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The purposes of this research were to: 1) develop and test the efficiency 

of semantic field exercises based on the 75/75 criterion, 2) compare the students’ 

achievement before and after learning English vocabulary through semantic field 

exercises, and 3) survey the students’ opinions toward the semantic field exercises. 

The sample, selected by a simple random sampling technique, comprised 

Matthayomsuksa four students at Wat Nuannoradit School, Bangkok, during the second 

semester of academic year 2016. The students studied English vocabulary through 5 

units of semantic field exercises. The duration of the experimental research covered 7 

class sessions over a four-week period. 

The results of the study were as follows: 

1) The efficiency of the semantic field exercises was 79.36/77.50, which is 

higher than the expected criterion (75/75). 

2) The students’ achievement gained after learning English vocabulary 

through the semantic field exercises was significantly higher than the scores gained 

before at the significance level of .05. 

3) The students’ opinions toward the semantic field exercises were highly 

positive. 
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แกไขและดําเนินการวิจัยจนสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ขอกราบขอบพระคุณอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 

กราบขอบพระคุณ อาจารย ดร.ภัทรธีรา  เทียนเพิ่มพูน และผูชวยศาสตราจารย ดร. เสง่ียม โตรัตน ท่ี

กรุณาใหความอนุเคราะหเปนประธานกรรมการและผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบการคนควาอิสระ รวมท้ังให

คําแนะนําในการปรับปรุงการคนควาอิสระจนเสร็จสมบูรณ 

กราบขอบพระคุณ อาจารย ดร. กันตดนัย  วรจิตติพล อาจารยชัชสรัญ  มีศิริ และ อาจารยศรีทอง บวร

โกศลจิต ท่ีกรุณาใหความอนุเคราะหในการตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ตลอดจนการใหความชวยเหลือและ

ใหคําแนะนําซึ่งเปนประโยชนอยางย่ิงในการดําเนินการวิจัย 

กราบขอบพระคุณ ผูอํานวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ท่ีใหความอนุเคราะหในการทําการทดลองกับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 เพื่อทดลองใชแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมาย 

ขอขอบคุณเพื่อนรวมรุน ปริญญาโท สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ท่ีชวยเหลือ เสนอแนะแนวทาง และ

ใหกําลังใจในการทําวิจัยคร้ังนี้ 

สุดทายนี้ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพออํานวย-คุณแมนัดดา อินทา ท่ีคอยใหการสนับสนุนในทุกๆ

ดาน ตลอดจนเปนกําลังใจและแรงผลักดันท่ีสําคัญย่ิงท่ีทําใหงานวิจัยคร้ังนี้เสร็จสมบูรณได ผูวิจัยขอมอบคุณคาและ

ประโยชนแหงงานวิจัยนี้เพื่อระลึกถึงความเสียสละของครูอาจารยทุกทานท้ังในอดีตและปจจุบัน ความมุงมั่นของ

เพื่อนนักศึกษาทุกทาน และความรักอันย่ิงใหญของบุพการี หากปราศจากความชวยเหลือของทุกทาน ความสําเร็จ

ของผูวิจัยในคร้ังนี้คงไมเกิดข้ึน 
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บทท่ี 1 

 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

คําศัพทเปนปจจัยหลักในการส่ือความหมาย การถายทอดความคิด ความรูสึก ซึ่งเปนส่ิง

สําคัญในการเรียนรูของทุกๆภาษา Cross (1992)  กลาวไววา องคประกอบของภาษาท่ีเปนพื้นฐานท่ี

สําคัญคือ คําศัพท ถึงแมจะเปนแคองคประกอบยอยก็ตาม การทําความเขาใจในโครงสรางของภาษา

และความหมายของคําศัพทนั้นเปนสวนสําคัญท่ีชวยใหการเรียนรูภาษานั้นดีข้ึน นอกจากนี้ยังมี

ผูเช่ียวชาญไดคํานึงถึงความสําคัญของการเรียนรูคําศัพทไววา แมผูเรียนจะรับมือกับไวยากรณและ

การออกเสียงของภาษาท่ีสองไดอยางเช่ียวชาญ แตถาปราศจากการรูคําศัพทอยางกวางขวาง ทําให

การส่ือสารในภาษาท่ีสองไดอยางมีความหมายไมสามารถเกิดข้ึนได (McCarthy, 1990) ซึ่งสอดคลอง

กับ Scrivener (1994)  ไดกลาววา ความหมายนั้นถูกถายทอดโดยคําศัพทในตัวของของมันเอง 

ความรูทางไวยากรณท่ีดีนั้นไมใชเครื่องมือท่ีมีพลัง ถาคําสําคัญนั้นหายไป 

จะเห็นไดวา การสงเสริมใหผูเรียนมีความมั่นใจและเช่ือมั่นในการใชภาษาเพื่อการส่ือสาร

นั้น การรูความหมายของคําศัพทและความสามารถของการใชคําศัพทในบริบทตางๆ มีสวนสําคัญใน

การพัฒนาความรูของผูเรียนในการเรียนภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี คําศัพทนั้นสําคัญอยางยิ่งในการ

เรียนภาษา ถาปราศจากความรูทางคําศัพท ผูเรียนอาจประสบปญหาในการส่ือสารทางภาษาได 

ความรูดานคําศัพทนั้นเปนทักษะพื้นฐานของการพัฒนาทักษะทางภาษาท้ัง 4 ดาน ฟง พูด อาน เขียน 

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระบบการศึกษาไทยนั้นยังไมประสบความสําเร็จ

เทาท่ีควร ซึ่งสาเหตุหนึ่งคือ การขาดความรูทางดานคําศัพท ปญหาท่ีประสบพบเจอไดกับนักเรียนไทย

คือ นักเรียนมีความรูทางดานคําศัพทนอยไมเพียงพอตอการส่ือสารเทาท่ีควร ซึ่งปญหานี้เปนปจจัย

หลักท่ีสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูภาษาอังกฤษอยางเชนกัน มัทนา ไชยกุมาร (2553) กลาววา 

ระดับทักษะในการเรียนรูคําศัพทของผูเรียนสวนใหญอยูในระดับตํ่ามาก สาเหตุมาจากผูเรียนไม

สามารถอานคําศัพทในบทเรียนและไมสามารถแปลความหมายคําศัพทได จึงทําใหความสามารถใน

การเรียนภาษาอังกฤษไมไดอยูในระดับท่ีดี นอกจากนี้จากการรายงานของสถาบันทดสอบทาง

การศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ถึงผลการสอบ O-NET (Ordinary National Educational 

Test) หรือแบบสอบทางการศึกษาแหงชาติข้ันพื้นฐาน มีแนวโนมตํ่าลงทุกๆป คะแนนเฉล่ียวิชา  
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ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 6 มีคะแนนตํ่ากวารอยละ 50 ในป

การศึกษา 2556 ผลคะแนนเฉล่ียของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 คือ 30.35 และนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 คือ 25.35 ในปการศึกษา 2557 ผลคะแนนเฉล่ียของนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 3 คือ 27.46 และนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 คือ 23.44 (โรงเรียนวัด

นวลนรดิศ, 2558) นอกจากนี้จากการสอนวิชาภาษาอังกฤษนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนวัด

นวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร ต้ังแตปการศึกษา 2556 ถึง ปการศึกษา 2557 พบวา นักเรียนมีทัศนคติ

ตอวิชาภาษาอังกฤษท่ีไมดี ทักษะทางดานฟง พูด อาน เขียนคอนขางมีปญหา จากการสอบถาม

นักเรียนพบวาสาเหตุดังกลาวเกิดจากการท่ีนักเรียนขาดความรูทางดานคําศัพท  รูคําศัพทนอย  ทําให

อานหรือแปลคําศัพทภาษาอังกฤษไมออก จึงทําใหเกิดความรูสึกไมอยากเรียนภาษาอังกฤษ และเกิด

ปญหาในการเรียนภาษาอังกฤษตามมา และจากผลการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 4 พบวามีผลการเรียนรูท่ีตํ่าลงทุกป (โรงเรียนวัดนวลนรดิศ, 2559) 

สาเหตุของการขาดความรูดานคําศัพทของนักเรียนไทยนอกจากจะมาจากตัวของ

นักเรียนเองท่ีมีทัศนคติไมดี ไมสนใจเรียนภาษาอังกฤษ ครูผูสอนก็เปนสาเหตุหนึ่งเชนกัน ครูผูสอนมัก

สอนคําศัพทโดยวิธีการแปลใหนักเรียนฟงเปนสวนใหญ ใหนักเรียนทองจําความหมาย วิธีการสอน

คําศัพทโดยการแปลทําใหนักเรียนไมสามารถจําคําศัพทไดยาวนาน นักเรียนจะจําไดแคชวงส้ันๆ

เทานั้น (กุสุมา ลานุย, 2538) ซึ่งสอดคลองกับ ดวงเดือน แสงชัย (2533) ท่ีกลาววา การเกิดปญหาใน

การเรียนภาษาอังกฤษหรือการใชภาษาอังกฤษในการส่ือสารนั้นเกิดจากการเรียนการสอนคําศัพทดวย

วิธีการแปลความหมายและการทองจํา นักเรียนสามารถจําคําศัพทไดเพียงช่ัวคราวเทานั้น ประเทศ

ไทยเปนประเทศท่ีใชภาษาไทยเปนภาษาแม และเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ซึ่งวิธีการ

สอนคําศัพทมักจะเนนไปในทางการทองจํามากกวาความเขาใจ ทําใหความสามารถในการเรียนรู

คําศัพทของนักเรียนไทยนั้นอยูในระดับตํ่า (พลชัย วิริยะสมบัติ, 2539) 

ปญหาดานคําศัพทของผูเรียนท่ีเกี่ยวของกับการสัมพันธขอบขายความหมายคําศัพท

พบวา ผูเรียนยังมีความสับสนในดานของคําศัพทท่ีมีความหมายสัมพันธกัน ดานการใชแผนภูมิ

ความหมาย ดานคําศัพทท่ีออกเสียงคลายกันแตสะกดไมเหมือนกัน และมีความหมายตางกัน หรือ

คําศัพทท่ีสะกดเหมือนกันแตออกเสียงตางกัน และความหมายตางกัน (Wallace, 1982) นอกจากนี้ 

วรชาติ ภูทอง (2537) กลาววา การเรียนการสอนคําศัพทแบบสัมพันธขอบขายความหมายเปนวิธีท่ี

ตองใชเวลาในการสอนแตละข้ันตอนคอนขางมาก เชนการจัดหมวดหมูคําศัพท การสรางตาราง

วิเคราะหองคประกอบความหมายของคําศัพท และตารางแสดงการปรากฏรวมกันของคําศัพท  ซึ่งใน

ความเปนจริงครูผูสอนมีเวลาจํากัด เนื่องดวยภาระงานตางๆท่ีมาก ไมมีเวลาเตรียมการสอนหรือศึกษา

คนควาเพิ่มเติม จึงทําใหการจัดการเรียนการสอนไมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร 
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จากสภาพปญหาดังกลาว ครูผูสอนนั้นมีสวนสําคัญตอการจัดการเรียนการสอนเปนอยาง

มาก ในการพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถใช

ภาษาอังกฤษในการส่ือสารไดอยางแทจริง ครูผูสอนควรศึกษาหาวิธีการและแนวทางตางๆมาชวย

สงเสริมในการเรียนรูคําศัพทของผูเรียน ซึ่งการพัฒนาแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษก็เปนวิธีหนึ่งใน

การสงเสริมใหผูเรียนสามารถประสบความสําเร็จในการเรียนรูคําศัพทได Hutchinson and Water 

(1999) กลาววา ส่ิงท่ีชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในเนื้อหาภาษาท่ีมีความซับซอนได คือ ส่ือ

การเรียนการสอน นอกจากนี้ Howard (2004) ไดกลาวถึง การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนวา ควร

คํานึงถึงผูเรียนเปนหลัก ท้ังในดานของความรูความสามารถ ประสบการณ ความสนใจของผูเรียน 

และยังตองคํานึงถึงความสอดคลองกับหลักสูตร ทรัพยากรส่ิงอํานวยความสะดวก และความสามารถ

ของผูผลิตส่ือดวย เทคนิคในการสอนคําศัพทนั้นมีมากมายหลายวิธี ครูควรเลือกวิธีตางๆมาประยุกต

ในการสอนคําศัพทโดยเลือกใหมีความสอดคลองและเหมาะสมกับเนื้อหาท่ีเรียนและผูเรียน ซึ่งวิธีการ

สอนคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมาย เปนวิธีการหนึ่งท่ีชวยในการสอนคําศัพท

ไดดี  

การสอนคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมาย (Semantic Field 

Approach) เปนวิธีท่ีทําใหผูเรียนสามารถเกิดความรูความเขาใจคําศัพทและสามารถพัฒนาวงคําศัพท

ตอไปได Marmolejo (1991) กลาววา ผูเรียนท่ีมีวงคําศัพทนอยเหมาะกับวิธีสอนแบบความสัมพันธ

ขอบขายความหมาย ซึ่งสอดคลองกับ Heimlich & Pittleman (1994) ท่ีกลาววา วิธีสอนแบบ

สัมพันธขอบขายความหมายนั้นทําใหผูเรียนไดเรียนรูความหมายของคําศัพทจากผูสอนและยังไดรู

ความหมายเพิ่มเติมจากคําศัพทอื่นๆท่ีอยูในขอบขายความหายเดียวกัน ซึ่งวิธีการนี้จําชวยสงเสริมให

ผูเรียนท่ีไมเกงในดานคําศัพทนั้นสามารถพัฒนาข้ึนไดเปนอยางดี วิธีการสอนแบบสัมพันธขอบขาย

ความหมายนั้นเปนวิธีการสอนท่ีดีและนาสนใจ ซึ่งมีหลักการวา คําศัพทนั้นสามารถจัดเขาเปน

หมวดหมูเดียวกันโดยเช่ือมโยงกันผานทางขอบขายความเดียวกันและยังสามารถบอกความเหมือน

และความตางของความหมายในกลุมคําเหลานั้นได ซึ่งหลักการนี้เปนหลักของทฤษฎีขอบขาย

ความหมาย (Semantic Field Theory) โดยผูสอนสามารถเริ่มกิจกรรมการสัมพันธขอบขาย

ความหมายไดโดยการเตรียมคําศัพทหรือหัวขอใหผูเรียนไดระดมความคิดเกี่ยวกับคําศัพทหรือหัวขอ

นั้นๆถึงลักษณะ, คุณสมบัติ, คําและความคิดท่ีเกี่ยวของกัน และระบุตัวอยางของคํา ซึ่งวิธีการนี้เปน

ตัวแทนของการคิดและการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น ซึ่งเปนสวนสําคัญในกิจกรรมการ

สัมพันธขอบขายความหมาย  Brown et al (1980) ไดเสนอการสอนคําศัพทท่ีนําหลักการของการ

สัมพันธขอบขายความหมายมาประยุกตใชไว 9 วิธี โดยใชช่ือวา Eight Cs and a G คือ การสอนโดย

ใชการปรากฏรวมของคําศัพท, การสอนคําศัพทดวยการเรียงลําดับคํา, การสอนคําศัพทโดยการนําเขา

จัดกลุม, การสอนคําศัพทดวยการเติมคําลงในชองวาง, การสอนคําศัพทดวยการใชบริบท, การสอน
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คําศัพทดวยการใชพจนานุกรมเพื่อตรวจสอบความหมาย, การสอนคําศัพทดวยการใชบัตรคําศัพท, 

การสอนคําศัพทดวยการสงเสริมใหใชความคิดสรางสรรค และ การสอนคําศัพทดวยการเดา

ความหมาย สวน Johnson & Pearson (1984) และ Heimlich & Pittleman (1994) ไดกลาวถึง

วิธีการสอนคําศัพทแบบสัมพันธขอบขายความหมายไวคือ ผูสอนเลือกหัวขอท่ีตองการใหผูเรียน

วิเคราะหในเชิงลึก ใหผูเรียนชวยกันระดมความคิดเกี่ยวกับคําศัพทอื่นๆท่ีเกี่ยวของกับหัวขอท่ียกข้ึน

มา เชน คําท่ีมีความหมายรวมกัน (Hyponymy), คําท่ีมีความหมายเหมือนกัน (Synonymy) หรือคํา

ท่ีมีความหมายตรงขามกัน (Antonym)  แลวจัดคําศัพทเปนหมวดหมูประเภท ประกอบเปนแผนผัง

ความสัมพันธ หรือแผนผังความคิด โดยใหผูเรียนไดฝกจําแนกคําศัพทออกเปนหัวขอยอยตางๆใน

แผนผังความสัมพันธหรือแผนผังความคิด ซึ่งแผนผังท่ีสรางข้ึนนั้นมีสวนสําคัญในการสงเสริมการ

เรียนรูคําศัพทใหมของผูเรียนและการเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางคําศัพทในแผนผัง 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของท้ังในประเทศและตางประเทศนั้น มีงานวิจัยท่ีสนับสนุนวิธีการสอน

คําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมายวาเปนวิธีสอนคําศัพทท่ีมีประสิทธิภาพ Crow 

& Quigley (1985) ไดศึกษาวิธีการสอนคําศัพทเพื่อใชในวิชาการอาน โดยใชการสอนแบบผัง

ความสัมพันธของความหมายใหกับนักศึกษานานาชาติท่ีกําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย North Texas 

State University, Intensive English Language Institute กลุมทดลองเรียนคําศัพทโดยการสอน

แบบผังความสัมพันธความหมาย และกลุมควบคุมเรียนคําศัพทโดยวิธีสอนแบบเดิม โดยคําศัพทท่ีได

เรียนนั้นมีจํานวนเทากัน ผลการทดลองพบวา นักศึกษาในกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีการเรียนรู

คําศัพทแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ .05 และพบวา คะแนนหลังเรียนของกลุมทดลองสูงกวากลุม

ควบคุม นอกจากนี้นักศึกษายังพอใจกับวิธีการสอนแบบผังความสัมพันธของความหมายมากกวาวิธี

สอนแบบเดิม Crow & Quigley (1985) ไดกลาวถึงหลักในการสอนแบบสัมพันธขอบขายความหมาย

ไววา การเรียนรูคําศัพทจะเรียนรูเปนกลุมคําท่ีมีความหมายอยูในขอบขายความหมายเดียวกัน สวน

หลักในการวิเคราะหองคประกอบความหมายของคําศัพทนั้นจะวิเคราะหออกมาเปนแผนภาพ (Grid) 

หรือตาราง ซึ่งการวิเคราะหความหมายจะทําโดยการแยกความแตกตางและความเหมือนระหวาง

ความหมายของคําศัพท หรือคําปรากฏรวม (Collocation) และในการฝกใชคําศัพท จะใหผูเรียนได

นําความรูทางดานคําศัพทท่ีมีความหมายสัมพันธกับไปฝกใชในบริบทและสถานการณตางๆ ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ Brown & Perry (1991) ท่ีไดศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีในการเรียนรูคําศัพท 

3 วิธี คือ การใชคําสําคัญ (keyword) การสัมพันธขอบขายความหมาย (semantic) และการใชคํา

สําคัญรวมกับการสัมพันธขอบขายความหมาย (keyword semantic) ซึ่งผลการวิจัยท่ีออกมานั้น

ปรากฏวาการวิธีการสอนคําศัพทแบบสัมพันธขอบขายความหมายเปนการสอนท่ีทําใหมีความคงทน

ในการจําคําศัพทไดดีกวาวิธีอื่นๆ Keshavarz, Atai, & Mosahebi (2006) ไดศึกษากลวิธีการสอน

แบบสัมพันธขอบขายความหมายตอการเรียนรูคําศัพทของผูเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ
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ชาวอิหราน โดยการวิจัยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 4 กลุม กลุมทดลอง 2  กลุมแยกชายหญิง ท่ีเรียน

ดวยกลวิธีการสอนแบบสัมพันธขอบขายความหมาย และกลุมควบคุม 2 กลุม แยกชายหญิง ท่ีเรียน

ดวยวิธีปกติ ผลการทดลองพบวาหลังการเรียนผูเรียนท่ีเรียนดวยกลวิธีการสอนแบบสัมพันธขอบขาย

ความหมาย มีคะแนนเฉล่ียทางคําศัพทสูงกวาผูเรียนท่ีเรียนดวยวิธีปกติ และนอกจากนี้ยังพบวาเพศ

ของผูเรียนนั้นไมมีผลกระทบใดๆตอการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยใน

ประเทศ วรชาติ ภูทอง (2537) ไดทําการศึกษา ผลของการสอนแบบสัมพันธขอบขายความหมายและ

การสอนตามคูมือครู ท่ีมีตอการจําคําศัพท ผลสัมฤทธิ์  และความคงทนในการเรียนรูคําศัพท

ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนใน

กลุมทดลองท่ีไดรับการสอนแบบสัมพันธขอบขายความหมาย มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูคําศัพทและ

ความหมายสูงข้ึน และความคงทนในการเรียนรูคําศัพทก็สูงข้ึนวาผูเรียนท่ีไดรับการสอนตามคูมือครู

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคลองกับ ดวงเดือน  จังพานิช (2542) ท่ีไดทําการศึกษาเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการจําคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีเรียนโดย

วิธีสอนแบบสัมพันธขอบขายความหมายและวิธีสอนแบบปกติ กลุมตัวอยางท่ีใชคือ นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 5 แผนการเรียนวิทย-คณิต โรงเรียนรัตนราษฎรบํารุง อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 

ผลวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีเรียน

โดยวิธีสอนแบบสัมพันธขอบขายความหมายและวิธีสอนแบบปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 

.05 โดยท่ีนักเรียนท่ีเรียนโดยวิธีสอนแบบสัมพันธขอบขายความหมายมีคาคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ใน

การเรียนรูคําศัพทสูงกวานักเรียนท่ีเรียนโดยวิธีสอนแบบปกติ และผลการทดสอบความแตกตางความ

คงทนในการจําคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนปรากฏวา ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญท่ี

ระดับ .05 นอกจากนี้ เดชา เซซง (2546) ไดทําการศึกษาการใชกิจกรรมผังสัมพันธขอบขาย

ความหมายเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการเรียนรูคําศัพทและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 5 กลุมตัวอยางท่ีใช คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5/2 โรงเรียนเรยีนาเชลี

วิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2545 ผล

วิจัยพบวาหลังการเรียนโดยการใชกิจกรรมผังสัมพันธขอบขายความหมาย ผูเรียนมีความสามารถใน

การเรียนรูคําศัพทสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 และการเขียนภาษาอังกฤษสูงข้ึนอยางมี

นัยสําคัญท่ีระดับ .001 นอกจากนี้ สุชาติ กองกูล (2555) ไดทําการพัฒนาความสามารถในการจําศัพท

และการเขียนภาษาอังกฤษโดยการใชกิจกรรมผังความสัมพันธทางความหมาย สาหรับนักศึกษา

ระดับช้ัน ปวส. 1 กลุมตัวอยางท่ีใชคือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปท่ี 1 ปการศึกษา 

2554 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ (คธ. 4101-4501) 

จํานวน 38 คน ผลวิจัยพบวา ผูเรียนท่ีไดรับการสอนโดยการใชกิจกรรมผังสัมพันธทางความหมายมี

ความสามารถในการเขียน ภาษาอังกฤษ และมีความสามารถในการจําภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูง
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กวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งจุดออนของงานวิจัยนี้ คือระยะเวลาในการ

วิจัยนั้นคอนขางไมเพียงพอ ทําใหนักศึกษาไมสามารถเรียนคําศัพทไดอยางหลากหลาย และคําศัพทท่ี

เลือกมานั้นเปนคําศัพทท่ีนักศึกษาใชในชีวิตประจําวัน ซึ่งคอนขางไมหลากหลาย และไมครอบคลุม

คําศัพทภาษาอังกฤษทุกแขนงและทุกสาขาวิชา จากการศึกษางานวิจัยท้ังในประเทศและตางประเทศ 

พบวา การใชเทคนิควิธีสอนคําศัพทแบบตางๆนั้นลวนสามารถพัฒนาความรูทักษะความสามารถของ

ผูเรียนได โดยเฉพาะการนําการสัมพันธขอบขายความหมายมาประยุกตใชในการสอนคําศัพท พบวา

ผูเรียนเกิดการเรียนรูคําศัพทและมีความคงทนในการจําไดดีและมีประสิทธิภาพ แตยังไมพบวามีการ

นําวิธีการสอนคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมายมาพัฒนาเปนแบบฝก  ดังนั้น

ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมายสําหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา

แบบฝกคําศัพทท่ีมีประสิทธิภาพ และพัฒนาความรูความสามารถและผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูคําศัพท

ภาษาอังกฤษของผูเรียนใหสูงข้ึน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธ

ขอบขายความหมาย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร ให

ไดตามเกณฑ 75/75  

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของสําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร กอนและหลังการเรียนโดยใชแบบฝก

คําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมาย 

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธ

ขอบขายความหมาย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร 

 

คําถามการวิจัย 

1. แบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมาย สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนดไวคือ 

75/75 หรือไม 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร หลังเรียนดวยแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธ

ขอบขายความหมายมีผลสัมฤทธิ์ท่ีสูงข้ึนหรือไม 
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3. นักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขาย

ความหมาย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานครอยางไร 

 

สมมติฐานของการวิจัย  

1. แบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมาย สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนดไวคือ 

75/75 (ชัยยงค พรหมวงศ, 2556: 7) 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร หลังเรียนดวยแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธ

ขอบขายความหมายมีผลสัมฤทธิ์ท่ีสูงข้ึนกวากอนเรียน 

3. ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขาย

ความหมาย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร อยูในระดับ

ดี 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  ท่ีกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2559  

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ  กรุงเทพมหานคร  จํานวน 12 หองเรียน  รวมท้ังส้ิน 328 คน 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  ท่ีกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2559  

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ  กรุงเทพมหานคร โดยทําการสุมอยางงายมา 1 หองเรียน  จากจํานวน 12 

หองเรียน  โดยมีนักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน 

ตัวแปรท่ีศึกษา 

ตัวแปรตน  

1. แบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมาย 

ตัวแปรตาม 

1. ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ 

2. ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขาย

ความหมาย 
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เนื้อหาท่ีใชในการวิจัย 

เนื้อหาท่ีใชในการวิจัยเปนหัวขอและคําศัพทในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีมีขอบขาย

ความหมายสัมพันธกัน โดยพิจารณาคัดเลือกจากหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษา พุทธศักราช 2551  

สภายุโรป หนังสือเรียน New World Student 4 และหนังสือเรียน Mega Goal Students Book 4 

ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย 

ระยะเวลาในการทดลองใชแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขาย

ความหมายสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร  คือ  ใน

ภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา  2559  เปนเวลา  4  สัปดาห สัปดาหละ  2 คาบ โดยใชชวงทายคาบเปน

เวลา 25 นาที รวม  7 คาบ  ท้ังนี้รวมเวลาท่ีใชในการทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน  

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

1. แบบฝกคําศัพทแบบสัมพันธขอบขายความหมาย หมายถึง ส่ือการเรียนการสอน

คําศัพทเนนในเรื่องของการสอนคําศัพทแบบสัมพันธขอบขายความหมายโดยมีการเสนอคําศัพทใน

หมวดหมูหรือขอบขายความหมายเดียวกันโดยใชตาราง แผนผังรูปภาพ เพื่อแสดงหรือเปนแบบฝกหัด 

ใหเกิดการเรียนรูแบบสัมพันธขอบขายความหมายของกลุมคําท่ีเรียน และฝกใชคําศัพทเหลานั้นใน

บริบทตางๆไดอยางถูกตองเหมาะสม ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดหัวขอไว 5 หัวขอ คือ Places, Personalities, 

Occupations, Free time activities และ Health 

2. ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูคําศัพท หมายถึง ความสามารถในการเรียนรูคําศัพทและ

ความหมายท่ีไดรับจากการสอนในการทดลองครั้งนี้ โดยพิจารณาจากคะแนนการทําแบบทดสอบ

ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูคําศัพทหลังส้ินสุดการทดลองสอนจากแบบฝกคําศัพทแบบสัมพันธขอบขาย

ความหมายตามหัวขอ 5 หัวขอ  

3. ความคิดเห็น หมายถึง ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษ

แบบสัมพันธขอบขายความหมาย อันไดแก ดานเนื้อหา ดานกิจกรรม และดานประโยชนจากการ

เรียนรู 

4. นักเรียน  หมายถึง  ผูท่ีกําลังศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 

กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2559  ท่ีกําลังศึกษาวิชาภาษาอังกฤษตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศชวงช้ันท่ี 4 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ตัวปอนเขา 

(Input) 

กระบวนการ 

(Process) 

ผลลัพธ 

(Output) 

- แบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบ

สัมพันธขอบขายความหมาย ท่ีมีวง

คําศัพทตามหัวขอ 5 หัวขอ คือ 

Places, Personalities, 

Occupations, Free time activities 

และ Health โดยคัดเลือกหัวขอจาก

การวิเคราะห เทียบเคียงความสัมพันธ

ระหวางแนวเรื่องจาก ตัวช้ีวัดและ

สาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระ

การเรียนรูภาษาตางประเทศ ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 จากสภา

ยุโรป และหนังสือเรียน New World 

Student Book 4 

- รายการคําศัพทตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

พุทธศักราช 2551  กลุมสาระการ

เรียนรูภาษาตางประเทศ, สภายุโรป 

และหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ ท่ี

เหมาะสมกับผูเรียนในระดับช้ัน

มัธยมศึกษาท่ี 4 

- ทฤษฎีการสอนคําศัพทแบบสัมพันธ

ขอบขายความหมาย 

- กระบวนการเรียนการสอน

คําศัพทโดยใชแบบฝกคําศัพท

ภาษาอังกฤษแบบสัมพันธ

ขอบขายความหมาย โดยมี

หลักการคือ 

1. การระบุความหมายและคํา

ท่ีมีความหมายเหมือนกัน 

2. การจัดกลุมคําศัพท

ออกเปนหมวดหมู 

3. การจับคูสํานวน

ภาษาอังกฤษกับความหมาย

และนําไปเติมในประโยค   

- ผลสัมฤทธิ์ในการ

เรียนรูคําศัพท

ภาษาอังกฤษของ

นักเรียน 

- ความคิดเห็นของ

นักเรียนท่ีมีตอแบบฝก

คําศัพทภาษาอังกฤษ

แบบสัมพันธขอบขาย

ความหมาย 

 

 

 



 
 

บทท่ี 2 

 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 

ในการศึกษาคนควาครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฏี  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของโดยแยก

เปนประเภทดังนี ้

1. คําศัพทและการเรียนรูคําศัพท 

1.1 ความหมายของคําศัพท 

1.2 ความสําคัญของคําศัพท 

1.3 ประเภทของคําศัพท 

1.4 ระดับความรูคําศัพท 

2. การสอนคําศัพท 

2.1 หลักการสอนคําศัพท 

2.2 การเลือกคําศัพทเพื่อนํามาสอน 

2.3 เทคนิคการสอนคําศัพทแบบตางๆ 

2.4 การประเมินการเรียนรูคําศัพท 

3. การสัมพันธขอบขายความหมาย 

3.1 ความหมายของการสัมพันธขอบขายความหมาย 

3.2 แนวคิดและทฤษฎีของการสัมพันธขอบขายความหมาย 

3.3 การประยุกตใชการสัมพันธขอบขายความหมายในการเรียนการสอนคําศัพท 

 4. การพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 

4.1 กรอบของการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 

4.2 การวางแผนและข้ันตอนการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 

5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

5.1 งานวิจัยในประเทศ 

5.2 งานวิจัยในตางประเทศ 

 

10 
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1. คําศัพทและการเรียนรูคําศัพท 

 

1.1 ความหมายของคําศัพท 

คําศัพท (Vocabulary) ในแตละภาษา เปนองคประกอบพื้นฐานท่ีมีความสําคัญในการ

เรียนรูภาษา และการส่ือสาร ซึ่งสงผลตอการเรียนรูทักษะภาษาท้ัง 4 ทักษะ คือ การฟง พูด อาน และ

เขียน  

Kamil and Hiebert (2005) นิยามความหมายของคําศัพทไววาเปนความรูเรื่องของคํา 

และความหมายของคํา โดยเฉพาะอยางยิ่ง พวกเราใชคําศัพทไปสูการกลาวถึงประเภทของคําท่ี

นักเรียนตองรูเพื่อใหสามารถอานขอความไดอยางเขาใจ สวน Hornby (1995) ไดกลาวไววา คําศัพท

เปนการรวมจํานวนของคําเพื่อใหเกิดเปนภาษา นอกจากนี้ การรูคําศัพท ยังหมายถึงการรูความหมาย

, การใชคํา, และไวยากรณของคํา (Harmer, 1991: 158) ศิธร แสงธนู และคิด พงศทัต (2521: 35) 

กลาววา คําศัพท คือ กลุมเสียงหนึ่งท่ีใหความหมายเพื่อรูวาเปนคน ส่ิงของ อาการหรือลักษณะอาการ 

และสามารถแบงความหมายออกเปน 4 ประเภทคือ ความหมายตามพจนานุกรม (Lexical Meaning) 

คําศัพทภาษาอังกฤษสามารถมีความหมายไดมากกวาหนึ่งความหมาย และใชในสถานการณท่ีแตกตาง

กันออกไป เชน คําวา bank ในประโยค My friend sits on the bank of the river. หมายถึง ตล่ิง 

หรือชายฝง แตในประโยค I deposited my money at the bank. หมายถึง ธนาคาร ประเภท

ตอมาคือ ความหมายทางไวยากรณ (Morphological Meaning) คําศัพทประเภทนี้อาจหา

ความหมายไดยากถาอยูเปนคําเด่ียวๆ เชน เมื่อ s ตอทายคํานาม เชน books หรือ phones จะ

หมายถึง คํานามนั้นๆเปนพหูพจน แตถา s ตอทายคําวา books หรือ phones ในประโยค  She 

books concert tickets. หรือ He always phones his girlfriend. คําเหลานี้จะกลายเปนคํากริยา 

และแสดงความหมายวาการกระทําดังกลาวเปนการกระทําปกติท่ัวๆไป ถัดมาคือความหมายจากการ

เรียงคํา (Syntactical Meaning) การเรียงลําดับคําทําใหความหมายของคําเปล่ียนแปลงได เชน 

housework หมายถึง งานบาน แต workhouse หมายถึง สถานสงเคราะห หรือสถานดัดสันดาน 

ประเภทสุดทายคือ ความหมายจากเสียงข้ึนลง (Intonation Meaning) ความหมายของคําสามารถ

เปล่ียนแปลงไปตามเสียงข้ึนลง หรือน้ําเสียงของผูพูด ท้ังเสียงท่ีมีพยางคเดียวหรือมากกวา    

จากคําจํากัดความตางๆสามารถสรุปไดวา คําศัพทเปนองคประกอบหลักของภาษา ใน

การส่ือความหมาย ท่ีประกอบไปดวยคําเด่ียว, คําประสม และสํานวน ซึ่งเปนตัวกําหนดพื้นฐานในการ

ฟง พูด อาน เขียนท่ีดี  
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1.2 ความสําคัญของคําศัพท 

คําศัพทนั้นเปนปจจัยหลักในการส่ือความหมาย การถายทอดความคิด ความรูสึก ซึ่ง

เปนส่ิงสําคัญในการเรียนรูของทุกๆภาษา การส่ือสารจะไมเกิดข้ึนหากปราศจากการรูคําศัพท 

Cross (1992 : 77)  กลาวไววา องคประกอบของภาษาท่ีเปนพื้นฐานท่ีสําคัญคือ 

คําศัพท ถึงแมจะเปนแคองคประกอบยอยก็ตาม การทําความเขาใจในโครงสรางของภาษาและ

ความหมายของคําศัพทนั้นเปนสวนสําคัญท่ีชวยใหการเรียนรูภาษานั้นดีข้ึน นอกจากนี้ McCarthy 

(1990: 8) ไดกลาววา แมผูเรียนจะรับมือกับไวยากรณและการออกเสียงของภาษาท่ีสองไดอยาง

เช่ียวชาญ แตถาปราศจากการรูคําศัพทอยางกวางขวาง สงผลใหการส่ือสารอยางมีความหมายใน

ภาษาท่ีสองไดไมสามารถเกิดข้ึนได ซึ่งสอดคลองกับ Harmer (1991: 153)  ท่ีกลาววา คําศัพทเปรียบ

ไดกับอวัยวะและเนื้อของภาษา สวนโครงสรางทางภาษาเปรียบไดกับรางกาย กลาวคือ แมวาผูเรียน

จะมีความรูทางโครงสรางทางภาษาท่ีดีและแมนยํา แตถาไมมีความรูทางดานคําศัพท การใชโครงสราง

ทางภาษาท่ีออกมาก็จะไมมีประสิทธิภาพ ไมสามารถส่ือความหมายออกมาได   

จากการศึกษาขางตน สรุปไดวา คําศัพทนั้นสําคัญอยางยิ่งในการเรียนภาษา ถา

ปราศจากความรูทางคําศัพท ผูเรียนอาจประสบปญหาในการส่ือสารทางภาษาได ผูเรียนจึงตองฝกฝน

และพัฒนาในการเรียนรูคําศัพทอยูอยางสม่ําเสมอ เพื่อการนําไปสูความสามารถในการส่ือสารไดอยาง

มีความรูความเขาใจและมีประสิทธิภาพ  

 

1.3 ประเภทของคําศัพท 

คําศัพทถูกจัดไวเปนประเภท หมวดหมูอยางเปนระบบ เพื่อใหงายและสะดวกตอการ

เรียนรู ซึ่งประเภทของคําศัพทไดถูกแบงเปนประเภทตางๆท่ีแตกตางกัน  

ในการเลือกรายการคําศัพทใหม ครูตองคํานึงถึงคําศัพทท่ีใหนักเรียนเรียนรู วาเปน

คําศัพทเพื่อใช หรือ เพื่อรู Grains and Redman (1986) ไดแบงประเภทของคําศัพทออกเปน 2 

ประเภท ดังนี้  

1. คําศัพทเพื่อใช (Productive or Active Vocabulary) คือคําศัพทท่ีใชทักษะในการ

พูดและเขียนท่ีผูเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. คําศัพทเพื่อรู (Receptive or Passive Vocabulary) คือคําศัพทท่ีใชทักษะในการฟง

และอาน เปนคําศัพทท่ีพบเห็นไมบอยในชีวิตประจําวัน ผูเรียนเรียนเพื่อรูความหมาย  

ทิพวัลย มาแสง (2532: 46) ไดแบงประเภทของคําศัพทออกเปน 2 ประเภท ดังนี้  

1. คําท่ีมีความหมายในตัวเอง (Content Words) เปนคําท่ีใหความหมายสําคัญใน

ประโยค เชน คํานาม (nouns), คํากริยา (verbs), คําคุณศัพท (adjectives), คําวิเศษณ (adverbs) 

เปนตน และคําท่ีไมมีความหมายในตัวเอง  
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2. คําท่ีไมมีความหมายในตนเอง (Function Words) เปนคําท่ีมีความหมายไมแนนอน 

ความหมายมักเปล่ียนไปตามโครงสรางของประโยค เชน คําบุพบท (prepositions), คําสรรพนาม 

(pronouns), คํานําหนาคํานาม (articles), คําสันธาน (conjunctions), คํากริยาชวย (auxiliary 

verbs) เปนตน    

นอกจากนี้ Thornbury (2002: 51-52) ไดจัดประเภทของคําศัพทไวดังนี้ 

1. ตระกูลคํา (Word Families) คือกลุมคําศัพทท่ีมีรากคําศัพท (root) มาจากคํา 

เดียวกัน แตมีคําปจจัย (suffix) หรือ คําอุปสรรค (prefix) ท่ีแตกตางกัน เปนลักษณะของไวยากรณ

ทางภาษาเปนสวนใหญ เชน suspect, aspect, spectacle, perspective, respect มีคําวา spect 

เปนรากศัพท 

2. คําท่ีมักปรากฏรวมกัน (Collocation) คือกลุมคําท่ีตองใชรวมกันควบคูในประโยค 

ซึ่งไมมีความเกี่ยวของกับหลักไวยากรณ คําท่ีใชรวมกันนั้นจะสลับตําแหนงหรือใชคําอื่นแทนกันไมได 

แมวาคําท่ีนํามาแทนจะมีความหมายใกลเคียงกันก็ตาม เชน คําวา ใจเย็น ในภาษาอังกฤษ ตองใชคํา

วา cool-tempered จะใชคําวา cold-hearted ไมได เพราะจะหมายถึง ใจราย หรือสํานวน

ภาษาอังกฤษ cats and dogs ท่ีแปลวา ฝนตกหนัก เราไมสามารถเขียนเปน dogs and cats หรือ 

cats and ducks ได  

3. คํ าพ อ งความหมายหรื อ คําตรงข าม  (Synonyms and Antonyms) คํ าพ อ ง

ความหมาย (synonyms) เปนคําท่ีมีความหมายคลายคลึงกัน แตไมไดเหมือนกันทุกประการ บาง

บริบทก็ ไมสามารถใชแทนกันได เสมอไป เชน  answer, reply, response หรือ  job, work, 

occupation, career เปนตน สวนคําตรงขาม (antonyms) เปนคําท่ีมีความหมายตรงขามกัน เชน 

hot-cold, clever-foolish, attack-defense, protection เปนตน 

4. คําลูกกลุม (Hyponyms) เปนการจัดระบบของคําตามลําดับข้ัน เชน คําวา juice 

เปน คํา ลูกกลุม  (hyponym) ของ beverage ซึ่ ง เปน คําจ าก ลุม  (superordinate term) และ

นอกจากนี้ยังมีคําลูกกลุมรวมกัน (co-hyponym) juice, beer, milk, soft drink ซึ่งเปนคําลูกกลุม

รวมกันของ beverage   

5. วงศัพท (Lexical field) คือกลุมของคําท่ีอยูภายใตหัวเรื่องเดียวกัน เชน เราสามารถ

รวมคําวา medicine, doctor, nurse, hospital, vitamin, treatment, toothpaste เปนตน ไป

รวมอยูในคําศัพทในหัวเรื่อง Health ได ถีงแมวาทุกคําเหลานี้สามารถจัดรวมอยูในวงคําศัพทอื่นอีกได 

กลาวโดยสรุป ประเภทของคําศัพทสามารถแบงไดท้ังตามทักษะฟง พูด อาน เขียน แบง

ตามโครงสรางทางไวยากรณ และแบงตามแนวเรื่อง การจัดคําศัพทอยางเปนระบบชวยใหครูผูสอน

สามารถเลือกใชคําศัพทไปใชในการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการเรียนรูของ

ผูเรียน 
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1.4 ระดับความรูคําศัพท 

 ความรูคําศัพทเปนส่ิงหนึ่งท่ีทําใหผูเรียนสามารถบรรลุจุดประสงคในการเรียนรู

ภาษาได ความรูคําศัพทข้ันพื้นฐานท่ีสุดคือ การรูรูปของคําศัพทและความหมายคําศัพทนั้นๆ 

 Thornbury (2002: 20-22) กลาววา การพิจารณาขนาดของคําศัพท สามารถแบง

ออกเปน ความรูเพื่อใชท่ีเกี่ยวของกับการพูดและเขียน (Productive Knowledge) ความรูเพื่อรูท่ี

เกี่ยวของกับการฟงและอาน (Receptive Knowledge) ความรูในการสะกดคําและการออกเสียง 

ความรูในเรื่องของการแปลงรูปคํา (Derivative form) และความหมายท่ีแตกตางกันตางๆ ซึ่ง

สอดคลองกับ Nation (1983:  21-23) ไดสรุปวา ความรูเพื่อใชท่ีเกี่ยวของกับการพูดและเขียน 

(Productive Knowledge) และคว ามรู เ พื่ อ รู ท่ี เ กี่ ย ว ข อ ง กั บก ารฟ ง และอ าน  (Receptive 

Knowledge) เกี่ยวของกับ รูป (Form), ตําแหนง (Position), หนาท่ี (Function) และความหมาย 

(Meaning) ความรูคําศัพทเปนความรูท่ีมีความสัมพันธกันระหวางคําและการนําไปใช นอกจากนี้ 

Richard (1976: 77-89) ไดสรุปวา การรูคําศัพทของผูเรียน ผูเรียนจะตองรูวากําลังพบกับคําศัพทท่ี

อยูในสถานการณหรือบริบทใด และคําศัพทท่ีพบสามารถปรากฏรวมกับคําศัพทใดไดบาง มีขอจํากัด

ในการใชอยางไร และยังตองรูถึงโครงสรางทางไวยากรณ โครงสรางของคํา และการสัมพันธของ

คําศัพทในขอบขายความหมาย และตองรูวาคําศัพทสามารถมีไดหลายความหมายถาการใชมี

ความสัมพันธรวมกับคําอื่นๆ ในขณะท่ี Paribakht & Wesche (1993: 15) ไดแสดงถึงระดับความรู

คําศัพทดังนี้ ระดับคําศัพทท่ีผูเรียนพบเจอนอย ระดับคําศัพทท่ีมีผูเรียนพบเจอบอยๆ แตผูเรียนไมรู

ความหมาย ระดับคําศัพทท่ีผูเรียนมีความสามารถในการแปลหรือหาคําเหมือนของคําศัพทนั้นได 

ระดับคําศัพทท่ีสามารถนํามาใชส่ือความหมายในประโยคไดอยางถูกตอง และระดับคําศัพทท่ีสามารถ

นํามาใชส่ือความหมายตามหลักไวยากรณไดอยางถูกตอง 

กลาวโดยสรุป จากการศึกษาระดับความรูคําศัพทขางตนพบวา เปนการพัฒนาทักษะ

ทางภาษาท้ังการฟง พูด อาน และเขียน ความรูคําศัพทแคระดับของการรูความหมายและการแปลนั้น

ไมเพียงพอสําหรับการพัฒนาความรูคําศัพท ผูเรียนตองมีความรูในการนําคําศัพทไปใชส่ือสารใน

สถานการณหรือบริบทตางๆไดอยางเหมาะสม  

 

2. การสอนคําศัพท 

 

2.1 หลักการสอนคําศัพท 

การสอนคําศัพทนั้นนับเปนส่ิงสําคัญในการชวยใหผูเรียนไดเรียนรูคําศัพทและนํา

คําศัพทไปใชในการส่ือสาร ท้ังการฟง พูด อาน และเขียน ดังนั้นผูสอนจึงตองมีจุดมุงหมายในการสอน

คําศัพท และวิธีสอนท่ีเหมาะสมตอการพัฒนาความรูดานคําศัพทแกผูเรียน  
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ในการเรียนการสอนคําศัพท วัตถุประสงคและหลักการสอนคําศัพทเปนส่ิงท่ีผูสอน

จะตองคํานึงถึง Nation (2003: 385-389) ไดแบงหลักการสอนคําศัพทออกเปน 3 ดาน คือดาน

เนื้อหาและการจัดลําดับเนื้อหา (Content and sequencing) ครูผูสอนควรเลือกวิธีเทคนิคการสอนท่ี

มีความหลากหลายและนาสนใจใน มาสนับสนุนใหผูเรียนไดรับฝกฝนการใชคําศัพทในปริมาณท่ี

เพียงพอ โดยในการเลือกคําศัพทใหพิจารณาจากความถ่ี วาคําศัพทนั้นพบเห็นไดบอยเพียงใด และ

ควรใชคําศัพทนั้นบอยแคไหน หลังจากนั้นผูสอนตองพิจารณารูปแบบของการนําเสนอคําศัพทท่ีมี

ความถ่ีมาก ใหสอดคลองกับพื้นฐานของมาตรฐานการเรียนรู คือดานการหาความหมาย (Meaning 

focused-input) ดานการนําไปใช Meaning focused-output) และดานพฒันาความคลองแคลวใน

การใชภาษา (Fluency development) และผูเรียนควรไดรับการสนับสนุนในการเพิ่มปริมาณของ

คําศัพท ดานสุดทายคือการควบคุมและการประเมินผล ผูสอนควรวัดความรูดานคําศัพทของผูเรียนให

ตรงตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไว และใชการควบคุมและการประเมินใหผูเรียนมีความกระตือรือรนและ

