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ความสามารถด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและความสัมพันธ์
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บทคัดย่อ

งานวิจยั นีม้ งุ่ ศึกษาระดับความสามารถด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถ
ด้านไวยากรณ์กับทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ผู้วิจัยใช้ตารางการก�ำหนดขนาดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and
Morgan (1970) ได้กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั นี้ จ�ำนวน 370 คน จากนัน้ ใช้วธิ กี ารสุม่ แบบง่าย เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
คือ แบบทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ ซึ่งครอบคลุม ความรู้ไวยากรณ์ ทักษะการอ่านและทักษะการเขียน

โดยอิงเกณฑ์การทดสอบตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( x )
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าร้อยละ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation)
ผลการวิจัยพบว่า 1) ความสามารถด้านไวยากรณ์ ทักษะการอ่านและทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
อยู่ในระดับต�่ำ 2) ระดับความสามารถด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษมีความสัมพันธ์ทางบวกกับทักษะการอ่านและ
ทักษะการเขียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ค�ำส�ำคัญ: ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ, ความสามารถด้านไวยากรณ์, ทักษะการอ่าน, ทักษะการเขียน
Abstract

The purposes of this study were to investigate students’ English grammar ability and
its relationship with reading and writing skills of Matthayomsuksa 3 students in the Secondary
Educational Service Area Office 16 (SEA 16). The researcher employed the table for determining
sample size proposed by Krejcie and Morgan (1970). The determined sample size was 370 students’
simple random sampling was then applied to obtain individual subjects. The instrument was
an English test covering grammar, reading, and writing skills in which the test items were based
on the Ministry of Education’s curriculum specification. The statistics used were mean ( x ),
standard deviation (S.D.), percentage, and Pearson’s correlation. The results of this study were
as follows: 1) the levels of students’ English grammar ability, reading and writing skills were low.

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง “ความสามารถด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและการจัดการเรียนการสอน
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16
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วิทยาเขตหาดใหญ่
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2) There were positive relationships between English grammar ability and reading skills, and
between English grammar ability and writing skills. The correlationwas significant at the
0.01 level.
Keywords: English grammar, English grammar ability, reading skill, writing skill

