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 กัญญา คงหมวก ผลการใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทต่อความสามารถ
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วิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม อาจารย์ที่ปรึกษาสาระนิพนธ์: อาจารย์ ดร. บารมี  เขียววิชัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาผลของการใช้เทคนิคการเดาความหมายค าศัพท์
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โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ
ผลของการใช้เทคนิคการเดาความหมายค าศัพท์จากบริบทต่อความสามารถในการเข้าใจความหมาย
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายจ านวน 1 ห้อง ได้นักเรียนห้องมั ธยมศึกษาปีที่ 
5/6 จ านวน 40 คน ท าการทดลองโดยให้นักเรียนเรียนโดยใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์
จากบริบท ใช้เวลาในการเรียน 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบเรียน รวมทั้งสิ้น 10 คาบเรียน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการสอนโดยใช้เทคนิคการเดาความหมาย
ค าศัพท์จากบริบทจ านวน 5 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดย
ใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทก่อนและหลังเรียน 3) แบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนที่มีต่อการใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทต่อความสามารถในการ
เข้าใจความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบค่าสถิติ t-test แบบ 
Dependent เปรียบเทียบความสามารถในการเข้าใจความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการใช้
เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังเรียน และใช้ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการหาค่าระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อผลของการใช้เทคนิคการเดา
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เดาความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มีความคิดเห็นที่ดีมากต่อการใช้เทคนิคการ
เดาความหมายค าศัพท์ต่อความสามารถในการเข้าใจความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  
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 KANYA  KONGMUAK: EFFECTS OF USING CONTEXT CLUES STRATEGIES ON 
ENGLISH VOCABULARY ABILITIES OF MATTAYOMSUKSA FIVE STUDENTS, PHRAPATHOM 
WITTAYALAI SCHOOL. THESIS ADVISOR: BARAMEE  KHEOVICHAI, Ph.D.   
 The purposes of this research were: 1) to study effects of using context clues 
strategies on English vocabulary abilities for Mattayomsuksa 5 students of Phrapathom 
Wittayalai School, and 2) to study students’ opinions toward effects of using context 
clues strategies on English vocabulary abilities.  
 The sample was 40 Mattayomsuksa 5/6 students of Phrapathom Wittayalai 
School in the academic year 2016. They were selected using the simple random 
sampling technique. The students studied the meaning of English vocabulary by using 
context clues strategies. The duration of experimental research covered 10 class 
sessions over a five -week period. 
 The instruments used for collecting data consisted of: 1) lesson plan 
focusing on understanding of the meaning of English vocabulary through the use of 
context clues strategies, 2) an English achievement test on understanding of the meaning 
of English vocabulary through the use of context clues strategies, and 3) a questionnaire 
on opinions toward the effects of using context clues strategies on English vocabulary 
abilities.  
 The statistics used to analyze the data were arithmetic mean, standard 
deviation, and dependent sample t-test in order to assess the students’ abilities in 
English vocabulary by using context clues strategies. Furthermore, the mean and the 
standard deviation of items were used to evaluate the students’ opinions towards the 
effects of using context clues strategies on English vocabulary abilities.     
The results of the study were as follows: 
 1) The students’ ability on understanding of the meaning of English 
vocabulary after learning the use of context clues strategies was significantly higher at 
the significance level of .05. 
 2) The students’ opinions toward the effects of using context clues 
strategies on English vocabulary abilities were very good. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จได้โดยได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่ งจาก อาจารย์ ดร. 
บารมี เขียววิชัย ที่สละเวลาให้ค าแนะน าและเสนอแนวทางอันเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขและ
ด าเนินการวิจัย ให้ค าแนะน าอันมีค่าและมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้วิจัยที่จะใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานวิจัยต่อไปในอนาคต ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 
 กราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร. ภัทร์ธีรา เทียนเพ่ิมพูล  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
เสงี่ยม โตรัตน์  ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์เป็นประธานกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์รวมทั้งให้ค าแนะน าในการปรับปรุงวิทยานิพนธ์จนเสร็จสมบูรณ์ 
 กราบของพระคุณอาจารย์ ดร. กันต์ดนัย วรจิตติพล อาจารย์ศรีทอง บวรโกศลจิต  และ
อาจารย์ชัชสรัญ มีสิริ  ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ตลอดจน
การให้ความช่วยเหลือและให้ค าแนะน าซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการด าเนินการวิจัย 
 ขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่าน ของคณะศึกษาศาสตร์  สาขาการสอนภาษาอังกฤษ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเพ่ือนๆ พ่ี น้อง นักศึกษาปริญญาโทสาขาการสอนภาษาอังกฤษ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งญาติพ่ีน้องทุกๆ คน เพ่ือนครูที่โรงเรียน และนักเรียนทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือ
และก าลังใจที่ดีต่อกันเสมอมา 
 สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดาผู้ให้ก าเนิดท่านทั้งสองที่คอยถามไถ่
ความคืบหน้าอย่างสม่ าเสมอมาโดยตลอดซึ่งเป็นก าลังใจที่ส าคัญให้การกระท าทุกอย่างส าเร็จไปได้
ด้วยดี ผู้วิจัยขอมอบคุณค่าและประโยชน์แห่งงานวิจัยนี้เพ่ือกราบบูชาบุพการี ผู้มีพระคุณ ตลอดจนครู
อาจารย์ทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบัน 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ค าศัพท์นับเป็น 1 ใน 5 ขององค์ประกอบที่ส าคัญของกระบวนการอ่านตามที่ Bromley (2007) 
ได้กล่าวไว้ว่า  ค าศัพท์เป็นตัวช่วยหลักในการสร้างความเข้าใจ ความคล่องแคล่วและความส าเร็จในการที่จะ
เข้าใจเรื่องที่ฟังหรืออ่านได้เป็นอย่างดี พัฒนาการทางด้านค าศัพท์นับเป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ความเข้าใจที่มีมา
ก่อนการได้พบเจอกับเรื่องที่ฟังหรือเรื่องที่อ่านนั่นเอง ซึ่งความหมายของค าศัพท์นั้นส่งผลต่อการเข้าใจเรื่องที่
ฟังหรือเรื่องที่อ่านถึง 70-80 % มีผู้วิจัยเป็นจ านวนมากได้อธิบายความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลระหว่างค าศัพท์
และความเข้าใจในเรื่องที่ฟังหรือเรื่องที่อ่านว่า ผู้เรียนหรือเด็กๆ ซึ่งรู้และเข้าใจความหมายของค าศัพท์ที่ได้
ยินหรือได้อ่านเป็นจ านวนมากจะสามารถเข้าใจเรื่องที่ฟังหรือเรื่องที่อ่านได้ดีกว่าผู้เรียนหรือเด็กๆ   ซึ่งมี
ความเข้าใจค าศัพท์เพียงเล็กน้อย (Freebody and Anderson, 1983) ซึ่งนักเรียนผู้ซึ่งรู้ความหมายของ
ค าศัพท์เหล่านี้ไม่เพียงแต่จะเข้าใจเรื่องที่ฟังหรือเรื่องที่อ่านได้เป็นอย่างดีแล้วแต่พวกเขายังสามารถใช้
ความเข้าใจนี้ในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆจากบทอ่านหรือเรื่องราวที่ได้ยินได้ฟังมาอีกด้วยซึ่งค าศัพท์เหล่านั้น
ก็จะเปรียบเสมือนองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ได้จากการฟังการอ่านนั้นเอง (Spencer and Guillaume, 2006)
 ถ้าโครงสร้างทางภาษาเปรียบเสมือนการสร้างโครงกระดูกให้กับภาษา ค าศัพท์นั้นก็เปรียบ 
เสมือนเนื้อหรืออวัยวะชิ้นส าคัญของร่างกาย (Harmer, 1991) ดังนั้น การสอนค าศัพท์ที่มีประสิทธิภาพก็
ถือว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการสอนภาษาที่ส าคัญเช่นเดียวกับการการเข้าใจบทอ่าน ค าศัพท์ถือว่าเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง Wilkins (1972) ได้เน้นความส าคัญของค าศัพท์ไว้ว่า หากปราศจากความรู้
ทางไวยากรณ์ผู้เรียนก็ยังสามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาได้แต่ถ้าหากปราศจากความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ผู้เรียน
ก็จะไม่สามารถสื่อสารและให้ความหมายทางภาษาได้เลย ความรู้ทางค าศัพท์ที่มีจ านวนที่จ ากัดจะเป็นสิ่งที่
ขัดขวางและเป็นอุปสรรคต่อผู้เรียนในการเข้าใจบทอ่าน เพราะผู้เรียนหรือผู้อ่านจะไม่สามารถสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้ ในขณะที่ Stahl (1999) ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าคัญของค าศัพท์ 
ไว้ว่า ความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์นั้นก็คือความรู้อีกแขนงหนึ่งซึ่งผู้เรียนหรือผู้อ่านต้องมี  ทั้งนี้เพราะว่าความรู้
เกี่ยวกับค าศัพท์ไม่เพียงแต่ใช้เฉพาะในการตีความหรืออนุมานเพ่ือบอกความหมายหรือให้ค าจ ากัดความ
ของค าศัพท์ที่พบนั้นแล้ว อีกท้ังยังเป็นสิ่งที่แสดงถึงความสัมพันธ์หรือความเชื่อมโยงระหว่างค าศัพท์กับ 
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บริบทที่เชื่อมโยงทางสังคมและโลก การสอนค าศัพท์นั้นนับเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งในการเรียนรู้ภาษา
ทั้งนี้ เพราะว่า ทั้งครูและผู้เรียนเห็นตรงกันว่าการรู้ความหมายค าศัพท์นั้นเป็นหัวใจในการสอนภาษา 
(Walters, 2004) 
 Marzano (2013) กล่าวไว้ว่า เด็กผู้ซึ่งมีหรือรู้ค าศัพท์ในภาษาพูดเป็นจ านวนมากจะสามารถรู้
และเข้าใจค าศัพท์ที่ได้เรียนรู้จากการอ่านได้เป็นอย่างดี ผู้อ่านที่ประสบความส าเร็จนั้นจะสามารถรู้
ความหมายของค าศัพท์จากบริบทของเรื่องที่อ่านโดยการเชื่อมโยงระหว่างความรู้ดั้งเดิมหรือประสบการณ์
ที่มีเข้ากับโลกและสิ่งรอบตัวที่เกี่ยวกับบทอ่านได้ นอกจากนี้ Marzano (2013) ยังกล่าวอีกว่าการรู้
ความหมายของค าศัพท์รวมไปถึงการรู้ความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงระหว่างองค์ความรู้จะท าให้ผู้เรียน
สามารถเชื่อมโยงความรู้หรือข้อมูลใหม่กับความรู้เดิมหรือข้อมูลที่มีอยู่ก่อนแล้ว ดังนั้น ผู้ซึ่งขาดความรู้
เกี่ยวกับค าศัพท์อาจจะไม่สามารถเชื่อมโยงหรือท าความเข้าใจกับบทอ่านได้   และยังอาจจะต้องพยายาม
สร้างทักษะในการเพ่ิมค าศัพท์หรือเข้าใจค าศัพท์เพ่ิมขึ้นอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ค าศัพท์นับเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ส าคัญซึ่งเชื่อมโยง 4 ทักษะทั้งฟัง พูด อ่าน เขียนเข้าด้วยกัน ค าศัพท์นั้นนับเป็นองค์ประกอบหลักของ
ภาษาและยังเป็นพื้นฐานให้ผู้เรียนฟัง พูด อ่านและเขียนได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ (Richards and 
Renandya, 2002) 

 จากแนวคิดจากนักการศึกษาที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ความส าคัญของค าศัพท์นั้น
เป็นเสมือนจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้ภาษาทุกภาษาต่อยอดไปยังประโยค โครงสร้างประโยคตลอดจนข้อความ
และถ้อยค าที่จะน ามาสื่อสารเพ่ือสร้างความเชื่อมโยงและเข้าใจในภาษา หากผู้พูดสามารถใช้ค าได้ถูกต้อง
และเหมาะสมกับความหมายในการสื่อสารนั้นๆ  ก็จะช่วยให้เกิดความเข้าใจในเรื่องเดียวกันอย่างง่ายดาย
สอดคล้องกับจุดประสงค์ในการสื่อสารซึ่งจะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพทั้ง 4 ทักษะ การฟัง พูด อ่านและเขียน 
 ในปัจจุบันนักเรียนไทยไม่ประสบความส าเร็จในการเรียนภาษาสาเหตุหนึ่ง คือ การขาดความรู้
ทางด้านค าศัพท์ อนันตพร ภูสอดเงิน (2542) ผู้วิจัยและนักการศึกษาหลายท่าน เช่น Alderson (2000) 
Joshi (2005) Qian (2002) Ricketts et al. (2007) มีความคิดเห็นตรงกันว่า ความรู้ทางค าศัพท์นั้นนับเป็น
ตัวแปรที่ส าคัญซึ่งมีอิทธิพลกับการอ่านเพ่ือความเข้าใจทั้งการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 1 หรือภาษาที ่2 
ทั้งนี้เพราะว่า มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับขนาดของค าศัพท์และการขาดความรู้ในการให้ความหมายของค าอย่าง
เพียงพอซึ่งบ่อยครั้งผู้อ่านก็มักจะประสบปัญหาความไม่เข้าใจเกี่ยวกับความหมายในบทอ่าน สอดคล้องกับ 
Stanovich (1986) อธิบายเกี่ยวกับผลกระทบของทักษะการอ่านที่แย่กับปริมาณค าศัพท์ที่มีอย่างจ ากัดว่า
เด็กๆ ซึ่งเป็นผู้อ่านนั้นมักจะขาดความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์เป็นจ านวนมาก ในขณะที่พวกเขาต้องประสบปัญหา
ในการอ่านอย่างเป็นธรรมชาติของเขาก็จะลดลงกว่าเพ่ือนในชั้นเรียนคนอ่ืนๆ ทั้งนี้เพราะว่า พวกเขาก็มี
ปริมาณค าศัพท์ที่จ ากัดนั้นเอง ข้อจ ากัดนี้ยังส่งผลกระทบต่อกระบวนการในการอ่านทั้งนี้เพราะว่าการมี
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ปริมาณค าศัพท์ในขนาดที่จ ากัดจะส่งผลให้การอ่านยากขึ้นตามมาอีกด้วยนอกจากนี้ ผลจากการขาด
ความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ที่เพียงพอนี้จะมีผลในการเรียนรู้ในเรื่องทั่วๆ ไปอีกด้วยและยังมีผลกระทบต่อ
ภาวะการเจริญก้าวหน้าในแต่ละระดับชั้นอีกทั้งยังเกิดช่องว่างระหว่างผู้อ่านที่มีทักษะและผู้อ่านที่ขาดทักษะ
เพ่ิมขึ้นอีกด้วยซึ่ง Finocchiaro (1974) กล่าวว่า ค าศัพท์เป็นองค์ประกอบส าคัญในการสื่อสาร ถ้าผู้เรียน
มีปัญหาเรื่องค าศัพท์ก็จะท าให้การสื่อสารหยุดชะงักไปด้วย ตามที่ Nation (1990) กล่าวว่า การขาดความรู้
ด้านค าศัพท์มีผลต่อการสื่อสารหากผู้เรียนรู้ค าศัพท์ไม่มากจะพบปัญหาระหว่างการใช้ทักษะรับสารและส่ง 
สารในภาษาต่างประเทศ  
 นอกจากนี้ สาเหตุที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งที่ส่งผลให้เด็กไทยมีผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษที่ตกต่ า
ลงทุกปี และไม่ค่อยมีการพัฒนาขึ้นในระดับเท่าที่ควร  รวมไปถึงการลดลงในการใช้ภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ า ได้สอดคล้องกับ นาตยา หิรัญสถิตย์พร (2537) ได้ศึกษาปัญหาในการ
อ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยโดยวิธีสังเกตและสัมภาษณ์ พบว่า ผู้เรียนจ านวน 80 % 
-90 % กล่าวว่าปัญหาด้านค าศัพท์เป็นปัญหาที่ส าคัญที่สุด เพราะการที่ไม่รู้ความหมายของค าศัพท์ที่ไม่
เคยพบมาก่อน (unknown words) ท าให้ไม่สามารถสื่อความหมายบทอ่านนั้นได้ หรืออาจเกิดปัญหาใน
การตีความหมายของค าศัพท์ถึงแม้ว่าจะมีพจนานุกรมช่วยก็ตาม และ สุพัฒน์ สุกมลสันต์ (2535) ได้ท า
การอภิวิเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระหว่างปี พ.ศ. 2515-2530 
พบว่านักเรียนในระดับมัธยมศึกษามีความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า สาเหตุที่พบมากที่สุด 
คือ ไม่สามารถใช้ค าศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียงกันได้ถูกต้องกล่าวโดยสรุปได้ว่า การไม่รู้ค าศัพท์นับเป็น
ปัญหาที่ใหญ่ของการสื่อสารในภาษาต่างประเทศหากผู้เรียนไม่มีปริมาณหรือจ านวนค าศัพท์ที่เพียงพอใน
การฟังหรือการอ่านก็จะท าให้ศักยภาพหรือประสิทธิภาพในการฟังและการอ่านลดลง ซึ่งหมายถึงการขาด
ทักษะที่ส าคัญในการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษหากผู้เรียนหรือผู้ใช้ภาษาไม่สามารถ
เลือกใช้ค าศัพท์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ในการสื่อสารนั้นๆ ย่อมเกิดความเข้าใจที่ไม่
ตรงตามจุดประสงค์ของการสื่อสาร นอกจากนี้ หากผู้เรียนภาษาอังกฤษมีความรู้ด้านค าศัพท์ไม่เพียงพอก็
อาจส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนอีกด้วยทั้งนี้ก็เพราะว่าผู้เรียนไม่สามารถน าค าศัพท์เหล่านั้นมา
ใช้ในภาษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น พบว่าสาเหตุส าคัญที่ท าให้ผู้เรียนขาดความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับค าศัพท์
ที่ถูกต้อง  นั้นมาจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนที่ไม่เหมาะสม Beck & McKeown 
(2001) และ Juel & Defies (2004) กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างค าศัพท์กับการอ่านเพื่อความเข้าใจและ
สิ่งที่เกี่ยวข้องกับความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ของแต่ละคนซึ่งเป็นสิ่งที่ชัดเจนว่าครูควรให้ความส าคัญกับวิธีการ
สอนค าศัพท์ที่โรงเรียน ดังที่ กุสุมา ล่านุ้ย (2538) ระบุว่าครูส่วนใหญ่ยังใช้วิธีการสอนโดยแปลให้นักเรียนฟัง
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แล้วจึงให้นักเรียนท่องจ าความหมาย ซึ่งวิธีนี้นักเรียนจะสามารถจ าค าศัพท์ได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นท าให้เกิด
ปัญหาในการเรียนภาษาได้  (ดวงเดือน แสงชัย, 2533)  ในขณะที่งานวิจัยของ Morgan  และ  Rinvolucri 
(2004) ระบุว่าครูเน้นการสอนด้านไวยากรณ์และการออกเสียงมากเกินไปซึ่งเป็นสาเหตุท าให้นักเรียนมี
ความสามารถในค าศัพท์ในระดับต่ า แม้ว่าการเรียนในชั้นเรียน ผู้สอนจะเป็นผู้บอกความหมายของค าศัพท์ 
แต่คงไม่สามารถบอกได้ทุกค า เนื่องจากมีเวลาจ ากัดและการอ่านมิได้อยู่แต่เพียงในชั้นเรียน แต่ยังมี
บทบาทนอกห้องเรียนด้วย การพึ่งพาพจนานุกรมเพ่ือหาความหมายเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ผู้อ่านใช้  แต่การเปิด
พจนานุกรมบ่อยๆ จะท าให้เสียเวลาและเกิดความเบื่อหน่าย การหยุดเพ่ือใช้พจนานุกรมบ่อยๆ จะท าให้
การอ่านไม่ต่อเนื่องต้องเสียเวลาท าความเข้าใจกับเรื่องที่อ่านใหม่ เป็นสาเหตุให้ท้อแท้ไม่อยากอ่านอีกต่อไป 
ดังนั้นการเรียนรู้ค าศัพท์ใหม่จากบริบทจะเป็นการเริ่มต้นที่ดี    (วัลลภา บุญอนันตบุตร, 2547 อ้างอิง Gu, 
2003) ซึ่งยุทธวิธีเดาค าศัพท์โดยอาศัยบริบทนับเป็นยุทธวิธีที่ส าคัญ (วัลลภา บุญอนันตบุตร, 2547 อ้างอิง 
Nation, 1999: 130) 

มีความจ าเป็นอย่างมากเกี่ยวกับการใช้วิธีการสอนค าศัพท์ให้กับผู้เรียนทุกระดับชั้นโดยครูผู้สอน
ทุกคน  เพราะนักเรียนจ าเป็นต้องเรียนรู้ค าศัพท์ที่เพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมากโดยเฉลี่ยผู้เรียนจะต้องเรียนรู้
ค าศัพท์เกี่ยวกับบทอ่านเพ่ิมขึ้นประมาณ 2000-3000 ค าต่อปี (Beck, McKeown and Kucan, 2002) 
ซึ่งในการเรียนรู้ค าศัพท์ใหม่ของผู้เรียนนั้นมีอุปสรรคที่เป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์
อย่างเพียงพอของผู้เรียนให้ประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ดังนี้ คือ ประการที่หนึ่งผู้ เรียนมีความรู้อย่าง
จ ากัดหรืออาจไม่มีความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเลย ซึ่งภาษาที่พบและใช้ในหนังสือแบบเรียนนั้นส่วนใหญ่
เป็นภาษาเขียนซึ่งแตกต่างจากภาษาพูดหรือภาษาที่ใช้ในบทสนทนาภาษาอังกฤษ ซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นสิ่งที่ท้าทาย
ส าหรับผู้เรียนในระดับมัธยมเป็นอย่างมาก  เพราะผู้เรียนต้องท าความเข้าใจเรื่องที่เรียนได้เป็นอย่างดี 
ประการที่สองผู้เรียนขาดการอ่านหนังสือนอกห้องเรียนซึ่งการอ่านหนังสือนอกชั้นเรียนหรือนอกเวลานั้น
ถือเป็นสิ่งส าคัญ ตัวอย่าง เช่น ผู้เรียนที่อ่านหนังสือนอกชั้นเรียน 21 นาทีต่อวันจะได้เรียนรู้ค าศัพท์ประมาณ 
2 ล้านค าต่อปี แต่ผู้เรียนที่อ่านหนังสือนอกชั้นเรียนน้อยกว่า 1 นาทีต่อวันจะรู้ค าศัพท์เฉลี่ยเพียง 8000– 
21000 ค าต่อปี (Texas Reading Initiative, 2002) ประการที่สามผู้เรียนไม่สามารถอ่านและเรียนรู้ได้ 
ความบกพร่องในการออกเสียงและทักษะในการวิเคราะห์ค าซึ่งจะเป็นอุปสรรคผู้เรียนจากการอ่านในระดับ
นั้นๆ  รวบไปถึงโอกาสที่จะพบกับค าศัพท์ใหม่หรือค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกันซึ่งสามารถพบได้ในภาษาเขียน
เท่านั้น ประการสุดท้ายผู้เรียนซึ่งเริ่มเข้าเรียนนั้นมีความรู้ทางค าศัพท์อย่างจ ากัดตั้งแต่เริ่มเรียน (Hart and 
Risley, 1995) 
 การเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้ได้นั้นครูจ าเป็นต้องจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่เหมาะสม
อีกท้ังอาจบูรณาการโดยการใช้เทคโนโลยีในการสอนเพ่ือเป็นอุปกรณ์ในการสนับสนุนกระบวนการสอนให้
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เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ถึงแม้ว่าผู้เรียนนั้นจะได้ประโยชน์จากการใช้วิธีการสอนค าศัพท์ของครูจาก
บทเรียนนั้น วิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพก็ยังคงเป็นสิ่งที่ยากที่จะเข้าใจ Bromley (2007) กล่าวว่า  มีครูเป็น
จ านวนมากรู้วิธีจ าเป็นในการสอนค าศัพท์ที่มีประสิทธิภาพซึ่งพบในบทอ่านที่ยากให้กับผู้เรียน อย่างไรก็ตาม 
การเลือกวิธีการสอนค าศัพท์ที่เหมาะสมที่สุดคือภาระงานที่ยาก Lubliner and Smetana (2005) อธิบายว่า
ความยากในการเลือกวิธีการสอนค าศัพท์นี้เป็นการสอนค าศัพท์ที่ท้าทายเพราะไม่ได้เป็นเพียงการสอนชุด
ของค าศัพท์แต่ยังมีผลต่อการเข้าใจเรื่องที่อ่านอีกด้วย 
 กล่าวโดยสรุปคือ ปัญหาและสาเหตุของการไม่รู้ค าศัพท์นั้นเกิดจากการสอนค าศัพท์ที่ไม่ถูกวิธี
และเหมาะสมของครูผู้สอนส่วนใหญ่มักสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แค่เพียงความหมายของค าศัพท์เท่านั้น  ซึ่ง
ค าแต่ละค าอาจมีความหมายมากกว่าหนึ่งความหมายหรืออาจใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปก็มี
ความหมายอ่ืนๆ  อีกส่งผลให้ผู้เรียนหรือผู้อ่านต้องประสบปัญหาไม่รู้จักวิธีการใช้ค าศัพท์นั้นๆ  ได้ใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 การสอนค าศัพท์ในห้องเรียนอาจไม่เพียงพอต่อผู้เรียนในการพัฒนาความสามารถในการบอก
ความหมาย ใช้ค าศัพท์อย่างถูกต้องและเหมาะสม อีกทั้งด้วยข้อจ ากัดของเวลาและปริมาณของค าศัพท์  
ในแต่ละครั้งที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้เพ่ิมขึ้น ดังนั้น ครูผู้สอนจึงควรแนะน ายุทธวิธีและกระบวนการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนได้ฝึกค้นหาความหมายด้วยตนเองและบอกความหมายของค าได้ถูกต้องเหมาะสมกับ
สถานการณ์เพราะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยลดอุปสรรคในการไม่รู้ความหมายของค าศัพท์ยากในขณะที่อ่าน
หรือสื่อสารโดยใช้ภาษาในบริบทที่แตกต่างกันออกไป จากการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีที่น ามาใช้ใน
การเดาความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษจาก Edgar (1971) Bellafiore (1980) Heilman Blair and 
Rupley (1994) เสงี่ยม โตรัตน์ (2524) เรืองสุข ฉัตรปราการ และอัญชลี พงศ์พันธุ์ (2533) และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านภาษา สามารถสรุปเป็นประเภทใหญ่ๆ 2 ประเภท คือ การวิเคราะห์โครงสร้างค า (word structure) 
และการวิเคราะห์บริบทค า (context clue) 
 Fredrickson (1994) กล่าวว่าค าศัพท์เป็นหัวใจส าคัญในการสอนภาษาต่างประเทศและวิธีที่
ดีที่สุดในการสอนค าศัพท์คือ การสอนโดยวิธีฝึกการใช้ค าศัพท์ในบริบทซึ่งการสอนค าศัพท์ด้วยวิธีนี้จะเป็น
พ้ืนฐานอย่างดีในเรื่องของการอ่านเพราะค าศัพท์ภาษาอังกฤษค าหนึ่งๆ อาจมีความหมายเปลี่ยนแปลงไปตาม
สภาพแวดล้อมของรูปประโยคที่ค าศัพท์ค านั้นปรากฏอยู่ และบริบทเป็นสิ่งที่ช่วยชี้แนะเกี่ยวกับความหมาย
ของค าที่ยังไม่ทราบซึ่งมาจากการสังเกตค าหรือประโยคที่อยู่ใกล้กับค าที่ไม่ทราบ 
 อย่างไรก็ตาม ในการสอนค าศัพท์นั้นไม่มียุทธวิธีใดที่ชัดเจน การสอนแบบดั้งเดิมนั้น เช่น วิธีสอน
แบบตรง และการสอนแบบฟัง-พูดนั้นเน้นไปที่ไวยากรณ์มากกว่าค าศัพท์ การสอนภาษาแนวสื่อสารเป็นวิธี
ซึ่งกระตุ้นกระบวนการคิดเกี่ยวกับการสอนภาษาอย่างแพร่หลาย (Nation, 2001) เนื่องจากในปัจจุบัน 
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การเรียนนั้นต้องน าไปประยุกต์กับการประกอบอาชีพและการสื่อสารระหว่างมนุษย์ทั่วโลกมนุษย์ก็เริ่มหันมา
เรียนรู้ภาษาที่สองควบคู่ไปกับภาษาแม่ ดังนั้น การเรียนภาษาที่สองนั้นเป็นการเรียนภาษาอ่ืนๆ นอกเหนือจาก
ภาษาแม่ (Ellis, 1997)   
 นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการในการเรียนการสอนค าศัพท์ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพที่สุดทั้งนี้เพราะว่าการเรียนการสอนค าศัพท์นั้นนับว่าเป็นสิ่งส าคัญส าหรับผู้สอนและผู้เรียน
ซ่ึงต้องให้ความสนใจในการเรียนรู้ค าศัพท์ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงการรู้ความหมายของค าเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึง
การรู้โครงสร้าง รูปแบบและการใช้ค าศัพท์อีกด้วย (Nation, 2001) ในการเรียนการสอนค าศัพท์สามารถ
ท าได้ในหลายวิธีด้วยกัน อาทิ เช่น การบอกความหมายโดยนัยหรือการบอกความหมายโดยตรง Thornbury 
(2002) กล่าวไว้ว่า การสอนค าศัพท์ซึ่งบอกความหมายโดยนัยผ่านเรื่องที่อ่านหรือบทอ่านเป็นวิธีการสอน
ที่ดีกว่าการสอนค าศัพท์แบบบอกความหมายโดยตรงถึงแม้ว่านักวิชาการหรือนักภาษาหลายท่านไม่เห็นด้วย
กับวิธีการสอนค าศัพท์แบบเดี่ยวและชี้ให้เห็นว่า ผู้เรียนนั้นต่างมีความหลากหลายในการเรียนรู้หรือการได้มา
ของค าศัพท์ ดังนั้น ครูควรที่จะเลือกวิธีการสอนค าศัพท์ให้เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับเช่นเดียวกับ 
Thornbury (2002) เชื่อว่า การสอนผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันด้วยวิธีการสอนค าศัพท์ที่หลากหลายจะ
เป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้เรียน เช่น ผู้เรียนที่พูดภาษาที่หนึ่งหรือภาษาแม่ในการสื่อสารพบว่า หากใช้
วิธีการเรียนรู้ค าศัพท์แบบไม่ตั้งใจผ่านทักษะการฟังย่อมมีประสิทธิภาพมากกว่าผู้เรียนที่เรียนภาษาที่สองเป็น
ภาษาต่างประเทศหากเปรียบเทียบกัน  ในขณะที่ผู้เรียนภาษาที่สองนั้นพบว่า เป็นสิ่งที่ยากและค่อนข้าง
ล าบากเนื่องจากปริมาณของค าศัพท์ที่มีอย่างจ ากัดในการใช้ภาษา สอดคล้องกับ Krashen (1989) ได้สรุป
วิธีการเรียนค าศัพท์ไว้ว่าวิธีการเรียนการสอนค าศัพท์อย่างไม่ตั้งใจย่อมดีกว่าการสอนค าศัพท์ที่เจตนาบอก
ความหมายค าๆ นั้นอย่างตั้งใจนั้นเอง 
 ปัจจุบันการอ่านภาษาต่างประเทศนับเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้วิจัยหลายท่านให้ความสนใจมาอย่าง
ต่อเนื่อง การอ่านนับเป็นประเด็นส าคัญซึ่งถูกน ามาพิจารณาในการสอนภาษาอังกฤษทั้งนี้ เพราะว่านักเรียน
เป็นจ านวนมากซึ่งเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะการอ่านข้อมูลทาง
วิชาการ จากผลงานวิจัยเกี่ยวกับการอ่านเพ่ือความเข้าใจพบว่าผู้อ่านที่ใช้ความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ในการอ่าน
นั้นต้องพบกับปัญหาและอุปสรรคอย่างมากเกี่ยวกับการที่จะเอาชนะปัญหาการขาดความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์
ที่จะน ามาใช้ในการอ่านเนื้อเรื่องที่เป็นภาษาที่สอง (Huckin and Bloch, 1993) วิธีหนึ่งที่จะช่วยผู้เรียน
ซึ่งต้องเผชิญกับค าศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยในบทอ่านหรือเรื่องที่อ่านนั่นคือ การฝึกฝนให้ผู้เรียนได้ใช้ตัวชี้แนะใน
บริบทเพ่ืออนุมานหรือตีความหมายค าศัพท์แทนการใช้พจนานุกรม ดังนั้น การเดาความหมายค าศัพท์จาก
บริบทนับเป็นอีกหนึ่งทักษะย่อยๆ ในการอ่านภาษาต่างประเทศอีกด้วย (Nation, 2001) 
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 Greenwood and Flanigan (2007) ได้กล่าวไว้ว่า เด็กๆหรือผู้เรียนนั้นมีการเรียนรู้ค าศัพท์
หรือค าโดยประมาณ 4000 ค า ในแต่ละปีการศึกษาแต่ก็มีเพียง 400 ค าโดยเฉลี่ยเท่านั้นที่ถูกน ามาสอนด้วย
วิธีการสอนที่ตรงไปตรงมา มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม จากสถิติที่ได้มีการศึกษาพบว่ามีค าศัพท์โดย
เฉลี่ย 90% จากปริมาณค าศัพท์ที่ได้เรียนรู้ทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษาโดยวิธีการท่องจ าหรือทบทวนซ้ าไป
มาซึ่งวิธีนี้เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ควรน ามาปรับให้เหมาะสมกับลักษณะการเรียนรู้ ในกรณีที่ หากจ าเป็น 
ต้องใช้กระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว ตัวชี้แนะในบริบทอาจจะเป็นตัวบ่งชี้ที่เป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพ
รวมไปถึงการช่วยสนับสนุนความหมายดังกล่าวในการให้ความหมายได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับ Rhoder 
and Huerster (2002) ได้กล่าวไว้ว่า เด็กหรือผู้เรียนอาจจะได้เรียนรู้ความหมายของค าโดยไม่ได้ตั้งใจทั้งนี้
อาจได้มาจากการใช้บริบทที่ล้อมรอบค าศัพท์นั้นๆ หรืออาจโดยกลยุทธ์ในการเรียนรู้ค าศัพท์ซึ่งถูกน ามาใช้
สอนค าศัพท์อย่างชัดเจน การใช้ตัวชี้แนะต่างๆ ในบริบทหรือเทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จาก
บริบทนั้นนับว่าเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถบอกหรือแยกแยะค าศัพท์ที่ไม่รู้ซึ่งพบเจอใน
ประโยคหรือในบทอ่านได้นั่นเอง  
 นอกจากนี้ Nation (2001) ได้วิเคราะห์การเรียนการสอนค าศัพท์ไว้ในอีกแง่หนึ่งว่าการเรียนรู้
ค าศัพท์นั้นมาจาก 3 เทคนิคส าคัญดังนี้ การให้ความหมาย การสังเกต และการถอดความหรือให้ค าจ ากัดความ 
การเดาความหมายค าศัพท์จากบริบทนั้นนับเป็นวิธีการในการสังเกตชนิดหนึ่ง ในทางตรงกันข้าม Nation 
(2001) ได้อธิบายเกี่ยวกับค าศัพท์ไว้ว่า ค าศัพท์นั้นสามารถน ามาสอนได้ในห้องเรียนเช่นกันโดยวิธีการที่ใช้
กับนักเรียนที่มีเป็นจ านวนมากท้ังนี้โดยใช้วิธีในการสอนแนวสื่อสารหรือวิธีการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียน 
นอกจากนี้ Nation (2001) ยังแบ่งชนิดในการเรียนรู้ค าศัพท์ออกเป็น 2 แนวคิดใหญ่ๆ ดังนี้ ทฤษฏีอภิปัญญา
หรือการรู้คิด (Metacognitive) และทฤษฏีการคิด (Cognitive) ซึ่งการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท
นั้นถือเป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ 2 ทฤษฏีนี้  (Gu and Johnson, 1996) อย่างไรก็ตาม  การเดาความหมาย
ของค าศัพท์จากบริบทนั้นถือเป็นการเรียนรู้โดยพิจารณาจากหลักการทั่วไปไปสู่เรื่องเฉพาะ  ซึ่งวิธีการเรียน
การสอนแบบนี้เหมาะสมกับผู้เรียนระดับมัธยมเป็นอย่างยิ่ง  รวมไปถึงลักษณะของการเรียนการสอนแบบวิธี
หาข้อสรุปจากสิ่งที่สังเกตได้  ซึ่งเป็นลักษณะของการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการเดาความหมายค าศัพท์
จากบริบทล้วน  แล้วแต่เป็นวิธีที่เหมาะส าหรับน ามาสอนผู้เรียนให้รู้จักการใช้ตัวชี้แนะในบริบทได้อย่างมี
ประโยชน์และประสบความส าเร็จในการเรียนการสอนทั้งผู้เรียนและผู้สอนอีกด้วย 
 บริบทนั้นเปรียบเสมือนหลักการส าคัญซึ่งเกี่ยวข้องครูและผู้เรียนซึ่งเป็นค าถามที่เกิดขึ้นมา
โดยตลอดว่าผู้เรียนควรได้รับการสอนให้อนุมานความหมายของค าศัพท์จากบริบทอย่างไร เช่นเดียวกับ 
Laufer and Bensoussan (1982) เสนอแนะว่า การเดาความหมายค าศัพท์จากบริบทนั้นครูควรสอนโดย
การถามผู้เรียนถึงตัวชี้แนะในบริบทที่ได้เจอและ Walters (2004) กล่าวว่า กลยุทธ์นี้นับเป็นวิธีที่จะช่วยเพ่ิม
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ประสิทธิภาพในการเดาความหมายของค าศัพท์จากตัวชี้แนะในบริบทได้อีกด้วย นอกจากนี้ กลยุทธ์อ่ืนที่
สามารถน ามาใช้สอนนักเรียนในการเดาความหมายค าศัพท์ให้ประสบผลส าเร็จนั้นอาจโดยใช้ควบคู่ไปกับ
กิจกรรมดังต่อไปนี้ เช่น การท าแบบฝึกหัด ซึ่งมีเนื้อเรื่องที่ประกอบไปด้วยค าศัพท์ที่ไม่รู้ความหมายและ
บริบทที่เป็นประโยชน์ต่อแบบฝึกหัดนั้นก็ได้ Honeyfield (1977) ยังได้แนะน าอีกชนิดของกลยุทธ์ที่จะใช้ใน
การเดาค าศัพท์จากบริบทคือ การสังเกตค าที่ไม่รู้ความหมายจากประโยคข้างเคียงซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์
เพ่ือเป็นข้อมูลในการเดาความหมายของค าต่อไป 
 Nation (2001) ได้วิเคราะห์ว่า การเรียนค าศัพท์โดยไม่ได้ตั้งใจผ่านบริบทเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด
ในบรรดาแหล่งการเรียนรู้ค าศัพท์ทั้งหมดสอดคล้องกับ Finocchiaro (1974) ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
สอนค าศัพท์ว่าครูควรสอนให้นักเรียนเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทและควรมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการ
น าไปใช้ในสถานการณ์เพ่ือการติดต่อสื่อสาร ขณะที่ Nation (1980) ให้เหตุผลว่าความหมายของค าศัพท์
จะขึ้นอยู่กับค าอ่ืนๆ ที่อยู่ข้างเคียงดังนั้นค าศัพท์จึงควรสอนในบริบทเพราะค าศัพท์ในภาษาอังกฤษมีจ านวน
มาก และเวลาเรียนในชั้นมีจ ากัดซึ่งนักเรียนต้องเรียนสิ่งอ่ืนนอกเหนือไปจากค าศัพท์อีกด้วย 
 นอกจากนี้ยังมีนักภาษาศาสตร์และนักวิจัยหลายท่าน  ได้กล่าวถึงวิธีการอีกวิธีหนึ่งที่ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษสามารถสอนค าศัพท์เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถด้านค าศัพท์ให้กับนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ คือ กลวิธีการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท (Context Clues) ซึ่งเป็นวิธีการที่ช่วย
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการท าความเข้าใจค าศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยโดยอาศัยค าต่างๆ ที่แวดล้อมค าเหล่านั้น
อยู่โดยค าศัพท์นั้นจะปรากฏร่วมกับค าแวดล้อมอ่ืนๆ ในวลีต่างๆ หรือในย่อหน้าต่างๆ ผู้เรียนต้องให้ความ
สนใจกับ “ค าแวดล้อม” เหล่านั้นเพื่อจะได้เรียนรู้ที่จะน าไปใช้หาความหมายและวิธีใช้ศัพท์ใหม่โดยไม่ต้อง
พ่ึงพจนานุกรม (Fredrickson, 1994) สอดคล้องกับ Ying (2001) ได้กล่าวถึงข้อดีของการใช้กลวิธีการเดา
ความหมายค าศัพท์จากตัวชี้แนะในบริบทว่า 
 1. กลวิธีนี้ไม่เพียงแต่ช่วยในการเรียนรู้ความหมายค าศัพท์ แต่ยังช่วยให้สามารถน าค าศัพท์นั้น
ไปใช้ในบริบทอ่ืนได้อีกด้วย 
 2. ช่วยให้ผู้เรียนน าไปใช้ประโยชน์ในการอ่านโดยสามารถอ่านเรื่องเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว 
 3. การเดาอย่างมีความหมายจะช่วยให้บทเรียนนั้นน่าสนใจและท้าทายมากข้ึน 
 4. นอกจากเดาความหมายค าศัพท์ได้แล้ว  ผู้อ่านยังสามารถท าความเข้าใจเรื่องทั้งหมดได้อีก
ด้วย 
 นอกจากนี้ Clerk and Siberstein (1977, citted in Zhihong 2000: 18)  เห็นว่า นักเรียน
สามารถเข้าใจความหมายของค าศัพท์ใหม่ได้ถ้าเขาอ่านเรื่องต่อไป ดังนั้น การสอนค าศัพท์จึงเป็นภาระงานที่
ส าคัญมากของการสอนภาษาอังกฤษ นักเรียนที่ประสบผลส าเร็จจากการเรียนรู้ค าศัพท์ใหม่นั้นจะสามารถ
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หาวิธีจ าค าศัพท์ใหม่และสนใจเรียนมากขึ้น การเพ่ิมพูนความรู้ด้านค าศัพท์ให้กับผู้เรียนด้วยการกลวิธีการ
เดาค าศัพท์จากบริบทเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนลดการใช้พจนานุกรม (Zhihong, 2000: 5) 
 นักวิจัยอีกหลายท่าน  (Kruse 1979; Nation 1980; Gairns and Redman 1991; Oxford 
and Crookall 1988, quoted in Ying 2001) เห็นพ้องกันว่า การเรียนรู้ค าศัพท์โดยใช้บริบทและไม่เรียนรู้
ในลักษณะเป็นค าเดี่ยวๆ นั้น เป็นกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากค าศัพท์ค าเดียวกันอยู่
ในบริบทที่ต่างกัน อาจมีความหมายต่างกัน จากแนวคิดนักวิจัยหลายท่านได้กล่าวถึงกลวิธีเดาความหมาย
ค าศัพท์โดยอาศัยบริบทจึงนับเป็นกลวิธีที่ส าคัญที่สุดของการเรียนรู้ค าศัพท์ซึ่งใช้ได้ผลทั้งผู้เรียนที่เรียน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่และภาษาที่สอง (Nation, 2003: 232)  นอกจากนี้  Thornbury (2002: 148) 
ให้ความเห็นว่าการเดาความหมายค าศัพท์จากบริบทเป็นหนึ่งในทักษะที่มีประโยชน์มากที่สุดส าหรับผู้เรียน
เพราะผู้เรียนสามารถน าไปปรับใช้ได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน แต่ผู้เรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาที่สองส่วนใหญ่มักไม่ค่อยมั่นใจความหมายของค าศัพท์ที่เกิดจากการเดาของตน ดังนั้น ผู้สอนจึงควร
ฝึกฝนให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 กล่าวโดยสรุปคือ ยุทธวิธีเดาความหมายค าศัพท์โดยอาศัยบริบทนั้นเป็นอีกหนึ่งยุทธวิธีที่เป็น
เครื่องมือหรือตัวช่วยให้ผู้เรียนที่มีวงค าศัพท์ไม่มากนักได้สามารถเข้าใจเรื่องที่ฟังหรืออ่านได้ อย่างถูกต้อง
ซึ่งยุทธวิธีการเดาค าศัพท์จากบริบทนั้นจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารหรือเข้าใจ
ภาษาได้ดียิ่งขึ้นในกรณีท่ีไม่เคยพบเจอค าศัพท์ค านั้นมาก่อน นอกจากนี้ ยุทธวิธีในการเดาความหมายค าศัพท์
จากบริบทนั้นยังเป็นเครื่องมือที่จะช่วยลดอุปสรรคในการอ่านข้อความ  เรื่องราวต่างๆ ที่ ประกอบด้วย
ค าศัพท์ยากที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนส าหรับผู้อ่านอีกด้วย 
 สภายุโรป (Council of Europe 2001: 51-52, 150, 1998: 59-81) ระบุว่าผู้สอนภาษาควรเลือก
ค าศัพท์ส าคัญที่น ามาสอนภายใต้แนวเรื่อง 14 แนวเรื่อง ได้แก่ การระบุตนเอง (Personal identification) 
บ้านและสิ่งแวดล้อม (House and home, environment) ชีวิตประจ าวัน (Daily life) กิจกรรมยามว่าง
และความบันเทิง (Free time, entertainment) การเดินทาง (Travel) ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนๆ 
(Relations with other people) สุขภาพและการดูแลร่างกาย (Health and body care) การศึกษา
และอาชีพในอนาคต (Education and future career) การจับจ่ายใช้สอย (Shopping) อาหารและ
เครื่องดื่ม (Food and drink) การบริการ (Services) สถานที่ (Places) ภาษา (Language) และลมฟ้า
อากาศ (Weather) ซึ่งมีลักษณะชนิดของค าศัพท์ตามส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดคุณภาพผู้เรียนเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ไว้ในตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ว่า นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ สื่อสารตามหัวเรื่อง
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ดังนี้ ตนเอง (Themselves) ครอบครัว (Families) โรงเรียน (Schools) สิ่งแวดล้อม (Environment) 
อาหารและเครื่องดื่ม (Foods and beverages) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal relationships) 
เวลาว่างและนันทนาการ (Free time and recreation) สุขภาพและสวัสดิการ (Health and welfare) 
การซื้อ-ขาย (Selling and buying) สภาพภูมิอากาศ (Climate) การศึกษาและอาชีพ (Education and 
occupations) การเดินทางท่องเที่ยว (Travel for tourism) การบริการ (Services) สถานที่ (Places) 
ภาษา (Language) และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and technology)  ภายในวงค าศัพท์ประมาณ 
3600-3750 ค า (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 227) ซึ่งสอดคล้องกับส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดคุณภาพผู้เรียนเมื่อจบชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5  มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ  สื่อสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว โรงเรียน 
สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ 
การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทาง ท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา และ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวงค าศัพท์ประมาณ 3,600-3,750 ค า 
 กล่าวโดยสรุป การเลือกลักษณะค าศัพท์ที่มาใช้สอนนั้นควรค านึงถึงความหลากหลายของชนิด
ค าศัพท์ ที่มา ความสอดคล้องของค าศัพท์กับหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน
และหลักสูตรสากล รวมไปถึงความสนใจในแต่ละช่วงวัยของผู้เรียน นอกจากนี้ ผู้สอนยังต้องค านึงถึงระดับ
ความยากง่ายและการน าค าศัพท์เหล่านั้นไปใช้ในสถานการณ์ที่หลากหลายซึ่งผู้เรียนต้องได้พบในชีวิต -
ประจ าวันอีกด้วย 
 จากผลการทดสอบระดับชาติของส านักงานมาตรฐานการทดสอบ (O-NET) ปีการศึกษา 2556 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม วิชาภาษาอังกฤษ
ระดับประเทศมีร้อยละของคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 25.35 และในปีการศึกษา 2557 วิชาภาษาอังกฤษระดับ 
ประเทศมีร้อยละของคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 23.44 ในแต่ละปีการศึกษาพบว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษลดลงทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจและการตีความหมาย
ค าศัพท์อยู่ในเกณฑ์ควรปรับปรุง จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนในขณะเรียนพบว่า 
นักเรียนส่วนใหญ่ด้อยความรู้ในเรื่องไม่ทราบความหมายของค าศัพท์ภาษาอังกฤษยากหรือไม่คุ้นเคย นักเรียน
บางคนไม่สามารถตีความหมายของค าศัพท์ยากในประโยคที่เจอในบริบทการอ่านนั้นๆ ได้จึงส่งผลให้นักเรียน
ท้อแท้และเบื่อหน่ายที่จะอ่านหรือตีความหมายของค าศัพท์ยากนั้นๆ ด้วยเหตุนี้เอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษด้านทักษะการอ่านเพ่ือความเข้าใจและการตีความหมายค าศัพท์จึงอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างต่ า
และอยู่ในเกณฑ์ควรปรับปรุง จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า หากผู้เรียนสามารถรู้ค าศัพท์ยาก
ที่ไม่เคยเจอมานั้นและสามารถตีความได้โดยอาศัยยุทธวิธีการเดาค าศัพท์จากบริบทนั้นก็จากปราศจาก
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ปัญหาในการอ่านและการสื่อสารหากต้องเจอค าศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยอีกต่อไป อีกท้ังยังจะเป็นเครื่องมือช่วยให้
ผู้เรียนมีทักษะในการตีความหมายค าศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยได้ด้วยตนเองซึ่งจะส่งผลให้ประสบความส าเร็จใน
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษอันจะน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ในการศึกษาของผู้เรียนมีพัฒนาการที่สูงขึ้นอีกด้วย 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะท าการศึกษาผลการใช้เทคนิคการเดาความหมายของ
ค าศัพท์จากบริบทของบทอ่านแนวเรื่องต่างๆ ต่อความสามารถในการเดาความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้เพ่ือการน า
ผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการสอนการอ่านภาษาอังกฤษและเพ่ือพัฒนาความสามารถในการเข้าใจ
ความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจและการตีความหมายค าศัพท์
ของผู้เรียนต่อไป เทคนิคการเดาความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษจากบริบทนี้ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นเทคนิคที่มี
ความส าคัญมากและมีประโยชน์อย่างยิ่งเพราะจะท าให้นักเรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ด้านความหมายค าศัพท์
ภาษาอังกฤษขณะอ่านและสื่อสารอย่างมีเหตุผลและถูกวิธีโดยไม่ต้องเสียเวลากับการใช้พจนานุกรมเป็ น
การประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายอีกท้ังยังเหมาะสมกับการเรียนในยุคปัจจุบันที่ผู้เรียนทุกคนต้องแข่งขันกับเวลา 
ดังนั้น เทคนิควิธีนี้จึงใช้ได้กับนักเรียนในทุกระดับชั้นตลอดจนผู้ที่สนใจและรักการอ่านภาษาอังกฤษ
โดยทั่วไปอีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 1. เพ่ือศึกษาผลการใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทต่อความสามารถใน
การเข้าใจความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
 2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จาก
บริบทต่อความสามารถในการเข้าใจความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
 
