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บทคัดย่อ
งานวิจยั นี ้มีความมุง่ หมายเพื่อ 1) ศึกษาผลของการอ่านโดยการวิเคราะห์ประโยคของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2) เปรี ยบเทียบผลของการอ่านระหว่างหลังเรี ยนกับก่อนเรี ยน
การอ่านโดยการวิเคราะห์ประโยคของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ กลุม่ ตัวอย่าง คือ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) ชันปี
้ ที่ 2 ที่เรี ยนวิชา
การอ่านและการตีความ จานวน 1 หมูเ่ รี ยน นักศึกษา 28 คน ได้ มาโดยการสุม่ อย่างง่าย
รูปแบบของการวิจยั เป็ นการทดลองกลุม่ เดี่ยว มีการสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน เครื่ องมือที่ใช้ ใน
การวิจยั คือ บทอ่านจานวน 11 เรื่ อง แผนการสอนจานวน 11 แผน และแบบทดสอบ
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือกจานวน 40 ข้ อ สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
คือ ค่าเฉลี่ย (̅X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบสมมุตฐิ านโดยใช้ คา่ t-test
Dependent Samples ผลการวิจยั พบว่า การวิเคราะห์ประโยคทาให้ นกั ศึกษามีคะแนนการอ่าน
หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน และคะแนนการอ่านหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
คํำสํำคํญ ผลของการอ่าน การอ่าน การวิเคราะห์ประโยค นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ABSTRACT
The purposes of this study were 1) to study the effects of reading through
sentence analysis of English Program students and 2) to compare the students’ reading
achievement before and after the experiment. The samples of this study were 28 English
Program students of Faculty of Humanities and Social Sciences, who were studying
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Reading and Text Interpretation Course and were recruited by Simple Random
Sampling. The design of this study was One-Group Pretest Posttest Design. The
research instruments were 11 reading passages, 11 lesson plans, and 40 items of
pretest and posttest with 5 multiple choices. The statistics used to analyze the collected
data were Mean ( X̅), Standard Deviation (S.D.), and the hypothesis was tested by t-test
Dependent Samples. The study revealed that sentence analyzing helped the students
improve their reading achievement, that is, their posttest scores were higher than the
pretest scores with the statistical significant difference at .01 level.
Key Words: Effects of Reading, Reading, Reading Analysis, English Program Students
บทนํำ
ประเทศไทยมีการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษให้ กบั นักเรี ยนไทยมานาน ดังปรากฏใน
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั รัชกาลที่ 4 พระองค์ได้ มี
สัมพันธไมตรี กบั ประเทศทางยุโรปและเห็นความสาคัญของภาษาอังกฤษ จึงได้ มีพระบัญชาให้ จ้าง
ชาวต่างชาติ คือนางแอนนา ลีโอโนเวนส์ (Anna Leonowens) มาสอนภาษาอังกฤษให้ แก่พระราช
โอรส พระราชธิดา และพระบรมวงศานุวงศ์ในพระราชวัง (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี , 2556: 1)
หลังจากนันก็
้ มีการจัดการเรี ยนการสอนภาษา อังกฤษให้ กบั นักเรี ยนไทยทุกระดับชันทั
้ ว่ ประเทศ
สาหรับการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษให้ กบั นักศึกษาระดับอุดมศึกษานันมี
้ การ
บรรจุไว้ ในทุกหลักสูตรในลักษณะเป็ นรายวิชาพื ้นฐาน (Fundamental Courses) หรื อรายวิชา
บังคับ (Required Courses) โดยนักศึกษาทุกคน ทุกสาขาวิชาจะต้ องเรี ยนรายวิชาดังกล่าวนี ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ก็เป็ นมหาวิทยาลัยหนึง่ ที่จดั การศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมี
หลักสูตรเป็ นของมหาวิทยาลัยเอง ภายใต้ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปี พ.ศ. 2548 มี รายวิชา
พื ้นฐานอยู่ 2 รายวิชา วิชาละ 3 หน่วยกิต ใช้ เวลาเรี ยนสัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง ได้ แก่ 1) ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารและการสืบค้ น และ 2) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรี ยน (หลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ พุทธศักราช 2548: 2)
ผู้วิจยั เป็ นอาจารย์ที่สอนนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ทังหลั
้ กสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
(ศศ.บ) และครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปี พ.ศ. 2548 โดยสอนรายวิชาการอ่านเป็ นส่วนใหญ่ จาก