บทน�ำ

ภาษาอังกฤษมีบทบาทส�ำคัญในการสือ่ สารในชีวติ ของคนไทย และผูค้ นทัว่ โลกทัง้ ทางด้านการเมือง
เศรษฐกิจ การศึกษา และด้านอืน่ ๆ จึงเปรียบดัง่ ภาษานานาชาติ (International Language) ทีม่ ผี คู้ นส่วนใหญ่
นิยมใช้เพื่อสื่อสารระหว่างประเทศมากที่สุดในปัจจุบัน (Crystal, 1997) จากบทบาทและความส�ำคัญของ
การใช้ภาษาอังกฤษดังกล่าว ผู้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในทักษะต่างๆ จ�ำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และ
ใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง ดังที่ Long and Richards (1987) ระบุว่า ไวยากรณ์เป็นแกนหลักของ
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ผูเ้ รียนภาษาทีส่ องและภาษาต่างประเทศจ�ำเป็นต้องเรียนรูเ้ กีย่ วกับโครงสร้าง
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษทั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารให้ถูกต้องและสมบูรณ์ สอดคล้องกับ Canale
and Swain (1980) ที่ระบุว่า ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ไวยากรณ์มีความส�ำคัญในการพัฒนา
ความถูกต้องในการใช้ภาษา (Accuracy) ผู้เรียนภาษาอังกฤษที่มีพื้นฐานไวยากรณ์ดี จะสามารถเรียน
ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด การอ่าน และการเขียนได้เร็วกว่าและดีกว่าผู้ที่ไม่รู้หรือรู้ไวยากรณ์อังกฤษน้อย
(นเรศ สุรสิทธิ,์ 2547) และความรูด้ า้ นไวยากรณ์เป็นเครือ่ งมือส�ำคัญในการสนับสนุนการสือ่ สารทัง้ 4 ทักษะ
ของนักเรียนทุกระดับชั้น (Parrott, 2000) จึงสรุปได้ว่า การมีความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ มีความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์ต่อการพัฒนาทักษะอื่นๆ และจะสามารถต่อยอดไปสู่ระดับที่สูงขึ้น ทั้งทักษะการฟัง
พูด อ่าน และเขียน ด้วยเหตุนี้ในการจัดการเรียนการสอนครูจ�ำเป็นต้องสอนกฎโครงสร้างไวยากรณ์อย่าง
ละเอียดและถูกต้อง (Burges and Etherington, 2002; Ebsworth and Schweers, 1997; Potgieter and
Conradie, 2013)
ถึงแม้ว่าหลักสูตรการเรียนการสอนของประเทศไทยจะให้ความส�ำคัญกับวิชาภาษาอังกฤษและ
การพัฒนาทักษะดังกล่าว แต่ผลสัมฤทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับทักษะภาษาอังกฤษยังอยู่ในระดับค่อนข้างต�่ำ ดังจะ
เห็นได้จากผลการส�ำรวจความสามารถทางภาษาอังกฤษตั้งแต่ปี 2009-2015 ของบริษัท Education First
ซึ่งเป็นผู้น�ำด้านการเรียนต่อต่างประเทศ และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทั่วโลกที่ได้จัดอันดับระดับทักษะ
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากแบบทดสอบวัดระดับ (Placement test) ที่มีการวัดทั้งความสามารถ
ด้านไวยากรณ์ ค�ำศัพท์ การอ่าน และการฟัง ผลปรากฏว่า ประเทศไทยมีผลคะแนนอยู่ในระดับต�่ำมาก
ติดต่อกันจนถึงปัจจุบนั (ดัชนีความสามารถทางภาษาอังกฤษ, 2015) และยิง่ ไปกว่านัน้ ผลคะแนนการทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : ONET) พบว่าคะแนนวิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรียนทัว่ ประเทศตัง้ แต่ปกี ารศึกษา 2555-2557 มีคา่ คะแนนเฉลีย่ อยูท่ ี่ ร้อยละ 28.71, 30.35
และ 27.46 ตามล�ำดับ ซึง่ ถือว่าต�ำ่ กว่าเกณฑ์การประเมินทีส่ ถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
ก�ำหนดไว้ ทั้งยังสอดคล้องกับรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพผู้เรียนในมิติ O-NET ปีการศึกษา 2557 ของ
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ซึง่ ได้เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556-2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระดับประเทศ ระดับส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและระดับส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 พบว่า ระดับประเทศ มีคา่
คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษอยู่ที่ 30.35 และ 27.46 ตามล�ำดับ ซึ่งมีค่าคะแนนพัฒนาเท่ากับ -2.89
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ระดับส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีค่าคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษอยู่ที่ 29.99 และ
27.90 ตามล�ำดับ ซึ่งมีค่าคะแนนพัฒนาเท่ากับ -2.90 และระดับส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 16 มีค่าคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษอยู่ที่ 31.29 และ 27.70 ตามล�ำดับ ซึ่งมีค่าคะแนนพัฒนา
เท่ากับ -3.59 จากผลดังทีไ่ ด้กล่าวมาชีใ้ ห้เห็นว่า ค่าคะแนนเฉลีย่ และค่าคะแนนพัฒนาของวิชาภาษาอังกฤษ
อยู่ระดับต้องปรับปรุงในทุกระดับ จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ควรเร่งรัดพัฒนาทักษะต่างๆทางด้านภาษาอังกฤษ
(ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16, 2557)
จากความส�ำคัญของทักษะด้านไวยากรณ์ทสี่ ง่ ผลต่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านอืน่ ๆ และ
จากภาวะวิกฤติโดยรวมของคะแนนวิชาภาษาอังกฤษซึง่ สะท้อนจากคะแนน O-NET ของส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จึงจ�ำเป็นต้องศึกษาความสามารถด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ซึง่ เปรียบเสมือน
แกนหลักของการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษว่าอยูใ่ นระดับใดและส่งผลต่อการพัฒนาทักษะอืน่ ๆ
ในปัจจุบนั หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทักษะการอ่านและการเขียน ซึง่ นเรศ สุรสิทธิ์ (2547) ระบุวา่ ไวยากรณ์
มีความส�ำคัญต่อทักษะการอ่านและการเขียนมากกว่าทักษะการฟังและการพูด เพราะความรู้ไวยากรณ์
จะท�ำให้การอ่านได้เข้าใจและเขียนได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. นิยามไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและความส�ำคัญของการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ผู้เชี่ยวชาญด้านไวยากรณ์หลายท่าน ได้ให้นิยามไว้สอดคล้องกัน ซึ่งสรุปได้ว่าไวยากรณ์ คือ
กฎเกณฑ์ของภาษา ซึ่งรวมถึง เสียง ค�ำศัพท์ กลุ่มค�ำประโยค หลักการใช้ค�ำ และการจัดวางค�ำเข้าด้วยกัน
ให้เป็นรูปประโยคที่สามารถสื่อสารกันได้อย่างเข้าใจ (Harmer, 1987; Thornbury ,2000; Cowan, 2008)
Dickins and Woods (1988) ได้กล่าวถึงความส�ำคัญของไวยากรณ์ไว้ว่าถ้าขาดความรู้ด้าน
ดังกล่าวแล้วผูท้ เี่ รียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาทีส่ องจะไม่เกิดความเข้าใจและไม่สามารถสือ่ สารในระดับสูงได้
ไวยากรณ์เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การสื่อสารประสบผลส�ำเร็จและยังเป็นส่วนประกอบส�ำคัญที่สุดในการใช้
ภาษาอังกฤษให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในทุกทักษะทัง้ การฟัง พูด อ่าน และเขียน จึงอาจสรุปได้วา่ ไวยากรณ์
เป็นปัจจัยพืน้ ฐานของรูปแบบการใช้ภาษาให้กบั ผูใ้ ช้หรือผูเ้ รียนภาษานัน้ ๆว่าจะพูดหรือเขียนอย่างไร ผูเ้ รียน