ต่ืนตัวอยูอยางสม่ําเสมอ 

นอกจากนี้ Bishop, Kay Yopp and Helen Yopp (2009: 22) กลาวถึงหลักการสอน

คําศัพทไววา การอสนคําศัพทนอกจากเสนอความหมายของคําแลว ผูสอนควรใหรายละเอียดของ

คําศัพทนั้นๆ และเพิ่มความซับซอนกับบริบทในปริมาณท่ีมากพอตอการเรียนรูคําศัพท ผูเรียนควร

ไดรับโอกาสในการฝกใชคําศัพทท่ีเรียนอยางเปนประจํา ผูสอนกระตุนใหผูเรียนมีความคิดเช่ือมโยง

ระหวางความหมายกับคําศัพท นอกจากนี้ผูสอนควรจัดเตรียมภาระงานใหผูเรียนไดมีสวนรวม และ

ควรมีกิจกรรมในการเรียนการสอนท่ีนาสนใจและหลากหลาย 

ประสิทธิภาพในความรูดานคําศัพทของผูเรียนนั้น ข้ึนอยูกับความเขาใจในหลักการสอน

คําศัพทของผูสอน การเลือกคําศัพทควรมีการวางแผนวาจะเลือกคําศัพทใดมาใชในการเรียนการสอน 

ครูผูสอนควรใชประสบการณเดิมในการเรียนรูของผูเรียนมาสัมพันธกับคําศัพทใหมท่ีจะนําเสนอ ให

ผูเรียนสามารถใชคําศัพทใหมนั้นกับบริบทตางๆไดอยางเหมาะสม ผูสอนควรกระตุน สนับสนุนให

ผูเรียนไดใชคําศัพทใหมบอยๆในทักษะของการส่ือสารทางภาษา มากกวาแคใหนักเรียนรูความหมาย

ของคําศัพทเพียงอยางเดียว เพราะการรูความหมายของคําศัพทเพียงอยางเดียวไมทําใหการพัฒนา

คําศัพทของผูเรียนสูงข้ึน ซึ่งผูสอนตองหาวิธีการในการหาความหมายของคําศัพทใหผูเรียนสามารถ

รับมือกับคําศัพทยาก หรือไมรูได และผูสอนตองคํานึงถึงการกระตุนความสนใจของผูเรียนในการ

เรียนรูคําศัพท โดยหากิจกรรมท่ีนาสนใจมาใชในการเรียนการสอน (Rasinski, Padak and Newton, 

2008: 18-22) 

สรุปไดวา หลักการสอนคําศัพทนั้นมีหลักการท่ีเปนไปในทิศทางท่ีคลายคลึงและ

เช่ือมโยงกัน ท้ังในดานการวางแผนการเลือกคําศัพท การเนนผูเรียนเปนสําคัญ การเลือกใชกิจกรรมท่ี
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หลากหลายและเหมาะสมเพื่อเอื้อใหผูเรียนไดฝกการใชคําศัพทเพิ่มมากข้ึน และมีการติดตาม

ประเมินผลความรูดานคําศัพทของผูเรียน 

 

2.2 การเลือกคําศัพทเพื่อนํามาสอน 

การเลือกคําศัพทเพื่อนํามาใชในการเรียนการสอนนั้นเปนกระบวนการท่ีมีความสําคัญ 

ผูสอนตองมีความรูความเขาใจในหลักการเลือกคําศัพท เพื่อทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมี

ประสิทธิภาพ 

William (1965: 176-187) ไดกลาวถึงหลักในการเลือกคําศัพทไวดังนี้ ผูเรียนสามารถ

จําคําท่ีปรากฏใหเห็นบอยๆมากกวาคําท่ีปรากฏใหเห็นนอย การเลือกคําศัพทนั้นใหเลือกจากกลุม

คําศัพทท่ีผูเรียนนั้นอานหรือไดยิน โดยใหคัดเลือกคําศัพทดวยวิธีการนับคําท่ีปรากฏบอยท่ีสุดหรือมี

ความถ่ีในการใชมากท่ีสุดมาใชในการสอน สวนคําศัพทท่ีเลือกมาใชควรจะนํามาจากหนังสือหลายๆ

เลม หลายบริบท และหลายสถานการณ เพื่อทําใหบัญชีความถ่ีนั้นมีคามากยิ่งข้ึน ในบางสถานการณ

อาจจําเปนตองใชคําศัพทท่ีมีความถ่ีตํ่า เปนคําท่ีปรากฏนอย ก็ควรนํามาใชในการสอน ผูสอนควร

พิจารณาเลือกคําศัพทท่ีคลอบคลุมไดหลากหลายความหมายหรือหลากหลายคํามากกวากอน และ

การเลือกคําศัพทนั้นจะตองคํานึงถึงคําท่ีสามารถเรียนรูไดงาย ซึ่งจะมีองคประกอบอื่นๆท่ีเกี่ยวของคือ 

ควรเลือกคําศัพทท่ีมีความหมายเหมือนเดิมกับเจาของภาษานั้นทําใหผูเรียนสามารถจําไดงายข้ึน ควร

เลือกคําศัพทท่ีมีความหมายชัดเจนไมคลุมเครือ สามารถเขาใจความหมายไดโดยงาย ควรเลือก

คําศัพทโดยพิจารณาวาคํานั้นสามารถจํางาย และออกเสียงไดงาย ควรเลือกคําศัพทท่ีมีรูปแบบ

แนนอนมากกวาคําท่ีมีรูปแบบไมแนนอน และควรเลือกคําศัพทท่ีผูเรียนมีประสบการณการเรียนรูมา

กอน  ทําใหไมเปนอุปสรรคตอผูเรียนถานํามาแปลงเปนคําใหม 

Gairns and Redman (1986: 54)  ไดกลาวถึงแหลงท่ีมาของคําศัพทท่ีควรนํามาสอน 

โดยแบงคําศัพทออกมาไดดังนี้ คําศัพทอยูในหนังสือเรียน ท่ีรวมท้ังหนังสือเรียนประเภทการพูดการ

เขียน กิจกรรมในการเรียนการสอน แบบฝกหัด การฝกใชโครงสรางทางไวยากรณ, คําศัพทท่ีอยูในส่ือ

การเรียนการสอน ท่ีรวมท้ังส่ือในท่ีทางสถาบันกําหนดหรือส่ือท่ีผูสอนเลือกมาใชเอง เชน แบบฝก, 

บทเรียน, บทอาน, วิดีโอ เปนตน, คําศัพทท่ีมาจากตัวของผูเรียนเอง เปนคําศัพทท่ีผูเรียนไมรูจัก

หรือไมสามารถเดาความหมาย ผูเรียนจึงเกิดความตองการในการเรียนรูในคําศัพทนั้นๆ และคําศัพท

ท่ีมาจากกิจกรรมการฝกคําศัพทท่ีผูสอนสรางข้ึนเพื่อผูเรียนกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ 

นอกจากนี้ Lado (1986: 119-120) ไดเสนอหลักในการเลือกคําศัพทมาสอนไวคือ 

คําศัพทท่ีเลือกมาสอนควรเปนคําศัพทท่ีมีความเกี่ยวของกับประสบการณและความสนใจของผูเรียน 

คําศัพทควรมีปริมาณของตัวอักษรท่ีเหมาะสมกับระดับของผูเรียนในดานของอายุและสติปญญา 

 



17 

ปริมาณคําศัพทควรมีความสอดคลองกับบทเรียนในระดับท่ีพอดี และคําศัพทควรเปนคําท่ีผูเรียนพบ

เจอในชีวิตประจําวันและมีโอกาสในการนําไปใช 

สรุปไดวา ผูสอนมีบทบาทสําคัญในการเลือกคําศัพทมาใชในการสอนครูจะตองพิจารณา

ถึงความถ่ีของคําศัพท ปริมาณคําศัพท ความสัมพันธของคําศัพทกับประสบการณและชีวิตประจําวัน 

และตัวผูเรียนท้ังในดานของอายุและสติปญญา เพื่อใหคําศัพทท่ีนํามาสอนมีความเหมาะสมกับการ

เรียนรูของผูเรียนมากท่ีสุด  

 

2.3 เทคนิคการสอนคําศัพทแบบตางๆ 

การเรียนรูคําศัพทใหประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพนั้นยังถือเปนเรื่องยาก

สําหรับผูเรียนจํานวนมาก ผูสอนจึงมีบทบาทสําคัญในการนําเทคนิควิธีการสอนตางๆท่ีจะนํามาสอน

คําศัพทใหบรรลุผล  

Finocchiaro (1989: 108-109) เสนอเทคนิคการสอนคําศัพทไววา คําศัพทบางคํา

ผูเรียนไมไดนําไปใชในการเขียนและการพูด แตเรียนเพื่อใหรูความหมายและการออกเสียง เวลาสอน

คําศัพทผูสอนควรพูดดวยความเร็วปกติ ผูสอนควรนําโครงสรางประโยคท่ีผูเรียนไดเรียนมากอนแลว

มาใชในการสอนคําศัพทใหม สวนการสอนคําศัพทแตละคํา ผูสอนควรสอนควรนําโครงสรางและ

สถานการณตางท่ีเอื้อใหผูเรียนนําคําศัพทเหลานั้นไปใชไดอยางเหมาะสม และผูสอนควรนําเทคนิค

ตางๆท่ีเหมาะสมแกผูเรียนมาใชในการสอนคําศัพท เชนการใชรูปภาพ การแสดงทาทางสมมุติ เปนตน 

คําศัพทท่ีสอนควรอยูภายใตหัวขอเดียวกัน เชน คําศัพทเกี่ยวกับสุขภาพก็ควรจัดไวเปนหนึ่งบทเรียน 

สวนคําศัพทท่ีเกี่ยวกับการทองเท่ียวหรือเทคโนโลยีก็ควรจัดแยกไวในแตละบทเรียน และควรสอน

คําศัพทท่ีเปนคํากริยา คํานาม คําวิเศษณ คําคุณศัพท ท่ีมาจากรากศัพทเดียวกัน ผูเรียนควรไดฝก

ทบทวนการใชคําศัพทท่ีคุนเคยในบริบทใหมๆ และอธิบายความเหมือนและความตางของความหมาย

คําศัพท และผูเรียนควรฝกใชคําศัพทเพื่อการส่ือสารในสถานการณตางๆ   

บํารุง โตรัตน (2524: 77-81) ไดกลาวถึงการสอนความหมายของคําศัพทใหมไวดังนี้ 

การสอนความหมายของคําศัพทโดยใชโสตทัศนูปกรณ (Visual Aids) อุปกรณการสอนประเภท

โสตทัศนวัสดุอันไดแกส่ิงของท่ีสามารถมองเห็นได ฟงเสียงได และสามารถจับตองไดนั้นมีประโยชน

กับการสอนความหมายของคําศัพทในระยะเริ่มตน , การสอนความหมายของคําศัพทโดยการแสดง

ทาทางและการเคล่ือนไหว คําศัพทบางชนิดสามารถใชการแสดงทาทางและการเคล่ือนไหว เชน 

คําคุณศัพทแบบพรรณนา (Descriptive Adjective) , คําบุพบทท่ีแสดงสถานท่ี, คํากริยาท่ีแสดง

อาการ เปนตน, การสอนความหมายคําศัพทโดยการใชบริบท (Context) ทักษะการฝกเดา (Guess) 

ความหมายของคําศัพทจากบริบท (Context) โดยอาศัยความหมายคลายคลึงกัน (Synonym) หรือ

คําท่ีมีความหมายตรงขาม (Antonym) เปนทักษะท่ีสําคัญท่ีชวยใหผูเรียนสามารถเดาความหมายของ
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คําศัพทจากบริบทตางๆไดดี, การสอนความหมายของคําศัพทโดยการแปล  การประหยัดเวลาในการ

อธิบายคําศัพทบางประเภทท่ีผูสอนไมสามารถอธิบายได เชน คําศัพทประเภทนามธรรม (Abstract) 

สามารถทําไดโดยการแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย, การสอนความหมายของคําศัพทโดยการใชคํา

ท่ีนักเรียนรูความหมายแลว โดยการใชคําท่ีมีความหมายคลายคลึงกัน (Synonym) และ โดยการใชคํา

ท่ีมีความหมายตรงกันขาม (Antonyms) และ การสอนความหมายของคําศัพท ท่ียืมมาจาก

ภาษาตางประเทศ คําศัพทท่ียืมมาจากภาษาตางประเทศชวยใหผูเรียนเรียนความหมายของคําศัพทได

งายข้ึน แตส่ิงท่ีผูสอนควรใหความสําคัญคือ คําศัพทเหลานี้สวนใหญมีความหมายคงเดิม แตการออก

เสียงคําศัพทนั้นแตกตางจากภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอยางยิ่งการลงเสียงหนักเบา (Stress) ผูสอนควร

สอนการออกเสียงใหถูกตอง    

นอกจากนี้ วิสาข จัติวัตร (2541: 74-103) ไดกลาวถึงเทคนิคการสอนคําศัพทไววา การ

สอนคําศัพทโดยการแปลคือ การท่ีผูสอนสอนคําศัพท โดยใหคําจํากัดความ หรือความหมายของคํา

นั้นๆ การสอนคําศัพทโดยการเดาความหมายตามบริบท คือ การใหผูเรียนไดเดาคําศัพทท่ีไมรูหรือไม

แนใจจากคําท่ีอยูรอบๆในบริบท โดยไมจดจําความหมายท่ีแนนอนของคํานั้นๆ, การใชประสบการณ

เดิมเช่ือมโยงกับความหมายของคําศัพทใหม คือ การใหผูเรียนไดเช่ือมโยงคําศัพทใหมเขากับความรู

หรือประสบการณเดิม โดยผูสอนสามารถเลือกใช แผนภูมิความรู , แผนภูมิคําศัพท, ตารางการ

วิเคราะหความหมายคําศัพท, การสัมพันธของคําศัพทท่ีอยูในกลุมเดียวกัน, ความสัมพันธของคําศัพท

ใหมกับความคิดรวบยอดท่ีเคยเรียนรูมากอน, การคาดเดาเรื่อง และ การสัมพันธคําศัพทจากมากไป

หานอย เปนตน, การเสริมความรูเกี่ยวกับคําศัพทเพิ่มเติม โดยการแบงหรือรวบรวมเปนหมวดหมู เชน 

การจัดความสัมพันธของคําศัพท, การจัดกลุมคําศัพทของคําศัพท และ แผนภูมิทบทวนความหมาย

ของคําศัพท, การสอนคําศัพทพิเศษ คือ การสอนคําศัพทท่ีมีความหมายคลุมเครือไมชัดเจน เชน คําท่ี

สะกดตางกันแตออกเสียงเหมือนกัน, คําท่ีสะกดเหมือนกันแตมีความหมายตางกัน, คําท่ีมีหลาย

ความหมาย , คําท่ีแสดงการเปรียบเทียบ, คําท่ีมีความหมายตรงตามพจนานุกรม และคําท่ีมี

ความหมายพิเศษเฉพาะบุคคลหรือมีความหมายลึก ๆ แตกตางกัน, คําท่ีมีความหมายเหมือนกัน และ

คําท่ีมีความหมายตรงกันขาม และการหาท่ีมาของคําศัพท 

สรุปไดวา เทคนิคการสอนคําศัพทนั้นมีมากมายหลายวิธี ครูควรเลือกวิธีตางๆมา

ประยุกตในการสอนคําศัพทโดยเลือกใหมีความสอดคลองและเหมาะสมกับเนื้อหาท่ีเรียนและผูเรียน 

เพื่อใหการสอนนั้นเกิดประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จมากท่ีสุด 
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2.4 การประเมินการเรียนรูคําศัพท 

การประเมินการเรียนรูคําศัพทเปนวิธีการท่ีทําใหรูวา กระบวนการเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด ปริมาณคําศัพทท่ีผูเรียนตองเรียนรูเพียงพอท่ีจะนําไปใชในสถานการณ

และบริบทตางไดหรือไม 

Thornbury (2002: 129-135) กลาววา การประเมินการเรียนรูคําศัพท เปนการกระตุน

ใหผูเรียนเกิดการเอาใจใสในการเรียนและทบทวนคําศัพทมากข้ึน ซึ่งนอกจากนี้เขายังไดสรุปประเภท

ของแบบทดสอบแบงออกไดดังนี้คือ  

1. แบบทดสอบประเภทเลือกตอบ (Multiple choice test) เปนวิธีท่ีไดรับความนิยม 

เนื่องจากสามารถตรวจและสรางข้ึนมาไดงาย และสามารถนํามาใชไดท้ังกับคําศัพทแบบเด่ียวๆ และ

คําศัพทท่ีอยูในบริบทของประโยค หรือเนื้อเรื่อง แตขอเสียนั้นคือ วิธีทดสอบแบบนี้ทดสอบเกี่ยวกับ

การจํา ไมไดทดสอบทักษะในการใชคํา และถึงแมวาการสรางแบบทดสอบประเภทเลือกตอบจะดู

เหมือนสรางงาย แตแทจริงแลวกลับตรงกันขาม เพราะในการสรางแบบทดสอบประเภทนี้นั้นมีเกณฑ

ตางๆในการสรางมากมาย เชน การเลือกใชตัวลวง การเลือกคําพองความหมาย คําท่ีมีเสียงหรือ

ตัวสะกดคลายกัน เปนตน 

2. แบบทดสอบประเภทการเติมคําตอบ (Gap-fill) เปนวิธีท่ีตองการใหผูเรียนรื้อฟนคํา

จากความทรงจํา โดยการนําคํามาเติมลงในประโยคหรือเนื้อเรื่อง เปนการทดสอบทักษะในการใชคํา

มากกวาการทดสอบความจํา ลักษณะของแบบทดสอบประเภทนี้คือ cloze test เปนแบบทดสอบท่ี

เวนชองวางไวอยางสม่ําเสมอ วิธีนี้เปนการทดสอบความรูคําศัพทไดอยางคลอบคลุม แตการทดสอบ

ประเภทนี้ก็ยังมีขอโตแยงท่ีวา เปนวิธีทดสอบท่ีตองการใหผูเรียนใชภาษานอยมาก การทดสอบ

ความสามารถของผูเรียนในการใชคําในบริบทตางๆสามารถทดสอบไดจริงหรือไม 

3. แบบทดสอบประเภทการเขียน (Writing) เปนวิธีการทดสอบท่ีมีการกําหนดคําศัพท

ไวใหผูเรียนเลือกคําศัพทนั้นๆมาเขียนเปนเนื้อเรื่อง ตัวอยางแบบทดสอบประเภทนี้ เชน แบบทดสอบ

การเขียนของขอสอบ Cambridge First Certificate ท่ีมาการประเมินความรูคําศัพท ท้ังในดานความ

หลากหลาย และความถูกตอง โดยการประเมินความรูคําศัพทประเภทนี้เปนการประเมินในเชิง

คุณภาพ (qualitatively)  ซึ่งตองมีการกําหนดเกณฑและมาตรฐานในการประเมินไวอยางชัดเจน 

เพื่อใหการประเมินเปนไปอยางเท่ียงตรง 

Nation (1983) กลาววา ซึ่งไดแยกประเภทแบบทดสอบคําศัพทตามวัตถุประสงคของ

การวัดไวดังนี้ 

1. การทดสอบความสามารถดานคําศัพท (Proficiency tests) เปนการทดสอบเพื่อวัด

ความรูเกี่ยวกับคําศัพทของนักเรียนวาอยูในระดับใด สามารถใชในการส่ือสารไดหรือไม ซึ่งการ

ทดสอบนี้สามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ  
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 1.1 การวัดวงความรูคําศัพท (Measuring total vocabulary size) เปนการวัด

จํานวนคําศัพทท่ีนักเรียนรู คําศัพทท่ีปรากฏในพจนานุกรมหรือคําศัพทในบัญชีคําศัพท (Vocabulary 

list) สามารถสุมมาเพื่อสรางแบบทดสอบ หลังการทดสอบสามารถนําคะแนนท่ีไดมาคํานวณดวยสูตร 

ดังนี้ 

  

     จํานวนคําตอบท่ีถูก        จํานวนคําศัพทในพจนานุกรม 

วงความรูคําศัพท =  -------------------------------    X      ----------------------------------

       จํานวนขอสอบท้ังหมด         1 

  

 1.2 การวัดวงความรูคําศัพทเฉพาะกลุม (Measuring knowledge of a particular 

group of words) เปนระดับการรูคําศัพทของผูเรียนวาอยูในระดับใด เพียงพอกับระดับท่ีจะเรียน

หรือไม เชน ผลจากการวัด พบวา ผู เรียนมีความรู คําศัพทระดับท่ี 2 ของหนังสือ Longman 

Structure Reader จํานวน 500 คํา ซึ่งหมายความวา นักเรียนจะมีความสามารถท่ีจะอานหนังสือ

ฉบับนั้นไดในระดับท่ีสองหรือตํ่ากวา 

2. การทดสอบ (Testing) เปนการทดสอบท่ีมักพบในการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรูคําศัพท 

แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี ้

 2.1 การทดสอบการจําคําศัพท (Recognition test) เปนการทดสอบความสามารถ

ในการจําคําศัพทของผูเรียนวาสามารถจําไดมากนอยเพียงใด ในการทดสอบประเภทนี้จะใหผูเรียน

บอกหรือเลือกคําแปล หรือรูปภาพใหตรงกับคําศัพทท่ีกําหนดให ซึ่งการทดสอบการจําคําศัพทจะมี

ความงายมากกวาการทดสอบระลึก  

 2.2 การทดสอบการระลึก (Recall test) เปนการทดสอบความสามารถในการจํา

คําศัพทท่ีไดเรียนรูไปของผูเรียนวามีมากนอยเพียงใด โดยในการทดสอบจะไมมีตัวเลือกใหเห็นผูเรียน

จะตองบอกคําตอบออกมาเอง เชน ตอนหมดคาบเรียนใหผูเรียนบอกคําศัพทท่ีไดเรียนมาในคาบเรียน  

3. การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูคําศัพท (Achievement test)  เปนการวัดความรู

คําศัพทท่ีเปนสวนหนึ่งของกระบวนการสอนภาษาในรายวิชาท่ีนักเรียนไดเรียน โดยมีวัตถุประสงค 2 

ประการ คือ เพื่อวัดวาความกาวหนาในการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งเปนส่ิงสําคัญในการชวยกระตุนให

เกิดการเรียนรูท่ีดีข้ึน แบบทดสอบท่ีเหมาะสมควรเปนคําศัพทท่ีอยูในบริบทของภาษาพูดและภาษา

เขียน เปนแบบทดสอบท่ีสามารถใหคะแนนงาย เหมาะสมกับความรูของผูเรียน ไมยากหรืองายเกินไป 

และจํานวนขอในแบบทดสอบตองเหมาะสมกับเวลา 

นอกจากนี้ Heaton (1975: 41) ไดกลาวถึงการประเมินการเรียนรูคําศัพทไวคือ ในการ

เลือกหัวขอท่ีเพื่อนํามาทดสอบความรูคําศัพทควรพิจารณาจากหลักสูตรของการเรียน หรือคําศัพทใน
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แบบเรียนท่ีผูเรียนคุนเคย สวนประเภทของขอสอบไดแบงไวคือ ขอสอบแบบมีตัวเลือกใหตอบเปนการ

ประเมินการเรียนรูคําศัพทโดยใหผูเรียนเลือกความหมายท่ีสอดคลองกับคําศัพทท่ีกําหนดให และการ

เติมคําในประโยคใหสมบูรณ, ขอสอบแบบเลือกใชคําท่ีเกี่ยวของกัน หรือเปนกลุมคําเดียวกัน, ขอสอบ

แบบจับคู โดยการใหเลือกคําศัพทท่ีกําหนดใหไปทําใหประโยคสมบูรณ หรือการจับคูคําศัพทกับ

ความหมาย และขอสอบประเภทสุดทายคือ ขอสอบแบบเติมคําศัพทใหสมบูรณ 

สรุปไดวา การประเมินการเรียนรูคําศัพทแตละประเภทมีวัตถุประสงคของการวัด และ

ขอดีขอเสียท่ีแตกตางกันไป ผูสอนจําเปนตองศึกษาประเภทของแบบทดสอบตางๆใหละเอียดกอนการ

สรางแบบทดสอบ โดยในการสรางแบบทดสอบผูสอนตองคํานึงถึงวัตถุประสงคท่ีตองการจะวัดผูเรียน

คําศัพทท่ีนํามาใชทดสอบ และระดับการเรียนรูของผูเรียน ใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกัน 

 

3. การสัมพันธขอบขายความหมาย 

 