3

ประสบการณ์ที่ผา่ นมาพบว่า นักศึกษาจะไม่เข้ าใจสิ่งที่อ่านเนื่องจากนักศึกษาออกเสียงภาษา
อังกฤษไม่ถกู รู้ ความหมายของคาศัพท์ไม่มาก ไม่เข้ าใจโครงสร้ างของประโยคในเนื ้อหาที่อา่ น
แปลความผิดจากเนื ้อหา และสรุปเนื ้อหาไม่ได้ เมื่อทาการสอบปลายภาคของแต่ละภาคเรี ยน
พบว่านักศึกษาจานวน 1 ใน 3 ของแต่ละหมูเ่ รี ยนได้ เกรด 0 , 1 (ผ่าน) และ 1.5 (สุรชัย
ปิ ยานุกลู , 2548 - 2551)
ผู้วิจยั จึงคิดหาวิธีการเพื่อช่วยให้ นกั ศึกษาเข้ าใจในสิ่งที่อ่านและตอบคาถามจากเรื่ องที่
อ่านได้ สามารถทาคะแนนการอ่านได้ สงู ขึ ้น จากการศึกษาค้ นคว้ า ผู้วิจยั พบว่าวิธีการหนึง่ ที่จะ
ช่วยให้ นกั ศึกษาเข้ าใจเรื่ องที่อา่ นคือการวิเคราะห์ประโยค การวิเคราะห์ประโยคหมายถึงการที่
นักศึกษาสามารถแยกได้ ว่าในประโยคซับซ้ อนนันอะไรเป็
้
นประธานหลัก (Main Subject)
กริยาหลัก (Main Verb) และส่วนขยาย (Complement) ของประโยค เมื่อเข้ าใจแต่ละประโยค
ก็ยอ่ มเข้ าใจความหมายทังเรื
้ ่ องได้ การที่นกั ศึกษาจะสามารถวิเคราะห์ประโยคได้ อ่านได้ สื่อสาร
ได้ นักศึกษาจะต้ องมีความรู้ในเรื่ องหลักไวยากรณ์พื ้นฐาน เช่นเรื่ อง Tense และ เรื่ องโครงสร้ าง
ของประโยค (Fotos, 2001, Larsen-Freemen, 2001, Savage, Bitterlin, and Price, 2010)
การมีความรู้ดีในเรื่ องโครงสร้ างของประโยค และความรุ้ในเรื่ องเสียง (Phones) คาศัพท์
(Vocabulary) และความรู้เกี่ยวกับโลก (World Knowledge) ทาให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจสิ่งที่อา่ นได้ ตรง
กับที่ผ้ เู ขียนต้ องการ (Horowitz, 1997, Foertsch,1998, Smith, 2004, Pardede, 2011) เมื่ออ่าน
ได้ เข้ าใจแล้ ว ก็สามารถตอบคาถามจากเรื่ องที่อา่ นได้ ถกู ต้ องและทาให้ ได้ คะแนนสูงขึ ้น
จากความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจยั จึงจะนาวิธีการวิเคราะห์
ประโยคมาฝึ กให้ นกั ศึกษาได้ นาไปใช้ ในกระบวนการอ่าน และผู้วิจยั จะศึกษาผลของวิธีการอ่าน
โดยการวิเคราะห์ประโยคจากคะแนนการอ่านหลังเรี ยนของนักศึกษากลุม่ ตัวอย่าง โดยผู้วิจยั เชื่อว่า
คะแนนหลังเรี ยนของนักศึกษาจะต้ องสูงกว่าคะแนนก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ก่อให้ เกิด
ผลดีตอ่ นักศึกษา และอาจารย์ที่สอนวิชาการอ่าน

ควำมมุ่งหมำยของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลของการอ่านโดยการวิเคราะห์ประโยคของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลของการอ่านระหว่างหลังเรี ยนกับก่อนเรี ยนการอ่านโดยการ
วิเคราะห์ประโยคของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

