยั 
 นกัเรยีนกลุ่มทดลองทีเ่รยีนโดยใช้
สตอรแีกรมมามทีกัษะการอา่นภาษาองักฤษ
เพือ่ความเขา้ใจสงูกวา่กลุ่มควบคุม 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี
เป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4  ภาค
เรยีนที ่ 1   
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ปีการศกึษา  2557  โรงเรยีนหนองนาค า
วทิยาคม  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษา  เขต  25  จาก  4  หอ้งเรยีน
จ านวนนกัเรยีน  130  คน  มกีารจดั
หอ้งเรยีนแบบคละกนัซึง่ประกอบดว้ย
นกัเรยีนทีม่รีะดบัความสามารถสงู  ปาน
กลางและต ่าเป็นเกณฑใ์นการจดั 
  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้
น้ีไดแ้ก่  นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4  ปี
การศกึษา  2557  โรงเรยีนหนองนาค า
วทิยาคม  อ าเภอหนองนาค า  จงัหวดั
ขอนแก่นส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษาเขต  25  จ านวน  70  คน  ที่
ไดร้บัการจดัหอ้งเรยีนแบบคละกนั  ประกอบ
ไปดว้ยนกัเรยีนทีม่รีะดบัความสามารถเก่ง  
ปานกลาง  และออ่น  ไดม้าโดยการสุม่แบบ
กลุ่ม  (Cluster  Random  Sampling)  เพือ่
จดัเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  กลุ่มละ  
1  หอ้ง   
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 1. แผนการจดักจิกรรมทกัษะการ
อ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจโดยใช ้
สตอรแีกรมมาของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี
ที ่ 4  จ านวน  8  แผน  แผนละ  3  ชัว่โมง  
รวม  24  ชัว่โมง 
 2.  แบบทดสอบวดัทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจของนกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4  เป็นแบบทดสอบแบบ
ปรนยั  จ านวน  40  ขอ้  แบบองิเกณฑ ์ มี
คา่อ านาจจ าแนก  ตัง้แต่  0.21  ถงึ  1.00  
คา่ความเชื่อมัน่เทา่กบั  0.97   

  3.  แบบสอบถามปญัหาและ
อุปสรรคทีม่ตี่อทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ
เพือ่ความเขา้ใจโดยใชส้ตอรแีกรมมา  ชนิด
มาตราสว่นประมาณคา่ 5  ระดบั  ม ี 3  ดา้น  
ไดแ้ก่  (1)  ดา้นภาษา  จ านวน  6  ขอ้  (2)  
ดา้นกจิกรรม  จ านวน  9  ขอ้  และ  (3)  
ดา้นจติใจ  จ านวน  4  ขอ้  รวมทัง้หมด  19  
ขอ้  นกัเรยีนมรีะดบัปญัหามาก  ไดแ้ก่  (1)  
ไมรู่ค้วามหมายของค าศพัท ์ คา่เฉลีย่และ
สว่นเบีย่งเบน  มาตรฐาน  เทา่กบั 
X =4.63,  S.D.  =.487  (2)   
ไมคุ่น้เคยกบักจิกรรม  ค่าเฉลีย่และสว่น 
เบีย่งเบนมาตรฐาน  เทา่กบั  X =4.71,   
S.D.  =.455  (3)  วติกกงัวลและเครยีดเวลา 
อ่าน  คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน   
เทา่กบั  X =4.51,  S.D.  =.503 
 
ขัน้ตอนการวิจยั 
 1.  จดัปฐมนิเทศสรา้งความเขา้ใจ
แก่นกัเรยีนก่อนทีจ่ะท าการวจิยั  ในเรือ่ง
วธิกีารเรยีนรู ้ บทบาทของผูเ้รยีน  
เป้าหมายของการเรยีน  ผลการเรยีนรูท้ี่
คาดหวงัของการเรยีน  จุดประสงคก์าร
เรยีนรู ้ และวธิปีระเมนิผลการเรยีนรู ้
 2.  ท าการทดสอบก่อนเรยีน  
(Pretest)  กบันกัเรยีนกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมดว้ยแบบทดสอบการอา่น
ภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจ  ชนิด  4  
ตวัเลอืก  จ านวน  40  ขอ้  ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้
และไดห้าคุณภาพไวแ้ลว้  หลงัจากนัน้น า
กระดาษค าตอบของนกัเรยีนทัง้สองกลุ่ม
ตรวจใหค้ะแนน  แลว้บนัทกึคะแนนเกบ็ไว้
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ส าหรบัเปรยีบเทยีบกบัคะแนนทดสอบหลงั
เรยีน 

3.  ด าเนินการจดักจิกรรมตาม
ขัน้ตอนในแผนการจดักจิกรรมทกัษะการ
อ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจโดยใชส้ตอ
รแีกรมมาของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4  
ใหก้ลุ่มทดลอง  จ านวน  8  แผน  ใชเ้วลา  
24  ชัว่โมง  กลุ่มควบคุม  ใชก้ารจดักจิกรรม
แบบปกต ิ จ านวน  8  แผน  ใชเ้วลา   
24  ชัว่โมงเชน่กนั  ทัง้น้ีไมร่วมเวลาทดสอบ
หลงัเรยีน 