3.1 ความหมายของการสัมพันธขอบขายความหมาย 

การสัมพันธขอบขายความหมายนั้น เปนวิธีการหนึ่งท่ีชวยในการสอนคําศัพทแกผูเรียน

ในทุกระดับช้ันไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูเช่ียวชาญหลายทานไดใหคําจํากัดความของการสัมพันธ

ขอบขายความหมายไวมากมาย Marmolejo (1991) กลาววา ผูเรียนท่ีมีวงคําศัพทนอยเหมาะกับวิธี

สอนแบบความสัมพันธขอบขายความหมาย ซึ่งสอดคลองกับ Heimlich & Pittleman (1994) ท่ี

กลาววา วิธีสอนแบบสัมพันธขอบขายความหมายนั้นทําใหผูเรียนไดเรียนรูความหมายของคําศัพทจาก

ผูสอนและยังไดรูความหมายเพิ่มเติมจากคําศัพทอื่นๆท่ีอยูในขอบขายความหมายเดียวกัน ซึ่งวิธีการนี้

จําชวยสงเสริมใหผูเรียนท่ีไมเกงในดานคําศัพทนั้นสามารถพัฒนาข้ึนไดเปนอยางดี วิธีการสอนแบบ

สัมพันธขอบขายความหมายเปนวิธีการสอนท่ีดีและนาสนใจ ซึ่งมีหลักการวา คําศัพทนั้นสามารถจัด

เขาเปนหมวดหมูเดียวกันโดยเช่ือมโยงกันผานทางขอบขายความหมายเดียวกันและยังสามารถบอก

ความเหมือนและความตางของความหมายในกลุมคําเหลานั้นได ซึ่งหลักการนี้เปนหลักของทฤษฎี

ขอบขายความหมาย (Semantic field theory)  (Brown et al. 1980 : 80-95) นอกจากนี้ Johnson 

& Pearson (1984: 12) กลาวถึงวิธีการสอนแบบการสัมพันธขอบขายความหมายวา เปนการจัดระบบ

ขอมูลโดยการแบงออกเปนประเภทในรูปแบบของแผนผัง ซึ่งผู เรียนจะเช่ือมโยงความรูหรือ

ประสบการณเดิมกับคําศัพทใหม 

   จากคําจํากัดความตางๆสามารถสรุปไดวาการสัมพันธขอบขายความหมายนั้น เปน

วิธีการท่ีสามารถใชในการสอนคําศัพทผูเรียนเพื่อชวยในการเช่ือมโยงความรูใหมกับความรูเดิม เปน

การชวยใหผูเรียนนั้นเกิดการเรียนรูและจดจําคําศัพทไดดีข้ึน  
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3.2 แนวคิดและทฤษฎีของการสัมพันธขอบขายความหมาย 

วิธีการของทฤษฎีการสัมพันธขอบขายความหมาย (Semantic Field Theory) นั้นเปน

วิธีท่ีจะทําใหผูเรียนสามารถเกิดความรูความเขาใจคําศัพทและสามารถพัฒนาวงคําศัพทตอไปได   

Lehrer (1974) ไดกลาวเกี่ยวกับการสัมพันธขอบขายความหมายไววา คําในภาษาอังกฤษสามารถ

จัดแบงเขาเปนหมูพวกท่ีมีความหมายพื้นฐานสัมพันธเกี่ยวของกันไดโดยความหมายและการปรากฏ

รวมกันไดกับคําอื่นเปนแนวทางในการจัดแบง ความหมายท่ีเกี่ยวโยงสัมพันธของคําศัพทนั้นเรียกวา 

ขอบขายความหมาย (Semantic Field) เชน black, white, green, yellow, pink และ red คํา

เหลานี้สามารถจัดเปนหมวดหมูเดียวกันได เพราะมีความหมายอยูในขอบขายเดียวกัน ถานําคําวา 

chicken มาจัดเพื่อเขาพวก จะไมสามารถจัดใหเขาพวกได เนื่องจากไมไดอยูในขอบขายความหมาย

เดียวกันกับคําเหลานั้น ซึ่งสอดคลองกับ Channell (1981) ท่ีกลาววาการสัมพันธขอบขายความหมาย

สามารถแบงออกเปนขอบขายความหมายยอยไดมากมาย เชน คํากริยาท่ีแสดงอาการเคล่ือนไหวท่ี

ประกอบดวยคําวา walk, run, stroll, amble, trot, jog, wander, sprint, canter, gallop, dash 

คํากริยาเหลานี้สามารถแบงออกเปนขอบขายความหมายของการเดิน เชนคําวา walk, stroll, 

amble, wander และขอบขายความหมายของการวิ่ง เชนคําวา run, trot, jog, sprint, canter, 

gallop, dash  

นอกจากนี้ Palmer (1981: 85-97) ไดจําแนกประเภทของการสัมพันธความหมายของ

คําไวดังนี้ 

1. ความหมายรวมกัน (hyponymy) เปนประเภทของการสัมพันธของคําท่ีมีความหมาย

รวมกัน เชนคําวา rose, tulip จะเห็นไดวา ท้ัง 3 คํา อยูในขอบขายของดอกไม (flower) ซึ่งอาจอยู

ในขอบขายความหมายเดียวกับ doll, ring, book, chocolate ไดถากําหนดบริบทหรือหัวขอวา 

ของขวัญ (present)  หรือคําวา lion, elephant อยูในขอบขายของสัตว (animal) หรือสัตวเล้ียงลูก

ดวยนม (mammal) และคําวา scarlet ท่ีอยูในขอบขายของสีแดง (red) เปนตน 

2. ความหมายเหมือนกัน (synonymy) เปนประเภทของการสัมพันธของคําศัพทแบบมี

ความหมายเหมือนกัน จะสังเกตไดวาในพจนานุกรมมีชุดของคํามากมายท่ีมีความหมายเหมือนกัน 

โดยคําท่ีมีความหมายเหมือนกันสามารถใชแทนกันในประโยคหรือบริบทไดโดยความหมายจะไม

เปล่ียน เชน gala กับ festivity ในประโยคตัวอยางตอไปนี้ 

The gala can take place at park, restaurant or home. 

The festivity can take place at park, restaurant or home. 

Gua & Xu (2013) แบงประเภทของคําท่ีมีความหมายเหมือนกัน (synonymy) ไวดังนี้ 

2.1 ความหมายเหมือนกันกับระดับท่ีตางกัน (Synonymy with Different Degrees) 

เปนคําท่ีมีความหมายเหมือนกัน แตมีความหมายในระดับท่ีแตกตางกัน เชน anger, rage ,fury คํา
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เหลานี้เกี่ยวของกับอารมณของความไมพอใจ ความโกรธท่ีรุนแรง ในขณะท่ี anger เปนคําท่ีถูกใช

ปกติ ไมมีระดับความรุนแรงท่ีแนนอน แต rage เปนคําท่ีเนนในเรื่องของการควบคุมตัวเองไมได และ 

fury เปนคําท่ีเนนในเรื่องของความโกรธท่ีรุนแรงมากจนอาจเขาใกลความเปนบาได 

2.2 ความหมายเหมือนกันกับความรู สึก ท่ีต างกัน  (Synonymy with Different 

Emotions) เปนคําท่ีมีความหมายเหมือนกัน แตมีความหมายในความรู สึกท่ีแตกตางกัน เชน 

philanthropist, do-gooder 2 คํานี้มีความหมายวา ความใจบุญ และความเห็นอกเห็นใจ ในขณะท่ี 

philanthropist หมายถึง ผูใจบุญ ชวยเหลือผูคนยากคนจน แต do-gooder หมายถึง คนท่ีชอบ

ชวยเหลือผูอื่น แตเปนการชวยท่ีไมไตรตรอง หาประโยชนมิได 

2.3 ความหมายเหมือนกันกับรูปแบบท่ีตางกัน (Synonymy with Different Styles) 

เปนคําท่ีมีความหมายเหมือนกัน แตมีความหมายในรูปแบบท่ีแตกตางกัน Martin Joos (1962) 

กลาวถึง 5 รูปแบบท่ีแตกตางกันของคําในหนังสือของเขา The Five Clocks แบงออกเปนวัจนลีลา

ตายตัว (Frozen Style) วัจนลีลาเปนทางการ (Formal Style) วัจนลีลาหารือ (Consultative Style) 

วัจนลีลาเปนกันเอง (Casual Style) และ วัจนลีลาสนิทสนม (Intimate Style) ตาม 5 รูปแบบนี้

สามารถแบงประเภทของคําวา horse เปน 5 แบบท่ีตางกัน charger คือ วัจนลีลาตายตัว (Frozen 

Style) steed คือ วัจนลีลาเปนทางการ (Formal Style) horse คือ วัจนลีลาหารือ (Consultative 

Style) nag คือ วัจนลีลาเปนกันเอง (Casual Style) และ plug คือ วัจนลีลาสนิทสนม (Intimate 

Style) 

2.4 ความหมายเหมือนกันกับคําปรากฏรวมท่ีตางกัน (Synonymy with Different 

Collocations) เปนคําท่ีมีความหมายเหมือนกัน แตมีคําปรากฏรวมท่ีแตกตางกัน เชน คําวา accuse, 

rebuke, reproach มีความหมายเหมือนกัน แตใชกับคําบุพบทท่ีแตกตางกัน เชน accuse of, 

charge with, rebuke for, reproach for, reproach with 

3. ความหมายตรงกันขาม (antonym) เปนประเภทของการสัมพันธของคําศัพทแบบมี

ความหมายตรงกันขามกัน ซึ่งสามารถแบงออกเปน คําท่ีมีความหมายตรงกันขามโดยมีความสัมพันธ

ตอเนื่องกันได (gradable antonym) เปนคําศัพทความหมายท่ีสามารถนํามาจัดเรียงเปนระดับของ

ความหมายได เชน hot/warm/cool/cold เปนตน, คําท่ีมีความหมายตรงกันขามโดยส้ินเชิง 

(ungradable antonym) เปนคําศัพทท่ีไมสามารถนํามาจัดเรียงเปนระดับของความหมายได เปนค

วามหมายท่ีไมมีความตอเนื่องกัน เชน alive/dead, male/female, married/single เปนตน, คําท่ีมี

ความหมายตรงกันขามโดยมีความสัมพันธกัน (converseness) ความหมายสามารใชสลับกันไปมาได

โดยท่ีความหมายยังคงเดิม เชน sister/brother สามารถใชไดท้ัง John is Mary’s brother. และ 

Mary is John’s sister. เปนตน และคําท่ีมีความหมายตรงขามในแงทิศทาง เชน left/right, 

down/up, leave/arrive, come/go เปนตน 
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จากทฤษฎีขางตน สรุปไดวา การสัมพันธขอบขายความหมาย คือการท่ีกลุมคําศัพท

สามารถเช่ือมโยงสัมพันธกันโดยมีประเภทในการสัมพันธประเภทใดประเภทหนึ่ง เชน ความหมาย

รวมกัน ความหมายเหมือนกัน และความหมายตรงกันขาม  นอกจากนี้ คําศัพทยังสามารถมีการ

สัมพันธขอบขายความหมายไดหลายขอบขายความหมายโดยข้ึนอยูกับหัวขอหรือบริบทท่ีต้ังข้ึน 

 

3.3 การประยุกตใชการสัมพันธขอบขายความหมายในการเรียนการสอนคําศัพท 

ในการศึกษาหลักการและทฤษฎีขอบขายความหมาย วิธีการสอนแบบสัมพันธขอบขาย

ความหมายเปนวิธีท่ีชวยใหผูเรียนไดฝกการเช่ือมโยงความคิด ความรูหรือประสบการณเดิมมาใชใน

การเรียนรูคําศัพท การเพิ่มวงความรูคําศัพทใหอยูในระดับเพียงพอเปนส่ิงจําเปนสําหรับผูเรียนภาษา  

Channell (1981)ไดเสนอการประยุกตใชการสัมพันธขอบขายความหมายในการเรียนการสอน

คําศัพทไวดังนี้ 

1. การอธิบายความหมาย (Describing meaning) คําศัพทท่ีผูสอนเสนอใหผูเรียนได

เรียนรูและศึกษาในแตละครั้ง เปนคําศัพทท่ีมีความหมายสัมพันธกันไปในทางใดทางหนึ่ง เพื่อให

ผูเรียนไดเรียนรูวาคําศัพทนั้นๆมีความสัมพันธกับคําอื่นๆอยางไร สามารถใชรวมกับคําอื่นและบริบท

ใดไดบาง คําศัพทท่ีนํามาสอนจะนําเสนอในรูปแบบของตารางวิเคราะหความหมาย (grid) หรืออาจใช

เสนทิศทางในการแสดงความแตกตางหรือความเหมือนของความหมายคําศัพทท่ีสัมพันธกัน 

2. การสอนคําท่ีปรากฏรวมกัน (Teaching collocation) ผูสอนเสนอใหผู เรียนได

เรียนรูคําศัพทอื่นๆท่ีสามารถใชรวมกับคําและบริบทอื่นๆได ใหผูเรียนไดฝกการใชคําเพื่อความเขาใจ

และสามารถส่ือสารดวยคําศัพทนั้นๆไดอยางถูกตองเหมาะสม โดยผูสอนอาจนําตัวอยางประโยคหรือ

ตารางมาใชเปนส่ือในการอธิบายความหมาย (collocation grid) 

3. การฝกใชคําศัพท (Practicing vocabulary) หลังจากท่ีผูเรียนไดเรียนรูความหมาย

และคําท่ีปรากฏรวมกัน ผูสอนเสนอใหผูเรียนไดฝกใชคําศัพทในบริบทตางๆ เพื่อใหผูเรียนสามารถนํา

คําศัพทท่ีไดเรียนรูไปใชในสถานการณตางๆไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

นอกจากนี้ Brown (1980: 1-18) ไดเสนอการสอนคําศัพทท่ีนําหลักการของการสัมพันธ

ขอบขายความหมายมาประยุกตใชไว 9 วิธี โดยใชช่ือวา Eight Cs and a G ซึ่งแบงออกเปนวิธีตางๆ

ดังนี้ 

1. วิธีสอนคําศัพทโดยใชการปรากฏรวมกันของคํา (Collocation) เปนวิธีการสอน

คําศัพทท่ีสนับสนุนใหผูเรียนไดเรียนรูถึงการปรากฏรวมของคําศัพทกับคําหรือบริบทตางๆ การ

เปล่ียนแปลงของความหมายคําศัพท เชน ความหมายของคําวา save จะเปล่ียนแปลงไปเมื่อใชกับคํา

วา money, time, energy, souls, face  
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2. วิธีสอนคําศัพทโดยการเรียงลําดับคํา (Cline) เปนวิธีการสอนคําศัพทท่ีทําใหผูเรียน

ไดเห็นถึงความแตกตางระหวางความหมายของคําท่ีอยูในขอบขายความหมายเดียงกัน โดยใชการเรียง

ระดับความหมายของคํา เชน 

______ weather         We were ______ about this story. 

 

  - warm     - very happy 

      - cool        - happy 

 - cold     - sad 

           - very sad  

 

3. วิธีสอนคําศัพทโดยการนําเขาจัดกลุม (Clusters) เปนวิธีการสอนคําศัพทใหมเปน

กลุมๆ โดยวิธีการจัดความหมายท่ีมีความคลายคลึงกันเปนกลุมหมวดหมู ซึ่งผูสอนสามารถใชแผนภาพ

แสดงความสัมพันธกันระหวางคําศัพทท่ีมีความหมายอยูภายใตหัวขอเรื่องเดียวกัน เชน 

 

 

 

 

 

HEAT (n., v.) 

 

 

 

 

 

4. วิธีสอนคําศัพทโดยการเติมคําลงในชองวาง (Cloze Procedures) การใหผูเรียนนํา

คําศัพทลงไปเติมในชองวาง เปนการสนับสนุนการเรียนรูกลุมคําตางๆเพิ่มเติมและหลักของการ

ปรากฏรวมกันของคํา ในแบบฝกของการเติมคําลงในชองวางตองตัวช้ีแนะท่ีมากอนหรือหลังชองวา 

เพื่อใหผูเรียนไดสังเกตและคิดหาคําท่ีมีความหมายตรงกับบริบทท่ีกําหนดมาใหและถูกตองตามหลัก

ไวยากรณ 

5. วิธีสอนคําศัพทโดยการนําบริบทมาใช (Context) การนําบริบทมาใชในการสอน

คําศัพท เปนการใหผูเรียนไดใชวิธีการเดาความหมายคําศัพทจากบริบทท่ีกําหนดมาให โดยจากการ

Conduct (v.) 

Fahrenheit (adj.) 

A calorie (n.) 

Melt (v.) 

Hot (adj.) 

The sun (n.) 

Temperature (n.) 

Therm (n.) 
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อานประโยค หรือเนื้อเรื่อง เปนตน ซึ่งผูสอนควรฝกใหผูเรียนสรุปใจความสําคัญจากเนื้อเรื่องหลังจาก

อานเนื้อเรื่องต้ังแตตนจนจบ 

6. วิ ธี สอน คํา ศัพท โดยการ ใชพจนานุ กรมในการตรวจสอบความหมาย คํา  

(Consultation-Checking) เปนการนําพจนานุกรมมาใชในการเรียนคําศัพท เพื่อใหผูเรียนไดฝกการ

ใชพจนานุกรมในการตรวจสอบความหมายของคําหลังจากท่ีผูเรียนไดผานการเดาความหมายของคํา

นั้นๆมาแลว เพื่อตรวจสอบความถูกตองของความหมายคําศัพทนั้น 

7. วิธีสอนคําศัพทโดยการใชบัตรคําศัพท (Cards) เปนวิธีการสอนคําศัพทท่ีใหผูเรียน

เก็บสะสมบัตรคําศัพท แลวนํามาจดบันทึกคําศัพทท่ีตองการไว เพื่อใหสามารถนําคําศัพทท่ีจดบันทึก

มาไวทบทวนอีกครั้งทุกเวลาท่ีตองการ 

8. วิธีสอนคําศัพทโดยการสงเสริมการใชความคิดสรางสรรค (Creativity) ผูสอน

สนับสนุนกระตุนใหผูเรียนไดเรียนรูในส่ิงท่ีเขาตองการ โดยการนําส่ือและกิจกรรมท่ีเนนการใชทักษะ

ทางภาษา ทําใหผูเรียนตองการท่ีจะเรียนรูและเพิ่มพูนวงคําศัพทดวยตัวของผูเรียนเอง 

9. วิธีสอนคําศัพทโดยการเดาความหมาย (Guessing) วิธีการนี้มักจะสอนไปพรอมๆกับ

วิธีการการเติมคําลงในชองวาง และวิธีสอนคําศัพทโดยการนําบริบทมาใช อุปสรรคในการเดาคือการ

กลัวท่ีจะเกิดความผิดพลาด ซึ่งการเดาเปนส่ิงสําคัญในการเรียนรูคําศัพท ผูสอนควรเริ่มจากใหผูเรียน

เดาความหมายคําศัพทแบบไมมีบริบทกอน เชน ผูสอนใหผูเรียนพยายามเดาวาคําท่ีผูสอนกําลังพูดอยู

คือคําศัพทคําใดท่ีอยูบนกระดาน ผูสอนจะพูดไปเรื่อยๆ หรืออาจใชภาพประกอบ จนกวาจะมีผูท่ีเดา

ไดถูกตอง วิธีการนี้เปนการทําใหผูเรียนเกิดความมั่นใจในการเดา และขจัดความกลัวท่ีจะเกิดความ

ผิดพลาดไดมากข้ึน 

นอกจากนี้  Johnson & Pearson (1984) และ Heimlich & Pittleman (1994) ได

กลาวถึงวิธีการสอนคําศัพทแบบสัมพันธขอบขายความหมายวาเปนวิธีท่ีมีประสิทธิภาพในการชวยให

ผูเรียนมองเห็นภาพความสัมพันธระหวางกรอบความคิด โดยหลักในการสอนคําศัพทมีดังนี้คือ ผูสอน

เลือกหัวขอท่ีตองการใหผูเรียนวิเคราะหในเชิงลึก โดยเขียนหัวขอเปนแผนภาพไวบนกระดาน หลังจาก

นั้นใหผูเรียนชวยกันระดมความคิดเกี่ยวกับคําศัพทอื่นๆท่ีเกี่ยวของกับหัวขอท่ียกข้ึนมา ผูสอนกระตุน

ใหผูเรียนชวยกันบอกคําศัพทออกมาใหมากท่ีสุด แลวจัดคําศัพทเปนหมวดหมูประเภท ประกอบเปน

แผนผังความสัมพันธ หรือแผนผังความคิด โดยใหผูเรียนไดฝกจําแนกคําศัพทออกเปนหัวขอยอยตางๆ

ในแผนผังความสัมพันธหรือแผนผังความคิด ผูสอนเสนอแนะจากแผนผังเพิ่มเติม ซึ่งในการอภิปราย

แผนผังท่ีสรางข้ึนนั้นมีสวนสําคัญในการสงเสริมการเรียนรูคําศัพทใหมของผูเรียนและการเช่ือมโยง

ความสัมพันธระหวางคําศัพทในแผนผัง 

สรุปไดวา การสอนคําศัพทดวยวิธีการสัมพันธขอบขายความหมายท่ีกลาวมาขางตนนั้น 

เปนวิธีท่ีมุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูคําศัพทท่ีอยูในขอบขายความหมายเดียวกันอยางมีระบบและ
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นาสนใจ ซึ่งจากวิธีการเหลาเหลานี้ผูวิจัยไดนําเอาวิธีการสอนคําศัพทแบบสัมพันธขอบขายความหมาย

ของ Brown et al. (1980), Johnson & Pearson (1984) และ Heimlich & Pittleman (1994) มา

เปนแนวทางในการวิจัย เพื่อชวยใหผูเรียนไดเรียนรูคําศัพทอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

4. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

 

4.1 กรอบของการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนนั้นเปนสวนสําคัญตอการจัดการเรียนการสอนใหประสบ

ผลสําเร็จ ส่ือการเรียนการสอนเปรียบเสมือนตัวกลางในการเช่ือมโยงการส่ือสารระหวางผูสอนและ

ผูเรียนใหมีความเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน และยังเปนส่ิงท่ีชวยสงเสริมใหผูสอนและผูเรียนนั้น

สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ Hutchinson and Water (1999) 

กลาววา ส่ิงท่ีชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในเนื้อหาภาษาท่ีมีความซับซอนได คือ ส่ือการเรียน

การสอน ซึ่งในการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนนั้นสามารถทําไดโดยการสรางข้ึนมาใหม หรือนําส่ือการ

เรียนการสอนท่ีมีอยูแลวมาประยุกตและพัฒนาใหดีข้ึน ท้ังนี้ ส่ิงท่ีผูสอนควรคํานึงถึงดวยก็ คือ 

องคประกอบของส่ือการเรียนการสอน Hutchinson and Water (1989) ไดกําหนดองคประกอบของ

ส่ือการเรียนการสอนไวคือ ขอมูลทางภาษา (Input) อาจเปนขอมูลในรูปแบบของขอความ บทสนทนา 

เทปบันทึกภาพ แผนภูมิ หรือขอมูลตางๆในการส่ือสาร การเลือกขอมูลมาใชนั้นตองคํานึงถึงความ

ตองการของผูเรียนเปนสําคัญ องคประกอบถัดมาคือ เนื้อหา (Content focus) การสรางภาษาเพื่อให

ส่ือความหมายและความรูสึกไดตองอาศัยเนื้อหาท่ีเปนภาษาเปนลายลักษณอักษร (Linguistic 

content) และเนื้ อหา ท่ีไม ใช ตัวภาษา ไม เปนลายลักษณอั กษร (Non-linguistic content) 

องคประกอบถัดมา คือ การมุงเนนภาษา (Language focus) กิจกรรมภาษาท่ีจัดข้ึนควรเปดโอกาสให

ผูเรียนไดฝกการใชภาษาในสวนยอยและในภาพรวมของภาษา โดยรวมเอาไวดวยกัน เพื่อใหผูเรียน

สามารถใชภาษาในสถานการณจริงได องคประกอบสุดทาย คือ ภาระงาน (Task) เปนภาระงานท่ีให

ผู เรียนได ส่ือสาร ท้ังนี้ตองเนนความสัมพันธของเนื้อหาและภาษาใหผู เรียนนั้นสามารถผลิต

ภาษาเปาหมายได ซึ่งภาระงานนั้นเปนเปาหมายสูงสุดของการเรียนภาษาท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดใช

ภาษาในการส่ือสาร 

นอกจากนี้ Howard (2004) ไดกลาวถึง การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนวา ควรคํานึงถึง

ผูเรียน (Learners) เปนหลัก ท้ังในดานของความรูความสามารถ ประสบการณ และความสนใจของ

ผูเรียน ผูสอนควรสํารวจและวิเคราะหความสนใจของผูเรียน (Needs analysis) เพื่อใหตอบสนองกับ

ผูเรียนในการเรียนรูมากท่ีสุด และส่ือการเรียนการสอนตองมีความสอดคลองกับหลักสูตร (The 

curriculum) เพื่อใหตรงตามเปาหมายและวัตถุประสงคในการเรียนการสอน สวนในดานของ
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ทรัพยากรและส่ิงอํานวยความสะดวก (The resources and facilities) เปนส่ิงสําคัญท่ีผูสอนควร

คํานึงถึง ท้ังสองส่ิงนี้เปนตัวกําหนดขอจํากัดของส่ือท่ีจะนําไปใช เชนมีความจําเปนหรือไมท่ีตองสราง

ส่ือท่ีตองเช่ือมตออินเตอรเน็ต และส่ิงท่ีตองคํานึงเปนส่ิงสุดทายคือ ความรูความสามารถของผูผลิตส่ือ 

(The competence) ส่ิงท่ีสงผลตอการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ คือ 

ความรูความสามารถ ทักษะ ความคิดสรางสรรค และประสบการณของผูผลิตส่ือ 

สรุปไดวา ส่ิงสําคัญในการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนท่ีผูสอนควรคํานึง ถึง คือ 

องคประกอบตางๆในการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน ซึ่งข้ึนอยูกับตัวผูเรียนเปนหลักท้ังในดาน ความรู

ความสามารถ และความสนใจของผูเรียน ส่ือการเรียนการสอนตองเปนไปตามการเรียนรูเพื่อการ

ส่ือสาร เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถใชทักษะทางเปนภาษาเปนเครื่องมือในการส่ือสารไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

4.2 การวางแผนและข้ันตอนในการพฒันาสื่อการเรียนการสอน 

การวางแผนและข้ันตอนในการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน เปนส่ิงสําคัญท่ีผูสอนตอง

คํานึงถึงและทําความเขาใจ เพื่อใหการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนออกมาอยางมีประสิทธิภาพ Seels 

and Glasgow (1990: 4) ไดกลาววา ในการจัดการเรียนการสอนนั้น การระบุขอบเขตของเนื้อหาตาม

หลักสูตรสามารถเริ่มจากหนวยการเรียนรูระดับยอยไปสูหนวยการเรียนรูระดับใหญ โดยส่ิงท่ีควร

คํานึงถึงในการวางแผนการพัฒนาส่ือการเรียนการสอน ส่ิงแรกคือ การคัดเลือกเนื้อหา เนื้อหาท่ีนํามา

สรางส่ือการเรียนการสอนนั้นตองเช่ือมโยงกับจุดประสงครายวิชา ส่ิงถัดมาคือ เทคนิควิธีการสอนตอง

ต้ังอยูบนทฤษฎีและผลจากงานวิจัยท่ีไดมีผูทํามากอนแลว ส่ิงถัดมาคือ การนําเทคโนโลยีมาใชในการ

สรางส่ือการเรียนการสอนสามารถทําใหส่ือการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพได Seels and Glasgow 

(1990: 3) ไดแสดงแผนภูมิข้ันตอนในการสรางแบบฝกการสอนท่ัวไปดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 1 ข้ันตอนในการสรางแบบฝกการสอนท่ัวไป 

ท่ีมา: Seels and Glasgow, Exercise in Instruction Design (U.S.A. : Merrill Publishing 

Company, 1990), 3. 
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จากแผนภูมิท่ี 1 สามารถอธิบายไดวาในข้ันแรก การวิเคราะหขอมูลนั้นเปนการ

วิเคราะหถึงตัวผูเรียนและความตองการของผูเรียน เพื่อใหสามารถคัดเลือกส่ือการเรียนการสอนได

เหมาะสมกับผูเรียน และถัดมาคือ การสรางหรือออกแบบการเรียนการสอน โดยนําผลจากการ

วิเคราะหในข้ันแรกมากําหนดรูปแบบและวิธีการ กอนท่ีจะนําเครื่องมือไปใช ซึ่งกอนท่ีจะนําเครื่องมือ

ไปใช ควรมีการพัฒนาเครื่องมือโดยปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ ใหมีความเหมาะสม ตอมาจึงนํา

เครื่องมือไปทดลองใช และหลังจากนั้นตองมีการวัดและประเมินผลเครื่องมือวามีประสิทธิภาพหรือไม 

และทําใหผูเรียนบรรลุจุดประสงคของการรูหรือไม 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 2 รูปแบบประกอบการดําเนินการตามข้ันตอนของการทําแบบฝกการสอนแบบท่ัวไป 

ท่ีมา: Seels and Glasgow, Exercise in Instruction Design (U.S.A. : Merrill Publishing 

Company, 1990), 50. 

 

จากแผนภูมิท่ี 2 สามารถอธิบายไดวาข้ันแรกคือ การวิเคราะหปญหา โดยการวิเคราะห

จากขอมูลของการประเมินความตองการของผูเรียน ตอมาจึงนําผลการวิเคราะหท่ีไดมาวิเคราะหภาระ

งานและวิธีการสอน และกําหนดจุดประสงค เกณฑของแบบทดสอบใหมีความสอดคลองกัน ตอมา

ระบุเทคนิควิธีการสอนท้ังในสวนของการนําเสนอเนื้อหาและการฝกปฏิบัติ แลวจึงพิจารณาเลือกส่ือ

การเรียนการสอนท่ีจะนํามาสราง หลังจากนั้นจึงทําการวางแผนและพัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมี
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ข้ันตอนท่ีเปนระบบ และมีการประเมินผลการปฏิบัติเพื่อนําผลท่ีไดมาพัฒนาหรือปรับปรุงแกไข ตอมา

จึงนําเครื่องมือไปใชและทําการประเมินผลในข้ันสรุปท้ังหมด ข้ันสุดทายคือ นําเครื่องมือท่ีผลิตออกมา

ไปเผยแพร 

นอกจากนี้ Richards and Rodgers (1991: 20) ไดเสนอหลักในการพัฒนาส่ือการเรียน

การสอนไววาผูสอนนั้นตองคํานึงถึงวัตถุประสงคในการสอนวาคืออะไร จะเลือกเนื้อหามาใชในการ

เรียนการสอนอยางไรใหเช่ือมโยงกับหลักสูตร ซึ่งลักษณะของภาระงานและกิจกรรมในการเรียนรูตอง

มีความสอดคลองกับรูปแบบในการสอน บทบาทของผูเรียน ผูสอน และส่ือการเรียนการสอนไวให

เหมาะสมชัดเจน 

สรุปไดวา การวางแผนและข้ันตอนในการพัฒนาการเรียนการสอนนั้น ผูพัฒนาส่ือตองมี

จุดมุงหมายท่ีชัดเจน โดยในการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนนั้นตองคํานึงถึงผูเรียน หลักสูตร และ

จุดประสงครายวิชา แลวจึงทําการกําหนดคัดเลือกเนื้อหาใหมีความสอดคลองเช่ือมโยงกัน เพื่อใหส่ือท่ี

ผลิตออกมานั้นมีคุณภาพ สามารถนําไปใชกับผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอการ

เรียนการสอนอยางแทจริง โดยในการคัดเลือกเนื้อหามาใชในแบบฝก ผูวิจัยไดคัดเลือกหัวขอจากการ

วิเคราะห เทียบเคียงความสัมพันธระหวางแนวเรื่องจาก ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุม

สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 

จากสภายุโรป และหนังสือเรียน New World Student Book 4 และคําศัพทท่ีนํามาใชในแบบฝก

ผูวิจัยไดเลือกคําศัพทท่ีสอดคลองกับหัวขอเรื่องท้ัง 5 หัวขอ จากรายการคําศัพทของสภายุโรป 

(Council of Europe)  หนังสือเรียน New World Students Book 4  และหนังสือเรียน Mega 

Goal Students Book 4 

 

5. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

5.1 งานวิจัยในประเทศ 

1. งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอนคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธ

ขอบขายความหมาย 

จากการศึกษางานวิจัยในประเทศเกี่ยวกับการสอนคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธ

ขอบขายความหมาย ไดมีผูวิจัยในประเทศไดทําวิจัยไวดังนี้ 

 วรชาติ ภูทอง (2537) ไดทําการศึกษา ผลของการสอนแบบสัมพันธขอบขายความหมาย 

โดยการสอนแบบสัมพันธขอบขายความหมายในงานวิจัยนี้ เปนการสอนใหนักเรียนจัดคําศัพทใหมให

เขากลุมท่ีมีขอบขายความหมายเดียวกัน ศึกษาความหมายของคําท่ีเหมือนและแตกตางกันจากตาราง

วิเคราะหความหมาย และศึกษาการปรากฏรวมกันของคํา กับการสอนตามคูมือครูท่ีมีตอการจํา
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คําศัพท ผลสัมฤทธิ์ และความคงทนในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

5 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จํานวน 80 คน ซึ่งกลุมตัวอยางไดมาจากการเลือกช้ันเรียนท่ีมีคะแนน

เฉล่ียวิชาอังกฤษ 2 (อ.012) โดยแบงออกเปนกลุมทดลอง 40 คน และกลุมควบคุม 40 คน ใชเวลา

สอน 10 คาบเรียน ผลการวิจัยพบวา คะแนนเฉล่ียจากการจําศัพทของกลุมทดลองและกลุมควบคุมไม

แตกตางกัน คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูคําศัพทของกลุมทดลองมีคะแนนเฉล่ียท่ีสูงกวากลุม

ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ มีคะแนนเฉล่ียความคงทนในการเรียนรูคําศัพทสูง

กวาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 

 ดวงเดือน  จังพานิช (2542) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความคงทนใน

การจําคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีเรียนโดยวิธีสอนแบบสัมพันธขอบขาย

ความหมาย โดยมีข้ันตอนในการสอนคําศัพทคือ ข้ันอธิบายความหมายโดยใชตารางวิเคราะห

ความหมาย ข้ันการสอนคําปรากฏรวม ใชตารางและประโยคเปนตัวอยาง และข้ันการฝกใชคําศัพท 

ใชแบบฝกหัดในการนําคําศัพทไปใชกับบริบทตางๆใหถูกตองเหมาะสม กับวิธีสอนแบบปกติ กลุม

ตัวอยางท่ีใชคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 แผนการเรียนวิทย-คณิต โรงเรียนรัตนราษฎรบํารุง 

อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี จํานวน 60 คน ซึ่งไดมาจากการสุมตัวอยางแบบแบงช้ัน (Stratified 

Random Sampling) แบงเปนกลุมท่ีเรียนโดยวิธีสอนแบบสัมพันธขอบขายความหมาย 30 คน และ

กลุมท่ีเรียนโดยวิธีสอนแบบปกติ 30 คน โดยสอนเปนเวลา 20 คาบ หลังจากนั้นจึงทําการทดสอบ

ความเขาใจในการเรียนรูคําศัพทของท้ังสองกลุมดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูคําศัพท 

เวนระยะ 14 วันทําการทดสอบอีกครั้งดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูเดิมเพื่อวัดความ

คงทนในการจํา ผลวิจัยปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีเรียนโดยวิธีสอนแบบสัมพันธขอบขายความหมายและวิธสีอนแบบปกติแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 โดยท่ีนักเรียนท่ีเรียนโดยวิธีสอนแบบสัมพันธขอบขายความหมายมีคา

คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูคําศัพทสูงกวานักเรียนท่ีเรียนโดยวิธีสอนแบบปกติ และผลการ

ทดสอบความแตกตางความคงทนในการจําคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนปรากฏวา ไมพบความ

แตกตางอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 

 อุษา พุทธชาติเสวี (2546) ไดทําการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษและความคงทนในการจําคําศัพทของนักเรียน ระหวางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษดวย

การเรียนแบบแผนภูมิคําศัพท โดยมีกิจกรรมคือใหผู เรียนวิเคราะหความหมายของคําและ

ความสัมพันธของคํากับแตละหัวขอ และใหผูเรียนอานเรื่องท่ีเกี่ยวของกับหัวขอท่ีกําหนดให ทํา

แบบฝกหัดการเลือกใชคําศัพทใหเหมาะสมกับบริบทตางๆ และนําคําศัพทท่ีเรียนรูมาใชในการแตง

ประโยค กับการเรียนแบบปกติ กลุมตัวอยางท่ีใชในศึกษาเปนแบบเจาะจงคือ นักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ จังหวัดนครปฐม 2 หองเรียน จํานวน 110 คน ท่ีกําลัง
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เรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2546 ทําการสุมอยางงายเพื่อกําหนดเปนกลุมทดลอง 1 กลุม และ

กลุมควบคุม 1 กลุม เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบไปดวย แผนการสอนจํานวน 20 แผน และ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคําศัพทวิชาภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบวากลุมทดลองมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคําศัพทภาษาอังกฤษและความคงทนในการจําคําศัพทภาษาอังกฤษสูงกวา

นักเรียนท่ีเรียนโดยวิธีสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 เดชา เซซง (2546) ไดทําการศึกษาการใชกิจกรรมผังสัมพันธขอบขายความหมายเพื่อ

เพิ่มพูนความสามารถในการเรียนรูคําศัพทและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 

5 กลุมตัวอยางท่ีใช คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5/2 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย อําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหมท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2545 จํานวน 48 คน ผูเรียน

ไดรับการทดสอบความสามารถในการเรียนรูคําศัพทและการเขียนภาษาอังกฤษกอนการทดลอง โดย

การสอนประกอบไปดวยแผนการสอนท่ีใชกิจกรรมผังสัมพันธขอบขายความหมาย จํานวน 18 แผน  

แผนละ 2 คาบ รวม 16 คาบ แลวทําการทดสอบหลังการทดลองโดยใชแบบทดสอบชุดเดียวกัน โดย

การทบทวนความรูเดิมจากกิจกรรมเกมสทางภาษา และนําคําศัพทมาจัดเปนหมวดหมู ฝกคําศัพทใน

ผังสัมพันธขอบขายความหมาย และในข้ันสุดทายใหผูเรียนเขียนขอความดวยตนเองตามหัวขอท่ี

กําหนดให ผลวิจัยปรากฏวาหลังการเรียนโดยการใชกิจกรรมผังสัมพันธขอบขายความหมาย ผูเรียนมี

ความสามารถในการเรียนรูคําศัพทสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 และการเขียนภาษาอังกฤษ

สูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .001 

 ธันยจิรา ภูริอุดมเศรษฐ (2553) ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการจํา

คําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ปทุมวัน ท่ีเรียนโดยวิธีสอนแบบสัมพันธขอบขายความหมาย โดยกลุมตัวอยางท่ีใชมีจํานวน 49 คน 

กําลังศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2552 ระยะเวลาท่ีใชในการทดลองจํานวน 8 สัปดาห 

สัปดาหละ 2 คาบ โดยใชการวิเคราะหองคประกอบความหมาย การปรากฏรวมของคําศัพทแตละคํา 

และการนําบทอานมาใชในการเรียนการสอนแบบสัมพันธขอบขายความหมาย ผลการวิจัยพบวา

นักเรียนกลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูคําศัพทหลังการทดลองสูงกวากอนทดลองอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และหลังจากผานไปสองสัปดาหพบวาความคงทนในการจําคําศัพท

ภาษาอังกฤษไมแตกตางกัน และจากผลการวิเคราะหท่ีมาจากแบบบันทึกหลังสอนของครูและแบบ

บันทึกการเรียนรูของนักเรียนไดบงบอกถึงความสามารถของผูเรียนในการใชคําศัพทในบริบทตางๆท่ี

พัฒนาข้ึนเรื่อยๆ 

 สุชาติ กองกูล (2555) ไดทําการพัฒนาความสามารถในการจําศัพทและการเขียน

ภาษาอังกฤษโดยการใชกิจกรรมผังความสัมพันธทางความหมาย สําหรับนักศึกษาระดับช้ัน ปวส. 1 

กลุมตัวอยางท่ีใชคือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงปท่ี 1 ปการศึกษา 2554 วิทยาลัย
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เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ (คธ. 4101-4501) จํานวน 38 คน 

โดยใชบทอานมาประยุกตใชกับกิจกรรมผังสัมพันธขอบขายความหมาย เพื่อสงเสริมความสามารถ

ดานการเขียนภาษาอังกฤษ ผลวิจัยพบวา ผูเรียนท่ีไดรับการสอนโดยการใชกิจกรรมผังสัมพันธทาง

ความหมายมีความสามารถในการเขียน ภาษาอังกฤษ และมีความสามารถในการจําภาษาอังกฤษหลัง

การทดลองสูงกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งจุดออนของงานวิจัยนี้ คือ

ระยะเวลาในการวิจัยนั้นคอนขางไมเพียงพอ ทําใหนักศึกษาไมสามารถเรียนคําศัพทไดอยาง

หลากหลาย และคําศัพทท่ีเลือกมานั้นเปนคําศัพทท่ีนักศึกษาใชในชีวิตประจําวัน ซึ่งคอนขางไม

หลากหลาย และไมครอบคลุมคําศัพทภาษาอังกฤษทุกแขนงและทุกสาขาวิชา 

   

5.2 งานวิจัยในตางประเทศ 

1. งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอนคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธ

ขอบขายความหมาย 

จากการศึกษางานวิจัยในตางประเทศเกี่ยวกับการสอนคําศัพทภาษาอังกฤษแบบ

สัมพันธขอบขายความหมาย ไดมีผูวิจัยในตางประเทศไดทําวิจัยไวดังนี้ 

Craik & Lockhart (1972) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการจําคําศัพทของผูเรียน โดย

ทดลองผูเรียนเรียนรูคําศัพทจากรายการท่ีกําหนด แลวใชคําถามในการกระตุนใหผูเรียนไดคิดเกี่ยวกับ

คําศัพทท่ีเรียน ซึ่งคําถามแบงออกเปน 5 ระดับตามความซับซอนในการคิดตอบเกี่ยวกับคําศัพท จาก

ผลการทดลองพบวา การคิดเกี่ยวกับส่ิงท่ีเรียนในลักษณะท่ีซับซอนทําใหจําไดดีข้ึน นอกจากนี้ยังพบวา 

การคิดในระดับซับซอนจะใชเวลามากกวา และการคิดตอบในทางบวกจะใหผลในการจําดีกวาทางลบ 

 Crow & Quigley (1985) ไดศึกษาวิธีการสอนคําศัพทเพื่อใชในวิชาการอาน โดยใช

การสอนแบบผังความสัมพันธของความหมายใหกับนักศึกษานานาชาติท่ีกําลังศึกษาอยู ใน

ม ห า วิ ท ย า ลั ย  North Texas State University, Intensive English Language Institute ก ลุ ม

ทดลองเรียนคําศัพทโดยการสอนแบบผังความสัมพันธความหมาย และกลุมควบคุมเรียนคําศัพทโดย

วิธีสอนแบบเดิม โดยคําศัพทท่ีไดเรียนนั้นมีจํานวนเทากัน ผลการทดลองพบวา นักศึกษาในกลุม

ทดลองและกลุมควบคุมมีการเรียนรูคําศัพทแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ .05 และพบวา คะแนนหลัง

เรียนของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม นอกจากนี้นักศึกษายังพอใจกับวิธีการสอนแบบผัง 

ความสัมพันธของความหมายมากกวาวิธีสอนแบบเดิม 

Haase (1989) ไดศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสอนคําศัพทโดยการแนะนําใหเห็นภาพและ

การใหคํานิยามเอง กับนักศึกษาท่ีเขามาเรียนใหม โดยมีแบบทดสอบจํานวน 2 ชุด คือแบบทดสอบใน

การพัฒนาทักษะดานคําศัพทโดยคําศัพทไดมาจากหัวขอเรื่อง 4 หัวขอในหนังสือเรียน และใชขอสอบ

ของ Gatas Mac Gintic Reading ในการจัดหมวดหมูของคําศัพท  ซึ่ งกลุมตัวอยางจะได ทํา
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แบบทดสอบท้ังกอนและหลังการทดลองสอน ผลการทดลองพบวา ผูเรียนท่ีไดเรียนดวยวิธีการสอน

คําศัพทแบบแนะนําใหเห็นภาพมีคะแนนเฉล่ียท่ีสูงกวาของวิธีการสอนคําศัพทแบบใหผูเรียนนิยามเอง 

และนอกจากนี้จากการสอบถามกลุมตัวอยางพบวา การใชบัตรคํา แถบประโยค สามารถชวยใหผูเรียน

เขาใจคําศัพทไดมากข้ึน 

Brown & Perry (1991) ไดศึกษาเปรียบเทียบกลวิธีในการเรียนรูคําศัพท 3 วิธี คือ การ

ใชคําสําคัญ (keyword) การสัมพันธขอบขายความหมาย (semantic) และการใชคําสําคัญรวมกับ

การสัมพันธขอบขายความหมาย (keyword semantic) ซึ่งผลการวิจัยท่ีออกมานั้นปรากฏวาการ

วิธีการสอนคําศัพทแบบสัมพันธขอบขายความหมายเปนการสอนท่ีทําใหมีความคงทนในการจํา

คําศัพทไดดีกวาวิธีอื่นๆ 

Keshavarz, Atai, & Mosahebi (2006) ไดศึกษากลวิธีการสอนแบบสัมพันธขอบขาย

ความหมายตอการเรียนรูคําศัพทของผูเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศชาวอิหราน โดยการ

วิจัยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 4 กลุม กลุมทดลอง 2  กลุมแยกชายหญิง ท่ีเรียนดวยกลวิธีการสอน

แบบสัมพันธขอบขายความหมาย และกลุมควบคุม 2 กลุม แยกชายหญิง ท่ีเรียนดวยวิธีปกติ ผลการ

ทดลองพบวาหลังการเรียนผูเรียนท่ีเรียนดวยกลวิธีการสอนแบบสัมพันธขอบขายความหมาย มี

คะแนนเฉล่ียทางคําศัพทสูงกวาผูเรียนท่ีเรียนดวยวิธีปกติ และนอกจากนี้ยังพบวาเพศของผูเรียนนั้นไม

มีผลกระทบใดๆตอการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ 

Guo (2010) ไดศึกษาการประยุกตใชทฤษฎีการสัมพันธขอบขายความหมายในการสอน

คําศัพทภาษาอังกฤษระดับวิทยาลัย กลุมตัวอยางท่ีใชคือ นักศึกษาช้ันปท่ี 2 ท่ีไมไดเรียนในสาขา

ภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงเจียงซี จํานวน 102 คน โดยแบงเปน

กลุมควบคุมท่ีเรียนคําศัพทดวยวิธีปกติ 52 คน และกลุมทดลองท่ีเรียนคําศัพทดวยวิธีสัมพันธขอบขาย

ความหมาย 52 คน ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนท่ีเรียนดวยวิธีการสอนคําศัพทแบบสัมพันธขอบขาย

ความหมาย สามารถลดปริมาณความผิดพลาดในการเลือกคํามาใช และคะแนนทดสอบหลังเรียน

ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งแสดงใหเห็นวา

การเรียนการสอนคําศัพทดวยวิธีสัมพันธขอบขายความหมายมีประสิทธิภาพในการพัฒนาความ

เช่ียวชาญทางดานภาษาอังกฤษ และความคงทนในการเรียนรูของผูเรียน นอกจากนี้ความคิดเห็นของ

ผูเรียนตอการเรียนการสอนคําศัพทดวยวิธีสัมพันธขอบขายความหมายเปนไปในทิศทางท่ีดี แตก็มี

ความคิดเห็นในเชิงลบวา การหาคําท่ีมีความสัมพันธในขอบขายความหมายเดียวกันหาไดยาก และ

บางครั้งก็สับสนท่ีมีคําศัพทจํานวนมากเกินไปปรากฏในเวลาเดียวกัน 

จากการศึกษางานวิจัยท้ังในประเทศและตางประเทศ พบวา การใชเทคนิควิธีสอน

คําศัพทแบบตางๆนั้นลวนสามารถพัฒนาความรูทักษะความสามารถของผูเรียนได โดยเฉพาะการนํา

การสัมพันธขอบขายความหมายมาประยุกตใชในการสอนคําศัพท พบวาผูเรียนเกิดการเรียนรูคําศัพท
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และมีความคงทนในการจําไดดีและมีประสิทธิภาพ โดยงานวิจัยสวนใหญมีการนําการอานและการ