4

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
1. ประชำกร ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้คือ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชันปี
้ ที่ 2 จานวน 59 คน
2. กลุ่มตัวอย่ ำง กลุม่ ตัวอย่างได้ แก่นกั ศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ชันปี
้ ที่ 2 จานวน 28 คน

เครื่ องมือที่ใช้ ในกำรวิจัย
เครื่องมือ เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่
1. แผนการสอน จานวน 11 แผน แผนละ 3 คาบ (150 นาที) ต่อสัปดาห์
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านก่อนเรี ยน และหลังเรี ยน ชนิดเลือกตอบ 5
ตัวเลือก จานวน 40 ข้ อ
กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อให้ นกั ศึกษาทราบว่า นักศึกษาจะเป็ นกลุม่ ตัวอย่างทดลอง
วิธีการอ่านโดยการวิเคราะห์ประโยค
2. ทาการทดสอบก่อนการทดลอง แล้ วเก็บคะแนนเอาไว้
3. ทาการสอนอ่านตามแผนการสอน
4. ทาการทดสอบหลังการทดลอง
5. วิเคราะห์ข้อมูล
กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
1. ข้ อมูลจากคะแนนการทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน วิเคราะห์โดยใช้ ̅X และ S.D.
2. ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ คา่ t-test Dependent Samples

ผลกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ในการวิจยั เรื่ อง ผลของการอ่านโดยการวิเคราะห์ประโยคนัน้ ผู้วิจยั ขอเสนอผลการวิจยั
ตามความมุง่ หมายของการวิจยั ดังต่อไปนี ้
1. ศึกษาผลของการอ่านโดยการวิเคราะห์ประโยค ผลของการอ่านดูได้ จากคะแนน
ทดสอบหลังเรี ยน ดังตาราง 1 ต่อไปนี ้
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ตำรำง 1 คะแนนทดสอบหลังเรี ยนการอ่านของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
จานวนนักศึกษา
F (28 คน)
3
3
1
2
2
2
1
1
1
1
3
1
2
1
3
1
รวม 28 คน
̅
X

S.D.

คะแนนที่สอบได้
(x = 40 คะแนน)
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
-

คะแนนรวม
(∑ fx)
57
60
21
44
46
50
26
27
28
29
90
31
64
33
102
35
743
26.54
5.46

จากตาราง 1 จะเห็นว่านักศึกษากลุม่ ตัวอย่าง สาขาวิชาภาษาอังกฤษทาคะแนนการอ่าน
เฉลี่ยทังห้
้ องเรี ยนได้ 26.54 คะแนน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ได้ = 5.46 สอบผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 50 (20 คะแนน) จานวน 25 คน คะแนนสูงสุด คือ 35 คะแนน และคะแนน
ต่าสุด คือ 19 คะแนน
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2. เปรี ยบเทียบคะแนนทดสอบก่อนเรี ยนการอ่านกับหลังเรี ยนโดยการวิเคราะห์ประโยค
ของนักศึกษากลุม่ ตัวอย่าง
ตำรำง 2 คะแนนทดสอบก่อนเรี ยนการอ่านของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
จานวนนักศึกษา
F (28 คน)
1
2
4
1
2
4
4
2
1
1
1
1
2
1
1
รวม 28 คน
̅
X

S.D.

คะแนนที่สอบได้
(x = 40 คะแนน)
12
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
-

คะแนนรวม
(∑ fx)
12
28
60
16
34
72
80
42
22
23
24
25
52
27
28
545
19.46
4.38

จากตาราง 2 จะเห็นว่านักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่างจานวน 28
คน มีคะแนนเฉลี่ย (̅X) การสอบก่อนเรี ยนการอ่านโดยการวิเคราะห์ประโยค เท่ากับ 19.46
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ผู้สอบได้ คะแนนสูงสุดมี 1 คน ได้ 28 คะแนน ผู้ที่สอบได้ คะแนนต่าสุดมี 1 คน ได้ 12
คะแนน มีผ้ สู อบผ่านเกณฑ์ 20 คะแนน (ร้ อยละ 50) เท่ากับ 14 คน
จะเห็นว่าค่าเฉลี่ย (X̅) ของคะแนนแบบทดสอบหลังเรี ยนได้ เท่ากับ 26.54 คะแนน และ
คะแนนทดสอบก่อนเรี ยนได้ เท่ากับ 19.46 คะแนน คะแนนทดสอบหลังเรี ยนสูงกว่าคะแนน
ทดสอบก่อนเรี ยนเท่ากับ 7.08 คะแนน (26.54 - 19.46)
จากสมมุตฐิ านที่ตงไว้
ั ้ วา่ คะแนนทดสอบหลังเรี ยนของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .01 ผู้วิจยั จึงทาการทดสอบสมมุตฐิ าน
ด้ วย t-test Dependent Samples ได้ ผลดังตาราง 3 ดังต่อไปนี ้
ตำรำง 3 ผลการทดสอบสมมุตฐิ านด้ วย t-test Dependent Samples
คะแนนทดสอบก่อนเรี ยน คะแนนทดสอบหลังเรี ยน
(40 คะแนน)
(40 คะแนน)
19.46
26.54

