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ผลการใช้สตอรีแกรมมาที่มีต่อทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 4
Effect of using Story Grammar on English Reading
Comprehension, Matthayomsuksa 4 students
นันทนา ภาโนชิต1, ธูปทอง กว้างสวาสดิ2์ , อารยา ปิยะกุล3
Nantana Panochit1, Thoopthong Klangsawat2, Araya Piyakun3

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มคี วามมุง่ หมาย 1) เพือ่ หาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจโดยใช้สตอรีแกรมมาและโดยใช้การสอนแบบปกติของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ตามเกณฑ์ 70/70 2) หาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจโดยใช้สตอรีแกรมมาและโดยใช้การสอนแบบปกติ 3)
เปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจระหว่างกลุ่มทีเ่ รียนด้วยสตอรีแกรมมากับ
กลุ่มทีเ่ รียนแบบปกติและ 4) ศึกษาปญั หาและอุปสรรค์ทม่ี ตี ่อการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ ความ
เข้าใจโดยใช้สตอรีแกรมมา กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ได้แก่ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี
4 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนหนองนาคาวิทยาคม อาเภอหนองนาคา จังหวัดขอนแก่น
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 จานวน 70 คน ได้มาโดยการสุม่ แบบกลุ่ม
(Cluster Random Sampling) เพือ่ จัดเป็ นกลุ่มทีเ่ รียนโดยใช้สตอรีแกรมมาและกลุ่มทีเ่ รียนโดย
การสอนแบบปกติ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจโดยใช้สตอรีแกรมมา จานวน 8 แผน ผลการหาคุณภาพมีคะแนน
เฉลีย่ ตัง้ แต่ 4.67-5.00 แผนการจัดกิจกรรมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าในโดยการ
สอนแบบปกติ จานวน 8 แผน ผลการหาคุณภาพมีคะแนนเฉลีย่ ตัง้ แต่ 4.33-5.00
แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจ ค่าอานาจจาแนก ตัง้ แต่
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0.21 ถึง 1.00 ค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.97 และแบบสอบถามปญั หาและอุปสรรคทีม่ ตี ่อทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจโดยใช้สตอรีแกรมมา สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่
ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานและการทดสอบสมมุตฐิ านใช้
สถิติ t-test (Independent
Samples)
ผลการวิจยั พบว่า
1. ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรม
1.1 ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ ความ
เข้าใจโดยใช้สตอรีแกรมมาของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 เท่ากับ 68.08/66.27
1.2 ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ ความ
เข้าใจโดยการสอนแบบปกติของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 เท่ากับ 63.09 /60.15
2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจ
โดยใช้สตอรีแกรมมาของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีคา่ เท่ากับ 0.4886 และดัชนี
ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจโดยการสอนแบบปกติ
มีคา่ เท่ากับ 0.4126
3. คะแนนเฉลีย่ ของทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจโดยใช้สตอรีแกรม
มาสูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ของการสอนแบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
4. ปญั หาและอุปสรรคทีม่ ตี ่อทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจโดยใช้
สตอรีแกรมมาของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีระดับปญั หามาก ได้แก่ (1) ไม่รคู้ วามหมาย
ของคาศัพท์ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบน มาตรฐาน เท่ากับ =4.63, S.D. =.487 (2) ไม่
คุน้ เคยกับกิจกรรม ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เท่ากับ =4.71, S.D. =.455 (3) วิตก
กังวลและเครียดเวลาอ่าน ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เท่ากับ =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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บทนา
สังคมการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่
21
เป็ นสังคมทีท่ ุกคนจาเป็ นต้องเรียนรู้
ตลอดเวลา เนื่องจากโลกมีการเปลีย่ นแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุน้ีการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศจึงมีความสาคัญและ
จาเป็ นอย่างยิง่ เนื่องจากภาษาเป็ น
เครือ่ งมือสาคัญในการติดต่อสือ่ สาร
การศึกษา การแสวงหาความรู้ การ
ประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจ
เกีย่ วกับวัฒนธรรมและวิสยั ทัศน์ของชุมชน
โลก และตระหนักถึงความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก
ภาษาต่างประเทศนัน้ เป็ นสาระการเรียนรู้
พืน้ ฐาน ซึง่ กาหนดให้เรียนตลอดหลักสูตร
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานคือ ภาษาอังกฤษ
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 220) เมือ่
ภาษาอังกฤษทวีความสาคัญมากยิง่ ขึน้ การ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษก็ตอ้ งมีการ
ปรับเปลีย่ นเป้าหมายเพือ่ ให้ผเู้ รียนสามารถ
ใช้ทกั ษะทัง้ 4 คือ ฟงั พูด อ่าน และ
เขียนอย่างมีประสิทธิภาพ (อรุณี วิรยิ ะ
จิตราและคนอื่น. 2555 : 1) ทักษะการ
อ่านถือได้วา่ มีบทบาทสาคัญต่อการแสวงหา
ความรูจ้ ะเห็นได้วา่ เด็กๆ เติบโตขึน้ มา
พร้อมกับจานวนการเพิม่ ปริมาณข้อมูลใน
โลก แม้วา่ ในโลกปจั จุบนั เด็กคลิกเมาส์เป็ น
ก่อนการเปิดหนังสือ แต่การอ่านก็จาเป็ น
เมือ่ เด็กโตขึน้ (Reed. 2007 : 48) ดังนัน้
ทักษะการอ่านจึงไม่ใช่เพียงแต่อ่านตัวอักษร
เท่านัน้ แต่จะต้องอ่านแล้วเข้าใจเรือ่ งทีอ่ ่าน