ควรได้รับการฝึกฝนให้จดจ�ำและสามารถน�ำภาษาไปใช้งานได้จริง โดยยึดไวยากรณ์เป็นหลักในการพัฒนา
ทักษะการสื่อสารทั้งสี่ทักษะอันเป็นจุดมุ่งหมายหลักของการเรียนภาษาอังกฤษ
2. ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถด้านไวยากรณ์และการพัฒนาทักษะอืน่ ๆ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
Nunan (2004) กล่าวว่า การเรียนรู้รูปแบบโครงสร้างภาษาเป็นสิ่งสนับสนุนความสามารถในการ
น�ำภาษาไปใช้ได้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของภาษา กล่าวคือหากผู้เรียนภาษามีความรู้หรือความสามารถ
ด้านไวยากรณ์ในระดับดี ก็จะสามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งในทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ได้ดีเช่นกัน สอดคล้องกับที่ Canale and Swain (1980) และ Zhang and Min-Yan (2009) ระบุว่า สิ่งที่
เป็นปัจจัยส�ำคัญในการพูดให้ประสบผลส�ำเร็จ คือ ความรู้ด้านค�ำศัพท์และไวยากรณ์ การรู้โครงสร้าง
ไวยากรณ์ดชี ว่ ยให้ผพู้ ดู สามารถเข้าใจรูปแบบของค�ำ ประโยคและสามารถคิดสร้างประโยคได้ถกู ต้องตามหลัก
ไวยากรณ์ ทั้งยังสามารถพูดสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว (Fluency) และใช้ภาษาอย่างถูกต้อง (Accuracy)
ส�ำหรับบทบาทไวยากรณ์ในการอ่าน คือการทีผ่ เู้ รียนสามารถเข้าใจบทอ่านได้ดขี นึ้ หากมีความรูค้ วามเข้าใจ
ในหลักไวยากรณ์ดี เพราะไวยากรณ์ชว่ ยให้ผอู้ า่ นสามารถมองเห็นหน้าทีข่ องค�ำ โครงสร้างประโยค ซึง่ ช่วยให้
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การอ่านมีประสิทธิภาพมากขึ้น (Mccarthy, 2000) และส�ำหรับในการเขียนไวยากรณ์สนับสนุนการเขียน
เป็นอย่างยิ่ง เพราะหากผู้เรียนมีความรู้และแม่นย�ำในการใช้ไวยากรณ์ ก็จะช่วยให้ผู้เรียนคิด วิเคราะห์ และ
ประเมินการใช้ค�ำ ทั้งยังสามารถใช้ไวยากรณ์ที่เหมาะสมในงานเขียน (Derewianka, 2008)
จากความส�ำคัญดังกล่าว มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ชฎาพร วจนะคัมภีร์ (2554) ท�ำการศึกษา
เกี่ยวกับระดับความรู้พื้นฐานด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
ปริน้ ส์รอยแยลวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จ�ำนวน 285 คน ผลการวิจยั พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มคี วามรูพ้ นื้ ฐาน
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับต�ำ่ กว่าเกณฑ์มาตรฐานทีผ่ วู้ จิ ยั ก�ำหนดไว้ เนือ่ งจากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างที่ผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 27.0 และกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ผ่านเกณฑ์ คิดเป็น
อัตราร้อยละ 73.0 ส่วนคะแนนจากแบบทดสอบวัดระดับความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่าง
มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 14.46 ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.78 ผูว้ จิ ยั ระบุวา่ การทีผ่ เู้ รียนมีพนื้ ฐานไวยากรณ์ตำ�่
ท�ำให้ความสามารถในการเข้าใจภาษาอังกฤษน้อยลงเช่นกัน เช่น นักเรียนไม่สามารถอ่านสือ่ การเรียนการสอน
ที่มีค�ำอธิบายเป็นภาษาอังกฤษได้ เนื่องจากไม่เข้าใจความหมาย เป็นต้น
นอกจากนี้ Hafiz and Tudor (1990) ได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถ
ด้านไวยากรณ์ การอ่านและการเขียน โดยทดลองใช้กจิ กรรมการอ่านแบบกว้างขวาง (Extensive Reading)
สองครั้ง โดยใช้ระยะเวลาสั้น ๆ ในประเทศอังกฤษและปากีสถาน ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศ สามารถน�ำความรู้ด้านค�ำศัพท์ โครงสร้าง ที่ได้เรียนรู้จากการอ่าน
ไปใช้ในงานเขียนของตนเองได้ อาจกล่าวสรุปได้วา่ ผูเ้ รียนอาจน�ำความรู้ ประสบการณ์ทไี่ ด้จากการอ่านถ่าย
โอนไปสู่ทักษะเขียน แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของการปรับใช้ทักษะต่างๆ จากการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
จนเกิดประสิทธิผล ถึงแม้ว่าหลักสูตรการเรียนการสอนของประเทศไทยจะให้ความส�ำคัญกับวิชาภาษา
อังกฤษและการพัฒนาทักษะดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม จากงานวิจัยของ Musigrungsi (2002) พบว่า
การเรียนไวยากรณ์เป็นปัญหาส�ำหรับนักเรียนไทยเพราะนักเรียนคิดว่าไวยากรณ์เป็นสิ่งที่ยาก น่าเบื่อ
ไม่น่าสนใจ ท�ำให้นักเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
จากความส�ำคัญของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษต่อการพัฒนาทักษะอื่นๆ ปัญหาที่พบในการเรียน
การสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ตลอดจนภาวะวิกฤติด้านความสามารถภาษาอังกฤษของนักเรียน
ในส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จึงมีความจ�ำเป็นต้องมีการศึกษาเพือ่ ยืนยันว่านักเรียน
กลุม่ ดังกล่าว มีความรูไ้ วยากรณ์อยูใ่ นระดับทีเ่ ป็นปัญหาในการพัฒนาทักษะอืน่ หรือไม่ โดยเน้นทักษะการอ่าน
และการเขียนซึ่งต้องการความรู้ความเข้าใจไวยากรณ์เพื่อให้อ่านได้อย่างเข้าใจและเขียนได้อย่างถูกต้อง
ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลในการก�ำหนดแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
งานวิจยั นีม้ งุ่ ส�ำรวจระดับความสามารถด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของผูเ้ รียน และความสัมพันธ์
ระหว่างความสามารถด้านไวยากรณ์กับทักษะการอ่านและการเขียน โดยมีค�ำถามวิจัยดังนี้
1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใด
2. ระดับความสามารถด้านไวยากรณ์มคี วามสัมพันธ์กบั ความสามารถด้านการอ่านและการเขียน
หรือไม่ อย่างไร
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วิธีด�ำเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในงานวิจยั ครัง้ นี้ คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ�ำนวน 10,753 คน ซึง่ อยูใ่ นโรงเรียน
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ�ำนวน 370คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้
ตารางการก�ำหนดขนาดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (1970) จากนั้นใช้วิธีการสุ่ม
อย่างง่าย (simple random sampling) โดยให้กลุม่ ตัวอย่างอาสาสมัครเข้าร่วมงานวิจยั ตามจ�ำนวนเป้าหมาย
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น
โดยการศึกษาจากหลักสูตรและตัวชี้วัดวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
แบบทดสอบแบ่งเป็น 3 ตอน ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 : ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�ำนวน 40 ข้อ
โดยผู้วิจัยมีจุดประสงค์วัดระดับความรู้ความเข้าใจด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบเจาะจงประเด็น
(discrete points) โดยเลือกประเด็นอิงเกณฑ์การทดสอบตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เวลาสอบ
40 นาที โดยมีประเด็นดังต่อไปนี้
ตาราง 1 ประเด็นไวยากรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ
ข้อ
ที่

