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ผลของการอ่านโดยการวิเคราะห์ประโยค

Effects of Reading through Sentence Analysis

 งานวิจัยน้ีมีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาผลของการ

อ่านโดยการวิเคราะห์ประโยคของนักศึกษาสาขาวิชาภาษา

อังกฤษ 2) เปรียบเทียบผลของการอ่านระหว่างหลังเรียน

กบักอ่นเรยีนการอ่านโดยการวเิคราะหป์ระโยคของนกัศกึษา

สาขาวชิาภาษาองักฤษ กลุม่ตวัอยา่ง คอื นกัศกึษาสาขาวชิา

ภาษาอังกฤษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ชั้นปีที่ 2

ที่เรียนวิชา การอ่านและการตีความ จํานวน 1 หมู่เรียน 

นักศึกษา 28 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย รูปแบบของ

การวิจัยเป็นการทดลองกลุ่มเดี่ยว มีการสอบก่อนเรียน

และหลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ บทอ่านจํานวน 

11 เรื่อง แผนการสอนจํานวน 11 แผน และแบบทดสอบ 

ก่อนเรียนและหลังเรียนชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือกจํานวน 

40 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ( ) และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบสมมุติฐานโดยใช้

ค่า t-test Dependent Samples ผลการวิจัยพบว่า การ

วเิคราะหป์ระโยคทาํใหน้กัศกึษามคีะแนนการอา่นหลงัเรยีน

สูงกว่าก่อนเรียน และคะแนนการอ่านหลังเรียนสูงกว่าก่อน

เรียนอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 

ABSTRACT

 * อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 คำาสำาคัญ:ผลของการอ่าน การวิเคราะห์ประโยค นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 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 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 ( ), 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. 

 KeyWords: Effects of Reading, Reading, Reading Analysis, English Program Students
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 ประเทศไทยมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับ
นกัเรยีนไทยมานาน ดังปรากฏในหลกัฐานทางประวติัศาสตร์
ว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 4 
พระองค์ได้มีสัมพันธไมตรีกับประเทศทางยุโรปและเห็น
ความสําคัญของภาษาอังกฤษ จึงได้มีพระบัญชาให้จ้างชาว
ต่างชาติ คือนางแอนนา ลีโอโนเวนส์ (Anna Leonowens) 
มาสอนภาษาอังกฤษให้แก่พระราชโอรส พระราชธิดา 
และพระบรมวงศานุวงศใ์นพระราชวงั (วิกิพเีดยี สารานกุรมเสร,ี
2556: 1) หลังจากน้ันก็มีการจัดการเรียนการสอนภาษา 
อังกฤษให้กับนักเรียนไทยทุกระดับชั้นทั่วประเทศ 
 สําหรับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้กับ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษานั้นมีการบรรจุไว้ในทุกหลักสูตร
ในลักษณะเป็นรายวิชาพื้นฐาน (Fundamental Courses) 
หรอืรายวชิาบงัคบั (Required Courses) โดยนกัศกึษาทุกคน
ทุกสาขาวิชาจะต้องเรียนรายวิชาดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ก็เป็นมหาวิทยาลัยหน่ึงที่จัดการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา โดยมีหลักสูตรเป็นของมหาวิทยาลัยเอง ภายใต้
เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรอดุมศกึษา สาํนกังานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษา ในหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัราชภฏับรุรีมัย ์
ปี พ.ศ. 2548 มีรายวิชาพื้นฐานอยู่ 2 รายวิชา วิชาละ 3 
หน่วยกิต ใช้เวลาเรียนสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง ได้แก่ 1) ภาษา
องักฤษเพือ่การส่ือสารและการสบืคน้ และ 2) ภาษาองักฤษ
เพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน (หลักสูตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ พุทธศักราช 2548: 2) 
 ผู้วิจัยเป็นอาจารย์ที่สอนนักศึกษา สาขาวิชาภาษา
องักฤษ ทัง้หลกัสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ(ศศ.บ) และครุศาสตร
บัณฑิต (ค.บ.) ปี พ.ศ. 2548 โดยสอนรายวิชาการอ่านเป็น
ส่วนใหญ่ จากประสบการณ์ที่ผ่านมาพบว่า นักศึกษาจะไม่
เขา้ใจสิง่ทีอ่า่นเนือ่งจากนกัศกึษาออกเสยีงภาษา องักฤษไมถ่กู
รู้ความหมายของคําศัพท์ไม่มาก ไม่เข้าใจโครงสร้างของ
ประโยคในเนื้อหาที่อ่าน แปลความผิดจากเนื้อหา และสรุป
เนื้อหาไม่ได้ เมื่อทําการสอบปลายภาคของแต่ละภาคเรียน 
พบว่านักศกึษาจํานวน 1 ใน 3 ของแต่ละหมูเ่รยีนได้เกรด 0 ,
1 (ผ่าน) และ 1.5 (สุรชัย ปิยานุกูล, 2548 - 2551) 