เขียนมาประยุกตใชกับการสอนคําศัพทแบบสัมพันธขอบขายความหมาย และนําไปใชกับนักเรียนใน

ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา แตยังไมพบวามีการนําวิธีการสอนคําศัพท

ภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมายมาพัฒนาเปนแบบฝก

 



 

บทท่ี 3 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมาย

เพื่อเพิ่มพูนผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียน

วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร” เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและหา

ประสิทธิภาพของแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมายใหไดตามเกณฑ 

75/75 (ชัยยงค พรหมวงศ, 2556: 7) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนกอนและหลังการเรียนโดยใชแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขาย

ความหมาย และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธ

ขอบขายความหมาย ซึ่งมีข้ันตอนในการดําเนินการวิจัยตามหัวขอดังนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2. ตัวแปรท่ีศึกษา 

3. รูปแบบการวิจัย 

4. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

5. การพัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

6. การดําเนินการทดลองและเก็บขอมูล 

7. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีกําลังศึกษาอยู

ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร จํานวน 12 หองเรียน 

รวมท้ังส้ิน 328 คน 

1.2 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีกําลังศึกษาอยูใน

ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร โดยทําการสุมอยางงายมา 

1 หองเรยีน จากจํานวน 12 หองเรียน โดยมีนักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน 
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2. ตัวแปรท่ีศึกษา 

ตัวแปรท่ีใชศึกษาในการวิจัยประกอบดวยตัวแปร 2 ประเภท ไดแก 

ตัวแปรตน  

1. แบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมาย 

ตัวแปรตาม 

1. ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ 

2. ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธ

ขอบขายความหมาย 

 

3. รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองเบ้ืองตน (Pre-Experimental Design) ผูวิจัยได

กําหนดรูปแบบการวิจัยโดยใชการวิจัยแบบ One Group Pretest-Posttest Design (ผองพรรณ ตรัย

มงคล-กูล, 2543: 189-203)  

 

ตารางท่ี 1 รูปแบบการวิจัย 

 

การสอบกอนเรียน การเรียนดวยแบบฝกคําศัพทแบบสัมพันธ

ขอบขายความหมาย 

การสอบหลังเรียน 

T1 X T2 

 

T1 แทนการสอบกอนเรียนโดยใชแบบฝกคําศัพทแบบสัมพันธขอบขายความหมาย 

X แทนการเรยีนโดยใชแบบฝกคําศัพทแบบสัมพันธขอบขายความหมาย 

T2 แทนการสอบหลังเรียนโดยใชแบบฝกคําศัพทแบบสัมพันธขอบขายความหมาย 

 

ผูวิ จัยไดกําหนดเกณฑประสิทธิภาพของแบบฝกคําศัพทแบบสัมพันธขอบขาย

ความหมายไวท่ี 75/75 (ชัยยงค พรหมวงศ, 2556:7) โดยมีแบบฝกหัดในแบบฝก ท้ัง 5 บทและ

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ใหนักเรียนทําหลังเรียนดวยแบบฝกคําศัพทแบบสัมพันธ

ขอบขายความหมายครบท้ัง 5 บท 
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4. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ประกอบดวย 

1. แบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมาย 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูคําศัพท 

3. แบบสอบถามความคิดเห็นตอแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขาย

ความหมาย 

 

5. การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

การสรางและพัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

5.1 การสรางและพัฒนาแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขาย

ความหมายเพื่อเพิ่มพูนผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร 

ในการสรางและพัฒนาแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมาย 

ผูวิจัยมีวิธีการดังตอไปนี้ 

5.1.1 ศึกษาหัวเรื่องโดยประมวลจากตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุม

สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551  

จากสภายุโรป (Council of Europe) และหนังสือเรียน New World Student Book 4 (ตารางท่ี 1) 
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ตารางท่ี 2 หัวเรื่องท่ีประมวลจากตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง สภายุโรป และหนังสือเรียน 

 

หัวเร่ืองจากตัวช้ีวัดและสาระ

การเรียนรูแกนกลาง  

กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ 

(2551) 

หัวเร่ืองจากสภายุโรป 

 (2006) 

 

หัวเร่ืองจากหนังสือเรียน  

New World Student 4 

(2014) 

1. Themselves 

2. Their families, 

3. Schools 

4. The environment 

5. Foods and beverages 

6. Interpersonal 

relationships, 

7. Free time and recreation 

8. Health and welfare  

9. Selling and buying 

10. Climate 

11. Education and 

occupations 

12. Travel for tourism 

13. Provision of services  

14. Places 

15. Language  

16. Science and technology 

1. Personal identification 

2. House and home, 

environment 

3. Daily life 

4. Free time, entertainment 

5. Travel 

6. Relations with other 

people 

7. Health and body care 

8. Education 

9. Shopping 

10. Food and drink 

11. Services 

12. Places 

13. Language 

14. Weather 

1. Past and Present 

2. Obligations 

3. Places 

4. Famous people 

5. Personal life 

6. Life skills 

7. Advertisement 

8. Social life 

9. Free-time activities 

10. Hypothetical 

Situations 

11. Products 

12. Checking 

information 

 

5.1.2 เลือกหัวขอเรื่องโดยวิเคราะห และเทียบเคียงความสัมพันธระหวางหัวเรื่องท่ี

ประมวลมาจากตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 จากสภายุโรป (Council of Europe) และ
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จากหนังสือเรียน New World Student Book 4 ท่ีมีลักษณะรวมกันและคลายคลึงกัน ออกมาเปน 5 

หัวขอ ดังนี้ 

1. Places มีความคลายคลึงกันท้ัง 3 แหลง คือ Places, Schools, The 

environment, House and home, environment 

2. Personalities มีความคลายคลึงกันท้ัง 3 แหลง คือ Themselves, 

Personal identification, Famous people, Their families, Interpersonal relationship, 

Relations with other people 

3. Occupations มีความคลายคลึงกันท้ัง 3 แหลง คือ Education and 

occupation, Personal life  

4. Free time activities มีความคลายคลึงกันท้ัง 3 แหลง คือ Free time 

and recreation, Free time, entertainment, Free-time activities 

5. Health มีความคลายคลึงกันท้ัง 3 แหลง คือ Health and welfare, 

Health and body care 

5.1.4 เลือกคําศัพทท่ีสอดคลองกับหัวขอเรื่องท้ัง 5 หัวขอ จํานวน 443 คํา จาก

รายการคําศัพทของสภายุโรป (Council of Europe)  หนังสือเรียน New World Students Book 4  

และหนังสือเรียน Mega Goal Students Book 4 มาสรางแบบทดสอบความรูความหมายคําศัพท 

และนําไปใหนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร โดยเลือกมา 1 

หองเรียนซึ่งเปนหองเรียนท่ีมีการคละเกง กลาง ออน จํานวน 30 คน ท่ีมีลักษณะคลายกลุมตัวอยาง 

มาทําแบบทดสอบ 

5.1.3 นําหัวเรื่องไปเสนอผูเช่ียวชาญทางการสอนภาษาอังกฤษ 3 ทาน เพื่อหาคา

ดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) วาการคัดเลือกคําศัพทมีความ

ยากงายและสอดคลองกับระดับของนักเรียนหรือไม 

5.1.5 คัดเลือกคําศัพทท่ีนักเรียนไมทราบความหมายต้ังแตรอยละ 50 ข้ึนไปมา

สรางแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมาย 

5.1.6 กําหนดโครงสรางและเนื้อหากิจกรรมตามตารางกําหนดเนื้อหาของแบบฝก

คําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมาย (ตารางท่ี 3) 

 
 



 

 

ตารางท่ี 3 ตารางกําหนดเนื้อหาของแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมาย  

 

Unit Learning Objective Themes of 

Vocabulary 

Activities Evaluation 

Unit 1 

Places  

- To identify 

denotations and 

synonyms of the 

words 

- To classify words 

into categories 

- To identify the 

meaning and use of 

related idioms 

Places 

(Accommodations, 

stores and shops, 

communities, 

transportations 

and directions)   

 

- Showing words related to the theme of 

places and identifying denotations and 

synonyms of the words 

- Classifying given words into different 

categories based on the theme of places 

- Matching idioms with correct meanings 

- Choosing the correct idioms to complete 

the sentences 

 

 

 

 

 

- Classifying given words into 

different categories based on 

the theme of places 

- Matching idioms with correct 

meanings 

- Choosing the correct idioms 

to complete the sentences 
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ตารางท่ี 3 ตารางกําหนดเนื้อหาของแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมาย (ตอ) 

 

Unit Learning Objective Language 

Content 

Activities Evaluation 

Unit 2 

Personalities  

- To identify 

denotations and 

synonyms of the 

words 

- To classify words 

into categories 

- To identify the 

meaning and use of 

related idioms  

 

 

 

 

 

Personalities 

(Traits, habits, 

characteristics and 

appearance)   

 

- Showing words related to the theme of 

personalities and identifying denotations 

and synonyms of the words 

- Classifying given words into different 

categories based on the theme of 

personalities 

- Matching idioms with correct meanings 

- Choosing the correct idioms to complete 

the sentences 

- Classifying given words into 

different categories based on 

the theme of personalities 

- Matching idioms with correct 

meanings 

- Choosing the correct idioms 

to complete the sentences  
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ตารางท่ี 3 ตารางกําหนดเนื้อหาของแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมาย (ตอ) 

 

Unit Learning Objective Language 

Content 

Activities Evaluation 

Unit 3 

Occupations  

- To identify 

denotations and 

synonyms of the 

words 

- To classify words into 

categories 

- To identify the 

meaning and use of 

related idioms 

Occupations 

(Professions, 

places of works 

and duties)   

 

- Showing words related to the theme of 

occupations and identifying denotations and 

synonyms of the words 

- Classifying given words into different 

categories based on the theme of 

occupations 

- Matching idioms with correct meanings 

- Choosing the correct idioms to complete 

the sentences 

- Classifying given words into 

different categories based on 

the theme of occupations 

- Matching idioms with correct 

meanings 

- Choosing the correct idioms 

to complete the sentences  
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ตารางท่ี 3 ตารางกําหนดเนื้อหาของแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมาย (ตอ) 

 

Unit Learning Objective Language 

Content 

Activities Evaluation 

Unit 4 

Free time 

activities  

- To identify 

denotations and 

synonyms of the 

words 

- To classify words into 

categories 

- To identify the 

meaning and use of 

related idioms 

Free time 

activities 

(Indoor activities, 

outdoor activities 

and places to do)   

 

- Showing words related to the theme of 

free time activities and identifying 

denotations and synonyms of the words 

- Classifying given words into different 

categories based on the theme of free time 

activities 

- Matching idioms with correct meanings 

- Choosing the correct idioms to complete 

the sentences 

- Classifying given words into 

different categories based on 

the theme of free time 

activities 

- Matching idioms with correct 

meanings 

- Choosing the correct idioms 

to complete the sentences  
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ตารางท่ี 3 ตารางกําหนดเนื้อหาของแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมาย (ตอ) 

 

Unit Learning Objective Language 

Content 

Activities Evaluation 

Unit 5 

Health  

- To identify 

denotations and 

synonyms of the 

words 

- To classify words into 

categories 

- To identify the 

meaning and use of 

related idioms 

Health 

(Ailments, 

accidents and 

nutrition)   

 

- Showing words related to the theme of 

health and identifying denotations and 

synonyms of the words 

- Classifying given words into different 

categories based on the theme of health 

- Matching idioms with correct meanings 

- Choosing the correct idioms to complete 

the sentences 

- Classifying given words into 

different categories based on 

the theme of health 

- Matching idioms with correct 

meanings 

- Choosing the correct idioms 

to complete the sentences  
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5.1.7 นําโครงสรางเนื้อหามาสรางและพัฒนาแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบ

สัมพันธขอบขายความหมาย 

5.1.8 ศึกษาการสรางและพัฒนาแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธ

ขอบขายความหมายตามทฤษฎีของ (Seels and Glasgow, 1990: 4) โดยคํานึงถึงความสอดคลอง

กับ ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

5.1.9 ดําเนินการสรางแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขาย

ความหมายตามทฤษฎีของ (Seels and Glasgow, 1990: 4) 

5.1.10 นําแบบฝกการสอนคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายท่ีสรางข้ึนให

ผูเช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอง โครงสรางเนื้อหา ความสอดคลองของกิจกรรมและจุดประสงค 

การใชภาษา การสะกดคํา เพื่อนํามาปรับปรุงแกไข 

5.1.11 นําแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายมาปรับปรุงแกไขใหมี

ความเหมาะสมไปทดลองใชเพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนดไวคือ 75/75 (ชัยยงค พรหมวงศ, 

2556: 7) 

 

5.2 การสรางและพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูคําศัพท 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ในการเรียนรู คําศัพท ท่ีใชในการวิ จัยมี 1 ฉบับ เปน

แบบทดสอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ ใชเปนแบบทดสอบกอนเรียน และ แบบทดสอบหลังเรียน 

โดยมีวิธีการดังตอไปนี้ 

5.2.1 ศึกษาการสรางแบบทดสอบคําศัพทของ เนช่ัน (Nation, 1983)  

5.2.2 สรางตารางกําหนดเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู

คําศัพท (ตารางท่ี 4) 
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ตารางท่ี 4 ตารางกําหนดเนื้อหาขอสอบ (Table of test content specification) 

 

Objective Mode Text type Skill level Test  

item type 

No.  

of item 

Weight  

(%) 

Scoring Time 

(Minute) 

1. To choose the words that have 

meanings related to the given words 

Reading Sentences - Knowledge 

- Transfer 

Multiple 

choice 

15 37.5 0-1  

 

 

50 

2. To classify given words into different 

groups 

Reading Sentences - Knowledge 

- Transfer  

Multiple 

choice 

10 25 0-1 

3. To choose the words in context 

correctly and appropriately 

Reading Sentences - Knowledge 

- Transfer  

Multiple 

choice 

15 37.5 0-1 
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5.2.3 สรางแบบทดสอบตามตารางกําหนดเนื้อหา ชนิดตัวเลือก 4 ตัวเลือก จํานวน 

90 ขอ 

5.2.4 นําแบบทดสอบใหผู เ ช่ียวชาญดานการสอนภาษาอังกฤษท้ัง 3 ทาน 

ตรวจสอบคุณภาพและความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และหาคาดัชนีความสอดคลอง 

(Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยเลือกแบบทดสอบท่ีมีดัชนีความสอดคลอง

ระหวางขอสอบกับจุดประสงค 0.5 ข้ึนไป ซึ่งคาเฉล่ีย IOC เทากับ 0.99 

5.2.5 นําแบบทดสอบมาปรับปรุงแกไขใหมีความเหมาะสม  แลวนําไปทดลองใช

กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง 

5.2.6 เลือกขอสอบจํานวน 40 ขอ เพื่อใชเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการ

เรียนรูคําศัพทโดยใหมีตัวแทนคําศัพทในแตละกลุมคําศัพท ในจํานวนท่ีใกลเคียงกัน  

 

5.3 แบบสอบถามความคิดเห็นตอแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษโดยแบบสัมพันธ

ขอบขายความหมาย 

ผูวิจัยไดสรางและพัฒนาแบบสอบถามความคิดเห็นโดยศึกษาตามหลักการของลิเคอรท 

(Likert) ซึ่งกําหนดรูปแบบของแบบสอบถามเปนมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ 

5 หมายถึง เห็นดวยมากท่ีสุด 

4 หมายถึง เห็นดวยมาก 

3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 

2 หมายถึง เห็นดวยนอย 

1 หมายถึง เห็นดวยนอยท่ีสุด 

5.3.1 ศึกษาทฤษฎีวิธีการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นจากตําราและเอกสาร

ตางๆเพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น 

5.3.2 สรางกรอบเนื้อหาในการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอ

แบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมาย ซึ่งสามารถสรุปกรอบเนื้อหาในการ

สรางแบบสอบถามความคิดเห็นไดออกเปน 3 ดาน คือ ดานเนื้อหา ดานกิจกรรม และ ดานประโยชน

จากการเรียนรู 

5.3.3 วิ เคราะห เนื้อหาในการประเมินและสรางกรอบเนื้อหาในการสราง

แบบสอบถามความคิดเห็นตามตารางกรอบเนื้อหาในการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน

ท่ีมีตอแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมาย ดังตารางท่ี 3 
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รายการประเมิน กรอบเนื้อหาของการประเมิน 

1. ดานเนื้อหา - มีจุดประสงคในการเรียนรูท่ีชัดเจน 

- เนื้อหามีความนาสนใจ 

- เนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับของผูเรียน 

- เนื้อหาเขาใจงายมีคําอธิบายท่ีชัดเจน 

- ตัวอักษรอานงายและชัดเจน 

2. ดานกิจกรรม - กิจกรรมมีรูปแบบท่ีหลากหลายนาสนใจ 

- กิจกรรมชวยสงเสริมใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในแบบฝก 

- ลําดับของกิจกรรมมีความเหมาะสม 

- กิจกรรมมีคําส่ัง คําอธิบายท่ีชัดเจน เขาใจงาย 

- ปริมาณของกิจกรรมเหมาะสมกับเวลาเรียน 

- การนําเสนอกิจกรรมแตละข้ันตอนมีความชัดเจน 

3. ด านประ โยชน จ าก การ

เรียนรู 

- แบบฝกชวยพัฒนาทักษะในการเรียนรูคําศัพท 

- ความรูจากแบบฝกสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

- แบบฝกสามารถสงเสริมใหผูเรียนประยุกตความรูกับทักษะอื่นๆ

ได 

 

5.3.4 สรางแบบสอบถามความคิดเห็นตามกรอบเนื้อหาและนําแบบสอบถามความ

คิดเห็นท่ีสรางข้ึนไปใหผูเช่ียวชาญทําการตรวจสอบเพื่อหาคาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content 

Validity) แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของขอคําถามแตละขอวามีความสอดคลองกัน

หรือไม 

5.3.5 ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามความคิดเห็นใหมีความเหมาะสมถูกตอง 

5.3.6 นําแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีปรับปรุงแกไขแลวไปใชกับนักเรียนกลุม

ตัวอยาง เพื่อนําผลจากความคิดเห็นไปใชในการพัฒนาการวิจัยตอไป 

 

6. การหาประสิทธิภาพแบบฝกกอนทดลองจริง (Pilot study) 

การหาประสิทธิภาพแบบฝกกอนทดลองจริง เปนการหาประสิทธิภาพของแบบฝกการ

สอนคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมาย ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเพื่อใหมีประสิทธิภาพตาม

เกณฑท่ีกําหนด เปนการประเมินผลพฤติกรรมของผูเรียน 2 ประเภท คือ ประสิทธิภาพของ

กระบวนการ คารอยละของคะแนนเฉล่ียของนักเรียนท้ังหมดท่ีไดจากการทําแบบฝกหัดทุกบท (E1) 
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และ ประสิทธิภาพของผลลัพธ คารอยละของคะแนนเฉล่ียของนักเรียนท้ังหมดท่ีไดจากการทํา

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ (E2) ตามสูตร E1/E2 การวิจัยครั้งนี้

ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑประสิทธิภาพของแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมาย

ไวท่ี 75/75 โดยการหาประสิทธิภาพแบบฝกกอนทดลองจริงแบงเปน 2 ช้ันตอน คือ ข้ันทดลอง

รายบุคคล (One-to-one tryout) และ ข้ันทดลองกลุมเล็ก (Small group tryout) 

6.1 ข้ันทดลองรายบุคคล (One-to-one tryout) 

การทดลองในข้ันทดลองรายบุคคล (One-to-one tryout) เปนการทดลองกับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 3 คน โดยคละเกง กลาง 

และออน ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง โดยนําเสนอตามลําดับดังนี้ 

 6.1.1 กอนการทดลอง 

 ผูวิจัยใหนักเรียนดังกลาวทําแบบทดสอบกอนเรียนท่ีอยูภายในแบบฝกคําศัพท

ภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมาย ซึ่งเปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ ใหเวลา

ทดสอบ 50 นาที จากนั้นผูวิจัยช้ีแจงถึงวัตถุประสงค วิธีการเรียนและขอตกลงตางๆในการใชแบบฝก

คําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมาย 

 6.1.2 ระหวางการทดลอง 

 ผูวิจัยใหนักเรียนศึกษาจากแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขาย

ความหมายท้ัง 5 บท ใชเวลา 1 สัปดาห โดยใหนักเรียนศึกษาจากแบบฝกหลังเลิกเรียนและคาบวาง

ของนักเรียน กอนเริ่มการเรียนการสอนแบบฝกบทท่ี 1 ผูวิจัยใหนักเรียนทําความคุนเคยกับการเรียน

การสอนแบบสัมพันธขอบขายความหมายดวยการแนะนําใหนักเรียนไดทราบวาการสัมพันธขอบขาย

ความหมายคืออะไร และมีวิธีการอยางไรบาง เพื่อใหนักเรียนไดเห็นภาพของการสัมพันธขอบขาย

ความหมายท่ีชัดเจนข้ึน และผูวิจัยใหนักเรียนดาวนโหลด Application พจนานุกรมภาษาอังกฤษ 

(Merriam Webster) เพื่อนํามาใชกับกิจกรรมท่ี 1 ของแบบฝกในการหาความหมายของคํา และคําท่ี

มีความหมายเหมือนกัน ในระหวางการทดลองผูวิจัยสอบถามปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางการเรียนเพื่อ

นํามาปรับปรุงแกไขขอบกพรอง และพัฒนาแบบฝกคําศัพทแบบสัมพันธขอบขายความหมาย หลังจาก

สอนเสร็จผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบทดสอบประจําบทแตละบท ซึ่งแบบทดสอบนั้นเปนแบบทดสอบใน

ส่ิงท่ีนักเรียนไดเรียนรูไป เพื่อตรวจสอบวานักเรียนเขาใจในแบบฝกท่ีเรียนไปหรือไม และหลังจากนั้น

ใหนักเรียนทําแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขาย

ความหมาย เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขตอไป 

 6.1.3 การประเมินผล 

 เมื่อนักเรียนศึกษาจากแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขาย

ความหมายท้ัง 5 บทแลว ผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนฉบับเดียวกับแบบทดสอบกอน
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เรียน จํานวน 40 ขอ 50 นาที จากนั้นนําคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบประจําบททุกบท และ 

คะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษมาคํานวณหาคา

ประสิทธิภาพของแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมาย ตามเกณฑ 75/75 

ซึ่งผลปรากฏวาคาประสิทธิภาพของแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมายใน

ข้ันทดลองรายบุคคลเทากับ 74.06/75 ดังตารางท่ี 5 

 



 

ตารางท่ี 5 คะแนนทดสอบรายบทของแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมาย จํานวน 5 บท และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู

คําศัพทหลังการใชแบบฝกในข้ันทดลองรายบุคคล จํานวน 3 คน 

นักเรียน คะแนนทดสอบรายบท รวม 

 

รอยละ คะแนน

สอบหลัง

เรียน 

รอยละ 

บทท่ี 1 บทท่ี 2 บทท่ี 3 บทท่ี 4 บทท่ี 5 

80 รอยละ 71 รอยละ 86 รอยละ 62 รอยละ 66 รอยละ 365 100 40 100 

1 65 81.25 55 77.46 74 86.05 56 90.32 54 81.82 304 83.29 33 82.50 

2 57 71.25 51 71.83 70 81.4 49 79.03 47 71.21 274 75.07 31 77.50 

3 52 65.00 46 64.79 61 70.93 40 64.52 34 51.52 233 63.84 26 65.00 

รวม 174  152  205  145  135  811  90  

รอยละ 72.50  71.36  79.46  77.96  68.18   74.06  75.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 



53 

 

 จากตารางท่ี 5 แสดงใหเห็นวาในข้ันทดลองใชแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธ

ขอบขายความหมาย ซึ่งทดลองกับนักเรียนจํานวน 3 คน โดยคละเกง กลาง และออน ท่ีไมใชกลุม

ตัวอยาง พบวานักเรียนทําคะแนนรายบทท้ัง 5 บท ไดคะแนนรวม 811 คะแนน จากคะแนนเต็ม 

1,095 คะแนน คิดเปนรอยละ 74.06 และทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูคําศัพทหลังการ

ใชแบบฝกได 90 คะแนน จากคะแนนเต็ม 120 คะแนน คิดเปนรอยละ 75 สรุปผลของประสิทธิภาพ

ของแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมาย ในข้ันรายบุคคล E1/E2 = 

74.06/75 

6.2 ข้ันทดลองกลุมเล็ก (Small group tryout) 

การทดลองในข้ันกลุมเล็ก (Small group tryout) เปนการทดลองกับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 12 คน โดยคละเกง กลาง  

และออน ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง โดยนําเสนอตามลําดับดังนี้ 

6.2.1 กอนการทดลอง 

 ผูวิจัยใหนักเรียนดังกลาวทําแบบทดสอบกอนเรียนท่ีอยูภายในแบบฝกคําศัพท

ภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมาย ซึ่งเปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ ใหเวลา

ทดสอบ 50 นาที จากนั้นผูวิจัยช้ีแจงถึงวัตถุประสงค วิธีการเรียนและขอตกลงตางๆในการใชแบบฝก

คําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมาย 

 6.2.2 ระหวางการทดลอง 

 ผูวิจัยใหนักเรียนศึกษาจากแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขาย

ความหมายท้ัง 5 บท ใชเวลา 1 สัปดาห โดยใหนักเรียนศึกษาจากแบบฝกหลังเลิกเรียนและคาบวาง

ของนักเรียน กอนเริ่มการเรียนการสอนแบบฝกบทท่ี 1 ผูวิจัยใหนักเรียนทําความคุนเคยกับการเรียน

การสอนแบบสัมพันธขอบขายความหมายดวยการแนะนําใหนักเรียนไดทราบวาการสัมพันธขอบขาย

ความหมายคืออะไร และมีวิธีการอยางไรบาง เพื่อใหนักเรียนไดเห็นภาพของการสัมพันธขอบขาย

ความหมายท่ีชัดเจนข้ึน และผูวิจัยใหนักเรียนดาวนโหลด Application พจนานุกรมภาษาอังกฤษ เพื่อ

นํามาใชกับกิจกรรมท่ี 1 ของแบบฝกในการหาความหมายของคํา และคําท่ีมีความหมายเหมือนกัน ใน

ระหวางการทดลองผูวิจัยสอบถามปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางการเรียนเพื่อนํามาปรับปรุงแกไข

ขอบกพรอง และพัฒนาแบบฝกคําศัพทแบบสัมพันธขอบขายความหมาย หลังจากสอนเสร็จผูวิจัยให

นักเรียนทําแบบทดสอบประจําบทแตละบท ซึ่งแบบทดสอบนั้นเปนแบบทดสอบในส่ิงท่ีนักเรียนได

เรียนรูไป เพื่อตรวจสอบวานักเรียนเขาใจในแบบฝกท่ีเรียนไปหรือไม และหลังจากนั้นใหนักเรียนทํา
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แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมาย เพื่อ

นํามาปรับปรุงแกไขตอไป 

 6.2.3 การประเมินผล 

 เมื่อนักเรียนศึกษาจากแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขาย

ความหมายท้ัง 5 บทแลว ผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนฉบับเดียวกับแบบทดสอบกอน

เรียน จํานวน 40 ขอ 50 นาที จากนั้นนําคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบประจําบททุกบท และ 

คะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษมาคํานวณหาคา

ประสิทธิภาพของแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมาย ตามเกณฑ 75/75 

ซึ่งผลปรากฏวาคาประสิทธิภาพของแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมายใน

ข้ันทดลองกลุมเล็กเทากับ 75.50/75.21 ดังตารางท่ี 6

 
 



 

ตารางท่ี 6 คะแนนทดสอบรายบทของแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมาย จํานวน 5 บท และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู

คําศัพทหลังการใชแบบฝกในข้ันทดลองกลุมเล็ก จํานวน 12 คน 

นักเรียน คะแนนทดสอบรายบท รวม 

 

รอยละ คะแนน

สอบหลัง

เรียน 

รอยละ 

บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5 

80 รอยละ 71 รอยละ 86 รอยละ 62 รอยละ 66 รอยละ 365 100 40 100 

1 55 68.75 47 66.20 56 65.12 47 75.81 40 60.61 245 67.12 29 72.50 

2 56 70.00 49 69.01 61 70.93 40 64.52 36 54.55 242 66.30 26 65.00 

3 59 73.75 58 81.69 66 76.74 44 70.97 44 66.67 271 74.25 30 75.00 

4 57 71.25 48 67.61 64 74.42 41 66.13 41 62.12 251 68.77 26 65.00 

5 73 91.25 64 90.14 75 87.21 53 85.48 58 87.88 323 88.49 35 87.50 

6 57 71.25 53 74.65 63 73.26 43 69.35 36 54.55 252 69.04 28 70.00 

7 52 65.00 61 85.92 70 81.4 56 90.32 54 81.82 293 80.27 32 80.00 

8 62 77.50 58 81.69 70 81.4 54 87.10 52 78.79 296 81.10 32 80.00 

9 60 75.00 60 84.51 72 83.72 52 83.87 53 80.30 297 81.37 33 82.50 

10 58 72.50 59 83.10 60 69.77 53 85.48 38 57.58 268 73.42 29 72.50 

11 63 78.75 62 87.32 76 88.37 56 90.32 55 83.33 312 85.48 34 85.00 

12 59 73.75 56 78.87 58 67.44 44 70.97 40 60.61 257 70.41 27 67.50 

รวม 711  675  791  583  547  3307  361 902.50 

รอยละ 74.06  79.23  76.65  78.36  69.07   75.50  75.21 
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จากตารางท่ี 6 แสดงใหเห็นวาในข้ันทดลองใชแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธ

ขอบขายความหมาย ซึ่งทดลองกับนักเรียนจํานวน 12 คน โดยคละเกง กลาง และออน ท่ีไมใชกลุม

ตัวอยาง พบวานักเรียนทําคะแนนรายบทท้ัง 5 บท ไดคะแนนรวม 3,307 คะแนน จากคะแนนเต็ม 

4,380 คะแนน คิดเปนรอยละ 75.50 และทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูคําศัพทหลังการ

ใชแบบฝกได 361 คะแนน จากคะแนนเต็ม 480 คะแนน คิดเปนรอยละ 75.21 สรุปผลของ

ประสิทธิภาพของแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมาย ในข้ันรายบุคคล 

E1/E2 = 75.50/75.21 

6.3 ขอบกพรองท่ีพบและการปรับปรุงแกไข 

ในกิจกรรมท่ี 1 ของแบบฝกคําศัพท ในข้ันของการระดมความคิด (Brainstorm) คําศัพทท่ี

เกี่ยวของกับหัวขอท่ีกําหนดให นักเรียนท่ีอยูในระดับออนคิดคําศัพทไดคอนขางนอย ผูวิจัยจึงตองมี

การกระตุนและชวยใหผูเรียนคิดคําศัพทใหเพิ่มข้ึน ในกิจกรรมท่ี 2 คําศัพทท่ีนํามาใหนักเรียนจัดคํา

เปนหมวดหมูมีบางคําท่ีใสมาซ้ํากันในแตละบท 

 

7. การทดลองภาคสนาม (Field tryout) 

การทดลองภาคสนาม (Field tryout) เปนการทดลองจริงหลังจากทําการปรับปรุงแกไข

แบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมาย จากการทดลองในข้ันทดลองรายบุคคล 

(One-to-one tryout) และการทดลองในข้ันทดลองกลุมเล็ก (Small group tryout) โดยทดลองกับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ จังหวัด

กรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน ผูวิจัยใหนักเรียนดังกลาวทําแบบทดสอบกอนเรียนท่ีอยูภายในแบบ

ฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมาย ซึ่งเปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 40 

ขอ ใหเวลาทดสอบ 50 นาที หลังจากนั้นใหนักเรียนศึกษาจากแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบ

สัมพันธขอบขายความหมายท้ัง 5 บท แลวจึงใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน และ เมื่อเสร็จแลว

นําคะแนนท่ีไดมาคํานวณหาคาประสิทธิภาพของแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขาย

ความหมาย ตามเกณฑ 75/75 ผลปรากฏวาคาประสิทธิภาพของแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบ

สัมพันธขอบขายความหมายมีคาเทากับ 79.36/77.50 ซึ่ งมีความหมายวา แบบฝกคําศัพท

ภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมายท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีประสิทธิภาพใชได และหลังจากนั้นให

นักเรียนทําแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขาย

ความหมาย  
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8. การดําเนินการทดลองและเก็บขอมูล 

การดําเนินการทดลองและเก็บขอมูลมีข้ันตอนในการดําเนินการทดลองและเก็บขอมูล

ดังนี้ 

8.1 ใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูคําศัพทกอนเรียนดวย

แบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมาย กอนการดําเนินการทดลอง 

8.2 ปฐมนิเทศนักเรียนโดยการช้ีแจงวัตถุประสงคและแนวทางการสอน 

8.3 นําแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมายไปใชกับนักเรียน

กลุมตัวอยาง เปนเวลา  4  สัปดาห สัปดาหละ  2 คาบ โดยใชชวงทายคาบในแตละคาบเปนเวลา 25 

นาที รวม  7 คาบ ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ31101) 

8.4 หลังจากส้ินสุดการเรียน ใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู

คําศัพท โดยใชแบบทดสอบชุดเดียวกับกับแบบทดสอบกอนเรียน 

8.5 ใหกลุมตัวอยางทําแบบสอบถามความคิดเห็นตอการเรียนโดยใชแบบฝกคําศัพท

ภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมาย และสอบถามพูดคุยกับนักเรียนเกี่ยวกับความคิดเห็นท่ี

มีตอแบบฝก  

 

9. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยมีวิธีการดังตอไปนี้ 

9.1 การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธ

ขอบขายความหมายแตละบทตามเกณฑท่ีกําหนดไวคือ 75/75 โดยใชสูตร E1/E2 (ชัยยงค พรหมวงศ, 

2556: 7) 

 

สูตรท่ี 1 

E1 =  (∑xi)/N   

A 

เมื่อ E1 คือ ประสิทธิภาพของแบบฝกคําศัพท 

  xi คือ คะแนนรวมของแบบทดสอบประจําบททุกบทของผูเรียนคนท่ี i 

  A คือ คะแนนเต็มของแบบทดสอบทุกบทรวมกัน 

  N คือ จํานวนผูเรียน 

 

 

X100 
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สูตรท่ี 2  

E2 =  (∑yi)/N   

B 

 

เมื่อ E2 คือ ประสิทธิภาพของแบบฝกคําศัพท 

  yi คือ คะแนนทดสอบหลังเรียนของผูเรียนคนท่ี i 

  A คือ คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 

  N คือ จํานวนผูเรียน 

 

9.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร กอนและหลังเรียน โดยวิธีการสอนแบบ

สัมพันธขอบขายความหมาย ใชสถิติ t-test แบบจับคู (Paired-Samples T-Test) 

9.3 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นซึ่งมีลักษณะแบบมาตราสวน

ประเมินคา โดยนําคาระดับท่ีไดมาหาคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แลวนําไปแปลความหมาย

คาระดับตามเกณฑท่ีปรับปรุงจากเกณฑของเบสท (Best, 2006: 310, 330-332) ดังนี้ 

 

คาเฉล่ีย 1.00 ≤ x̅ ˂ 1.50 หมายถึง  ตองปรับปรุง  

คาเฉล่ีย 1.50 ≤ x̅ ˂ 2.50 หมายถึง  พอใช 

คาเฉล่ีย 2.50 ≤ x̅ ˂ 3.50 หมายถึง  ปานกลาง 

คาเฉล่ีย 3.50 ≤ x̅ ˂ 4.50 หมายถึง  ดี 

คาเฉล่ีย 4.50 ≤ x̅ ˂ 5.00 หมายถึง  ดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X100 

 
 



 

บทท่ี 4 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขาย

ความหมายเพื่อเพิ่มพูนผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป

ท่ี 4  โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร” ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิจัยโดยแบงออกเปน 3 ตอน

ดังตอไปนี้ 

ตอนท่ี 1  ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธ

ขอบขายความหมายสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร 

ตามเกณฑ 75/75 

ตอนท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร หลังเรียนดวยแบบฝกคําศัพท

ภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมาย 

ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหแบบสอบถามความคิดเห็นตอแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษ

แบบสัมพันธขอบขายความหมาย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 

กรุงเทพมหานคร 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบ

สัมพันธขอบขายความหมาย 

จากการทดลองเพื่อตอบคําถามการวิจัยขอท่ี 1 คือ แบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบ

สัมพันธขอบขายความหมาย มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนดไวคือ 75/75 (ชัยยงค พรหมวงศ, 

2556: 7) หรือไม โดยผูวิจัยดําเนินการทดลองตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1. ใหนักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ทําแบบฝกหัดในแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษ

แบบสัมพันธขอบขายความหมายสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนวัดนวลนรดิศกรุงเทพ

มหานคร ซึ่งแบบฝกหัดในแตละบทจะมีคะแนนท่ีแตกตางกันคือ แบบฝกหัดบทท่ี 1 
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คะแนนเต็ม 80 คะแนน แบบฝกหัดบทท่ี 2 คะแนนเต็ม 71 คะแนน แบบฝกหัดบทท่ี 3 คะแนนเต็ม

86 คะแนน แบบฝกหัดบทท่ี 4 คะแนนเต็ม 62 คะแนน และแบบฝกหัดบทท่ี 5 คะแนนเต็ม 66 

คะแนน ผลการวิเคราะหแสดงในตารางท่ี 7 

 

ตารางท่ี 7 คะแนนเฉล่ีย (x̅) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) คารอยละ (%) และลําดับของคะแนน

เฉล่ียจากแบบฝกหัดในแตละบท 

 

บทท่ี ช่ือเร่ือง คะแนน

เต็ม 

คาเฉลี่ย 
x̅ 

S.D. รอยละ ลําดับท่ี 

1 Places 80 62.87 3.67 78.58 4 

2 Personalities 71 55.33 3.92 77.93 5 

3 Occupations 86 68.90 4.06 80.12 2 

4 Free time activities 62 50.07 2.27 80.75 1 

5 Health 66 52.50 4.12 79.55 3 

 

จากตารางท่ี 7 แสดงใหเห็นวานักเรียนสามารถทําคะแนนแบบฝกหัดในแบบฝกคําศัพท

ภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมายท้ัง 5 บท สูงกวารอยละ 75 แบบฝกหัดในแตละบทท่ี

นักเรียนทําคะแนนเฉล่ียรอยละไดสูงสุดคือ บทท่ี 4 Free time activities (80.75) สวนบทท่ีนักเรียน

ทําคะแนนเฉล่ียรอยละไดตํ่าสุดคือ บทท่ี 2 Personalities (77.93) 

2. ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขาย

ความหมาย โดยการหาคารอยละของคะแนนจากการทําแบบฝกหัดในแบบฝกแตละบทท้ัง 5 บท และ

คารอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียน 30 คน ผลการวิเคราะหแสดงใน

ตารางท่ี 8 

 
 



 

ตารางท่ี 8 คะแนนจากการทําแบบฝกหัดในแบบฝกแตละบทท้ัง 5 บท และคารอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียน 30 คน 

 

นักเรียน คะแนนทดสอบรายบท รวม 

 

รอยละ คะแนน

สอบหลัง

เรียน 

รอยละ 

บทท่ี 1 บทท่ี 2 บทท่ี 3 บทท่ี 4 บทท่ี 5 

80 รอยละ 71 รอยละ 86 รอยละ 62 รอยละ 66 รอยละ 365 100 40 100 

1 61 76.25 50 70.42 66 76.74 48 77.42 47 71.21 272 74.52 27 67.50 

2 59 73.75 49 69.01 67 77.91 47 75.81 48 72.73 270 73.97 26 65.00 

3 58 72.50 52 73.24 65 75.58 45 72.58 43 65.15 263 72.05 25 62.50 

4 61 76.25 54 76.06 72 83.72 51 82.26 56 84.85 294 80.55 33 82.50 

5 57 71.25 53 74.65 65 75.58 48 77.42 49 74.24 272 74.52 27 67.50 

6 67 83.75 58 81.69 73 84.88 50 80.65 55 83.33 303 83.01 34 85.00 

7 64 80.00 57 80.28 72 83.72 52 83.87 53 80.30 298 81.64 34 85.00 

8 65 81.25 59 83.10 75 87.21 50 80.65 57 86.36 306 83.84 35 87.50 

9 58 72.50 55 77.46 65 75.58 49 79.03 48 72.73 275 75.34 28 70.00 

10 66 82.50 56 78.87 69 80.23 49 79.03 55 83.33 295 80.82 34 85.00 

11 61 76.25 55 77.46 67 77.91 50 80.65 52 78.79 285 78.08 29 72.50 

12 69 86.25 63 88.73 76 88.37 55 88.71 60 90.91 323 88.49 36 90.00 
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ตารางท่ี 8 คะแนนจากการทําแบบฝกหัดในแบบฝกแตละบทท้ัง 5 บท และคารอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียน 30 คน (ตอ) 

 

นักเรียน คะแนนทดสอบรายบท รวม 

 

รอยละ คะแนน

สอบหลัง

เรียน 

รอยละ 

บทท่ี 1 บทท่ี 2 บทท่ี 3 บทท่ี 4 บทท่ี 5 

80 รอยละ 71 รอยละ 86 รอยละ 62 รอยละ 66 รอยละ 365 100 40 100 

13 57 71.25 52 73.24 62 72.09 48 77.42 47 71.21 266 72.88 25 62.50 

14 68 85.00 62 87.32 73 84.88 52 83.87 57 86.36 312 85.48 35 87.50 

15 60 75.00 50 70.42 62 72.09 46 74.19 49 74.24 267 73.15 27 67.50 

16 62 77.50 53 74.65 68 79.07 50 80.65 52 78.79 285 78.08 30 75.00 

17 61 76.25 53 74.65 65 75.58 52 83.87 50 75.76 281 76.99 28 70.00 

18 65 81.25 55 77.46 71 82.56 52 83.87 53 80.30 296 81.10 34 85.00 

19 61 76.25 54 76.06 65 75.58 50 80.65 50 75.76 280 76.71 29 72.50 

20 64 80.00 54 76.06 70 81.40 51 82.26 55 83.33 294 80.55 33 82.50 

21 70 87.50 64 90.14 75 87.21 52 83.87 59 89.39 320 87.67 37 92.50 

22 58 72.50 51 71.83 63 73.26 46 74.19 48 72.73 266 72.88 26 65.00 

23 64 80.00 55 77.46 71 82.56 50 80.65 55 83.33 295 80.82 33 82.50 

24 61 76.25 52 73.24 67 77.91 51 82.26 49 74.24 280 76.71 27 67.50 
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ตารางท่ี 8 คะแนนจากการทําแบบฝกหัดในแบบฝกแตละบทท้ัง 5 บท และคารอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียน 30 คน (ตอ) 

 

นักเรียน คะแนนทดสอบรายบท รวม 

 

รอยละ คะแนน

สอบหลัง

เรียน 

รอยละ 

บทท่ี 1 บทท่ี 2 บทท่ี 3 บทท่ี 4 บทท่ี 5 

80 รอยละ 71 รอยละ 86 รอยละ 62 รอยละ 66 รอยละ 365 100 40 100 

25 67 83.75 58 81.69 74 86.05 52 83.87 54 81.82 305 83.56 35 87.50 

26 65 81.25 57 80.28 70 81.40 49 79.03 55 83.33 296 81.10 32 80.00 

27 63 78.75 54 76.06 70 81.40 52 83.87 53 80.30 292 80.00 32 80.00 

28 66 82.50 62 87.32 73 84.88 50 80.65 59 89.39 310 84.93 36 90.00 

29 67 83.75 59 83.10 71 82.56 53 85.48 54 81.82 304 83.29 33 82.50 

30 61 76.25 54 76.06 65 75.58 52 83.87 53 80.30 285 78.08 30 75.00 

รวม 1886   1660   2067   1502   1575   8690   930   

รอยละ 78.58   77.93   80.12   80.75   79.55     79.36   77.50 
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จากตารางท่ี 8 แสดงใหเห็นวาในข้ันทดลองใชแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธ

ขอบขายความหมาย ซึ่งทดลองกับนักเรียนจํานวน 30 คน พบวานักเรียนทําคะแนนรายบทท้ัง 5 บท 

ไดคะแนนรวม 8,690 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10,950 คะแนน คิดเปนรอยละ 79.36 และทํา

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูคําศัพทหลังการใชแบบฝกได 930 คะแนน จากคะแนนเต็ม 

1,200 คะแนน คิดเปนรอยละ 77.50 สรุปผลของประสิทธภิาพของแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบ

สัมพันธขอบขายความหมาย E1/E2 = 79.36/77.50 แสดงวาแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบ

สัมพันธขอบขายความหมายมีประสิทธิภาพดีมากซึ่งสูงกวาเกณฑตามสมมติฐานวิจัยขอท่ี 1 

 

ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ

โดยการใชแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมาย 

จากการทดลองเพื่อตอบคําถามการวิจัยขอท่ี 2 คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูคําศัพท

ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร หลังเรียนดวย

แบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมายมีผลสัมฤทธิ์ท่ีสูงข้ึนหรือไม ผูวิจัยให

นักเรียนจํานวน 30 คน ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูคําศัพทกอนเรียนและหลังเรียน ซึ่ง

มีจํานวน 40 ขอ คะแนนเต็ม 40 คะแนน จากนั้นจึงหาคาผลตางของคะแนน (D ̄) เพื่อเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษโดยการใชแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธ

ขอบขายความหมาย ซึ่งผลการวิเคราะหแสดงในตารางท่ี 9 
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ตารางท่ี 9 คะแนนผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษโดยใชแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษ

แบบสัมพันธขอบขายความหมายของนักเรียนกลุมตัวอยาง กอนและหลังการทดลองและผลตาง (D ̄) 

ของคะแนนในการทดสอบ 

 

นักเรียน

คนท่ี 

คะแนน (40) ผลตาง  
(D̄) 

นักเรียน

คนท่ี 

คะแนน (40) ผลตาง  
(D̄) กอนเรียน หลังเรียน กอนเรียน หลังเรียน 

1 14 27 13 16 19 30 11 

2 12 26 14 17 17 28 11 

3 11 25 14 18 23 34 11 

4 18 33 15 19 18 29 11 

5 13 27 14 20 19 33 14 

6 21 34 13 21 23 37 14 

7 20 34 14 22 13 26 13 

8 20 35 15 23 20 33 13 

9 15 28 13 24 17 27 10 

10 22 34 12 25 22 35 13 

11 17 29 12 26 20 32 12 

12 26 36 10 27 19 32 13 

13 13 25 12 28 24 36 12 

14 24 35 11 29 23 33 10 

15 15 27 12 30 22 30 8 

 

จากตารางท่ี 9 พบวา ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุม

ตัวอยางทุกคนสูงข้ึนหลังจากเรียนดวยแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมาย

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร โดยการทําแบบทดสอบ

กอนและหลังเรียน ซึ่งมีคะแนนเต็ม 40 คะแนน คาผลตางของคะแนนสูงสุดเทากับ 15 คะแนน และ

ตํ่าสุดมีคาเทากับ 8 คะแนน  
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ตารางท่ี 10 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย (x̅) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนผลตางเฉล่ีย (D̄) คา

ทดสอบ t ของกลุมตัวอยาง 

 

การทดสอบ คะแนนเต็ม x̅ (S.D.) (D̄) S.D. (D̄) t df Sig 

กอนเรียน 40 18.67 4.03 12.33 1.65 41.015* 29 0.000 

หลังเรียน 40 31.00 3.72 

*มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

จากตารางท่ี 10 พบวา คะแนนเฉล่ียหลังเรียนของคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู

คําศัพทภาษาอังกฤษโดยใชแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมาย (x̅ = 

31.00, S.D. = 3.72) สูงกวาคะแนนกอนเรียนโดยใชแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธ

ขอบขายความหมาย (x̅ = 18.67, S.D. = 4.03) ผลตางเฉล่ีย (D̄) ระหวางกอนและหลังเรียนโดยใช

แบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมาย เทากับ 12.33 คาสถิติ t เทากับ 

41.015 สรุปวา ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางหลังการใชแบบฝก

คําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมายสูงกวากอนการใชแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษ

แบบสัมพันธขอบขายความหมายอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานวิจัยขอท่ี 2 

   

ตอนท่ี 3  ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝกคําศัพท

ภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมาย  

จากการทดลองเพื่อตอบคําถามการวิจัยขอท่ี 3 คือ นักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบฝก

คําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมาย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียน

วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานครอยางไร โดยผูวิจัยไดใหนักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ทํา

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขาย

ความหมาย ในดานเนื้อหา ดานกิจกรรม และดานประโยชนจากการเรียนรู จํานวน 9 ขอ หลังการทํา

แบบฝกท้ัง 5 บท จากนั้นนําคาระดับท่ีไดมาหาคาเฉล่ีย (x̅) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว

นําไปแปลความหมายคาระดับตามเกณฑท่ีกําหนดไดผลการวิเคราะหแสดงในตารางท่ี 11 
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ตารางท่ี 11 คาระดับคะแนนเฉล่ีย (x̅) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นของ

นักเรียนท่ีมีตอแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมาย   

 

ขอ รายการประเมิน ผลความ

คิดเห็นของ

นักเรียน 

แปล

ความหมาย 

ลําดับท่ี 

x̅ S.D. 