ประเด็นไวยากรณ์

จ�ำนวน คะแนน
ข้อ

1. Tense

4

4

2. Determiner

4

3. Voice
4. Question Tag
5. Relative pronoun/clause

ข้อ
ที่

ประเด็นไวยากรณ์

จ�ำนวน คะแนน
ข้อ

4

4

4

6. Subject and verb
agreement
7. Reported speech

4

4

4

4

8. Preposition

4

4

4
4

4
4

9. Conditional
10. Modifier

4
4

4
4

ตอนที่ 2 : ทักษะการอ่าน (Cloze tests) เป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�ำนวน
2 เรือ่ งๆ ละ 10 ข้อ รวมทัง้ สิน้ 20 ข้อ โดยผูว้ จิ ยั มีจดุ ประสงค์เพือ่ ทดสอบความเข้าใจในบทอ่านและโครงสร้าง
ไวยากรณ์จากเนือ้ เรือ่ งโดยมีจำ� นวนข้อทีท่ ดสอบด้านเนือ้ หาและด้านไวยากรณ์เท่าๆกัน ใช้เวลาสอบ 30 นาที
ตอนที่ 3 : ทักษะการเขียน เป็นข้อสอบแบบอัตนัย ให้นกั เรียนเขียนเรียงความเชิงเรือ่ งเล่าตามหัวข้อ
ที่ระบุ คือ My favorite trip โดยก�ำหนดความยาวประมาณ 8-10 บรรทัดและใช้เวลาในการเขียนภายใน
50 นาที หัวข้อทีก่ ำ� หนดนีอ้ งิ กับหลักสูตรตามระดับของนักเรียน โดยมีเกณฑ์การประเมินงานเขียนทีป่ รับจาก
เกณฑ์ของ O’Malley และ Pierce (1996) และคู่มือครู รายวิชาภาษาอังกฤษ SPRINT 3 (2557) ดังตาราง
ต่อไปนี้
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ตาราง 2 เกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการเขียน
ประเด็น
การ
ประเมิน

ระดับคุณภาพ / ระดับคะแนน
9-10

7-8

5-6

3-4

1-2

เนื้อหาสอดคล้อง
กั บ หั ว ข้ อ ที่ เ ขี ย น
หรือเรื่องที่ก�ำหนด
ทั้งหมด มีใจความ
ส� ำ คั ญ ที่ ชั ด เจน
สมบูรณ์ ใ นระดั บ
ดีมาก

เนื้ อ หาสอดคล้ อ ง
กับหัวข้อทีเ่ ขียนหรือ
เรื่ อ งที่ ก� ำ หนดเป็ น
ส่วนใหญ่มี ใจความ
ส� ำ คั ญ ที่ ชั ด เ จ น
สมบูรณ์ในระดับดี

เนือ้ หาสอดคล้องกับ
หั ว ข้ อ ที่ เ ขี ย นหรื อ
เรื่ อ งที่ ก� ำ หนดใน
ร ะ ดั บ พ อ ใ ช ้ มี
ใจความส� ำ คั ญ ที่
ชั ด เจนสมบู ร ณ์ ใ น
ระดับปานกลาง

เนื้อหาสอดคล้อง
กั บ หั ว ข้ อ ที่ เ ขี ย น
ห รื อ เ รื่ อ ง ที่
ก�ำหนดเล็ก น้อย
สามารถจั บ ใจ
ความส� ำ คั ญ ได้
บางประเด็น

เนือ้ หาไม่สอดคล้อง
กั บ หั ว ข้ อ ที่ เ ขี ย น
หรือเรื่องที่ก�ำหนด
ไม่ ส ามารถจั บ ใจ
ความส�ำคัญได้

งานเขี ย นมี ก าร
เรี ย บเรี ย ง ล� ำ ดั บ
2. การเรียบ เนื้อหาได้ต่อเนื่อง
เรียงความ ทัง้ หมด มีความน่า
คิด
สนใจและน่า
ติ ด ตามในระดั บ
ดีมาก

ง า น เ ขี ย น มี ก า ร
เรี ย บเรี ย ง ล� ำ ดั บ
เนื้ อ หาได้ ต ่ อ เนื่ อ ง
เป็ น ส่ ว นใหญ่ มี
ความน่าสนใจและ
น่าติดตามในระดับดี