เพราะการอ่านภาษาอังกฤษมีความสาคัญ
และมีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องนาไปใช้ ใน
ชีวติ ประจาวันและการอ่านเป็ นทักษะที่
ซับซ้อนซึง่ ต้องได้รบั การฝึกฝนสม่าเสมอ
เป็ นอย่างดี (สุมติ รา อังวัฒนกุล. 2540 :
149)
จากสภาพการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษ พบว่านักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับค่อนข้างต่า
กว่าเกณฑ์การประเมินของโรงเรียน
(โรงเรียนหนองนาคาวิทยาคม. 2557 : 4)
สอดคล้องกับผลการประเมินคุณภาพทาง
การศึกษาระดับชาติ O-NET (Ordinary
National Educational Test) ปีการศึกษา
2556 นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 วิชา
ภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลีย่ 20.07 ต่ากว่า
คะแนนระดับประเทศซึง่ มีคะแนนเฉลีย่ อยูท่ ่ี
25.35 (สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ. 2556 : 4) แสดงให้เห็นว่าใน
การทาข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษให้ได้
คะแนนผ่านจนถึงระดับดีมากนัน้ นักเรียน
จาเป็ นต้องมีทกั ษะการอ่านเพือ่ ให้เกิดความ
เข้าใจแล้วสามารถตีความจากเรือ่ งทีอ่ ่านได้
การอ่านเพือ่ ความเข้าใจจึงเป็ นทักษะพืน้ ฐาน
ทีส่ าคัญอย่างมากทีน่ กั เรียนควรได้รบั การ
พัฒนาความสามารถอย่างเร่งด่วน ดังนัน้
ผูว้ จิ ยั จึงได้ศกึ ษาหลักการและเหตุผล
แนวคิด ทฤษฎีรวมทัง้ งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยเลือกใช้สตอรีแกรมมาเพือ่ ให้นกั เรียน
ได้รบั การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Journal of Education, Mahasarakham University

เพือ่ ความเข้าใจ โดยเน้นให้นกั เรียนมีความ
เข้าใจโครงสร้างเกีย่ วกับบทอ่านโดยใช้
ความรูแ้ ละประสบการณ์เดิมมาประกอบการ
อ่านเพือ่ ความเข้าใจ สอดคล้องกับทฤษฏี
โครงสร้างความรูท้ ว่ี า่ ผูเ้ รียนได้ระลึกข้อมูล
ภายหลังจากการอ่านไปแล้ว ไม่ใช่การสร้าง
เรือ่ งข้นมาใหม่แต่เป็ นการระลึกได้จาก
ความรูเ้ ดิมทีไ่ ด้อ่านและประสบการณ์ของ
ความรูเ้ ดิมทีม่ อี ยูแ่ ล้ว ความรูเ้ ดิมเป็ นสิง่ ที่
ทัง้ ผูส้ อนและผูเ้ รียนควรนามาวิเคราะห์และ
ทาความเข้าใจในการอ่าน เนื่องจากเนื้อหา
ใดทีน่ ามาอ่านจะมีความหมายได้กเ็ มือ่ มี
ข้อมูลหรือเนื้อหาทีอ่ ่านมีความเกีย่ วข้องหรือ
สัมพันธ์กนั กับความรูเ้ ดิมของผูเ้ รียน
(Carrell and Eisterhold 1988 : 75-76)
เพราะสตอรีแกรมมาเป็ นโครงสร้างเรือ่ งเล่าที่
ได้รบั การพัฒนามาจากโครงสร้างความรู้ ซึง่
มีองค์ประกอบของเรือ่ งทีซ่ บั ซ้อนขึน้ เป็ น
ลาดับขัน้ แต่องค์ประกอบเหล่านัน้ จะช่วยให้
นักเรียนเข้าใจเนื้อเรือ่ งทีอ่ ่านแล้วสามารถ
เชื่อมโยงเรือ่ งให้มคี วามสัมพันธ์กนั ได้
Vacca and Other (2006 : 301-302)
ดังนัน้ สตอรีแกรมมาจึงทาให้นกั เรียน
มีความเข้าใจในการอ่านเนื้อเรือ่ งสามารถ
ถอดรหัสความหมายในเนื้อเรือ่ งทีอ่ ่านและ
ผูส้ อนสามารถใช้กรอบงานเป็ นวิธกี ารสอน
ของสตอรีแกรมมาทีม่ ผี ลต่อการพัฒนา
ผูเ้ รียนได้เป็ นอย่างดี
ความมุ่งหมายของการวิ จยั
1. เพือ่ หาประสิทธิภาพของการ
จัดกิจกรรม
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1.1 ประสิทธิภาพของการจัด
กิจกรรมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่
ความเข้าใจโดยใช้สตอรีแกรมมาของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ทีม่ ี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70
1.2 ประสิทธิภาพของการจัด
กิจกรรมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่
ความเข้าใจโดยใช้การสอนแบบปกติทม่ี ี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70
2. เพือ่ หาดัชนีประสิทธิผลของ
การจัดกิจกรรมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เพือ่ ความเข้าใจโดยใช้สตอรีแกรมมาและโดย
ใช้การสอนแบบปกติของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 4
3. เพือ่ เปรียบเทียบทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม
4. เพือ่ ศึกษาปญั หาและ
อุปสรรคทีม่ ตี ่อทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เพือ่ ความเข้าใจโดยใช้สตอรีแกรมมาของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4
สมมติ ฐานของการวิ จยั
นักเรียนกลุ่มทดลองทีเ่ รียนโดยใช้
สตอรีแกรมมามีทกั ษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เพือ่ ความเข้าใจสูงกว่ากลุ่มควบคุม
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้
เป็ นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาค
เรียนที่ 1