ค าถามการวิจัย 
 1. ความสามารถในการเข้าใจความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษหลังจากใช้เทคนิคการเดาความหมาย
ของค าศัพท์จากบริบทของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม สูงขึ้นหรือไม่ 
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 2. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทต่อ
ความสามารถในการเข้าใจความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
พระปฐมวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นอย่างไร 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ความสามารถในการเข้าใจความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษหลังจากใช้เทคนิคการเดาความหมาย
ของค าศัพท์จากบริบทส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัด 
นครปฐม สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม   มี
ความคิดเห็นที่ดีต่อการใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทต่อความสามารถในการเข้าใจ
ความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 ประชากร คือ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม จ านวน 3 ห้องเรียน มีจ านวนนักเรียน 120 คน 
 1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน อ 32102 ที่ได้มา
โดยการสุ่มห้องเรียน ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่ายจ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 40 คน โดยหนังสือและ
เอกสารประกอบอิงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
 2. ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ใช้ศึกษาในงานวิจัยประกอบด้วยตัวแปร 2 ประเภท ได้แก่ 
 2.1 ตัวแปรต้น คือ   เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทต่อความสามารถใน
การเข้าใจความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
 2.2 ตัวแปรตาม คือ  
 2.2.1 ความสามารถในการเข้าใจความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
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 2.2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ าเภอ 
เมือง จังหวัดนครปฐม ที่มีต่อผลของการใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทต่อความสามารถ
ในการเข้าใจความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
 
ระยะเวลาในการทดลอง 
 ผู้วิจัยใช้เวลา 5 สัปดาห์ๆ ละ 2 คาบ ในแต่ละคาบใช้เวลาท้ายคาบๆ ละ 25 นาที ไม่รวมการ
สอบก่อนและหลังการเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
 

ข้อตกลงเบื้องต้น 
 1. ค าศัพท์ที่น ามาใช้สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถค าศัพท์ก่อนและหลังเรียนได้มาจาก
การรวบรวมค าศัพท์จากรายการค าศัพท์ของสภายุโรป (Council of Europe 1998: 59-81, 2003: 121-
139) 
 2. คะแนนที่ได้จากการสอบครั้งแรก (Pretest)   เป็นเครื่องบ่งชี้ความสามารถขั้นพ้ืนฐานใน
การเรียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนแต่ละคนก่อนการเรียนรู้เทคนิคการเดาค าศัพท์จากบริบทที่
ผู้สอนน ามาใช้ในห้องเรียน 
 3. คะแนนที่ได้จากการสอบหลังเรียน (Posttest) เป็นเครื่องบ่งชี้ความสามารถขั้นพ้ืนฐานใน
การเรียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนแต่ละคนหลังการเรียนรู้เทคนิคการเดาค าศัพท์จากบริบทผู้สอน
น ามาใช้ในห้องเรียน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. แผนการจัดการเรียนการสอน หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเดาความหมาย
ค าศัพท์จากบริบท 5 ประเภท ประกอบด้วย การบอกความหมายโดยใช้ค าจ ากัดความ (Definition) 
ยกตัวอย่างประกอบ (Example) ค าตรงข้ามและการเปรียบต่าง (Antonyms & Contrast) การกล่าวซ้ า 
(Restatement) ค าเหมือนและการเปรียบเหมือน (Synonyms & Comparison) 
 2. บริบท  หมายถึง  ค า  กลุ่มค า  ประโยค หรือเครื่องหมายวรรคตอนที่แวดล้อมอยู่ข้างเคียง
ค าศัพท์ที่ไม่ทราบความหมาย ได้แก่บริบทด้านความหมาย เครื่องหมายวรรคตอน และตัวน า อนุประโยค 
 3. ตัวชี้แนะในบริบท หมายถึง กลุ่มค า และเครื่องหมายวรรคตอน ที่ท าหน้าที่เป็นตัวช่วยให้
ทราบความหมายที่ชัดเจน แน่นอนของค าศัพท์ยาก หรือค าศัพท์ที่ไม่รู้ความหมาย  
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 4. การเข้าใจความหมายค าศัพท์ หมายถึง ความสามารถในการเรียนรู้ ตีความหมายและน า
ค าศัพท์ไปใช้โดยพิจารณาจากคะแนนทางศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 ที่ได้จาก
การท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการเดาความหมายของ
ค าศัพท์จากบริบท 
 5. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการเดาความหมาย
ของค าศัพท์จากบริบท หมายถึง แบบทดสอบซึ่งเป็นแบบปรนัยเลือกตอบ 40 ข้อวัดความเข้าใจด้านเทคนิค
การเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท 
 6. นักเรียน/ผู้เรียน หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ที่เรียนในวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
อ 32102 และก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม 
 7. ความคิดเห็น หมายถึง ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการ
เดาความหมายของค าศัพทจ์ากบริบท 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 1. เป็นแนวทางในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการเดาค าศัพท์จากบริบทเพ่ือ
เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนและสภาพของชั้นเรียน   
 2. เผยแพร่ข้อมูลที่ได้จากผลการวิจัยให้แก่อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษและผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
น าไปพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
 3. ช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะทักษะการอ่านจากการใช้เทคนิค
ในการสอนโดยการเดาค าศัพท์จากบริบท
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บทที่ 2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับค าศัพท์ การสอนค าศัพท์ 

และการเดาความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษจากบริบทและได้น าเสนอตามหัวข้อ ต่อไปนี้ 
 1. ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ค าศัพท์ 
 1.1 ความหมายและความส าคัญของค าศัพท์ 
 1.2 ประเภทของค าศัพท์ 
 1.3 รายการค าศัพท์ภายใต้กรอบความรู้ค าศัพท์แนวเรื่อง Common European 
Framework of Reference (CEFR) 
 1.4 ขนาดความรู้ค าศัพท์ที่ผู้อ่านควรมี 
 2. หลักการแนวทางการสอนค าศัพท์และการวัดผล 
 2.1 หลักการเรียนและการสอนค าศัพท์ 
 2.2 เทคนิคการสอนค าศัพทภ์าษาอังกฤษ  
 2.3 ขั้นตอนการสอนค าศัพท์ 
 2.4 แนวทางการสอนค าศัพท์โดยใช้เทคนิคการเดาความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษจากบริบท 
  2.4.1 ความส าคัญของยุทธวิธีในการเดาความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  
 2.2.2 ความหมายของบริบท 
 2.4.3 ความหมายของการเดาความหมายค าศัพท์จากบริบท 
 2.4.4 วิธีการเดาความหมายค าศัพท์จากบริบท 
 2.4.5 การวิเคราะห์บริบทและตัวชี้แนะในบริบท  
  2.5 การทดสอบค าศัพท์และกลวิธีการเดาความหมายค าศัพท์จากบริบท 
  2.5.1 การทดสอบความสามารถในการใช้เทคนิคการเดาความหมายค าศัพท์จากบริบท 
  2.5.2 ขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบ 
  3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 งานวิจัยเกี่ยวกับการใช้ยุทธวิธีการเดาความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษจากบริบท 
  3.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศ 
  3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างประเทศ 
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1. ขอบข่ายสาระการเรียนรู้ค าศัพท์ 
 1.1 ความหมายของค าศัพท์ 
 นักวิชาการและนักภาษาเป็นจ านวนมากให้ค าจ ากัดความไว้แตกต่างกันออกไป McCarthy 
(1990) กล่าวว่า ค าศัพท์ หมายถึง ค าที่ใช้ในเฉพาะภาษาหนึ่งหรืออาจเป็นสิ่งที่เป็นอิสระของภาษาซึ่งมี
ความหมาย Penny Ur (1997) ให้ค าจ ากัดความคราวๆ ของค าศัพท์ คือ ค าท่ีใช้สอนในภาษาต่างประเทศ
นอกจากนี้ Penny ยังแนะน าอีกว่า บางทีค าศัพท์สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่อาจมีมากกว่า 1 พยางค์ ซึ่งอาจเป็นค าผสม
จากค าศัพท์ 2-3 ค าก็ได้ เช่น post office, mother-in-law หรืออาจจะเป็นส านวนหรือสุภาษิตที่เกิดจาก
การน าค าหลายๆ ค ามาผสมกัน เช่น call it a day Lehr et al., (2004) ให้ค าจ ากัดความของค าศัพท์กว้างๆ 
ว่าค าศัพท์ คือ ความรู้เกี่ยวกับค าและความหมายของค า นอกจากนี้ Lehr ยังกล่าวอีกว่า ค าศัพท์นั้นมีความ
ซับซ้อนมากกว่าค าจ ากัดความที่กล่าวไปข้างต้น 1. เป็นค าที่ไม่ได้มีรูปแบบมาจากภาษาพูดและยังต้องเป็นค า
ที่เป็นที่รู้จักและใช้ในการฟังและการพูดแต่ต้องเป็นรูปแบบค าที่ชัดเจนซึ่งใช้ในการอ่านและการเขียน 2. เป็นค า
ที่เป็นความรู้ที่มาจาก 2 รูปแบบด้วยกันทั้ง (receptive และ productive vocabulary) นั้นเอง อย่างไรก็ตาม 
ค าศัพท์ ถูกเข้าใจว่าเป็นความรู้เกี่ยวกับการสะกดค า การออกเสียง ค าผสม และความเหมาะสม (Nation, 
1990) นอกจากนี้ Pyles (1970) กล่าวว่า ค าศัพท์มักจะเน้นไปที่ภาษาเรื่องของเสียงและความหมายของ
ค าซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยในการสื่อสารเพื่อความเข้าใจนั้นเอง 
 ค าศัพท์ (Vocabulary) เป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานที่ส าคัญของการเรียนรู้ภาษาในแต่ละภาษา
และเป็นที่เข้าใจในเฉพาะบุคคล วงสังคม วงการอาชีพ เชื้อชาติ ซึ่งถูกจัดเรียงตามระเบียบตัวอักษร พร้อมทั้ง
มีค าอธิบายความหมาย แปล  หรือยกตัวอย่างประกอบค าส่วนใหญ่ที่ปรากฏเป็นได้ทั้ง ค าโดด ค าประสม 
และส านวนต่างๆ มีนักการสอนภาษาได้ให้ค าจ ากัดความของค าศัพท์ไว้ดังต่อไปนี้ เช่น Lehmann (1972: 
202) กล่าวว่า ค าศัพท์เป็นสื่อน าความหมาย (carrier of meaning) และความสัมพันธ์ไปยังโลกรอบๆ ตัวเรา 
Wilkins (1972: 111) ให้ความหมายของค าศัพท์ว่า ค าศัพท์ไม่ใช่เป็นเพียงค านาม ค ากิริยา และค าคุณศัพท์
ของภาษาเท่านั้น แต่ยังหมายรวมไปถึงข้อมูลทุกอย่างที่ค าศัพท์นั้นส่งผ่านและถ่ายทอดไป นอกจากนี้ Hatch 
และ Brown (1995: 1)   ได้ให้ความหมายของค าศัพท์ว่าค าศัพท์หมายถึง  ค าหรือกลุ่มค าส าหรับภาษาใด
ภาษาหนึ่งที่ผู้พูดอาจจะใช้สื่อความหมายในแต่ละภาษาและ  Richards (1985: 307)  ให้ความหมายของ
ค าศัพท์ว่า ค าท้ังหมดซึ่งเป็นได้ทั้งค าโดด ค าประสมและส านวนต่างๆ ที่ปรากฏในภาษา 
 จากค าจ ากัดความข้างต้นสรุปได้ว่า ค าศัพท์ คือ ค า กลุ่มค าหรือวลีในภาษาท้ังหมดที่ใช้ 
สื่อความหมายและถ่ายทอด ความรู้ ความคิด ความเข้าใจระหว่างบุคคล กลุ่มสังคม อาชีพและเชื้อชาติ  
เพ่ือสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ 
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 ความส าคัญของค าศัพท์ 
 ค าศัพท์เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของภาษาในฐานะที่เป็นองค์ประกอบหลักในด้าน
ความหมายและถูกน ามาพิจารณาในการสอนภาษาต่างประเทศ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่แสดง
ความหมายนอกเหนือจากองค์ประกอบอ่ืนๆ เช่น ไวยากรณ์ การอ่านออกเสียง จังหวะหนักเบา เป็นต้น 
ในการเรียนรู้ภาษาจะไม่สามารถลดองค์ประกอบอื่นๆให้เหลือเพียงการเรียนรู้ค าศัพท์เท่านั้น  เพราะผู้เรียน
จะประสบความส าเร็จไม่ได้หากขาดความรู้ทางไวยากรณ์หรือองค์ประกอบอ่ืนๆ ในการแสดงความหมาย
ของค าศัพท์ด้วยวิธีที่หลากหลายและสมบูรณ์แบบ (McCarthy, 1990: VIII) 
 การอ่านบทความภาษาต่างประเทศให้เข้าใจนั้น ความรู้ทางด้านค าศัพท์เป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญมากที่สุดองค์ประกอบหนึ่งนอกเหนือไปจากความรู้ด้านไวยากรณ์  ดังที่ Wilkins (1972; อ้าง ถึงใน 
Thornbury, 2002: 13) ระบุว่าหากปราศจากไวยากรณ์สารอาจสื่อออกไปได้เพียงเล็กน้อยแต่หากปราศจาก
ค าศัพท์จะไม่สามารถสื่ออะไรออกไปได้เลย 
 ส าหรับการเรียนการสอนค าศัพท์นั้น วิธีหนึ่งที่ผู้สอนมักแนะน าให้ผู้เรียนใช้เมื่อเจอค าศัพท์ 
ใหม่ คือ การเดาค าศัพท์จากบริบทเพ่ือลดการพ่ึงพิงพจนานุกรม ซึ่งจากการงานวิจัยบางชิ้นพบว่าผู้อ่านไม่
ประสบความส าเร็จจากการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท หากวิเคราะห์สาเหตุแล้วจะพบว่าวิธีนี้ 
ใช้ได้กับนักศึกษาที่มีทักษะการอ่านที่ดีและสามารถใช้เทคนิคการอ่านได้หลากหลาย แต่ไม่เหมาะกับผู้ที่มี
ทักษะการอ่านต่ าเนื่องจากผู้อ่านมักมีการอ่านไม่เป็นระบบ และเมื่อจ าเป็นต้องใช้การเดาค าศัพท์ เป้าหมาย 
จากบริบท ผู้อ่านไม่สามารถท าได้ส าเร็จเนื่องจากผู้อ่านไม่มีพ้ืนค าศัพท์ที่มากเพียงพองานวิจัย ของ Liu, Na 
& Nation (1985, อ้างถึงใน Nation & Waring, 1997) ชี้ให้เห็นว่าผู้อ่านที่มีพ้ืนค าศัพท์ ประมาณ 2,000 ค า 
หรือรู้ค าศัพท์ประมาณร้อยละ 80  ของบทความท าให้ ณ ขณะที่อ่านผู้อ่านจะมีค าศัพท์ที่ไม่รู้ความหมาย 
1 ค า ในทุกๆ 5 ค า ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคกับการเดาศัพท์จากบริบท กล่าวคือ แม้ค าศัพท์แวดล้อมที่อาจช่วย
เอ้ือในการเดาความหมายส าหรับผู้อ่านที่ดี กลับเป็นอุปสรรคส าหรับผู้อ่าน  ที่มีทักษะต่ าเพราะไม่เข้าใจ
ความหมาย ผู้เรียนจึงควรมีความรู้ค าศัพท์พอสมควรเพ่ือที่จะท าให้การอ่านประสบความส าเร็จ 
 กล่าวโดยสรุปคือ ความส าคัญของการเรียนรู้ค าศัพท์ คือ ค าศัพท์นั้นถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญ
ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทั้งนี้ เพราะว่าค าศัพท์นั้นจะเป็นกุญแจส าคัญที่จะช่วยให้การสื่อสารความรู้ 
ความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

1.2 ประเภทของค าศัพท์  
 บ ารุง โตรัตน์ (2534: 10), ศรีวิชัย สุวรรณกิตติ (2522: 15) และอัญชลี แจ่มเจริญ  (2526:  
7) แบ่งประเภทของค าศัพท์ได้ 2 ชนิด ตามลักษณะของการใช้เป็นดังนี้ คือ 
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 1. ค าศัพท์ที่ผู้เรียนในระดับนั้นๆ   ได้พบเห็นบ่อยๆ   ทั้งในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
(Active Vocabulary) นอกจากครูจะสอนให้รู้จักความหมายแล้ว จะต้องสอนให้นักเรียนสามารถใช้ค า 
ประโยค ได้ทั้งในการพูดและการเขียน ซึ่งถือว่าเป็นทักษะขั้นการน าไปใช้ 
 2. ค าศัพท์ที่เรียนในระดับชั้นนั้นๆ ไม่ค่อยพบเห็นหรือนานๆ จะปรากฏครั้งหนึ่งในการ
ฟังและการอ่าน (Passive Vocabulary) การสอนค าศัพท์ที่ผู้เรียนไม่ค่อยพบเห็นบ่อย ครูเพียงสอนแต่ให้รู้
ความหมายที่ใช้ในประโยคก็เพียงพอ เน้นให้นักเรียนทั้งฟังและอ่านได้เข้าใจ โดยไม่เน้นให้นักเรียนเอา
ค าศัพท์นั้นมาใช้ในการพูดและเขียน 
 Lehr et al. (2004) กับ Bard, Robertson และ Sorace (1996)  ได้แบ่งประเภทของ
ค าศัพท์ไว้ 2 ประเภท ดังนี้ 
 1. ค าศัพท์ที่ใช้เพ่ือการรับรู้ (receptive vocabulary)  เป็นค าศัพท์ที่ผู้เรียนใช้ในทักษะ
การอ่านและการฟังเพ่ือท าความเข้าใจกับภาษา 
 2. ค าศัพท์ที่ใช้เพ่ือการสื่อสาร (productive vocabulary)    ค าศัพท์ที่ผู้เรียนใช้ในการพูด
และการเขียนเพื่อสร้างความเข้าใจในภาษา 
 Nation (2001) และ Ellis (1997)   ได้แบ่งประเภทของค าศัพท์ตามจ านวนความถี่ที่พบ
เจอท้ังหมดของค าศัพท์นั้นๆ รวมไปถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ค าศัพท์ในแต่ละค ามี 2 ประเภท ดังนี้ คือ 
 1. ค าที่มีความถี่สูงในการใช้ (High frequency words)   เป็นกลุ่มค าจ าพวก ค าที่ใช้
แสดงความเกี่ยวพันธ์ทางไวยากรณ์ (function words) และค าที่ให้ความหมายส าคัญในประโยค (content 
words) ซึ่งกลุ่มค าเหล่านี้เป็นค าที่พบมากทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียนทุกประเภทของภาษา 
 2. ค าท่ีมีความถ่ีต่ าในการใช้ (Low-frequency words)  เป็นกลุ่มค าท่ีใช้ประมาณ 5 % 
พบเจอเฉพาะในเนื้อหาทางวิชาการหรือบทความที่ใช้ค าศัพท์เฉพาะหรือเป็นค าเฉพาะวิชานั้นเอง (technical 
words) 
 กล่าวโดยสรุปคือ ประเภทของค าศัพท์นั้นแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ด้วยกัน คือ ค าศัพท์
ที่สามารถพบเจอในชีวิตประจ าวันได้บ่อยจากการฟังและการอ่านทั่วไป และค าศัพท์ที่ไม่ค่อยพบเห็นบ่อย
มากนักซึ่งจะสามารถพบได้หากใช้ทักษะในการพูดและเขียนเป็นประจ า 
 1.3 รายการค าศัพท์ภายใต้กรอบความรู้ค าศัพท์แนวเรื่อง Common European 
Framework of Reference (CEFR) 
 ในการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ   การจัดท าแบบทดสอบและแผนการสอนนั้น
ผู้สอนควรยึดหลักในการสอนตามแนวเรื่องจากสภายุโรปซึ่งได้ศึกษาเกี่ยวกับแนวเรื่อง (Themes) 14 เรื่อง 
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พ้ืนฐานที่ผู้เรียนควรเรียนในระดับสื่อสารได้   ดังนี้ (Council of Europe 2001: 51-52, 150, 1998: 59-
81)  
 1. การระบุตนเอง (Personal identification) ได้แก่ ชื่อ (Name) วันและสถานที่เกิด (Date 
and place of birth) อายุ (Age) เพศ (Sex) สถานะทางการสมรส (Marital Status) เชื้อชาติ (Nationality) 
อาชีพ (Occupation) ครอบครัว (Family) ศาสนา (Religion) บุคลิกและอารมณ์ (Character and 
disposition) และ ลักษณะภายนอก (Physical appearance) 
 2. บ้านและสิ่งแวดล้อม (House and home, environment)   ได้แก่ ชนิดของที่อยู่อาศัย 
(Types of accommodation) เครื่องเรือน (Furniture) ที่อยู่อาศัย (Accommodation) ราคา (Cost) 
บริการ (Services) สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) เขตแดน (Region) และพืช (Flora and fauna) 
 3. ชีวิตประจ าวัน (Daily life)   ได้แก่  ที่บ้าน (At home)  ที่ท างาน (At work)  รายได้ 
(Income) และสิ่งที่คาดหวัง (Prospect) 
 4. เวลาว่าง และความบันเทิง (Free time and entertainment)    ได้แก่ เวลาว่าง (Leisure) 
กิจกรรมยามว่าง และความสนใจ (Hobbies and interests) โรงหนัง โรงละคร (Cinema and theatre) 
งานด้านความรู้และศิลปะ (Intellectual and artistic pursuits) กีฬา (Sports) โทรทัศน์และวิทยุ (Radio 
and TV) นิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ (Exhibitions and museums) และสื่อสิ่งพิมพ์ (Press) 
 5. การเดินทาง (Travel)   ได้แก่ การขนส่งสาธารณะ (Public transport) การโดยสาร โดย
ยานพาหนะส่วนตัว (Private transport) การจราจร (Traffic) ที่อยู่อาศัย (Accommodation) สัมภาระ 
(Luggage) วันหยุด (Holidays) การเข้าออกประเทศ (Entering and leaving a country) และเอกสาร
การเดินทาง (Travel documents) 
 6. ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น  (Relations with other people)   ได้แก่   ความสัมพันธ์ 
(Relationship) การเชิญชวน (Invitations) สมาชิกสโมสร (Club membership) โต้ตอบทางจดหมาย 
(Correspondence) การพบปะ (Meeting)   รัฐบาลและการเมือง (Government and politics) อาชญากรรม
และกระบวนการยุติธรรม (Crime and justice) สงครามและความสงบสุข (War and peace) และเหตุการณ ์
ต่างๆ ในสังคม (Social affairs) 
 7. สุขภาพและการดูแลร่างกาย  (Health and body care) ได้แก่ ส่วนต่างๆ ของร่างกาย 
(Parts of the body) ความสุขสบายส่วนตัว (Personal comfort) ความเจ็บปวดและอุบัติเหตุ (Ailments 
and accidents) อนามัย (Hygiene) การบริการทางการแพทย์ (Medical services) และการประกัน (Insurance) 
และโภชนาการ (Nutrition) 
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 8. การศึกษา  (Education)  ได้แก่ โรงเรียน (Schooling) วิชา (Subjects) และคุณวุฒิ 
(Qualifications) 
 9. การจับจ่ายใช้สอย  (Shopping) ได้แก่ ความสะดวกในการจับจ่ายใช้สอย (Shopping  
facilities) เสื้อผ้าและแฟชั่น (Clothes and fashion) สิ่งของในครัวเรือน (Household articles) การสูบ 
(Smoking) และราคา (Prices) 
 10. อาหารและเครื่องดื่ม (Food and drink) ได้แก่ ชนิดของอาหาร และเครื่องดื่ม (Types 
of food and drink) และการรับประทานอาหารนอกบ้าน และดื่มนอกบ้าน (Eating and drinking out) 
 11. การบริการ (Service) ได้แก ่ไปรษณีย์ (Post) โทรศัพท์ (Telephone) โทรเลข (Telegraph) 
ธนาคาร (Bank) ต ารวจ (Police) การราชการแผนกทูต (Diplomatic services) อู่รถ (Garage) โรงพยาบาล
และการผ่าตัด (Hospital and surgery) และสถานีบริการน้ ามัน (Petrol station) 
 12. สถานที่ (Places) ได้แก่ บอกต าแหน่ง (Location) ระยะทาง (Distance) การเคลื่อนที่ 
(Motion) ทิศทาง (Direction) ที่อยู่ (Address) และการจราจร (Traffic) 
 13. ภาษา (Languages) ได้แก่  ความสามารถทางภาษา (Ability) ความเข้าใจทางภาษา 
(Understanding) การแสดงออกทางค าพูด (Expression) และความถูกต้องทางภาษา (Correctness) 
 14. สภาพอากาศ (Weather)  ได้แก่  การพยากรณ์อากาศ (Weather forecast)  และ
ภูมิอากาศและสภาพอากาศ (Climate and weather)  
 ซึ่งสอดคล้องกับส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดคุณภาพผู้เรียนเมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไว้ในตัวชี้วัดและ
สาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ว่า นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ สื่อสารตามหัวเรื่อง ดังนี้ ตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว อาหาร เครื่องดื่ม และเวลาว่าและนันทนาการ ภายในวงค าศัพท์ประมาณ 
300-450 ค า ผู้เรียนเมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศสื่อสารตามหัวเรื่อง
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและ
สวัสดิการการซื้อ-ขาย  และลมฟ้าอากาศ ภายในวงค าศัพท์ประมาณ 1,050-1,200 ค า ผู้เรียนเมื่อจบชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ สื่อสารตามหัวเรื่องเก่ียวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน 
สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย ลมฟ้าอากาศ 
การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภายในวงค าศัพท์ประมาณ 2,100-2,250 ค า   และผู้เรียนเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   มีทักษะการใช้
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ภาษาต่างประเทศสื่อสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ -ขาย ลมฟ้าอากาศ 
การศึกษาและอาชีพ การเดินทาง ท่องเที่ยว การบริการ สถานที่ ภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ภายในวงค าศัพท์ประมาณ ๓,๖๐๐-๓,๗๕๐ ค า (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 227) 
 กล่าวโดยสรุปคือ ลักษณะค าศัพท์ที่เลือกมาใช้กับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ใช้ใน
การสื่อสารได้นั้นต้องครอบคลุมในทุกๆ  หัวข้อ อาทิ เช่น ตนเองเอง เวลาว่าง การเดินทาง สุขภาพ ความ
บันเทิง การศึกษา เทคโนโลยีรวมไปถึงสภาพดินฟ้าอากาศ ทั้งนี้ จะท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากบริบทที่แท้จริง
และใกล้ตัวซึ่งสามารถพบเจอในชีวิตประจ าวันอีกทั้งยังสามารถเป็นประโยชน์ให้กับผู้เรียนในการพัฒนา
ทักษะทั้ง 4 ฟัง พูด อ่าน และเขียนรวมไปถึงทักษะที่ส าคัญอย่างการสื่อสารอีกด้วย 

1.4 ขนาดความรู้ค าศัพท์ท่ีผู้อ่านควรมี 
 ขนาดความรู้ของค าศัพท์ หมายถึง จ านวนค าศัพท์ที่ผู้เรียนพ่ึงมี Nation (1990) ได้วิเคราะห์
ว่าในบทอ่านบทหนึ่งส าหรับผู้เรียนที่เป็นเจ้าของภาษาระดับมัธยมศึกษาพบว่าประมาณ 87 % ของค าศัพท์
ในบทอ่านมักจะพบค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่พบบ่อยอยู่ประมาณ 2000 ค า ค าศัพท์ที่พบในระดับมหาวิทยาลัย
นั้นที่พบส่วนมากมักจะเป็นค าศัพท์วิชาการ ศัพท์เฉพาะทางและค าศัพท์ที่เจอนั้นไม่ค่อยบ่อยมากนักโดย
เฉลี่ย 8 %, 3 % และ 2 % ของบทอ่าน นอกจาก Nation สรุปไว้ว่า ผู้เรียนที่จะเรียนภาษาอังกฤษได้
อย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้องมีความรู้หรือค าศัพท์ประมาณ 2000-3000 ค า 
 นอกจากนี้ Thornbury (2002: 21) ระบุว่า ปริมาณความรู้ค าศัพท์ระหว่างเจ้าของภาษา
และผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศนั้นมีความแตกต่างกันเจ้าของภาษาควรรู้
ในกลุ่มค าศัพท์มากกว่า 2000 ค าในขณะที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศควร
รู้ค าศัพท์มากกว่า 5000 จึงจะสามารถเข้าใจเรื่องที่ฟังหรือเรื่องที่อ่านได้เป็นอย่างดี ค าสอดคล้องกับ Webb 
และ Chang (2012) กล่าวว่า ปริมาณค าศัพท์ที่ผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศ
นั้นแตกต่างกันเจ้าของภาษาเพราะเจ้าของภาษานั้นควรรู้ในกลุ่มค าศัพท์ 1000 ค าต่อปีจนการทั่งอายุ 20 ปี
ซึ่งหมายความว่าผู้เรียนจะต้องรู้ค าศัพท์มากกว่า 20000 ค า  
 สอดคล้องกับ Laufer (1997) แนะน าว่า ขนาดของจุดเริ่มต้นของค าศัพท์ที่เจอในบทอ่าน
ซ่ึงมีความจ าเป็นในการอ่านเพ่ือความเข้าใจควรมีประมาณ 3000 ค า เพราะหากผู้เรียนที่รู้ค าศัพท์ต่ ากว่า 
3000 ค านั้น จะท าให้ความสามารถในการอ่านและการท าแบบทดสอบทางวิชาการลดลง โดยเฉลี่ยค าศัพท์ 
3000 ค าท่ีพบในบทอ่านหรือเนื้อเรื่องโดยเฉลี่ยประมาณ 90 % - 95 % ของเรื่องที่อ่าน 
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 สรุปได้ว่า ขนาดของความรู้ค าศัพท์ที่ผู้อ่านควรมีนั้นควรมีอยู่ในระดับพอสมควรทั้งนี้ก็
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการเดาและสร้างความเข้าใจบริบทต่อเรื่องที่อ่านหรือบทอ่านที่มีปริมาณค าศัพท์ยาก
ที่อยู่ในระดับค่อนข้างถี่ได้เป็นอย่างดีทั้งนี้ก็เพราะว่าผู้อ่านต้องเจอบทอ่านที่มีระดับความยากง่ายของ
ค าศัพท์ที่แตกต่างออกไป ยิ่งไปกว่านั้นหากผู้เรียนหรือผู้อ่านมีขนาดความรู้ของค าศัพท์ที่เพียงพอแล้วก็จะ
ท าให้กลายเป็นผู้เรียนภาษาท่ีมีประสิทธิภาพอีกด้วย 
 
2. หลักการแนวทางการสอนค าศัพท์และการวัดผล 
 2.1 หลักการเรียนและการสอนค าศัพท์ 
 ในการเรียนค าศัพท์ภาษาต่างประเทศประเทศนั้น Hulstijn (1992: 113-125) และ 
Creidenes (1996: 327-339) ไดแบงการเรียนค าศัพท์ออกเป็น 2 ประเภท คือ  
 1. การเรียนค าศัพท์แบบไม่ตั้งใจ  (Incidental learning)  คือ การเรียนค าศัพท์แบบไม่
ตั้งใจ นักเรียนไม่ตั้งใจที่จะเรียนค าศัพท์นั้นในบทอ่านและขณะเดียวกันก็ยังไดค าศัพท์มาแบบไมตั้งใจด้วย
ในขณะที่อ่าน  
 2. การเรียนค าศัพท์แบบตั้งใจ (Intended learning) คือ การเรียนค าศัพท์แบบตั้งใจ นักเรียน
มีจุดประสงคห์ลักคือเรียนค าศัพทน์ักเรียนต้องอาศัยการทองจ าหรือวิธีการใดๆ เพ่ือจ าความหมาย ให้ได้ 
 ซึ่งในการเรียนค าศัพทแ์บบตั้งใจนั้น Healey (2000: 1) ได้กล่าวเสนอ การเรียนค าศัพท์
ดังนี้  
 1. จ าค าศัพทน์ั้นให้ได้  
 2. รู้เข้าใจความหมายของค าศัพทใ์นบริบท 
 3. ใช้ค านั้นได้อย่างถูกต้องในภาษาพูดและเขียน 
 สรุปได้ว่าในการเรียนค าศัพท์นั้น  มีเทคนิคหรือวิธีการสอนหลากหลายวิธีและไมมีการกล่าว
ไว้ว่าวิธีไหนเป็นวิธีที่ดีที่สุด แต่ครูควรหาวิธีการสอนค าศัพท์ที่เหมาะสมกับนักเรียนของตนโดยพิจารณา 
ปัจจัยต่างๆ เพ่ือที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด (วิสาข์ จัติวัตร์, 2541: 106) 
 Nation (2003: 385-389) ได้เสนอหลักในการสอนศัพทโ์ดยแบ่งเป็น 3 ด้านดังนี้ 
 1. ด้านเนื้อหาและการจัดล าดับเนื้อหา (Content and sequencing)  ให้ใช้วิธีการเลือก
ค าศัพท์โดยดูจากความถี่ในการพบเห็นค าศัพท์ให้นักเรียนได้ฝึกฝนการใช้กลวิธีที่เกี่ยวกับค าศัพท์อย่าง
เพียงพอนอกจากนี้ควรให้ความใส่ใจในค าศัพท์แต่ละค าที่จะสอนพร้อมเสนอโอกาสในการเรียนรู้ค าศัพท์
ด้วยวิธีที่หลากหลายและน าเสนอค าศัพท์ที่แบ่งตามวงค าศัพท์เดี่ยวกัน 
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 2. รูปแบบการน าเสนอ ผู้สอนต้องมั่นใจว่าค าศัพท์ที่พบบ่อยที่เลือกมาสอนอยู่พื้นฐานของ 
4 มาตรฐานการเรียนรู้ ซึ่งได้แก่ ด้านการหาความหมาย (Meaning focused-input) เช่น ทักษะการเดา
ความหมายค าศัพท์ ด้านการใช้ภาษา เช่น ทักษะในการใช้กลวิธีต่างๆ ที่เกี่ยวกับค าศัพท์ ด้านการน าไปใช้ 
(Meaning focused-output) เช่น การสนับสนุนให้นักเรียนน าค าศัพท์ไปใช้ ด้านพัฒนาความคล่องแคล่วใน
การใช้ภาษา (Fluency development) เช่น การทบทวน การฝึกซ้ าๆ นอกจากนี้ควรเสนอโอกาสให้
นักเรียนได้เพ่ิมปริมาณค าศัพท์ 
 3. การควบคุมและการประเมินผล  ควรทดสอบความรู้ด้านค าศัพท์ของนักเรียนให้ตรง
ตามที่ผู้สอนมุ่งเน้น และใช้การควบคุมและการประเมินผลที่ให้นักเรียนตื่นตัวอยู่เสมอ เช่น การจัดสอบด้วย
แบบทดสอบสั้นๆ ทุกๆ สัปดาห์ 
 Bishop, Kay Yopp และ Helen Yopp (2009: 22)  ได้สรุปหลักการที่ผู้สอนควรปฏิบัติ
ส าหรับการสอนความหมายค าศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1. ผู้สอนควรให้ข้อมูลของค าศัพท์นั้นๆ มากกว่าแค่น าเสนอความหมาย ผู้สอนควรน าเสนอ
ความซับซ้อนของค าพร้อมบริบทที่มากพอต่อการเรียนรู้ค าศัพท์นั้น 
 2. ผู้สอนควรเสนอโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ค าศัพท์ที่เรียนเป็นการฝึกฝนซ้ าๆ 
 3. ผู้สอนควรสนับสนุนให้นักเรียนคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความหมายของค าศัพท์ 
 4. ผู้สอนควรจัดเตรียมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในภาระงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. ผู้สอนควรใช้ลักษณะกิจกรรมการสอนที่หลากหลาย 
 นอกจากนี้ Finocchiaro (1989: 108-109) ได้กล่าวถึงการสอนค าศัพท์ ดังนี้ 
 1. ค าศัพท์ทั้งหมดที่ผู้เรียน  เรียนในแต่ละบทนั้น  ผู้สอนไม่จ าเป็นต้องสอนให้ผู้เรียนน า
ค าศัพท์เหล่านั้นไปใช้ทุกค า เพราะศัพท์บางค านั้นสอนเพียงแค่ให้เรียนรู้ความหมายและการออกเสียง
เท่านั้นซึ่งหมายถึงการสอนค าศัพท์ให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายเมื่อผู้เรียนได้ยินหรือได้อ่านค าศัพท์เท่านั้นแต่
ไม่ได้น าไปใช้ในการเขียนและการพูด 
 2. ผู้สอนควรสอนศัพท์โดยการพูดด้วยความเร็วปกติ (normal speech) 
 3. การสอนค าศัพท์ใหม่ควรสอนในสถานการณ์ที่ผู้เรียนคุ้นเคย 
 4. ผู้สอนควรสอนค าศัพท์ที่อยู่ในกลุ่มหัวข้อเดียวกัน เช่น กลุ่มค าศัพท์ในหัวข้อเครื่องแต่งกาย 
อาหาร เป็นต้น 
 5. ถ้าผู้เรียนพบค าศัพท์ที่คุ้นเคยในบริบทใหม่ ผู้สอนควรทบทวนและฝึกการใช้ค าศัพท์นั้น
ใหม ่และควรทบทวนให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายที่เหมือนและแตกต่างกันด้วย 
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 6. ควรใช้เทคนิคการสอนให้ผู้เรียนเข้าใจความหมาย เช่น การสรุปข้อความเป็นของตัวเอง 
(paraphrase) ใช้ภาพ เป็นต้น 
 7. ผู้สอนควรฝึกให้ผู้เรียนใช้ค าศัพท์ในสถานการณ์สื่อสาร เช่น การถ่ายโอนข้อมูลหรือท า
ภาระงานอ่ืนๆ 
 8. การสอนค าศัพท์แต่ละค า ควรสอนหลายๆ ครั้ง ด้วยโครงสร้างและสถานการณ์ต่างๆ
ที่สามารถน าค าศัพท์เหล่านั้นไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 9. ควรสอนค าศัพท์ที่เป็นค านาม ค ากิริยา ค าคุณศัพท์และค าวิเศษณ์ที่มาจากรากศัพท์
เดียวกัน เช่น 
 ค านาม difference  ค ากิริยา  differ 
 ค าคุณศัพท ์ different  ค าวิเศษณ์  differently 

 กล่าวโดยสรุปคือ   หลักในการสอนค าศัพท์นั้นผู้สอนควรให้ความส าคัญกับลักษณะของ
ค าศัพท์ที่จะน ามาสอนในชั้นเรียนไม่เพียงแต่ค าหนึ่งถึงจ านวนหรือปริมาณของค าศัพท์ที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้
เท่านั้นเพราะการที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ที่มา บริบทและความซับซ้อนของค าศัพท์นั้นๆ  จะช่วยให้ผู้เรียนได้
ทราบถึงและรู้จักค าศัพท์นั้นๆ อย่างแท้จริง 
 2.2 เทคนิคการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
 ในการสอนค าศัพท์วิชาภาษาอังกฤษให้ได้ผลนั้น   ผู้สอนจะต้องทราบเทคนิคการสอนเป็น
อย่างดี ซึ่งเทคนิคการสอนศัพท์นั้นถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ มีนักการศึกษาได้วิเคราะห์ไว้มากมาย 
ดังนี้ การสอนค าศัพท์นั้นแบ่งออกเป็น 2 แนวทางหลัก ดังนี้   คือ 1) เทคนิคหรือวิธีดังเดิมซึ่งเน้นครูเป็น
ศูนย์กลาง และ 2) เทคนิคหรือวิธีซึ่งเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 
 1. เทคนิคหรือวิธีดังเดิมซึ่งเน้นครูเป็นศูนย์กลาง แบ่งออกเป็น 3 ชนิดหลักๆ ดังนี้ คือ 

 1.1 เทคนิคที่เน้นการมองเห็น (Visual techniques) เป็นการเชื่อมค ากับความหมาย
เข้าด้วยกันโดยค านึงถึงองค์ประกอบดังนี้ 
 a. ของจริง เช่น สิ่งของในห้องเรียนรวมไปถึงนักเรียน 
 b. รูปภาพ บัตรค า สไลด์ แผนภาพ วัสดุโปร่งใส่ 
 c. ละครใบ้ การแสดงท่าทาง การแสดงออกทางสีหน้า 
 การสอนค าศัพท์นั้นไม่สามารถใช้วิธีการเหล่านี้ได้เสมอไป  เพราะค าศัพท์นั้นควรสอน
ด้วยวิธีการสังเกตอย่างรวดเร็วและชัดเจนในกรณีที่เป็นไปได้  อย่างไรก็ตาม หากเป็นค าศัพท์ที่เหมาะสม
วิธีเหล่านี้ก็จะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ ตรงไปตรงมา น่าสนใจและสร้างความประทับใจในชั้นเรียน (Doff,  
1988: 14) 
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 1.2 เทคนิคเก่ียวกับการใช้ค าพูด ซึ่งค าศัพท์ก็มีความเหมาะสมกับบางเทคนิค เช่น 
  a. การยกตัวอย่าง ใช้กับค าจ าพวกท่ีมีความหมายพิเศษ 
  b. การยกตัวอย่างสถานการณ์เพ่ือยกตัวอย่างค าท่ีมีความหมายเป็นนามธรรม 
  c. การให้ค าจ ากัดความ 
  d. การให้ค าที่มีความหมายเหมือนกันและตรงกันข้าม 
  e. ใช้บอกระดับหรือชนชั้น เช่น ร้อนมาก หนาวมาก เป็นต้น 
 1.3 การแปล  เป็นเทคนิคท่ีช่วยในการประหยัดเวลา  สามารถตรวจสอบความเข้าใจ
ของผู้เรียน  
 2. เทคนิคหรือวิธีซึ่งเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ค าศัพท์ที่เน้นผู้เรียนนั้น ถือเป็น
วิธีที่หลากหลาย เช่น การให้นักเรียนใช้พจนานุกรมในห้องเรียนเพ่ือเดาความหมายของค าจากบริบทซึ่ง
ผู้เรียนต้องได้รับการฝึกการใช้เป็นอย่างดีทั้งนี้เพ่ือให้นักเรียนไม่ยึดติดกับครูและห้องเรียนมากเกินไป 
ในทางตรง กันข้าม มีนักเรียนเป็นจ านวนมากเกิดการผิดพลาดในการใช้พจนานุกรมจากลักษณะของบท
อ่านดังนี้ เช่น ใช้กับค าเดี่ยวมากกว่าบริบทของค า ผู้เรียนไม่ใช้บริบทในการหาความหมายของค า มีการใช้
พจนานุกรมมากเกินไปจนความหมายของค ายากต่อการเข้าใจน่าเบื่อและผิดเพ้ียนไปจากเดิม (Wallance, 
1988: 43)  
 นอกจากนี้ วิสาข์  จัติวัตร์ 2541: 74-106) ได้กล่าวถึงเทคนิคสอนค าศัพท์ไว้ดังนี้ 
 1. การให้ค าจ ากัดความ คือ   โดยครูเป็นผู้ให้ค าแปลหรือค าจ ากัดความของค าศัพท์ที่
ต้องการสอน 
 2. การเดาค าศัพท์ตามบริบท คือ การที่ผู้อ่านน าไปใช้ในการอ่านได้อย่างอิสระโดยไม่ต้อง
พ่ึงพจนานุกรม ซึ่งการเดาค าศัพท์ตามบริบทนั้นเป็นวิธีอนุมานความหมายของค าศัพท์นั้นอย่างคลุมเครือ
จากค าที่อยู่รอบๆ โดยไม่จดจ าความหมายที่แน่นอนของค าๆ นั้น  
 3. การใช้ประสบการณ์เดิมเชื่อมโยงกับความหมายของค าศัพท์ใหม่ คือ เป็นการที่ครูเป็นผู้
กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้ประสบการณ์เดิมหรือความรู้ที่เคยมีมาก่อนเชื่อมโยงค าศัพท์ใหม่เข้ากับความคิดรวบ
ยอดเพ่ือให้เกี่ยวข้องกับความหมายของค าศัพท์ใหม่ที่พบ 
  3.1 แผนภูมิความรู้ (Semantic maps) คือ เป็นการจัดระเบียบความรู้หรือข้อมูลเป็น
ลักษณะของแผนภูมิซึ่งนักเรียนต้องเป็นผู้น าค าศัพท์ใหม่มาเชื่อมโยงกับความรู้เดิม  
  3.2 แผนภูมิค าศัพท์ (Word Map or Concept of Definition) คือ แผนภูมิที่แสดง
ค าจ ากัดความของค าศัพท์ ซึ่งช่วยให้นักเรียนประเมินแหล่งข้อมูลที่ช่วยให้ความหมายค าศัพท์ใหม่ จัดข้อมูล
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ใหม่ให้ตรงกับความรู้เดิม ทดสอบความเข้าใจและยังช่วยจดจ าและสร้างความคิดรวบยอดของค าศัพท์ใหม่ๆ 
ได้ 
  3.3 ตารางการวิเคราะห์ความหมายของค าศัพท์   (Semantic Feature Analysis) คือ 
ตารางที่แสดงความสัมพันธ์หรือเปรียบเทียบความหมายของค าศัพท ์โดยใช้ตารางวิเคราะห์ความหมายสอดคลอง
กับทฤษฎีโครงสร้างความรูซึ่งจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจความสัมพันธ์ของค าศัพท์ทั้งในความหมายกว้างและ
ความหมายชี้เฉพาะ  