 ผูว้จิยัจงึคดิหาวธิกีารเพือ่ชว่ยให้นกัศกึษาเข้าใจในสิง่
ทีอ่า่นและตอบคาํถามจากเรือ่งทีอ่า่นได ้สามารถทาํคะแนน
การอ่านได้สูงขึ้น จากการศึกษาค้นคว้า ผู้วิจัยพบว่าวิธีการ
หนึ่งท่ีจะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจเรื่องท่ีอ่านคือการวิเคราะห์
ประโยค การวิเคราะห์ประโยคหมายถึงการที่นักศึกษา
สามารถแยกได้ว่าในประโยคซับซ้อนนั้นอะไรเป็นประธาน
หลัก (Main Subject) กริยาหลัก (Main Verb) และส่วน
ขยาย (Complement) ของประโยค เมือ่เขา้ใจแตล่ะประโยค 
กย็อ่มเข้าใจความหมายท้ังเรือ่งได ้การท่ีนกัศึกษาจะสามารถ
วเิคราะหป์ระโยคได ้อา่นได้ สือ่สารได ้นกัศกึษาจะตอ้งมคีวาม
รู้ในเรื่องหลักไวยากรณ์พื้นฐาน เช่นเรื่อง Tense และ เรื่อง
โครงสร้างของประโยค (Fotos, 2001, Larsen-Freemen, 
2001, Savage, Bitterlin, and Price, 2010) การมีความ
รู้ดีในเรื่องโครงสร้างของประโยค และความรุ้ในเรื่องเสียง 
(Phones) คําศัพท์ (Vocabulary) และความรู้เกี่ยวกับโลก 
(World Knowledge) ทําให้ผู้เรียนเข้าใจสิ่งท่ีอ่านได้ตรง
กับที่ผู้เขียนต้องการ (Horowitz, 1997, Foertsch,1998, 
Smith, 2004, Pardede, 2011) เมื่ออ่านได้เข้าใจแล้ว 
ก็สามารถตอบคาํถามจากเรื่องที่อ่านไดถู้กต้องและทําให้ได้
คะแนนสูงขึ้น
 จากความเปน็มาและความสาํคัญของปญัหาดงักลา่ว 
ผู้วิจัยจึงจะนําวิธีการวิเคราะห์ประโยคมาฝึกให้นักศึกษาได้
นําไปใช้ในกระบวนการอ่าน และผู้วิจัยจะศึกษาผลของวิธี
การอ่านโดยการวิเคราะห์ประโยคจากคะแนนการอ่านหลัง
เรยีนของนกัศกึษากลุม่ตวัอยา่ง โดยผู้วจิยัเชือ่วา่คะแนนหลัง
เรยีนของนกัศกึษาจะตอ้งสงูกวา่คะแนนกอ่นเรยีนอยา่งมนียั
สาํคญัทางสถติ ิกอ่ใหเ้กดิผลดตีอ่นกัศกึษาและอาจารยท์ีส่อน
วิชาการอ่าน

ความมุ่งหมายของการวิจัย
 1. เพือ่ศกึษาผลของการอา่นโดยการวเิคราะหป์ระโยค
ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 2. เพือ่เปรยีบเทยีบผลของการอา่นระหว่างหลงัเรยีน
กบัก่อนเรยีนการอา่นโดยการวิเคราะหป์ระโยคของนกัศกึษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