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนหนองนาคา
วิทยาคม สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 จาก 4 ห้องเรียน
จานวนนักเรียน 130 คน มีการจัด
ห้องเรียนแบบคละกันซึง่ ประกอบด้วย
นักเรียนทีม่ รี ะดับความสามารถสูง ปาน
กลางและต่าเป็ นเกณฑ์ในการจัด
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้
นี้ได้แก่ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปี
การศึกษา 2557 โรงเรียนหนองนาคา
วิทยาคม อาเภอหนองนาคา จังหวัด
ขอนแก่นสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 25 จานวน 70 คน ที่
ได้รบั การจัดห้องเรียนแบบคละกัน ประกอบ
ไปด้วยนักเรียนทีม่ รี ะดับความสามารถเก่ง
ปานกลาง และอ่อน ได้มาโดยการสุม่ แบบ
กลุ่ม (Cluster Random Sampling) เพือ่
จัดเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ
1 ห้อง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
1.
แผนการจัดกิจกรรมทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจโดยใช้
สตอรีแกรมมาของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี
ที่ 4 จานวน 8 แผน แผนละ 3 ชัวโมง
่
รวม 24 ชัวโมง
่
2. แบบทดสอบวัดทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 เป็ นแบบทดสอบแบบ
ปรนัย จานวน 40 ข้อ แบบอิงเกณฑ์ มี
ค่าอานาจจาแนก ตัง้ แต่ 0.21 ถึง 1.00
ค่าความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.97
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3. แบบสอบถามปญั หาและ
อุปสรรคทีม่ ตี ่อทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เพือ่ ความเข้าใจโดยใช้สตอรีแกรมมา ชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มี 3 ด้าน
ได้แก่ (1) ด้านภาษา จานวน 6 ข้อ (2)
ด้านกิจกรรม จานวน 9 ข้อ และ (3)
ด้านจิตใจ จานวน 4 ข้อ รวมทัง้ หมด 19
ข้อ นักเรียนมีระดับปญั หามาก ได้แก่ (1)
ไม่รคู้ วามหมายของคาศัพท์ ค่าเฉลีย่ และ
ส่วนเบีย่ งเบน มาตรฐาน เท่ากับ
X =4.63, S.D. =.487 (2)
ไม่คนุ้ เคยกับกิจกรรม ค่าเฉลีย่ และส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน เท่ากับ X =4.71,
S.D. =.455 (3) วิตกกังวลและเครียดเวลา
อ่าน ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
เท่ากับ X =4.51, S.D. =.503
ขัน้ ตอนการวิ จยั
1. จัดปฐมนิเทศสร้างความเข้าใจ
แก่นกั เรียนก่อนทีจ่ ะทาการวิจยั ในเรือ่ ง
วิธกี ารเรียนรู้ บทบาทของผูเ้ รียน
เป้าหมายของการเรียน ผลการเรียนรูท้ ่ี
คาดหวังของการเรียน จุดประสงค์การ
เรียนรู้ และวิธปี ระเมินผลการเรียนรู้
2. ทาการทดสอบก่อนเรียน
(Pretest) กับนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมด้วยแบบทดสอบการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจ ชนิด 4
ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ ทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้
และได้หาคุณภาพไว้แล้ว หลังจากนัน้ นา
กระดาษคาตอบของนักเรียนทัง้ สองกลุ่ม
ตรวจให้คะแนน แล้วบันทึกคะแนนเก็บไว้
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สาหรับเปรียบเทียบกับคะแนนทดสอบหลัง
เรียน
3. ดาเนินการจัดกิจกรรมตาม
ขัน้ ตอนในแผนการจัดกิจกรรมทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจโดยใช้สตอ
รีแกรมมาของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4
ให้กลุ่มทดลอง จานวน 8 แผน ใช้เวลา
24 ชัวโมง
่
กลุ่มควบคุม ใช้การจัดกิจกรรม
แบบปกติ จานวน 8 แผน ใช้เวลา
24 ชัวโมงเช่
่
นกัน ทัง้ นี้ไม่รวมเวลาทดสอบ
หลังเรียน
4. หลังจากการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูต้ ามสาระการเรียนรูค้ รบทุกแผนแล้ว
ผูว้ จิ ยั ได้ให้นกั เรียนกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมทาการทดสอบหลังเรียน (Posttest)
ด้วยแบบทดสอบวัดทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจ ชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ
และตอบแบบสอบถามปญั หาและอุปสรรคที่
มีต่อทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ ความ
เข้าใจโดยใช้สตอรีแกรมมา
5. นาคะแนนแบบทดสอบวัด
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจ
และคะแนนจากแบบสอบถามปญั หาและ
อุปสรรคทีม่ ตี ่อการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่
ความเข้าใจโดยใช้สตอรีแกรมมาของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมมาวิเคราะห์ดว้ ยวิธี
ทางสถิตติ ่อไป
การวิ เคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ตามลาดับขัน้ ตอน ดังนี้
ตอนที่
1 ผลการวิเคราะห์เพือ่
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หาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรม
1.1 ประสิทธิภาพของการ
จัดกิจกรรมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่
ความเข้าใจโดยใช้สตอรีแกรมมาของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ทีม่ ี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลีย่ (mean)
และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (standard
deviation)
1.2 ประสิทธิภาพของการ
จัดกิจกรรมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่
ความเข้าใจโดยใช้การสอนแบบปกติทม่ี ี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 สถิตทิ ใ่ี ช้
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ
(percentage) ค่าเฉลีย่ (mean) และส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน (standard deviation)
ตอนที่
2 ผลการวิเคราะห์หา
ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจโดยใช้
สตอรีแกรมมาของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีท่ี 4 สถิตวิ เิ คราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผล
คือ
ดัชนีประสิทธิผล = คะแนนรวมจาก
แบบทดสอบหลังเรียน –
คะแนนรวมจากแบบทดสอบ
ก่อนเรียน
ผลคูณของคะแนนเต็มกับ
จานวนคน - คะแนนรวมจากแบบทดสอบ
ก่อนเรียน

ตอนที่

3 ผลการวิเคราะห์
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เปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่
ความเข้าใจระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ
t-test (independent samples)
ตอนที่
4 ผลการวิเคราะห์
แบบสอบถามปญั หาและอุปสรรคทีม่ ตี ่อ
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจ
โดยใช้สตอรีแกรมมาของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ผูว้ จิ ยั ให้นกั เรียน
เขียนอนุทนิ แสดงความรูส้ กึ ทีม่ ตี ่อกิจกรรม
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจ
โดยใช้สตอรีแกรมมา จากนัน้ จัดทาเป็ นแบบ
แบบสอบถามปญั หาและอุปสรรคทีม่ ตี ่อ
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจ
โดยใช้สตอรีแกรมมา แล้วนาแบบสอบถาม
มาวิเคราะห์หาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน ผลการวิเคราะห์พบว่า ด้าน
ภาษา เฉลีย่ รวมและส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
เท่ากับ
X =4.27, S.D. = 046 ระดับปญั หามาก
ปญั หาอุปสรรคด้านกิจกรรม เฉลีย่ รวมและ
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ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ X =2.38
S.D. = .087 ระดับปญั หาน้อย และ
ปญั หาอุปสรรคด้านจิตใจ เฉลีย่ รวมและ
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ X = 4.38,
S.D. = 0.06 ระดับปญั หามาก
ผลการวิ จยั
1. ประสิทธิภาพของการจัด
กิจกรรม
1.1 ประสิทธิภาพของการจัด
กิจกรรมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่
ความเข้าใจโดยใช้สตอรีแกรมมาของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 เท่ากับ
68.08/66.27
1.2 ประสิทธิภาพของการจัด
กิจกรรมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่
ความเข้าใจโดยการสอนแบบปกติของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 เท่ากับ
63.09 /60.15 ดังตาราง 1