ง า น เ ขี ย น มี ก า ร
เรี ย บเรี ย ง ล� ำ ดั บ
เนือ้ หาได้ตอ่ เนือ่ งใน
ระดั บ ปานกลาง มี
ความน่าสนใจและ
น่าติดตาม ในระดับ
ปานกลาง

งานเขี ย นมี ก าร
เรียบเรียง ล�ำดับ
เนื้อหา ต่อเนื่อง
เล็กน้อย มีความ
น่าสนใจและ
น่ า ติ ด ตาม ใน
ระดับน้อย

งานเขียนไม่มีการ
เรี ย บเรี ย ง ล� ำ ดั บ
เนื้ อ หาได้ อ ย่ า ง
ต่อเนือ่ ง ไม่มคี วาม
น่าสนใจและ
ไม่น่าติดตาม

ใช้ไวยากรณ์
ถู ก ต้ อ งทั้ ง หมด
และไม่ มี ข ้ อ ผิ ด
พลาดในการ
สะกดค� ำ

ใช้ไวยากรณ์ถกู ต้อง
เป็ น ส่ ว นใหญ่ แ ละ
ไม่มีข้อผิดพลาดใน
การสะกดค� ำ หรื อ
ผิดเล็กน้อยไม่เกิน
3 แห่ง

ใช้ไวยากรณ์ถูกต้อง
ในระดับพอใช้ และ
ไม่มีข้อผิดพลาดใน
การสะกดค�ำหรือผิด
ปานกลาง ไม่ เ กิ น
5 แห่ง

ใช้ ไ วยากรณ์ ถู ก
ต้องในระดับน้อย
และสะกดค�ำผิด
เกินกว่า 5 แห่ง

ใช้ ไ วยากรณ์ ผิ ด
จ�ำนวนมากสะกด
ค�ำผิดเป็นจ�ำนวน
มาก

1. เนื้อหา

3. การใช้
ภาษา

รวม

(2557)

คะแนน
รวม

10

10

10

30
(100%)

หมายเหตุ: ปรับจากเกณฑ์ของ O’Malley และ Pierce (1996) และคูม่ อื ครู รายวิชาภาษาอังกฤษ SPRINT 3

ตาราง 3 เกณฑ์การตัดสินคุณภาพ
ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

90 ขึ้นไป
70–89
50–69
30–49
≥ 29

ความสามารถด้านการเขียนอยู่ในระดับดีมาก
ความสามารถด้านการเขียนอยู่ในระดับดี
ความสามารถด้านการเขียนอยู่ในระดับพอใช้
ความสามารถด้านการเขียนอยู่ในระดับน้อย
ความสามารถด้านการเขียนอยู่ในระดับน้อยมาก
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้รับการตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรง (Content validity)
ทางด้านภาษา เนื้อหา จากผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 3 ท่าน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.8 – 1.00
น�ำแบบทดสอบไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดส�ำนักงานการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างและน�ำผลมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (P) มีค่าเท่ากับ 0.4
และค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (R) มีค่าเท่ากับ 0.20 ซึ่งหมายความว่าเครื่องมือมีค่าความเชื่อมั่นสูง
3. วิธีการเก็บข้อมูล
ผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้
1. ท�ำหนังสือถึงผู้อ�ำนวยการโรงเรียน ครู และแจ้งนักเรียน โรงเรียนกลุ่มตัวอย่างเพื่อติดต่อ
ขอความร่วมมือ ในการเก็บข้อมูลการวิจัย
2. นัดหมายวัน เวลาด�ำเนินการทดสอบกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 370 คน จากโรงเรียน
กลุ่มตัวอย่าง 10 แห่ง โดยขอทดสอบในคาบเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานหรือคาบที่เหมาะสม
โดยครูผู้สอนและผู้วิจัยเป็นผู้คุมสอบ ทั้งนี้การนัดหมายเรื่องวัน เวลาและสถานที่ในการจัดสอบเป็นไปตาม
ความสะดวกของแต่ละโรงเรียน
3. ด�ำเนินการทดสอบระดับความสามารถภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2558 มีนกั เรียนกลุม่ เป้าหมายเข้ารับการทดสอบทัง้ สิน้ จ�ำนวน 370 คน
4. รวบรวมข้อมูลทีไ่ ด้จากกลุม่ ตัวอย่าง โดยแยกเป็นความสามารถในด้านการอ่าน การเขียน และ
ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เพื่อน�ำมาวิเคราะห์ข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้รับแบบทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษที่สมบูรณ์จ�ำนวน 258 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ
69.72 จากนั้นด�ำเนินการตรวจข้อสอบดังนี้ 1) ผู้วิจัยตรวจข้อสอบไวยากรณ์ (40 ข้อ) และทักษะการอ่าน
(20 ข้อ) ซึง่ เป็นข้อสอบปรนัยด้วยตนเอง 2) อาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยซึง่ เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการสอนทักษะ
การเขียน จ�ำนวน 2 ท่าน เป็นผูต้ รวจข้อสอบเรียงความ ตามเกณฑ์การประเมินทีเ่ ป็นข้อก�ำหนดของงานวิจยั
นี้ ผู้วิจัยน�ำผลคะแนนที่ได้จากการตรวจของทั้งสองท่านมาหาค่าความสัมพันธ์ พบว่าการให้คะแนนเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน (r=0.58) หลังจากนัน้ ด�ำเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือ่ ค�ำนวณ
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
เพือ่ หาค่าระดับความสามารถด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ และค่าความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถด้าน
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษกับทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียน ทั้งนี้โดยค�ำนวณจากแบบทดสอบ
258 ฉบับ โดยก�ำหนด N=258
ผลการวิจัย
การศึกษาความสามารถด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ปรากฏผลดังต่อไปนี้