4.  หลงัจากการจดักจิกรรมการ
เรยีนรูต้ามสาระการเรยีนรูค้รบทุกแผนแลว้  
ผูว้จิยัไดใ้หน้กัเรยีนกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมท าการทดสอบหลงัเรยีน  (Posttest)  
ดว้ยแบบทดสอบวดัทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจ  ชนิด
เลอืกตอบ  4  ตวัเลอืก  จ านวน  40  ขอ้  
และตอบแบบสอบถามปญัหาและอุปสรรคที่
มตี่อทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความ
เขา้ใจโดยใชส้ตอรแีกรมมา   
 5.  น าคะแนนแบบทดสอบวดั
ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจ
และคะแนนจากแบบสอบถามปญัหาและ
อุปสรรคทีม่ตี่อการอ่านภาษาองักฤษเพือ่
ความเขา้ใจโดยใชส้ตอรแีกรมมาของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมมาวเิคราะหด์ว้ยวธิี
ทางสถติติ่อไป 
 
การวิเคราะหข้์อมลู 
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะหข์อ้มลู  
ตามล าดบัขัน้ตอน  ดงัน้ี 
  ตอนที ่ 1  ผลการวเิคราะหเ์พือ่ 

หาประสทิธภิาพของการจดักจิกรรม 
   1.1  ประสทิธภิาพของการ  
จดักจิกรรมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ 
ความเขา้ใจโดยใชส้ตอรแีกรมมาของ 
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4  ทีม่ ี
ประสทิธภิาพตามเกณฑ ์ 70/70 
สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู  ไดแ้ก่   
รอ้ยละ  (percentage)  คา่เฉลีย่  (mean)   
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  (standard   
deviation)   
   1.2  ประสทิธภิาพของการ  
จดักจิกรรมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ 
ความเขา้ใจโดยใชก้ารสอนแบบปกตทิีม่ ี
ประสทิธภิาพตามเกณฑ ์ 70/70  สถติทิีใ่ช ้
ในการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่  รอ้ยละ   
(percentage)  คา่เฉลีย่  (mean)  และสว่น 
เบีย่งเบนมาตรฐาน  (standard  deviation)   
  ตอนที ่ 2  ผลการวเิคราะหห์า 
ดชันีประสทิธผิลของการจดักจิกรรมทกัษะ 
การอา่นภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจโดยใช ้
สตอรแีกรมมาของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 
ปีที ่ 4  สถติวิเิคราะหห์าค่าดชันีประสทิธผิล   
คอื 

     คะแนนรวมจาก          
แบบทดสอบหลงัเรยีน  –  
คะแนนรวมจากแบบทดสอบ
ก่อนเรยีน 

    ผลคณูของคะแนนเตม็กบั
จ านวนคน  -  คะแนนรวมจากแบบทดสอบ
ก่อนเรยีน 
   
 
  ตอนที ่ 3  ผลการวเิคราะห ์

ดัชนีประสิทธิผล = 
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เปรยีบเทยีบทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ 
ความเขา้ใจระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่ม 
ควบคุม  สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู  คอื   
t-test  (independent  samples) 
  ตอนที ่ 4  ผลการวเิคราะห ์
แบบสอบถามปญัหาและอุปสรรคทีม่ต่ีอ 
ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจ 
โดยใชส้ตอรแีกรมมาของนกัเรยีนชัน้ 
มธัยมศกึษาปีที ่ 4  ผูว้จิยัใหน้กัเรยีน 
เขยีนอนุทนิแสดงความรูส้กึทีม่ตี่อกจิกรรม 
ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจ 
โดยใชส้ตอรแีกรมมา  จากนัน้จดัท าเป็นแบบ 
แบบสอบถามปญัหาและอุปสรรคทีม่ต่ีอ 
ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจ 
โดยใชส้ตอรแีกรมมา  แลว้น าแบบสอบถาม 
มาวเิคราะหห์าค่าเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบน 
มาตรฐาน  ผลการวเิคราะหพ์บวา่  ดา้น 
ภาษา  เฉลีย่รวมและสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
เทา่กบั   
X =4.27,  S.D.  =  046  ระดบัปญัหามาก   
ปญัหาอุปสรรคดา้นกจิกรรม  เฉลีย่รวมและ 

สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั  X =2.38   
S.D.  =  .087  ระดบัปญัหาน้อย  และ 
ปญัหาอุปสรรคดา้นจติใจ  เฉลีย่รวมและ 
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั  X =  4.38,   
S.D.  =  0.06  ระดบัปญัหามาก   
 
ผลการวิจยั 
 1.  ประสทิธภิาพของการจดั
กจิกรรม 
  1.1  ประสทิธภิาพของการจดั
กจิกรรมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพือ่
ความเขา้ใจโดยใชส้ตอรแีกรมมาของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4  เทา่กบั  
68.08/66.27   
  1.2  ประสทิธภิาพของการจดั
กจิกรรมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพือ่
ความเขา้ใจโดยการสอนแบบปกตขิอง
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4  เทา่กบั  
63.09  /60.15  ดงัตาราง  1 