ตาราง 1 ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจโดย
ใช้สตอรีแกรมมาและแผนการจัดกิจกรรมการสอนแบบปกติของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีท่ี 4
คะแนน
คะแนนการจัดกิจกรรม
N
S.D. ร้อยละ
X
เต็ม
การสอนโดยใช้สตอรีแกรมมา
120
35
81.69
3.56
68.08
กิจกรรมปฏิบตั ทิ า้ ยแผน (E1)
40
35
26.51
1.56
66.27
แบบทดสอบวัดทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจ (E2)
ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจโดยใช้สตอรี
แกรมมา (E1/E2) เท่ากับ E1 =68.08 /E2 = 66.27
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การสอนแบบปกติ
120
35
75.71
3.46
63.09
กิจกรรมปฏิบตั ทิ า้ ยแผน (E1)
40
35
24.06
1.63
60.15
แบบทดสอบวัดทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจ (E2)
ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการสอนแบบปกติ (E1/E2) เท่ากับ E=63.09 /E2 =
60.15
2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจโดย
ใช้สตอรีแกรมมาของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีคา่ เท่ากับ 0.4886 และดัชนีประสิทธิผล
ของการจัดกิจกรรมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจโดยการสอนแบบปกติ มีคา่
เท่ากับ 0.4126 ดังตาราง 2 และ ตาราง 3
ตาราง 2 ค่าดัชนีของการจัดกิจกรรมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจโดยใช้
สตอรีแกรมมาของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4
จานวน
คะแนนรวม
ร้อยละ
คะแนน
E.I.
เต็ม
นักเรียน
ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน
35
40
477
928
34.07
66.27
0.4886
ตาราง 3 ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจ
โดยการสอนแบบปกติของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4
จานวน
คะแนนรวม
ร้อยละ
คะแนน
E.I.
เต็ม
นักเรียน
ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน
35
40
450
842
32.15
60.15
0.4126
3. คะแนนเฉลีย่ ของทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจโดยใช้สตอรีแกรมมาสูง
กว่าคะแนนเฉลีย่ ของการสอนแบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ดังตาราง 4
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ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจโดยใช้สตอรีแกรมมา
กับการสอนแบบปกติของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4
กลุ่มตัวอย่าง
N
S.D.
t
p-value
X
กลุ่มทดลอง
35
26.51
1.56
6.45*
0.00
กลุ่มควบคุม
35
24.06
1.62
* p < .05
4. ปญั หาและอุปสรรคทีม่ ตี ่อ
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจ
โดยใช้สตอรีแกรมมาของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีระดับปญั หามาก
ได้แก่ (1) ไม่รคู้ วามหมายของคาศัพท์
ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบน มาตรฐาน
เท่ากับ X =4.63, S.D. =.487 (2) ไม่
คุน้ เคยกับกิจกรรม ค่าเฉลีย่ และส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน เท่ากับ X =4.71,
S.D. =.455 (3) วิตกกังวลและเครียดเวลา
อ่าน ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
เท่ากับ X =4.51, S.D. =.503 การ
สะท้อนผลการจัดกิจกรรมทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจโดยใช้
สตอรีแกรมมาของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีท่ี 4 โดยการเขียนอนุทนิ ถึงปญั หาและ
อุปสรรคข้อเสนอแนะทีม่ ตี ่อสตอรีแกรมมา
หลังจากครูผสู้ อนได้จดั กิจกรรมเสร็จสิน้ ทุก
แผนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4/2
จานวน 35 คน และการบันทึกท้าย
แผนการจัดกิจกรรม พบว่า
แผนการจัดกิจกรรมที่ 1-2
เป็ นระยะแรกนักเรียนเกิดความสับสนในช่วง
ทีม่ กี ารหมุนเวียนกันไปอยูก่ ลุ่มต่างๆ ทาให้
นักเรียนเกิดความประหม่าไม่มนใจ
ั ่ ใน

อนุทนิ นักเรียนบอกว่าตนเอง
ไม่คอ่ ยรูค้ วามหมายของคาศัพท์ ไม่เก่ง
ภาษาอังกฤษ กลัวตอบคาถามเพราะยังไม่
ค่อยเข้าใจกิจกรรมและทีส่ าคัญกลัวว่าเพือ่ น
นักเรียนในกลุ่มเดียวกันซึง่ เก่งภาษาอังกฤษ
จะไม่ยอมรับตนเอง ครูผสู้ อนได้ตระหนักถึง
ข้อนี้เป็ นอย่างดีจงึ ได้ดาเนินการจัดนักเรียน
คละกันตามความสามารถเก่ง ปานกลาง
และอ่อนเพือ่ ให้นกั เรียนรูจ้ กั การทางาน
ร่วมกับคนอื่นทีม่ คี วามสามารถแตกต่างกัน
และให้สามารถยอมรับความแตกต่างซึง่ กัน
ละกันได้ ทัง้ นี้เป็ นการสร้างความสามัคคี
ภายในกลุ่มของนักเรียนได้อกี ด้วย
เพราะทุกคนจะต้องปฏิบตั กิ จิ กรรมร่วมกัน
ทุกกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมาย
แผนการจัดกิจกรรม 1-2 นักเรียนใช้เวลา
มากว่าทีก่ าหนดเนื่องจากยังไม่เข้าใจ
องค์ประกอบบางส่วนของสตอรีแกรมมา
ครูจงึ ทบทวนองค์ประกอบสตอรีแกรมมาซ้า
อีกครัง้ พร้อมทัง้ อธิบายการปฏิบตั กิ จิ กรรม
แต่ละกิจกรรมเพิม่ เติมเพือ่ สร้างความเข้าใจ
องค์ประกอบของเรือ่ งได้ดขี น้ึ เป็ นการ
กระชับเวลาในการปฏิบตั กิ จิ กรรมแต่ละ
กิจกรรม
แผนการจัดกิจกรรมที่ 3
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นักเรียนปรับเปลีย่ นกลุ่มได้เร็วขึน้ ลดความ
สับสนลงได้แต่ยงั ไม่คอ่ ยเข้าใจ
องค์ประกอบของสตอรีแกรมมาเมือ่ พบเนื้อ
เรือ่ งหรือสถานการณ์แบบใหม่ สานวนและ
คาศัพท์บางคา ครูอธิบายองค์ประกอบของ
สตอรีแกรมมารวมทัง้ สานวนและคาศัพท์
เพิม่ เติมอีกครัง้
แผนการจัดกิจกรรมที่ 4
นักเรียนพัฒนาการในการปรับตัวกับเพือ่ นได้
ดีขน้ึ มีการสลับกันในกลุ่มตอบคาถามและ
โต้ตอบแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกันเพือ่ หา
คาตอบให้ถูกต้องและรวดเร็วขึน้
และครูทบทวนองค์ประกอบของสตอรีแกรม
มาก่อนเริม่ แผนต่อไป
แผนการจัดกิจกรรมที่ 5
มี
เนื้อหามากกว่าทุกแผน และยังมีสานวน
มากขึน้ กว่าเดิมสานวนหรือคาศัพท์ทเ่ี คย
สอนในแผนทีผ่ า่ นมานักเรียนจาได้บา้ งแต่
เมือ่ พบสานวนใหม่ๆ นักเรียนไม่รู้
ความหมายนักเรียนใช้เวลาปฏิบตั ิ กิจกรรม
เกินทีก่ าหนดทุกกิจกรรม ครูอธิบายสานวน
และคาศัพท์ทย่ี ากเพิม่ เติมและทบทวน
องค์ประกอบของสตอรีแกรมมาซ้าอีกครัง้
ก่อนเริม่ แผนต่อไป
แผนการจัดกิจกรรมที่ 6
นักเรียนเข้าใจองค์ประกอบของสตอรีแกรม
มามากขึน้ จนสามารถปฏิบตั กิ จิ กรรมได้
ทันเวลาและเข้าใจสานวนรวมทัง้ คาศัพท์
เพิม่ ขึน้ นักเรียนมีความสนใจและ
กระตือรือร้นและมีความสนุกสนานในการ
ทางานร่วมกันกับเพือ่ นๆ นักเรียนสามารถ
อภิปรายและให้ขอ้ มูลระหว่างกันภายในกลุ่ม