บทนำา
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 ประชากร ประชากรทีใ่ชใ้นการวิจยัครัง้นีคื้อ นกัศกึษา
หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติสาขาวชิาภาษาองักฤษ ช้ันปีท่ี 2 
จํานวน 59 คน
 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักศึกษาหลักสูตร
ศลิปศาสตรบณัฑติสาขาวชิาภาษาองักฤษ ชัน้ปทีี ่2 จาํนวน 
28 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 เครื่องมือ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่
 1. แผนการสอน จํานวน 11 แผน แผนละ 3 คาบ 
(150 นาที) ต่อสัปดาห์
 2. แบบทดสอบวดัความสามารถในการอา่นกอ่นเรยีน 
และหลังเรียน ชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
 1. ปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาทราบว่า 
นักศึกษาจะเป็นกลุ่มตัวอย่างทดลองวิธีการอ่านโดยการ
วิเคราะห์ประโยค

 2. ทําการทดสอบก่อนการทดลอง แล้วเก็บคะแนน
เอาไว้
 3. ทําการสอนอ่านตามแผนการสอน
 4. ทําการทดสอบหลังการทดลอง
 5. วิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล
 1. ข้อมูลจากคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียน วิเคราะห์โดยใช้  และ S.D.
 2. ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่า t-test Dependent 
Samples

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
 ในการวิจัย เรื่อง ผลของการอ่านโดยการวิเคราะห์
ประโยคนั้น ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิจัย
ตามความมุ่งหมายของการวิจัยดังต่อไปนี้
 ศึกษาผลของการอ่านโดยการวิเคราะห์ประโยค 
ผลของการอา่นดไูด้จากคะแนนทดสอบหลงัเรียน ดงัตาราง 1
ต่อไปนี้

 ตาราง1 คะแนนทดสอบหลังเรียนการอ่านของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

จำานวนนักศึกษา
f(28คน)

คะแนนที่สอบได้
(x=40คะแนน)

คะแนนรวม

3 19 57
3 20 60
1 21 21
2 22 44
2 23 46
2 25 50
1 26 26
1 27 27
1 28 28
1 29 29
3 30 90
1 31 31
2 32 64
1 33 33
3 34 102
1 35 35

รวม 28 คน - 743
- 26.54

S.D. - 5.46

(∑fx)
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 จากตาราง1 จะเหน็วา่นกัศกึษากลุม่ตัวอยา่ง สาขาวชิาภาษาองักฤษทําคะแนนการอา่นเฉลีย่ทัง้หอ้งเรยีนได ้26.54 
คะแนน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ได้ = 5.46 สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 (20 คะแนน) จํานวน 25 คน คะแนน
สูงสุด คือ 35 คะแนน และคะแนนต่ําสุด คือ 19 คะแนน
 2. เปรยีบเทยีบคะแนนทดสอบกอ่นเรยีนการอา่นกบัหลงัเรยีนโดยการวเิคราะหป์ระโยค ของนกัศกึษากลุม่ตวัอยา่ง 

 ตาราง2 คะแนนทดสอบก่อนเรียนการอ่านของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

จํานวนนักศึกษา
f (28 คน)

คะแนนที่สอบได้
(x = 40 คะแนน)

คะแนนรวม

1 12 12
2 14 28
4 15 60
1 16 16
2 17 34
4 18 72
4 20 80
2 21 42
1 22 22
1 23 23
1 24 24
1 25 25
2 26 52
1 27 27
1 28 28

รวม 28 คน - 545
- 19.46

S.D. - 4.38

 จากตาราง 2 จะเหน็วา่นกัศกึษาสาขาวชิาภาษาองักฤษ

ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจํานวน 28 คน มีคะแนนเฉลี่ย ( ) การ

สอบก่อนเรียนการอ่านโดยการวิเคราะห์ประโยค เท่ากับ 

19.46 ผู้สอบได้คะแนนสูงสุดมี 1 คน ได้ 28 คะแนน ผู้ที่

สอบได้คะแนนตํ่าสุดมี 1 คน ได้ 12 คะแนน มีผู้สอบผ่าน

เกณฑ์ 20 คะแนน (ร้อยละ 50) เท่ากับ 14 คน

 จะเห็นว่าค่าเฉลี่ย ( ) ของคะแนนแบบทดสอบหลัง

เรียนได้เท่ากับ 26.54 คะแนน และคะแนนทดสอบก่อน

เรียนได้เท่ากับ 19.46 คะแนน คะแนนทดสอบหลังเรียน

สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ 7.08 คะแนน 

(26.54 - 19.46)