 
ตาราง  1  ประสทิธภิาพของแผนการจดักจิกรรมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจโดย 
 ใชส้ตอรแีกรมมาและแผนการจดักจิกรรมการสอนแบบปกตขิองนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 
 ปีที ่ 4  

คะแนนการจดักจิกรรม 
คะแนน
เตม็ 

N X  S.D. รอ้ยละ 

การสอนโดยใช้สตอรีแกรมมา 
กจิกรรมปฏบิตัทิา้ยแผน  (E1) 
แบบทดสอบวดัทกัษะการอา่น
ภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจ  (E2) 

 
120 
40 

 
35 
35 

 
81.69 
26.51 

 

 
3.56 
1.56 

 
68.08 
66.27 

ประสทิธภิาพของแผนการจดักจิกรรมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจโดยใชส้ตอรี
แกรมมา  (E1/E2)  เทา่กบั  E1  =68.08  /E2  =  66.27 
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การสอนแบบปกติ 
กจิกรรมปฏบิตัทิา้ยแผน  (E1) 
แบบทดสอบวดัทกัษะการอา่น
ภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจ  (E2) 

 
120 
40 

 
35 
35 

 
75.71 
24.06 

 
3.46 
1.63 

 
63.09 
60.15 

ประสทิธภิาพของแผนการจดักจิกรรมการสอนแบบปกต ิ (E1/E2)  เทา่กบั  E=63.09  /E2  =  
60.15 
 
 2.  ดชันีประสทิธผิลของการจดักจิกรรมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจโดย 
ใชส้ตอรแีกรมมาของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4  มคีา่เทา่กบั  0.4886  และดชันีประสทิธผิล
ของการจดักจิกรรมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจโดยการสอนแบบปกต ิ มคีา่
เทา่กบั  0.4126  ดงัตาราง  2  และ  ตาราง  3 
 
ตาราง  2  คา่ดชันีของการจดักจิกรรมทกัษะการอา่นภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจโดยใช ้
 สตอรแีกรมมาของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 

จ านวน คะแนน
เตม็ 

คะแนนรวม รอ้ยละ 
E.I. 

นกัเรยีน ก่อนเรยีน หลงัเรยีน ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 
35 40 477 928 34.07 66.27 0.4886 

 
ตาราง  3  คา่ดชันีประสทิธผิลของการจดักจิกรรมทกัษะการอา่นภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจ 
 โดยการสอนแบบปกตขิองนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 

จ านวน คะแนน
เตม็ 

คะแนนรวม รอ้ยละ 
E.I. 

นกัเรยีน ก่อนเรยีน หลงัเรยีน ก่อนเรยีน หลงัเรยีน 
35 40 450 842 32.15 60.15 0.4126 

 
 3.  คะแนนเฉลีย่ของทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจโดยใชส้ตอรแีกรมมาสงู 
กวา่คะแนนเฉลีย่ของการสอนแบบปกต ิ อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05  ดงัตาราง  4   



            วารสารศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม                946                   ปีที ่9 ฉบบัพเิศษ เมษายน พ.ศ. 2558  

                  Journal of Education, Mahasarakham University                                      Volume 9 Special Edition April 2015 
 

 
ตาราง  4  ผลการเปรยีบเทยีบทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจโดยใชส้ตอรแีกรมมา 
 กบัการสอนแบบปกตขิองนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4  

กลุ่มตวัอยา่ง N    S.D. t p-value 
กลุ่มทดลอง   35 26.51 1.56  

 
    

  6.45* 0.00 
กลุ่มควบคุม 35 24.06 1.62       

*  p  <  .05 
 
 4.  ปญัหาและอุปสรรคทีม่ต่ีอ 
ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจ 
โดยใชส้ตอรแีกรมมาของนกัเรยีนชัน้ 
มธัยมศกึษาปีที ่ 4  มรีะดบัปญัหามาก   
ไดแ้ก่  (1)  ไมรู่ค้วามหมายของค าศพัท ์  
คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบน  มาตรฐาน   
เทา่กบั  X =4.63,  S.D.  =.487  (2)  ไม ่
คุน้เคยกบักจิกรรม  ค่าเฉลีย่และสว่น 
เบีย่งเบนมาตรฐาน  เทา่กบั  X =4.71,   
S.D.  =.455  (3)  วติกกงัวลและเครยีดเวลา 
อ่าน  คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน   
เทา่กบั  X =4.51,  S.D.  =.503  การ 
สะทอ้นผลการจดักจิกรรมทกัษะการอ่าน 
ภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจโดยใช ้
สตอรแีกรมมาของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 
ปีที ่ 4  โดยการเขยีนอนุทนิถงึปญัหาและ 
อุปสรรคขอ้เสนอแนะทีม่ตี่อสตอรแีกรมมา   
หลงัจากครผููส้อนไดจ้ดักจิกรรมเสรจ็สิน้ทุก 
แผนของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4/2   
จ านวน  35  คน  และการบนัทกึทา้ย 
แผนการจดักจิกรรม  พบวา่   
  แผนการจดักจิกรรมที ่ 1-2   
เป็นระยะแรกนกัเรยีนเกดิความสบัสนในชว่ง 
ทีม่กีารหมนุเวยีนกนัไปอยูก่ลุ่มต่างๆ  ท าให ้
นกัเรยีนเกดิความประหมา่ไมม่ัน่ใจ  ใน 