258 ฉบับ โดยกาหนด N=258
ผลการวิจัย
านไวยากรณ์
ชั้นมั14ธยมศึ
กษาปี
ี่ 3 โรงเรี
ยนสั2017
งกัด
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of Humanities, Naresuan
Universityภาษาอังกฤษ ระดับYear
Volumn
2, ทMay
- August
40 การศึ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ปรากฏผลดังต่อไปนี้
1. ความสามารถด้
านไวยากรณ์
ภาษาอั
งกฤษ
ทักษะการอ่
านและทั
กษะการเขี
ยน ยน
1. ความสามารถด้
านไวยากรณ์
ภาษาอั
งกฤษ
ทักษะการอ่
านและทั
กษะการเขี
100.00

Scores (%)

80.00
60.00

46.32

40.00

37.21

45.25

48.06
44.09 39.88
37.31 31.49 41.67
37.02
30.43

20.00
.00

ภาพที
่ 1 แผนภู
มิแสดงระดั
บความสามารถด้
านไวยากรณ์
ภาษาอั
(N=258)
ภาพที
่ 1 แผนภู
มิแสดงระดั
บความสามารถด้
านไวยากรณ์
ภาษาอั
งกฤษงกฤษ
(N=258)
จากภาพที่ 1 ผลการวิ จั ย ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ในภาพรวมนั ก เรี ย น ระดั บ ชั้น มั ธ ยมศึก ษาปี ที่ 3 สั ง กั ด
จากภาพที่ 1 ผลการวิจยั ชีใ้ ห้เห็นว่า ในภาพรวมนักเรียน ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดส�ำนักงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 มีระดับคะแนนความสามารถด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 มีระดับคะแนนความสามารถด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษอยู่ใน
อยู
น้ออย(ร้
39.88)และเมื
พิจารณารายประเด็
นจะเห็
ว่าประเด็
ยนได้
คะแนนสู
ระดั่ในระดั
บน้อบย(ร้
ยละอยละ
39.88)และเมื
่อพิจ่อารณารายประเด็
นจะเห็
นได้นวได้่าประเด็
นทีน่นทีัก่นเรีักยเรีนได้
คะแนนสู
งสุดงคืสุอด
คืPreposition
อ Preposition(ร้อ(ร้ยละ
อยละ48.06)
48.06)รองลงมาคื
รองลงมาคืออTense
Tense (ร้(ร้ออยละ
ยละ 46.32) และประเด็นที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือ
Reportedspeech
speech(ร้(ร้ออยละ
ยละ30.43)...................................................................................................
30.43)
Reported
28.37

30.00 Scores (%)
25.00

23.37

25.87

20.00
15.00
10.00
5.00
.00

Content

Grammar

Total

ภาพที่ 2่ 2แผนภู
แผนภูมมิแิแสดงระดั
สดงระดับบความสามารถด้
ความสามารถด้
านการอ่
(N=258)
ภาพที
านการอ่
านาน(N=258)
จากภาพที่ 2 พบว่ า ในภาพรวมนั ก เรี ย น ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาปีที่ 3 สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 มีคะแนนระดับความเข้าใจบทอ่าน อยู่ในระดับน้อยมาก (25.87%) และเมื่อ
วิเคราะห์แยกประเด็นพบว่า ความเข้าใจด้านเนื้อ หา (content) อยู่ที่ระดับร้อยละ 23.37 และความรู้ ด้าน
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จากภาพที่ 2 พบว่า ในภาพรวมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 มีคะแนนระดับความเข้าใจบทอ่าน อยู่ในระดับน้อยมาก (25.87%) และ
เมื่อวิเคราะห์แยกประเด็นพบว่า ความเข้าใจด้านเนื้อหา (content) อยู่ที่ระดับร้อยละ 23.37 และความรู้
ด้านโครงสร้างไวยากรณ์ในเนื้อหา อยู่ที่ร้อยละ 28.37 เท่านั้น
Scores (%)

100.00
80.00
60.00
40.00

43.70

39.55

34.88
21.38

20.00
.00
Content

ideas organization

Language use

Total

ภาพที่ 3่ 3แผนภู
แผนภูมมิแสดงระดั
ิแสดงระดับความสามารถด้
บความสามารถด้
านการเขี
(N=258)
ภาพที
านการเขี
ยนยน(N=258)
จากภาพที
จากภาพที่ 3่ 3พบว่
พบว่าาในภาพรวมความสามารถในการเขี
ในภาพรวมความสามารถในการเขียยนของนั
นของนักเรียน ระดั
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
ในสังงกักัดดสส�านัำนักกงานเขตพื
งานเขตพื้นน้ ทีที่การศึ
ก่ ารศึกษามั
กษามัธยมศึ
ธยมศึ
กษาเขต1616มีมีผผลคะแนนอยู
ลคะแนนอยู่ในระดั
ใ่ นระดับบน้น้ออย(ร้
ย(ร้ออยละ
ยละ34.88)
34.88) และ
ในสั
กษาเขต
ารณาแต่ลละประเด็
ะประเด็นนของงานเขี
ของงานเขียยนพบว่
นพบว่าา นันักกเรีเรียยนมี
นมีผผลคะแนนด้
ลคะแนนด้าานเนื
นเนื้อ้อหามากที
หามากที่ส่สุดุด(ร้
(ร้ออยละ
ยละ 43.70)
43.70)
เมืเมื่อ่อพิพิจจารณาแต่
รองลงมาคือประเด็นการเรียบเรียงความคิด (ร้อยละ 39.55) ส่วนประเด็นด้านการใช้ภาษาหรือไวยากรณ์มี
รองลงมาคือประเด็นการเรียบเรียงความคิด (ร้อยละ 39.55) ส่วนประเด็นด้านการใช้ภาษาหรือไวยากรณ์ มี
ผลคะแนนน้อยที่สุด (ร้อยละ 21.38)
ผลคะแนนน้2.อความสั
ยที่สุด (ร้มอพัยละ
นธ์ร21.38)
ะหว่างความสามารถด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษกับทักษะการอ่านและ