t-test Dependent
Samples
13.55

Significant
.01

* p ≤ .01
จากตาราง 3 จะเห็นว่าคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรี ยน (26.54) สูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรี ยน (19.46) ที่ระดับนัยสาคัญ .01 เป็ นไปตามสมมุตฐิ านที่ตงไว้
ั้

สรุ ปผลกำรวิจัย
1. ผลการอ่านโดยการวิเคราะห์ประโยค ดูจากคะแนนทดสอบการอ่านหลังเรี ยน
จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน นักศึกษากลุม่ ตัวอย่างทาคะแนนเฉลี่ยได้ 26.54 คะแนน
2. คะแนนทดสอบการอ่านหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .01

อภิปรำยผล
จากผลการวิจยั ที่ได้ สามารถอภิปรายผลได้ ดงั ต่อไปนี ้
1. ผลการอ่านโดยการวิเคราะห์ประโยค ดูจากคะแนนทดสอบหลังเรี ยน ปรากฏว่า
นักศึกษาสามารถทาคะแนนเฉลี่ยได้ 26.54 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน ในขณะที่ทา
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยนได้ เท่ากับ 19.46 คะแนน สาเหตุที่เป็ นเช่นนี ้เพราะผู้วิจยั ได้ ฝึกให้ นกั ศึกษา
ใช้ วิธีการอ่านโดยการวิเคราะห์ประโยค นักศึกษาได้ ใช้ ความรู้ในเรื่ องความหมายของคาศัพท์
ประเภทของคา หลักไวยากรณ์ และความรู้เดิมในเรื่ องที่อา่ น มาใช้ ในการวิเคราะห์ประโยค
ซึง่ ตรงกับแนวคิดของเนชัน่ (Nation, 2013) แพง มัวคา เบิร์นฮาร์ ดท์ และ คามิล (Pang , Muaka
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Bernhardt, and Kamil , 2013) ที่ชี ้ว่า ความรู้ในเรื่ องคาศัพท์นนท
ั ้ าให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจความหมาย
ของสิ่งที่อา่ น สามารถรับข้ อมูลที่ผ้ เู ขียนส่งมายังผู้อา่ นได้ อย่างถูกต้ อง ผู้อา่ นจะสร้ างความหมาย
จากสิ่งที่อา่ นได้ ก็ตอ่ เมื่อผู้อา่ นรู้ความหมายของคาศัพท์นนั ้ หรื อเข้ าใจคาศัพท์นนจากบริ
ั้
บท
รอบข้ าง ผู้อา่ นใช้ วิธีแยกคาศัพท์ออกเป็ นส่วนๆ เพื่อให้ เห็นการสร้ างคา การเติมหน้ า -หลัง และการ
เข้ ารูปประโยคทางไวยากรณ์ ส่วนความรู้ในเรื่ องหลักไวยากรณ์นนท
ั ้ าให้ ผ้ เู รี ยนสื่อสารกันด้ วย
ความหมายที่ถกู ต้ อง (Savage , Bitterlin , and Price , 2010) เช่นเดียวกันกับลาร์ เซ็น-ฟรี แมน
(Larsen-Freeman , 2001) และโฟโต้ ส์ (Fotos , 2001) ที่กล่าวว่า หลักไวยากรณ์ทาให้ ผ้ เู รี ยน
สื่อสารได้ ถกู ต้ องได้ ความหมายและเหมาะสม และสามารถแก้ ไขข้ อผิดพลาดของตนเองได้
นอกจากนี ้ยังสอดคล้ องกับผลการวิจยั ของกิเอซิเนจาด (Ghiasinejad, 2006) ที่ทาการวิจยั เรื่ อง