อนุทนินกัเรยีนบอกวา่ตนเอง 
ไมค่อ่ยรูค้วามหมายของค าศพัท ์ ไมเ่ก่ง 
ภาษาองักฤษ  กลวัตอบค าถามเพราะยงัไม ่
คอ่ยเขา้ใจกจิกรรมและทีส่ าคญักลวัวา่เพือ่น 
นกัเรยีนในกลุ่มเดยีวกนัซึง่เก่งภาษาองักฤษ 
จะไมย่อมรบัตนเอง  ครผููส้อนไดต้ระหนกัถงึ 
ขอ้น้ีเป็นอยา่งดจีงึไดด้ าเนินการจดันกัเรยีน 
คละกนัตามความสามารถเก่ง  ปานกลาง   
และออ่นเพือ่ใหน้กัเรยีนรูจ้กัการท างาน 
รว่มกบัคนอื่นทีม่คีวามสามารถแตกต่างกนั 
และใหส้ามารถยอมรบัความแตกต่างซึง่กนั 
ละกนัได ้ ทัง้น้ีเป็นการสรา้งความสามคัค ี
ภายในกลุ่มของนกัเรยีนไดอ้กีดว้ย 
เพราะทุกคนจะตอ้งปฏบิตักิจิกรรมรว่มกนั
ทุกกจิกรรมใหบ้รรลุตามเป้าหมาย   
แผนการจดักจิกรรม  1-2  นกัเรยีนใชเ้วลา 
มากวา่ทีก่ าหนดเน่ืองจากยงัไมเ่ขา้ใจ 
องคป์ระกอบบางสว่นของสตอรแีกรมมา   
ครจูงึทบทวนองคป์ระกอบสตอรแีกรมมาซ ้า 
อกีครัง้พรอ้มทัง้อธบิายการปฏบิตักิจิกรรม 
แต่ละกจิกรรมเพิม่เตมิเพือ่สรา้งความเขา้ใจ 
องคป์ระกอบของเรือ่งไดด้ขีึน้  เป็นการ 
กระชบัเวลาในการปฏบิตักิจิกรรมแต่ละ 
กจิกรรม   
  แผนการจดักจิกรรมที ่ 3   

X
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นกัเรยีนปรบัเปลีย่นกลุ่มไดเ้รว็ขึน้ลดความ 
สบัสนลงไดแ้ต่ยงัไมค่อ่ยเขา้ใจ   
องคป์ระกอบของสตอรแีกรมมาเมือ่พบเน้ือ 
เรือ่งหรอืสถานการณ์แบบใหม ่ ส านวนและ 
ค าศพัทบ์างค า  ครอูธบิายองคป์ระกอบของ 
สตอรแีกรมมารวมทัง้ส านวนและค าศพัท ์
เพิม่เตมิอกีครัง้   
  แผนการจดักจิกรรมที ่ 4   
นกัเรยีนพฒันาการในการปรบัตวักบัเพือ่นได ้
ดขีึน้  มกีารสลบักนัในกลุ่มตอบค าถามและ 
โตต้อบแลกเปลีย่นความคดิเหน็กนัเพือ่หา 
ค าตอบใหถู้กตอ้งและรวดเรว็ขึน้   
และครทูบทวนองคป์ระกอบของสตอรแีกรม
มาก่อนเริม่แผนต่อไป 
  แผนการจดักจิกรรมที ่ 5   มี
เน้ือหามากกวา่ทุกแผน  และยงัมสี านวน
มากขึน้กวา่เดมิส านวนหรอืค าศพัทท์ีเ่คย
สอนในแผนทีผ่า่นมานกัเรยีนจ าไดบ้า้งแต่
เมือ่พบส านวนใหม่ๆ   นกัเรยีนไมรู่ ้
ความหมายนกัเรยีนใชเ้วลาปฏบิตั ิ กจิกรรม
เกนิทีก่ าหนดทุกกจิกรรม  ครอูธบิายส านวน
และค าศพัทท์ีย่ากเพิม่เตมิและทบทวน
องคป์ระกอบของสตอรแีกรมมาซ ้าอกีครัง้
ก่อนเริม่แผนต่อไป   
  แผนการจดักจิกรรมที ่ 6  
นกัเรยีนเขา้ใจองคป์ระกอบของสตอรแีกรม
มามากขึน้จนสามารถปฏบิตักิจิกรรมได้
ทนัเวลาและเขา้ใจส านวนรวมทัง้ค าศพัท์
เพิม่ขึน้  นกัเรยีนมคีวามสนใจและ
กระตอืรอืรน้และมคีวามสนุกสนานในการ
ท างานรว่มกนักบัเพือ่นๆ  นกัเรยีนสามารถ
อภปิรายและใหข้อ้มลูระหวา่งกนัภายในกลุ่ม