ทักษะการเขี
ยน มพันธ์ระหว่างความสามารถด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษกับทักษะการอ่านและ
2. ความสั
4 ความสั
ทัตาราง
กษะการเขี
ยนมพันธ์ระหว่างความสามารถด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษกับทักษะการอ่านและทักษะการเขียน

ตาราง
4 ความสั
นธ์ราะหว่
างความสามารถด้านไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษกั
านและทักษะการเขี
คะแนนการอ่
าน บทักษะการอ่คะแนนการเขี
ยน ยน
ความสั
มพันธ์มรพัะหว่
งคะแนนไวยากรณ์
กับคะแนนการอ่านและการเขียน
ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนไวยากรณ์
คะแนนไวยากรณ์
กับคะแนนการอ่านและการเขียน

หมายเหตุ: **มีระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.01
คะแนนไวยากรณ์

R
p-value
คะแนนการอ่าน
.405**
0.00
R
p-value

R
p-value
คะแนนการเขียน
.372**
0.00
R
p-value

.405**

.372**

0.00

0.00

จากตาราง 4 ผลการวิจยั พบว่า ความสามารถด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับคะแนนการอ่
หมายเหตุ
: **มีระดัาบนและคะแนนการเขี
นัยสาคัญทางสถิติทยี่ นอย่
0.01างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r=.405,p-value=0.00
และ r=.372, p-value=0.00) ซึง่ หมายความว่าหากนักเรียนมีคะแนนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสูงก็มแี นวโน้ม
จากตาราง 4 ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับคะแนนการอ่านและคะแนนการเขียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (r=.405,p-value=0.00 และ
r=.372, p-value=0.00) ซึ่งหมายความว่าหากนักเรียนมีคะแนนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสูงก็มีแนวโน้มว่า
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ว่าคะแนนการอ่านและคะแนนการเขียนจะสูงด้วยในทางตรงกันข้าม หากนักเรียนมีคะแนนไวยากรณ์ต�่ำ
ก็มีแนวโน้มจะท�ำให้นักเรียนมีคะแนนการอ่านและคะแนนการเขียนต�่ำด้วยเช่นกัน
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย สามารถสรุปและอภิปรายผลประเด็นส�ำคัญ ได้ดังนี้
1. ความสามารถด้านไวยากรณ์ ทักษะการอ่านและทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่าโดยภาพรวมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัดส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 (จังหวัดสงขลาและสตูล) มีความสามารถด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ด้านทักษะการอ่านและทักษะการเขียนในระดับน้อย กล่าวคือไวยากรณ์ ร้อยละ 39.88 การอ่าน ร้อยละ 25.87
และการเขียน ร้อยละ 34.88 ซึ่งนับว่าอยู่ในระดับที่ต�่ำมาก สอดคล้องกับผลคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ
O-Net ซึ่งจัดทดสอบโดยสถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติในปี 2556-2557 (ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16, 2557) และเมื่อพิจารณาความรู้ไวยากรณ์ที่ใช้ในทักษะการอ่านหรือการใช้
ความรูไ้ วยากรณ์เพือ่ การเขียนพบว่า อยูใ่ นระดับทีต่ ำ�่ มากเช่นกัน (ร้อยละ 28.57) และร้อยละ 21.38 ตามล�ำดับ)
ผลการวิจยั นีส้ อดคล้องกับผลการวิจยั ของชฎาพร วจนะคัมภีร์ (2554) ซึง่ ศึกษาเกีย่ วกับระดับความรูพ้ นื้ ฐาน
ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนปริ้นส์รอยแยลวิทยาลัย
จังหวัดเชียงใหม่ จ�ำนวน 285 คน และพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความรู้พื้นฐานไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
อยู่ในระดับต�ำ่ กว่าเกณฑ์มาตรฐานทีผ่ วู้ จิ ยั ก�ำหนดไว้ ซึง่ เมือ่ ผูเ้ รียนมีพนื้ ฐานไวยากรณ์ตำ�่ ท�ำให้ความสามารถ
ในการเข้าใจภาษาอังกฤษน้อยลงเช่นกัน เช่น นักเรียนไม่สามารถอ่านสือ่ การเรียนการสอนทีม่ คี ำ� อธิบายเป็น
ภาษาอังกฤษได้ เนื่องจากไม่เข้าใจความหมาย เป็นต้น
จากข้อค้นพบทีส่ อดคล้องกันระหว่างงานวิจยั ทีผ่ า่ นมาและงานวิจยั ครัง้ นีแ้ สดงให้เห็นถึงคุณภาพ
ที่ลดลง ซึ่งสะท้อนถึงปัญหาในการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3
ในพื้นที่ดังกล่าว
2. ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษกับทักษะการอ่านและ
ทักษะการเขียน
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ความสามารถด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษมีความสัมพันธ์กับทักษะ
การอ่านและทักษะการเขียนของนักเรียน ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า หากนักเรียนมีคะแนนไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษสูงก็มแี นวโน้มว่าคะแนนการอ่านและคะแนนการเขียนจะสูงด้วยในทางตรงกันข้าม หากนักเรียน
มีคะแนนไวยากรณ์ต�่ำก็มีแนวโน้มนักเรียนจะมีคะแนนการอ่านและคะแนนการเขียนต�่ำด้วยเช่นกัน
ซึ่งสอดคล้องกับ นเรศ สุรสิทธิ์ (2547) ที่กล่าวว่า ผู้เรียนภาษาอังกฤษที่มีพื้นฐานทางด้านไวยากรณ์ดี
ก็จะสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษทั้งทักษะการพูด การอ่าน และการเขียน ได้ดีกว่าหรือเร็วกว่าผู้ที่ไม่รู้หรือ
รู้ไวยากรณ์อังกฤษน้อย อีกทั้งยังสอดคล้องกับ Shanahan (2013) ที่ระบุว่า ความรู้ด้านการใช้โครงสร้าง
ไวยากรณ์ เป็นองค์ประกอบส�ำคัญที่จะช่วยให้นักเรียนรู้ถึงลักษณะประโยคและเข้าใจประโยคที่อ่าน ท�ำให้
ประสบความส�ำเร็จในการอ่านมากขึ้น ทั้งนี้ Hafiz and Tudor (1990) ยังระบุว่าผู้เรียนสามารถเชื่อมโยง
ความรู้ ประสบการณ์จากการเรียนภาษาอังกฤษถ่ายโอนไปสู่ทักษะการอ่านและการเขียนได้
ในการวิจยั ครัง้ นีพ้ บว่า นักเรียนมีความรูด้ า้ นไวยากรณ์นอ้ ยและส่งผลให้ความสามารถในการอ่าน
และการเขียนอยู่ในระดับต�่ำด้วย ผู้เรียนอาจไม่มีความรู้ไวยากรณ์เพียงพอที่จะเชื่อมโยงหรือถ่ายโอนไปยัง

วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2560 43

ทักษะการอ่านหรือการเขียนได้ ดังนั้นในการแก้ปัญหาจึงต้องค�ำนึงถึงองค์รวมของความสัมพันธ์ระหว่าง
ทักษะหลัก ไวยากรณ์ ตลอดจนค�ำศัพท์
ข้อเสนอแนะ
1. ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า ความสามารถทางด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 (จังหวัดสงขลาและสตูล) อยู่ใน
ระดับที่จ�ำเป็นต้องปรับปรุงและแก้ไข ดังนั้นในระดับเขตพื้นที่และโรงเรียน ควรได้รับทราบปัญหาและ
ร่วมมือกันแก้ไขอย่างเร่งด่วน
2. นักเรียนมีความรูไ้ วยากรณ์ทเ่ี ป็นตัวชีว้ ดั ภาษาอังกฤษพืน้ ฐานของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ในระดับต�ำ่ กว่าครึง่ ทัง้ หมด และระดับความ ”ไม่ร”ู้ ในแต่ละประเด็นมีไม่เท่ากัน เช่น ประเด็นทีน่ กั เรียน
ได้คะแนนน้อยที่สุด คือ Reported speech ดังนั้นในการสอนหรือพัฒนาสื่อการสอน จ�ำเป็นต้องพิจารณา
ระดับความรุนแรงของปัญหา และเน้นน�้ำหนักในการฝึกฝนตามแต่กรณี
3. ผลการวิจยั แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างความรูด้ า้ นไวยากรณ์และระดับความสามารถ
ในการอ่านและการเขียน ซึง่ อาจกล่าวได้วา่ หากผูเ้ รียนมีความรูค้ วามเข้าใจทางด้านไวยากรณ์ตำ�่ ก็จะส่งผล
ต่อทักษะอื่นๆ ทางภาษาอังกฤษด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการอ่านและการเขียน ดังนั้นผู้เรียน
ควรมีโอกาสได้เรียน Integrated skills ซึ่งเป็นการใช้ภาษาเหมือนสถานการณ์จริงมีการบูรณาการความรู้
ไวยากรณ์กับทักษะหลักอื่นๆอย่างเป็นธรรมชาติช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีประสบการณ์การใช้
ไวยากรณ์ในบริบททีจ่ ะช่วยให้สามารถน�ำความรูไ้ ปปรับใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
ข้อจ�ำกัดของงานวิจัยครั้งนี้
การศึกษาความสามารถทางด้านไวยากรณ์ครัง้ นี้ จ�ำกัดประเด็นไวยากรณ์เฉพาะทีเ่ ป็นตัวชีว้ ดั วิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐานของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ก�ำหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น
จึงไม่สามารถสะท้อนความสามารถไวยากรณ์โดยภาพรวมนอกเหนือจากประเด็นที่เป็นขอบเขตวิจัยได้
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาปัญหาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยภาพรวมจากข้อสอบมาตรฐาน เพือ่ สามารถ
น�ำมาแก้ปัญหาได้ถูกต้องยิ่งขึ้น
2. ควรมีการศึกษาถึงสาเหตุที่ท�ำให้นักเรียนได้คะแนนสูง/ต�่ำ ในแต่ละประเด็นของไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ
3. ควรมีการศึกษาเกีย่ วกับการพัฒนาโปรแกรมการเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในประเด็น
ไวยากรณ์ทยี่ งั เป็นปัญหา เช่น reported speech, relative pronoun / clauses และ conditional sentences
เพือ่ กระตุน้ ความสนใจผูเ้ รียน และสามารถยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนในทักษะการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียน
4. ควรมีการศึกษารูปแบบการบูรณาการการสอนไวยากรณ์กับทักษะหลักอื่นๆ
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