 จากสมมตุฐิานทีต่ัง้ไวว้า่คะแนนทดสอบหลงัเรยีนของ

นกัศกึษาสาขาวชิาภาษาอังกฤษ สงูกวา่คะแนนทดสอบกอ่น

เรียนอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 ผู้วิจัยจึงทําการทดสอบ

สมมุติฐานด้วย t-test Dependent Samples ได้ผล

ดังตาราง 3 ดังต่อไปนี้

(∑fx)
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คะแนนทดสอบก่อนเรียน
(40 คะแนน)

คะแนนทดสอบหลังเรียน
(40 คะแนน)

t-test Dependent 
Samples 

Significant

19.46 26.54 13.55 .01

* p ≤ .01

 จากตาราง 3 จะเหน็วา่คะแนนเฉลีย่ของการทดสอบ

หลงัเรยีน (26.54) สงูกวา่คะแนนเฉลีย่ของการทดสอบก่อน

เรียน (19.46) ที่ระดับนัยสําคัญ .01 เป็นไปตามสมมุติฐาน

ที่ตั้งไว้

สรุปผลการวิจัย

 1. ผลการอา่นโดยการวเิคราะหป์ระโยค ดจูากคะแนน

ทดสอบการอ่านหลังเรียน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน 

นักศึกษากลุ่มตัวอย่างทําคะแนนเฉลี่ยได้ 26.54 คะแนน

 2. คะแนนทดสอบการอา่นหลงัเรยีนสงูกวา่กอ่นเรยีน

อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .01

อภิปรายผล

 จากผลการวจัิยทีไ่ด้ สามารถอภปิรายผลได้ดังตอ่ไปนี ้

 1. ผลการอา่นโดยการวเิคราะหป์ระโยค ดจูากคะแนน

ทดสอบหลงัเรยีน ปรากฏวา่นกัศกึษาสามารถทาํคะแนนเฉลีย่

ได้ 26.54 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน ในขณะที่

ทําคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนได้เท่ากับ 19.46 คะแนน สาเหตุ