แต่ละกลุ่มได ้ เพราะทุกคนเขา้ใจ
องคป์ระกอบของสตอรแีกรมมาได ้
มากขึน้   
  แผนการจดักจิกรรมที ่ 7-8  
นกัเรยีนสามารถโตต้อบแสดงความคดิเหน็
เพือ่ระดมความคดิในการหาค าตอบทีถู่ก
ทีส่ดุ  นกัเรยีนเขยีนบรรยายแต่ละกจิกรรม
โดยใชเ้วลาไดก้ระชบัขึน้ค าตอบครบตาม
องคป์ระกอบของสตอรแีกรมมา   
  สรุปการจดักจิกรรมทกัษะการ  
อ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจโดยใช ้
สตอรแีกรมมาของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 
ปีที ่ 4  จากการเขยีนอนุทนิขอ้เสนอแนะ 
ต่างๆ  ของนกัเรยีนเกีย่วกบัปญัหาและ 
อุปสรรคของสตอรแีกรมมาหลงัการปฏบิตั ิ
กจิกรรมและบนัทกึทา้ยแผนการจดั 
กจิกรรมทุกแผนของครผููส้อน  คอื   
องคป์ระกอบเกีย่วกบัแนวคดิของเรือ่ง   
(Theme)  นกัเรยีนมคีวามเขา้ใจ 
คลาดเคลื่อนและเขยีนค าตอบไมต่รงตามเนื้อ 
เรือ่งไดท้ัง้หมด  ทัง้น้ีอาจมสีาเหตุมาจาก 
นกัเรยีนไมม่พีืน้ฐานความรูเ้กีย่วกบัสงัคม 
วฒันธรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเนื้อหาทีอ่่านมาก 
พอและนกัเรยีนมพีืน้ฐานการเขยีนมน้ีอย 
เพราะไมรู่ค้ าศพัท ์ จงึเขยีนค าตอบจากเน้ือ 
เรือ่งมาตอบเกอืบทัง้หมด  ท าใหค้ าตอบไม ่
กะทดัรดัและยงัไมช่ดัเจนเท่าทีค่วร  อยา่งไร 
กต็ามนกัเรยีนไดร้บัการพฒันาทกัษะการ 
อ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจจาก 
องคป์ระกอบของสตอรแีกรมมา  นกัเรยีนได ้
ปฏบิตังิานรว่มกนัดว้ยความสามคัค ี ความ

สนุกสนานและมกีารสรา้ง 
บรรยากาศอนัดใีนหอ้งเรยีนรว่มกนั 
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อภิปรายผล 
 จากการวจิยัเรือ่งผลการจดัสตอรี  
แกรมมาทีม่ตี่อการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ 
ความเขา้ใจนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4   
สามารถอภปิรายผลไดด้งัน้ี 
  1.  ประสทิธภิาพของการจดั 
กจิกรรม 
   1.1  ทกัษะการอ่าน 
ภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจโดยใชส้ตอร ี
แกรมมาของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4   
มปีระสทิธภิาพเทา่กบั  68.08/66.27   
หมายความวา่  นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดั 
กจิกรรมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ 
ความเขา้ใจโดยใชส้ตอรแีกรมมา  นกัเรยีน 
ไดค้ะแนนจากการปฏบิตักิจิกรรมระหวา่ง 
เรยีนในแต่ละแผนการจดักจิกรรม  คดิเป็น 
รอ้ยละ  68.08  และผลคะแนนจาก 
แบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ 
เพือ่ความเขา้ใจ  คดิเป็นรอ้ยละ  66.27   
   1.2  ทกัษะการอ่าน 
ภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจโดยการสอน 
แบบปกตขิองนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4   
มปีระสทิธภิาพเทา่กบั  63.09  /60.15   
หมายความวา่  นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการจดั 
กจิกรรมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ 
ความเขา้ใจโดยการสอนแบบปกต ิ นกัเรยีน 
ไดค้ะแนนจากการปฏบิตักิจิกรรมระหวา่ง 
เรยีนในแต่ละแผนการจดักจิกรรม  คดิเป็น 
รอ้ยละ  63.09  และผลคะแนนจาก 
แบบทดสอบวดัทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ 
เพือ่ความเขา้ใจ  คดิเป็นรอ้ยละ  60.15   
   ผลการวจิยัไมเ่ป็นไปตามที่  
ผูว้จิยัตัง้ไว ้ ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจาก  3  ปจัจยั 