ลาดับคาและบริบทคาศัพท์ที่สง่ ผลต่อความเข้ าใจในประโยคโดยกลุม่ ตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนเกรด 2
และเกรด 5 ทาการทดลองให้ กลุม่ ตัวอย่างอ่านประโยคที่มีการเรี ยงแบบ N+N+V , N+N+N
และ N+V+N ปรากฏว่านักเรี ยนคุ้นเคยกับประโยคลักษณะ N+N+V มากกว่าลักษณะแบบอื่น
นอกจากนี ้ยังสอดคล้ องกับงานวิจยั ของนิโคล สวินนี เลิฟ และ ฮาลด์ ( Nicole, Swinney, Love,
and Hald, 2006: 215-31) ที่ได้ ทาการวิจยั ทางอินเตอร์ เน็ตเพื่อศึกษาความเข้ าใจประโยค
ของนักเรี ยน โดยมีเครื่ องมือเป็ นชุดประโยคที่เขียนดี และไม่ดี พร้ อมทังค
้ าศัพท์เป้าหมาย อีกทังมี
้
ภาพและเสียง และมีเฉพาะเสียงประกอบ ผลการวิจยั พบว่า ประโยคที่เขียนดี ถูกหลักไวยากรณ์
ทาให้ ผ้ อู ่านอ่านได้ ตอ่ เนื่อง ถึงแม้ จะมีสิ่งมาขัดจังหวะการอ่าน ประโยคที่ดีๆก็ทาให้ ผ้ อู ่านไม่เสีย
สมาธิกบั สิ่งที่มาขัดจังหวะนัน้
2. คะแนนทดสอบการอ่านหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .01
สาเหตุที่เป็ นเช่นนี ้เพราะนักศึกษาได้ ใช้ ความรู้ในเรื่ องของการวิเคราะห์ประโยคเพื่อใช้ ในการอ่าน
นักศึกษาจะมองหาประธาน กริยา และส่วนขยายของประโยค โดยส่วนที่เป็ นประธานนัน้
นักศึกษาก็จะต้ องมองคาที่เป็ นคานามและมักจะวางไว้ หน้ าประโยค ส่วนคากริยาก็จะอยูใ่ กล้ กัน
กับประธาน นอกนันก็
้ จะเป็ นส่วนขยายของประโยค และนักศึกษาก็สามารถเปิ ดดูความหมาย
ดูประเภทของคาจากพจนานุกรมได้ ทาให้ นกั ศึกษาเข้ าใจความหมายของแต่ละประโยค ดังที่
โฟโต้ ส์ (Fotos , 2001) ที่กล่าวว่า การรู้โครงสร้ างของประโยคทาให้ นกั ศึกษาสามารถสื่อสารกับ
ผู้เขียนได้ ถกู ต้ อง และสอดคล้ องกับสุรชัย ปิ ยานุกลู (Piyanukool , 2001) ที่กล่าวว่าผู้เรี ยน
ภาษาอังกฤษจะอ่านได้ ดี มีประสิทธิภาพต้ องมีความรู้ดงั ต่อไปนี ้ คือ 1) ความรู้ในเรื่ องของเสียง
(Phones) เช่น เสียงสระ (Vowels) เสียงพยัญชนะ (Consonants) เสียงก้ อง (Voiced)
เสียงไม่ก้อง (Voiceless) 2) ความรู้ในเรื่ องของคาศัพท์ (Vocabulary) ประกอบด้ วย รู้ประเภท
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ของคา (Parts of Speech) รู้การออกเสียงของคานันๆ
้ (Pronunciation) รู้ความหมายทังหมด
้
ของคาศัพท์แต่ละคานัน้ (Meanings) 3) ความรู้ในเรื่ องของหลักไวยกรณ์ (Grammars) เช่น
ความรู้ในเรื่ อง Tense และโครงสร้ างของประโยค (Structures) 4) ความรู้รอบตัว (Knowledge
of the World) เช่น ความรู้เหตุการณ์ตา่ งๆ ที่เกิดขึ ้นในโลก และ 5) ความรู้และความสามารถ