  3.4 ความสัมพันธ์ของค าศัพท์ในกลุ่มเดียวกัน (Word Lines) คือ การแสดงให้เห็นถึง  
ความสัมพันธ์ของค าศัพท์เพ่ือพัฒนาการความรูเกี่ยวกับค าศัพท์และแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของค าใน
กลุ่มเดียวกัน 
  3.5 ความคิดรวบยอด (Concept Ladder)  คือ ครูให้นักเรียนหาความสัมพันธ์ของค าศัพท์ 
ใหม่กับค าศัพทห์รือความคิดรวบยอดที่นักเรียนเคยรูแลวลดหลั่นตามล าดับ 
  3.6 การเดาเรื่อง (Predict-o-gram) คือ การที่ครูให้นักเรียนผูกเรื่องจากค าศัพท์ที่ให้
เพ่ือคาดเดาโครงเรื่องตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ  
  3.7 ความสัมพันธ์ของค าศัพท์ (Semantic Gradient) คือ การบอกความสัมพันธ์ของ
ค าศัพทจ์ากมากไปหาน้อยหรือสูงสุดไปต่ าสุด 
  4. เสริมความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์เพ่ิมเติม (Extending Word Meaning) เป็นการเสริม
ความรู้ของค าศัพท์ที่ได้สอนไปจากกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
  4.1 การจัดหมวดหมู่ของค าศัพท์ (Word Sorts) คือ  เป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้นักเรียน
สามารถแบ่งแยกค าศัพท์ไปยังหมวดหมู่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันมากที่สุด 
  4.2 การจัดกลุ่มค าศัพท์ (Categorization) คือ การจัดกลุ่มค าศัพท์โดยวิเคราะห์จาก
ลักษณะ ชนิดและความหมายในลักษณะกว้างและแคบ 
   4.3 แผนภูมิทบทวนความหมายของค าศัพท์ (Post-Structured Overviews) คือ กิจกรรม
ทีใ่ห้นักเรียนเห็นความสัมพันธ์ที่ส าคัญของความคิดรวบยอดและความหมายของค าศัพท์ 
 5. การสอนค าศัพท์พิเศษ คือ การสอนให้นักเรียนได้สามารถแยกแยะค าศัพท์ในลักษณะ
ไม่เข้าพวกในประเภทต่างๆ ดังนี้ 
 5.1 ค าที่สะกดต่างกันแต่ออกเหมือนกัน (Homophones) คือ ค าที่ออกเสียงเหมือนกันแต่
สะกดต่างกัน  
 5.2 ค าที่สะกดเหมือนกันแต่มีความหมายต่างกัน (Homograph) คือ ค าที่สะกดเหมือนกัน
แต่มีความหมายต่างกัน  
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 5.3 ค าที่มีหลายความหมาย (Polysemous Meanings) คือ ค าบางค าซึ่งอาจมีความหมาย
ได้มากกว่าหนึ่งทั้งนี้ข้ึนอยู่กับบริบทนั้นๆ 
 5.4 ค าที่แสดงการเปรียบเทียบ (Analogy) คือ ลักษณะความสัมพันธ์ของค าศัพท์ใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  
 5.5 ค าที่มีความหมายตรงตามพจนานุกรม (Denotations) และค าที่มีความหมายพิเศษ
เฉพาะบุคคล หรือมีความหมายลึกๆ แตกต่างกัน (Connotations) คือ การที่ให้นักเรียนตระหนักถึงว่า  
ค าบางค ามีความหมายกว้างๆ เหมือนกันแต่มีความหมายลึกๆ ต่างกัน 
 5.6 ค าที่มีความหมายเหมือนกัน (Synonym)   และค าท่ีมีความหมายตรงกันข้าม  
(Antonym) คือ ค าบางค าอาจมีความหมายเหมือนกันและค าบางค าอาจมีความหมายตรงกันข้ามกัน  
 6. การหาที่มาหรือแหล่งก าเนิดของค าศัพท์ (Word Origin and Histories) คือ การที่ครู 
ผู้สอนๆ ให้นักเรียนได้ทราบถึงแหล่งที่มาและต้นก าเนิดของค าศัพท์ค านั้น 
 7. การสะสมค าศัพท์ด้วยตนเอง (Vocabulary Self-Collection Strategy or VSS) คือ 
การสอนให้นักเรียนสะสมค าศัพท์ตามความสนใจและประสบการณ์ เช่น ค าศัพทท์ี่ทั้งชั้นควรรู้ เป็นต้น  
 นอกจากนี้  หากผู้ที่มีความรู้เรื่องค าศัพท์น้อยจะไม่สามารถเดาความหมายจากบริบทได้
เนื่องจากในบางครั้งเนื้อเรื่องหรือบริบทไม่สามารถท าให้ผู้อ่านรู้ความหมายของค าศัพท์ได้อย่างชัดเจน   
ดังนั้นหากครูผู้สอนทราบเทคนิคการสอนศัพท์  ก็จะสามารถน าไปใช้ในการสอนศัพท์ให้นักเรียนรู้
ความหมายค าศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ Ryder (1986: 63)  ได้เสนอแนะเทคนิคเกี่ยวกับการสอนศัพท์
จากบริบทไว้ดังนี้ 
 1. สอนจากสิ่งที่เป็นรูปธรรมไปสู่นามธรรม การเริ่มสอนค าศัพท์ที่เป็นนามธรรม เช่น 
communism ท าให้ยากต่อความเข้าใจ ควรเริ่มสอนค าที่นักเรียนสามารถท าความเข้าใจได้ เช่น ค าว่า 
celebration เกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่เป็นรูปธรรมต่างๆ 
 2. สอนตัวชี้แนะที่ปรากฏในหนังสือเรียน เมื่อนักเรียนได้ฝึกกลวิธีเดาศัพท์จากตัวอย่างที่
ครูให้แล้ว ควรให้นักเรียนน าทักษะนั้นไปใช้จริงในหนังสือเรียนที่อ่านในห้องเรียน 
 3. ความสามารถในการเดาศัพท์อาจเปลี่ยนไปตามความยากของเรื่อง เมื่อนักเรียนพบ
หนังสือเรียนที่ยากขึ้นอาจมีปัญหาในการเดาศัพท์ ครูจะต้องช่วยสอนหรือฝึกกลวิธีใช้อีกครั้ง 
 กล่าวโดยสรุป เทคนิคการสอนค าศัพท์นั้นมีหลากหลายประเภทที่แตกต่างกันออกไปทั้งนี้ 
ขึ้นอยู่กับลักษณะของค าศัพท์ที่จะใช้สอนและครูผู้สอนซึ่งเป็นผู้มีบทบาทในการเลือกเทคนิคให้เหมาะสมกับ
ลักษณะของค าศัพทซ์ึ่งจะท าให้การสอนค าศัพท์นั้นมีประสิทธภิาพและสร้างความเข้าใจแก่ผู้เรียนมากยิ่งขึ้น 
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 2.3 ขั้นตอนการสอนค าศัพท ์
 การสอนค าศัพท์ซึ่งนับว่าเป็นองค์ประกอบส าคัญอย่างหนึ่งและเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ท าให้
มนุษย์สามารถสื่อสารกันได้อย่างเข้าใจไม่ว่าจะด้วยการฟัง พูด อ่านและเขียน ผู้ที่จะเรียนรูภาษาได้ดี นั้น
จะต้องรู้ค าศัพท์ให้มากพอจ าให้แม่น และน าไปใช้ได้ถูกต้องคล่องแคล่ว (ดวงเดือน แสงชัย, 2539: 8; แสงทิวา 
ไชยยศ 2535: 2) ดังนั้นควรจะมีการเรียนการสอนค าศัพท์อย่างมีระบบ เพราะว่าการสอนค าศัพท์อย่างมี
ระบบเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด  (Patibukht and Wesche, 1997: 188)  
 ทิพวัลย์ มาแสง (2532: 24) กล่าวถึงข้ันตอนในการสอนศัพท์ใหม่ ซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 1. ครูพูดค านั้น 2-3 ครั้ง ในขณะที่นักเรียนฟัง 
 2. ให้นักเรียนพูดตามครู 2-3 ครั้ง 
 3. เขียนค าศัพท์บนกระดาน (ใช้บัตรค า) ให้นักเรียนสะกดปากเปล่าพร้อมๆ กัน 
 4. ครูสอนความหมายโดยใช้ค าศัพท์ง่ายๆ และชัดเจนในการอธิบาย 
 5. ทดสอบความเข้าใจค าศัพทน์ั้นใช้ภาษาง่ายๆ เช่น ค าถามประเภท Yes, No 
 6. เขียนประโยคที่มคี าศัพทน์ั้นบนกระดานให้นักเรียนจดทั้งประโยคลงในสมุด 
 7. ถ้าค านั้นยากเกินไป ครูควรได้ท าการทบทวนในข้อ 1-5 ด้วย ควรใช้เวลาส าหรับสอน
ค าศัพท์ใหม่หนึ่งค า ประมาณ 5 นาท ี
 อุทัย ภิรมย์รื่น (2524: 24) ได้กล่าวถึงข้ันตอนในการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษไว้ ดังนี้ 
 1. ครูเป็นผู้ออกเสียงค าศัพท์โดดๆ อย่างถูกต้องชัดเจน ให้นักเรียนฟังก่อน 2-3 ครั้ง แล้ว
จึงให้เด็กพูดตาม 
 2. ครูให้ความหมายของค าศัพทด์้วยการใช้อุปกรณ์หรือการแสดงท่าทางประกอบ 
 3. ตรวจสอบว่านักเรียนเข้าใจความหมายของค าศัพท์ด้วยการตั้งค าถามแบบใช่หรือไม่ให้
นักเรียนตอบตั้งชั้นเรียน ตอบทั้งชั้นหรือใครคนใดคนหนึ่งเป็นคนตอบ 
 4. ครูแสดงการใช้ค าศัพทใ์นรูปประโยคให้เด็กได้เห็น แล้วให้เด็กจดเอาไว้ในสมุด 
 5. ครูให้นักเรียนคิดค าศัพทห์รือหัดแต่งประโยคโดยการใช้ค าศัพท์นั้นๆ ตามแบบที่เด็กเคย
เห็นจากท่ีครูเขียนให้ดูบนกระดาน 
 นอกจากนี้ บ ารุง โตรัตน์  (2524) ไดสรุปล าดับขั้นตอนของการสอนค าศัพท์ไว้ดังนี้ 
 1. ขั้นสอนฟังและสอนความหมาย  
 2. ขั้นสอนพูดให้ออกเสียงได้ถูกต้อง  
 3. ขั้นสอนอ่าน ให้เห็นส่วนประกอบของค าอ่านให้ฟังให้อานและสะกดค าพร้อมกัน 
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 4. ขั้นสอนเขียน ให้เห็นภาพหรือได้ฟังค านั้นและเขียนให้ถูกต้อง 
 5. ขั้นทดสอบความเข้าใจและฝึกให้นักเรียนใช้ค าศัพท์   
 6. ให้นักเรียนจดค าศัพท์พร้อมความหมาย 
 กล่าวโดยสรุปคือ ขั้นตอนในการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษนั้นไม่ใช่เพียงการน าเสนอ
ค าศัพท์ยากให้ผู้เรียนได้ทราบถึงความหมายของค าเท่านั้นแต่ผู้สอนยังต้องค านึงถึงองค์ประกอบที่ส าคัญ  
คือ รูปความหมายรวมไปถึงบริบทของการใช้ค าศัพท์นั้นๆในสถานการณ์ต่างๆ ที่ผู้เรียนคุ้นเคย ดังนั้น 
ครูผู้สอนจึงควรให้นักเรียนเข้าใจถึงความหมาย เข้าใจถึงสถานการณ์ในการสื่อสาร และการสอนศัพท์แต่ละค า
นั้น ครูผู้สอนควรสอนทั้งโครงสร้างและสถานการณ์ท่ีสามารถน าค าศัพทเ์หล่านั้นไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 2.4 แนวทางการสอนค าศัพท์โดยใช้เทคนิคการเดาความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษจากบริบท 
  2.4.1 ความส าคัญของยุทธวิธีในการเดาความหมายค าศัพทภ์าษาอังกฤษ  
  ในปัจจุบันผู้เรียนภาษาต้องเผชิญกับปัญหาการไม่รู้ค าศัพท์ในบริบทของการฟัง
และการอ่านส่งผลให้ผู้เรียนไม่เข้าถึงความหมายของค าศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทนั้นๆ  จึงท าให้ไม่
สามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้องและชัดเจน เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท จึงเป็นอีกหนึ่ง
ยุทธวิธีในการที่จะให้ผู้เรียนที่รู้ค าศัพทใ์นปริมาณท่ีจ ากัดสามารถเข้าใจในเรื่องที่ฟังและอ่านได้เป็นอย่างดี 
  Thornbury (2006: 322) ได้กล่าวถึง ความส าคัญของการเรียนรู้ค าศัพท์จากบริบท
นั้นมีข้อดีมากกว่าการเรียนค าศัพท์จากรายการศัพท์เพราะการการเรียนรู้ค าศัพท์จากบริบทนั้น  จะช่วย
เพ่ิมโอกาสให้กับผู้เรียนไม่เพียงแต่ความหมาย  แต่ยังรวมไปถึงบริบทที่แวดล้อมรวมไปถึงโครงสร้างทาง
ไวยากรณ์ซึ่งข้อความที่อ่านหรือได้ฟังนั้นมักแสดงถึงความเชื่อมโยงกับค าศัพท์หรือชนิดของค าอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง  
  สอดคล้องกับ Nassaji (2003) กล่าวว่า ทักษะการเดาความหมายค าศัพท์จาก
บริบทท าให้ศักยภาพในการเรียนรู้ค าศัพท์ผ่านการอ่านและการฟังง่ายยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพราะว่า ผู้เรียนได้ใช้
กลยุทธ์หรือเทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทบ่อยที่สุดเมื่อได้พบเจอกับค าศัพท์ยากหรือ
ค าศัพทท์ี่ไม่รู้ในบริบท  และเป็นผู้เดาความหมายค าศัพท์ที่ดีซึ่งเป็นผู้ที่มีโอกาสสูงมากที่จะสามารถอนุมาน
หรือตีความหมายค าศัพท์ที่ไม่รู้ได้อย่างเหมาะสม อีกท้ังยังได้เรียนรู้ค าศัพทเ์หล่านั้นอีกด้วย  

  นอกจากนี้ Prince (1996: 489) กล่าวถึงประโยชน์ของการเดาความหมายค าศัพท์
จากบริบทไว้ 3 ประการดังนี้ 1) ช่วยตีความความหมายของค าศัพท์จากบริบทและยังเป็นยุทธวิธีในการ
เรียนรู้ค าศัพท์ใหม่ๆ เช่น การอนุมานหรือสรุปความซึ่งเป็นประโยชน์ต่อไปเกี่ยวกระบวนการเรียนรู้ทั้งนี้
เพราะว่าผู้เรียนจะได้รับการปลูกฝังทัศนคติให้เกิดความมั่นใจซึ่งเป็นเครื่องหมายของผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 
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2) ผู้เรียนได้เรียนรู้ค าศัพท์อย่างเป็นระบบภายใต้กฎเกณฑ์การใช้ค าศัพท์เพ่ือการสื่อสาร และ 3) บริบท
เป็นตัวบอกหรือชี้แนะวิธีการใช้ค าศัพทน์ั้นๆ ได้อย่างเหมาะสมตามบริบท 
  สรุปได้ว่า ยุทธวิธีการการเดาความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษจากบริบทนั้น  เป็น
อีกวิธีหนึ่งในการเรียนการสอนค าศัพท์ที่ส าคัญ  ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ค าศัพท์ได้ง่ายขึ้นด้วย
ตนเอง  และยังช่วยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังเป็นเครื่องมือ
ที่จะลดอุปสรรคในการเข้าใจเรื่องที่อ่านตลอดจนได้พัฒนาความสามารถในการอ่านอีกด้วย 
  2.4.2 ความหมายของบริบท 
  สมุทร เซ็นเชาวนิช (2540: 15) ได้ให้ความหมายว่าบริบท (Context) คือ ข้อความ 
หรือใจความท่ีอยู่ใกล้ๆ   กับข้อความท่ีก าลังอ่าน  ซึ่งอาจจะมาข้างหน้าหรืออยู่ถัดไปก็ได้ใน  ขณะเดียวกัน 
สุนิจ สุตัณฑ์วิบูลย์ (2543: 2)   ให้ความหมายว่า บริบท (Context)  คือ ค าหรือข้อความที่อยู่รอบๆ ตัว 
ตัวที่เราไม่รู้จักจากค าในภาษาละติน “Contextus” ซึ่งมีความหมายว่า to weave together หรือรวมเข้า
ด้วยกันเป็นข้อความ ซึ่ง เพ็ญศรี รังสิยากูล (2542: 91) กล่าวว่า บริบทหมายถึง สื่อหรือเครื่องชี้แนะที่ผู้เขียน
น ามาใช้เพ่ือบอกให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายค าศัพท์ในรูปแบบต่างๆ เช่น บอกความหมายศัพท์ยากไว้ใน
วงเล็บบ้างให้ความหมายเหมือน หรือค าตรงข้ามบ้าง  หรืออธิบายค าศัพท์โดยการยกตัวอย่างเป็นต้น สรุป
ได้ว่า บริบท หมายถึง ค า ข้อความ หรือเครื่องหมายวรรคตอนท่ีแวดล้อมค าศัพท์ที่ไม่รู้ความหมาย 
  ในการศึกษาความหมายจากบริบท ผู้เรียนจ าเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับตัวชี้แนะบริบท
ต่างๆ อย่างถูกต้อง Fredrickson (1994: 5) ได้ชี้ให้เห็นว่า บริบท (Context) อาจเป็นค าไม่ก่ีค า หรืออาจ
ครอบคลุมทั้งย่อหน้า ทั้งบท ส่วนในการพูดนั้น บริบทก็อาจครอบคลุมค าไม่ก่ีค าก็ได้ 
  กล่าวโดยสรุปคือ บริบท หมายถึงค าหรือข้อความทีอยู่บริเวณรอบๆ ค าศัพท์  ค านั้นๆ 
ซ่ึงมีอิทธิพลที่จะช่วยให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยพิจารณาจากข้อความหรือ
บริบทที่แวดล้อมรอบๆ ค าศัพท์ค านั้นๆ เพ่ือให้ทราบถึงความหมาย ลักษณะของค าและการใช้ค าศัพท์
นั้นๆ ในสถานการณ์ท่ีเหมาะสม 
  2.4.3 ความหมายของการเดาความหมายค าศัพทจ์ากบริบท 
   ทณุ เตียวรัตนกุล (2549: 11)   เห็นว่าการเดาความหมายค าศัพท์จากบริบท คือ
การวิเคราะห์ข้อความแวดล้อม (Contextual analysis) เพ่ือช่วยให้ผู้อ่านสามารถตีความค าศัพท์ที่ผู้อ่าน
ไม่คุ้นเคยได้โดยดูจากส่วนที่ชี้แนะซึ่งอาจเป็นค า วลี ประโยคข้อความ หรือเครื่องหมายวรรคตอนใดๆ 
  ซึ่งตรงกับสุนิจ สุตัณฑวิบูลย์ (2550: 2) กล่าวไว้ว่า การเดาความหมายค าศัพท์จาก
บริบทคือการหาความหมายของค าศัพทท์ี่ไม่รู้ความหมายโดยดูจากการใช้ตัวชี้แนะจากบริบท โดยผู้อ่านน าค า
หรือข้อความรอบๆ  ค าที่ไม่ทราบความหมายมาใช้ในการเดาหรือหาความหมายของค าศัพท์นั้น ตัวชี้แนะจาก
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บริบทช่วยให้ผู้อ่านทราบความหมายที่ถูกต้องชัดเจนของค าที่ไม่รู้จัก  โดยไม่ขัดจังหวะการอ่านด้วยการ
เปิดพจนานุกรมเพ่ือหาความหมายค าศัพท ์ซึ่งสอดคล้องกับ Klingner, Vaughn and Boardman (2007: 
66) กล่าวว่า การเดาความหมายค าศัพท์จากบริบทเป็นวิธีที่ผู้อ่านใช้เพ่ือหาความหมายของค าโดยดูจาก
ความสัมพันธ์ของค ากับข้อความหรือประโยคที่แวดล้อมค านั้นๆ อยู่โดยข้อความหรือประโยคท่ีแวดล้อมจะ
น าเสนอความหมายของค านั้นๆ ไว้ 
  กล่าวโดยสรุป การเดาความหมายค าศัพท์จากบริบทนั้นคือ วิธีการบอกความหมาย
ของค าศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยโดยการวิเคราะห์ความหมายค าศัพท์ของค า วลี หรือข้อความที่อยู่รอบๆ เพ่ือให้
ความหมายที่ใกล้เคียงและเหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ มากที่สุด ทั้งนี้ยังเป็นการลดภาระของผู้อ่านหาก 
ต้องเปิดพจนานุกรมตลอดเวลาอีกด้วย 
  2.4.4 วิธีการเดาความหมายค าศัพทจ์ากบริบท 
  มีนักการศึกษาและนักวิจัยเป็นจ านวนมากได้เสนอขั้นตอนในการสอนศัพท์   โดย 
วิธีการเดาความหมายค าศัพท์จากบริบท ดังนี้ 
  Nation and Coady (1988: 104) ได้แนะน าสรุปขั้นตอนการเดาความหมายค าศัพท์ 
จากบริบทไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1. หาชนิดของค า (parts of speech) ของค าศัพท์ที่ไม่รู้ความหมาย 
  2. หาบริบทรอบๆ ของค าศัพท์ที่ไม่รู้ความหมายและพยายามท าให้บริบทเข้าใจง่าย
ขึ้นและมีความหมายชัดเจน 
  3. หาบริบทบริเวณกว้างของค าศัพทท์ี่ไม่รู้  ซึ่งเป็นวิธีการหาความสัมพันธ์ระหว่าง
วลีที่ประกอบไปด้วยค าศัพท์ที่ไม่รู้ความหมายและวลีหรือประโยคแวดล้อม 
  4. เดาความหมายของค าศัพท์ที่ไม่รู้ความหมาย 
  5. ตรวจสอบความหมายที่ถูกต้อง 
  สอดคล้องกับ Thornbury (2002: 148)   แนะน าขั้นตอนในการเดาความหมาย
ค าศัพทใ์นบริบทไว้ ดังนี้  
  1. บอกหน้าที่ของค าศัพท์ที่ไม่รู้ (parts of speech) ต าแหน่งของค าที่อยู่ในประโยค
ซึ่งอาจจะเป็นตัวชี้แนะชนิดของค าในประโยคได้ 
  2. สังเกตตัวชี้แนะที่มากับค าศัพท์ค านั้น เช่น ถ้าเป็นค านามก็มักจะมี article น าหน้า
เสมอซึ่งจะสามารถบอกได้ว่าค านามนั้นนับได้หรือไม่หรือถ้าเป็นค ากิริยามีกรรมหรือส่วนขยายตามมาหรือไม่ 
  3. สังเกตบริบทรอบๆ  รวมไปถึงวลีหรือประโยคโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีเครื่องหมาย
หรือสัญลักษณ์ตัวชี้แนะของค าบอก เช่น  but, and,  however, so, that เป็นต้น ซึ่งเครื่องหมายหรือ
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สัญลักษณ์ตัวชี้แนะเหล่านี้สามารถบอกความสัมพันธ์ของค ากับบริบทได้ ตัวอย่าง เช่น we got home, 
tired but elated จากตวัอย่างสังเกตได้ว่า elated ต้องมีความหมายตรงข้ามกับ tired เพราะมีตัวชี้แนะ
ในบริบทคือค าว่า but เชื่อมความขัดแย้งในประโยค 
  4. สังเกตรูปแบบของค าเพ่ือเป็นความหมายจากตัวชี้แนะในบริบท ตัวอย่าง เช่น 
downhearted มาจากโครงสร้างค าว่า down +heart+ a participle affix (-ed). 
  5. เดาความหมายของค าศัพท์โดยยึดกลยุทธ์ข้างต้นที่ได้กล่าวมาแล้ว 
  6. ลองอ่านข้อความหรือบทอ่านอีกครั้งว่าความหมายที่อนุมานมีความน่าจะเป็น
มากน้อยเพียงใดถ้าไม่ให้ย้อนกลับไปท าความเข้าใจและวิเคราะห์ใหม่ตามข้ันตอนขั้นต้นอีกครั้งจนกว่าจะ 
ได้ความหมายที่ชัดเจนและใกล้เคียงมากที่สุด 
  อย่างไรก็ตาม Jenkins et al. (1984) กล่าวว่า ก่อนการอ่านเนื้อเรื่องครูควรที่จะ
สร้างความสนใจในค าศัพท์ที่จะเรียนให้กับนักเรียนซึ่งวิธีการนี้อาจจะเป็นการสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การเรียนรู้ค าศัพท ์นอกจากนี้ Nation (2001: 252) กล่าวว่า ครูสร้างความสนในการเรียนรู้ค าศัพทใ์นวิธี
ที่หลายหลายออกไป 

Preparation 
ขั้นเตรียม 

pre-testing 
ทดสอบ 

ก่อนเรียน 

pre-teaching 
ท ากิจกรรม

ก่อนการเรียน
การสอน 

seeing a list 
before reading 

ดูรายการ
ค าศัพทก์่อน
อ่านเนื้อเรื่อง 

highlighting 
the word in 

the text 
เน้นค าศัพทท์ี่
พบในเนื้อเรื่อง 

having  
a list whilst 

reading 
จดค าศัพทใ์น
ขณะที่อ่าน 

Providing 
Access to the 
Meaning: 
ขั้นหาความหมาย
ค าศัพท์ 

Glossing 
เดาค าศัพท์ 

defining 
through 
teaching 
ให้ความหมาย
ค าผ่านการ
สอน 

defining whilst 
listening to 
the text 
ให้ค าจ ากัด
ความในขณะ 
ที่ฟังเนื้อเรื่อง 

looking up 
the hypertext 
หาค าอธิบาย
จากค าอธิบาย
ประกอบ 

looking up in 
the dictionary 
หาความหมาย
จากพจนานุกรม 

Motivation: 
การจูงใจ 

warning of  
a test 
บอกล่วงหน้า
ว่าจะทดสอบ 

providing 
follow up 
exercises 
ให้แบบฝึกหัด 

noting the 
context 
whilst reading 
สังเกตบริบท
ในขณะที่อ่าน 
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 Stahl and Nagy (2006: 178-180) ได้เสนอวิธีการสอนการเดาค าศัพท์จากบริบท 
โดยแบ่งเป็น 5 ขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 อ่านและอ่านซ้ า (Read/reread) เมื่อนักเรียนได้พบกับค าศัพท์ที่ไม่รู้ความหมาย 
ผู้สอนให้นักเรียนอ่านค าศัพท์ค านั้น  และบริบทข้างเคียงค าศัพท์นั้น  และบริบทข้างเคียงค าศัพท์นั้น ซึ่ง
หมายถึงประโยคที่มีค าศัพท์นั้นอยู่และประโยคก่อนหน้าและหลัง 
 ขั้นที่ 2 อภิปราย (Discussion)   ให้นักเรียนระบุตัวชี้แนะในบริบทที่สื่อความหมาย
ของค าศัพท์ที่ไม่รู้ 
 ขั้นที่ 3 ตั้งสมมุติฐานเบื้องต้น (Initial hypothesis) ให้นักเรียนคาดเดาความหมาย
ของค าศัพท์โดยให้ระบุข้อมูลต่างๆ ที่ช่วยให้สามารถเดาความหมายของค าศัพท์นั้นได้ ถ้านักเรียนไม่สามารถ
เดาความหมายค าศัพท์นั้น ผู้สอนควรชี้แนะให้นักเรียนเห็นถึงบริบทที่สื่อถึงความหมายของค าศัพท์นั้น 
 ขั้นที่ 4 จ ากัดความคิดหรือพัฒนาสมมุติฐาน   (Placing constraints or developing 
hypothesis) ผู้สอนแนะให้นักเรียนจ ากัดความหมายของค าศัพท์นั้นให้ชัดเจนมากขึ้น 
 ขั้นที่ 5 สรุป (Summary) ผู้สอนควรช่วยนักเรียนทบทวนสิ่งที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับ
ความหมายของค าศัพท์นั้น 
 กล่าวโดยสรุปคือ วิธีการเดาความหมายค าศัพท์จากบริบท คือ การพยายามให้
ความหมายหรือตีความค าศัพท์ที่ไม่ทราบโดยอาศัยการอนุมานความหมายจากค า วลี  หรือข้อความที่
แวดล้อมบริเวณค าศัพท์หรือสถานการณ์ที่น่าจะเป็นในประโยคหรือข้อความนั้นๆ อีกทั้งยังรวมไปถึงการ
ใช้ประสบการณ์และความรู้ของผู้เรียนหรือผู้อ่านเพ่ือให้ทราบถึงความหมายที่ใกล้เคียงและถูกต้องมาก
ที่สุด 
 2.4.5 การวิเคราะห์บริบทและตัวชี้แนะในบริบท (Contextual analysis & Context clues) 
  ในการวิเคราะห์บริบท ผู้เรียนและผู้อ่านจ าเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับตัวชี้แนะบริบท
ต่างๆ อย่างถูกต้องอีกท้ังยังเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจถึงความหมายและสามารถตีความบทอ่าน
ได้อย่างเหมาะสมมีผู้เชี่ยวชาญทางภาษาหลายท่านได้วิเคราะห์ประเภทและลักษณะของตัวชี้แนะในบริบท
ไว้หลากหลายรูปแบบ ดังนี้คือ Ames (1966); Artley (1943); Deighton (1959); Dulin (1970); Johnson 
& Pearson (1984); McCullough (1945); Seibert (1945); Spache & Berg (1955); Walters (2006) 
ได้สรุปประเภทตัวชี้แนะในบริบทจากการศึกษางานวิจัยไว้ 12 ประเภทดังนี้ คือ 
  1. ตัวชี้แนะในบริบทเชิงอธิบายหรือพรรณนา (Direct description)   เป็นการ
อธิบายความหมายของค าศัพท์แบบตรงๆ โดยมีค าหรือส านวนดังต่อไปนี้ปรากฏในประโยค ได้แก่ mean, 
is, that is ตัวอย่าง เช่น  
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   Their hutch was big enough for them to live in. 
   จากตัวอย่าง ส านวน to live in เป็นภาคแสดงของประธาน hutch 
  2. ตัวชี้แนะในบริบทเชิงอธิบายหรือพรรณนาแบบอ้อม   (Indirect description) 
เป็นการอธิบายหรือให้ความหมายโดยไม่ให้ค าจ ากัดความโดยตรงโดยมีค าหรือส านวนดังต่อไปนี้ปรากฏใน
ประโยคได้แก่ ตัวอย่าง เช่น  
   When it reaches the zenith at this age, it begins to go down. 
   จากตัวอย่าง zenith มีตัวชี้แนะในบริบท คือ  begins to go down ท าให้
ผู้อ่านสามารถอนุมานความหมายและตีความได้จากบริบท  เพราะว่าการลดลงต้องเริ่มจากการผ่าน
จุดสูงสุดมาก่อน 
  3. ตัวชี้แนะในบริบทเชิงเปรียบเทียบ (Contrast/Comparison) เป็นการเปรียบเทียบ
ความเหมือนและความต่างเพ่ือให้ความหมายกับบริบทค าโดยมีค าหรือส านวนดังต่อไปนี้ปรากฏในประโยค
ได้แก่ but, however, in contrast ตัวอย่าง เช่น 
   Before she left she had gone into her kitchen, ostensibly to lock 
the back door, but in fact to look at her new food-mixer. 
   จากตัวอย่าง ostensibly จะต้องแสดงความหมายที่ตรงกันข้ามทั้งนี้เพราะมีตัว
ชี้แนะในบริบทคือ in fact  
  4. ตัวชี้แนะในบริบทเชิงการให้ค าเหมือน (Synonym) เป็นการให้ค าที่มีความหมาย
เหมือนกันเพ่ือชี้ให้เห็นถึงความหมายของศัพท์ยากที่ปรากฏโดยมีค าหรือส านวนดังต่อไปนี้ปรากฏในประโยค
ได้แก่ too, also, similar sentence structure ตัวอย่าง เช่น 
   It is natural to feel better if you feel you look good; even in nature, 
cats preen themselves too. 
   จากตัวอย่าง preen จะมีความหมายเหมือนกับ look good เพราะมีตัวชี้แนะ
ในบริบทคือ too 
  5. ตัวชี้แนะในบริบทเชิงขยายหรือต่อเติมในประโยค (Appositive)   เป็นการให้
ความหมายโดยใช้ค าหรือวลีในประโยคย่อย เพ่ือแสดงความหมายของค าศัพท์โดยมีค าหรือส านวน
ดังต่อไปนี้ปรากฏในประโยค ได้แก่: (colon), -- (dash) ตัวอย่าง เช่น  
   It is likely that the published works themselves are mutable: they 
might now look different. 
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   จากตัวอย่าง ความหมายของ mutable เป็นส่วนขยายหลังเครื่องหมาย: ( colon) 
นั่นคือ look different 
  6. ตัวชี้แนะในบริบทเชิงขยายความ (Modification) เป็นการขยายความหมายของ
ค าเพ่ิมเติมเพ่ือให้ค าศัพท์นั้นมีความหมายชัดเจนยิ่งขึ้นโดยมีค าหรือส านวนดังต่อไปนี้ปรากฏในประโยค
ได้แก่ which, who, where ตัวอย่าง เช่น 
   The refectory where food was served was still a bit uncomfortable for 
her. 
   จากตัวอย่าง มีตัวชี้แนะในบริบท คือ where ซึ่งช่วยอธิบายความหมายของค าว่า 
refectory 
  7. ตัวชี้แนะในบริบทเชิงกล่าวซ้ า (Restatement) เป็นการให้ความหมายค าศัพท์โดย
การถอดความโดยใช้ค าพูดอ่ืนแต่มีใจความเหมือนเดิมโดยมีค าหรือส านวนดังต่อไปนี้ปรากฏในประโยค
ได้แก่ or, in other words, similar sentence structure ตัวอย่าง เช่น 
   When she heard his words, her head lolled in the chair. She went 
to sleep immediately. 
   จากตัวอย่าง ค าว่า lolled  หมายความว่า เอนกาย  ซึ่งมีความหมายตรงกับวลี
ในประโยคถัดมาคือ went to sleep immediately 
  8. ตัวชี้แนะในบริบทเชิงการให้เหตุและผล (Cause/effect) เป็นการให้ความหมาย
ค าศัพท์โดยการใช้เหตุและผลเพ่ือบอกความหมายของค าโดยมีค าหรือส านวนดังต่อไปนี้ปรากฏในประโยค
ได้แก่ because, so, since, therefore, thus ตัวอย่าง เช่น 
   The famous trees languished because of the terrible heat. 
   จากตัวอย่าง  มีตัวชี้แนะในบริบทค าว่า because of  ซึ่งบอกความเป็นเหตุเป็น
ผลของค าว่า languished ซ่ึงหมายถึง ร่วงโรย เพราะว่า terrible heat ซึ่งหมายถึง ความร้อนสูง นั่นเอง 
  9. ตัวชี้แนะในบริบทเชิงการให้ชุดค าศัพท์ (Words in series) เป็นการให้ความหมาย
โดยใช้ลักษณะค าประเภทเดียวกันกับค าศัพท์โดยมีค าหรือส านวนดังต่อไปนี้ปรากฏในประโยค  ได้แก่ and 
ตัวอย่าง เช่น 
   The view was really beautiful as the light began to appear on the 
wide range of the sea; ahead, astern, and on either side of us. 
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   จากตัวอย่าง ค าว่า astern ต้องมีความหมายที่อยู่ในกลุ่มค าเดียวกับ ahead 
และ either side of us เพราะมีตัวชี้แนะในบริบทเป็นชุดค าเดียวกัน 
  10. ตัวชี้แนะในบริบทเชิงอ้างอิง (Reference)   เป็นการใช้ค าอ้างอิงเพ่ือหลีกเลี่ยง
การกล่าวซ้ าค านั้นๆ ซึ่งค าที่ใช้อ้างอิงมีความสัมพันธ์กับค าศัพท์ที่ได้กล่าวมาแล้วโดยมีค าหรือส านวน
ดังต่อไปนี้ปรากฏในประโยค ได้แก่ it, this, that ตัวอย่าง เช่น 
   She had bought a new trilby for him. As soon as she gave it to him, 
he was very happy and put it on his head. 
   จากตัวอย่าง it ในประโยคท าหน้าที่แทนค าว่า trilby ดังนั้น trilby จึงมีความหมาย
ว่า something that is put on one’s head. 
  11. ตัวชี้แนะในบริบทเชิงเชื่อมโยง (Association) เป็นการเชื่อมโยงแนวความคิดกับ
ความหมายของค าศัพท์โดยมีค าหรือส านวนที่มีโครงสร้างดังต่อไปนี้ปรากฏในประโยค  ได้แก่ verb + 
noun, adjective + noun ตัวอย่าง เช่น 
   I averted my eyes from the sight of it. 
   จากตัวอย่าง ความหมายของ averted   นั้นอาจมีความหมายเชื่อมโยงกับวลี 
my eyes from the sight of it ตามบริบทดังกล่าว 
  12. ตัวชี้แนะในบริบทเชิงยกตัวอย่าง (Example) เป็นการยกตัวอย่างประกอบเพื่อ
บอกความหมายของค าศัพท์ค านั้นโดยมีค าหรือส านวนดังต่อไปนี้ปรากฏในประโยค ได้แก่       
   The show is held about various ways of having beverages such as 
tea and coffee. 
   จากตัวอย่าง สามารถตีความความหมายของ beverages   ได้จากการ
ยกตัวอย่างชนิดต่างๆ  ของ beverages เช่น tea, coffee 
  Dale and O’ Rourke (1971: 28-32) กล่าวว่า ตัวชี้แนะในบริบทนั้นมีหลายชนิด
ด้วยกัน ดังนี้ 
  1. การให้ค าจ ากัดความ (Formal Definition) เป็นการให้ความหมายของค าโดยตรง 
ตัวอย่าง เช่น  
   Charades is a game in which players must guess the meaning of a 
word from watching other players act out a dramatic representation of it. 
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   ค าจ ากัดความของค าว่า Charades อยู่หลัง verb to be (is) นั่นก็คือ a game 
in which players must guess the meaning of a word from watching other players act out 
a dramatic representation of it 
  2. การยกตัวอย่าง (Definition by Example) เป็นการให้ค าจ ากัดความโดยยกตัวอย่าง
ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตัวอย่าง เช่น 
   People often wrongly attribute human characteristics to animals. 
For example, the owl is not wise, the sloth is not lazy, and the vulture is not bad.  
  3. การอธิบาย (Definition by Description) เป็นการอธิบายหรือพรรณนาความหมาย
ของค า ตัวอย่าง เช่น 
   A hook is a curved piece of metal, wood, or other stiff material for 
hanging things on.  
  4. การเปรียบเทียบ (Definition by Comparison and Contrast) แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ การเปรียบเหมือนและเปรียบต่างเพ่ือให้ค าจัดความหรือความหมายของค า  ซึ่งการเปรียบ
เหมือนนั้นเป็นการใช้ภาพพจน์ทางภาษาหรือการเปรียบเทียบจาก 2 วิธี คือ simile และ metaphor 
นอกจากนี้ ยังมีการให้ความหมายของค าโดยวิธีการเปรียบเทียบค าที่มีความหมายตรงกันข้ามกับค าศัพท์
ยากนั้น ตัวอย่าง เช่น 
   การเปรียบเหมือนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดั้งนี้  
   a. Simile: “The moon is shaped like a ball,” to Shakespeare’s  
personification, “the inconstant moon, those monthly changes in her circled orb.” 
   b. Metaphor: “The road was a ribbon of moonlight.” 
   การเปรียบต่าง 
   c. One difference between a fish and a bird is that the fish does not 
have lungs.  
   จากตัวอย่างข้างต้น จะสามารถตีความได้ว่าเราไม่ได้บรรยายถึงลักษณะของ
ปลากับนกจากตัวชี้แนะในบริบทนี้แต่เราสรุปความหมายได้ว่า ธรรมชาติของนกมีปอด และธรรมชาติของ
ปลาไม่มีปอด ทั้งนี้  ประโยชน์ของการใช้การเปรี ยบต่างเพ่ือตีความความหมายนั้นย่อมขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์ของผู้อ่านอีกด้วย 
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  5. ค าเหมือนและค าตรงกันข้าม (Definition by Synonyms and Antonyms) 
ตัวอย่าง เช่น 
   a. Somnambulism is the state of sleepwalking.  
   b. A gosling is a young goose; a gossoon is a boy.  
   c. He was willing, but she was loath to walk to the game. 
   d. Even a prudent person sometimes makes rash judgments. 
  6. การให้ส่วนขยายหรือส่วนต่อเติมในประโยค (Definition by Apposition) ตัวอย่าง 
เช่น 
   Abraham Lincoln, our sixteenth president, was assassinated in a 
theater by John Wilkes Booth, a Shakespearean actor.  
  7. การบอกความเป็นมาของค า (Definition by Origin) เป็นการที่ผู้เขียนอธิบาย
ความหมายของค าโดยการบอกถึงแหล่งก าเนิดหรือประวัติของค าศัพท์ค านั้น ตัวอย่าง เช่น 
   The diesel engine is named after Rudolf Diesel, a German engineer.  
   b. The Italian word for “fresh” is fresco, which gives us the name 
of a painting done on fresh plaster. 
  สอดคล้องกับ Diane Lapp; and James Flood (1983: 147-148) ได้กล่าวไว้ว่า 
ความหมายของค านั้นขึ้นอยู่กับบริบทในประโยคทักษะในการรู้ศัพท์ที่ไม่รู้ความหมาย  จากตัวชี้แนะที่เป็น
ประโยชน์ในบริบทของค าๆ  นั้นนับเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อผู้อ่าน ดังนี้ 
  1. การให้ค าจ ากัดความ (Definition) คือการให้ความหมายของค าใหม่ใน 
ความหมายของบริบทเดียวกัน เช่น 
   The cornea is the transparent outer coating of the eyeball.  
  2. การให้ค าเหมือน (Synonym) คือ คือการใช้ค าที่มีความหมายเหมือนหรือคล้าย
กับค าศัพท์ใหม่ เช่น 
   a. I hanker to visit California. This restless longing never ends. 
   b. It was an accident, since it occurred as happen-stance. 
  3. การสรุปความ (Summary) คือ การสรุปใจความส าคัญของความหมายของ
ค าศัพท์ใหม่ เช่น 
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   a. They all said Toby was uncouth.  His loud, harsh voice, crude 
language, and disgusting manners seemed to bear them out.  
   b. The wealthy man enjoyed raising money for many charities. He 
gave large sums of his own money to homes for orphaned children, soup, kitchen, and 
shelters for the homeless. He was one of the most well-known philanthropists. 
  4. การเปรียบเทียบ (Simile) คือ การเปรียบเทียบโดยใช้ส านวน like, as……….as 
เช่น 
   a. The boy’s eyes glistened like bright stars in the sky. 
   b. Her hair was as blond as harvested wheat. 
  5. การยกตัวอย่าง (Examples) คือ การให้ความหมายของค าศัพท์ใหม่   โดยการ
ยกตัวอย่างท่ีชัดเจนโดยมักใช้ค าจ าพวก for example, for instance, ex., e.g. เช่น  
   a. Linda is an ambitious girl. For example, she spends every evening  
doing extra work for her assignments. 
   b. The words running, going, doing, and crying are examples of the 
incorporation of the suffix –ing to root words. 
  6. การให้ประโยคย่อยหรือส่วนต่อขยาย (Apposition) คือ การน าวลีหรือข้อความ
ที่มีความหมายคล้ายคลึงกับศัพท์ใหม่มาขยายด้านหลังของค า เช่น  
   a. The dictionary, a book that contains an alphabetic arrangement 
of the words of one language, was of help to the child. 
   b. A Christmas Carol is a classic by the English novelist Dickens. 

  7. การใช้ค าตรงกันข้าม (Antonym) คือ การใช้ค าที่มีความหมายที่ตรงข้ามกับศัพท์
ใหม ่เช่น 
   a. Lynne is often calm. Anxiety is a characteristic that cannot be 
ascribed to her. 
   b. We stood silently watching the raucous waves. 
  8. การใช้ค าในหมวดเดียวกัน (Groupings)  เ พ่ือให้ผู้ อ่านสามารถอนุมาน
ความหมายของศัพท์ใหม่ท่ีได้จากหมวดหมู่ของค า เช่น 
   a. His tie was a combination of many colors: yellow, red, and 
chartreuse. 
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   b. I bought a chamois, sponges, wax, and detergent on my way 
home from school. 
  นอกจากนี้ ยังมีตัวชี้แนะบริบทที่ส าคัญท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน อาทิ เช่น ตัวเอียง, 
ค าอธิบายเชิงอรรถ, ตัวหนังสือขนาดใหญ่, ตัวหนา, “______”, [  ], {  }, (  ) เป็นต้น ซ่ึงลักษณะตัวชี้แนะ
บริบทเหล่านี้สามารถเป็นเครื่องมือช่วยในการตีความหมายของค าศัพท์ที่ไม่รู้รวมไปถึงบริบทในการใช้
ค าศัพท์ค านั้นอีกด้วย 
  นอกจากนี้ Dorothy Rubin (1985: 201-206) ได้กล่าวว่า ลักษณะตัวชี้แนะใน
บริบทนั้นแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้ ดังนี้ 
  1. การอธิบายหรือให้ค าจ ากัดความ (Definition, Explanation, and Description) 
เป็นการอธิบายความหมายของศัพท์ใหม่โดยใช้ค าในบริบทเพ่ือบอกความหมายนั้นๆ เช่น 
   An axis is a straight line, real or imaginary, that passes through the 
center of rotation in a revolving body at a right angle to the plane of rotation. 
  2. การยกตัวอย่างและการเปรียบเทียบ (Example and Comparison/Contrast) 
เป็นการอธิบายการใช้ของศัพท์ใหม่นั้นๆ มักจะมีค าหรือเครื่องหมายจ าพวก e.g. ในการยกตัวอย่าง but, 
yet, although, however, rather than ในการเปรียบเทียบ เช่น 
   Although Senator Smith is candid about his drinking problem, he is 
less frank about his investments. 
   Paul is as passive as a bear sleeping away the winter.  
   จากประโยคข้างต้นเป็นการเปรียบเทียบ Paul กับ passive bear ซ่ึง passive  
หมายถึง inactive  
   ในทางตรงกันข้ามตัวชี้แนะที่ใช้ค าที่มีความหมายตรงกันข้ามก็เป็นอีกวิธีในการ
ตีความหมายของศัพท์ใหม่ เช่น  
   My sister Marie is an optimist, but her boyfriend is one who is 
always gloomy and expects the worst to happen.   
   จากประโยคข้างต้น optimist หมายถึง มองโลกในแง่ดี แต่ผู้เขียนอธิบายโดยใช้
วลีบอกความหมายที่ตรงข้ามหรือขัดแย้งกันกับค าศัพท์ 
  3. การใช้ค าที่มีความหมายเหมือนและตรงกันข้าม (Synonyms and Antonyms) 
เช่น 
   a. The frightened child looked at the man.  
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   b. The frightened child peered at the man. 
   จากประโยคข้างต้น looked และ peered มีความหมายว่า “ปรากฏขึ้น” ใน
บริบทที่ต่างกัน 
   นอกจากนี้การใช้ค าที่มีความหมายตรงกันข้ามยังเป็นอีกหนึ่งตัวชี้แนะที่เป็น
ประโยชน์ในการเดาความหมายของค าศัพท์ใหม่อีกด้วย จากประโยคข้างล่าง simple หมายความว่า 
“ง่าย” ซ่ึง “intricate” มีความหมายว่า “ยุ่งยาก, ซับซ้อน”  
   A math professor claims that all the problems she gives us are 
simple ones, but we feel that they are intricate and hard to solve. 
  4. การใช้ค าพ้องรูป (Words with multiple meaning: Homographs) เป็นการ
ใช้ค าที่เขียนเหมือนกันแต่มีความหมายต่างกัน เช่น 
   a. Walk, don’t run. 
   b. I have a run in my stocking. 
   c. Senator Jones said that he would not run for another term. 
   d. The trucker finished his run to Detroit.  
   e. She is going to run in a ten mile-race. 