ดงัน้ี  ปจัจยัแรก  การสอนอา่นภาษาองักฤษ 
เพือ่ความเขา้ใจโดยใชส้ตอรแีกรมมานัน้ได ้
มุง่ใหผู้เ้รยีนเกดิความเขา้ใจโครงสรา้งเรือ่ง   
วเิคราะหเ์รือ่ง  เชื่อมโยงเรือ่ง  สรุปเรือ่งและ 
ใหแ้นวคดิของเรือ่งได ้ ผูเ้รยีนจงึตอ้ง 
ตคีวามเรือ่งทีอ่่านไดท้ัง้หมด  รวมทัง้การท า 
ความเขา้ใจแงค่ดิทศันคตขิองผูแ้ต่งเกีย่วกบั 
เรือ่งทีอ่่านไดด้ว้ย  ซึง่ถอืวา่เป็นเรือ่ง 
คอ่นขา้งยากส าหรบัผูเ้รยีนภาษาองักฤษใน 
ฐานะภาษาต่างประเทศ  สอดคลอ้งกบั   
Meizi  M  Nur  Putra  (2013  :  8)  ได ้
ศกึษาการหาประสทิธภิาพของการใชส้ตอร ี
แกรมมาทีม่ตี่อทกัษะทกัษะการอ่าน 
ภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจ  ผลการวจิยั 
พบวา่  ความเขา้ใจในการอ่านเรือ่งของ 
นกัเรยีนโดยใชส้ตอรแีกรมมามปีระสทิธภิาพ 
เพิม่ขึน้หลงัเรยีนที ่ 14.355  (จาก  63.710- 
78.065)  ขณะทีก่ารสอนแบบปกตเิพิม่ขึน้ที ่  
4.844  (จาก  67.031-71.875)  การใชส้ตอร ี
แกรมมาเป็นเครือ่งมอืในการสอนเป็นผล 
ใหม้นียัส าคญัทางสถติแิตกต่างกนัอยูท่ีร่ะดบั   
9.511  และสตอรแีกรมมายงัชว่ยใหค้ะแนน 
การความเขา้ใจของนกัเรยีนเพิม่ขึน้   
งานวจิยัดงักล่าวมผีลการเรยีนจากการใช ้
สตอรแีกรมมาและการสอนแบบปกตเิพิม่ 
แตกต่างกนัแต่กย็งัสง่ผลใหค้ะแนนการอ่าน 
ภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจของนกัเรยีน 
เพิม่ขึน้ดว้ยเชน่กนั  ปจัจยัทีส่องบรบิทของ 
โรงเรยีนหนองนาค าวทิยาคมอยูใ่นชนบท 
ประกอบกบัความสนใจในการอา่น 
ภาษาองักฤษเพือ่น าไปใชจ้รงิใน 
ชวีติประจ าวนัมน้ีอยมาก  นกัเรยีนมโีอกาส 
เรยีนรูก้บัครเูจา้ของภาษาโดยตรงกม็น้ีอย 
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มากเช่นกนั  นกัเรยีนจงึไมม่พีืน้ฐานความรู ้
เกีย่วกบัสงัคมวฒันธรรมของเจา้ของภาษา   
และทีส่ าคญันกัเรยีนไมช่อบอ่านหนงัสอื 
โดยเฉพาะหนงัสอืภาษาองักฤษ  สอดคลอ้ง 
กบั  RAJENTHARAN  SUBBIAH  and   
DEEPAK  SINGH.  (2004  :  2)  ไดศ้กึษา 
ปญัหาการอา่นภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจ 
ทีอ่่อนแอของนกัเรยีนโรงเรยีนมธัยมศกึษา 
ในชนบทในมาเลเซยี  พบวา่  นกัเรยีน 
โรงเรยีนมธัยมในชนบทมปีญัหาในการอา่น 
ภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจโดยแบ่งปจัจยั 
แยกยอ่ยเป็นสองอยา่งไดแ้ก่  ปจัจยัดา้น 
สิง่แวดลอ้มทีบ่า้น  โรงเรยีนหรอืสงัคม 
วฒันธรรมและปจัจยัดา้นการเขา้ใจในเรือ่งที ่
อ่านเพราะนกัเรยีนไมรู่ค้ าศพัท ์ ถงึแมจ้ะเคย 
เรยีนโปรแกรมภาษาองักฤษมาจากระดบั 
ประถมศกึษากต็าม  ปจัจยัทีส่ามคอื   
นกัเรยีนรูส้กึกงัวลเวลาอ่านและไมช่อบอ่าน 
หนงัสอืภาษาองักฤษ  และสอดคลอ้งกบั   
Supaporn  Yimwilai  (2551  :  131)  ได ้
ศกึษาความสามารถและปญัหาในการอา่น 
ภาษาองักฤษของนิสติวชิาเอกภาษาองักฤษ   
ของภาควชิาภาษาตะวนัตก  คณะ 
มนุษยศาสตรม์หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ   
พบวา่สาเหตุส าคญัของปญัหาในการอา่น 
ภาษาองักฤษของนิสติคอื  นิสติไมอ่่าน 
หนงัสอื  และใชเ้วลาเพยีงเลก็น้อยในการ 
อ่าน  ภาษาองักฤษ   
   อยา่งไรกต็ามในการวจิยัครัง้
น้ีผูว้จิยัไดจ้ดักจิกรรมการอา่นภาษาองักฤษ
เพือ่ความเขา้ใจมาใชใ้นกจิกรรมการเรยีนรู ้ 
เพือ่ช่วยใหน้กัเรยีนพฒันาสามารถในอ่าน
เพือ่ความเขา้ใจเน้ือเรือ่งไดด้ขีึน้  และผูเ้รยีน