947

ปีท่ี 9 ฉบับพิเศษ เมษายน พ.ศ. 2558
Volume 9 Special Edition April 2015

แต่ละกลุ่มได้ เพราะทุกคนเข้าใจ
องค์ประกอบของสตอรีแกรมมาได้
มากขึน้
แผนการจัดกิจกรรมที่ 7-8
นักเรียนสามารถโต้ตอบแสดงความคิดเห็น
เพือ่ ระดมความคิดในการหาคาตอบทีถ่ ูก
ทีส่ ดุ นักเรียนเขียนบรรยายแต่ละกิจกรรม
โดยใช้เวลาได้กระชับขึน้ คาตอบครบตาม
องค์ประกอบของสตอรีแกรมมา
สรุปการจัดกิจกรรมทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจโดยใช้
สตอรีแกรมมาของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีท่ี 4 จากการเขียนอนุทนิ ข้อเสนอแนะ
ต่างๆ ของนักเรียนเกีย่ วกับปญั หาและ
อุปสรรคของสตอรีแกรมมาหลังการปฏิบตั ิ
กิจกรรมและบันทึกท้ายแผนการจัด
กิจกรรมทุกแผนของครูผสู้ อน คือ
องค์ประกอบเกีย่ วกับแนวคิดของเรือ่ ง
(Theme) นักเรียนมีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนและเขียนคาตอบไม่ตรงตามเนื้อ
เรือ่ งได้ทงั ้ หมด ทัง้ นี้อาจมีสาเหตุมาจาก
นักเรียนไม่มพี น้ื ฐานความรูเ้ กีย่ วกับสังคม
วัฒนธรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับเนื้อหาทีอ่ ่านมาก
พอและนักเรียนมีพน้ื ฐานการเขียนมีน้อย
เพราะไม่รคู้ าศัพท์ จึงเขียนคาตอบจากเนื้อ
เรือ่ งมาตอบเกือบทัง้ หมด ทาให้คาตอบไม่
กะทัดรัดและยังไม่ชดั เจนเท่าทีค่ วร อย่างไร
ก็ตามนักเรียนได้รบั การพัฒนาทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจจาก
องค์ประกอบของสตอรีแกรมมา นักเรียนได้
ปฏิบตั งิ านร่วมกันด้วยความสามัคคี ความ
สนุกสนานและมีการสร้าง
บรรยากาศอันดีในห้องเรียนร่วมกัน
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อภิปรายผล
จากการวิจยั เรือ่ งผลการจัดสตอรี
แกรมมาทีม่ ตี ่อการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่
ความเข้าใจนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4
สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. ประสิทธิภาพของการจัด
กิจกรรม
1.1 ทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจโดยใช้สตอรี
แกรมมาของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 68.08/66.27
หมายความว่า นักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัด
กิจกรรมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่
ความเข้าใจโดยใช้สตอรีแกรมมา นักเรียน
ได้คะแนนจากการปฏิบตั กิ จิ กรรมระหว่าง
เรียนในแต่ละแผนการจัดกิจกรรม คิดเป็ น
ร้อยละ 68.08 และผลคะแนนจาก
แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เพือ่ ความเข้าใจ คิดเป็ นร้อยละ 66.27
1.2 ทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจโดยการสอน
แบบปกติของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 63.09 /60.15
หมายความว่า นักเรียนทีไ่ ด้รบั การจัด
กิจกรรมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่
ความเข้าใจโดยการสอนแบบปกติ นักเรียน
ได้คะแนนจากการปฏิบตั กิ จิ กรรมระหว่าง
เรียนในแต่ละแผนการจัดกิจกรรม คิดเป็ น
ร้อยละ 63.09 และผลคะแนนจาก
แบบทดสอบวัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เพือ่ ความเข้าใจ คิดเป็ นร้อยละ 60.15
ผลการวิจยั ไม่เป็ นไปตามที่
ผูว้ จิ ยั ตัง้ ไว้ ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจาก 3 ปจั จัย
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ดังนี้ ปจั จัยแรก การสอนอ่านภาษาอังกฤษ
เพือ่ ความเข้าใจโดยใช้สตอรีแกรมมานัน้ ได้
มุง่ ให้ผเู้ รียนเกิดความเข้าใจโครงสร้างเรือ่ ง
วิเคราะห์เรือ่ ง เชื่อมโยงเรือ่ ง สรุปเรือ่ งและ
ให้แนวคิดของเรือ่ งได้ ผูเ้ รียนจึงต้อง
ตีความเรือ่ งทีอ่ ่านได้ทงั ้ หมด รวมทัง้ การทา
ความเข้าใจแง่คดิ ทัศนคติของผูแ้ ต่งเกีย่ วกับ
เรือ่ งทีอ่ ่านได้ดว้ ย ซึง่ ถือว่าเป็ นเรือ่ ง
ค่อนข้างยากสาหรับผูเ้ รียนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ สอดคล้องกับ
Meizi M Nur Putra (2013 : 8) ได้
ศึกษาการหาประสิทธิภาพของการใช้สตอรี
แกรมมาทีม่ ตี ่อทักษะทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจ ผลการวิจยั
พบว่า ความเข้าใจในการอ่านเรือ่ งของ
นักเรียนโดยใช้สตอรีแกรมมามีประสิทธิภาพ
เพิม่ ขึน้ หลังเรียนที่ 14.355 (จาก 63.71078.065) ขณะทีก่ ารสอนแบบปกติเพิม่ ขึน้ ที่
4.844 (จาก 67.031-71.875) การใช้สตอรี
แกรมมาเป็ นเครือ่ งมือในการสอนเป็ นผล
ให้มนี ยั สาคัญทางสถิตแิ ตกต่างกันอยูท่ ร่ี ะดับ
9.511 และสตอรีแกรมมายังช่วยให้คะแนน
การความเข้าใจของนักเรียนเพิม่ ขึน้
งานวิจยั ดังกล่าวมีผลการเรียนจากการใช้
สตอรีแกรมมาและการสอนแบบปกติเพิม่