  จากประโยคข้างต้น run มีความหมายที่แตกต่างกันออกไป เช่น  วิ่ง,  ด าเนินการ, 
รณรงค,์ เส้นทาง, เข้าร่วม  
  Davis (1979: 161-163) ได้จ าแนกชนิดของตัวชี้แนะในบริบทไว้ 6 ประเภทด้วยกัน  
ดังนี้ 
  1. การให้ค าจ ากัดความ (definition) เป็นผู้เขียนอาจให้ค าอธิบายภายในประโยค
เพ่ือให้ได้ความหมายเป็นประโยชน์ในการตีความของค าศัพท์ ตัวอย่าง เช่น 
   His succinct style made for difficult reading; that is, he compressed 
so much information into a few words that it was difficult to get the full meaning.  
   จากประโยคข้างต้น ค าว่า succinct จะหมายถึง รวบรัดเพราะสังเกตจาก
ค าอธิบายด้านหลังที่ว่า he compressed so much information into a few words  
  2. การวิเคราะห์ลักษณะค า (Word Analysis) เป็นการผูกค าศัพท์เข้ากับตัวชี้แนะใน
บริบท ตัวอย่าง เช่น 
   The nature of the Secret Service precludes public recognition of a 
member for outstanding achievement. 
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   จากประโยคข้างต้น ค าว่า precludes จะมีความหมายว่า ป้องกันหรือขจัด 
เพราะมีตัวชี้แนะในบริบทคือ pre + mon 
  3. การใช้ประสบการณ์ (Experience) เป็นการที่ผู้อ่านต้องใช้ประสบการณ์ตรงมา
ใช้ตีความบทอ่านเพื่อให้ความหมายค าศัพท์ยาก ตัวอย่าง เช่น 
   Early treatment of cancer by surgery or radiation can save a life or at 
least alleviate much suffering.  
   จากประโยคข้างต้น ค าว่า alleviate จะมีความหมายว่า บรรเทา โดยมีตัว
ชี้แนะในบริบทคือ cancer, at least 
  4. ใช้ค าที่มีความหมายตรงกันข้าม (Contrast) เป็นการใช้ค าที่มีความหมายตรง
ข้ามกับค าศัพท์ยากเพ่ืออธิบายความหมายของค าให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตัวอย่าง เช่น 
   At the turn of the twentieth century a French bacteriologist observed 
that although typhus was rife in the city, no one in the hospital caught it.  
   จากประโยคข้างต้น ค าว่า rife จะมีความหมายว่า แพร่หลาย โดยมีตัวชี้แนะใน
บริบทคือ no one 
  5. การอนุมาน (inference) เป็นการสรุปความหมายของค าจากตัวชี้แนะในบริบทใน 
ประโยค ตัวอย่าง เช่น  
   The General Assembly of the United Nations was required to meet 
in plenary session for this important decision.  
   จากประโยคข้างต้น ค าว่า plenary จะมีความหมายว่า สมบูรณ์ โดยมีตัวชี้แนะ 
ในบริบทคือ required   
  6. การวิเคราะห์ความหมายรวมตัวชี้แนะในบริบท   (Combination of analysis 
with one of above) เป็นการวิเคราะห์ความหมายจากบริบทโดยมีตัวชี้แนะมากกว่า 1 ชนิดจากข้อ 1-5
ข้างต้น ตัวอย่าง เช่น 
   When gentler methods fail, drastic treatment must be used to make 
severe mental patients tractable. 
   จากประโยคข้างต้น ค าว่า tractable จะมีความหมายว่า จัดการได้ง่าย เปราะบาง 
จากบริบทที่สามารถเดาความหมายของ tractable อาทิเช่น drastic ซึ่งมีความหมายตรงข้ามกับค าว่า 
gentler เป็นตัวชี้แนะในบริบทประเภทค าที่มีความหมายตรงกันข้าม อีกทั้ง ยังมีการใช้การอนุมาน
ความหมายจากวิธีการในการรักษาดังกล่าวว่าหากใช้วิธีที่อ่อนโยนไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นวิธีที่รุนแรงมากขึ้น 
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  สอดคล้องกับเสงี่ยม โตรัตน์ (2524: 45-50) กล่าวถึง กลวิธีการเดาความหมายของ
ศัพท์จากการวิเคราะห์บริบทค า (context clues) มีมากมายแตกต่างออกไปดังนี้ 
  1. การบอกความหมายโดยการให้ค าจ ากัดความลงไปตรงๆ (formal definition) 
   a. Any object made by human work is called an artifact. 
   b. A clue is anything that helps solve a problem. 
  2. การบอกความหมายโดยให้ตัวอย่างประกอบ (context clue from examples) 
ซึ่งบางครั้งผู้เขียนเกรงว่าผู้อ่านจะไม่เข้าใจในค าศัพท์ยากจึงยกตัวอย่างประกอบเพ่ือพยายามอธิบาย
ความหมายโดยมี Signal words ที่แตกต่างกันออกไป (such as, these, such, especially, for example, 
like, in this way) 
   Disbursement, such as money paid out for bus fare and checks 
written for entertainment must be recorded in your book.  
   Not many parts to our country are warm enough to raise oranges,  
grapefruit, lemons and limes. These citrus fruits need a tropical or subtropical climate. 
  3. การบอกความหมายโดยการกล่าวหรือพูดซ้ า (context clue from restatement) 
ซึ่งอาจพบในวงเล็บในระหว่างเครื่องหมายขีดยาว (-………….-) หรือหลังเครื่องหมายจุลภาคหรือหลัง
ส านวนดังนี้ “that is …...” “Or….”, “in other words ……” เช่น 
   The leaves, or mounds of earth, have been built along the river 
banks to hold back the water. 
   A modern atomic submarine has a complement (crew and officers) 
of more than 100 men. 
  4. การบอกความหมายโดยอาศัยความรู้ด้านประสบการณ์ ภูมิหลังของผู้อ่านเอง
เป็นแนวทางในการเดาความหมาย (context clue from background knowledge) เช่น 
   The basketball game was a fiasco with our team scoring 20 points 
to their 104. 
   จากประโยคข้างต้น หากผู้อ่านมีประสบการณ์เกี่ยวกับการแข่งขันบาสเกตบอล
ก็จะทราบว่าการได้คะแนน 20 ต่อ 104 ถือว่าเป็นคะแนนที่ไม่สวยงามนักซึ่งหากเราไม่ทราบความหมาย
ตามพจนานุกรมก็พอจะเดาความหมายได้จากบริบทดังกล่าวว่าเป็นความหมายในแง่ลบ   
  5. การบอกความหมายโดยการพรรณนา (definition by description) เช่น  
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   The griffin was a mythological monster with an eagle’s wings head, 
beak and lion’s body, legs, and tail. 
  6. การบอกความหมายโดยการเปรียบเทียบ (definition by comparison)  ซึ่งบางครั้ง
ภาษาที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อความหมายนั้นอาจจะไม่ได้มีความหมายตรงๆ  เพราะบางครั้งอาจจะสื่อ
ความหมายผ่านการอุปมา อุปมัย (similes, and metaphors)  
  7. การบอกความหมายโดยอาศัยค าตรงข้าม (Definition by contrast) เป็นการใช้ค า
ที่มีความหมายตรงกันข้ามเพ่ือสื่อความหมายของค าศัพท์ยาก 
  8. การบอกความหมายโดยสะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ น้ าเสียง หรือฉากเหตุการณ์ 
(Reflection of intent, mood, tone, setting) เช่น 
   Such a poor, old, gray haired man as leader! To ask him to serve us 
again is to murder him. How can we impose ourselves as his worthless children upon such 
a paternal creature? 
  จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่าผู้เขียนพยายามเขียนอธิบายด้วยน้ าเสียงที่เสียดสี 
เยาะเย้ยซึ่งความหมายของ paternal creature นั้นอาจจะไม่ได้มีความหมายในแง่บวกเท่าที่ควรซึ่งใน
ความหมายจากบริบทข้างต้นมีความหมายว่า คนแก่ที่ไม่มีประสิทธิภาพในการท างานแล้วนั้นเอง 
  สมทุร เซ็นเชาวนิช (2549: 15-20) ได้กล่าวถึง ข้อความเชิงแนะ (context clues) มี
ลักษณะต่างๆ กัน สรุปได้ ดังนี้ 
  1. บริบท (context) วิธีนี้ต้องสังเกตจากข้อความหรือใจความที่อยู่ใกล้ๆ กับค าศัพท ์
ยากที่พบ เช่น 
   a. He only had a cup of coffee before he left for his office this morning. 
(drank) 
   b. The Department Head is having a visitor right now. (receiving) 
  2. ค านิยาม (definition) ผู้เขียนอาจอาจใช้วิธีการอธิบายหรือจ ากัดความหมาย 
เช่น 
   a. A number of languages of South Africa have clicks, a variety of 
popping sounds made by forming vacuums between the tongue and the hard or soft 
palate. 
  3. ประสบการณ์ (experience) ความหมายของค าจะเป็นที่เข้าใจก็ต่อเมื่อผู้อ่านมี 
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ประสบการณ์เก่ียวกับค าๆ นั้น เช่น 
   The sweat rolled down his face. His entire body was wet as if he 
had fallen into a spring … the heat was terrible. 
  4. การเปรียบเหมือนและเปรียบต่าง (comparison and contrast) เป็นการเปรียบเทียบ
ให้เห็นความคล้ายกันและความต่างกัน เช่น 
   Although he was accustomed to life in the desert, he could not 
endure the heat of this valley very long … Two more hours of such heat would finish him. 
  5. ค าพ้องความหมาย (synonym) ผู้เขียนอาจใช้ค าหรือวลีเพ่ือสื่อความหมายที่
เหมือนกันและค าหรือวลีนั้นผู้อ่านจะต้องเข้าใจตรงกับผู้เขียนด้วย เช่น 
   When it comes to manufactured goods, there is actually more 
diversity in this country than Europe has ever known. The variety of goods carried by our 
stores is the first thing that impresses any visitor from abroad.  
  6.  สรุปความ (summary) ผู้เขียนอาจใช้การสรุปความคิดหรือใจความส าคัญ เช่น 
   Mrs. Christopher contributes money to the Red Cross, the Girls Club, 
and the Cancer Society. She also volunteers many hours in the emergency ward of the 
hospital. She is indeed altruistic.      
  นอกจากนี้ สมุทร เซ็นเชาวนิช (2549: 15-20) ได้กล่าวถึง ความส าคัญของการวิเคราะห์
โครงสร้างค าซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านในการวิเคราะห์ค าศัพท์เพ่ือเดาความหมายศัพท์จากบริบทไว้ดังนี้ 
  1. ค าประสม (compound words) คือ ค าบางค านั้นเกิดจากการประสมค าตั้งแต่ 
2 ค าข้ึนไปซึ่งสามารถเกิดความหมายใหม่ท่ีแตกต่างจากเดิม 
  2. อุปสรรคและปัจจัย (prefix and suffixes) ค าศัพท์เป็นจ านวนมากเกิดจากการ
ประสมค าขึ้นมาจากค าอุปสรรคที่น ามาเติมข้างหน้า (prefix) กับรากศัพท์ (root) กับค าอุปสรรคที่น ามา
เติมข้างหลัง (suffix) ทั้งนี้ก็เ พ่ือให้ค าศัพท์มีความหมายที่หลากหลายออกไป เช่น irresponsible 
ประกอบด้วย prefix (ir) ซึ่งแปลว่า “not” + root (response) ซึ่งแปลว่า “take care”+suffix (-able) 
ซึ่งบอกถึงความสามารถ “capable of being” 
  อย่างไรก็ตาม  สมุทร เซ็นเชาวนิช (2549: 15-20) ได้ให้ความส าคัญกับเครื่องหมาย
วรรคตอนว่าบางครั้งผู้เขียนอาจจะใช้เครื่องหมายวรรคตอนบางอย่างอธิบายความหมายของค าศัพท์บางค า 
ดังนี้ 
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  1. เครื่องหมายทวิภาค (Colon) คือ เครื่องหมาย : ใช้เพ่ือเน้นให้ทราบข้อความที่ตาม 
มานั้นเป็นค าอธิบายเพิ่มเติม เช่น  
   One fact, indeed, is certain: you can read better than you do. 
  2. เครื่องหมายขีดยาว (Dash) คือเส้นขีดยาว (-) คั่นหน้าและหลังข้อความ  หรือ
ประโยคเพื่อแบ่งแยกรายละเอียดออกจากใจความส าคัญ เช่น 
    By one dictionary definition, bureaucrat is a neutral word-it simply 
means an administrator-but its connotation is far from complimentary. 
  3. เครื่องหมายวงเล็บหรือนขลิขิต (Parentheses) คือ เครื่องหมาย (   ) ใช้แสดง
ข้อความที่ไม่จ าเป็นออกไปทั้งนี้ผู้เขียนต้องการแสดงรายละเอียดเพ่ิมเติมของค าศัพท์เท่านั้นซึ่งจะช่วยให้
ผู้อ่านสามารถท าความเข้าใจกับเรื่องที่อ่านได้ง่ายยิ่งขึ้น เช่น  
   Shakespeare (whose life spanned the sixteenth and seventeenth 
centuries) was a great dramatist. 
  4. เครื่องหมายค าพูดหรืออัญประกาศ (Quotation) คือ เครื่องหมาย “…” ใช้
เขียนคร่อมบนค าพูด ความคิด หรือข้อความที่ต้องการให้สังเกต เน้น หรือยกมาอ้างอิง เช่น  
   They told her to “keep her chin up.” 
  5. เครื่องหมายละ (Ellipsis) คือ เครื่องหมายสามจุดเรียงกัน (. . .) ผู้อ่านจะเข้าว่า
ข้อความที่ถูกละเอาไว้มักเป็นข้อความที่ไม่ส าคัญจึงละเอาไว้ เช่น  
   I know that I should do it, but . . . . (จุดที่ 4 นั้นใช้แทนเครื่องหมายมหัพภาค 
(Period) ซึ่งใช้ปิดประโยคเมื่อเขียนจบข้อความ) 
  6. เครื่องหมายจุลภาค (Comma) คือ เครื่องหมาย, ใช้คั่นข้อความบางตอนใน
ประโยคท่ียาวซึ่งอาจสร้างความซับซ้อนให้กับผู้อ่านทั้งนี้ เพ่ือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความคิด บริบทได้ถูกต้อง 
เช่น  
   His job, to post signs, was given to someone else. 
  นอกจากนี้ มีนักวิชาการและนักวิจัยเป็นจ านวนมากได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับตัว
ชี้แนะที่ช่วยท าให้นักเรียนสามารถเดาความหมายของค าศัพท์ได้ในขณะอ่านอีกประเภทหนึ่ง คือ บริบทที่
เกิดจากการใช้เครื่องหมายวรรคตอน 
  Hook and Stevens (1971: 194-195) กล่าวว่าประโยชน์ที่ส าคัญของเครื่องหมาย
วรรคตอนทุกชนิด คือ การช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจสิ่งที่อ่านได้ เพราะเครื่องหมายวรรคตอนเปรียบเสมือนรหัส 



47 
 

 
 

ซึ่งทั้งผู้เขียนและผู้อ่านต้องเข้าใจตรงกันว่าเครื่องหมายแต่ละชนิดมีหน้าที่อย่างไร การสื่อความหมายโดย
การเขียนก็จะง่ายขึ้น เพราะถ้าผู้อ่านตีความจากเครื่องหมายวรรคตอนผิดก็จะเกิดปัญหาในการอ่านอย่างยิ่ง 
 สรุปได้ว่า การศึกษาประเภทหรือตัวชี้แนะบริบทของยุทธวิธีการเดาความหมายค าศัพท์ จาก
บริบทนั้นมีการวิเคราะห์ความหมายจากบริบทที่แตกต่างกันออกไปจากนักวิจัย นักภาษารวมไปถึง
นักวิชาการหลายท่าน อาทิ เช่น การให้ค าจ ากัดความ การยกตัวอย่าง การพูดหรือกล่าวซ้ า ฯลฯ ซึ่งรวม
ไปถึงการใช้ประสบการณ์เพ่ือน าไปใช้ตีความหมายของค าศัพท์ในสถานการณ์ที่แตกต่างออกไปอย่าง
ถูกต้องและตรงตามบริบทของบทอ่าน นอกจากนี้ เครื่องหมายวรรคตอนก็เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญใน
การตีความหมายจากค าศัพท์ที่ไม่รู้ความหมาย อีกทั้งยังสามารถช่วยให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจเรื่องที่อ่านได้
ง่ายมากยิ่งขึ้นและยังช่วยลดอุปสรรคในการอ่านอีกด้วย อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์บริบท (Contextual 
analysis) เป็นวิธีช่วยในการเดาความหมายค าศัพท์จากบริบทแล้ว ผู้เรียนยังสามารถพิจารณาความหมาย
ของค าจากการการวิเคราะห์ค า (Word analysis) ในแต่ละส่วนของค านั้นๆได้อีกด้วย โดยผู้สอนควร
ชี้แนะส่วนประกอบของค าเพ่ือให้ผู้เรียนได้เห็นถึงส่วนประกอบของค าซึ่งมีความหมายแตกต่างกันออกไป 
 2.5 การทดสอบค าศัพท์และกลวิธีการเดาความหมายค าศัพท์จากบริบท 

 การทดสอบค าศัพท์นั้นผู้สอนต้องค านึงถึงสิ่งที่จะวัดผู้เรียนให้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการ
เรียนรู้อาทิ เช่น ความเชื่อมั่น (Reliability) ความเที่ยง (Validity) การปฏิบัติได้จริง (Practicality) และ
ผลกระทบ (Backwash) ของแบบทดสอบ เป็นต้น เช่น Nation (2003: 372, 344) กล่าวไว้ว่า ในการทดสอบ
ค าศัพท์ผู้สอนควรค านึงถึงความรู้ที่ได้จากค าตอบของนักเรียนนั้นตรงตามความรู้ที่ครูจะทดสอบหรือไม่ เช่น 
กรณีที่เป็นข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ (Achievement) ก็ควรสามารถสะท้อนความรู้ที่ได้เรียนไป ผู้สอนต้องควร
ค านึงถึงปริมาณข้อสอบให้เพียงพอต่อการทดสอบ    และการตรวจแบบทดสอบว่าสามารถตรวจให้คะแนน
ได้ง่าย ไม่ซับซ้อน นอกจากนี้ ข้อค าถามในแบบทดสอบต้องไม่เป็นการออกซ้ ากับแบบฝึกหัดที่นักเรียนท าใน  
ชั้นเรียน เช่น ถ้าต้องการวัดค าศัพท์ที่เรียนในชั้นเรียนก็ควรสร้างบริบทใหม่ๆแทนการใช้บริบทเดิมๆ ดังนั้น 
การทดสอบค าศัพท์จึงควรหลีกเลี่ยงการเกี่ยวโยงกับโครงสร้างทางไวยากรณ์ เนื่องจากนักเรียนอาจจะ
ประสบความยากล าบากในการเข้าใจค าศัพท์ที่ต้องการทดสอบ เช่น เดียวกันกับการทดสอบไวยากรณ์ก็ควร
หลีกเลี่ยงการวัดค าศัพท์เช่นกัน และสิ่งที่ต้องค านึงถึงอีกประการหนึ่งคือ การคัดเลือกค าศัพท์มาทดสอบ 
โดยควรคัดเลือกค าศัพท์จากหลักสูตร หนังสือเรียนที่ใช้ สื่อการอ่านต่างๆ  หรือจากการจัดท าความถี่ค าศัพท์ 
นอกจากนี้ยังสามารถน ามาจากข้อผิดพลาดของนักเรียน เช่นจากการท าแบบฝึกหัดต่างๆ  ได้ (Heaton, 
1990: 51-52) 
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 2.5.1 การทดสอบความสามารถในการใช้เทคนิคการเดาความหมายค าศัพท์จากบริบท 
 Nation (2003: 253-256) ได้เสนอหลักส าคัญในการพัฒนาการฝึกฝนการใช้กลวิธี
การเดาความหมายค าศัพท์จากบริบทซึ่งสามารถน ามาเป็นแนวทางในการสร้างข้อค าถามในแบบทดสอบเพ่ือ
วัดความสามารถในการใช้กลวิธีการเดาความหมายค าศัพท์จากบริบท โดยเสนอแนะว่า ผู้สอนต้องมั่นใจว่า
ค าศัพท์ที่เลือกมาใช้ต้องเป็นค าศัพท์ที่นักเรียนไม่รู้ความหมายมาก่อน ทั้งนี้เพ่ือเป็นการวัดความสามารถใน
การเดาความหมายค าศัพท์จากบริบทอย่างแท้จริง โดยแต่ละข้อทดสอบจะต้องน าเสนอบริบทที่ช่วยให้
นักเรียนสามารถเดาความหมายของค าศัพท์ที่ไม่รู้ความหมายได้   โดยอย่างน้อยร้อยละ 95 ของบริบท
แวดล้อมต้องเป็นค าศัพท์ที่นักเรียนรู้ความหมาย ถ้าในข้อสอบนั้นมีค าศัพท์ในบริบทแวดล้อมที่นักเรียนไม่รู้
ความหมายอยู่มากจะท าให้ไม่สามารถแสดงทักษะในการเดาความหมายค าศัพท์จากบริบทได้อย่างเต็มที่ 
ผู้สอนสามารถสร้างข้อสอบในลักษณะแยกเป็นประโยคเดี่ยว (Isolated sentences) หรือข้อความต่อเนื่อง 
(Continuous text) ได้ โดยดูจากความเหมาะสมของตัวชี้แนะในบริบท ซึ่งตัวชี้แนะอาจอยู่ในประโยค
เดียวกันกับค าศัพท์ที่นักเรียนไม่รู้ หรืออาจอยู่ในบริบทที่ห่างออกไปได้ นอกจากนี้ ค าศัพท์ที่เลือกมาใช้ใน
การทดสอบควรเป็นค าศัพท์ที่เหมาะสมกับระดับของนักเรียน หรือค าศัพท์ที่นักเรียนควรรู้  
  Dunmore (1989: 343-344) ได้ศึกษารูปแบบการทดสอบหรือแบบฝึกหัดพ้ืนฐาน
เพ่ือใช้ในการทดสอบความสามารถในการใช้กลวิธีการเดาความหมายค าศัพท์จากบริบท   ซึ่งสามารถสรุป
รูปแบบของแบบทดสอบหรือแบบฝึกที่พบเห็นได้ในหนังสือเรียนไว้ดังนี้ 
 1. จับคู่ค าที่มีความหมายเหมือนกับค าศัพท์ที่อยู่ในข้อความที่มี โดยอาจอยู่ในลักษณะ
เลือกตอบแบบมีตัวเลือก 3 ถึง 4 ตัวเลือก  โดยค าศัพท์ที่น ามาถามนั้นเป็นค าศัพท์ที่ผู้เรียนพบเห็นมาก่อน 
ล่วงหน้าแล้วในบทอ่าน แต่ผู้สอนคาดว่านักเรียนไม่ทราบความหมาย 
 2. เลือกค าที่เหมาะสมมาเติมลงในช่องว่างโดยนักเรียนรู้ความหมายของค าศัพท์แล้ว 
 3. ให้รายการค าศัพท์ที่นักเรียนไม่ทราบความหมายแก่นักเรียนก่อนอ่านข้อความ
หลังจากนั้นให้บอกความหมายของค าศัพท์นั้นๆ  ในแต่ละข้อความโดยใช้กลวิธีการเดาความหมายค าศัพท์ 
นั้นๆ  ในแต่ละข้อความโดยใช้กลวิธีการเดาความหมายค าศัพท์จากบริบท 
 4. แบบฝึกที่มีบริบทที่เอ้ือให้นักเรียนสามารถใช้กลวิธีการเดาความหมายค าศัพท์จาก
บริบทได ้
  นอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยหลายท่านได้สรุปประเภทของแบบทดสอบที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ดังนี้ (Thornbury, 2002: 171-175; Heaton, 1990: 51-
63) 
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  1. ประเภทเลือกตอบ (Multiple choice test) แบบทดสอบประเภทนี้เป็นที่นิยม
มากสามารถตรวจได้ง่าย นอกจากนี้ยังสามารถน ามาทดสอบทั้งกับค าเดี่ยวๆ หรือค าในเนื้อเรื่องก็ได้  โดย
ส่วนใหญ่แล้ว ข้อสอบประเภทนี้มีวิธีการวัดความรู้ด้านค าศัพท์ 2 แบบใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ การให้นักเรียน
เลือกความหมายที่ใกล้เคียงกับค าศัพท์ที่ก าหนดให้และให้นักเรียนเลือกค าศัพท์ที่เหมาะสมเติมลงในประโยค
ให้สมบูรณ ์
  2. การเติมค าตอบ (Gap filling)   เป็นแบบทดสอบที่ต้องการให้ผู้เรียนฟ้ืนค าจาก
ความทรงจ าเพ่ือน ามาเติมลงในประโยคหรือเนื้อเรื่อง ดังนั้นแบบทดสอบประเภทนี้นอกจากจะวัดความจ า
แล้วยังวัดการน าค าศัพท์ไปใช้อีกด้วย โดยลักษณะลักษณะข้อสอบประเภทนี้เป็นที่รู้จักมากที่สุดคือ cloze 
test ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่จะเว้นช่องว่างไว้อย่างสม่ าเสมอเป็นต้นว่า ทุกค าที่เจ็ด แปดหรือเก้า วิธีนี้จะ
เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ได้อย่างกว้างขวาง 
  3. เขียน (Writing) เป็นแบบทดสอบค าศัพท์ที่เน้นค าศัพท์ไปใช้ เช่น ให้นักเรียนเขียน
เรื่องโดยใช้ค าศัพท์ที่ได้ให้ไว้ 
  4. ค าท่ีเกี่ยวข้องกัน (Associated words) แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ 
  4.1 วัดการรู้ค าศัพท์ (Recognition) เช่น หาค าที่แตกต่างจากพวกหรือไม่เข้ากลุ่ม 
  4.2 วัดการน าไปใช้ (Production) เช่น ให้นักเรียนระบุหัวเรื่องของกลุ่มค าศัพท์
ที่ให้ 
 5. การจับคู่ (Matching)  เป็นการวัดความรู้ด้านศัพท์ของนักเรียนอีกวิธีหนึ่ง    โดย 
การให้ค าศัพท์จ านวนหนึ่งแล้วให้นักเรียนเลือกค าศัพท์ที่ก าหนดให้ตอบลงในประโยคให้สมบูรณ์หรือการให้  
Column A เป็นค าศัพท์ และ Column B เป็นความหมาย แล้วให้นักเรียนเลือกความหมายจาก Column 
จาก Column B ตอบให้ตรงกับค าศัพท์ Column A เป็นต้น 
 6. การท าค าศัพท์ให้สมบูรณ์ (Completion) เช่น การเว้นค าบางค าของศัพท์แล้วให้
นักเรียนเติมให้สมบูรณ์ เช่น Snakes are one of the (1) d-m-n—t groups of (2) r-pt---: there are at 
least 2,000 different . . . 
 จากแนวคิดของนักวิจัยหลายท่านที่ได้กล่าวไว้เกี่ยวกับการทดสอบค าศัพท์   และ
กลวิธีการเดาความหมายค าศัพท์จากบริบทนั้น สรุปได้ว่า การสร้างแบบทดสอบค าศัพท์นั้นผู้วิจัยต้อง
ค านึงถึงปัจจัยที่ส าคัญ อาทิเช่น จุดประสงค์ที่ต้องการวัด การเลือกชนิดของค าศัพท์ที่ใช้ในแบบทดสอบว่า
เหมาะสมกับผู้เรียนหรือไม่ แหล่งที่มาของค าศัพท์เหมาะสมหรือไม่ รวมไปถึงประเภทหรือชนิดของ
แบบทดสอบท่ีเหมาะสมกับลักษณะของประเภทค าศัพท์ชนิดต่างๆ  ซึ่งผู้วิจัยควรค านึงหลักในการสร้าง 
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เพ่ือวัดความสามารถในการใช้กลวิธีการเดาความหมายค าศัพท์ด้วย  
  2.5.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการเดา

ความหมายของค าศัพท์จากบริบท มีข้ันตอนการพัฒนาดังนี้ 
  2.5.2.1 ศึกษาแนวทางและหลักการสร้างประโยคเพ่ือใช้ทดสอบโดยใช้เทคนิคการเดา
ความหมายของค าศัพท์จากบริบท ของ (Nation 2003: 253-256) และขั้นตอนในการพัฒนาแบบทดสอบ
จากหนังสือ การทดสอบและการประเมินผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ (อจฉรา วงศ์โสธร, 2544) 
Testing English as a Second Language ของ (Harris, 1974) และ Classroom testing ของ (Heaton, 
1990) 
  2.5.2.2 ก าหนดจุดประสงค์ในการสอบให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียนชนิดของตัว
ชี้แนะในบริบทที่ใช้ในแต่ละครั้งในการสอน 
  2.5.2.3 สร้างตารางก าหนดเนื้อหาข้อสอบ (Table of test specification) โดยครอบคลุม
เนื้อหาที่ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ขึ้นจากแนวเรื่องจากสาระการเรียนรู้จากหลักสูตรแกนกลางสภายุโรปและหนังสือ
เรียนที่ส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรับรอง 
  2.5.2.4 น าตารางก าหนดเนื้อหาแบบทดสอบการเดาค าศัพท์จากบริบท   (Table of 
test specification) ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางการสอนภาษาอังกฤษ 
จ านวน 3 ท่าน  ประเมินความสอดคล้อง และน าผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณเพ่ือหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) และน าผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมา
ค านวณเพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) หากอยู่ในค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปถือว่ามี
ความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (มาเรียม นิลพันธุ์ , 2549: 177) เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาแล้วน าข้อเสนอแนะต่างๆ  มาปรับแก้ไขตารางก าหนดเนื้อหาให้เหมาะสม 
  2.5.2.5 สร้างแบบทดสอบโดยมีเนื้อหาที่เหมาะสมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 5 ในเรื่องการใช้เทคนิคการเดาความหมายค าศัพท์จากบริบทตามตารางก าหนดเนื้อหาข้อสอบจ านวน 
75 ข้อพร้อมทั้งน าค าศัพท์ที่ไม่มีอยู่จริง (Non–words) (ดูภาคผนวก ฉ) มาใช้แทนค าศัพท์ที่เลือกใช้ใน
แผนการสอน ซึ่งแบบทดสอบนี้จะถูกคัดเลือกเฉพาะข้อสอบที่มีความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกตาม
เกณฑ์ให้เหลือจ านวน 40 ข้อ ข้อสอบเป็นแบบแบบปรนัยเลือกตอบ 2 ตอน 4 ตัวเลือก ประกอบด้วย 1) บอก
ชนิดของตัวชี้แนะในบริบทและ 2) บอกความหมายของค าศัพท์ รวมเป็นจ านวน 40 ข้อ 1 ฉบับ 40 คะแนน
ใช้เวลาในการท า 60 นาท ี
  2.5.2.6 น าแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเกี่ยวกับการใช้เทคนิคการเดาความหมาย 
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ค าศัพท์จากบริบทจ านวน 75 ข้อ ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง และเหมาะสม 
แล้วน ามาแก้ไขปรับปรุง 
  2.5.2.7 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค
การเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญทางการสอน
ภาษาอังกฤษ 3 ท่านตรวจสอบคุณภาพและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและหาค่าดัชนีความสอดคล้อง   
จากนั้นเลือกข้อสอบที่มีค่าระหว่าง 0.5 ขึ้นไปและน าข้อที่มีค่าต่ ากว่า 0.5 มาปรับปรุงแก้ไขให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจอีกครั้ง 
  2.5.2.8 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค
การเดา ความหมายของค าศัพท์จากบริบทที่ตรวจแก้ไขแล้วจ านวน 75 ข้อไปทดลองใช้ (Pilot Study) กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม กลุ่มเล็กจ านวน 12 คน
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างใช้เวลาทดสอบจ านวน 60 นาที เพื่อหาค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนกและค่าความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
  2.5.2.9 น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก   และ
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ ซึ่งแบบทดสอบนี้จะถูกคัดเลือกเฉพาะข้อสอบที่มีความยากง่ายและค่าอ านาจ
จ าแนกตามเกณฑ์ให้เหลือจ านวน 40 ข้อ 
  2.5.2.10 ท าการคัดเลือกข้อสอบที่มีความยากง่ายระหว่าง 0.20-0.80 ค่าอ านาจ
จ าแนก 0.20 ขึ้นไปและค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบทั้งฉบับ 0.70 ขึ้นไป 
  2.5.2.11 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของข้อสอบที่ผ่านการทดสอบค่าความยาก 
และค่าอ านาจจ าแนก 
  2.5.2.12 น าแบบทดสอบจ านวน 40 ข้อไปทดลองภาคสนามกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 
3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 ในการศึกษาเทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทผู้วิจัยได้มีการสังเคราะห์
งานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ในด้านวัตถุประสงค์ วิธีการประยุกต์ใช้กลวิธีการเดาความหมายจากบริบท 
กลุ่มตัวอย่างและผลการวิจัยดังนี้ 
 งานวิจัยในประเทศ 
 สลินดา โพธิ์พยัคฆ์ (2556) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาแบบฝึกเสริมการเข้าใจความหมายค าศัพท์
ภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการเดาความหมายจากบริบทของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัย
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เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี โดยใช้กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1
โดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายจ านวน 28 คน ท าการทดลองโดยใช้นักศึกษาโดยเรียนด้วยแบบฝึกเสริมการเข้าใจ
ความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการเดาความหมายจากบริบท จ านวน 8 บทเรียน สัปดาห์ละ 1 วัน 
วันละ 2 คาบเรียน  โดยนักศึกษาใช้เวลาเรียนบทเรียนละ 2 คาบ รวมทั้งสิ้น 16 คาบเรียน การวิจัยครั้งนี้มี
จุดประสงค์เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมความเข้าใจความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
โดยการใช้กลวิธีการเดาความหมายจากบริบทเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเข้าใจความหมายค าศัพท์
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยการใช้กลวิธีการเดาความหมายค าศัพท์จากบริบทก่อนและหลังใช้แบบฝึกหัด 
ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมการเข้าใจความหมายค าศัพท์โดยใช้กลวิธีการเดาความหมาย
จากบริบทสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 75/75 และความสามารถในการเข้าใจความหมายค าศัพท์โดยการใช้
กลวิธีการเดาความหมายค าศัพท์จากบริบทของกลุ่มตัวอย่างสูงกว่าก่อนท าแบบฝึกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
 นราวดี พันธุ์นรา (2551) ได้ศึกษาเรื่อง ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษโดยการเดา
ความหมายของค าศัพท์จากบริบท ของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยศรีปทุม จ านวน 100 คน
ซึ้งเป็นการเลือกแบบเจาะจง แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จ านวน 50 คน และกลุ่มควบคุมจ านวน 50 คน ผู้วิจัย
ได้ทดสอบกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบการอ่านภาษาอังกฤษ แล้วทดลองสอน
การอ่านภาษาอังกฤษด้วยวิธีเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทแก่กลุ่มทดลอง ซึ่งประกอบด้วยการเดา
ค าศัพท์จากค าจ ากัดความ (Definition clue) การเปรียบเหมือน (Comparison clue) การเปรียบต่าง 
(Contrast clue) และการเดาค าศัพท์จากตัวอย่าง (Example clue) และสอนกลุ่มควบคุมด้วยการให้
ความหมายค าศัพท์เป็นภาษาไทย กลุ่มนี้ไม่ได้รับการฝึกเดาความหมายของค าศัพท์ หลังจากนั้นจึงประเมินผล
โดยท าแบบทดสอบหลังเรียนผลการวิจัยพบว่า นักศึกษากลุ่มทดลองที่เรียนด้วยวิธีเดาความหมายของ
ค าศัพท์จากบริบทมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้เรียนการฝึกเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 05. 
 เสาวนีย์ ณัฐาไกร (2549) ได้ศึกษาเรื่อง การใช้กลวิธีการเดาความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
จากบริบทของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษา
น้อมเกล้า โดยศึกษาจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาการใช้กลวิธีการเดาความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษจากบริบท
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าจ านวน 30 คนใช้เวลาในการทดลองวิธีการสอน 10 คาบๆละ 50 นาที สัปดาห์ละ 
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2 คาบ เป็นเวลา 5 สัปดาห์ด าเนินการทดลองโดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบ Randomized One Group 
Pretest-Posttest Design วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยและทดสอบค่าสถิติ t-test แบบ Dependent 
โดยศึกษาการใช้กลวิธีการเดาความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษจากบริบทได้แก่ การใช้ค าจ ากัดความ 
(Definition) การยกตัวอย่าง (Example) และการกล่าวซ้ า (Restatement) การใช้ค าที่มีความหมาย
ครอบคลุมค าอ่ืน (Super ordination) การใช้เครื่องหมาย, (Comma) : (Colon) ; (Semi Colon) และ 
(Parentheses) และการใช้ข้อความที่ขยายหรือเพ่ิมรายละเอียดความค านามที่อยู่ข้างหน้าตัวน าอนุประโยค 
(Appositive) ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการสอนโดยการใช้กลวิธีการเดาความหมาย
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษจากบริบทสามารถใช้กลวิธีการเดาความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษจากบริบทได้
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ประมาณ ทรัพย์ผดุงชนม์ (2543) ได้ศึกษาเรื่องความเข้าใจการเดาค าศัพท์ในบริบทวิทยาศาสตร์ 
ซึ่งมุ่งหมายที่จะค้นคว้าความสามารถในการคาดเดาค าศัพท์ต่อความสามารถในการอ่านการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์
เพ่ือ (1) ศึกษาความสามารถในการเดาความหมายค าศัพท์จากบริบททางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 1 (2) ศึกษาค่าอ านาจในการ ท านายความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของข้อสอบ
การเดาค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 2 ประเภทคือ ข้อสอบการเดาค าศัพท์จากบริบทที่มีการดัดแปลงและที่ไม่มีการ
ดัดแปลง (3) เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 
ชั้นปีที่ 1 ที่มีความสามารถในการเดาค าศัพท์สูงและต่ า (4) เปรียบเทียบระดับการใช้กลวิธี ในการเดาค าศัพท์
จากบริบทของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ที่มีความสามารถในการเดาค าศัพท์สูงและต่ า กลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยคือนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 141 คน ซึ่งสุ่มตัวอย่างมา
จากกลุ่มประชากร 271 คน ที่ศึกษาในปีการศึกษา 2542 เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัยคือข้อสอบการเดาค าศัพท์
จากบริบททางวิทยาศาสตร์ 2 ชุด แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นในการเรียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษและ
กลวิธีในการเดาค าศัพท์  และข้อสอบการอ่านภาษาอังกฤษซึ่งจัดท าโดยภาควิชาภาษาต่างประเทศ  คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ข้อมูลจากการวิจัยวิเคราะห์โดยใช้สถิติภาคบรรยาย สหสัมพันธ์เพียร์สัน 
และ t-test ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ (1) คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาจากข้อสอบการเดาค าศัพท์จากบริบทที่มี
การดัดแปลงคือ 11.85 และคะแนนเฉลี่ยจากข้อสอบการเดาค าศัพท์จากบริบทที่ไม่มีการดัดแปลง คือ 9.77 
(2) ข้อสอบการเดาค าศัพท์จากบริบทที่มีการดัดแปลงมีอ านาจการท านายความสามารถในการ อ่านสูงกว่า
ข้อสอบการเดาค าศัพท์จากบริบทที่ไม่มีการดัดแปลง โดยค่าสหสัมพันธ์ของคะแนน จากข้อสอบการเดาศัพท์
จากบริบทที่มีการดัดแปลงกับคะแนนการอ่านเท่ากับ .795 และค่าสหสัมพันธ์ของคะแนนจากข้อสอบการ
เดาศัพท์จากบริบทที่ไม่มีการดัดแปลงกับคะแนนการอ่าน เท่ากับ .511 (3) ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มี
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ความสามารถในการเดาศัพท์สูงและต่ าในด้านการเรียน ค าศัพท์โดยการท่องจ าและการใช้บริบทไม่มีความ
แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (4) การใช้กลวิธีในการเดาค าศัพท์จากบริบทของนักศึกษาที่มี
ความสามารถในการเดาค าศัพท์สูงและต่ าในด้านการใช้บริบทระดับกว้างและบริบทใกล้เคียงไม่มีความแตกต่าง
กันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 การวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่านักศึกษาควรได้รับการพัฒนาความสามารถใน
การเดาค าศัพท์ ภาษาอังกฤษ ปัญหาในการเดาค าศัพท์มีสาเหตุมาจากรู้ค าศัพท์น้อยและมีปัญหาด้านไวยากรณ์ 
การวิจัยนี้ยังพบอีกว่าข้อสอบการเดาค าศัพท์จากบริบทที่มีการดัดแปลงสามารถใช้ในการท านาย ความสามารถ
ในการอ่านได้ดีกว่าข้อสอบการเดาค าศัพท์จากบริบทที่ไม่มีการดัดแปลง 
 พัชรี เส้งมณีย์ (2543: บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาความรู้ค าศัพท์หลากความหมาย
ในบริบททั่วไปและบริบททางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา ชั้นปีที่หนึ่งคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 
กลุ่มตัวอย่างประชากรคือนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งสาขาวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2542-
2543 จ านวน 108 คน ผลการวิจัยพบดังต่อไปนี้ คะแนนเฉลี่ยของข้อสอบค าศัพท์โดยนักเรียนทั้งหมดมี
คะแนนเฉลี่ยระดับต่ า นักเรียนทั้งหมดและนักเรียนกลุ่มเก่งท าคะแนนเฉลี่ยของข้อสอบส่วนทดสอบค าศัพท์ 
ในบริบททั่วไปสูงกว่าข้อสอบส่วนทดสอบค าศัพท์ในบริบทวิทยาศาสตร์อย่างมีนัยส าคัญ ดังนั้น นักเรียน
วิทยาศาสตร์มีความจ าเป็นควรอ่านต าราเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ค าศัพท์หลากความหมายในบริบทวิทยาศาสตร์ และนักเรียนกลุ่มนี้ควรฝึกทักษะการอ่านในบริบท
ทั่วไป 
 ศิริพร บุญเรือง (2541) ศึกษาเพ่ือที่จะค้นหาว่านักเรียนมีปฏิกิริยาต่อค าศัพท์ใน ปริบทใหม่
อย่างไร ผู้ให้ความร่วมมือในการทดลองครั้งนี้คือ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย ในโปรแกรมศิลป์-ค านวณ จ านวน 2 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลวิจัย คือ สมุดบันทึกของ
นักเรียน สมุดบันทึกของครู สมุดบันทึกค าศัพท์ของนักเรียน และแบบสอบถามหลังจากที่นักเรียนเลือก
ค าศัพท์ 5 ค าจากแต่ละบทเรียน 6 บทเรียน นักเรียนจะค้นหาว่าค าศัพท์ที่นักเรียนเลือกจาก บทเรียนนั้น
ใช้แตกต่างอย่างไรในปริบท โดยการอ่านกวาด สายตาจากหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียน 3 ฉบับ 
นักเรียนต้องศึกษาค้นคว้าหาค าศัพท์ที่เลือกจากหนังสือเรียน 6 บทเรียนด้วยตนเอง ผลการศึกษาปรากฏว่า 
นักเรียนสามารถเรียนรู้และ เพ่ิมพูนค าศัพท์ในปริบทใหม่จากผลการทดลอง นอกจากนั้น นักเรียนที่ชอบมี
วิธีการเรียนแบบมีครูเป็นศูนย์กลาง (Teacher centered) สามารถเปลี่ยนวิธีการเรียนเป็นแบบที่มีตัวนักเรียน
เองเป็นจุดศูนย์กลาง (Student centered) ได้ และนักเรียนที่มีวิธีการเรียนแบบที่มีตนเอง เป็นจุดศูนย์กลาง 
(Student-centered) อยู่แล้ว ก็ยังคงยึด รูปแบบการเรียนแบบเดิม นักเรียนทั้งสองคนได้ประโยชน์ หลาย
อย่างจากการทดลองนี้ซึ่งรวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับ การผันค า การเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์มากกว่า
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ที่นักเรียนเคยรู้การเรียนรู้ความหมายของ แต่ละค าศัพท์เพ่ิมขึ้นจากปริบทใหม่ และพัฒนาทักษะการใช้ 
พจนานุกรมเหตุผลที่ท าให้การทดลองนี้ประสบความส าเร็จคือ กิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของ
นักเรียนแรงจูงใจ เชิงบวก ความเหมาะสมของสื่อ (Materials) ที่ใช้ และความเหมาะสมในบทบาทของครู 
 สมสวรรค์ พันธุ์เทพ (2540) ได้ท าการวิจัยเรื่อง  การน าวิธีสอนแบบมุ่งประสิทธิผลไปใช้เพ่ือ
เพ่ิมพูนความสามารถความคงทนในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ 
และบรรยากาศในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (การสอนแบบมุ่งประสิทธิผล คือ วิธีสอนโดย
การเดาความหมายจากบริบทด้วยวิธี เอส ซี เอ อาร์ ซึ่งเป็นวิธีสอนโดยการวิเคราะห์ส่วนประกอบของค า 
และวิธีสอนแบบสัมพันธ์ขอบข่ายความหมาย)   โรงเรียนดาราวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 55 คน 
ปีการศึกษา 2540 ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีคะแนนการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษและมีคะแนนความ
เข้าใจในการอ่านภาษา อังกฤษสูงกว่าก่อนได้รับการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ
ผู้เรียนเห็นว่าบรรยากาศในชั้นเรียนเหมาะสมมากส่วนความคงทนในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
หลังจาก ที่ได้สอบครั้งแรกและทิ้งช่วงเวลา 14 วัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 มาริสา สิงหพันธุ์ (2540) ศึกษาโครงการวิจัยการเรียนการสอนในห้องเรียนโดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการฝึกเดาค าศัพท์โดยใช้หน่วยค าเติม เพ่ือช่วยนักเรียนในการหาความหมายผู้ให้
ความร่วมมือในการทดลองครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 34 คน แผนการเรียนวิทย์-คณิต 
โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใช้ในการ เก็บข้อมูลการวิจัย 
ประกอบด้วย แบบทดสอบการหาความหมายของ ค าศัพท์ก่อนและหลังการทดลอง บันทึกของผู้สอน 
บันทึกของนักเรียน และแบบสอบถามจ านวน 2 ฉบับ โครงการวิจัยการเรียนการสอนนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
ต้องการศึกษาว่า หน่วยค าเติมสามารถช่วยนักเรียนเดาความหมาย ของค าศัพท์ได้หรือไม่ ดังนั้นหลังจากที่
นักเรียนท าแบบทดสอบก่อน การทดลองแล้ว ผู้วิจัยซึ่งเป็นครูผู้สอนได้ท าการทดลองโดยการ ฝึกนักเรียน
ให้รู้จักหน่วยค าเติม และน าหน่วยค าเติมนี้ไปใช้ใน การเดาค าศัพท์ 3 ครั้ง โดยใช้สแครฟโฟลด์เป็นแม่แบบ
ในการช่วยฝึก หลังจากนั้นนักเรียนท าแบบทดสอบหลังการทดลอง ผลจากการทดลองแสดงให้เห็นว่า
หน่วยค าเติมสามารถ ช่วยให้นักเรียนพัฒนาความสามารถในการหาความหมายของค าศัพท์ ได้รวมทั้ง
ทัศนคติของนักเรียนในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษยังเปลี่ยน แปลงไปในทางที่ดีอีกด้วย นอกจากนี้ผลจาก
แบบทดสอบก่อนและ หลังการทดลองยังชี้ให้เห็นว่า ลักษณะที่แตกต่างกันของหน่วยค า เติมและระดับ
การใช้ความคิดของนักเรียนในขณะท าแบบทดสอบ นั้นท าให้ความสามารถของนักเรียนในการหา
ความหมายของค าศัพท์ นั้นต่างกัน ดังนั้นจึงมีข้อเสนอแนะให้มีการฝึกฝนเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ การฝึกใช้
ทักษะในการคิดของนักเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
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 พลชัย วิริยะสมบัติ (พลชัย วิริยะสมบัติ 2539: บทคัดย่อ , 6-7) ได้วิเคราะห์กลวิธีในการคาด
เดาความหมายของค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อ 1) วิเคราะห์ปริมาณการใช้
และความถูกต้องของการใช้กลวิธีในการคาดเดาความหมายของค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 2) วิเคราะห์ปริมาณ
การใช้และความถูกต้องของการใช้กลวิธีในการคาด 8 เดา ความหมายของค าศัพท์ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนที่มีความสามารถในการคาดเดาค าศัพท์ภาษาอังกฤษสูง  กลาง และต่ า ตัวอย่างประชากรเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน
โดยจ าแนกนักเรียนเป็นกลุ่มสูง กลาง และต่ า ตามผลความสามารถการคาดเดาค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
กลวิธีที่ใช้ในการคาดเดาค าศัพท์ภาษาอังกฤษแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) ประเภทวิเคราะห์โครงสร้างค า
ได้แก่ 1.1) การคาดเดาความหมายของค าศัพท์จากอุปสรรค (prefixes) 1.2) การคาดเดาความหมายของ
ค าศัพท์จากปัจจัย (suffixes) 1.3) การคาดเดาความหมายของค าศัพท์จากรากศัพท์ (roots) 1.4) การคาด
เดาความหมายของค าศัพท์จากค าประสม (compound word) 2) ประเภทวิเคราะห์บริบท ได้แก่ 2.1) 
การคาดเดาความหมายของค าศัพท์จากค าจ ากัดความ (definition) 2.2) การคาดเดาความหมายของค าศัพท์
จากตัวอย่าง (example) 2.3) การคาดเดาความหมายของค าศัพท์จากการกล่าวซ้ า (restatement) 2.4) 
การคาดเดาความหมายของค าศัพท์จากค าเหมือนและค าตรงข้าม (synonym/antonym) 2.5) การคาด
เดาความหมายของค าศัพท์จากการเปรียบเหมือนและการเปรียบต่าง  (comparison or contrast) 2.6) 
การคาดเดาความหมายของค าศัพท์จากการสรุปความ (summary) สรุปผลการวิจัยมีดังนี้ 1) นักเรียนใช้
กลวิธีในการคาดเดาค าศัพท์ภาษาอังกฤษประเภทวิเคราะห์ค าปริมาณมากที่สุดคือ  รากศัพท์ และน้อย
ที่สุดคือ อุปสรรค แต่ใช้ได้ถูกต้องมากที่สุดคือ ปัจจัย และน้อยที่สุดคือ รากศัพท์ ส่วนประเภทวิเคราะห์บริบท 
นักเรียนใช้กลวิธีสรุปความ มากที่สุด น้อยที่สุดคือ การกล่าวซ้ า แต่ใช้ได้ถูกต้องมากที่สุดคือ การ
ยกตัวอย่าง และถูกต้องน้อยที่สุดคือ ค าจ ากัดความ 2) นักเรียนกลุ่มสูง และกลาง ใช้กลวิธีประเภท
วิเคราะห์ค า ปริมาณมากที่สุดคือ ปัจจัย กลุ่มต่ าคือ รากศัพท์ และใช้น้อยที่สุดของกลุ่มสูง กลาง และต่ า 
คือ อุปสรรค แต่ความถูกต้องของการใช้กลวิธีดังกล่าว มากที่สุดของกลุ่มสูง กลาง และต่ า คือปัจจัย และ
น้อยที่สุด คือ รากศัพท์ ส่วนประเภทวิเคราะห์บริบท นักเรียนกลุ่มสูง กลาง และต่ า กลวิธีที่ใช้มากท่ีสุดคือ 
การสรุปความ และน้อยที่สุด คือการกล่าวซ้ า แต่ใช้ได้ถูกต้องมากที่สุดของกลุ่มสูง และกลาง คือการ
ยกตัวอย่าง กลุ่มต่ าคือการสรุปความ และใช้ได้ถูกต้องน้อยที่สุดของนักเรียนกลุ่มสูง คือการกล่าวซ้ า กลุ่ม
กลาง คือค าจ ากัดความและค าเหมือน/ค าตรงข้าม และกลุ่มต่ า คือค าเหมือน/ค าตรงข้าม 
 ศศิธร เชาวรัตน์ (2533) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการสอนค าศัพท์ของครูกับกลยุทธ์การ
จ าค าศัพท์ของผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางน้ าเปรี้ยววิทยา อ าเภอ
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บางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา จ าวน 37 คน กลุ่มตัวอย่างได้รับการสอนค าศัพท์แบบแปล และแบบ
ปริบทเป็นเวลา 8 สัปดาห์  เครื่องมือที่ใช้ในการท าวิจัยคือ 1) แบบทดสอบซึ่งแบ่งออกเป็นแบบทดสอบวัด
กลยุทธ์ในการจ าศัพท์ของผู้เรียนและแบบทดสอบวัดความสามารถในการจ าศัพท์ของ 29 ผู้เรียน และ 2) 
วิธีสอนค าศัพท์ของครูซึ่งแบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ วิธีสอนค าศัพท์แบบแปลและแบบปริบทวิเคราะห์ข้อมูล
โดยทดสอบค่าสถิติ (t-test Dependent Group) และไค-สแควร Chi-square) พบว่า ความสามารถใน
การจ าค าศัพท์ของนักเรียนที่เรียนค าศัพท์ด้วยวิธีปริบทสูงกว่าวิธีแปลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ในวิธีการสอนค าศัพท์แบบแปลและแบบปริบทผู้เรียนใช้กลยุทธ์ในการจ าค าศัพท์ 7 ชนิดเหมือนกัน คือ 
การเชื่อมโยง การผูกค าให้เป็นเสียงคล้องจองกัน  การแตกลูกค าที่สัมพันธ์กันทางความหมาย การน าค ามา
สร้างปริบทใหม่ที่มีความหมาย การสร้างจินตภาพให้กับค าศัพท์ใหม่ การใช้กิริยาท่าทางควบคู่กับความหมาย
ของค าที่เรียนเพ่ือช่วยความทรงจ าค าที่เป็นใจความหลัก  ส่วนกลยุทธ์การทบทวนค าศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งวิธีแบบแปลและแบบปริบท ผู้เรียนใช้กลยุทธ์การทบทวน 6 ชนิด เหมือนกันหมด คือ การท่องจ าบ่อยๆ 
อ่านบ่อยๆ  เขียนบ่อยๆ ใช้พูดบ่อยๆ ฟังบ่อยๆ และน าค ามาเล่นเป็นเกมส์  จ านวนความถี่ของการใช้กลยุทธ์
การจ าค าศัพท์และกลยุทธ์การทบทวนค าศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในวิธีแบบแปลและแบบปริบทแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  นั่นคือ วิธีการสอนค าศัพท์ของครูมีความส าคัญกับกลยุทธ์การจ า
ค าศัพท์ของผู้เรียน 