ในการแปลให้ เข้ ากับเนื ้อความของเรื่ องนันๆ
้ (Translation) นอกจากนี ้ยังสอดคล้ องกับแนวคิด
ของ สก๊ อต (Scott, 2009) และเพฮา (Peha, 2013) โดยสก๊ อตกล่าวว่า การเข้ าใจประโยคซับซ้ อน
แต่ละประโยคในบทอ่านเป็ นสิ่งสาคัญที่ชว่ ยให้ นกั เรี ยนอ่านตาราเรี ยนได้ เข้ าใจ และเพฮาระบุวา่
การที่ผ้ อู ่านอ่านเหมือนผู้เขียน นัน่ คือผู้เขียนมีจดุ ประสงค์อะไรในการเขียน เขียนโดยใช้ รูปแบบ
อะไร ใช้ ศพั ท์ ใช้ โครงสร้ างประโยคอะไร สิ่งเหล่านี ้ทาให้ ผ้ อู า่ นเข้ าใจเรื่ องที่อ่านตรงกับที่ผ้ เู ขียน
ต้ องการ และสอดคล้ องกับผลการวิจยั ของ มอนต์โกเมอรี มากิไมราจ และโอมัลเลย์
(Montgomerry, Magimairaj, and O’mally,2008) ที่ได้ ทาการศึกษาอิทธิพลของกระบวนการ
ความรู้ ความจา 3 อย่างที่มีตอ่ ความเข้ าใจประโยคซับซ้ อนของนักเรี ยนอายุ 6-12 ขวบ จานวน 52
คน กระบวนการ 3 อย่างประกอบด้ วย ความจาระยะสันเกี
้ ่ยวกับเรื่ องเสียง การควบคุมความตังใจ
้
และความเร็วในการอ่าน ผลการวิจยั พบว่า การอ่านประโยคซับซ้ อนที่นกั เรี ยนคุ้นเคยทาให้
นักเรี ยนเข้ าใจเรื่ อง และจาเรื่ องได้ ดี นอกจากนี ้ยังสอดคล้ องกับงานวิจยั ของโฟเรสแมน
(Foresman, 2006) ที่ได้ ทาการศึกษากับนักศึกษา ต่างชาติที่ไม่มีภาษาอังกฤษเป็ นภาษาที่ 1
ซึง่ มาเรี ยนในมหาวิทยาลัยในรัฐแคลิฟอร์ เนีย วิชาสังคมศึกษาใช้ วิธีเรี ยนโดยการตังประเด็
้
นให้
นักศึกษาได้ คิด อ่าน เขียน พูด โดยเน้ นการฝึ กให้ ร้ ูคาศัพท์ และโครงสร้ างประโยค ที่เกี่ยวข้ องกับ
สิ่งที่นกั ศึกษามีประสบการณ์ หรื อความรู้เดิม ผลการวิจยั พบว่า การที่นกั ศึกษาได้ คิด อ่าน เขียน
พูด จากสิ่งที่พวกเขาได้ มีประสบการณ์ ทาให้ นกั ศึกษาเข้ าใจเนื ้อหาที่อ่านและเขียน ทาให้ มี
ทักษะการเรี ยนภาษาดีขึ ้น
ข้ อเสนอแนะในกำรนํำไปใช้
1. ก่อนใช้ วิธีสอนอ่านโดยการวิเคราะห์ประโยค ต้ องตรวจสอบดูก่อนว่าผู้เรี ยนเข้ าใจ
ความหมายของชนิดของคา (Meaning) และหน้ าที่ (Function) ของชนิดของคาหรื อไม่
และตรวจสอบความเข้ าใจเรื่ องประโยคและ Tense ต่างๆ เสียก่อน
2. เนื ้อเรื่ องที่นามาให้ อา่ น ต้ องมีการเขียนที่ใช้ รูปประโยคหลากหลาย
ข้ อเสนอแนะในกำรวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ควรทาวิจยั เปรี ยบเทียบการสอนอ่านโดยการวิเคราะห์ประโยคกับวิธีการสอนอ่านวิธี
อื่นๆ ที่ไม่เน้ นการวิเคราะห์ประโยค
2. ควรทาวิจยั ผลของการเขียนโดยการวิเคราะห์ประโยค
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