แตกต่างกันแต่กย็ งั ส่งผลให้คะแนนการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจของนักเรียน
เพิม่ ขึน้ ด้วยเช่นกัน ปจั จัยทีส่ องบริบทของ
โรงเรียนหนองนาคาวิทยาคมอยูใ่ นชนบท
ประกอบกับความสนใจในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพือ่ นาไปใช้จริงใน
ชีวติ ประจาวันมีน้อยมาก นักเรียนมีโอกาส
เรียนรูก้ บั ครูเจ้าของภาษาโดยตรงก็มนี ้อย
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มากเช่นกัน นักเรียนจึงไม่มพี น้ื ฐานความรู้
เกีย่ วกับสังคมวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
และทีส่ าคัญนักเรียนไม่ชอบอ่านหนังสือ
โดยเฉพาะหนังสือภาษาอังกฤษ สอดคล้อง
กับ RAJENTHARAN SUBBIAH and
DEEPAK SINGH. (2004 : 2) ได้ศกึ ษา
ปญั หาการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจ
ทีอ่ ่อนแอของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในชนบทในมาเลเซีย พบว่า นักเรียน
โรงเรียนมัธยมในชนบทมีปญั หาในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจโดยแบ่งปจั จัย
แยกย่อยเป็ นสองอย่างได้แก่ ปจั จัยด้าน
สิง่ แวดล้อมทีบ่ า้ น โรงเรียนหรือสังคม
วัฒนธรรมและปจั จัยด้านการเข้าใจในเรือ่ งที่
อ่านเพราะนักเรียนไม่รคู้ าศัพท์ ถึงแม้จะเคย
เรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษมาจากระดับ
ประถมศึกษาก็ตาม ปจั จัยทีส่ ามคือ
นักเรียนรูส้ กึ กังวลเวลาอ่านและไม่ชอบอ่าน
หนังสือภาษาอังกฤษ และสอดคล้องกับ
Supaporn Yimwilai (2551 : 131) ได้
ศึกษาความสามารถและปญั หาในการอ่าน
ภาษาอังกฤษของนิสติ วิชาเอกภาษาอังกฤษ
ของภาควิชาภาษาตะวันตก คณะ
มนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พบว่าสาเหตุสาคัญของปญั หาในการอ่าน
ภาษาอังกฤษของนิสติ คือ นิสติ ไม่อ่าน
หนังสือ และใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในการ
อ่าน ภาษาอังกฤษ
อย่างไรก็ตามในการวิจยั ครัง้
นี้ผวู้ จิ ยั ได้จดั กิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษ
เพือ่ ความเข้าใจมาใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้
เพือ่ ช่วยให้นกั เรียนพัฒนาสามารถในอ่าน
เพือ่ ความเข้าใจเนื้อเรือ่ งได้ดขี น้ึ และผูเ้ รียน
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เข้าใจโครงสร้างเรือ่ งทีซ่ บั ซ้อนได้ดขี น้ึ ด้วย
ถึงแม้วา่ จะได้คะแนนเฉลีย่ ไม่ถงึ เกณฑ์ทต่ี งั ้
ไว้แต่ถอื ว่าคะแนนยังอยูใ่ นเกณฑ์ไม่ต่า
เกินไป
2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัด
กิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ ความ
เข้าใจโดยใช้สตอรีแกรมมาของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีคา่ เท่ากับ 0.4886
แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการ
เรียนคิดเป็ นร้อยละ 48.86 และดัชนี
ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจโดยการ
สอนแบบปกติ มีคา่ เท่ากับ 0.4126 แสดง
ว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน
คิดเป็ นร้อยละ ร้อยละ 41.26 ทัง้ นี้
เนื่องจากสตอรีแกรมมาทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้
เป็ นกิจกรรมทีน่ ่าสนใจ กิจกรรมได้เน้นการ
จาแนกองค์ประกอบของเนื้อเรือ่ งทีอ่ ่านและ
ใช้องค์ประกอบเหล่านี้ทาให้ผเู้ รียนเข้าใจใน
เรือ่ งราวทีอ่ ่านดีขน้ึ ซึง่ Vacca and
Others (2006 : 301-302) กล่าวไว้วา่
สตอรีแกรมมาเป็ นกรอบหรือขอบข่ายงานที่
ทาให้ผอู้ ่านจัดเรียบเรียงข้อมูลจากเรือ่ งที่
อ่านอย่างเป็ นระบบและมีประสิทธิภาพ ช่วย
ให้ผอู้ ่านสามารถทานายเรือ่ งราวหรือ
คาดการณ์เรือ่ งทีอ่ ่านได้และช่วยผูอ้ ่านใน
เรือ่ งการขยายขอบข่ายความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ ที่
อ่าน ดังนัน้ การใช้กจิ กรรมสตอรีแกรมมา
ช่วยผูอ้ ่านอ่านเรือ่ งได้อย่างเข้าใจและมี
ทิศทางในการอ่านได้ดยี งิ่ ขึน้ กว่าเดิมมาก
และสอดคล้องกับ วิสาข์ จัตวิ ตั ร์ (2543 :
29) ทีว่ า่ ถ้าครูพยายามกระตุน้ ให้นกั เรียนใช้
โครงสร้างความรูโ้ ดยการสอนองค์ประกอบ
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สตอรีแกรมมา รวมทัง้ จัดกิจกรรมการอ่าน
ให้เหมาะสมกับระดับของผูเ้ รียนย่อมทาให้
การสอนอ่านภาษาอังกฤษมีประสิทธิ ์ภาพ
มากยิง่ ขึน้ สอดคล้องกับ Meizi M Nur
Putra (2013 : 8) ซึง่ ได้ศกึ ษาความเข้าใจ
ในการอ่านเรือ่ งของนักเรียนโดยใช้สตอรี
แกรมมามีประสิทธิภาพหลังเรียนที่ 14.355
(จาก 63.710-78.065) ขณะทีก่ ารสอนแบบ
ปกติเพิม่ ขึน้ ที่ 4.844 (จาก 67.03171.875) และความแตกต่างทีม่ นี ยั สาคัญ
ทางสถิติ 9.511
3.
เปรียบเทียบการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมนักเรียนกลุ่มทดลอง
ทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษ
เพือ่ ความเข้าใจโดยใช้สตอรีแกรมมา
มีคะแนนเฉลีย่ สูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมที่
ได้รบั การสอนแบบปกติ อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 สอดคล้องกับ ภักษร
หรุน่ เลิศ (2547 : 116-118) ทีไ่ ด้ศกึ ษา
เกีย่ วกับการเปรียบเทียบผลการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจโดยใช้
โครงสร้างเรือ่ งเล่ากับการสอนโดยวิธกี าร
แปลของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 2
โรงเรียนสายน้าผึง้ กรุงเทพมหานคร
ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ ์ของการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจโดยใช้
โครงสร้างเรือ่ งเล่าสูงกว่าผลสัมฤทธิ ์การสอน
อ่านโดยการแปล อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05
4. ศึกษาปญั หาและอุปสรรค์ท่ี
มีต่อการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจ
โดยใช้สตอรีแกรมมาของนักเรียนชัน้
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มัธยมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า ระดับความ
คิดเห็นของปญั หาแต่ละด้านทีน่ กั เรียนให้
คือ ระดับปญั หามาก ได้แก่ (1) ไม่รู้
ความหมายของคาศัพท์ ค่าเฉลีย่ และส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ X =4.63, S.D.
=.487 (2) ไม่คนุ้ เคยกับกิจกรรม ค่าเฉลีย่
และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ
X =4.71, S.D. =.455 (3) วิตกกังวลและ
เครียดเวลาอ่าน ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐานเท่ากับ X =4.51, S.D. =.503
สอดคล้องกับ Shiela Kheirzadeh and
Elahe Tavakoli (2012 : 149-150)
กล่าวไว้วา่ สาเหตุทท่ี าให้ไม่เข้าใจคือเมือ่ อ่าน
เนื้อเรือ่ งแล้วไม่รจู้ กั คาศัพท์ ไม่เข้าใจ
รูปแบบโครงสร้างไวยากรณ์ทม่ี คี วาม
ซับซ้อน ไม่คนุ้ เคยกับเนื้อหาทีอ่ ่านและไม่
คุน้ เคยกับภูมหิ ลังทางสังคมวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษาและสอดคล้องกับ Grabe
(2009 : 102) กล่าวไว้วา่ การทาความ
เข้าใจสิง่ ทีอ่ ่านผูอ้ ่านต้องมีประสบการณ์เดิม
มีความตระหนักรูใ้ นคาศัพท์ทอ่ี ยูต่ รงหน้า
Carrell & Eisterhold (1998 : 150-159)
กล่าวไว้วา่ การทีผ่ เู้ รียนเดาความหมายจาก
บริบทและการคาดเดาความหมาย
ภาษาอังกฤษทีม่ กั จะผิดจากความหมายเดิม
ของผูเ้ ขียนบ่อยครัง้ เพราะผูเ้ รียนขาด
ความรูท้ จ่ี าเป็ นด้านคาศัพท์ตามโครงสร้าง
ภาษาและวัฒนธรรมนันเองและสอดคล้
่
องกับ
สุมติ รา อังวัฒนกุล (2539 : 63-64)
กล่าวไว้วา่ การอ่านเรือ่ งราวแล้วไม่รู้
ความหมายของคาศัพท์เพราะคาบางคามี
ความหมายแฝงหลายนัย คาทีม่ คี วามหมาย
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หลายนัยเหล่านี้ทาให้เป็ นปญั หาและอุปสรรค
ต่อการอ่านเพือ่ ความเข้าใจและทาให้
การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศนัน้
เป็ นไปด้วยความลาบาก
ข้อเสนอแนะ
1.
ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
1.1 ครูควรให้ความสาคัญกับ
การปฐมนิเทศเพือ่ เตรียมความพร้อมของ
นักเรียน ก่อนการทดลอง ด้วยการให้
ความรูค้ วามเข้าใจองค์ประกอบของสตอรี
แกรมมา อย่างละเอียดและชัดเจน
1.2 ครูควรเน้นคาศัพท์ทย่ี าก
และสานวนเพือ่ ให้นกั เรียนคุน้ เคยกับสังคม
วัฒนธรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับเนื้อหาทีอ่ ่าน
1.3 สตอรีแกรมมาเป็ น
กิจกรรมทีส่ ง่ เสริมการอ่านเพือ่ ความเข้าใจ
โครงสร้างของเรือ่ งทีอ่ ่านอย่างละเอียด
ดังนัน้ การเลือกเนื้อหาทีจ่ ะนามาสอนต้อง
สอดคล้องกับสตอรีแกรมมา
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1.4 ครูควรมีเวลาในการทา
กิจกรรมทีส่ ามารถยืดหยุน่ ได้ตามความ
เหมาะสม
1.5 การใช้สตอรีแกรมมาครูตงั ้
คาถามกระตุน้ การวิเคราะห์เรือ่ งและความรู้
เดิมของนักเรียน เมือ่ นักเรียนได้รบั คาถาม
เดิมซ้าๆ จะทาให้นกั เรียนจดจาแนวทางใน
การถามและนาไปใช้ในการตอบคาถาม
สามารถลดความวิตกกังวลในการอ่านได้
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครัง้
ต่อไป
2.1 ทาการวิจยั เพือ่ แก้ปญั หา
การไม่รคู้ าศัพท์ในเรือ่ งทีอ่ ่าน
2.
2 ทาการวิจยั เพือ่ แก้ปญั หา
การวิตกกังวลและเครียดเวลาอ่าน
2.3 ศึกษาการใช้สตอรีแกรม
มาพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่
ความเข้าใจการจดจาคาศัพท์ ความมันใจ
่
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4