 มุกดา พิภพลาภอนันต์ (2521: บทคัดย่อ, 7-8) ได้ศึกษาเปรียบเทียบการสอนความหมายของ
ค าด้วยวิธี Context Clue และวิธีแปล พร้อมทั้งศึกษาว่าวิธีการสอนความหมายของค าด้วยวิธี Context 
Clue เมื่อใช้ในการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศจะได้ผลหรือไม่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
เป็นนักเรียนชั้น ม.ศ 5 โรงเรียนศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า กลุ่มทดลองที่สอนด้วยวิธี 
Context Clue มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่ากลุ่มควบคุมท่ีสอนด้วยวิธีแปล แสดงว่าการสอนความหมายของค าด้วย
วิธี Context Clue สามารถน ามาสอนนักเรียนไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศได้ คล้ายกับ
งานของ กัยสิทธิ์  เปลรินทร์ และงามทิพย์ วิมลเกษม ซึ่งได้เปรียบเทียบการฝึกเดาความหมายของค าศัพท์
กับวิธีการอ่ืนๆ 

 จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเกี่ยวกับค าศัพท์
ภาษาอังกฤษพบว่ามีผู้สนใจศึกษาวิจัยการใช้เทคนิคการเดาความหมายค าศัพท์จากบริบทเป็นจ านวนมาก 
อาทิ เช่น ศึกษาการพัฒนาแบบฝึกเสริมการเข้าใจความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการเดา
ความหมายจากบริบท  ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษโดยการเดาความหมายของค าศัพท์จาก
บริบท ความเข้าใจการเดาค าศัพท์ในบริบทวิทยาศาสตร์ ศึกษาเพ่ือที่จะค้นหาว่านักเรียนมีปฏิกิริยาต่อ
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ค าศัพท์ใน ปริบทใหม่อย่างไร ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการสอนค าศัพท์ของครูกับกลยุทธ์การจ าค าศัพท์ 
เปรียบเทียบการสอนความหมายของค าด้วยวิธี Context Clue และวิธีแปล พร้อมทั้งศึกษาว่าวิธีการสอน
ความหมายของค าด้วยวิธี Context Clue เมื่อใช้ในการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศจะได้ผล
หรือไม่ ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ยังไม่พบว่ามีการศึกษาผลการใช้เทคนิคการเดา
ความหมายของค าศัพท์จากบริบทต่อความสามารถในการเข้าใจความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้
แผนการจัดการเรียนรู้โดยแบ่งชนิดของตัวชี้ในในบริบทแต่ละชนิดในแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการศึกษาดังที่ผู้วิจัยได้จัดท าขึ้น 

งานวิจัยต่างประเทศ 
  Hibbard (2009) ท าการวิจัยเรื่องผลการใช้วิธีการสอนการเดาความหมายค าศัพท์จากบริบท
กับค าศัพท์ที่ไม่รู้ความหมายกับผู้เรียนเกรด 5 ของโรงเรียนประถมชื่อว่าสมิทมีประชากรเข้าร่วมในการวิจัย
ทั้งหมด 18 คน  ประกอบ  ด้วยนักเรียนชายอเมริกัน 2 คน  ชาวฮิสแพนนิค 5 คน  เป็นนักเรียนหญิง
แอฟริกา 6 คน  ชาวฮิสแพนนิค 4 คน และชาวเอเชีย 1 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  1) แบบทดสอบ
วัดความสามรถในการบอกความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 2) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนโดยใช้
วิธีการสอนโดยการเดาความหมายค าศัพท์จากบริบท จุดประสงค์ในการวิจัยเพ่ือศึกษาการเพ่ิมขึ้นของ
ปริมาณการรู้ความหมายของค าศัพท์โดยการใช้วิธีการสอนการเดาความหมายค าศัพท์จากบริบท 
ผลการวิจัยพบว่า การสอนโดยวิธีการเดาความหมายค าศัพท์จากบริบทช่วยเพ่ิมความสามารถในการบอก
ความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้มากข้ึน 
 Yang (2009) ได้ท าการศึกษาเรื่องกลวิธีการเดาความหมายค าศัพท์จากบริบทโดยมี
จุดประสงค์เพ่ือศึกษาผลการใช้กลวิธีการเดาความหมายค าศัพท์จากบริบทของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของ
มหาวิทยาลัย Northwest ประเทศจีนที่ไม่ใช่เอกวิชาภาษาอังกฤษจ านวน 60 คน  โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่าง
ออกเป็น 2 กลุ่ม  ตามผลคะแนนการสอบวัดความสามารถวิชาภาษาอังกฤษ  โดยแบ่งเป็นกลุ่มสูงและ
กลุ่มต่ า โดยกลุ่มตัวอย่างจะต้องรับการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยเนื้อหาวิชาที่เรียนเน้นทักษะ
ด้านการอ่านและฝึกฝนการใช้กลวิธีการเดาความหมายค าศัพท์จากบริบท ผลการวิจัยพบว่า ทั้งกลุ่มสูง
และกลุ่มต่ าสามารถท าคะแนนหลังเรียนได้สุงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดยกลุ่มสูงมีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มต่ า ทั้งนี้อาจเนื่องจากกลุ่มสูงมีปริมาณค าศัพท์มากกว่าและมีทักษะทางไวยากรณ์ที่ดีกว่า
จึงสามารถเข้าใจบริบทที่สื่อถึงความหมายของค าศัพท์ที่ไม่รู้ได้ดีกว่ากลุ่มต่ า 
 Walters (2006) ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสอนการระบุความหมายค าศัพท์จากบริบท 
3 วิธี ดังนี้ 1) การสอนด้วยวิธีการเดาความหมายค าศัพท์ 5 ขั้นตอน  ได้แก่ พิจารณาหน้าที่ของค าไม่รู้ 
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วิเคราะห์ไวยากรณ์ในประโยค สังเกตประโยคหน้าและประโยคหลังของค าที่ไม่รู้ปรากฏอยู่ เดาและ
ตรวจสอบการเดา 2) สอนด้วยการฝึกฝนการหาตัวชี้แนะในบริบทประเภทต่างๆ 3) สอนการเดาความหมาย
ค าศัพท์ด้วยการท าแบบฝึกหัดเติมค า (Cloze) โดยมีจุดประสงค์เพ่ือหาวิธีการสอนการหาความหมายจาก
บริบทที่ดีที่สุดจากท้ัง 3 วิธี กลุ่มตัวอย่างคือผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาท่ีสอง 44 คน โดยมีระดับ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน โดยผู้วิจัยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มทดลอง 3 
กลุ่มตามวิธีสอน 3 วิธี  และกลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม  ผู้วิจัยใช้วิธีเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียนของทั้ง 
4 กลุ่ม  เพ่ือหาประสิทธิภาพของวิธีสอนโดยข้อสอบเป็นลักษณะการอ่านเพ่ือความเข้าใจและการระบุ
ความหมายของค าศัพท์ ผู้เรียนใช้เวลาเรียนทั้งสิ้น 6 ชั่วโมง ผลการวิจัยพบว่า การสอนด้วยกลวิธีการเดา
ความหมายค าศัพท์จากบริบท 5 ขั้นตอนและการสอนด้วยการฝึกฝนการหาตัวชี้แนะในบริบทประเภทต่างๆ
สามารถพัฒนาความสามารถในการอ่านของผู้เรียนได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .02 และการสอน
ด้วยวิธีกลวิธีการเดาความหมายค าศัพท์จากบริบท 5 ขั้นตอนได้ผลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ส าหรับการสอบการระบุความหมายค าศัพท์ นอกจากนี้ ความแตกต่างด้านความสามรถของผู้เรียนไม่มีผล
ต่อความสามารถในการอ่านและการระบุความหมายค าศัพท์ 
 Rodriguez; & Sadoski (2000) ท าการศึกษาผลของการใช้รากค า บริบท ค าส าคัญ และบริบท/
ค าส าคัญที่มีความคงทนของค าศัพท์ระยะยาวในห้องเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศโดยท า
การทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จาก 2 โรงเรียน จ านวน 8 ห้องเรียน รวมนักเรียนทั้งสิ้น 160 คน 
แบ่งเป็น เพศชาย 95 คน เพศหญิง 65 คน  โดยมีอายุระหว่าง 13-18 ปี และเรียนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศมากกว่า 2 ปี ในการทดลองมีผู้สอน 2 คน  ซึ่งผู้สอนแต่ละคนสอนวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ที่
แตกต่างกันทั้ง 4 วิธี ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบค าศัพท์จ านวน 2 ฉบับ คือ แบบทดสอบเป็น
ภาษาอังกฤษและแบบทดสอบเป็นภาษาสเปน แบบทดสอบแต่ละฉบับมีข้อสอบ 15 ข้อ  ใช้เวลาในการท า
แบบทดสอบชุดละ 5 นาที   โดยทดสอบภายหลังการสอน 1 สัปดาห์ ผลการทดลองพบว่า วิธีการใช้บริบท/
ค าส าคัญท าให้นักเรียนมีความคงทนของค าศัพท์มากกว่าวิธีการใช้รากค า บริบท  และค าส าคัญ 

 Gifford (1994)  ศึกษาผลของการใช้วิธีสอนแบบตรงโดยใช้ตัวแนะในบริบทที่อ่านที่มีต่อ
ความสามารถในการเรียนรู้ค าศัพท์ และความเข้าใจในการอ่าน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเซาท์
อีสมิสซูรี ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการอ่านในปี ค.ศ.1992-1993 จ านวน 81 คน ใช้คะแนนการทดสอบ 
Lowa Silent Reading Test แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม  เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีการทดสอบ
ในสัปดาห์ที่ 8 และสัปดาห์ที่ 16 เพ่ือทดสอบความคงทนในการจ าค าศัพท์และความเข้าใจในการอ่าน กลุ่ม
ทดลองลงทะเบียนเรียนรายวิชา ED 092 Vocabulary and Comprehension จ านวน 23 คน ได้รับการ
สอนด้วยวิธีการสอนแบบตรงโดยใช้ตัวแนะในบริบทที่อ่านและกลุ่มควบคุมลงทะเบียนเรียนรายวิชา ED 093 
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Extending Reading Vocabulary and Comprehension จ านวน 46 คน ได้รับการสอนด้วยวิธีปกติ โดย
ใช้เวลาสอน 8 สัปดาห์ ผลการวิจัยพบว่า คะแนนของกลุ่มทดลองสูงกว่าคะแนนของกลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักศึกษาในกลุ่มทดลองมีความคงทนในการจ าค าศัพท์และความเข้าใจใน
การอ่านดีกว่ากลุ่มควบคุม 
 Herman & Weaver (1988) ได้ศึกษาวิธีการสอนค าศัพท์โดยใช้บริบทประกอบดูภายใน-
ภายนอก (Look inside-Look out) กับนักเรียนช่วงแรกโดยสอนวิธีดูภายใน (Look inside) กับค าที่ไม่
คุ้นเคยมาก่อน เพ่ือดูส่วนต่างๆ ของค า เช่น ค าอุปสรรค (Prefixes) ค าปัจจัย (Suffixes) รากศัพท์ (Roots) 
ว่าส่วนต่างๆ เหล่านี้นักเรียนเดาความหมายค าศัพท์ได้หรือไม่ ต่อมาผู้สอนก็สอนด้วยวิธีดูภายนอก (Look 
out) กับบริบท (Context) ในประโยคนั้นๆ โดยที่ผู้สอนอธิบายวิธีการอ่าน อธิบายวิธีคิดและให้นักเรียนเดา
ความหมายค าศัพท์ผลปรากฏว่านักเรียนสามารถเดาความหมายค าศัพท์ได้ แม้ความหมายถูกต้องครบถ้วน 
เฮอร์แมนและวีฟเวอร์ พบว่า การสอนค าศัพท์โดยใช้บริบทภายใน-ภายนอกนี้ช่วยนักเรียนระดับเกรด 7 ที่
เรียนอ่อนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเรียนท าให้บรรยากาศในชั้นเรียนดีขึ้น 
  Hayes (1986) ได้ท าการวิจัยเรื่องการศึกษาการใช้บริบทของนักเรียนผิวด าเกรดหก ในโรงเรียน
ประจ าอ าเภอโอคลาโฮมาจุดมุ่งหมายการวิจัยเพ่ือศึกษาการใช้บริบท 5 ประเภท คือ ค าตรงข้าม ค าเหมือน 
การบรรยายประสบการณภาษาและเหตุผลของนักเรียนผิวด าเกรดหก ตัวอย่างประชากรเป็นนักเรียนหญิง
และชาย ผิวด าซึ่งก าลังเรียนอยู่ในระดับเกรดหกของโรงเรียนประจ า อ าเภอโอคลาโฮมา เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยเป็นแบบทดสอบการอ่านโดยใช้บริบท และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แคลิฟอร์เนีย  ผลการวิจัยพบว่า  
แบบทดสอบการอ่านโดยใช้บริบทต่างๆ นักเรียนเพศหญิงและเพศชายผิวด ามีความคล้ายคลึงกันในด้านการ
เลือกใช้บริบทและนักเรียนเลือกใช้บริบทประเภทค าเหมือนดีกว่าด้านอ่ืนๆ ทุกด้าน 
 Brown (1986) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้ค าศัพท์ของนักศึกษาผู้ใหญ่ที่ก าลังเรียน
อยู่ในวิทยาลัยแห่งหนึ่งในรัฐโอคลาโฮมา หลักสูตร 2 ปี กลุ่มตัวอย่างประชากรเป็นนักศึกษาที่เลือกเรียน
วิชาเรียงความภาษาอังกฤษ โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่หนึ่งสอนค าศัพท์เป็นค าๆ โดยไม่
มีบริบทประกอบ กลุ่มที่สองสอนค าศัพท์โดยมีเนื้อหาบริบทประกอบ และกลุ่มที่สามไม่สอนเรื่องค าศัพท์
ให้แก่นักศึกษา ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มที่หนึ่งและกลุ่มที่สองมีความรู้เรื่องค าศัพท์มากกว่ากลุ่มที่สาม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และกลุ่มที่สองมีผลสัมฤทธิ์การรู้ค าศัพท์มากกว่ากลุ่มที่หนึ่ง 
 ผลการศึกษางานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ พบว่า การสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษนั้น
องค์ประกอบที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทั้งนี้ก็เพราะว่า หากผู้เรียนมีปริมาณค าศัพท์
สะสมเป็นจ านวนมากก็จะเป็นกุญแจส าคัญที่ผู้เรียนจะประสบความส าเร็จในการใช้ทักษะทั้ง 4 ทั้งฟัง พูด 
อ่าน และเขียนเพ่ือแสวงหาความรู้ใหม่ ซึ่งจากงานวิจัยข้างต้นได้มีผู้วิจัยท าการศึกษาเทคนิคการสอน
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ค าศัพท์โดยใช้วิธีการเดาความหมายค าศัพท์จากบริบทไว้ เป็นจ านวนหนึ่งและพบว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะ
สามารถช่วยให้ผู้เรียนเอาชนะปัญหาการไม่รู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษในการอ่านรวมไปถึงการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันที่จ าเป็นต้องใช้ภาษาได้เป็นอย่างดี  
 จากการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จาก
บริบททั้งในและต่างประเทศชี้ให้เห็นว่าใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทนี้ช่วยพัฒนา
ความรู้ด้านค าศัพท์ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่งานวิจัยที่กล่าวมาพบว่ายังไม่พบว่ามีงานวิจัย มี
การศึกษาผลการใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทต่อความสามารถในการเข้าใจ
ความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยแบ่งชนิดของตัวชี้ในในบริบทแต่ละชนิด
จัดไว้ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือเป็นเครื่องมือในการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการศึกษา
ดังที่ผู้วิจัยได้จัดท าขึ้น นอกจากนี้ งานวิจัยยังมุ่งเน้นเพียงการศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านค าศัพท์ของนักเรียน
จากการทดสอบค าศัพท์ การบอกความหมายค าศัพท์แต่ยังพบว่าค าศัพท์ที่น ามาใช้ในบทเรียนหรือ
แบบทดสอบยังไม่มีการแบ่งออกตามแนวเรื่องหรือจัดเป็นหมวดหมู่ตามหลักสูตรแกนกลางและสภายุโรป
อีกด้วย จากงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศที่ผู้วิจัยได้สังเคราะห์มาแล้ว ทางผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะ
ผลการใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทต่อความสามารถในการเข้าใจความหมาย
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม โดยน าชนิดตัวชี้แนะในบริบททั้ง 5 ชนิดประกอบด้วย การใช้ค าจ ากัดความ (Definition) 
ยกตัวอย่างประกอบ (Example) ค าตรงข้ามและการเปรียบต่าง (Antonyms & Contrast) การกล่าวซ้ า 
(Restatement) ค าเหมือนและการเปรียบเหมือน (Synonyms & Comparison) มาใช้ในแต่ละแผนการ
จัดการเรียนรู้ทั้ง 5 แผน อีกทั้งยังมีการแบ่งและจัดหมวดหมู่ค าศัพท์ตามหลักสูตรแกนกลาง หนังสือที่
ได้รับการอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
และสภายุโรปเป็นแนวเรื่องต่างๆ 5 แนวเรื่อง ได้แก่ สิ่งแวดล้อม (Environment) วิทยาศาสตร์ (Science) และ
เทคโนโลยี (Technology) บุคคล (People) และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Relationships) อาชีพและ
การศึกษา (Occupation & Education) บันเทิงและนันทนาการ (Entertainment & Recreation) โดย
ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาผลการใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทต่อความสามารถในการ
เข้าใจความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ผู้วิจัยมีความต้องการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  ที่มีต่อผลของการใช้เทคนิคการ
เดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทต่อความสามารถในการเข้าใจความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ดังนั้น ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงประโยชน์และความส าคัญของเทคนิคการเดาความหมายค าศัพท์จากบริบทและ 
ได้ท าการศึกษาผลการใช้เทคนิคดังกล่าวขึ้น 
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 ในการวิจัยครั้งนี้ ได้เลือกเทคนิคการเดาความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษจากการใช้การ
วิเคราะห์บริบทด้านความหมาย (Contextual analysis) ประกอบด้วย 5 ชนิด ดังนี้ การใช้ค าจ ากัดความ 
(Definition) ยกตัวอย่างประกอบ (Example) ค าตรงข้ามและการเปรียบต่าง (Antonyms & Contrast) 
การกล่าวซ้ า (Restatement) ค าเหมือนและการเปรียบเหมือน (Synonyms & Comparison) จากแนวคิด
ของนักการศึกษาและนักวิจัยหลายท่าน Ames (1966) Artley (1943) Deighton (1959) Dulin (1970) 
Johnson & Pearson (1984)  McCullough (1945) Seibert (1945) Spache & Berg (1955) Walters (2006) 
Dale & O’ Rourke (1971: 28-32)  Diane Lapp & James Flood (1983: 147-148) Dorothy Rubin 
(1985: 201-206) Davis (1979: 161-163) เสงี่ยม โตรัตน์ (2524: 45-50) และสมุทร เซ็นเชาวนิช (2549: 
15-20) แล้วน าแนวความคิดเหล่านี้มาสร้างเป็นแผนการสอน ต่อจากนั้นจึงน าไปทดลองใช้กับนักเรียนช่วง
ชั้นที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง “ผลการใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพทจ์ากบริบทต่อความสามารถใน
การเข้าใจความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม” เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาผลของการใช้เทคนิคการเดาความหมายค าศัพท์ต่อความสามารถในการเข้าใจความหมายค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ  รวมทั้งเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อผลของการใช้เทคนิคการเดาความหมาย
ของค าศัพท์จากบริบทต่อความสามารถในการเข้าใจความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยน ามาทดลอง 
การวิจัยนี้มีขั้นตอนในการวิจัยดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้   คือ  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน 
พระปฐมวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน (อ 32102) ในภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 3 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้นจ านวน 120 คน  
 1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   ที่ก าลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน   (อ 
32102) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดย
วิธีการสุ่มอย่างง่ายจ านวน 1 ห้อง ได้นักเรียนห้องมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 จ านวน 40 คน โดยนักเรียนในห้อง
นี้ก าลังศึกษาอยู่ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยใช้หนังสือและเอกสารประกอบการเรียน
อิงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 
2. ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ใช้ศึกษาในงานวิจัยประกอบด้วยตัวแปร 2 ประเภท ได้แก่ 
 2.1 ตัวแปรต้น คือ  เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์ต่อความสามารถในการเข้าใจ
ความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม 
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 2.2 ตัวแปรตาม คือ  
 2.2.1 ผลของการใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทต่อความสามารถใน
การเข้าใจความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
  2.2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม  ที่มีต่อผลของการใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทต่อความสามารถ
ในการเข้าใจความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

 
3. รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Pre-Experimental Design) ใช้รูปแบบ One-group 
pretest posttest design (บ ารุง โตรัตน์, 2534: 29-31) ซึ่งมีรูปแบบดังนี ้
 
 
 
  
 T1 แทนการสอบก่อนเรียน 
 X  เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท 
 T2  แทนการสอบหลังเรียน 
 
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
 ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ใช้เวลา 5 สัปดาห์ๆ ละ 2 คาบ ในแต่ละคาบใช้เวลาท้ายคาบๆ ละ 
25 นาท ีไม่รวมการสอบก่อนและหลังการเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
 
5. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมอืที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลของการวิจัยในครั้งนี้ คือ  
 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยการใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท จ านวน 
5 แผน 

      สอบก่อน        ทดลอง        สอบหลัง 

T1   X  T2 
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 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการเดาความหมาย
ของค าศัพท์จากบริบทก่อนและหลังเรียนแบบปรนัยเลือกตอบ 2 ตอน 4 ตัวเลือก ประกอบด้วย 1) บอกชนิด
ของตัวชี้แนะในบริบท และ 2) บอกความหมายของค าศัพท์ รวมเป็นจ านวน 40 ข้อ 1 ฉบับ 40 คะแนน ใช้
เวลาในการท า 60 นาที  เพ่ือใช้วัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนค าศัพท์ของนักเรียน 
 3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์
จากบริบทต่อความสามารถในการเข้าใจความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้านประกอบด้วย ด้านเนื้อหา 
จ านวน 6 ข้อ ด้านประโยชน์จ านวน 4 ข้อ และด้านความพึงพอใจที่มีต่อเทคนิคการเดาความหมายของ
ค าศัพท์จากบริบทจ านวน 1 ข้อ 
 
6. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 6.1 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท  จ านวน 5 
แผน 
     ผู้วิจัยศึกษาเทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ตามแนวทฤษฎีและแนวคิด
ของนักการศึกษาและนักวิจัยหลายท่านจากเอกสารและวิจัยอ้างอิง   ซึ่งเกี่ยวข้องกับการหาความหมาย
ค าศัพท์ซึ่งเลือกใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทที่เหมาะสมกับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่5 และด าเนินการสร้างแผนการสอนตามขั้นตอนดังนี้ 
 6.1.1 วิเคราะห์ชนิดของตัวชี้แนะในบริบท (context clues)  ที่น ามาใช้ในแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
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ตารางท่ี 1 ประเภทตัวชี้แนะในบริบทท่ีได้ศึกษาจากเอกสารและวิจัยอ้างอิง 
 
(Ames, 1966; 
Artley, 1943; 
Deighton,1959; 
Dulin, 1970; 
Johnson & 
Pearson, 1984; 
McCullough, 
1945; Seibert, 
1945; Spache & 
Berg, 1955; 
Walters, 2006) 

Dale & O’ 
Rourke 1971 

Diane 
Lapp; & 
James 
Flood, 
1983 

Dorothy 
Rubin, 
1985 

Davis, 
1979 

เสงี่ยม  
โตรัตน์, 
2524 

สมุทร  
เซ็นเชาวนิช, 
2549 

1. Direct  
description 
2. Indirect 
description 
3. Contrast/ 
comparison 
4. Synonym 
5. Appositive 
6. Modification 
7. Restatement 
8. Cause/effect 
9. Words in series 
10. Reference 
11. Association  
12. Example 

1. Formal 
Definition 
2. Definition  
by Example 
3. Definition  
by Description 
4. Definition by 
Comparison 
and Contrast 
5. Definition  
by Synonyms 
and Antonyms 
6. Definition  
by Apposition 
7. Definition  
by Origin 

1. Definition 
2. Synonym 
3. Summary 
4. Simile 
5. Examples 
6. Apposition 
7. Antonym 
8. Groupings 
9. Punctuation 
 

1. Definition, 
Explanation, 
and 
Description 
2. Example 
and 
Comparison/ 
Contrast 
3. Synonyms 
and Antonyms 
4. Words with 
multiple 
meaning: 
Homographs 
 

1. Definition 
2. Analysis 
3. Experience 
4. Contrast 
5. Inference 
6. Combination 
of analysis 
with one of 
above 
 

1. Formal 
definition 
2. Context 
clue from 
examples 
3. Context 
clue from 
restatement 
4. Context 
clue from 
background 
knowledge 
5. Definition 
by 
description 
6. Definition 
by 
comparison 
7. Definition 
by contrast 
8. Reflection 
of intent, 
mood, tone, 
setting) 

1. Definition 
2. Experience 
3.Comparison 
and contrast 
4. Synonym 
5. Summary 
6.Punctuation 
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 6.1.2 สังเคราะห์และก าหนดเทคนิคที่จะใช้ในสอนการเดาความหมายของค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
จากบริบท  รวมไปถึงชนิดของตัวชี้แนะในบริบทจากลักษณะประเภทของตัวชี้แนะในบริบทที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกันจัดให้อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันโดยการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยของ Ames (1966) Artley 
(1943) Deighton (1959) Dulin (1970) Johnson & Pearson (1984) McCullough (1945) Seibert (1945) 
Spache & Berg (1955) Walters (2006) Dale & O’ Rourke (1971: 28-32) Diane Lapp & James Flood 
(1983: 147-148) Dorothy Rubin (1985: 201-206) Davis (1979: 161-163) เสงี่ยม โตรัตน์ (2524: 45-
50) และสมุทร เซ็นเชาวนิช (2549: 15-20) เพ่ือก าหนดเป็นแนวทางในการสอน โดยมีลักษณะตัวชี้แนะใน
บริบทที่คล้ายคลึงกัน 5 ประเภท ได้แก ่
 6.1.2.1 การใช้ค าจ ากัดความ (Definition) ประกอบด้วยตัวชี้แนะในบริบท เช่น verb to 
be (is, are, was, were), can be defined as, mean, refer to, called/ be called,  
is described as, to be a kind of, to be known as เป็นต้น 
 6.1.2.2 ยกตัวอย่างประกอบ (Example)   ประกอบด้วยตัวชี้แนะในบริบท  เช่น  for 
example, these, especially, including, consists of, like, such as, for instance, ex., e.g., 
specifically, as an example 
 6.1.2.3 ค าตรงข้ามและการเปรียบต่าง (Antonyms & Contrast) ประกอบด้วยตัวชี้แนะ
ในบริบท เช่น Antonyms คือ ค าที่ใช้แสดงหรือบอกความหมายที่ตรงกันข้ามกับค าศัพท์ใหม่ Contrast 
Signals เช่น unlike, however, but, although, while, by contrast, in contrast, conversely, rather 
than, on the other hand 
 6.1.2.4 การกล่าวซ้ า (Restatement) ประกอบด้วยตัวชี้แนะในบริบท เช่น “or” “in 
other words”, “that is …...” “Commas (,)”, “dashes (-)” 
 6.1.2.5 ค าเหมือนและการเปรียบเหมือน (Synonyms & Comparison) ประกอบด้วยตัว
ชี้แนะในบริบท เช่น   Synonyms คือ ค าที่ ใช้แสดงหรือบอกความหมายเช่นเดียวกับค าศัพท์ใหม่ 
Comparison Signals เช่น like, just as, also, likewise, similarly, as……….as, resembling, in the same 
way, similar to 
  6.1.3 วิ เคราะห์แนวเรื่องจากสาระการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ประกอบด้วย 16 เรื่อง แนว
เรื่องจากสภายุโรป (CEFR) ประกอบด้วย 14 เรื่อง และหนังสือเรียนโดยอิงตามตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  และหนังสือเรียนที่ส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานรับรอง 3 เล่ม 
New World 5  Real life 5  Upstream 5 



68 
 

 
 

ตารางท่ี 2 แนวเรื่องจากสาระการเรียนรู้จากหลักสูตรแกนกลาง สภายุโรปและหนังสือเรียน 
 
แนวเร่ืองจากหลักสูตร

แกนกลาง 2551  
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

New World 5 Real Life 5 Upstream 5 แนวเร่ืองจาก 
สภายุโรป (CEFR) 

1. Themselves 
2. Schools 
3. Families 
4. The environment 
5. Free time & 
recreation 
6. Travel for tourism 
7. Interpersonal 
relationships 
8. Health & body 
care 
9. Education & 
occupations 
10. Selling & buying 
11. Foods & beverages 
12. Services 
13. places 
14. Language 
15. Climate 
16. Science & 
technology 
 

1. Science & 
Technology 
2. Entertainment 
3. Promise 
4. Complaints 
5. Fable 
6. Travel 
7. Communication 
8. Job Interview 
9. Advertisement 
10. Food 
11. Superstitions 
12. Cause and 
Effect 
 

1. Life/Family/ 
Relationship 
2. Life event/ 
Famous people/ 
Personal 
Characteristic 
3. Place/ Personal 
style/Money and 
spending 
4. Education/Job 
5. Life style/ 
Food & Drink 
6. Rules & 
Behavior/Society 
and law/ Domestic 
tasks 
7. Holiday 
8. Sport and 
equipment 
9. Machine & 
Gadgets 
10. Natural world 
11. Entertainment/ 
Film & TV 
program 
12. Crimes  

1. People’s character 
& appearance 
2. Environment 
3. Holidays 
4. Education 
5. Parts of the body/ 
Moods & feeling 
6. Entertainment 
Technology 
7.Employment/ 
Clothes 
8. Safety/ 
Emergencies/ 
Bullying  
9. Nature/ Weather/ 
Natural disasters 
10. Food/Fitness 
/Health 

1. Personal 
identification 
2. House & home, 
environment 
3. Daily life 
4. Free time, 
entertainment 
5. Travel 
6. Relations with 
other people 
7. Health & 
welfare 
8. Education 
9. Shopping 
10. Food & drink 
11. Services 
12. Places 
13. Language 
14. Weather 
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  จากการศึกษาความสัมพันธ์แนวเรื่องจากสาระการเรียนรู้จากหลักสูตรแกนกลาง สภายุโรป
และหนังสือเรียนที่ส านักงานการศึกษาข้ันพื้นฐานรับรอง สามารถสรุปแนวเรื่องหลัก 5 แนวเรื่อง  โดยการ
วิเคราะห์แนวเรื่องท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ดังนี้ คือ 
  6.1.3.1 สิ่งแวดล้อม (Environment) ซึ่งมีแนวเรื่องย่อยที่คล้ายกัน ได้แก่ ธรรมชาติ 
(Nature) สภาพอากาศและฤดูกาล (Weather) สภาพอากาศ (Climate) ภัยธรรมชาติ (Natural disasters) 
แหล่ง ธรรมชาติของโลก (Natural world)  
  6.1.3.2 วิทยาศาสตร์ (Science) และเทคโนโลยี (Technology)   ซึ่งมีแนวเรื่องย่อยที่
คล้ายกัน ได้แก่ เหตุและผล (Cause and Effect) การติดต่อสื่อสาร (Communication) อุปกรณ์อ านวย
ความสะดวก (Machine & Gadgets) 
  6.1.3.3 บุคคล (People) และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Relationships) ซึ่งมีแนว
เรื่องย่อยที่คล้ายกัน ได้แก่ ชีวิต (Life) ตัวเอง (Personal identification) อารมณ์และความรู้สึก (Moods & 
feeling) การซื้อขาย (Selling & buying) (Shopping) เงินและการใช้เงิน (Money and spending) 
อาหารและเครื่องดื่ม (Foods & beverages) สัญญา (Promise) การบ่น (Complaints) การด าเนินชีวิต 
(Lifestyle) บุคลิกภาพและลักษณะของบุคคล (People’s character & appearance) บ้าน (House & 
home) เหตุการณ์ในชีวิต (Life events) ชีวิตประจ าวัน (Daily life) ครอบครัว (Families) ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล (Interpersonal relationships) บุคลิกภาพส่วนบุคคล (Personal style) บุคคลที่มีชื่อเสียง 
(Famous people) งานบ้าน (Domestic tasks) 
  6.1.3.4 อาชีพและการศึกษา (Occupation & Education) ซึ่งมเีนื้อเรื่องย่อยที่คล้ายกัน
ได้แก่ โรงเรียน (Schools) งาน (Job) การสัมภาษณ์งาน (Job Interview) การจ้างงาน (Employment) 
ภาษา (Language) 
  6.1.3.5 บันเทิงและนันทนาการ (Entertainment & Recreation) ซึ่งมีเนื้อเรื่องย่อยที่
คล้ายกัน ได้แก่ การบริการ (Services) สถานที่ต่างๆ (Places) การท่องเที่ยว (Travel for tourism) เวลาว่าง 
(Free time & Recreation) วันหยุด (Holiday) กีฬาและอุปกรณ์กีฬา (Sport and equipment) ภาพยนตร์
และรายการโทรทัศน์ (Film & TV program) การโฆษณา (Advertisement) นิทาน (Fable) ความเชื่อส่วน
บุคคล (Superstitions) 
 6.1.4 ก าหนดตารางแผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาวโดยใช้เทคนิคการเดาความหมายค าศัพท์
จากบริบทซึ่งประกอบด้วย เรื่องที่เรียน จุดประสงค์ในการเรียนรู้ ชนิดของตัวชี้แนะในบริบทที่ใช้ในแต่ละครั้ง 
เนื้อหาที่ใช้สอน กระบวนการในการจัดการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนและการประเมินผล
ผู้เรียน พร้อมทั้งน าตารางแผนการสอนระยะยาวโดยใช้กลวิธีการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทที่
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สร้างเรียบร้อยแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาตาม
จุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ จากนั้นน าตารางแผนการสอนระยะยาวที่ปรับปรุงแล้วไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิและเป็น
ผู้เชี่ยวชาญทางการสอนภาษาอังกฤษเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการสอนภาษาอังกฤษจ านวน 3 ท่าน  ประเมิน
ความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้และน าผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณเพ่ือ
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence IOC) (ดูภาคผนวก ก และ ข)
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ตารางท่ี 3 ก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาวโดยใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท   
 

Unit Learning Objective Time Kinds of context 
clue 

Themes of 
vocabulary 

Procedure of 
teaching 

Material evaluation 

1 
 
 
 
 

To identify the type of 
definition clue from 
context  
 
To identify the word 
meaning from context 
clue 
 

25 
Mins 

Definition Clue 
 

verb to be (is, are, 
was, were) 
can be defined as 
mean, refer to 
called/ be called 
is described as 
to be a kind of 
to be known as 

Environment 1. Notice 
- Notice the type of 
definition clue from 
the sentences 
 
2. Study 
- Let students identify 
and analyze the type 
of definition clue 
which generates the 
meaning from the 
context 
 
3. Practice 
- Identify clue and 
context in sentences 
- Identify the word 
meaning and type of 
context clue 

Handout about 
definition clue 
 
Worksheet and 
exercise that 
contains 
context clue 
sentences 

- Identify 
context 
clue 
- Identify 
meaning 
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ตารางท่ี 3 ก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาวโดยใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท  (ต่อ)  
 

Unit Learning Objective Time Kinds of context 
clue 

Themes of 
vocabulary 

Procedure of 
teaching 

Material evaluation 

     - Choose the  word 
meaning from context 
clue 
 
4. Use 
Find the definition 
clue and guess the 
meaning from the 
context 
 
5. Extended activity 
Let students read 
outside the classroom  
about the 
environment and list 
vocabulary, meaning 
and definition clue in 
the passage 
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ตารางท่ี 3 ก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาวโดยใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท  (ต่อ)  
 

Unit Learning Objective Time Kinds of context 
clue 

Themes of 
vocabulary 

Procedure of 
teaching 

Material evaluation 

2 
 
 
 
 

To identify the type of 
example clue from 
context  
 
To identify the word 
meaning from context 
clue 
 

25 
Mins 

Example Clue 

 
for example, 
these, 
especially, 
including, 
consists of, like, 
such as, for 
instance, ex., 
e.g., specifically, 
as an example 

 

Science and 
Technology 

1. Notice 
- Review the 
definition clue 
- Notice the type of 
example clue from 
the sentences 
 
2. Study 
- Let students identify 
and analyze the type 
of example clue 
which generates the 
meaning from the 
context 
 
3. Practice 
- Identify clue and 
context in sentences 

Handout about 
example clue 
 
Worksheet and 
exercise that 
contains 
context clue 
sentences 

- Identify 
context 
clue 
- Identify 
meaning 
 
 

 73 
 

 



74 
 

 
 

ตารางท่ี 3 ก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาวโดยใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท  (ต่อ)  
 

Unit Learning Objective Time Kinds of context 
clue 

Themes of 
vocabulary 

Procedure of 
teaching 

Material evaluation 

     - Identify the word 
meaning and the type 
of context clue 
- Choose the word 
meaning from context 
clue 
4. Use 
Find the example 
clue and guess the 
meaning from the 
context 
 5. Extended activity 
Let students read 
outside the classroom 
about the science 
and technology and 
list vocabulary, 
meaning and example 
clue in the passage 
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ตารางท่ี 3 ก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาวโดยใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท  (ต่อ)  
 

Unit Learning Objective Time Kinds of context 
clue 

Themes of 
vocabulary 

Procedure of 
teaching 

Material evaluation 

3 
 
 
 
 

To identify the type of 
antonyms & contrast 
clue from context  
 
To identify the word 
meaning from context 
clue 
 

25 
Mins 

Antonyms & 
Contrast Clue  
 
Antonyms 
ค าที่ใช้แสดงหรือบอก
ความหมายทีต่รงกันข้าม
กับค าศัพท์ใหม่ 
 
Some Contrast 
Signals  unlike, 
however, but, 
although, while 
by contrast, in 
contrast, conversely, 
rather than, on the 
other hand 
 
 

People & 
Relationships  

1. Notice 
- Review the example 
clue 
- Notice the type of 
antonyms & contrast 
clue from the 
sentences 
 
2. Study 
- Let students 
identify and analyze 
the type of antonyms 
& contrast clue which 
generates the 
meaning from the 
context 

Handout about 
antonyms & 
contrast clue 
 
Worksheet and 
exercise that 
contains 
context clue 
sentences 

- Identify 
context 
clue 
- Identify 
meaning 
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ตารางท่ี 3 ก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาวโดยใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท  (ต่อ)  
 

Unit Learning Objective Time Kinds of context 
clue 

Themes of 
vocabulary 

Procedure of teaching Material evaluation 

     3. Practice 
- Identify clue and context 
in sentences 
- Identify the word 
meaning and the type of 
context clue 
- Choose the word 
meaning from context clue 
4. Use 
Find the antonyms & 
contrast Clue and guess 
the meaning from the 
context 
5. Extended activity 
Let students read outside 
the classroom about the 
people & relationships and 
list vocabulary, meaning 
and antonyms & contrast 
clue in the passage 
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ตารางท่ี 3 ก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาวโดยใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท  (ต่อ)  
 

Unit Learning Objective Time Kinds of context 
clue 

Themes of 
vocabulary 

Procedure of teaching Material evaluation 

4 
 
 
 
 

To identify the type of 
restatement clue from 
context  
 
To identify the word 
meaning from context 
clue 
 

25 
Mins 

Restatement Clue 
 

“or”  “in other 
words” 
“that is …...” 
“Commas (,)” 
 “dashes (-)” 

Occupation 
& Education 

1. Notice 
- Review the antonyms 
& contrast clue 
- Notice the type of 
restatement clue from 
the sentences 
2. Study 
- Let students identify 
and analyze the type of 
restatement clue which 
generates the meaning 
from the context 
3. Practice 
- Identify clue and 
context in sentences 
- Identify the word 
meaning and the type 
of context clue 

Handout about 
restatement 
clue 
 
Worksheet and 
exercise that 
contains 
context clue 
sentences 

- Identify 
context 
clue 
- Identify 
meaning 
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ตารางท่ี 3 ก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาวโดยใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท  (ต่อ)  
 

Unit Learning Objective Time Kinds of context 
clue 

Themes of 
vocabulary 

Procedure of 
teaching 

Material evaluation 

     - Choose the word 
meaning from 
context clue 
4. Use 
Find the restatement 
clue and guess the 
meaning from the 
context 
5. Extended activity 
Let students read 
outside the 
classroom about the 
occupation & 
education and list 
vocabulary ,meaning 
and restatement clue 
in the passage 
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ตารางท่ี 3 ก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาวโดยใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท  (ต่อ)  
 

Unit Learning Objective Time Kinds of context 
clue 

Themes of 
vocabulary 

Procedure of 
teaching 

Material evaluation 

5 
 
 
 
 

To identify the type of 
synonyms & 
comparison clue from 
context 
 
To identify the word 
meaning from context 
clue 
 

25 
Mins 

Synonyms & 
Comparison Clue  
 
Synonyms 
ค าที่ใช้แสดงหรือบอก
ความหมาย
เช่นเดียวกับค าศัพท์
ใหม่  
Some Comparison 
Signals 
 like, just as,  also 
,likewise, similarly,  
as……….as, 
resembling,   
in the same way, 
similar to 

Entertainment 
& Recreation 

1. Notice 
- Review the 
restatement clue 
- Notice the type of 
synonyms & 
comparison clue 
from the sentences 
2. Study 
- Let students 
identify and analyze 
the type of synonyms 
& comparison clue 
which generates the 
meaning from the 
context 
3. Practice 
- Identify clue and 
context in sentences 

Handout 
about 
synonyms & 
comparison 
clue 
 
Worksheet 
and exercise 
that 
contains 
context clue 
sentences 

- Identify 
context 
clue 
- Identify 
meaning 
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ตารางท่ี 3 ก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาวโดยใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท  (ต่อ)  
 

Unit Learning Objective Time Kinds of context 
clue 

Themes of 
vocabulary 

Procedure of 
teaching 

Material evaluation 

     - Identify the word 
meaning and the 
type of context clue 
- Choose the word 
meaning from 
context clue 
4. Use 
Find the synonyms & 
comparison clue and 
guess the meaning 
from the context 
5. Extended activity 
Let students read 
outside the 
classroom about the 
entertainment & 
recreation and list 
vocabulary, meaning 
and synonyms & 
comparison clue in 
the passage 
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 6.1.5 เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับขอบข่ายเนื้อหาแนวเรื่อง
ค าศัพท์ที่ก าหนดจากแนวเรื่องที่มีการวิเคราะห์เอาไว้ (ดูภาคผนวก ค) รูปแบบและกิจกรรมการเรียนการ
สอน โดยการศึกษาขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนค าศัพท์ของ (Harmer, 1991) และวิธีการใช้กลวิธี
การเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทของ (Nation, 2003)  
 6.1.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทที่
สร้างเรียบร้อยแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องและความ
เที่ยงตรงด้านเนื้อหาตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ จากนั้นน าแผนการสอนที่ปรับปรุงแล้วไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
และเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการสอนภาษาอังกฤษเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการสอนภาษาอังกฤษจ านวน 3 ท่าน
ประเมินความสอดคล้อง และน าผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณเพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) และน าผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณเพ่ือ
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) หากอยู่ในค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปถือว่ามีความ
สอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ (มาเรียม นิลพันธุ์, 2549: 177) (ดูภาคผนวก ง และ จ) 
 6.1.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กลวิธีการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทไป
ทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มเล็กที่ก าลังเรียนวิชานี้   เพ่ือตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและน าไปใช้จริงกับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ครั้งนี้ 

6.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการเดา 
     ความหมายของค าศัพท์จากบริบท  

 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการเดา
ความหมายของค าศัพท์จากบริบทก่อนและหลังเรียนแบบปรนัยเลือกตอบ 2 ตอน 4 ตัวเลือก  ประกอบด้วย 
1) บอกชนิดของตัวชี้แนะในบริบทและ 2) บอกความหมายของค าศัพท์ รวมเป็นจ านวน 40 ข้อ 1 ฉบับ 40 
คะแนน  ใช้เวลาในการท า 60 นาที ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยยึดจุดประสงค์การเรียนรู้เดียวกันเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ใน
การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทก่อนและหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท มีข้ันตอนการพัฒนาดังนี้ 
 6.2.1 ศึกษาแนวทางและหลักการสร้างประโยคเพ่ือใช้ทดสอบโดยใช้ เทคนิคการเดา
ความหมายของค าศัพท์จากบริบท ของ (Nation 2003: 253-256) และขั้นตอนในการพัฒนาแบบทดสอบ
จากหนังสือ การทดสอบและการประเมินผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ (อจฉรา วงศ์โสธร, 2544) 
Testing English as a Second Language ของแฮร์รีส (Harris, 1974) และ Classroom testing ของ 
ฮีตัน (Heaton, 1990) 
 6.2.2 ก าหนดจุดประสงค์ในการสอบให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียนชนิดของตัวชี้แนะใน
บริบทที่ใช้ในแต่ละครั้งในการสอน 
 6.2.3 สร้างตารางก าหนดเนื้อหาข้อสอบ (Table of test specification) โดยครอบคลุม
เนื้อหาที่ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ขึ้นจากแนวเรื่องจากสาระการเรียนรู้จากหลักสูตรแกนกลาง สภายุโรปและหนังสือ
เรียนที่ส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรับรอง    
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ตารางท่ี 6 ก าหนดเนื้อหาแบบทดสอบการเดาค าศัพท์จากบริบท (Table of test specification)  
 

Objective Mode Content Skill Level Test item 
types 

Number 
of item 

Scoring Weight 
% 

Time 
(Mins) 

To identify the type 
of clue from context.  
 