เขา้ใจโครงสรา้งเรือ่งทีซ่บัซอ้นไดด้ขีึน้ดว้ย  
ถงึแมว้า่จะไดค้ะแนนเฉลีย่ไมถ่งึเกณฑท์ีต่ ัง้
ไวแ้ต่ถอืวา่คะแนนยงัอยูใ่นเกณฑไ์มต่ ่า
เกนิไป   
  2.  ดชันีประสทิธผิลของการจดั
กจิกรรมการอา่นภาษาองักฤษเพือ่ความ
เขา้ใจโดยใชส้ตอรแีกรมมาของนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่ 4  มคีา่เทา่กบั  0.4886  
แสดงว่านกัเรยีนมคีวามกา้วหน้าทางการ
เรยีนคดิเป็นรอ้ยละ  48.86  และดชันี
ประสทิธผิลของการจดักจิกรรมทกัษะการ
อ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจโดยการ
สอนแบบปกต ิ มคีา่เทา่กบั  0.4126  แสดง
วา่  นกัเรยีนมคีวามกา้วหน้าทางการเรยีน
คดิเป็นรอ้ยละ  รอ้ยละ  41.26  ทัง้น้ี
เน่ืองจากสตอรแีกรมมาทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้  
เป็นกจิกรรมทีน่่าสนใจ  กจิกรรมไดเ้น้นการ
จ าแนกองคป์ระกอบของเน้ือเรือ่งทีอ่่านและ
ใชอ้งคป์ระกอบเหล่าน้ีท าใหผู้เ้รยีนเขา้ใจใน
เรือ่งราวทีอ่่านดขีึน้  ซึง่  Vacca  and  
Others  (2006  :  301-302)  กล่าวไวว้า่  
สตอรแีกรมมาเป็นกรอบหรอืขอบขา่ยงานที่
ท าใหผู้อ้่านจดัเรยีบเรยีงขอ้มลูจากเรือ่งที่
อ่านอยา่งเป็นระบบและมปีระสทิธภิาพ  ชว่ย
ใหผู้อ้่านสามารถท านายเรือ่งราวหรอื
คาดการณ์เรือ่งทีอ่่านไดแ้ละชว่ยผูอ้่านใน
เรือ่งการขยายขอบขา่ยความรูเ้กีย่วกบัสิง่ที่
อ่าน  ดงันัน้การใชก้จิกรรมสตอรแีกรมมา
ชว่ยผูอ้่านอา่นเรือ่งไดอ้ยา่งเขา้ใจและมี
ทศิทางในการอ่านไดด้ยีิง่ขึน้กวา่เดมิมาก  
และสอดคลอ้งกบั  วสิาข ์ จตัวิตัร ์ (2543  :  
29)  ทีว่า่ถา้ครพูยายามกระตุน้ใหน้กัเรยีนใช้
โครงสรา้งความรูโ้ดยการสอนองคป์ระกอบ
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สตอรแีกรมมา  รวมทัง้จดักจิกรรมการอา่น
ใหเ้หมาะสมกบัระดบัของผูเ้รยีนยอ่มท าให้
การสอนอา่นภาษาองักฤษมปีระสทิธิภ์าพ
มากยิง่ขึน้  สอดคลอ้งกบั  Meizi  M  Nur  
Putra  (2013  :  8)  ซึง่ไดศ้กึษาความเขา้ใจ
ในการอ่านเรือ่งของนกัเรยีนโดยใชส้ตอร ี
แกรมมามปีระสทิธภิาพหลงัเรยีนที ่ 14.355  
(จาก  63.710-78.065)  ขณะทีก่ารสอนแบบ
ปกตเิพิม่ขึน้ที ่ 4.844  (จาก  67.031-
71.875)  และความแตกต่างทีม่นียัส าคญั
ทางสถติ ิ 9.511 
  3.  เปรยีบเทยีบการอ่าน 
ภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจระหวา่งกลุ่ม 
ทดลองและกลุ่มควบคุมนกัเรยีนกลุ่มทดลอง 
ทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมการอา่นภาษาองักฤษ 
เพือ่ความเขา้ใจโดยใชส้ตอรแีกรมมา   
มคีะแนนเฉลีย่สงูกวา่นกัเรยีนกลุ่มควบคุมที่
ไดร้บัการสอนแบบปกต ิ อยา่งมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั  .05  สอดคลอ้งกบั  ภกัษร  
หรุน่เลศิ  (2547  :  116-118)  ทีไ่ดศ้กึษา
เกีย่วกบัการเปรยีบเทยีบผลการอา่น 
ภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจโดยใช้
โครงสรา้งเรือ่งเล่ากบัการสอนโดยวธิกีาร
แปลของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 2  
โรงเรยีนสายน ้าผึง้  กรงุเทพมหานคร  
ผลการวจิยัพบวา่  ผลสมัฤทธิข์องการอา่น
ภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจโดยใช้
โครงสรา้งเรือ่งเล่าสงูกวา่ผลสมัฤทธิก์ารสอน
อ่านโดยการแปล  อยา่งมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั  .05   
  4.  ศกึษาปญัหาและอุปสรรคท์ี่
มตี่อการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเขา้ใจ