เอกสารอ้างอิ ง
กิง่ แก้ว อารีรกั ษ์. การวัดและประเมินผลทางภาษา กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ.
กรุงเทพฯ
: บริษทั พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), 2546.
กระทรวงศึกษาธิการ. การจัดการเรียนรูก้ ลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ ตามหลักสูตร
การศึกษาขัน้ พื้นฐานพุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2546.
_______. คูม่ อื ประกอบหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 คูม่ อื การจัดการ
เรียนรูก้ ลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรสุ ภาลาดพร้าว,
2545.
_______. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
คุรสุ ภาลาดพร้าว
, 2551.

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Journal of Education, Mahasarakham University

952

ปีท่ี 9 ฉบับพิเศษ เมษายน พ.ศ. 2558
Volume 9 Special Edition April 2015

_______. สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. ตัวชี้วดั และสาระการเรียนรูแ้ กนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
พุทธศักราช
2551. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร แห่งประเทศไทย
2551.
พิสษิ ฐ์ สอนน้อย. การพัฒนาแบบฝึกเสริมการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจตามทฤษฏี
โครงสร้างความรู้ (Schema Theory) สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที ่ 5.
วิทยานิพนธ์ กศ.ม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2551.
พรสวรรค์ สีป้อ. สุดยอดวิธสี อนภาษาอังกฤษนาไปสูก่ ารจัดการเรียนรูข้ องครูยคุ ใหม่. กรุงเทพฯ
: อักษรเจริญทัศน์, 2550.
ภักษร หรุน่ เลิศ. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิก์ ารสอนอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจ โดยใช้
โครงสร้างเรือ่ งเล่า กับสอนโดยวิธกี ารแปล ของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที ่
2
โรงเรียนสายน้ าผึ้งกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ กศ.ม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2547.
โรงเรียนหนองนาคาวิทยาคม. สถิตกิ ารประเมินผลสัมฤทธิ์ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที ่ 4
ภาคเรียนที ่ 2 ปีการศึกษา 2556, 2557.
ยุวพาส์ ชัยศิลป์วฒ
ั นา. ความรูเ้ บื้องต้นเกีย่ วกับวรรณคดี. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
, 2542.
วิสาข์ จัตวิ ตั ร์. การสอนอ่านภาษาอังกฤษ English Reading Comprehension. กรุงเทพฯ :
คณะศึกษาศาสตร์ สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543.
วันเพ็ญ
ชัยกิจมงคล. การสอนเทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษเพือ่ “การเรียนรูต้ ลอดชีวติ .”
กรุงเทพฯ
: คณะมนุษยศาสตร์ สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550.
ศรีวไิ ล พลมณี. ภาษาและการสอน. พิมพ
ครัง้ ที่ 4. เชียงใหม
: โรงพิมพ
ทพิ ย
เนตร, 2545.
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ. การวัดและการประเมินผลการเรียนสรูข้ องนักเรียนระดับ
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที ่ 1-6 กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) , 2551.
. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั ้ พื้นฐาน (O-NET) ชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที ่ 6 ปีการศึกษา 2556, 2557.
สมุทร เซ็นเชาวนิช. เทคนิคการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจ. พิมพ์ครัง้ ที่ 11.
กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551.
สุพตั รา อังวัฒนกุล. วิธสี อนภาษาอังกฤษ. พิมพ์ครัง้ ที่ 3. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์มหาลัย
จุฬาลงกรณ์,
2539.
สุภทั รา อักษรานุเคราะห์. การสอนทักษะทางภาษาและวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์,
2532.

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Journal of Education, Mahasarakham University

953

ปีท่ี 9 ฉบับพิเศษ เมษายน พ.ศ. 2558
Volume 9 Special Edition April 2015

เสงีย่ ม โตรัตน์. พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2543.
สมนึก กินรี. การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ วิเคราะห์โครงสร้างเรือ่ งโดยใช้แผนภูมกิ ราฟิก
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที ่ 1.
ค้นคว้าอิสระ กศ.ม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
, 2551.
สมลักษณ์ สว่างโรจน์. อ่านอังกฤษให้เข้าใจใช่เรือ่ งยาก. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์แสงดาว,
2553.
อภิสรา อภัยพรม. การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพือ่ ความเข้าใจโดยใช้
ทฤษฏีโครงสร้างความรูเ้ ดิม. วิทยานิพนธ์ ศศ.ม. อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี, 2552.
อรุณี วิรยิ ะจิตราและคณะ. เหลียวหลังแลหน้าการสอนภาษาอังกฤษ. กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่
โลกกว้าง, 2555.
อุสุมา ชื่นชมภู. จากการอ่านสูก่ ารเขียน. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
2555.
อัจฉรา วงศ์โสธร. แนวทางการสร้างข้อสอบภาษา. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 25
38.
________. การทดสอบและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ. กรุงเทพฯ :
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
________. การทดสอบและการประเมินผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ. พิมพ์ครัง้ ที่ 2.
กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 25
44.
________. การพัฒนาข้อทดสอบอิงวัตถุประสงค์แบบอุดมวัดความสามารถและการกระทาปกติ
ทางภาษา.
กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
อิราวดี ไตรลังคะ. ศาสตร์และศิลป์แห่งการเล่าเรือ่ ง. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์,
2546.
Carrell P.L., and J.C. Eisterhold. “Schema Theory and ESL reading pedagogy.”
in Interactive Approaches to Second Language Reading, Cambridge
University press, 1998.
Grabe, W. Reading in a Second Language : Moving from Theory to Practice.
Cambridge : Cambridge University press, 2009.
Meizi M Nur Putra. The Effect of Story Grammar Strategy toward the English
Graders’ Reading Comprehension at Junior High School 11 Jambi, 2013.
From http://fkipunjaok.com/versi_2a/extensi/artikel_ilmiah/artikel/
A1B207003_638.pdf

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Journal of Education, Mahasarakham University

954

ปีท่ี 9 ฉบับพิเศษ เมษายน พ.ศ. 2558
Volume 9 Special Edition April 2015

RAJENTHARAN SUBBIAH and DEEPAK SINGH. PROBLEMS IN READING
COMPREHENSION IN ENGLISH AMONG WEAK RURAL SECONDARY
SCHOOL STUDENTS: A STUDY OF FOUR RURAL SECONDARY
SCHOOLS IN THE DISTRICT OF SEGAMAT. Institute Penyelidikan
Pembangunan dan Pengkomersilan (IRDC). Universiti Teknologi
MARA, 2004.
Shiela Kheirzadeh and Elahe Tavakoli. The Causes of Reading Difficulty :
The Perception of Iranian EFL Post-graduate and Under-graduate
Students. Journal of Language Teaching and Research, Vol. 3, No. 1,
pp. 147-152, January, 2012.
Vacca and Others. Reading and Learning to Read. United States of America :
Pearson Education, 2006.