R Environment Comprehension Multiple choice 
 

4 1 point per one item  10  
 
 
 
 
 
 

60 

To identify the word 
meaning from context 
clue. 

R Environment Comprehension Multiple choice 4 1 point per one item  10 

To identify the type 
of clue from context. 

R Science & 
Technology 

Comprehension Multiple choice  
 

4 1 point per one item  10 

To identify the word 
meaning from context 
clue. 

R Science & 
Technology 

Comprehension Multiple choice 4 1 point per one item  10 

To identify the type 
of clue from context.  

R People & 
Relationship  

Comprehension Multiple choice 
 

4 1 point per one item  10 

To identify the word 
meaning from context 
clue. 

R People & 
Relationship 

Comprehension Multiple choice 4 1 point per one item  10 
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ตารางท่ี 6 ก าหนดเนื้อหาแบบทดสอบการเดาค าศัพท์จากบริบท (Table of test specification) (ต่อ)  
 

Objective Mode Content Skill Level Test item 
types 

Number 
of item 

Scoring Weight 
% 

Time 
(Mins) 

To identify the type 
of clue from 
context.  

R Occupation & 
Education 

Comprehension Multiple choice 
 

4 1 point per one item  10  
 
 
 
 

60 
 
 

 
 

To identify the word 
meaning from 
context clue. 

R Occupation & 
Education 

Comprehension Multiple choice 4 1 point per one item  10 

To identify the type 
of clue from 
context.  

R Entertainment 
& Recreation 

Comprehension Multiple choice 
 

4 1 point per one item  10 

identify the word 
meaning from 
context clue. 

R Entertainment 
& Recreation 

Comprehension Multiple choice 
 

4 1 point per one item  10 

Total 40 40 100 60 
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 6.2.4 น าตารางก าหนดเนื้อหาแบบทดสอบการเดาค าศัพท์จากบริบท (Table of test 
specification) ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางการสอนภาษาอังกฤษ 
จ านวน 3 ท่านประเมินความสอดคล้อง และน าผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณเพ่ือหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) และน าผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ
มาค านวณเพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) หากอยู่ในค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป  
ถือว่ามีความสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (มาเรียม นิลพันธุ์ , 2549: 177) เพ่ือตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาแล้วน าข้อเสนอแนะต่างๆมาปรับแก้ไขตารางก าหนดเนื้อหาให้เหมาะสม 
 6.2.5 สร้างแบบทดสอบโดยมีเนื้อหาที่เหมาะสมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ใน
เรื่องการใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทตามตารางก าหนดเนื้อหาข้อสอบ จ านวน 75 ข้อ 
พร้อมทั้งน าค าศัพท์ที่ไม่มีอยู่จริง (Non–words)  (ดูภาคผนวก ฉ) มาใช้แทนค าศัพท์ที่เลือกใช้ใน
แผนการสอน ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 1) เกี่ยวกับการวิเคราะห์ตัวชี้แนะในบริบทจากประโยค 75 ข้อ 
และ 2) เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความหมายค าศัพท์จากบริบท 75 ข้อ รวมเป็น 75 ข้อ  แบบตอบแบบ
ค าตอบสั้นๆ  และเลือกตอบใช้เวลาในการสอบ 60 นาที 
 6.2.6 น าแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเกี่ยวกับการใช้เทคนิคการเดาความหมายของ
ค าศัพท์จากบริบทจ านวน 75 ข้อ ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง และ
เหมาะสม แล้วน ามาแก้ไขปรับปรุง 
 6.2.7 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค
การเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญทางการสอน
ภาษาอังกฤษ 3 ท่าน  ตรวจสอบคุณภาพและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
จากนั้นเลือกข้อสอบที่มีค่าระหว่าง 0.5 ขึ้นไป  และน าข้อที่มีค่าต่ ากว่า 0.5 มาปรับปรุงแก้ไขให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจอีกครั้ง (ดูภาคผนวก ช และ ซ) ซึ่งผู้เชี่ยวชาญที่เป็นครูวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ
ซึ่งท าหน้าที่สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้ง 2 โรงเรียนมีความคิดเห็นตรงกันให้ค่าดัชนี
ความสอดคล้องของความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาอยู่ในระดับ 1 โดยเฉลี่ยและผู้เชี่ยวชาญอีกท่านซึ่งเป็น
อาจารย์สอนภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัยให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าดัชนีความสอดคล้องของความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาแตกต่างจากผู้เชี่ยวชาญอีก 2 ท่านในข้อที่ 1 จึงส่งผลให้ค่าเฉลี่ยค่าดัชนีความ
สอดคล้องของความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเฉลี่ยอยู่ที่ 0.67 ซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบในการตัดข้อสอบข้อนี้
ออกแต่อย่างใด 
 6.2.8 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค
การเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทท่ีตรวจแก้ไขแล้วจ านวน 75 ข้อ  ไปทดลองใช้ (Pilot Study) 
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม กลุ่มเล็ก
จ านวน 12 คนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างซึ่งมีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่างโดยมีการคละความสามารถของ
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นักเรียนกลุ่มเก่ง ปานกลาง และอ่อนใช้เวลาทดสอบจ านวน 60 นาท ีเพ่ือหาค่าความยากง่าย ค่าอ านาจ
จ าแนกและค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ     ในขั้นตอนนี้ทางผู้วิจัยได้มีการปรึกษากับ
ประธานสอบ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลังจากมีการรายงานความก้าวหน้าในการค้นคว้าอิสระใน
ครั้งนี้ให้มีการปรับแก้ตรงรูปแบบของการตอบค าถามในข้อสอบจากเดิมเป็นการตอบแบบสั้นๆ  ใน
ช่องว่างเกี่ยวกับการบอกตัวชี้แนะในบริบทที่พบเป็นปรนัยแบบเลือกตอบจากตัวเลือกที่ผู้วิจัยได้
ก าหนดให้ทั้ง 5 ชนิด โดยมีตัวเลือก a-e ทั้งหมด 5 ตัวเลือก ในแต่ละข้อนักเรียนจะต้องตอบค าถาม 2 
ค าถามด้วยกันประกอบด้วย การบอกชนิดของตัวชี้แนะในบริบทที่ได้พบและการตีความหมายของ
ค าศัพท์ยากที่พบโดยอาศัยบริบทและตัวชี้แนะในบริบทของประโยคนั้นเอง 
 6.2.9 น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก และความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบ ซึ่งแบบทดสอบนี้จะถูกคัดเลือกเฉพาะข้อสอบที่มีความยากง่ายและค่าอ านาจ
จ าแนกตามเกณฑ์ให้เหลือจ านวน 40 ข้อ 
 6.2.10 ท าการคัดเลือกข้อสอบที่มีความยากง่ายระหว่าง 0.20-0.80 ค่าอ านาจจ าแนก 
0.20 ขึ้นไปและค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบทั้งฉบับ 0.70 ขึ้นไป (ดูภาคผนวก ฌ)  
 6.2.11 น าแบบทดสอบจ านวน 40 ข้อ ไปทดลองภาคสนามกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป (ดู
ภาคผนวก ญ) 
 6.3 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้เทคนิคการเดาความหมาย
ของค าศัพท์จากบริบทต่อความสามารถในการเข้าใจความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษ   ซึ่งผู้วิจัย
สร้างข้ึนตามแนวคิดของ Likert อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์ (2549: 119-121) 
  6.3.1 ศึกษาแนวทางและการวิธีสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นตามแนวคิดของ
ลิเคอร์ท (Likert) แบ่งออกเป็น 5 ระดับดังต่อไปนี้ 
   เห็นด้วยมากที่สุด มีค่าระดับเท่ากับ 5 
   เห็นด้วยมาก  มีค่าระดับเท่ากับ 4 
   เห็นด้วยปานกลาง มีค่าระดับเท่ากับ 3 
   เห็นด้วยน้อย  มีค่าระดับเท่ากับ 2 
   เห็นด้วยน้อยที่สุด มีค่าระดับเท่ากับ 1 
  6.3.2 ก าหนดกรอบสาระที่แสดงความคิดเห็นต่อแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการ
เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท 
  1) ด้านเนื้อหาของการใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท 
  2) ด้านประโยชน์ของการใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท 
  3) ด้านความความพึงพอใจที่มีต่อเทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จาก
บริบท 
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 6.3.3 สร้างเกณฑ์การประเมินในแต่ละสาระหัวข้อที่แสดงความคิดเห็น 
 6.3.4 น าแบบสอบถามความคิดเห็นไปให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นและตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ (ดูภาคผนวก ฎ) 
 6.3.5 น าข้อมูลที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มาพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามความคิดเห็น (ดูภาคผนวก ฏ) 
 6.3.6 น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผ่านการตรวจแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มย่อยที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 12 คน เพ่ือทดสอบความเข้าใจของภาษาที่
ใช้  
 6.3.7 น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์ 
 6.3.8 น าแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผ่านการตรวจแก้ไขแล้วไปทดลองใช้จริงกับ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างโดยให้นักเรียนท าแบบสอบถามความคิดเห็นหลังจากที่นักเรียนได้เรียนโดยใช้
เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท แล้วจึงน าข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูล 
 
วิธีด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ขอหนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัยและหนังสือจากมหาวิทยาลัยศิลปากรไป
ถึงโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพ่ือขออนุญาตด าเนินการวิจัยกับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  
 2. น าหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวมรวมข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัยศิลปากร ไป
ติดต่อโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพ่ือขออนุญาตท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 
 3. ทดสอบก่อนเรียนกับกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทที่ผู้วิจัยได้จัดสร้างขึ้น  
พร้อมทั้งตรวจผลคะแนนแล้วบันทึกไว้ 
 4. ผู้วิจัยบอกวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนของแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้โดยมี
ตัวชี้แนะในบริบทที่แตกต่างกันออกไปทั้ง 5 ชนิด และอีก 5 แนวเรื่องตามหลักสูตรแกนกลาง  และสภา
ยุโรปที่ผู้วิจัยได้มีการแบ่งเป็นหมวดหมู่ หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ให้นักเรียนท าความรู้จักการเรียนรู้ค าศัพท์
โดยใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทเพ่ือสร้างความคุ้นเคยกับการจัดการเรียนรู้ในแต่ละ
แผนการจัดการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ชี้ให้นักเรียนเห็นถึงความส าคัญ เหตุผลที่ควรศึกษาเทคนิคกระบวนการนี้
และประโยชน์ของการใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทต่อการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษแบบเน้นการสื่อสารไม่ใช่แบบการท่องจ าหรือแบบแปลค าศัพท์จากพจนานุกรมซึ่งจะต้อง
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เสียเวลาในการเปิดพจนานุกรมเพ่ือหาความหมายค าศัพท์ซึ่งเป็นสิ่งที่อาจจะท าให้กระบวนการอ่านของ
นักเรียนต้องหยุดชะงักลงและขาดความต่อเนื่องในกระบวนการอ่านโดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์
หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนกลุ่มตัวอย่างตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้จ านวน 5 
สัปดาห์ๆ ละ 2 คาบๆ ละ 25 นาที  โดยใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทซึ่งแต่ละ
แผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 5 แผนนั้นมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแนวการสอนค าศัพท์แบบ
ใหม่ที่ได้มีการสังเคราะห์จากทฤษฏีการสอนค าศัพท์ทั้งหมดรวม 5 ขั้นตอนประกอบด้วย ขั้นสังเกตตัว
ชี้แนะในประโยคที่มีบริบทที่หลากหลาย (Notice) ขั้นศึกษาลักษณะของตัวชี้แนะในบริบทแต่ละชนิด 
(Study) ขั้นฝึกฝนใช้การใช้ตัวชี้แนะที่พบเจอในบริบทที่แตกต่างกันออกไป (Practice) ขั้นการน า
ความรู้เกี่ยวกับตัวชี้แนะแต่ละชนิดไปใช้ในบริบทที่หลากหลาย (Use) และขั้นกิจกรรมเพ่ิมเติมท้าย
บทเรียน (Extended Activity)แล้วท าแบบสอบถามวัดความคิดเห็นต่อการใช้เทคนิคการเดา
ความหมายของค าศัพท์จากบริบทต่อความสามารถในการเข้าใจความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
 5. หลังจากด าเนินการเรียนการสอนตามระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว ผู้วิจัยได้มีการเก็บข้อมูล
จากการสอบถามและพูดคุยกับนักเรียนเกี่ยวกับความรู้สึก ปัญหา ประโยชน์และผลหลังจากมีการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทที่ผู้วิจัยได้น ามาจัดการ
เรียนการสอนทั้ง 5 แผนการจัดการเรียนรู้โดยมีการใช้ชนิดของตัวชี้แนะในบริบทที่แตกต่างกันไปทั้ง 5 ชนิด
ด้วยกันพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการเรียนรู้ค าศัพท์โดยใช้เทคนิคการเดาความหมาย
ของค าศัพท์จากบริบทเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้การแปลค าศัพท์รายค าหรือการจ าความหมายของ
ค าศัพท์แต่ละค าทั้งนี้นักเรียนให้ความคิดเห็นว่าหากเรียนรู้ค าศัพท์โดยใช้เทคนิคนี้นักเรียนได้ใช้
กระบวนการคิด วิเคราะห์และกระบวนการตีความความหมายค าศัพท์มากกว่าการท่องจ าค าศัพท์แบบ
ไร้ความหมายที่เน้นแต่การท่องจ า นอกจากนี้ นักเรียนยังระบุถึงความยากง่ายของแต่ละตัวชี้แนะที่ได้
เรียนรู้ในแต่ละแผนการจัดการเรียน พบว่า ชนิดของตัวชี้แนะในบริบทแบบการใช้ค าจ ากัดความ 
(Definition) และการกล่าวซ้ า (Restatement) มีความคล้ายคลึงกันและง่ายต่อการเข้าใจเมื่อ
เปรียบเทียบกับตัวชี้แนะในบริบทชนิดอ่ืนๆ ส่วนตัวชี้แนะในบริบทที่ค่อนข้างเข้าใจยากเพราะต้องใช้
การวิเคราะห์และประสบการณ์ของผู้เรียนในการตีความก็คือ ค าเหมือนและการเปรียบเหมือน 
(Synonyms & Comparison) อีกทั้งการวิจัยในครั้งนี้ก็มีนักเรียนบางกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มน้อยเป็น
นักเรียนที่มีพ้ืนความรู้ของค าศัพท์ค่อนข้างต่ าจากระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้ความเห็น
ว่าเทคนิคการสอนนี้ไม่ค่อยได้มีบทบาทในการใช้เดาความหมายของค าศัพท์เท่าไหร่ทั้งนี้ก็เนื่องจาก
นักเรียนกลุ่มนี้ไม่ทราบแม้กระทั่งความหมายของค าศัพท์ง่ายที่เป็นตัวชี้แนะในบริบทและบทที่จะช่วย
ให้ผู้เรียนได้ทราบถึงความหมายของค าศัพท์ยากค านั้นๆ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะผู้วิจัยได้มีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างของนักเรียนที่คละความสามารถซึ่งมีทั้งกลุ่มเก่ง กลาง อ่อน  จึงท าให้ผู้เรียนมีความรู้สึก
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เกี่ยวกับการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทที่แตกต่างกันออกไป 
นอกจากนี้ หลังเสร็จกระบวนการจัดการเรียนการสอนแล้ว ผู้วิจัย ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการเดาความหมายของ
ค าศัพท์จากบริบทหลังเรียนโดยใช้ข้อสอบชุดเดิมกับข้อสอบก่อนเรียน 
 6. ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนแล้ว  น าผลคะแนนมาวิเคราะห์ข้อมูล
ตามวิธีการทางสถิติเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเข้าใจความหมายของค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ก่อนและหลัง 
 7. ตรวจและรวบรวมคะแนนแบบสอบถามแล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
 8. สรุปและอภิปรายผลการทดลอง 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ศึกษาค้นคว้าด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1. การเปรียบเทียบความสามารถในการเข้าใจความหมายของค าศัพท์ภาษาอังกฤษก่อน
และหลังของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการฝึกใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์
ภาษาอังกฤษจากบริบท ก่อนและหลังการทดลองโดยใช้ t-test แบบ Dependent 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า โดยน าค่าระดับที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วน าไปแปลความหมาย
ค่าระดับตามเกณฑ์ที่ดัดแปลงมาจาก Likert quoted in Best (1986: 181-182) ดังนี้  
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.49 หมายถึง  นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการใช้เทคนิคการเดา 
     ความหมายของค าศัพท์จากบริบทอยู่ในระดับ 
     น้อยที่สุด 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50-2.49 หมายถึง  นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการใช้เทคนิคการเดา 
     ความหมายของค าศัพท์จากบริบทอยู่ในระดับ 
     น้อย 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50-3.49 หมายถึง  นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการใช้เทคนิคการเดา 
     ความหมายของค าศัพท์จากบริบทอยู่ในระดับ 
     ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50-4.49 หมายถึง  นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการใช้เทคนิคการเดา 
     ความหมายของค าศัพท์จากบริบทอยู่ในระดับ 
     มาก 
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 ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50-5.00 หมายถึง  นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการใช้เทคนิคการเดา 
     ความหมายของค าศัพท์จากบริบทอยู่ในระดับ 
     มากที่สุด 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ค่าเฉลี่ย (Mean) 
 2. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
 3. สถิติ t-test แบบ Dependent 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเรื่อง “ผลการใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทต่อความสามารถใน
การเข้าใจความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐม-
วิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม” ซึ่งผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเข้าใจ
ความหมายของค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังเรียนโดยการใช้เทคนิคการ
เดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
 ตอนที่ 2 น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มี
ต่อการใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทต่อความสามารถในการเข้าใจความหมาย
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเข้าใจความหมายค าศัพท์
ภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังเรียนโดยการใช้เทคนิคการเดาความหมาย
ของค าศัพท์จากบริบท ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม 
 เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 คือ เพ่ือศึกษาผลของการใช้เทคนิคการเดาความหมาย
ของค าศัพท์จากบริบทต่อความสามารถในการเข้าใจความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  ผู้วิจัยด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 1. ผู้วิจัยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้ง 40 คน   ท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทก่อนและหลังเรียน 
(Pretest-Posttest for Context Clues) จ านวน 40 ข้อ 40 คะแนนเต็ม 40 คะแนน ก่อนและหลัง
การเรียนด้วยเทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทซึ่งเป็นแบบทดสอบฉบับเดียวกัน 
จากนั้นจึงหาผลต่างของคะแนน (D) จากการทดสอบก่อนและหลังเรียนแล้วน าคะแนนที่ได้จากการ
ทดสอบทั้งสองครั้งมาเปรียบเทียบความสามารถในการเข้าใจความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษของ
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผลจากการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 10 และ 11 
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ตารางท่ี 10  คะแนนความสามารถในการเข้าใจความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างก่อน
และหลังเรียนโดยการใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท และผลต่าง (D) ของคะแนนใน
การทดสอบ 
 

นักเรียน
คนที่ 

คะแนน (40) ผลต่าง 
(D) 

นักเรียน
คนที่ 

คะแนน (40) ผลต่าง 
(D) ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน 

1 11 30 19 21 10 29 19 
2 9 27 18 22 9 27 18 
3 15 34 19 23 11 29 18 
4 20 39 19 24 13 29 16 
5 18 38 20 25 17 34 17 
6 8 26 18 26 8 28 20 
7 14 34 20 27 15 33 18 
8 16 36 20 28 17 35 18 
9 12 31 19 29 16 34 18 
10 10 30 20 30 11 32 21 
11 18 37 19 31 17 36 19 
12 9 29 20 32 15 32 17 
13 12 33 21 33 13 30 17 
14 21 38 17 34 9 31 22 
15 24 39 15 35 8 29 21 
16 15 34 19 36 10 30 20 
17 13 32 19 37 12 33 21 
18 9 29 20 38 16 34 18 
19 11 31 20 39 10 31 21 
20 12 33 21 40 15 34 19 

 
 จากตารางที่ 10 พบว่า ความสามารถในการเข้าใจความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษของ
กลุ่มตัวอย่างทุกคนสูงขึ้นหลังจากที่เรียนด้วยเทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  โดยการท า
แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนโดยใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท คะแนนเต็ม 
40 คะแนน ค่าผลต่างของคะแนนสูงสุดเท่ากับ 22 คะแนน และต่ าสุดมีค่าเท่ากับ 15 คะแนน 
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ตารางที่ 11 ตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย X  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนผลต่างเฉลี่ย 
(D) และค่าทดสอบ t ด้านความสามารถในการเข้าใจความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการใช้เทคนิค
การเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทของกลุ่มตัวอย่าง 
 

การทดสอบ คะแนนเต็ม X  (S.D.)   (D) S.D. (D) t df sig 

ก่อนเรียน 40 13.22 3.88 19.02 1.52 78.78* 39 0.000 

หลังเรียน 40 32.25 3.36 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 11 พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเข้าใจความหมายค าศัพท์
ภาษาอังกฤษโดยการใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทเท่ากับ 32.25 ซึ่งสูงกว่า
คะแนนก่อนเรียนซึ่งมีค่าเท่ากับ 13.22 ผลต่างเฉลี่ย (D) ระหว่างก่อนและหลังเรียนโดยการใช้เทคนิค
การเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทเท่ากับ 19.02 ค่าสถิติ t เท่ากับ 78.78 (ดูภาคผนวก ฐ) 
แสดงว่าความสามารถในการเข้าใจความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงขึ้นหลังเรียนโดย
การใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
(P<0.05) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1  
 
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อการใช้เทคนิค
การเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทต่อความสามารถในการเข้าใจความหมายค าศัพท์
ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม 
 เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 คือ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อผล
ของการใช้เทคนิคการเดาความหมายค าศัพท์จากบริบทต่อความสามารถในการเข้าใจความหมาย
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม  โดยผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 คน ท าแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อผลของการใช้
เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทต่อความสามารถในการเข้าใจความหมายค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ หลังจากนั้น น ามาหาค่าคะแนนเฉลี่ย X   และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการ
วิเคราะห์แสดงในตารางที่ 12
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ตารางท่ี 12  ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย X    และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   จากแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 คน ที่มีต่อผลของการใช้เทคนิคการเดาความหมายของ
ค าศัพท์จากบริบทต่อความสามารถในการเข้าใจความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
 

ข้อความ 
 

ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ย 

X  

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ล าดับ
ที ่

ความหมาย 

1. ด้านเนื้อหา     
 1.1 แนวเรื่องและเนื้อหาน่าสนใจ 

ทันสมัย  และเหมาะสมกับ
ความต้องการของนักเรียน 

4.05 0.67 
 

4 เห็นด้วยมาก 

 1.2 ระดับภาษาของเนื้อหา
เหมาะสมกับความสามารถ
ทางภาษาของนักเรียน 

4.05 0.45 2 เห็นด้วยมาก 

 1.3 มีจุดประสงค์การเรียนรู้ที่
ชัดเจน 

4.05 0.63 3 เห็นด้วยมาก 

 1.4 มีการอธิบายเนื้อหาและ
ยกตัวอย่างประโยคที่ชัดเจน 

4.02 0.42 5 เห็นด้วยมาก 

 1.5 ระดับความยากง่ายของ
แบบฝึกหัดมีความเหมาะสม 

4.02 0.57 6 เห็นด้วยมาก 

 1.6 บริบทมีความชัดเจน
เอ้ืออ านวยต่อการเดาค าศัพท์ 

4.07 0.57 1 เห็นด้วยมาก 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านเนื้อหา 4.04 0.55  เห็นด้วยมาก 
2. ด้านประโยชน์ของการใช้เทคนิค

การเดาความหมายของค าศัพท์ 
จากบริบท 

    

 2.1 เทคนิคการเดาความหมาย
ของค าศัพท์จากบริบท
สามารถช่วยในการบอก
ความหมายค าศัพท์ได้ 

4.05 0.55 
 

4 เห็นด้วยมาก 
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ตารางท่ี 12 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย X  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากแบบสอบถามความ
คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 คน ที่มีต่อผลของการใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์
จากบริบทต่อความสามารถในการเข้าใจความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษ (ต่อ) 
 

ข้อความ 
 

ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ย 

X  

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ล าดับ
ที ่

ความหมาย 

 2.2 เทคนิคการเดาความหมาย
ของค าศัพท์จากบริบท
สามารถช่วยเพิ่มปริมาณ
และพัฒนาการเรียนรู้
ค าศัพท์ได้ 

4.10 0.44 3 เห็นด้วยมาก 

 2.3 เทคนิคการเดาความหมาย
ของค าศัพท์จากบริบท
สามารถช่วยพัฒนา
ความสามารถในการอ่านได้ 

4.27 0.55 2 เห็นด้วยมาก 

 2.4 สามารถน าเทคนิคการเดา
ความหมายของค าศัพท์จาก
บริบทไปใช้ได้จริงต่อไป 

4.30 0.56 1 เห็นด้วยมาก 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านประโยชน์ของการใช้
เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์
จากบริบท 

4.18 0.52  เห็นด้วยมาก 

3. ด้านความพึงพอใจที่มีต่อเทคนิค
การเดาความหมายของค าศัพท์ 
จากบริบท 

    

 3.1 นักเรียนมีความพึงพอใจ
โดยรวมต่อการใช้เทคนิคการ
เดาความหมายของค าศัพท์
จากบริบท 

4.42 0.50 1 เห็นด้วยมาก 
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ตารางท่ี 12 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย X  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากแบบสอบถามความ
คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 คน ที่มีต่อผลของการใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์
จากบริบทต่อความสามารถในการเข้าใจความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษ (ต่อ) 
 

ข้อความ 
 

ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ย 

X  

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ล าดับ
ที ่

ความหมาย 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านความพึงพอใจที่มีต่อ
เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์
จากบริบท 

4.42 0.50  เห็นด้วยมาก 

ค่าเฉลี่ยรวมความคิดเห็นทั้ง 3 ด้าน 4.21 0.52  เห็นด้วยมาก 

 

 จากตารางที่ 12 พบว่า ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการใช้เทคนิคการ เดา
ความหมายของค าศัพท์จากบริบทต่อความสามารถในการเข้าใจความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  มี
ค่าเฉลี่ย ( X )  เท่ากับ 4.21 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.52 (ดูภาคผนวก ฑ) จึงสรุป
ได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นที่ดีมากต่อการใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท 
นอกจากนี้ จากการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการใช้เทคนิคการเดาความหมายของ
ค าศัพท์จากบริบททั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหาที่ใช้สอนและแบบฝึกหัดโดยใช้เทคนิคการเดา
ความหมายของค าศัพท์จากบริบท ด้านประโยชน์ของการใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์
จากบริบท ด้านความพึงพอใจที่มีต่อเทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท สามารถสรุปได้
ดังต่อไปนี้  
 1. ด้านความพึงพอใจที่มีต่อเทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท   โดยรวม
แล้วกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อด้านความพึงพอใจที่มีต่อเทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์
จากบริบทอยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.42, S.D. = 0.50) 
 2. ด้านประโยชน์ของการใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท    โดยรวม
แล้วกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อด้านประโยชน์ของการใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์
จากบริบทอยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.18, S.D. = 0.52) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรกคือข้อ 2.4 
สามารถน าเทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทไปใช้ได้จริงต่อไป ( X = 4.30, S.D. = 0.56) 
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และอันดับรองลงมาคือข้อ 2.3 เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทสามารถช่วยพัฒนา
ความสามารถในการอ่านได้ ( X = 4.27, S.D. = 0.55) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดสองอันดับได้แก่ ข้อ 2.2 
เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทสามารถช่วยเพ่ิมปริมาณและพัฒนาการเรียนรู้
ค าศัพท์ได้ ( X = 4.10, S.D. = 0.44) และข้อ 2.1 เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท
สามารถช่วยในการบอกความหมายค าศัพท์ได้ ( X = 4.05, S.D. = 0.55) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
  3. ด้านเนื้อหาที่ใช้สอนและแบบฝึกหัดโดยใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จาก
บริบท โดยรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อด้านเนื้อหาที่ใช้สอนและแบบฝึกหัดโดยใช้เทคนิค
การเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทอยู่ในระดับเห็นด้วยมากค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ( X = 4.04, 

S.D.= 0.55) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ข้อ 1.6 บริบทมีความชัดเจนเอื้ออ านวยต่อการเดาค าศัพท์ 

( X = 4.07, S.D.= 0.57) อันดับสองคือข้อ 1.2 ระดับภาษาของเนื้อหาเหมาะสมกับความสามารถทางภาษา

ของนักเรียน ( X = 4.05, S.D.= 0.45) อันดับสามคือข้อ 1.3 มีจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ชัดเจน ( X = 4.05, 
S.D.= 0.63) อันดับสี่คือข้อ 1.1 แนวเรื่องและเนื้อหาน่าสนใจ ทันสมัยและเหมาะสมกับความต้องการของ
นักเรียน ( X = 4.05, S.D.= 0.67) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดสองอันดับได้แก่ข้อ 1.4 มีการอธิบายเนื้อหาและ
ยกตัวอย่างประโยคที่ชัดเจน ( X = 4.02, S.D.= 0.42)    และ ข้อ 1.5 ระดับความยากง่ายของแบบฝึกหัดมี
ความเหมาะสม ( X = 4.02, S.D.= 0.57) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
 จากการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการใช้เทคนิคการเดาความหมายของ
ค าศัพท์จากบริบทต่อความสามารถในการเข้าใจความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พบว่าค่าเฉลี่ยที่สูงสุดได้แก่ 
ด้านความพึงพอใจที่มีต่อเทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท ( X = 4.42, S.D. = 0.50) 
อันดับรองลงมาได้แก่ ด้านประโยชน์ของการใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท ( X = 
4.18, S.D. = 0.52) และด้านเนื้อหา ( X = 4.04, S.D.= 0.55) สรุปได้ว่าความคิดเห็นโดยรวมต่อการ

ใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.21 ซึ่งหมายความว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นที่ดีมากต่อการใช้เทคนิคการเดาความหมายของ
ค าศัพท์จากบริบท ต่อความสามารถในการเข้าใจความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
การวิจัยข้อที่ 2 
 กล่าวโดยสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยเรื่อง “ผลการใช้เทคนิคการเดาความหมาย
ของค าศัพท์จากบริบทต่อความสามารถในการเข้าใจความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ข้างตนพบว่า ค่าเฉลี่ย
ของคะแนนความสามารถในการเข้าใจความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการใช้เทคนิคการเดา
ความหมายของค าศัพท์จากบริบทเท่ากับ 32.25 ซึ่งสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนซึ่งมีค่าเท่ากับ 13.22 
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ผลต่างเฉลี่ย (D) ระหว่างก่อนและหลังเรียนโดยการใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จาก
บริบทเท่ากับ 19.02 ค่าสถิติ t เท่ากับ 78.78 แสดงว่าความสามารถในการเข้าใจความหมายค าศัพท์
ภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างสูงขึ้นหลังเรียนโดยการใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการใช้เทคนิคการเดา
ความหมายของค าศัพท์จากบริบทต่อความสามารถในการเข้าใจความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  มี
ค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.21 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.52 จึงสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นที่ดีมากต่อการใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
การวิจัยที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง “ผลการใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทต่อความสามารถใน
การเข้าใจความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม” เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. เพ่ือศึกษาผลของการใช้เทคนิค
การเดาความหมายค าศัพท์ต่อความสามารถในการเข้าใจความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อผลของการใช้เทคนิคการเดาความหมายค าศัพท์ต่อความสามารถในการเข้าใจความหมาย
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ก าลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐาน (อ 32102) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม โดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายจ านวน 1 ห้อง ได้นักเรียนห้องมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 จ านวน 40 คน โดย
นักเรียนในห้องนี้ก าลังศึกษาอยู่ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ โดยใช้หนังสือและเอกสาร
ประกอบการเรียนอิงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท จ านวน 5 แผน 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการเดา
ความหมายของค าศัพท์จากบริบทก่อนและหลังเรียน ข้อสอบเป็นแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก และ
อัตนัยเขียนตอบท้ายข้อแต่ละข้อ รวมเป็นจ านวน 40 ข้อ 1 ฉบับ 40 คะแนน การทดสอบใช้เวลา 60 นาที 
แบบทดสอบทั้งฉบับมีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.33-0.67 ค่าอ านาจจ าแนก (r) 0.33-0.67 มีค่า
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.91 
 3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์
จากบริบทต่อความสามารถในการเข้าใจความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐมโดยใช้มาตราส่วน ประเมินค่า (Rating 
Scale) ตามวิธีของ Likert มี 5 ระดับความคิดเห็น คือ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง  
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เห็นด้วยน้อย เห็นด้วยน้อยที่สุด แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านประโยชน์
ของการใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท และด้านความพึงพอใจที่มีต่อเทคนิคการ
เดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับของแบบสอบถามมีค่าเท่ากับ 0.82 
 
การด าเนินการทดลอง 
 ผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการทดลองด้วยตนเองกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 คน  ในภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2559 ใช้เวลาในการเรียนการสอนเป็นเวลา 5 สัปดาห์ๆ ละ 2 คาบเรียนก่อนการเรียน 
ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 40 ข้อ ใช้เวลาในการทดสอบ 60 นาที ชี้แจง
วัตถุประสงค์ในการเรียนและวิธีการเรียนโดยการใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท 
จากนั้นท าการสอนโดยใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทจนครบ 5 แผน ผู้วิจัยให้
กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบหลังเรียนจ านวน 40 ข้อ  ใช้เวลาในการทดสอบ 60 นาที  ซึ่งเป็น
แบบทดสอบฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียนและท าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มี
ต่อการใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทต่อความสามารถในการเข้าใจความหมาย
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ น าผลคะแนนไปวิเคราะห์ค่าทางสถิติเปรียบเทียบความสามารถในการเข้าใจ
ความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังเรียนโดยการใช้เทคนิคการเดา
ความหมายของค าศัพท์จากบริบท โดยใช้สถิติ t-test แบบจับคู่  (Paired–Samples T-Test) 
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการใช้เทคนิคการเดา
ความหมายของค าศัพท์จากบริบทต่อความสามารถในการเข้าใจความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดย
น าค่าระดับที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย X  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบแล้วน าไปแปลค่า
ความหมายค่าระดับตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย สามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้ 
 1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเข้าใจความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดย
การใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทของกลุ่มตัวอย่าง สูงขึ้น หลังจากเรียนโดยใช้
เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 2. ผลของการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อผลของการใช้เทคนิคการเดา
ความหมายค าศัพท์จากบริบทต่อความสามารถในการเข้าใจความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  พบว่า 
นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีมากต่อการใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทโดยมี
ค่าเฉลี่ย ( X )  เท่ากับ 4.21 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.52 ส าหรับด้านที่มีค่าเฉลี่ย
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สูงสุด ได้แก่ ด้านความพึงพอใจที่มีต่อเทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท (ร้อยละ 88.4) 
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ได้แก่ ด้านเนื้อหา (ร้อยละ 80.08) และจากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีต่อผลของการใช้เทคนิคการเดาความหมายค าศัพท์จากบริบท จ านวน 3 ด้าน  สามารถสรุปจุดเด่น
และข้อที่ควรพิจารณาในแต่ละด้านได้ดังนี้ 
 2.1 ด้านเนื้อหา พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีมาก ( X = 4.04, S.D. = 0.55) โดย

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรก ได้แก่ ข้อที่ 1.6 บริบทมีความชัดเจนเอื้ออ านวยต่อการเดาค าศัพท์ ( X

= 4.07, S.D.= 0.57) และอันดับรองลงมาคือ ข้อ 1.2 ระดับภาษาของเนื้อหาเหมาะสมกับ
ความสามารถทางภาษาของนักเรียน ( X = 4.05, S.D.= 0.45) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ข้อ 1.5 
ระดับความยากง่ายของแบบฝึกหัดมีความเหมาะสม ( X = 4.02, S.D.= 0.57)  
 2.2 ด้านประโยชน์ของการใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท  พบว่า 
นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีมาก ( X = 4.18, S.D. = 0.52) โดยข้อที่ได้ค่าระดับเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 2.4 
สามารถน าเทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทไปใช้ได้จริงต่อไป ( X = 4.30, S.D. = 
0.56) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ได้แก่ ข้อ 2.1 เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท
สามารถช่วยในการบอกความหมายค าศัพท์ได้ ( X = 4.05, S.D. = 0.55) 
 2.3 ด้านความพึงพอใจที่มีต่อเทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท  พบว่า 
นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีมาก ( X = 4.42, S.D. = 0.50)  
 
การอภิปรายผล 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถอภิปลายผลได้ดังนี้ 
 1. จากผลการวิจัยข้อที่ 1 พบว่า ความสามารถในการเข้าใจความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ของกลุ่มตัวอย่างสูงขึ้นหลังเรียนโดยการใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้  
 1.1 ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการใช้บริบทสามารถช่วยพัฒนาทักษะและความรู้ด้าน
ค าศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทที่น ามาใช้สอนช่วย
ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษและสามารถบอกความหมายค าศัพท์ใน
ประโยคได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สลินดา โพธิ์พยัคฆ์ (2556) ณัฎฐพล 
คุปต์ธนโรจน์ (2554) นราวดี พันธุ์นรา (2552) เสาวนีย์  ณัฐฐาไกร (2549) Nation (2003) Walters 
(2006) Rodriguez และ Sadoski (2000) Gifford (1994) ที่ชี้ว่า เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์
จากบริบทนั้นสามารถช่วยให้ผู้เรียนที่ เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนค าศัพท์ที่ดีขึ้นได้ อีกท้ัง การสอนด้วยเทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทนั้น  
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สามารถช่วยให้ผู้เรียนที่มีความสามารถในการบอกความหมายของค าศัพท์ภาษาอังกฤษต่ ามีพัฒนา
ความสามารถในการบอกหรือตีความหมายของค าศัพท์ที่สูงขึ้น จากผลการวิจัยยังพบว่า การจัดการ
เรียนการสอนให้ผู้เรียนหาความหมายของค าศัพท์ด้วยเทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จาก
บริบทยังจะช่วยให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น อีกด้วย นอกจากนี้ ยัง
สอดคล้องกับ เนชั่น (Nation 1990: 130) และสุนิจ สุตัณฑวิบูลย์ (2550: 17-18)   ที่ให้ความเห็นในทาง
เดียวกันว่า เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทเป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ค าศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยขยายวงค าศัพท์ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดีโดยเมื่อพบค าศัพท์ที่ไม่
ทราบความหมายในบริบทและลองเดาความหมายของค าศัพท์นั้น  โดยใช้ตัวชี้แนะในบริบทที่ได้พบก็
จะช่วยให้มีโอกาสที่จะรู้ทั้งความหมายและการใช้ค าศัพท์นั้นเป็นอย่างดีจนสามารถน าไปใช้ได้ต่อไป 
ซึ่งการได้รู้จักค าศัพท์ใหม่ๆ ในบริบทนั้นดีกว่าการทราบเพียงความหมายของค าศัพท์นั้นจาก
พจนานุกรม อีกทั้งยังเป็นวิธีที่จะช่วยให้นักเรียนได้เห็นถึงความสัมพันธ์ของความหมายของค าศัพท์ ซึ่ง
ในระยะยาวหากนักเรียนน าเทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทนี้ไปใช้กับการอ่านก็จะ
เป็นการเพ่ิมปริมาณค าศัพท์ให้มากยิ่งขึ้นอีกท้ังยังสามารถช่วยให้นักเรียนเข้าใจความหมายแฝงของค า
ในบทอ่านได้หลากหลายมากขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท
ที่น ามาใช้สอนช่วยส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษนั้นเพราะ
แผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผนได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบความตรงของเนื้อเชิงคุณภาพและหา
ค่าความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 5 แผนจากผู้เชี่ยวชาญทางการสอนภาษาอังกฤษทั้ง 
3 ท่าน  อีกทั้งยังมีการเรียงล าดับตัวชี้แนะในบริบทจากชนิดของตัวชี้แนะไม่มีความง่ายไม่ซับซ้อนไป
จนถึงชนิดที่ยากและซับซ้อน ซึ่งสามารถท าให้นักเรียนสามารถท าความเข้าใจได้เป็นอย่างดีและไม่รู้สึก
สงสัยและคับข้องใจเมื่อผู้วิจัยท าการน าเสนอตัวชี้แนะชนิดอ่ืนๆ รวมไปถึงในแต่แผนการจัดการเรียนรู้
นั้นประกอบไปด้วยแบบฝึกหัดที่มีบริบทที่ชัดเจนและเอ้ือต่อการเดาความและตีความค าศัพท์ยากนั้นๆ
ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีอีกปัจจัยที่ส าคัญในการส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้เพ่ิมขึ้นนั้นมีอีกตัวแปรที่ส าคัญคือ การจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ซึ่งได้มีการ
ประยุกต์ตามแนวการสอนค าศัพท์ของ Nunan (1992) ซึ่งแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 5 แผนนั้นมี
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแนวการสอนค าศัพท์แบบใหม่ที่ได้มีการสังเคราะห์จากทฤษฏี
การสอนค าศัพท์ทั้งหมดรวม 5 ขั้นตอนประกอบด้วย ขั้นสังเกตตัวชี้แนะในประโยคที่มีบริบทที่
หลากหลาย (Notice) ขั้นศึกษาลักษณะของตัวชี้แนะในบริบทแต่ละชนิด (Study) ขั้นฝึกฝนใช้การใช้
ตัวชี้แนะที่พบเจอในบริบทที่แตกต่างกันออกไป (Practice) ขั้นการน าความรู้เกี่ยวกับตัวชี้แนะแต่ละ
ชนิดไปใช้ในบริบทที่หลากหลาย (Use) และขั้นกิจกรรมเพ่ิมเติมท้ายบทเรียน (Extended Activity) 
ซึ่งแต่ละขั้นตอนกระบวนการสอนในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้นั้นนักเรียนได้มีการเรียนรู้จากการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากการสังเกต แยกแยะ ศึกษาและฝึกฝนในสิ่งที่นักเรียนสนใจและเป็น
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เรื่องที่ใกล้ตัวส่งผลให้ผู้เรียนสนใจและอยากเรียนรู้เพ่ิมมากขึ้นและไม่รู้สึกเบื่อเพราะเทคนิคการสอน
ดังกล่าวนี้สามารถน าไปใช้ได้จริงในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
 1.2 ผู้วิจัยได้คัดเลือกบริบทที่นักวิชาการกล่าวถึงมากที่สุดและสามารถพบได้บ่อยอีก
ทั้งผู้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์ประเภทตัวชี้แนะในบริบทโดยพิจารณาจากค าอธิบายลักษณะของตัวชี้แนะ
ในบริบทแต่ละประเภทร่วมกับประเภทของตัวชี้แนะในบริบทที่ถูกอ้างถึงโดยศึกษาจากเอกสารและ
งานวิจั ยของ  Ames (1966) Artley (1943)  Deighton (1959)  Dulin (1970)  Johnson & Pearson 
(1984)  McCullough (1945)  Seibert (1945)  Spache & Berg (1955)  Walters (2006) Dale & O’ 
Rourke (1971: 28-32) Diane Lapp & James Flood (1983: 147-148) Dorothy Rubin (1985: 201-
206) Davis (1979: 161-163) เสงี่ยม โตรัตน์ (2524: 45-50) และสมุทร เซ็นเชาวนิช (2549: 15-20) 
ประกอบด้วย  ลักษณะตัวชี้แนะในบริบทที่คล้ายคลึงกัน 5 ประเภท ได้แก่ การใช้ค าจ ากัดความ 
(Definition) ยกตัวอย่างประกอบ (Example) ค าตรงข้ามและการเปรียบต่าง (Antonyms & Contrast) 
การกล่าวซ้ า (Restatement) และค าเหมือนและการเปรียบเหมือน (Synonyms & Comparison) ซึ่งใน
การสร้างบริบทให้กับค าศัพท์ประเภท non-word และตัวชี้แนะในแต่ละประโยคนั้น ผู้วิจัยสร้างให้มี
บริบทที่ชัดเจนและตัวชี้แนะที่เห็นได้ชัดเจนในการช่วยบอกความหมายของค าศัพท์แต่ละค าในบริบทจึง
สามารถลดความกังวลในการค านึงถึงความหมายของค าศัพท์ อีกทั้งยังช่วยให้ผู้เรียนลดความกังวล
จากการพบเจอค าศัพท์ยากแต่ไปให้ความสนใจในตัวของบริบทของค าศัพท์แทน ซึ่งจะช่วยให้ได้มาซึ่ง
ความหมายของค าศัพท์มากกว่า ดังนั้น เมื่อมีบริบทที่สามารถช่วยในการเดาความหมายของค าศัพท์
และตัวชี้แนะในบริบทของแต่ละประโยคที่จัดเจนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น นักเรียนจึงสามารถใช้เทคนิคการ
เดาความหมายค าศัพท์จากบริบทได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมรวมถึงกิจกรรมในการเรียนการสอนที่
สอดคล้องและเป็นขั้นตอนจากเนื้อหาง่ายไปสู่เนื้อหายาก ช่วยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนเทคนิค
การเดาความหมายค าศัพท์จากบริบทอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. จากผลการวิจัยข้อที่ 2 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นที่ดีมากต่อการใช้เทคนิคการเดา
ความหมายค าศัพท์จากบริบทต่อความสามารถในการเข้าใจความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยจากแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมเท่ากับ 4.21 แยกออกเป็นด้าน
ต่างๆ เรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ ด้านความพึงพอใจที่มีต่อเทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์
จากบริบท ( X = 4.42, S.D. = 0.50)  ด้านประโยชน์ของการใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์
จากบริบท ( X = 4.18, S.D. = 0.52) และด้านเนื้อหาที่ใช้สอนและแบบฝึกหัดโดยใช้เทคนิคการเดา
ความหมายของค าศัพท์จากบริบท  ( X = 4.04, S.D.= 0.55) ตามล าดับ 