โดยใชส้ตอรแีกรมมาของนกัเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที ่ 4  พบวา่  ระดบัความ
คดิเหน็ของปญัหาแต่ละดา้นทีน่กัเรยีนให ้ 
คอื  ระดบัปญัหามาก  ไดแ้ก่  (1)  ไมรู่้
ความหมายของค าศพัท ์ คา่เฉลีย่และสว่น
เบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั  X =4.63,  S.D.  
=.487  (2)  ไมคุ่น้เคยกบักจิกรรม  ค่าเฉลีย่
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั  
X =4.71,  S.D.  =.455  (3)  วติกกงัวลและ
เครยีดเวลาอา่น  คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบน
มาตรฐานเทา่กบั  X =4.51,  S.D.  =.503  
สอดคลอ้งกบั  Shiela  Kheirzadeh  and  
Elahe  Tavakoli  (2012  :  149-150)  
กล่าวไวว้า่สาเหตุทีท่ าใหไ้มเ่ขา้ใจคอืเมือ่อา่น
เน้ือเรือ่งแลว้ไมรู่จ้กัค าศพัท ์ ไมเ่ขา้ใจ
รปูแบบโครงสรา้งไวยากรณ์ทีม่คีวาม
ซบัซอ้น  ไมคุ่น้เคยกบัเนื้อหาทีอ่่านและไม่
คุน้เคยกบัภมูหิลงัทางสงัคมวฒันธรรมของ
เจา้ของภาษาและสอดคลอ้งกบั  Grabe  
(2009  :  102)  กล่าวไวว้า่การท าความ
เขา้ใจสิง่ทีอ่่านผูอ้่านตอ้งมปีระสบการณ์เดมิ  
มคีวามตระหนกัรูใ้นค าศพัทท์ีอ่ยูต่รงหน้า  
Carrell  &  Eisterhold  (1998  :  150-159)  
กล่าวไวว้า่  การทีผู่เ้รยีนเดาความหมายจาก
บรบิทและการคาดเดาความหมาย
ภาษาองักฤษทีม่กัจะผดิจากความหมายเดมิ
ของผูเ้ขยีนบ่อยครัง้  เพราะผูเ้รยีนขาด
ความรูท้ีจ่ าเป็นดา้นค าศพัทต์ามโครงสรา้ง
ภาษาและวฒันธรรมนัน่เองและสอดคลอ้งกบั  
สมุติรา  องัวฒันกุล  (2539  :  63-64)  
กล่าวไวว้า่  การอ่านเรือ่งราวแลว้ไมรู่้
ความหมายของค าศพัทเ์พราะค าบางค ามี
ความหมายแฝงหลายนยั  ค าทีม่คีวามหมาย
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หลายนยัเหล่าน้ีท าใหเ้ป็นปญัหาและอุปสรรค
ต่อการอ่านเพือ่ความเขา้ใจและท าให ้
การเรยีนการสอนภาษาต่างประเทศนัน้
เป็นไปดว้ยความล าบาก   
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ขอ้เสนอแนะในการน าไปใช ้  
  1.1  ครคูวรใหค้วามส าคญักบั
การปฐมนิเทศเพือ่เตรยีมความพรอ้มของ
นกัเรยีน  ก่อนการทดลอง  ดว้ยการให้
ความรูค้วามเขา้ใจองคป์ระกอบของสตอร ี
แกรมมา  อยา่งละเอยีดและชดัเจน 
  1.2  ครคูวรเน้นค าศพัทท์ีย่าก
และส านวนเพือ่ใหน้กัเรยีนคุน้เคยกบัสงัคม
วฒันธรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเนื้อหาทีอ่่าน  
  1.3  สตอรแีกรมมาเป็น
กจิกรรมทีส่ง่เสรมิการอา่นเพือ่ความเขา้ใจ
โครงสรา้งของเรือ่งทีอ่่านอยา่งละเอยีด  
ดงันัน้การเลอืกเน้ือหาทีจ่ะน ามาสอนตอ้ง
สอดคลอ้งกบัสตอรแีกรมมา 

  1.4  ครคูวรมเีวลาในการท า
กจิกรรมทีส่ามารถยดืหยุน่ไดต้ามความ
เหมาะสม 
  1.5  การใชส้ตอรแีกรมมาครตูัง้
ค าถามกระตุน้การวเิคราะหเ์รือ่งและความรู้
เดมิของนกัเรยีน  เมือ่นกัเรยีนไดร้บัค าถาม
เดมิซ ้าๆ  จะท าใหน้กัเรยีนจดจ าแนวทางใน
การถามและน าไปใชใ้นการตอบค าถาม  
สามารถลดความวติกกงัวลในการอา่นได ้
 2.  ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัครัง้
ต่อไป 
  2.1  ท าการวจิยัเพือ่แกป้ญัหา 
การไมรู่ค้ าศพัทใ์นเรือ่งทีอ่่าน 
  2. 2  ท าการวจิยัเพือ่แกป้ญัหา 
การวติกกงัวลและเครยีดเวลาอา่น   
  2.3  ศกึษาการใชส้ตอรแีกรม 
มาพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ 
ความเขา้ใจการจดจ าค าศพัท ์ ความมัน่ใจ 
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 
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