ที่เป็นเช่นนี้เพราะผู้วิจัยได้ฝึกให้นักศึกษาใช้วิธีการอ่านโดย

การวิเคราะห์ประโยค นักศึกษาได้ใช้ความรู้ในเรื่องความ

หมายของคําศพัท์ ประเภทของคํา หลกัไวยากรณ ์และความ

รูเ้ดมิในเรือ่งทีอ่า่น มาใชใ้นการวเิคราะหป์ระโยค ซึง่ตรงกบั

แนวคิดของเนชั่น (Nation, 2013) แพง มัวคา เบิร์นฮาร์ดท์

และ คามิล (Pang , Muaka Bernhardt, and Kamil , 

2013) ที่ชี้ว่า ความรู้ในเรื่องคําศัพท์นั้นทําให้ผู้เรียนเข้าใจ

ความหมายของสิง่ทีอ่า่น สามารถรบัขอ้มลูทีผู้่เขยีนสง่มายงั

ผูอ้า่นไดอ้ยา่งถกูต้อง ผูอ้า่นจะสร้างความหมายจากสิง่ทีอ่่าน

ได้ก็ต่อเมื่อผู้อ่านรู้ความหมายของคําศัพท์นั้น หรือเข้าใจคํา

ศัพท์น้ันจากบริบท รอบข้าง ผู้อ่านใช้วิธีแยกคําศัพท์ออก

เป็นส่วนๆ เพื่อให้เห็นการสร้างคํา การเติมหน้า-หลัง และ

การเข้ารูปประโยคทางไวยากรณ์ ส่วนความรู้ในเร่ืองหลัก

ไวยากรณ์นั้นทําให้ผู้เรียนสื่อสารกันด้วยความหมายท่ีถูก

ต้อง (Savage , Bitterlin , and Price , 2010) เช่นเดียวกัน

กับลาร์เซ็น-ฟรีแมน (Larsen-Freeman , 2001) และโฟโต้

ส์ (Fotos , 2001) ที่กล่าวว่า หลักไวยากรณ์ทําให้ผู้เรียน

สื่อสารได้ถูกต้องได้ความหมายและเหมาะสม และสามารถ

แก้ไขข้อผิดพลาดของตนเองได้ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ

ผลการวจิยัของกเิอซิเนจาด (Ghiasinejad, 2006) ทีท่าํการ

วิจัยเรื่องลําดับคําและบริบทคําศัพท์ท่ีส่งผลต่อความเข้าใจ

ในประโยคโดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนเกรด 2 และเกรด 

5 ทําการทดลองให้กลุ่มตัวอย่างอ่านประโยคที่มีการเรียง

แบบ N+N+V , N+N+N และ N+V+N ปรากฏว่านักเรียน

คุ้นเคยกับประโยคลักษณะ N+N+V มากกว่าลักษณะแบบ

อืน่ นอกจากนีย้งัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนโิคล สวนิน ีเลิฟ 

และ ฮาลด์ ( Nicole, Swinney, Love, and Hald, 2006: 

215-31) ท่ีได้ทําการวิจัยทางอินเตอร์เน็ตเพื่อศึกษาความ

เข้าใจประโยค ของนกัเรยีน โดยมีเครือ่งมอืเป็นชุดประโยคที่

เขียนด ีและไมด่ ีพรอ้มท้ังคาํศพัท์เป้าหมาย อกีท้ังมภีาพและ

เสยีง และมเีฉพาะเสยีงประกอบ ผลการวจิยัพบวา่ ประโยค

ท่ีเขียนด ีถูกหลกัไวยากรณ ์ทําใหผู้อ้า่นอา่นไดต่้อเนือ่ง ถึงแม้

จะมีสิ่งมาขัดจังหวะการอ่าน ประโยคที่ดีๆ ก็ทําให้ผู้อ่านไม่

เสียสมาธิกับสิ่งที่มาขัดจังหวะนั้น

 2. คะแนนทดสอบการอ่านหลังเรียนสูงกว่าก่อน

เรียนอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะ

นักศึกษาได้ใช้ความรู้ในเรื่องของการวิเคราะห์ประโยคเพื่อ

ใช้ในการอ่าน นักศึกษาจะมองหาประธาน กริยา และส่วน

ขยายของประโยค โดยส่วนที่เป็นประธานนั้นนักศึกษาก็จะ

ต้องมองคําที่เป็นคํานามและมักจะวางไว้หน้าประโยค ส่วน

คํากริยาก็จะอยู่ใกล้กันกับประธาน นอกนั้นก็จะเป็นส่วน

ขยายของประโยค และนักศกึษาก็สามารถเปิดดคูวามหมาย 
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ดูประเภทของคําจากพจนานุกรมได้ ทําให้นักศึกษาเข้าใจ

ความหมายของแต่ละประโยค ดังที่ โฟโต้ส์ (Fotos , 2001) 

ทีก่ล่าววา่ การรูโ้ครงสรา้งของประโยคทําใหน้กัศึกษาสามารถ

สือ่สารกบัผูเ้ขยีนได้ถกูต้อง และสอดคล้องกบัสรุชยั ปยิานุกูล

(Piyanukool , 2001) ทีก่ลา่ววา่ผูเ้รยีนภาษาองักฤษจะอ่าน

ได้ดี มีประสิทธิภาพต้องมีความรู้ดังต่อไปนี้ คือ 1) ความรู้

ในเรื่องของเสียง (Phones) เช่น เสียงสระ (Vowels) เสียง

พยัญชนะ (Consonants) เสียงก้อง (Voiced) เสียงไม่ก้อง 

(Voiceless) 2) ความรู้ในเรื่องของคําศัพท์ (Vocabulary) 