  2.1 ด้านความพึงพอใจที่มีต่อเทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทอยู่ใน
ระดับดีมาก ( X = 4.42, S.D. = 0.50) โดยนักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้เทคนิคการเดา
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ความหมายของค าศัพท์จากบริบทอยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.42, S.D. = 0.50) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 
เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความสามารถการใช้
ทักษะในการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทโดยลดเวลาในการเปิดพจนานุกรมและการแปล
ตามตัวอักษรจึงสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เรียนได้ในระดับดีมาก ซึ่งสอดคล้องกับ  Nassaji 
(2003) กล่าวว่า ทักษะการเดาความหมายค าศัพท์จากบริบทท าให้ศักยภาพในการเรียนรู้ค าศัพท์ผ่าน
การอ่านและการฟังง่ายยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพราะว่า ผู้เรียนได้ใช้กลยุทธหรือเทคนิคการเดาความหมายของ
ค าศัพท์จากบริบทบ่อยที่สุดเมื่อได้พบเจอกับค าศัพท์ยากหรือค าศัพท์ที่ไม่ รู้ในบริบทและเป็นผู้เดา
ความหมายค าศัพท์ที่ดีซึ่งเป็นผู้ที่มีโอกาสสูงมากท่ีจะสามารถอนุมานหรือตีความหมายค าศัพท์ที่ไม่รู้ได้
อย่างเหมาะสมอีกทั้งยังได้เรียนรู้ค าศัพท์เหล่านั้นอีกด้วย  
 2.2 ด้านประโยชน์ของการใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทอยู่ใน
ระดับดีมาก ( X = 4.18, S.D. = 0.52) แยกเป็นประเด็นดังนี้  
 2.2.1 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 2.4 สามารถน าเทคนิคการเดาความหมายของ
ค าศัพท์จากบริบทไปใช้ได้จริงต่อไป ( X = 4.30, S.D. = 0.56) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้เรียนตระหนัก
ถึงประโยชน์ของการใช้เทคนิคการเดาความหมายค าศัพท์จากบริบทว่าสามารถน าไปใช้ได้จริงทั้งใน
และนอกห้องเรียน สอดคล้องกับที่ Prince (1996: 489) กล่าวถึงประโยชน์ของการเดาความหมาย
ค าศัพท์จากบริบทไว้ 3 ประการ ดังนี้ 1. ช่วยตีความความหมายของค าศัพท์จากบริบทและยังเป็น
ยุทธวิธีในการเรียนรู้ค าศัพท์ใหม่ๆ เช่น การอนุมานหรือสรุปความซึ่งเป็นประโยชน์ต่อไปเกี่ยว
กระบวนการเรียนรู้ทั้งนี้เพราะว่าผู้เรียนจะได้รับการปลูกฝังทัศนคติให้เกิดความมั่นใจซึ่งเป็น
เครื่องหมายของผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 2. ผู้เรียนได้เรียนรู้ค าศัพท์อย่างเป็นระบบภายใต้กฎเกณฑ์
การใช้ค าศัพท์เพ่ือการสื่อสาร 3. บริบทเป็นตัวบอกหรือชี้แนะวิธีการใช้ค าศัพท์นั้นๆได้อย่างเหมาะสม
ตามบริบท นอกจากนี้ เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทมีประโยชน์กับนักเรียน
เนื่องจากผู้วิจัยได้มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สาระเนื้อหาภาษาต่างประเทศที่ระบุจุดมุ่งหมาย
ตามแนวเรื่องสภายุโรปซึ่งมีความเหมาะสมกับประเภทของ  ตัวชี้แนะในแต่ละแผนและสอดคล้องกับ
ความต้องการและความจ าเป็นของนักเรียนซึ่งจะสามารถน าเอาเทคนิควิธีดังกล่าวไปใช้ในการทดสอบ
ค าศัพท์และบทอ่านที่ต้องเจอในชีวิตประจ าวันได้ 
 2.2.2 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ข้อ 2.1 เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์
จากบริบทสามารถช่วยในการบอกความหมายค าศัพท์ได้ ( X = 4.05, S.D. = 0.55)  ถึงแม้ว่าข้อ 2.1 
มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดแต่ก็ยังมีค่าระดับคะแนนอยู่ในระดับดีมากอาจเนื่องมาจากสาเหตุนักเ รียนยังไม่
คุ้นเคยกับการใช้เทคนิคการเดาความหมายค าศัพท์จากบริบทเท่าที่ควรทั้งนี้เพราะว่าผู้เรียนคุ้นเคยกับ
การเรียนค าศัพท์จากการแปลโดยครูผู้สอนหรือจากพจนานุกรมซึ่งเป็นการสอนแบบไม่เน้นการสื่อสาร
นั่นเองจึงท าให้ผู้เรียนจ าเป็นต้องมีการปรับตัวค่อนข้างมากในการใช้เทคนิควิธีที่ตนไม่คุ้นเคยเช่นนี้ 
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 2.3 ด้านเนื้อหาที่ใช้สอนและแบบฝึกหัดโดยใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์
จากบริบทอยู่ในระดับดีมาก ( X = 4.04, S.D. = 0.55) แยกเป็นประเด็นดังนี้  

  2.3.1 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 1.6 บริบทมีความชัดเจนเอ้ืออ านวยต่อการ
เดาค าศัพท์ ( X = 4.07, S.D.= 0.57) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนสามารถสังเกตเห็นบริบทที่จะเอ้ือ

ต่อการเดาความหมายของค าศัพท์ได้เป็นอย่างดี และตระหนักถึงการการเรียนรู้ค าศัพท์จากบริบทนั้น
จะช่วยเพ่ิมโอกาสให้กับผู้เรียนไม่เพียงแต่ความหมายแต่ยังรวมไปถึงบริบทที่แวดล้อมรวมไปถึง
โครงสร้างทางไวยากรณ์ซึ่งข้อความที่อ่านหรือได้ฟังนั้นมักแสดงถึงความเชื่อมโยงกับค าศัพท์หรือชนิด
ของค าอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง (Thornbury, 2006: 322) 
 2.3.2 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ข้อ1.5 ระดับความยากง่ายของแบบฝึกหัดมี
ความเหมาะสม ( X = 4.02, S.D. = 0.57) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากค าศัพท์ที่คัดเลือกมาใช้ในแบบฝึกหัด
นั้น  ผู้วิจัยมีการวิเคราะห์มาจากแนวเรื่องตามหลักสูตรแกนกลางโดยค านึงถึงความยากง่ายของ
ค าศัพท์ที่ เหมาะสมกับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่พบในหนังสือเรียนที่ผู้วิจัยได้น ามา
สังเคราะห์และคัดเลือกมาใช้ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ 
  
ปัญหาที่พบในการวิจัย  
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้พบปัญหาต่างๆ  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. เนื่องจากเทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทที่น ามาจัดการเรียนการสอนใน  
แค่ละคาบเรียนเป็นเพียงเนื้อหาส่วนหนึ่งของรายวิชา ภาษาอังกฤษ 3 เท่านั้น ซึ่งการจัดการเรียนการ
สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 5 แผน อาจต้องใช้เวลาเพ่ิมมากข้ึน  โดยเฉพาะนักเรียนบางกลุ่มที่
เป็นกลุ่มอ่อนหรือปานกลางซึ่งอาจมีการใช้เวลามากกว่า 25 นาทีที่ก าหนดไว้ตามแผนท าให้สัดส่วนใน
การเรียนเนื้อหาอ่ืนๆ ในรายวิชานี้ซึ่งมีความส าคัญเช่นกันต้องลดลงไป นอกจากนี้ การจัดการเรียน
การสอนในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนแต่สามารถวิเคราะห์ชนิดของตัวชี้แนะใน
บริบทได้ในรูปแบบของประโยคเท่านั้น  แต่ยังขาดการเชื่อมโยงไปยังลักษณะของบริบทที่กว้างขึ้น 
เช่น บทอ่านที่นักเรียนได้พบในชีวิตประจ าวันส่งผลให้ความสามารถในการวิเคราะห์ชนิดของตัวชี้แนะ
ในบริบทอาจจะไม่ต่อเนื่อง  หากต้องไปครูผู้สอนต้องท าการจัดการเรียนรู้เพ่ือต่อยอดไปในระดับของ
บทอ่านต่อไป ผู้เรียนอาจจะหยุดชะงักทักษะในการเชื่อมโยงทักษะในการบอกความหมายของค าศัพท์
โดยใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทไป 
 2. เนื่องจากเทคนิคการเดาความหมายค าศัพท์จากบริบทที่น ามาจัดการเรียนการสอน
เป็นเทคนิคการสอนค าศัพท์โดยเน้นการสื่อสารซึ่งไม่พบมากในการเรียนการสอนภาษาในโรงเรียน
ทั่วไปซึ่งจะเน้นการแปลค าศัพท์ให้ผู้เรียนโดยครูผู้สอนมากกว่า  จึงท าให้ผู้เรียนในตอนแรกนั้นยังไม่
คุ้นเคยการใช้เทคนิคดังกล่าวเท่าที่ควรแต่เมื่อมีการปรับตัวโดยการใช้วิธีการเรียนค าศัพท์ที่แตกต่าง
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จากกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเดิมที่เน้นการแปลรวมไปถึงการท่องจ าค าศัพท์และคุ้นเคยกับ
เทคนิคการเดาความหมายค าศัพท์จากบริบทได้ผู้เรียนก็สามารถน าเทคนิคดังกล่าวมาใช้ได้เป็นอย่างดี
ส่งผลให้กลายเป็นการเรียนรู้เพื่อเพ่ิมพูนทักษะแทนการจดจ าความหมายค าศัพท์แบบเดิมๆ ซ้ าๆ 
 3. เนื่องจากผู้เรียนในกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยได้คัดเลือกมาท าการทดลองนั้นมีการคละ
นักเรียนทั้งกลุ่มเก่ง กลางและอ่อนจึงท าให้มีผู้เรียนที่หลากหลายและส่งผลให้ผู้เรียนมีปัญหาด้านพ้ืน
ความรู้ค าศัพท์ในระดับที่แตกต่างกันออกไป นักเรียนบางคนสามารถเรียนรู้ความหมายของค าศัพท์ได้
จากการเดาความหมายของค าศัพท์ยากที่ตนพบได้จากบริบทรอบๆบริเวณของค าศัพท์นั้นๆ ในทาง
กลับกันนักเรียนที่มีพ้ืนค าศัพท์น้อยและต่ ากว่าระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก็ไม่สามารถ
เดาหรือตีความหมายของค าศัพท์ยากได้จากบริบทที่ตนพบหรือแม้กระทั้งไม่สามารถระบุและบอก
ชนิดของตัวชี้แนะในบริบทที่ได้พบได้ว่าเป็นตัวชี้แนะประเภทใด มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกับ
ค าศัพท์ยากหรือไม ่
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ข้อเสนอแนะจากผลงานวิจัย 
       ในขั้นกิจกรรม Extended activity นักเรียนควรมีการแลกเปลี่ยนกิจกรรมที่ตนเอง
ไปศึกษาเพ่ือเป็นการต่อยอดและน าเทคนิคการเดาความหมายค าศัพท์จากบริบทไปใช้นอกห้องเรียน  

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 อาจมีการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการบอกความหมายค าศัพท์
ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการเดาความหมายค าศัพท์จากบริบทกับวิธีสอนแนวสื่อสารแบบอื่น ศึกษา
และเปรียบเทียบการใช้เทคนิคการเดาความหมายค าศัพท์จากบริบทกับผู้เรียนในช่วงชั้นอื่นๆ ต่อไป  
 2.2 ในการพัฒนางานวิจัยต่อยอดขึ้นไปน่าจะมีการพัฒนาการใช้เทคนิคการเดา
ความหมายของค าศัพท์จากบริบทจากประโยคที่สามารถพบเจอได้ทั่วไป ไปสู่บริบทแต่ละชนิดที่
สามารถพบได้ในบริบทต่างๆ  ในย่อหน้าที่กว้างกว่าประโยคๆเดียว หลังจากการใช้เทคนิคการเดา
ความหมายค าศัพท์จากบริบทที่พบในย่อหน้าแล้วก็อาจจะขยายไปสู่เนื้อเรื่องที่พบเห็นจริงใน
ชีวิตประจ าวัน (Authentic texts) ที่ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ในการทดสอบเพ่ือสอบเข้าในระดับที่
สูงขึ้นซึ่งลักษณะของเนื้อเรื่องที่น ามาใช้ควรเป็นไปตามแนวเรื่องที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรแกนกลางและ
สภายุโรปได้ก าหนดไว้ว่าผู้เรียนระดับใดควรเรียนรู้แนวเรื่องชนิดใดแนวใดนั่นเอง 
 2.3 สถานศึกษาหรือโรงเรียนควรให้ความส าคัญในการเรียนรู้ค าศัพท์ของนักเรียนใน 
แต่ละระดับเพ่ือแน่ใจว่านักเรียนได้เรียนรู้ค าศัพท์เพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใดในแต่ละช่วงชั้น โดยโรงเรียน
อาจจัดท ารายการค าศัพท์ (Word Lists) ที่นักเรียนควรรู้และมีการทดสอบนักเรียนตามรายการ
ค าศัพท์ที่นักเรียนควรรู้ในแต่ละช่วงชั้น 
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 2.4 ในการวิจัยครั้งต่อไปอาจมีการเปลี่ยนรูปแบบการวิจัยเป็นแบบการทดลอง 2 
กลุ่ม (Two-groups design) เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการใช้เทคนิคการเดาความหมายค าศัพท์จาก
บริบทกับนักเรียนที่มีความสามารถแต่ละกลุ่มที่แยกกลุ่มเก่ง กลาง อ่อนเพ่ือศึกษาผลการใช้เทคนิค
ของนักเรียนในแต่ละกลุ่มและกลุ่มใดสามารถเรียนรู้ได้ดีที่สุดหรืออาจมีการน าเอาเทคนิคการเดา
ความหมายค าศัพท์จากบริบทไปใช้ทดลองวิจัยควบคู่ไปกับทักษะการอ่านชนิดอ่ืนๆ อาทิ เช่น การ
อ่านเพื่อความเข้าใจ การอ่านคิดวิเคราะห์ในระดับท่ีสูงขึ้น 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของตารางก าหนด

แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาวโดยใช้เทคนิคการเดาความหมายค าศัพท์จากบริบทตามจุดประสงค์
การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ต่อความสามารถในการเข้าใจความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  

ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5   
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
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แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของตารางก าหนด
แผนการจัดการเรียนรู้ระยะยาวโดยใช้เทคนิคการเดาความหมายค าศัพท์จากบริบทตามจุดประสงค์

การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ต่อความสามารถในการเข้าใจความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

 

ค าชี้แจง: กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องความคิดเห็นของข้อค าถามและหากท่านมี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้เขียนลงในข้อเสนอแนะท่ีก าหนดให้ โดยมีค่าระดับความคิดเห็นดังต่อไปนี้ 
+1 แทนเมื่อแน่ใจว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในตารางก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ระยะยาว โดยใช้เทคนิคการสอนค าศัพท์จากบริบทมีความเหมาะสม 
0 แทนเมื่อไม่แน่ใจว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในตารางก าหนดแผนการจัดการ

เรียนรู้ระยะยาว โดยใช้เทคนิคการสอนค าศัพท์จากบริบทมีความเหมาะสม 
-1 แทนเมื่อแน่ใจว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในตารางก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ระยะยาว  โดยใช้เทคนิคการสอนค าศัพท์จากบริบทไม่มีความเหมาะสม 
 

Unit Type of 
context clue 

Themes of 
vocabulary 

Lesson objective ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
-1 0 +1 

1 Definition 
Clue 

Environment   To identify the 
type of definition 
clue from context.  

    

   To identify the 

word meaning 

from context clue. 

    

2 Example 
Clue 

Science and 
Technology                          

To identify the 
type of example 
clue from context.  

    

   To identify the 
word meaning 
from context clue. 
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Unit Type of 
context clue 

Themes of 
vocabulary 

Lesson 
objective 

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
-1 0 +1 

3 Antonyms & 
Contrast clue 

People & 
Relationships 

To identify the 
type of Antonyms 
& Contrast clue 
from context.  

    

   To identify the 

word meaning 

from context clue. 

    

4 Restatement 
Clue  

Occupation & 
Education 

To identify the 
type of Restatement 
Clue from context.  

    

   To identify the 

word meaning 

from context clue. 

    

5 Synonyms & 
Comparison 
Clue 

Entertainment 
& Recreation                          

To identify the 
type of Synonyms 
& Comparison 
Clue from context.  

    

   To identify the 

word meaning 

from context clue. 

    

 

ผู้ประเมิน ……………………………………………………… 
     ……………../………..…../………..…… 

                         วัน/เดือน/ปี 
         ขอขอบพระคุณในความร่วมมืออย่างสูง 
               นางสาวกัญญา   คงหมวก 

             (ผู้วิจัย) 
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ภาคผนวก ข 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของตารางก าหนดแผนการจัดการ
เรียนรู้ระยะยาวโดยใช้เทคนิคการเดาความหมายค าศัพท์จากบริบทตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่

ก าหนดไว้ต่อความสามารถในการเข้าใจความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
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ตารางที่ 4 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของตารางก าหนดแผนการ
จัดการเรียนรู้ระยะยาวโดยใช้เทคนิคการเดาความหมายค าศัพท์จากบริบทตามจุดประสงค์การเรียนรู้ที่
ก าหนดไว้ต่อความสามารถในการเข้าใจความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

 
Unit Type of 

context clue 
Themes of 
vocabulary 

Lesson 
objective 

ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

รวม ค่า 
IOC 

1 2 3 
1 Definition 

Clue 
Environment   To identify the 

type of definition 
clue from context.  

1 1 1 3 1 

   To identify the 
word meaning 
from context clue. 

1 1 1 3 1 

2 Example 
Clue 

Science and 
Technology                          

To identify the 
type of example 
clue from context.  

1 1 1 3 1 

   To identify the 
word meaning 
from context clue. 

1 1 1 3 1 

3 Antonyms & 
Contrast clue 

People & 
Relationships 

To identify the 
type of Antonyms 
& Contrast clue 
from context.  

1 1 1 3 1 

   To identify the 
word meaning 
from context clue. 

1 1 1 3 1 

4 Restatement 
Clue  

Occupation & 
Education 

To identify the 
type of Restatement 
Clue from context.  

1 1 1 3 1 

   To identify the 
word meaning 
from context clue. 

1 1 1 3 1 

5 Synonyms & 
Comparison 
Clue 

Entertainment 
& Recreation                          

To identify the 
type of Synonyms 
& Comparison 
Clue from context.  

1 1 1 3 1 

   To identify the 
word meaning 
from context clue. 

1 1 1 3 1 

 



 
 

124 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ภาคผนวก ค 
รายการค าศัพท์ท่ีน ามาใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้ 

โดยใช้เทคนิคการเดาความหมายค าศัพท์จากบริบทท้ัง 5 แผน 
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รายการค าศัพท์ท่ีน ามาใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้  
โดยใช้เทคนิคการเดาความหมายค าศัพท์จากบริบทท้ัง 5 แผน 

Unit 1 Environment 
 

(ธรรมชาติ (Nature) สภาพอากาศและฤดูกาล (Weather) สภาพอากาศ (Climate) ภัย
ธรรมชาติ (Natural disasters) แหล่ง ธรรมชาติของโลก (Natural world) 

 
extinction circumstance disasters hydrosphere drought   

destruction habitat constellation diminish  geothermal  astronomers   
biodiversity  enormous  climatology  meteorite 

 
Unit 2 Science & Technology 

 
(เหตุและผล (Cause and Effect) การติดต่อสื่อสาร (Communication) ภาษา (Language) 

อุปกรณ์อ านวยความสะดวก (Machine & Gadgets) 
 

materials    instruction    equipment    manufacturer    vehicle   precaution       
biofuel       transportation   hazard       technophobe    marine mammal    

physical science    run out      
surface feature   advantage 

 
Unit 3 People & Relationships 

 
ชีวิต (Life) ตัวเอง (Personal identification) อารมณ์และความรู้สึก (Moods & feeling) 

การซื้อขาย (Selling & buying) (Shopping) เงินและการใช้เงิน (Money and spending) อาหาร
และเครื่องดื่ม (Foods & beverages) สัญญา (Promise) การบ่น (Complaints) การด าเนินชีวิต 
(Lifestyle) บุคลิ กภาพและลั กษณะของบุคคล (People’s character & appearance) บ้ าน 
(House & home) เหตุการณ์ ในชี วิต (Life events) ชี วิตประจ าวัน (Daily life) ครอบครัว 
(Families) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal relationships) บุคลิกภาพส่วนบุคคล 
(Personal style) บุคคลที่มีชื่อเสียง (Famous people) งานบ้าน (Domestic tasks) 
 



   126 
  

 
 

traditional   exhausted   sympathetic  deny   frustrated   
 disappointed   concentrate    chore   ambitious  eccentric   

vulnerable  ecstatic   logical   pessimistic  brutal 
 
 
 

Unit 4 Occupation & Education 
 

(โรงเรียน (Schools) งาน (Job) การสัมภาษณ์งาน (Job Interview) การจ้างงาน 
(Employment) ภาษา (Language) 

announce   acknowledge   invest   compulsory   responsibility   
generate    achievement   approach intellectual  determine   

potential   involve  emphasis   approval   conscience  
 

Unit 5 Entertainment & Recreation 
 

การบริการ (Services) สถานที่ต่างๆ (Places) การท่องเที่ยว (Travel for tourism) เวลาว่าง 
(Free time & Recreation) วันหยุด (Holiday) กีฬาและอุปกรณ์กีฬา (Sport and equipment) 
ภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ (Film & TV program) การโฆษณา (Advertisement) นิทาน 
(Fable) ความเชื่อส่วนบุคคล (Superstitions)   
 

sightseeing   encounter    idyllic   satisfaction  receive    
spectator   accommodation  reservation   overseas  glamorous   commemorate   

fabulous  sarcastic   alternative   recommend 
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ภาคผนวก ง 
แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความสอดคล้องของ 

แผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 5 แผนการจัดการเรียนรู้ 
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แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 5 
แผนการจัดการเรียนรู้ 

ค าชี้แจง: กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องความคิดเห็นของข้อค าถามและหากท่านมี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้เขียนลงในข้อเสนอแนะท่ีก าหนดให้ โดยมีค่าระดับความคิดเห็นดังต่อไปนี้ 
+1 แทนเมื่อแน่ใจว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในตารางก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ 
 โดยใช้เทคนิคการสอนค าศัพท์จากบริบทมีความเหมาะสม 
0 แทนเมื่อไม่แน่ใจว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในตารางก าหนดแผนการจัดการ
เรียนรู้ 

โดยใช้เทคนิคการสอนค าศัพท์จากบริบทมีความเหมาะสม 
-1 แทนเมื่อแน่ใจว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในตารางก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ 
 โดยใช้เทคนิคการสอนค าศัพท์จากบริบทไม่มีความเหมาะสม 

รายการประเมิน ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
-1 0 +1 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1     
1. สาระส าคัญ     
 1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้     
 1.2 สอดคล้องกับเนื้อหา     
2. จุดประสงค์การเรียนรู้     
 2.1 สอดคล้องกับเนื้อหา     
 2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้     
 2.3 สอดคล้องกับการเรียนรู้และการประเมินผล     
3. เนื้อหา     
 3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้     
 3.2 สอดคล้องกับสาระและมาตรฐาน     
 3.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล     
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้     
 4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้     
 4.2 สอดคล้องกับเนื้อหา     
 4.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล     
5. สื่อการจัดการเรียนรู้     
 5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้     
 5.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้     
6. การวัดและการประเมินผล     
 6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้     
 6.2 สอดคล้องกับเนื้อหา     
 6.3 สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้     
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รายการประเมิน ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
-1 0 +1 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2     
1. สาระส าคัญ     
 1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้     
 1.2 สอดคล้องกับเนื้อหา     
2. จุดประสงค์การเรียนรู้     
 2.1 สอดคล้องกับเนื้อหา     
 2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้     
 2.3 สอดคล้องกับการเรียนรู้และการประเมินผล     
3. เนื้อหา     
 3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้     
 3.2 สอดคล้องกับสาระและมาตรฐาน     
 3.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล     
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้     
 4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้     
 4.2 สอดคล้องกับเนื้อหา     
 4.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล     
5. สื่อการจัดการเรียนรู้     
 5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้     
 5.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้     
6. การวัดและการประเมินผล     
 6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้     
 6.2 สอดคล้องกับเนื้อหา     
 6.3 สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้     
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รายการประเมิน ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
-1 0 +1 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3     
1. สาระส าคัญ     
 1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้     
 1.2 สอดคล้องกับเนื้อหา     
2. จุดประสงค์การเรียนรู้     
 2.1 สอดคล้องกับเนื้อหา     
 2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้     
 2.3 สอดคล้องกับการเรียนรู้และการประเมินผล     
3. เนื้อหา     
 3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้     
 3.2 สอดคล้องกับสาระและมาตรฐาน     
 3.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล     
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้     
 4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้     
 4.2 สอดคล้องกับเนื้อหา     
 4.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล     
5. สื่อการจัดการเรียนรู้     
 5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้     
 5.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้     
6. การวัดและการประเมินผล     
 6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้     
 6.2 สอดคล้องกับเนื้อหา     
 6.3 สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้     
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รายการประเมิน ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
-1 0 +1 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4     
1. สาระส าคัญ     
 1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้     
 1.2 สอดคล้องกับเนื้อหา     
2. จุดประสงค์การเรียนรู้     
 2.1 สอดคล้องกับเนื้อหา     
 2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้     
 2.3 สอดคล้องกับการเรียนรู้และการประเมินผล     
3. เนื้อหา     
 3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้     
 3.2 สอดคล้องกับสาระและมาตรฐาน     
 3.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล     
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้     
 4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้     
 4.2 สอดคล้องกับเนื้อหา     
 4.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล     
5. สื่อการจัดการเรียนรู้     
 5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้     
 5.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้     
6. การวัดและการประเมินผล     
 6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้     
 6.2 สอดคล้องกับเนื้อหา     
 6.3 สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้     
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รายการประเมิน ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
-1 0 +1 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5     
1. สาระส าคัญ     
 1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้     
 1.2 สอดคล้องกับเนื้อหา     
2. จุดประสงค์การเรียนรู้     
 2.1 สอดคล้องกับเนื้อหา     
 2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้     
 2.3 สอดคล้องกับการเรียนรู้และการประเมินผล     
3. เนื้อหา     
 3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้     
 3.2 สอดคล้องกับสาระและมาตรฐาน     
 3.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล     
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้     
 4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้     
 4.2 สอดคล้องกับเนื้อหา     
 4.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล     
5. สื่อการจัดการเรียนรู้     
 5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้     
 5.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้     
6. การวัดและการประเมินผล     
 6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้     
 6.2 สอดคล้องกับเนื้อหา     
 6.3 สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้     

 
ผู้ประเมิน ………………………………………………………

        ……………../………..…../………..…… 
            วัน / เดือน / ปี 
 ขอขอบพระคุณในความร่วมมืออย่างสูง 
        นางสาวกัญญา  คงหมวก 
                     (ผู้วิจัย) 
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ภาคผนวก จ 
ตารางท่ี 5 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 5  

แผนการจัดการเรียนรู้ 
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ตารางท่ี 5 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ทั้ง 5 แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

รายการประเมิน ความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ

คนที่ 

รวม ค่า  
IOC 

1 2 3 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1      
1. สาระส าคัญ      
 1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 3 1 
 1.2 สอดคล้องกับเนื้อหา 1 1 1 3 1 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้      
 2.1 สอดคล้องกับเนื้อหา 1 1 1 3 1 
 2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 1 1 1 3 1 
 2.3 สอดคล้องกับการเรียนรู้และการประเมินผล 1 1 1 3 1 
3. เนื้อหา      
 3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 3 1 
 3.2 สอดคล้องกับสาระและมาตรฐาน 1 1 1 3 1 
 3.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล 1 1 1 3 1 
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้      
 4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 3 1 
 4.2 สอดคล้องกับเนื้อหา 1 1 1 3 1 
 4.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล 1 1 1 3 1 
5. สื่อการจัดการเรียนรู้      
 5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 3 1 
 5.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 1 1 1 3 1 
6. การวัดและการประเมินผล      
 6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 3 1 
 6.2 สอดคล้องกับเนื้อหา 1 1 1 3 1 
 6.3 สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ 1 1 1 3 1 
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รายการประเมิน ความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ

คนที่ 

รวม ค่า  
IOC 

1 2 3 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2      
1. สาระส าคัญ      
 1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 3 1 

 1.2 สอดคล้องกับเนื้อหา 1 1 1 3 1 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้      

 2.1 สอดคล้องกับเนื้อหา 1 1 1 3 1 

 2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 1 1 1 3 1 

 2.3 สอดคล้องกับการเรียนรู้และการประเมินผล 1 1 1 3 1 

3. เนื้อหา      

 3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 3 1 

 3.2 สอดคล้องกับสาระและมาตรฐาน 1 1 1 3 1 

 3.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล 1 1 1 3 1 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้      

 4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 3 1 

 4.2 สอดคล้องกับเนื้อหา 1 1 1 3 1 

 4.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล 1 1 1 3 1 

5. สื่อการจัดการเรียนรู้      

 5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 3 1 

 5.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 1 1 1 3 1 

6. การวัดและการประเมินผล      

 6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 3 1 

 6.2 สอดคล้องกับเนื้อหา 1 1 1 3 1 

 6.3 สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ 1 1 1 3 1 
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รายการประเมิน ความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ

คนที่ 

รวม ค่า  
IOC 

1 2 3 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3      
1. สาระส าคัญ      
 1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 3 1 

 1.2 สอดคล้องกับเนื้อหา 1 1 1 3 1 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้      

 2.1 สอดคล้องกับเนื้อหา 1 1 1 3 1 

 2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 1 1 1 3 1 

 2.3 สอดคล้องกับการเรียนรู้และการประเมินผล 1 1 1 3 1 

3. เนื้อหา      

 3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 3 1 

 3.2 สอดคล้องกับสาระและมาตรฐาน 1 1 1 3 1 

 3.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล 1 1 1 3 1 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้      

 4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 3 1 

 4.2 สอดคล้องกับเนื้อหา 1 1 1 3 1 

 4.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล 1 1 1 3 1 

5. สื่อการจัดการเรียนรู้      

 5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 3 1 

 5.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 1 1 1 3 1 

6. การวัดและการประเมินผล      

 6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 3 1 

 6.2 สอดคล้องกับเนื้อหา 1 1 1 3 1 

 6.3 สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ 1 1 1 3 1 
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รายการประเมิน 
  

ความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ

คนที่ 

รวม ค่า  
IOC 

1 2 3 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4      
1. สาระส าคัญ      
 1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 3 1 

 1.2 สอดคล้องกับเนื้อหา 1 1 1 3 1 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้      

 2.1 สอดคล้องกับเนื้อหา 1 1 1 3 1 

 2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 1 1 1 3 1 

 2.3 สอดคล้องกับการเรียนรู้และการประเมินผล 1 1 1 3 1 

3. เนื้อหา      

 3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 3 1 

 3.2 สอดคล้องกับสาระและมาตรฐาน 1 1 1 3 1 

 3.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล 1 1 1 3 1 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้      

 4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 3 1 

 4.2 สอดคล้องกับเนื้อหา 1 1 1 3 1 

 4.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล 1 1 1 3 1 

5. สื่อการจัดการเรียนรู้      

 5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 3 1 

 5.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 1 1 1 3 1 

6. การวัดและการประเมินผล      

 6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 3 1 

 6.2 สอดคล้องกับเนื้อหา 1 1 1 3 1 

 6.3 สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ 1 1 1 3 1 
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รายการประเมิน ความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ

คนที่ 

รวม ค่า  
IOC 

1 2 3 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5      
1. สาระส าคัญ      
 1.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 3 1 

 1.2 สอดคล้องกับเนื้อหา 1 1 1 3 1 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้      
 2.1 สอดคล้องกับเนื้อหา 1 1 1 3 1 

 2.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 1 1 1 3 1 

 2.3 สอดคล้องกับการเรียนรู้และการประเมินผล 1 1 1 3 1 

3. เนื้อหา      
 3.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 3 1 

 3.2 สอดคล้องกับสาระและมาตรฐาน 1 1 1 3 1 

 3.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล 1 1 1 3 1 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้      
 4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 3 1 

 4.2 สอดคล้องกับเนื้อหา 1 1 1 3 1 

 4.3 สอดคล้องกับการวัดและประเมินผล 1 1 1 3 1 

5. สื่อการจัดการเรียนรู้      
 5.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 3 1 

 5.2 สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ 1 1 1 3 1 

6. การวัดและการประเมินผล      
 6.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 3 1 

 6.2 สอดคล้องกับเนื้อหา 1 1 1 3 1 

 6.3 สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ 1 1 1 3 1 
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ภาคผนวก ฉ 
รายการค าศัพท์ท่ีไม่มีจริง (Pseudo words or Non-Words) ที่น ามาใช้ในแบบทดสอบ 

วัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท ์
จากบริบทก่อนและหลังเรียน (Pretest-Posttest for Context Clues) 
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รายการค าศัพท์ท่ีไม่มีจริง (Pseudo words or Non-Words) 

ล าดับ

ที ่

ค าศัพท์ ล าดับ

ที ่

ค าศัพท์ ล าดับ

ที ่

ค าศัพท์ ล าดับ

ที ่

ค าศัพท์ 

1 abrogative 26 descript 51 induption 76 sunscribe 
2 acklon 27 detailoring 52 jarvis 77 sircastic 
3 adair 28 dogmile 53 justal 78 speetral 
4 aistrope 29 dowrick 54 ludierous 79 scudamore 
5 almanical 30 dreconite 55 lypocrisy 80 scurrlize 
6 baldock 31 duffin 56 menstruable 81 semaphrodite 
7 bafour 32 eckett 57 misabrogate 82 snell 
8 bance 33 eldred 58 moffat 83 stace 
9 bastionate 34 eluctant 59 mundy 84 stimulcrate 
10 batcock 35 escrotal 60 obsolate 85 suddery 
11 benevolate 36 flutual 61 preachet 86 sapirical 
12 berrow 37 galpin 62 pauling 87 telerant 
13 bodelate 38 glandle 63 pernicate 88 tooley 
14 buttle 39 gumm 64 pocock 89 troake 
15 cambule 40 gummer 65 quorant 90 trudgeon 
16 cantileen 41 hapgood 66 regrain 91 twose 
17 channing 42 haque 67 ralling 92 utilisk 
18 charlett 43 homglyph 68 recenticle 93 venn 
19 combustulate 44 horobin 69 reservory 94 vickery 
20 condimented 45 horozone 70 retrogradient 95 webbert 
21 connery 46 hoult 71 ridout 96 whaley 
22 contoral 47 hubbard 72 rudge 97 whitrow 
23 contrival 48 humberoid 73 reatangle 98 wilding 
24 cottonwool 49 imigate 74 scother 99 woolnough 
25 degate 50 infecent 75 shringent 100 wray 
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ภาคผนวก ช 
แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ 

วัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์ 
จากบริบทก่อนและหลังเรียน (Pretest-Posttest for Context Clues) 
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แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท
ก่อนและหลังเรียน (Pretest-Posttest for Context Clues) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5  

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

ค าชี้แจง: กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องความคิดเห็นของแบบทดสอบในแต่ละข้อและหากท่านมี
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมให้เขียนลงในข้อเสนอแนะที่ก าหนดให้ โดยมีค่าระดับความคิดเห็นดังต่อไปนี้ 
 +1 หมายถึง แน่ใจว่า ข้อค าถามวัดได้ตรงกับจุดประสงค์ 
  0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่า ข้อค าถามวัดได้ตรงกับจุดปรงสงค์ 
 -1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามวัดไม่ตรงกับจุดประสงค์ 

Objectives Test items IOC ข้อเสนอแนะ 
-1 0 +1 

To identify 
type of 
definition 
clue and 
meaning  
of word. 

1. Ludierous refers to something which 
is very large in size, quantity, or extent. 
Type of clue: 
_________________________ 
a. Available b. Typical  
c. Historical d. Enormous 

    

 2. Descript is the variety of life on Earth. 
Type of clue: 
_________________________ 
a. Science                 b. Application 
c. Biodiversity d. Biology 

    

 3. Connery is described as a scientific 
observer of the celestial bodies and 
stars. 
Type of clue: 
_________________________ 
a. Astronomer b. Philosopher 
c. Advisor                 d. Customer 

    

 4. Vickery can be defined as the act or 
process of coming to an end or dying out. 
Type of clue: 
_________________________ 
a. Alive  b. Strategy 
c. Extinction d. Income 
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Objectives Test items IOC ข้อเสนอแนะ 
-1 0 +1 

To identify 
type of 
definition 
clue and 
meaning of 
word. 

5. Reservory is known as a piece of rock 
or other matter from space that has 
landed on earth. 
Type of clue: 
________________________ 
a. Meteorite            b. Comet  
c. Moon              d. Planet 

    

 6. Charletts are a kind of the worst event, 
especially one occurring suddenly and 
causing great loss of life, damage,  or 
hardship.  
Type of clue: 
_________________________ 
a. Varieties              b. Faculties 
c. Cheats              d. Disasters 

    

 7. Berrow means to make or cause to 
seem smaller, less, or less important. 
Type of clue: 
_________________________ 
a. Increase                b. Diminish 
c. Add  d. Rise 

    

 8. Any of the groups of stars in the sky 
that seem to form a pattern and have 
been given names are called homglyph. 
Type of clue: 
_________________________ 
a. universe                 b. galaxy  
c. milky way d. constellation 

    

 9. The existing or state of affairs surrounding 
and affecting an agent is called ridout.  
Type of clue: 
_________________________ 
a. circumstance b. quality  
c. natural                d. issue 
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Objectives Test items IOC ข้อเสนอแนะ 
-1 0 +1 

To identify 
type of 
definition 
clue and 
meaning  
of word. 

10. Induption was the action or process 
of causing so much damage to something 
that it no longer exists or cannot be 
repaired. 
Type of clue: 
_________________________ 
a. Importance b. Result  
c. Destruction d. Process 

    

 11. Cantileen is described as a period  
of unusually dry weather that causes 
many problems. 
Type of clue: 
_________________________ 
a. Flood                 b. Drought 
c. Richness                 d. Wealth 

    

 12. Humberoid is water in liquid and 
frozen forms in groundwater, oceans, 
lakes and streams. 
Type of clue: 
_________________________ 
a. Condition b. Method 
c. Theory                d. Hydrosphere 

    

 13. Preachet is the place or environment 
where a plant or animal naturally or 
normally lives. 
Type of clue: 
_________________________ 
a. habitat                 b. nest  
c. room                 d. area 

    

 14. Suddery can be defined as the heat 
in the interior of the earth. 
Type of clue: 
_________________________ 
a. Ground                b. Thermometer 
c. Geothermal           d. Energy source 
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Objectives Test items IOC ข้อเสนอแนะ 
-1 0 +1 

To identify 
type of 
definition 
clue and 
meaning  
of word. 

15. Weather conditions averaged over  
a period of time is called pocock.  
Type of clue: 
_________________________ 
a. climatology b. temperature 
c. condition d. air 

    

 16. High pressure was used to drive 
compressors and other gummer,  
such as SEER, single-stage compressor, 
and refrigerant. 
Type of clue: 
_________________________ 
a. element                  b. factor  
c. system                  d. equipment 

    

 17. Horozone such as high-speed rail, 
train, subways, bus, and ferry are 
becoming easier day by day. 
Type of clue: 
_________________________ 
a. technology             b. transportation 
c. innovation  d. progress 

    

 18. Every street was jam-packed with 
staces, e.x. cars, trucks, buses and 
motorcycles. 
Type of clue: 
_________________________ 
a. vehicles                  b. changes 
c. objects                  d. purposes 

    

 19. The microwave ecketts on the box 
are very clear, for example, turn on the 
button, set the time and apply microwave 
specific items. 
Type of clue: 
_________________________ 
a. applications b. information 
c. instructions d. collections 
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Objectives Test items IOC ข้อเสนอแนะ 
-1 0 +1 

To identify 
type of 
example  
clue and 
meaning  
of word. 

20. They accept most of modern bafour 
including the age of the earth, but reject 
much of modern biology or looks to it 
for evidence that evolution by natural 
selection is incorrect. 
Type of clue: 
_________________________ 
a. physical science   
b. documentary 
c. success in science  
d. scope of studying 

    

 21. We will basically export natural 
resources and raw acklons to China, e.g. 
chemicals, fuels, plastics, cotton, and coal. 
Type of clue: 
_________________________ 
a. goods               b. subjects 
c. objects               d. materials 
 

    

 22. Telephone snells, especially iPhone 
and Samsung, believe a variety of emergency 
and remote features will be best sellers. 
Type of clue:  
 
_________________________ 
a. creators             b. manufacturers         
c. households        d. department stores 
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Objectives Test items IOC ข้อเสนอแนะ 
-1 0 +1 

To identify 
type of 
example clue 
and meaning 
of word. 

23. Real-time systems often need special 
baldocks to guard against possible 
breakdown of the computer. Specifically, 
use a secure password for network access 
controls, use a virus scanner and back up 
important files. 
Type of clue: 
_________________________ 
a. suggestion b. conservation 
c. precautions d. information 
 

    

 24. There are many venns of using 
computer in your work: make different 
task easier, save time, reduce the overall 
cost, etc. 
Type of clue: 
_________________________ 
a. advantages            b. negative sides 
c. functions d. successes 
 

    

 25. There are many laboratory galpins 
like high voltages, high and low pressures 
and temperatures. 
Type of clue: 
_________________________ 
a. changes                 b. develops 
c. guides                 d. hazards 
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Objectives Test items IOC ข้อเสนอแนะ 
-1 0 +1 

To identify 
type of 
example clue 
and meaning 
of word. 

26. My mom is a dowrick; as an example, 
she is afraid of using technological 
devices and doesn’t use computers or 
smart phones. 
Type of clue: 
_________________________ 
a. technophobe   
b. technology addict  
c. technology branch   
d. technology equipment 
 

    

 27. The city plans that 70-90 % of cars 
will run on electricity or moffat, including 
ethanol, propanol and biodiesel by 2025.  
Type of clue: 
_________________________ 
a. petroleum b. power  
c. biofuel                 d. resource 
 

    

 28. Twose include animals such as seals, 
whales, manatees, sea otters and polar 
bears. 
Type of clue: 
_________________________ 
a. wild animal         b. marine mammal 
c. reptiles              d. amphibian 
 
 

    

 



   149 
  

 
 

Objectives Test items IOC ข้อเสนอแนะ 
-1 0 +1 

To identify 
type of 
example clue 
and meaning 
of word. 
 

29. Uranus has interesting webbert.  For 
instance, it doesn't have a solid surface 
like the Earth does. 
Type of clue: 
_________________________ 
a. covering                b. component 
c. surface features     d. continental 

    

 30. We will scurrlize petrol in nearly 
future especially lack of oil and natural 
gas. 
Type of clue: 
_________________________ 
a. fulfill                b. complete 
c. need                d. run out 

    

 31. Their house was a escrotal four 
bedroom. In contrast, our house was 
modern bedroom. 
Type of clue: 
_________________________ 
a. fashionable b. normal  
c. traditional d. simply 

    

 32. Although I'm not pauling myself the 
foods that I love, I'm just accepting eating 
smaller amounts instead. 
Type of clue: 
_________________________ 
a. accepting b. denying 
c. allowing                d. advising 
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Objectives Test items IOC ข้อเสนอแนะ 
-1 0 +1 

To identify 
type of 
antonyms & 
contrast clue 
and meaning 
of word. 

33. By the end of the day,  we were all 
feeling very tired and condimented. By 
contrast, our children felt energetic and 
happy all the day. 
Type of clue: 
_________________________ 
a. frustrated b. silly  
c. indifferent d. uninterested 

    

 34. Most children are interested in the 
activities and they imigate well. Conversely, 
some students don’t pay attention to 
anything. 
Type of clue: 
_________________________ 
a. provide                 b. create  
c. concentrate            d. break 

    

 35. I gave him a slightly eldred look while 
he felt satisfied to go away. 
Type of clue: 
_________________________ 
a. happy  b. insane  
c. disappointed d. mad 

    

 36. Unlike, the almanical smile he always 
gives to me, he was indifferent when he 
hit his wife. 
Type of clue: 
_________________________ 
a. sympathetic b. alert 
c. creative                 d. logical 
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Objectives Test items IOC ข้อเสนอแนะ 
-1 0 +1 

To identify 

type of 

antonyms & 

contrast clue 

and meaning 

of word. 

37. While the children were each assigned 
different household duffins, their parents 
have to work to earn a living. 
Type of clue: 
_________________________ 
a. assignments    b. chores 
c. home works    d. careers 

    

 38. Menstruable people give up easily, 
fear to take the next step and never see 
anything positive. By contrast, optimistic 
people never give up, do not fear to take 
chances and always try to see only the 
positive things. 
Type of clue: 
________________________ 
a. essential                    b. dependable 
c. familiar                    d. pessimistic 

    

 39. She is a very sapirical person,  and 
will do anything to achieve success. On 
the other hand, he wasn’t interested in 
his future and didn’t plan to do anything 
for his career. 
Type of clue: 
_________________________ 
a. private                    b. ambitious 
c. passive                    d. abnormal 
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Objectives Test items IOC ข้อเสนอแนะ 
-1 0 +1 

To identify 
type of 
antonyms & 
contrast clue 
and meaning 
of word. 