ประกอบด้วย รู้ประเภทของคํา (Parts of Speech) รู้การ

ออกเสยีงของคํานัน้ๆ (Pronunciation) รู้ความหมายทัง้หมด

ของคําศัพท์แต่ละคํานั้น (Meanings) 3) ความรู้ในเรื่องของ

หลักไวยกรณ์ (Grammars) เชน่ ความรูใ้นเรือ่ง Tense และ

โครงสร้างของประโยค (Structures) 4) ความรู้รอบตัว 

(Knowledge of the World) เช่น ความรู้เหตุการณ์ต่างๆ 

ทีเ่กดิขึน้ในโลก และ 5) ความรูแ้ละความสามารถในการแปล

ให้เข้ากับเนื้อความของเรื่องนั้นๆ (Translation) นอกจากนี้

ยงัสอดคล้องกับแนวคิดของ สกอ๊ต (Scott, 2009) และเพฮา 

(Peha, 2013) โดยสกอ๊ตกลา่ววา่ การเขา้ใจประโยคซบัซอ้น

แตล่ะประโยคในบทอา่นเปน็สิง่สาํคญัทีช่ว่ยใหน้กัเรยีนอา่น

ตาํราเรยีนไดเ้ขา้ใจ และเพฮาระบวุ่าการทีผู่อ้า่นอา่นเหมอืน

ผู้เขียน น่ันคือผู้เขียนมีจุดประสงค์อะไรในการเขียน เขียน

โดยใช้รูปแบบอะไร ใช้ศัพท์ ใช้โครงสร้างประโยคอะไร สิ่ง

เหล่านี้ทําให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องที่อ่านตรงกับที่ผู้เขียนต้องการ 

และสอดคล้องกบัผลการวจิยัของ มอนตโ์กเมอร ีมากิไมราจ

และโอมัลเลย์ (Montgomerry, Magimairaj, and 

O’mally,2008) ทีไ่ดท้าํการศกึษาอทิธพิลของกระบวนการ

ความรู้ ความจํา 3 อย่างที่มีต่อความเข้าใจประโยคซับซ้อน

ของนักเรียนอายุ 6-12 ขวบ จํานวน 52 คน กระบวนการ 

3 อย่างประกอบด้วย ความจําระยะสั้นเกี่ยวกับเรื่องเสียง 

การควบคุมความตัง้ใจ และความเรว็ในการอา่น ผลการวจิยั

พบวา่ การอา่นประโยคซบัซอ้นทีนั่กเรียนคุน้เคยทําใหน้กัเรยีน

เข้าใจเรื่อง และจําเรื่องได้ดี นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงาน

วิจัยของโฟเรสแมน (Foresman, 2006) ที่ได้ ทําการศึกษา

กับนักศึกษา ต่างชาติที่ไม่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 1 ซึ่ง

มาเรียนในมหาวิทยาลัยในรัฐแคลิฟอร์เนีย วิชาสังคมศึกษา

ใช้วิธีเรียนโดยการตั้งประเด็นให้นักศึกษาได้คิด อ่าน เขียน 

พูด โดยเน้นการฝึกให้รู้คําศัพท์ และโครงสร้างประโยค 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่ทีน่กัศกึษามปีระสบการณ ์หรือความรูเ้ดมิ

ผลการวิจัยพบว่า การท่ีนักศึกษาได้คิด อ่าน เขียน พูด 

จากสิ่งท่ีพวกเขาได้มีประสบการณ์ ทําให้นักศึกษาเข้าใจ

เนื้อหาที่อ่านและเขียน ทําให้มีทักษะการเรียนภาษาดีขึ้น

ข้อเสนอแนะในการนำาไปใช้

 1. กอ่นใชว้ธิสีอนอา่นโดยการวเิคราะหป์ระโยค ตอ้ง

ตรวจสอบดกูอ่นวา่ผูเ้รยีนเขา้ใจความหมายของชนดิของคาํ 

(Meaning) และหน้าที่ (Function) ของชนิดของคําหรือไม่ 

และตรวจสอบความเข้าใจเรื่องประโยคและ Tense ต่างๆ 

เสียก่อน

 2. เนื้อเรื่องท่ีนํามาให้อ่าน ต้องมีการเขียนท่ีใช้รูป

ประโยคหลากหลาย

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรทําวิจัยเปรียบเทียบการสอนอ่านโดยการ

วิเคราะห์ประโยคกับวิธีการสอนอ่านวิธีอื่นๆ ที่ไม่เน้นการ

วิเคราะห์ประโยค

 2. ควรทําวิจัยผลของการเขียนโดยการวิเคราะห์

ประโยค
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