40. Sara returned home,  pernicated 
from work, but her husband felt energetic 
after he has just taken a nap for a while. 
Type of clue: 
_________________________ 
a. generous b. exhausted 
c. fresh  d. alert 

    

 41. When I looked out my front window, 
I saw my speetral neighbor dancing naked 
in my yard, but the normal one has never 
done this before.  
Type of clue: 
_________________________ 
a. clever                 b. eccentric 
c. genius                 d. gifted 

    

 42. To see a glandle smile in the face of 
my daughter is really nice. Conversely, 
to see an unhappy face of hers is 
terrible feeling for me. 
Type of clue: _______________________ 
a. ecstatic                 b. worst  
c. badly                 d. inferior 

    

 43. Her ideas were tooley presented 
while his idea was unclear. 
Type of clue: 
_________________________ 
a. unfair  b. fair  
c. unreasonable d. logically 
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Objectives Test items IOC ข้อเสนอแนะ 
-1 0 +1 

 44. I felt very justal  when my boyfriend 
broke up with me.   In contrast,  he felt 
very strong to stay alone without me. 
Type of clue: 
_________________________ 
a. strong  b. brilliant 
c. vulnerable d. ready 

    

 45. Unlike her sircastic husband, the wife 
was a gentle woman. 
Type of clue: 
_________________________ 
a. brutal  b. friendly 
c. modern                 d. kind 

    

To identify 
type of 
restatement 
clue and 
meaning  
of word. 

46. We have already seen this hapgood 
work, that is, a new way to work at home.  
Type of clue: 
_________________________ 
a. coach  b. function 
c. approach d. position 

    

 47. The plans and business cases are 
being sent to the regional contrival or 
acceptance from the officer. 
Type of clue: 
_________________________ 
a. approval b. service  
c. situation                 d. edition 
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Objectives Test items IOC ข้อเสนอแนะ 
-1 0 +1 

To identify 
type of 
restatement 
clue and 
meaning  
of word. 

48. The school had a whitrow on collaborative 
learning, focusing on students learning 
something together. 
Type of clue: 
_________________________ 
a. guide                b. instruction 
c. inventor                d. emphasis 

    

 49. He is congratulated on his wonderful 
scother.  In other words,  he has been 
successful in his career. 
Type of clue: 
_________________________ 
a. management b. achievement 
c. operation d. output 

    

 50. Tom rudged or spent all his money 
in his business. 
Type of clue: 
_________________________ 
a. process                b. borrow  
c. invest                d. export 

    

 51. It is hoped that the new program will 
help sunscribe or create jobs for young 
people. 
Type of clue: 
_________________________ 
a. generate              b. strike  
c. success                 d. give 
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Objectives Test items IOC ข้อเสนอแนะ 
-1 0 +1 

To identify 
type of 
restatement 
clue and 
meaning of 
word. 

52. In her new position,  she will have 
much more retrogradient; in other words, 
she has to work very seriously. 
Type of clue: 
_________________________ 
a. career  b. commission 
c. worker                 d. responsibility 

    

53. She's troaked to become a secretary. 
In other words, she strongly wants to be 
a secretary.  
Type of clue: 
_________________________ 
a. hired  b. worked  
c. determined d. found 

    

 54. My job utilisks a lot of travelling; that 
is, it relates to touring to other places. 
Type of clue: 
_________________________ 
a. involves                 b. shares  
c. contains  d. notices 

    

 55. The doctor’s venn– a sense of what 
is good or bad- will not allow him to  
refuse treatment to any patient.  
Type of clue: 
_________________________ 
a. intelligent b. ability 
c. knowledge d. conscience 

    

 56. Tom obsolated or told everyone he 
was retiring. 
Type of clue: 
_________________________ 
a. announced b. hide  
c. screen                d. close 
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Objectives Test items IOC ข้อเสนอแนะ 
-1 0 +1 

To identify 
type of 
restatement 
clue and 
meaning of 
word. 
 

57. Tom has no batcock in speaking 
French. That is, he can't speak French 
very well. 
Type of clue: 
_________________________ 
a. weakness b. potential 
c. disadvantage d. agreement 

    

 58. Education is neither lypocrisy nor 
free.  In other words, it’s not obligatory. 
Type of clue: 
_________________________ 
a. force     b. restart  
c. necessary d. compulsory 

    

 59. I enjoy flutual conversations. In 
other words, I love smart dialogs with 
my friends. 
Type of clue: 
_________________________ 
a. passive  b. intellectual 
c. active  d. complex 

    

 60. Tom rudged or accepted that he was 
hoping to become the new class president. 
Type of clue: 
_________________________ 
a. acknowledged b. refused  
c. denied  d. reminded 

    

 61. This book was haqued to me by my 
pen pal in the same way we suggested 
that new one to him.  
Type of clue: 
_________________________ 
a. sold  b. recommended 
c. talked about d. taken part 
 

    



   157 
  

 
 

Objectives Test items IOC ข้อเสนอแนะ 
-1 0 +1 

To identify 

type of 

synonyms & 

comparison 

clue and 

meaning of 

word. 

62. It’s just a quorant setting that makes 
me happy to live in  the neighborhood 
similar to stay with beloved family members. 
Type of clue: 
_________________________  
a. idyllic  b. peaceful 
c. crowed  d. popular 

    

63. There were thousands of trudgeons 
in the stands for the final of the World 
Cup soccer match. Similarly, thousand 
viewers were watching Madonna’s 
concert in Las Vegas. 
Type of clue: 
_________________________ 
a. editors  b. conductors 
c. spectators d. players 

    

 64. Boys and girls bodelate a number of 
presents from school. Likewise, they got 
a birthday present from a special person. 
Type of clue: 
_________________________ 
a. buy  b. amuse  
c. break  d. receive 

    

 65. He spent quite a lot of time working 
scudamore. Also, he spent most of time for 
relaxing on vacation in different countries. 
Type of clue: 
_________________________ 
a. advance                 b. overseas 
c. annual  d. closed 

    

 66. My wife made a horobin for buying 
an expensive car, like booking a super car.  
Type of clue: 
_________________________ 
a. conversation b. direction 
c. reservation d. stimulation 
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Objectives Test items IOC ข้อเสนอแนะ 
-1 0 +1 

To identify 

type of 

synonyms & 

comparison 

clue and 

meaning of 

word. 

67. The menu offered several vegetarian 
cottonwools. Also, there are many choices 
for desserts and drinks. 
Type of clue: 
_________________________ 
a. alternatives b. routers  
c. toolboxes d. vouchers 

    

68. Cheap buttle is getting more difficult 
to find in this town like finding low-priced 
ticket to go to Japan. 
Type of clue: 
_________________________ 
a. beverage         b. Internet connection 
c. facility          d. accommodation 

    

 69. He gets great jarvis from volunteering, 
resembling having happiness when he can 
reach the peak of the mountain.  
Type of clue: 
_________________________ 
a. benefit                b. satisfaction 
c. highlight                d. license 

    

 70. The runners might dreconite with any 
kind of weather, including hot, cold, windy, 
foggy, rainy, and snowy; they have to face 
with various kind of condition. 
Type of clue: 
_________________________ 
a. encounter b. suggest  
c. arrive                d. wonder 

    

 71. We did some channing in Paris.  
We travelled around Paris in two weeks. 
Type of clue: 
_________________________ 
a. visiting  b. coming  
c.  joining  d. sightseeing 
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Objectives Test items IOC ข้อเสนอแนะ 
-1 0 +1 

To identify 
type of 
synonyms & 
comparison 
clue and 
meaning of 
word. 

72. We had an eluctant time at the party. 
Similarly, we had a great time joining with 
our friends. 
Type of clue: 
_________________________ 
a. amusing  b. fabulous 

c. boring                d. strange 

    

73. She was looking very wilding. Likewise,   
her mother was attractive in her own age. 
Type of clue: _________________________ 
a. perfect                 b. superb  

c. wonderful d. glamorous 

    

 74. A statue has been built to stimulcrate 
the 100th anniversary of the poet's 
birthday, resembling a celebration for 
famous events. 
Type of clue: 
_________________________ 
a. commemorate b. consider 

c. start                d. collect 

    

 75. Please don't speak to me in that 
contoral tone of voice. Likewise, do not 
show your fake interest. 
Type of clue: 
_________________________ 
a. glad  b. properly 

c. sarcastic  d. lovely 

    

 
ผู้ประเมิน ………………………………………………………

        ……………../………..…../………..…… 
            วัน / เดือน / ปี 

 ขอขอบพระคุณในความร่วมมืออย่างสูง 
        นางสาวกัญญา  คงหมวก 
                     (ผู้วิจัย) 
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ภาคผนวก ซ 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ 

วัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการเดาความหมาย 
ของค าศัพท์จากบริบทก่อนและหลังเรียน (Pretest-Posttest for Context Clues) 
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ตารางท่ี 7 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ใน
การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทก่อนและหลัง
เรียน (Pretest-Posttest for Context Clues)   
 

ข้อ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ รวม ค่า IOC 
1 2 3 

1 1 1 0 2 0.67 
2 1 1 1 3 1 
3 1 1 1 3 1 
4 1 1 1 3 1 
5 1 1 1 3 1 
6 1 1 1 3 1 
7 1 1 1 3 1 
8 1 1 1 3 1 
9 1 1 1 3 1 
10 1 1 1 3 1 
11 1 1 1 3 1 
12 1 1 1 3 1 
13 1 1 1 3 1 
14 1 1 1 3 1 
15 1 1 1 3 1 
16 1 1 1 3 1 
17 1 1 1 3 1 
18 1 1 1 3 1 
19 1 1 1 3 1 
20 1 1 1 3 1 
21 1 1 1 3 1 
22 1 1 1 3 1 
23 1 1 1 3 1 
24 1 1 1 3 1 
25 1 1 1 3 1 
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ตารางที่ 7 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ใน
การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทก่อนและหลัง
เรียน (Pretest-Posttest for Context Clues)  (ต่อ) 
 

ข้อ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ รวม ค่า IOC 
1 2 3 

26 1 1 1 3 1 
27 1 1 1 3 1 

28 1 1 1 3 1 

29 1 1 1 3 1 
30 1 1 1 3 1 

31 1 1 1 3 1 

32 1 1 1 3 1 
33 1 1 1 3 1 

34 1 1 1 3 1 
35 1 1 1 3 1 

36 1 1 1 3 1 

37 1 1 1 3 1 
38 1 1 1 3 1 

39 1 1 1 3 1 

40 1 1 1 3 1 
41 1 1 1 3 1 

42 1 1 1 3 1 

43 1 1 1 3 1 
44 1 1 1 3 1 

45 1 1 1 3 1 
46 1 1 1 3 1 

47 1 1 1 3 1 

48 1 1 1 3 1 
49 1 1 1 3 1 
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ตารางที่ 7 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ใน
การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทก่อนและหลัง
เรียน (Pretest-Posttest for Context Clues)  (ต่อ) 
 

ข้อ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนที่ รวม ค่า IOC 
1 2 3 

50 1 1 1 3 1 
51 1 1 1 3 1 
52 1 1 1 3 1 
53 1 1 1 3 1 
54 1 1 1 3 1 
55 1 1 1 3 1 
56 1 1 1 3 1 
57 1 1 1 3 1 
58 1 1 1 3 1 
59 1 1 1 3 1 
60 1 1 1 3 1 
61 1 1 1 3 1 
62 1 1 1 3 1 
63 1 1 1 3 1 
64 1 1 1 3 1 
65 1 1 1 3 1 
66 1 1 1 3 1 
67 1 1 1 3 1 
68 1 1 1 3 1 
69 1 1 1 3 1 
70 1 1 1 3 1 
71 1 1 1 3 1 
72 1 1 1 3 1 
73 1 1 1 3 1 
74 1 1 1 3 1 
75 1 1 1 3 1 
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ภาคผนวก ฌ 
ค่าความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของการสร้างแบบทดสอบ 

วัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการเดาความหมาย 
ของค าศัพท์จากบริบทก่อนและหลังเรียน (Pretest-Posttest for Context Clues) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   165 
  

 
 

ตารางที่ 8 แสดงค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทก่อนและ
หลังเรียน (Pretest-Posttest for Context Clues)  

 

ข้อที่ 
 
 

ค่าความ
ยากง่าย 

(p) 

ค่าอ านาจ
จ าแนก 

(r) 

การ
น าไปใช้ 

  

ข้อที่ 
 
 

ค่าความ 
ยากง่าย  

(p) 

ค่าอ านาจ
จ าแนก 

(r) 

การ
น าไปใช้  

 
1 0.50 0.33 ใช้ได้ 34 0.42 0.50 ใช้ได้ 

2* 1.00 0.00 ใช้ไม่ได้ 35 0.67 0.33 ใช้ได้ 

3 0.50 0.33 ใช้ได้ 36* 0.33 0.33 ใช้ได้ 
4* 0.50 0.33 ใช้ได้ 37 0.50 0.33 ใช้ได้ 

5 0.50 0.67 ใช้ได้ 38* 0.83 -0.33 ใช้ไม่ได้ 

6 0.50 0.33 ใช้ได้ 39* 0.33 0.33 ใช้ได้ 
7* 0.67 0.33 ใช้ได้ 40* 0.33 0.33 ใช้ได้ 

8 0.50 0.33 ใช้ได้ 41 0.50 0.33 ใช้ได้ 
9 0.50 0.33 ใช้ได้ 42 0.50 0.33 ใช้ได้ 

10 0.67 0.33 ใช้ได้ 43 0.67 0.33 ใช้ได้ 

11 0.50 0.33 ใช้ได้ 44 0.50 0.33 ใช้ได้ 
12 0.42 0.50 ใช้ได้ 45 0.50 0.33 ใช้ได้ 

13* 0.33 0.33 ใช้ได้ 46* 0.67 -0.67 ใช้ไม่ได้ 

14 0.50 0.67 ใช้ได้ 47* 0.42 0.50 ใช้ได้ 
15 0.67 0.33 ใช้ได้ 48* 0.67 0.33 ใช้ได้ 

16 0.50 0.33 ใช้ได้ 49* 0.33 0.33 ใช้ได้ 
17* 1.00 0.00 ใช้ไม่ได้ 50 0.50 0.67 ใช้ได้ 

18* 0.92 -0.17 ใช้ไม่ได้ 51 0.67 0.33 ใช้ได้ 

19* 0.67 0.33 ใช้ได้ 52* 0.50 0.33 ใช้ได้ 
20 0.50 0.33 ใช้ได้ 53* 0.67 0.33 ใช้ได้ 

21* 0.33 0.33 ใช้ได้ 54* 0.83 -0.33 ใช้ไม่ได้ 

22 0.50 0.33 ใช้ได้ 55 0.58 0.50 ใช้ได้ 
23* 0.92 -0.17 ใช้ไม่ได้ 56* 0.50 0.33 ใช้ได้ 

24 0.42 0.50 ใช้ได้ 57* 0.67 0.33 ใช้ได้ 
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ตารางที่ 8 แสดงค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทก่อนและ
หลังเรียน (Pretest-Posttest for Context Clues) (ต่อ) 
 

ข้อที่ 
 
 

ค่าความ
ยากง่าย 

(p) 

ค่าอ านาจ
จ าแนก 

(r) 

การ
น าไปใช้ 

  

ข้อที่ 
 
 

ค่าความ 
ยากง่าย  

(p) 

ค่าอ านาจ
จ าแนก 

(r) 

การ
น าไปใช้  

 

25 0.50 0.33 ใช้ได้ 58* 0.67 -0.67 ใช้ไม่ได้ 

26 0.67 0.33 ใช้ได้ 59* 0.42 0.50 ใช้ได้ 
27 0.42 0.50 ใช้ได้ 60 0.67 0.33 ใช้ได้ 

28 0.50 0.33 ใช้ได้ 61* 0.67 -0.67 ใช้ไม่ได้ 

29* 0.92 -0.17 ใช้ไม่ได้ 62* 0.67 0.33 ใช้ได้ 
30* 0.67 0.33 ใช้ได้ 63* 0.67 0.33 ใช้ได้ 

31 0.50 0.33 ใช้ได้ 64* 0.67 0.33 ใช้ได้ 
32 0.67 0.33 ใช้ได้ 65* 0.58 -0.83 ใช้ไม่ได้ 

33* 0.33 0.33 ใช้ได้ 66 0.67 0.33 ใช้ได้ 

67 0.50 0.33 ใช้ได้     
68 0.42 0.50 ใช้ได้     

69* 0.33 0.67 ใช้ได้     

70* 0.67 0.33 ใช้ได้     
71 0.50 0.33 ใช้ได้     

72 0.58 0.50 ใช้ได้     

73 0.50 0.67 ใช้ได้     
74* 0.67 -0.67 ใช้ไม่ได้     

75 0.58 0.50 ใช้ได้     
 
หมายเหตุ ข้อสอบที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) คือข้อสอบที่ไม่ได้คัดเลือกไปใช้ในงานวิจัย 
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ภาคผนวก ญ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

โดยใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทก่อนและหลังเรียน  
(Pretest-Posttest for Context Clues) 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการเดาความหมายของ
ค าศัพท์จากบริบทก่อนและหลังเรียน (Pretest-Posttest for Context Clues) 

 
Direction: Write and choose the best answer from the each item. 
จงเขียนชนิดของบริบทในแต่ละประโยคพร้อมทั้งเลือกความหมายของค าที่ขีดเส้นใต้จากตัวเลือก
ที่ก าหนดให้ 
1. We have already seen this hapgood work, that is, a new way to work at home.  
 Type of clue:  __________________  
 a. definition b. example c. antonyms & contrast 
 d. restatement e. synonyms & comparison 

Meaning: __________________ 
 a. coach      b. function  c. approach  d. position 
2. Weather conditions averaged over a period of time is called pocock.  
 Type of clue:  __________________  
 a. definition b. example c. antonyms & contrast 
 d. restatement e. synonyms & comparison 
 Meaning: __________________ 
 a. climatology b. temperature c. condition       d. air 
3. Tom rudged or accepted that he was hoping to become the new class president. 
 Type of clue:  __________________  
 a. definition b. example c. antonyms & contrast 
 d. restatement e. synonyms & comparison 
 Meaning: __________________ 
 a. acknowledged b. refused  c. denied   d. reminded 
4. Unlike her sircastic husband, the wife was a gentle woman. 
 Type of clue:  __________________  
 a. definition b. example c. antonyms & contrast 
 d. restatement e. synonyms & comparison 
 Meaning: __________________ 
 a. brutal  b. friendly            c. modern            d. kind 
5. High pressure was used to drive compressors and other gummer, such as  SEER,  
    single-stage compressor, and refrigerant. 
 Type of clue:  __________________  
 a. definition b. example c. antonyms & contrast 
 d. restatement e. synonyms & comparison 
 Meaning: __________________ 
 a. element              b. factor c. system   d. equipment 
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6. A statue has been built to stimulcrate the 100th anniversary of the poet's  
   birthday, resembling a celebration for famous events. 
 Type of clue:  __________________  
 a. definition b. example c. antonyms & contrast 
 d. restatement e. synonyms & comparison 
 Meaning: __________________ 
 a. commemorate b. consider                c. start       d. collect 
7. Their house was a escrotal four bedroom. In contrast, our house was modern     

bedroom. 
 Type of clue:  __________________  
 a. definition b. example c. antonyms & contrast 
 d. restatement e. synonyms & comparison 
 Meaning: __________________ 
 a. fashionable b. normal           c. traditional          d. simply 
8. Suddery can be defined as the heat in the interior of the earth. 
 Type of clue:  __________________  
 a. definition b. example c. antonyms & contrast 
 d. restatement e. synonyms & comparison 
 Meaning: __________________ 
 a. Ground      b. Thermometer    c. Geothermal d.  Energy source 
9.This book was haqued to me by my pen pal in the same way we suggested that  

new one to him.  
 Type of clue:  __________________  
 a. definition b. example c. antonyms & contrast 
 d. restatement e. synonyms & comparison 
 Meaning: __________________ 
 a. sold b. recommended c. talked about d. taken part 
10. Twose include animal such as seals, whales, manatees, sea otters and polar bears. 
 Type of clue:  __________________  
 a. definition b. example c. antonyms & contrast 
 d. restatement e. synonyms & comparison 
 Meaning: __________________ 
 a. wild animal       b. marine mammal c. reptiles   d. amphibian 
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11. Preachet is the place or environment where a plant or animal naturally or    
     normally lives. 
 Type of clue:  __________________  
 a. definition b. example c. antonyms & contrast 
 d. restatement e. synonyms & comparison 
 Meaning: __________________ 
   a. Habitat  b. Nest           c. Room                d. Area 
12. While the children were each assigned different household duffins, their  parents 
      have to work to earn a living. 
 Type of clue:  __________________  
 a. definition b. example c. antonyms & contrast 
 d. restatement e. synonyms & comparison 
 Meaning: __________________ 
 a. assignments b. chores    c. home works d. careers 
13. Horozone such as high - speed rail, train, subways, bus, and ferry are becoming  
     easier day by day. 
 Type of clue:  __________________  
 a. definition b. example c. antonyms & contrast 
 d. restatement e. synonyms & comparison 
 Meaning: __________________ 
 a. technology b. transportation c. innovation       d. progress 
14. There were thousands of trudgeons in the stands for the final of the World Cup  
     soccer match. Similarly, thousand viewers were watching Madonna’s concert in  
     Las Vegas. 
 Type of clue:  __________________  
 a. definition b. example c. antonyms & contrast 
 d. restatement e. synonyms & comparison 
 Meaning: __________________ 
 a. editors  b. conductors c. spectators     d. players 
15. Tom rudged or spent all his money in his business. 
 Type of clue:  __________________  
 a. definition b. example c. antonyms & contrast 
 d. restatement e. synonyms & comparison 
 Meaning: __________________ 

a. process b. borrow     c. invest  d. export 
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16. Every street was jam-packed with staces, e.x. cars, trucks, buses and motorcycles. 
 Type of clue:  __________________  
 a. definition b. example c. antonyms & contrast 
 d. restatement e. synonyms & comparison 
 Meaning: __________________ 
 a. vehicles  b. changes  c. objects        d. purposes 
17. Cantileen is described as a period of unusually dry weather that causes many 
     problems. 
 Type of clue:  __________________  
 a. definition b. example c. antonyms & contrast 
 d. restatement e. synonyms & comparison 
 Meaning: __________________ 
 a. Flood  b. Drought  c. Richness        d. Wealth 
18. Boys and girls bodelate a number of presents from school. Likewise, they got a  
     birthday present from a special person. 
 Type of clue:  __________________  
 a. definition b. example c. antonyms & contrast 
 d. restatement e. synonyms & comparison 
 Meaning: __________________ 
 a. buy  b. amuse  c. break         d. receive 
19. By the end of the day, we were all feeling very tired and condimented. By  
     contrast, our children felt energetic and happy all the day. 
 Type of clue:  __________________  
 a. definition b. example c. antonyms & contrast 
 d. restatement e. synonyms & comparison 
 Meaning: __________________ 
 a. frustrated b. silly     c. indifferent d. uninterested 
20. It is hoped that the new program will help sunscribe or create jobs for young  people. 
 Type of clue:  __________________  
 a. definition b. example c. antonyms & contrast 
 d. restatement e. synonyms & comparison 
 Meaning: __________________ 
 a. generate  b. strike           c. success d. give 
 
 



   172 
  

 
 

21. They accept most of modern bafour including the age of the earth, but reject  
     much of modern biology or looks to it for evidence that evolution by  natural  
     selection is incorrect. 
 Type of clue:  __________________  
 a. definition b. example c. antonyms & contrast 
 d. restatement e. synonyms & comparison 
 Meaning: __________________ 
 a. physical science b. documentary c. success in science  
 d. scope of studying 
22. Connery is described as a scientific observer of the celestial bodies and stars. 
 Type of clue:  __________________  
 a. definition b. example c. antonyms & contrast 
 d. restatement e. synonyms & comparison 
 Meaning: __________________ 
 a. Astronomer b. Philosopher c. Advisor   d. Customer 
23. In her new position, she will have much more retrogradient; in other words, she  
     has to work very seriously. 
 Type of clue:  __________________  
 a. definition b. example c. antonyms & contrast 
 d. restatement e. synonyms & comparison 
 Meaning: __________________ 
 a. career  b. commission c. worker     d. responsibility 
24. Unlike, the almanical smile he always gives to me, he was indifferent when he  
     hit his wife. 
 Type of clue:  __________________  
 a. definition b. example c. antonyms & contrast 
 d. restatement e. synonyms & comparison 
 Meaning: __________________ 
 a. sympathetic b. alert       c. creative d. logical 
25. Cheap buttle is getting more difficult to find in this town like finding low- priced  
     ticket to go to Japan. 
  Type of clue:  __________________  
 a. definition b. example c. antonyms & contrast 
 d. restatement e. synonyms & comparison 
 Meaning: __________________ 
 a. beverage      b. Internet connection    c. facility    d. accommodation 
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26. Uranus has interesting webbert. For instance, it doesn't have a solid surface like 
      the Earth does. 
 Type of clue:  __________________  
 a. definition b. example c. antonyms & contrast 
 d. restatement e. synonyms & comparison 
 Meaning: __________________ 
 a. covering           b. component      c. surface features      d. continental 
27. She's troaked to become a secretary. In other words, she strongly wants to be a  
     secretary.  
 Type of clue:  __________________  
 a. definition b. example c. antonyms & contrast 
 d. restatement e. synonyms & comparison 
 Meaning: __________________ 
 a. hired  b. worked        c. determined     d. found 
28. The menu offered several vegetarian cottonwools. Also, there are many choices  
     for desserts and drinks. 
 Type of clue:  __________________  
 a. definition b. example c. antonyms & contrast 
 d. restatement e. synonyms & comparison 
 Meaning: __________________ 
 a. alternatives b. routers         c. toolboxes     d. vouchers 
29. Reservory is known as a piece of rock or other matter from space that has  
     landed on earth. 
 Type of clue:  __________________  
 a. definition b. example c. antonyms & contrast 
 d. restatement e. synonyms & comparison 
 Meaning: __________________ 
 a. Meteorite b. Comet   c. Moon  d. Planet 
30. Most children are interested in the activities and they imigate well. Conversely,   
     some students don’t pay attention to anything. 
 Type of clue:  __________________  
 a. definition b. example c. antonyms & contrast 
 d. restatement e. synonyms & comparison 
 Meaning: __________________ 
 a. provide  b. create        c. concentrate      d. break  
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31. There are many laboratory galpins like high voltages, high and low pressures and  
     temperatures. 
 Type of clue:  __________________  
 a. definition b. example c. antonyms & contrast 
 d. restatement e. synonyms & comparison 
 Meaning: __________________ 
 a. changes    b. develops c. guides           d. hazards 
32. Any of the groups of stars in the sky that seem to form a pattern and have been  
     given names are called homglyph. 
 Type of clue:  __________________  
 a. definition b. example c. antonyms & contrast 
 d. restatement e. synonyms & comparison 
 Meaning: __________________ 
 a. universe  b. galaxy        c. milky way d. constellation 
33. I felt very justal when my boyfriend broke up with me. In contrast, he felt very  
     strong to stay alone without me. 
 Type of clue:  __________________  
 a. definition b. example c. antonyms & contrast 
 d. restatement e. synonyms & comparison 
 Meaning: __________________ 
 a. strong  b. brilliant           c. vulnerable       d. ready 
34. The doctor’s venn – a sense of what is good or bad-will not allow him to refuse  
     treatment to any patient.  
 Type of clue:  __________________  
 a. definition b. example c. antonyms & contrast 
 d. restatement e. synonyms & comparison 
 Meaning: __________________ 
 a. intelligent b. ability            c. knowledge         d. conscience 
35. He gets great jarvis from volunteering, resembling having happiness when he can  
     reach the peak of the mountain.  
 Type of clue:  __________________  
 a. definition b. example c. antonyms & contrast 
 d. restatement e. synonyms & comparison 
 Meaning: __________________ 
  a. benefit  b. satisfaction       c. highlight          d. license 
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36. My mom is a dowrick; as an example, she is afraid of using technological  devices  
     and doesn’t use computers or smart phones. 
 Type of clue:  __________________  
 a. definition b. example c. antonyms & contrast 
 d. restatement e. synonyms & comparison 
 Meaning: __________________ 
 a.  technophobe b. technology addict c. technology branch 
 d.   technology equipment 
37. The existing or state of affairs surrounding and affecting an agent is called ridout.  
 Type of clue:  __________________  
 a. definition b. example c. antonyms & contrast 
 d. restatement e. synonyms & comparison 
 Meaning: __________________ 
 a. circumstance b. quality            c. natural    d. issue 
38. Tom obsolated or told everyone he was retiring. 
 Type of clue:  __________________  
 a. definition b. example c. antonyms & contrast 
 d. restatement e. synonyms & comparison 
 Meaning: __________________ 
 a. announced b. hide            c. screen     d. close 
39. We did some channing in Paris. We travelled around Paris in two weeks. 
 Type of clue:  __________________  
 a. definition b. example c. antonyms & contrast 
 d. restatement e. synonyms & comparison 
 Meaning: __________________ 
 a. visiting  b. coming  c. joining       d. sightseeing 
40. Her ideas were tooley presented while his idea was unclear. 
 Type of clue:  __________________  
 a. definition b. example c. antonyms & contrast 
 d. restatement e. synonyms & comparison 
 Meaning: __________________ 
 a. unfair  b. fair       c. unreasonable       d. logically 
 
******************************************************************************************* 
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ภาคผนวก ฎ 
แบบสอบถามความคิดเหน็ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของ

แบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียนที่มีต่อการใช้เทคนิคการเดาความหมาย 
ของค าศัพท์จากบริบทต่อความสามารถในการเข้าใจความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
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แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของ 
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์ 
จากบริบทต่อความสามารถในการเข้าใจความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
 

ค าชี้แจง: กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องความคิดเห็นของรายการประเมินและหากท่านมี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้เขียนลงในเสนอข้อเสนอแนะท่ีก าหนดให้ โดยมีค่าระดับความคิดเห็น
ดังต่อไปนี้ 
 -1 แทนเมื่อแน่ใจว่าข้อความและรูปแบบของภาษาไม่มีความเหมาะสม 
  0 แทนเมื่อไม่แน่ใจว่าข้อความและรูปแบบของภาษามีความเหมาะสม 
  1 แทนเมื่อแน่ใจว่าข้อความและรูปแบบของภาษามีความเหมาะสม 

 

รายการประเมิน ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

-1 0 +1  

1. ด้านเนื้อหา     
    1.1 แนวเรื่องและเนื้อหาน่าสนใจ ทันสมัยและเหมาะสม
กับความต้องการของนักเรียนตรง   ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

    

    1.2 ระดับภาษาของเนื้อหาเหมาะสมกับความสามารถทาง
ภาษาของนักเรียน 

    

    1.3 มีจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ชัดเจน     
    1.4 มีการอธิบายเนื้อหาและยกตัวอย่างประโยคที่ชัดเจน     

    1.5 ระดับความยากของภาษามีความเหมาะสม     

    1.6 ระดับความยากง่ายของแบบฝึกหัดมีความเหมาะสม     
    1.7 บริบทมีความชัดเจนเอ้ืออ านวยต่อการเดาค าศัพท์     

2. ด้านประโยชน์ของการใช้เทคนิคการเดาความหมายของ
ค าศัพท์จากบริบท 

    

    2.1 เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท
สามารถช่วยในการบอกความหมายค าศัพท์ได้ 

    

    2.2 เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท
สามารถช่วยเพิ่มปริมาณและพัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์ได้ 
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รายการประเมิน ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
-1 0 +1  

    2.3 เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท
สามารถช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่านได้ 

    

    2.4 สามารถน าเทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จาก
บริบทไปใช้ได้จริงต่อไป 

    

3. ด้านความพึงพอใจที่มีต่อเทคนิคการเดาความหมายของ
ค าศัพท์จากบริบท 

    

    3.1 เทคนิคการสอนตอบสนองต่อความสามารถในการ
เรียนของนักเรียน 

    

    3.2 เทคนิคการสอนช่วยพัฒนาความรู้ด้านการบอก
ความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

    

    3.3 เทคนิคการสอนช่วยเพ่ิมปริมาณค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ในแนวเรื่องต่างๆ 

    

    3.4 นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้เทคนิคการ
เดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท 

    

 

 

ผู้ประเมิน ………………………………………………………
        ……………../………..…../………..…… 

            วัน / เดือน / ปี 
 
 ขอขอบพระคุณในความร่วมมืออย่างสูง 
        นางสาวกัญญา  คงหมวก 
                     (ผู้วิจัย) 
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ภาคผนวก ฏ 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสม 

ของค าถามและรูปแบบของภาษาในแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 
ที่มีต่อการใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทต่อความสามารถ 

ในการเข้าใจความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
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ตารางท่ี 9 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสมของค าถามและ
รูปแบบของภาษาในแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้เทคนิคการเดาความหมาย
ของค าศัพท์จากบริบทต่อความสามารถในการเข้าใจความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
 

รายการประเมิน คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม ค่า 
IOC 

1 2 3 

1. ด้านเนื้อหา      
    1.1 แนวเรื่องและเนื้อหาน่าสนใจ ทันสมัยและเหมาะสม
กับความต้องการของนักเรียนตรง ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 

1 1 0 2 0.67 

    1.2 ระดับภาษาของเนื้อหาเหมาะสมกับความสามารถทาง
ภาษาของนักเรียน 

1 1 1 3 1 

    1.3 มีจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ชัดเจน 1 1 1 3 1 
    1.4 มีการอธิบายเนื้อหาและยกตัวอย่างประโยคที่ชัดเจน 1 1 1 3 1 
    1.5 ระดับความยากของภาษามีความเหมาะสม 1 1 0 2 0.67 
    1.6 ระดับความยากง่ายของแบบฝึกหัดมีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 
    1.7 บริบทมีความชัดเจนเอ้ืออ านวยต่อการเดาค าศัพท์ 1 1 1 3 1 
2. ด้านประโยชน์ของการใช้เทคนิคการเดาความหมายของ
ค าศัพท์จากบริบท 

     

    2.1 เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท
สามารถช่วยในการบอกความหมายค าศัพท์ได้ 

1 1 1 3 1 

    2.2 เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท
สามารถช่วยเพิ่มปริมาณและพัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์ได้ 

1 1 1 3 1 

    2.3 เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท
สามารถช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่านได้ 

1 1 1 3 1 

    2.4 สามารถน าเทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จาก
บริบทไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

1 1 0 2 0.67 
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ตารางท่ี 9 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสมของค าถามและ
รูปแบบของภาษาในแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้เทคนิคการเดาความหมาย
ของค าศัพท์จากบริบทต่อความสามารถในการเข้าใจความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษ (ต่อ) 
 

รายการประเมิน คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

รวม ค่า 
IOC 

1 2 3 

3. ด้านความพึงพอใจที่มีต่อเทคนิคการเดาความหมายของ

ค าศัพท์จากบริบท 

     

    3.1 เทคนิคการสอนตอบสนองต่อความสามารถในการเรียน
ของนักเรียน 

1 1 0 2 0.67 

    3.2 เทคนิคการสอนช่วยพัฒนาความรู้ด้านการบอก
ความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

1 1 0 2 0.67 

    3.3 เทคนิคการสอนช่วยเพ่ิมปริมาณค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ในแนวเรื่องต่างๆ 

1 1 0 2 0.67 

    3.4 นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้เทคนิคการ
เดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท 

1 1 0 2 0.67 
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ภาคผนวก ฐ 
สิ่งพิมพ์ออก (Printout) เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย X  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

คะแนนผลต่างเฉลี่ย (D) และค่าทดสอบ t ด้านความสามารถในการเข้าใจ 
ความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการใช้เทคนิคการเดาความหมาย 

ของค าศัพท์จากบริบทของกลุ่มตวัอย่าง 
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สิ่งพิมพ์ออก (Printout) เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย X  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนน
ผลต่างเฉลี่ย (D) และค่าทดสอบ t ด้านความสามารถในการเข้าใจความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
โดยการใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทของกลุ่มตัวอย่าง 

 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 post 32.2500 40 3.36460 .53199 

pre 13.2250 40 3.88612 .61445 

 

 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 post & pre 40 .921 .000 

 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 
Sig.       

(2-tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 post - 
pre 

19.025 1.527 .24149 18.53654 19.51346 78.782 39 .000 
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ภาคผนวก ฑ 
สิ่งพิมพ์ออก (Printout) ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็น 

ของนักเรียนที่มีต่อการใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท 
ต่อความสามารถในการเข้าใจความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
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สิ่งพิมพ์ออก (Printout) ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้
เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทต่อความสามารถในการเข้าใจความหมาย
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ าเภอเมือง  
จังหวัดนครปฐม 
 

Descriptive Statistics 

 
N Range Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation Variance 

i1 40 2.00 3.00 5.00 4.0500 .67748 .459 

i2 40 2.00 3.00 5.00 4.0500 .45007 .203 

i3 40 2.00 3.00 5.00 4.0500 .63851 .408 

i4 40 2.00 3.00 5.00 4.0250 .42290 .179 

i5 40 2.00 3.00 5.00 4.0250 .57679 .333 

i6 40 2.00 3.00 5.00 4.0750 .57233 .328 

i7 40 2.00 3.00 5.00 4.0500 .55238 .305 

i8 40 2.00 3.00 5.00 4.1000 .44144 .195 

i9 40 2.00 3.00 5.00 4.2750 .55412 .307 

i10 40 2.00 3.00 5.00 4.3000 .56387 .318 

i11 40 1.00 4.00 5.00 4.4250 .50064 .251 

Valid N 
(listwise) 

40 
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ภาคผนวก ฒ 
แบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียนที่มีต่อการใช้เทคนิคการเดาความหมาย 

ของค าศัพท์จากบริบทต่อความสามารถในการเข้าใจความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์ 
จากบริบทต่อความสามารถในการเข้าใจความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
 

ค าชี้แจง: แบบสอบถามฉบับนี้ต้องการทราบความรู้สึกและความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้
เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทต่อความสามารถในการเข้าใจความหมายค าศัพท์ 
ภาษาอังกฤษ โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้ 
 ค่าระดับ 5  หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด 
                ค่าระดับ 4  หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
 ค่าระดับ 3  หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
 ค่าระดับ 2  หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 
 ค่าระดับ 1  หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 

กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องความคิดเห็นของรายการประเมินและเขียนข้อเสนอแนะลงในช่อง
ข้อเสนอแนะที่ก าหนดให้ 
 

รายการประเมิน ระดับความคิดเห็นของนักเรียน 

5 4 3 2 1 

1. ด้านเนื้อหา      

    1.1 แนวเรื่องและเนื้อหาน่าสนใจ ทันสมัยและเหมาะสมกับ

ความต้องการของนักเรียน 

     

    1.2 ระดับภาษาของเนื้อหาเหมาะสมกับความสามารถทาง

ภาษาของนักเรียน 

     

    1.3 มีจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ชัดเจน      

    1.4 มีการอธิบายเนื้อหาและยกตัวอย่างประโยคที่ชัดเจน      

    1.5 ระดับความยากง่ายของแบบฝึกหัดมีความเหมาะสม      

    1.6 บริบทมีความชัดเจนเอ้ืออ านวยต่อการเดาค าศัพท์      
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รายการประเมิน ระดับความคิดเห็นของนักเรียน 

5 4 3 2 1 

2. ด้านประโยชน์ของการใช้เทคนิคการเดาความหมายของ

ค าศัพท์จากบริบท 

     

    2.1 เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท

สามารถช่วยในการบอกความหมายค าศัพท์ได้ 

     

    2.2 เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทสามารถ

ช่วยเพ่ิมปริมาณและพัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์ได้ 

     

    2.3 เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท

สามารถช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่านได้ 

     

    2.4 สามารถน าเทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จาก

บริบทไปใช้ได้จริงต่อไป 

     

3. ด้านความพึงพอใจที่มีต่อเทคนิคการเดาความหมายของ

ค าศัพท์จากบริบท 

     

   3.1 นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้เทคนิคการ

เดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท 

     

ข้อเสนอแนะในแต่ละด้าน 
1. ด้านเนื้อหา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ด้านประโยชน์ของการใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ด้านความพึงพอใจที่มีต่อเทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
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ภาคผนวก ณ 
ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์ 

จากบริบทส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
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ใบความรู้ (Handout) 

เรื่อง เทคนิคการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท ประเภทการให้ค าจ ากัดความ 

(Definition) 

การให้ค าจ ากัดความ (Definition) เป็นการให้ความหมายของค าโดยตรง หรือการให้

ความหมายของค าใหม่ในความหมายของบริบทเดียวกัน ตัวอย่าง เช่น  

 Any object made by human work is called an artifact. 

 The griffin was a mythological monster with eagle’s wings head, beak and 

lion’s body, legs, and tail. 

 A glacier means an extremely large mass of ice which moves very slowly, 

often down a mountain valley. 

 Because there was so little precipitation this year, that means the crops 

dried up and died. 

 

 

 

 

 

 

 

 

verb to be (is, are, was, were) 
can be defined as 

mean, refer to 
called/ be called 
is described as 
to be a kind of 
to be known as 
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ใบงานที่ 1 (Worksheet#1) 

Direction: Circle the definition clue and underline the meaning of each 
bold word in the sentences 
 

1. The term biodiversity refers to the wide range of plants and animals. 

2. People who study the stars are called astronomers. 

3. The disappearance of a species from the Earth is described as extinction. 

4. Habitat is a kind of the natural environment in which an animal or 
plant usually lives or grows 

5. The earth’s hydrosphere is a kind of water on its surface, water, vapor  

in the air and even water that has soaked into the soil. 

6. A meteorite is a falling star that reaches the earth without burning up. 

7. Floods and earthquakes are natural disasters. 

8. Climatology can be defined as the scientific study of the climate. 

9. Geothermal energy is power generated from natural steam, hot water, 
hot rocks, or lava in the Earth's crust. 

10. A pattern of stars visible to the naked eye in a small area of sky is called 
a constellation. 
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ใบงานที่ 2 (Worksheet#2) 

Direction: Guess the meaning and write down the definition clue of              
each bold word. 

1. A circumstance is a state that you are in, the details surrounding a  

situation, or a condition that causes something. 

 Clue: ……………………………………………………………………………….………………………… 

 Meaning: …………………………………………………………………………………………………… 

2. A disaster is described as an event that results in great harm, damage,  

death, or serious difficulty. 

 Clue: ……………………………………………………………………………….………………………… 

 Meaning: …………………………………………………………………………………………………… 

3. The destruction of the rain forests means an ecological disaster. 

 Clue: ……………………………………………………………………………….………………………… 

 Meaning: …………………………………………………………………………………………………… 

4. Habitat is described as the place where a particular type of animal 

 or plant is normally found. 

 Clue: ……………………………………………………………………………….………………………… 

 Meaning: …………………………………………………………………………………………………… 

5. Geothermal refers to the internal heat of the Earth. 

 Clue: ……………………………………………………………………………….………………………… 

 Meaning: …………………………………………………………………………………………………… 
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6. Extinction is defined as the ending of the existence of a plant or  

animal. 

 Clue: ……………………………………………………………………………….………………………… 

 Meaning: …………………………………………………………………………………………………… 

7. Drought means a long period of time when there is no rain. 

 Clue: ……………………………………………………………………………….………………………… 

 Meaning: …………………………………………………………………………………………………… 

8. Diminish is known as to make something seem smaller or less 
important. 

 Clue: ……………………………………………………………………………….………………………… 

 Meaning: …………………………………………………………………………………………………… 

9. Enormous is something that is bigger than the usual size. 

 Clue: ……………………………………………………………………………….………………………… 

 Meaning: …………………………………………………………………………………………………… 

10. The different varieties and types of animals and plants are called  

biodiversity. 

 Clue: ……………………………………………………………………………….………………………… 

 Meaning: …………………………………………………………………………………………………… 



   194 
  

 
 

Lesson Plan 1 

Unit name   :  Definition Clue Strands :   (1) Class :  Matthayom 5 
Topic :  Environment                             Standard :   (1.1) Teaching Date : 
Time :  1 period (25 minutes)     

          
Terminal Objective   :    To identify the type of definition clue from context.  
   To identify the word meaning from context clue. 
Relevant Standards   :     F1.1 M.1/ 2: Accurately read aloud texts, tales and short poems by observing the principles of  
                                   reading. 
Enabling Objectives  :    To notice the type of definition clue from the sentences  
   To identify and analyze the type of definition clue which clarifies the meaning from the context. 

To identify clue and context in the sentences. 
To identify word meaning and type of context clue 
To choose the word meaning from context clue. 

Expected Behavior     :   1. To speak more English in the class 
      2. To able to be more confident. 
Teacher Personal Aim    1. To speak English clearly 

2. To limit time teaching 

Language focused  1. Skills focused: Reading and Writing 
                                     2. Forms: Vocabulary about environment 

Materials:    Handout about definition clue 
    Worksheet and exercise that contains context clue sentences 
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Steps Contents  Teacher’s Activities Students’ Activities Teaching Aids 
Notice 

(5 minutes) 
 
 
 
 
 
 
 

Vocabulary List: Environment 
 

extinction  circumstance   disasters  
hydrosphere  drought  destruction    
habitat  constellation   diminish   

 geothermal  astronomers   

biodiversity    
enormous  climatology  meteorite 

 

- Let students notice the 
type of definition clue 
from the sentences  
 

-  Notice the type of 
definition clue from 
the sentences  
 

Handout about 
definition clue 
 
Worksheet and 
exercise that 
contains context 
clue sentences 

Study 
(10 minutes) 

 

Definition Clue 
 

verb to be (is, are, was, were) 
can be defined as 

mean, refer to 
called/ be called 
is described as 
to be a kind of 
to be known as 

 

- Let students identify and 
analyze the type of 
definition clue which 
clarifies the meaning from 
the context. 
 
- Let students summarize 
type of definition clue 
from the sentences. 
 

-   Identify and 
analyze the type of 
definition clue which 
clarifies the meaning 
from the context. 
 
- Summarize the 
type of definition 
clue from the 
sentences. 
 

Handout about 
definition clue 
 
Worksheet and 
exercise that 
contains context 
clue sentences 
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Steps Contents  Teacher’s Activities Students’ Activities Teaching Aids 
Practice 

 (10 minutes) 
 

Definition Clue 
 

verb to be (is, are, was, were) 
can be defined as 

mean, refer to 
called/ be called 
is described as 
to be a kind of 
to be known as 

 

 
- Let students identify clue 
and context in sentences. 
 
 
- Let students identify 
word meaning and type of 
context clue 
 
 
- Let students choose the 
word meaning from 
context clue. 
 
 
 
 
 
 

 
- Identify clue and 
context in 
sentences. 
 
- Identify word 
meaning and type of 
context clue 
 
 
- Choose the word 
meaning from 
context clue. 
 

 
Handout about 
definition clue 
 
 
Worksheet and 
exercise that 
contains context 
clue sentences 
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Steps Contents  Teacher’s Activities Students’ Activities Teaching Aids 
Use 

 
Definition Clue 
 

verb to be (is, are, was, were) 
can be defined as 

mean, refer to 
called/ be called 
is described as 
to be a kind of 
to be known as 

 

 
- Let students find the 
definition clue and guess 
the meaning from the 
context 

 

- Find the definition 
clue and guess the 
meaning from the 
context. 
 

 
Handout about 
definition clue 
 
Worksheet and 
exercise that 
contains context 
clue sentences 
 

Extended 
activity 

 

Definition Clue 
 

verb to be (is, are, was, were) 
can be defined as 

mean, refer to 
called/ be called 
is described as 
to be a kind of 
to be known as 

 

 
- Let students read 
outside the lesson about 
environment and list 
vocabulary and meaning 
 

 
-   Read outside the 
lesson about 
environment and list 
vocabulary and 
meaning 
 

 
Handout about 
definition clue 
 
Worksheet and 
exercise that 
contains context 
clue sentences 
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Evaluation:  Multiple Choices Test; Identify context clue, Identify meaning 
After Teaching Record 
The teaching outcome 
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
Suggestions___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
Problems_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
Things Need Improving 
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Class Supervisor:        Course Supervisor:  
Signature_____________________________     Signature____________________________ 
Date_________________________________     Date________________________________ 

198 

 



 
 

199 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ด 
หนังสือเรียนเชิญผู้เช่ียวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 

และขออนุญาตทดลองเคร่ืองมือในการวิจัย 
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รายช่ือผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 

1. อาจารย์ ดร. กันต์ดนัย วรจิตติพล 

 อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

 

2. อาจารย์ ศรีทอง บวรโกศลจิต 

 ครูช านาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

 

3. อาจารย์ชัชสรัญ    มีศิริ  

 ครูช านาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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