ดานรูปแบบ 

1 มีจุดประสงคในการเรียนรูท่ีชัดเจน 3.87 0.82 ดี 4 

2 เนื้อหามีความนาสนใจ 4.03 0.61 ดี 3 

3 เนื้อหาเขาใจงายมีคําอธิบายท่ีชัดเจน 4.27 0.64 ดี 2 

4 ตัวอักษรอานงายและชัดเจน 4.57 0.57 ดีมาก 1 

รวมเฉลี่ยดานรูปแบบ 4.18 0.51 ดี 

ดานกิจกรรม 

5 กิจกรรมมีคําส่ัง คําอธิบายท่ีชัดเจน เขาใจงาย 4.40 0.62 ดี 2 

6 ปริมาณของกิจกรรมเหมาะสมกับเวลาเรียน 4.30 0.75 ดี 3 

7 การนําเสนอกิจกรรมแตละข้ันตอนมีความ

ชัดเจน 

4.43 0.57 ดี 1 

รวมเฉลี่ยดานกิจกรรม 4.38 0.59 ดี 

ดานประโยชนจากการเรียนรู 

8 แบบฝกชวยพัฒนาทักษะในการเรียนรู

คําศัพท 

4.33 0.61 ดี 1 

9 ความรูจากแบบฝกสามารถนําไปใชใน

ชีวิตประจําวันได 

4.27 0.64 ดี 2 

รวมเฉลี่ยดานประโยชนจากการเรียนรู 4.30 0.61 ดี 

เฉลี่ย 4.27 0.48 ดี 

 

จากตารางท่ี 11 พบวาความคิดเห็นของนักเรียนกลุมตัวอยางท่ีมีตอแบบฝกคําศัพท

ภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมายมีคาเฉล่ียความคิดเห็นรวมอยูในระดับดี (x̅ = 4.27, 
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S.D. = 0.48) และเมื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธ

ขอบขายความหมายท้ัง 3 ดาน ไดแก ดานรูปแบบ ดานกิจกรรม และดานประโยชนจากการเรียนรู 

สามารถสรุปไดดังนี ้

1. ดานรูปแบบ โดยรวมแลวนักเรียนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอดานรูปแบบอยูใน

ระดับดี (x̅ = 4.18, S.D. = 0.51) โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดอันดับแรกไดแกขอ 4 ตัวอักษรอานงายและ

ชัดเจน (x̅ = 4.57, S.D. = 0.57) อันดับตอมาไดแกขอ 3 เนื้อหาเขาใจงายมีคําอธิบายท่ีชัดเจน  (x̅ = 

4.27, S.D. = 0.64) และอันดับตอมาไดแกขอ 2 เนื้อหามีความนาสนใจ (x̅ = 4.03, S.D. = 

0.61) สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุดไดแกขอ 1 มีจุดประสงคในการเรียนรูท่ีชัดเจน (x̅ = 3.87, S.D. = 

0.82) 

2. ดานกิจกรรม โดยรวมแลวนักเรียนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอดานกิจกรรมอยูใน

ระดับดี (x̅ = 4.38, S.D. = 0.59) โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดอันดับแรกไดแกขอ 7 การนําเสนอกิจกรรม

แตละข้ันตอนมีความชัดเจน (x̅ = 4.43, S.D. = 0.57) อันดับตอมาไดแกขอ 5 กิจกรรมมีคําส่ัง 

คําอธิบายท่ีชัดเจน เขาใจงาย (x̅ = 4.40, S.D. = 0.62) สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุดไดแกขอ 6 ปริมาณ

ของกิจกรรมเหมาะสมกับเวลาเรียน (x̅ = 4.30, S.D. = 0.75) 

3. ดานประโยชนจากการเรียนรู โดยรวมแลวนักเรียนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอ

ดานประโยชนจากการเรียนรูอยูในระดับดี (x̅ = 4.30, S.D. = 0.61) โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดอันดับ

แรกไดแกขอ 8 แบบฝกชวยพัฒนาทักษะในการเรียนรูคําศัพท (x̅ = 4.33, S.D. = 0.61) สวนขอท่ีมี

คาเฉล่ียตํ่าท่ีสุดไดแกขอ 9 ความรูจากแบบฝกสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได (x̅ = 4.27, S.D. = 

0.64) 

จากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบ

สัมพันธขอบขายความหมายท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีคาระดับคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.27 ซึ่งหมายความวา

นักเรยีนมีความคิดเห็นอยูในระดับดีตอแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมาย 

ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานวิจัยขอท่ี 3 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูลของท้ัง 3 ตอน พบวาท้ัง 3 ตอนมีผลเปนไปตามสมมติฐาน

วิจัย คือ แบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมาย สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนดไวคือ 

75/75 (ชัยยงค พรหมวงศ, 2556: 7) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร หลังเรียนดวยแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษ

แบบสัมพันธขอบขายความหมายมีผลสัมฤทธิ์ท่ีสูงข้ึนกวากอนเรียน และความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมี
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ตอแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมาย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 

4 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร อยูในระดับดี 

 
 



 
 

บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขาย

ความหมายเพื่อเพิ่มพูนผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาป

ท่ี 4 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร” เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา

และหาประสิทธิภาพของแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมายใหไดตาม

เกณฑ 75/75 (ชัยยงค พรหมวงศ, 2556: 7) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูคําศัพท

ภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการเรียนโดยใชแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธ

ขอบขายความหมาย และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบ

สัมพันธขอบขายความหมาย กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีกําลัง

ศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร โดยทําการสุม

อยางงายมา 1 หองเรียน จํานวน 30 คน 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

1. แบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมาย สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร จํานวน 5 บท  

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ในการเรียนรู คําศัพทโดยการใชแบบฝกคําศัพท

ภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมาย ขอสอบเปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก มีจํานวน 40 ขอ 

40 คะแนน ใชเวลา 50 นาที   

3. แบบสอบถามความคิดเห็นตอแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขาย

ความหมาย 

 

การดําเนินการทดลอง 

ผูวิจัยเปนผูดําเนินการทดลองดวยตนเองกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ในภาคเรียน

ท่ี 2 ปการศึกษา 2559 ใชเวลาในการเรียนการสอนเปนเวลา 4 สัปดาหๆละ 2 คาบ กอนการเรียน

ผูวิจัยใหนักเรียนกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบกอนเรียนจํานวน 40 ขอ ใหเวลาทดสอบ 50 นาที 

ปฐมนิเทศนักเรียนโดยการช้ีแจงวัตถุประสงคและแนวทางการสอน จากนั้นนําแบบฝกคําศัพทภาษา 
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อังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมายไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยางจนครบ 5 บท ผูวิจัยใหกลุม

ตัวอยางทําแบบทดสอบหลังเรียน และ เมื่อเสร็จแลวนําคะแนนท่ีไดมาคํานวณหาคาประสิทธิภาพของ

แบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมายตามเกณฑ 75/75 โดยใชสูตร E1/E2 

(ชัยยงค พรหมวงศ, 2556: 7) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษโดยการใช

แบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมายของกลุมตัวอยาง กอนและหลังเรียน 

โดยใชสถิติ t-test แบบจับคู (Paired-Samples T-Test) วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความ

คิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมาย โดยนํา

คาระดับท่ีไดมาหาคาเฉล่ีย (x̅) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบแลวนําไปแปลคา

ความหมายคาระดับตามเกณฑท่ีกําหนดไว 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลการวิจัย สามารถสรุปผลไดดังตอไปนี้ 

1. แบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมาย สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร จํานวน 5 บท มีคาประสิทธิภาพเทากับ 

79.36/77.50 ซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไวคือ 75/75 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูคําศัพทโดยการใชแบบฝกคําศัพท

ภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมายของกลุมตัวอยางสูงข้ึนหลังจากไดรับการฝกจากแบบ

ฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

3. ผลจากการศึกษาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษ

แบบสัมพันธขอบขายความหมายสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 

กรุงเทพมหานคร พบวานักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีตอแบบฝก โดยมีคาเฉล่ีย (x̅) เทากับ 4.27 และ

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.48 และเมื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝก

คําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมายท้ัง 3 ดาน ไดแก ดานรูปแบบ ดานกิจกรรม 

และดานประโยชนจากการเรียนรู สามารถสรุปไดดังนี้ 

1. ดานรูปแบบ โดยรวมแลวนักเรียนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอดานรูปแบบอยูใน

ระดับดี (x̅ = 4.18, S.D. = 0.51) โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดอันดับแรกไดแกขอ 4 ตัวอักษรอานงายและ

ชัดเจน (x̅ = 4.57, S.D. = 0.57) อันดับตอมาไดแกขอ 3 เนื้อหาเขาใจงายมีคําอธิบายท่ีชัดเจน  (x̅ = 

4.27, S.D. = 0.64) และอันดับตอมาไดแกขอ 2 เนื้อหามีความนาสนใจ (x̅ = 4.03, S.D. = 0.61) 

สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุดไดแกขอ 1 มีจุดประสงคในการเรียนรูท่ีชัดเจน (x̅ = 3.87, S.D. = 0.82) 

2. ดานกิจกรรม โดยรวมแลวนักเรียนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอดานกิจกรรมอยูใน

ระดับดี (x̅ = 4.38, S.D. = 0.59) โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดอันดับแรกไดแกขอ 7 การนําเสนอกิจกรรม
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แตละข้ันตอนมีความชัดเจน (x̅ = 4.43, S.D. = 0.57) อันดับตอมาไดแกขอ 5 กิจกรรมมีคํา ส่ัง 

คําอธิบายท่ีชัดเจน เขาใจงาย (x̅ = 4.40, S.D. = 0.62) สวนขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าท่ีสุดไดแกขอ 6 ปริมาณ

ของกิจกรรมเหมาะสมกับเวลาเรียน (x̅ = 4.30, S.D. = 0.75) 

3. ดานประโยชนจากการเรียนรู โดยรวมแลวนักเรียนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอ

ดานประโยชนจากการเรียนรูอยูในระดับดี (x̅ = 4.30, S.D. = 0.61) โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดอันดับ

แรกไดแกขอ 8 แบบฝกชวยพัฒนาทักษะในการเรียนรูคําศัพท (x̅ = 4.33, S.D. = 0.61) สวนขอท่ีมี

คาเฉล่ียตํ่าท่ีสุดไดแกขอ 9 ความรูจากแบบฝกสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได (x̅ = 4.27, S.D. = 

0.64) 

 

การอภิปรายผล 

จากการวิเคราะหขอมูล สามารถอภิปรายผลไดดังนี ้

1. จากผลการวิจัยขอท่ี 1 พบวาประสิทธิภาพของแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบ

สัมพันธขอบขายความหมาย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 4 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 5 บท มีคาประสิทธิภาพเทากับ 79.36/77.50 ซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด

ไวคือ 75/75 อาจเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้ 

 1.1 แบบฝกท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีการวางแผนและข้ันตอนเปนไปตามแนวคิดของ Seels 

and Glasgow (1990) คือ การวิเคราะหขอมูลเปนการวิเคราะหถึงตัวผูเรียนและความตองการของ

ผูเรียน เพื่อใหสามารถคัดเลือกส่ือการเรียนการสอนไดเหมาะสมกับผูเรียน การสรางหรือออกแบบการ

เรียนการสอน นําผลจากการวิเคราะหในข้ันแรกมากําหนดรูปแบบและวิธีการกอนท่ีจะนําเครื่องมือไป

ใช ควรมีการพัฒนาเครื่องมือโดยปรับปรุงแกไขใหสมบูรณกอน จึงนําเครื่องมือไปทดลองใช และ

หลังจากนั้นตองมีการวัดและประเมินผลเครื่องมือวามีประสิทธิภาพทําใหผูเรียนบรรลุจุดประสงคของ

การรูหรือไม นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดประยุกตใชการสัมพันธขอบขายความหมายในการเรียนการสอน

คําศัพทของ Channell (1981) และ Brown (1980: 1-18) มาปรับใชโดยเนื้อหาและระดับความยาก

งายเหมาะสมกับระดับของผูเรียน โดยมีข้ันตอนดังนี้ 1. การอธิบายความหมายของคําศัพท เพื่อให

ผูเรียนไดเรียนรูวาคําศัพทนั้นๆมีความสัมพันธกับคําอื่นๆอยางไร 2. การนําคําศัพทจัดเขากลุม เพื่อให

ผูเรียนสามารถจัดคําศัพทท่ีมีความหมายคลายคลึงกันเขาเปนหมวดหมูได 3. การสอนคําท่ีปรากฏ

รวมกัน เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูคําศัพทอื่นๆท่ีสามารถใชรวมกับคําและบริบทอื่นๆได 

 1.2 แบบฝกท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีการหาประสิทธิภาพแบบฝกกอนทดลองจริงเพื่อใหมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนดตามแนวคิดของ (ชัยยงค พรหมวงศ, 2556: 7) โดยมีท้ังหมด 2 

ข้ันตอน คือ ข้ันทดลองรายบุคคล (One-to-one tryout) และ ข้ันกลุมเล็ก (Small group tryout) 

โดยในแตละข้ันตอนผูวิจัยไดสังเกตนักเรียนในขณะเรียนดวยแบบฝก เวลาท่ีใชใน ปญหาขอบกพรอง
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ตางๆท่ีเกิดข้ึนในระหวางการทดลองมาปรับปรุงแกไข กอนท่ีจะนําไปใชในการทดลองภาคสนาม 

(Field Tryout) 

1.3 กลุมตัวอยางทําคะแนนทดสอบรายบท บทท่ี 4 (Free time activities) คิดเปน

รอยละ 80.75 ซึ่งมีคาสูงท่ีสุดใน 5 บทเรียน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากคําศัพทท่ีผูวิจัยนํามาใชแบบฝก เปน

คําศัพทท่ีนักเรียนคอนขางคุนเคยมากกวาคําศัพทในบทอื่นๆ จึงทําใหนักเรียนสามารถทําคะแนนได

ดีกวาบทเรียนอื่นๆ 

2. จากผลการวิจัยขอท่ี 2 พบวาผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูคําศัพทโดย

การใชแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมายของกลุมตัวอยางสูงข้ึนหลังจาก

ไดรับการฝกจากแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมาย อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 อาจเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้ 

 2.1 การสัมพันธขอบขายความหมายนั้น เปนวิธีท่ีมุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูคําศัพทท่ี

อยูในขอบขายความหมายเดียวกันอยางมีระบบและนาสนใจ เปนวิธีการท่ีสามารถใชในการสอน

คําศัพทผูเรียนเพื่อชวยในการเช่ือมโยงความรูใหมกับความรูเดิม เปนการชวยใหผูเรียนนั้นเกิดการ

เรียนรูและจดจําคําศัพทไดดีข้ึน ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยการสอนคําศัพทท่ีใชวิธีสัมพันธ

ขอบขายความหมาย ของ Brown and Perry (1991), Crow & Quigley (1985), Keshavarz, Atai, 

& Mosahebi (2006) และ Guo (2010) แลวพบวา การนําการสัมพันธขอบขายความหมายมา

ประยุกตใชในการสอนคําศัพท พบวาผูเรียนเกิดการเรียนรูคําศัพทและมีความคงทนในการจําไดดีและ

มีประสิทธิภาพ นาจะเปนสาเหตุท่ีทําใหนักเรียนกลุมตัวอยางผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการ

เรียนรูคําศัพทโดยการใชแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมายของกลุม

ตัวอยางสูงข้ึนหลังจากไดรับการฝกจากแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมาย 

 2.2 ในระหวางท่ีนักเรียนทําแบบฝกคําศัพท นักเรียนมีความพยายามในการหา

ความหมายและคําท่ีมีความหมายเหมือนกันของคําศัพทในพจนานุกรม และการจัดคําศัพทเขาเปน

หมวดหมู นักเรียนมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับผูสอนและเพื่อน โดยในระหวางท่ีนักเรียนทํากิจกรรมแตละ

กิจกรรมในแบบฝก นักเรียนไดมีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็น ขอมูล ใหชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

โดยเฉพาะนักเรียนท่ีเกงกับนักเรียนท่ีออน ทําใหนักเรียนท่ีออนสามารถพัฒนาการเรียนรูคําศัพท 

จดจําความหมาย และสามารถนําไปใชไดดีมากข้ึน 

3. จากผลการวิจัยขอท่ี 3 พบวาผลจากการศึกษาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอ

แบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมายสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร พบวานักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีตอแบบฝก โดยมีคาเฉล่ีย (x̅) 
เทากับ 4.27 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.48 และเมื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน

ท่ีมีตอแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมายท้ัง 3 ดาน ไดแก ดานรูปแบบ 
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ดานกิจกรรม และดานประโยชนจากการเรียนรู อยูในระดับคาเฉล่ียมากท่ีสุดอาจเนื่องมาจากสาเหตุ

ดังนี ้

3.1 ดานรูปแบบ นักเรียนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอดานรูปแบบอยูในระดับดี 

(x̅ = 4.18, S.D. = 0.51) โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดอันดับแรกไดแกขอ 4 ตัวอักษรอานงายและชัดเจน 

(x̅ = 4.57, S.D. = 0.57) ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ผูวิจัยคัดเลือกขนาดและรูปแบบของตัวอักษรในแบบ

ฝกท่ีมีความเหมาะสม อานงายและชัดเจน เพราะขนาดและรูปแบบของตัวอักษรเปนปจจัยสําคัญใน

การอานของนักเรียน  

3.2 ดานกิจกรรม นักเรียนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอดานกิจกรรมอยูในระดับดี 

(x̅ = 4.38, S.D. = 0.59) โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดอันดับแรกไดแกขอ 7 การนําเสนอกิจกรรมแตละ

ข้ันตอนมีความชัดเจน (x̅ = 4.43, S.D. = 0.57) ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ผูวิจัยจัดลําดับของกิจกรรมให

มีความเหมาะสมและมีความชัดเจน โดยเริ่มตนจากการทําความคุนเคยในภาพกวางคือการระดม

ความคิดคําศัพทจากหัวขอท่ีกําหนดให นักเรียนไดแลกเปล่ียนความคิดกันระหวางเพื่อน และมีครูคอย

ใหแนะนํา ในหองเรียนเกิดการปฏิสัมพันธกันระหวางนักเรียนกับนักเรียนเอง และนักเรียนกับครู 

กิจกรรมตอมาคือการอธิบายความหมายของคําศัพท  การจัดคําศัพทเขาเปนหมวดหมู และการสอน

คําท่ีปรากฏรวมกันในสํานวนภาษาอังกฤษ ประกอบกับ กิจกรรมแตละกิจกรรมมีคําส่ัง คําอธิบายท่ี

ชัดเจน เขาใจงาย และปริมาณของกิจกรรมท่ีใหนักเรียนทํามีความเหมาะสมกับเวลา 

3.3 ดานประโยชนจากการเรียนรู นักเรียนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอดาน

ประโยชนจากการเรียนรูอยูในระดับดี (x̅ = 4.30, S.D. = 0.61) โดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดอันดับแรก

ไดแกขอ  8 แบบฝกชวยพัฒนาทักษะในการเรียนรู คําศัพท (x̅ = 4.33, S.D. = 0.61) ท้ังนี้อาจ

เนื่องมาจาก ในดานของภาษาศาสตรนักเรียนเรียนรูภาษา และขยายวงคําศัพทไดมากข้ึน ในดานของ

ส่ือ เนื่องจากผูวิจัยนํา Application มาประยุกตใชในการเรียนการสอน ซึ่งเหมาะสมกับสถานการณ

ในปจจุบัน เหมาะสมกับวัยของนักเรียน และเปนการนําเทคโนโลยีมาใชใหเกิดประโยชน นอกจากนี้

แบบฝกมีการจัดทําข้ึนอยางมีข้ันตอนและเปนระบบ เนื้อหามีความเหมาะสมกับผูเรียน ทําให

สนับสนุนใหการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ นักเรียนสามารถรับรูไดถึงประโยชนของ

การเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษโดยใชการสัมพันธขอบขายความหมาย เพราะการรูคําศัพทจํานวน

มากเปนส่ิงท่ีแสดงถึงความสามารถในการพัฒนาทักษะทางภาษาดานตางๆ เชน ดานการเขียน ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ เดชา เซซง (2546) ไดทําการศึกษาการใชกิจกรรมผังสัมพันธขอบขาย

ความหมายเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการเรียนรูคําศัพทและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 5 ผลวิจัยปรากฎวาหลังการเรียนโดยการใชกิจกรรมผังสัมพันธขอบขายความหมาย 

ผูเรียนมีความสามารถในการเรียนรูคําศัพทและการเขียนภาษาอังกฤษสูงข้ึน และ สุชาติ กองกูล 

(2555) ไดทําการพัฒนาความสามารถในการจําศัพทและการเขียนภาษาอังกฤษโดยการใชกิจกรรมผัง
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ความสัมพันธทางความหมาย สําหรับนักศึกษาระดับช้ัน ปวส. 1 ผลวิจัยพบวา ผูเรียนท่ีไดรับการสอน

โดยการใชกิจกรรมผังสัมพันธทางความหมายมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ และมี

ความสามารถในการจําภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูงกวากอนทดลอง สวนในดานของการอาน 

Crow & Quigley (1985) ไดศึกษาวิธีการสอนคําศัพทเพื่อใชในวิชาการอาน โดยใชการสอนแบบผัง

ความสัมพันธของความหมายใหกับนักศึกษานานาชาติ ผลการทดลองพบวา นักศึกษาในกลุมทดลอง

และกลุมควบคุมมีการเรียนรูคําศัพทแตกตางกัน และคะแนนหลังเรียนของกลุมทดลองสูงกวากลุม

ควบคุม  

 

ขอจํากัด 

เนื่องจากในการวิจัยมีขอจํากัดในเรื่องของเวลา ทําใหผูวิจัยตองจํากัดหัวขอและปริมาณ

ของคําศัพทในแบบฝกใหเหมาะสมกับเวลาในการเรียนของผูเรียน การสอนการสัมพันธขอบขาย

ความหมายยังไมครอบคลุม โดยเฉพาะในเรื่องของคําท่ีมีความหมายเหมือนกัน (Synonym) ท้ังนี้

นักเรียนอยูในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4 จึงมีขอจํากัดในดานระดับของความรูและความสามารถ 

 

ขอเสนอแนะ 

จากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาแบบ

ฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมาย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษและการวิจัยในครั้งตอไป ดังนี้ 

1. ขอเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน 

 1.1 การนําการสัมพันธขอบขายความหมายไปใชในการเรียนการสอนคําศัพท

ภาษาอังกฤษกับนักเรียนท่ีมีความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษระดับออน ครูผูสอนตองใหความ

สนใจและชวยเหลือนักเรียนในชวงระยะแรกของการเรียนการสอน โดยครูผูสอนควรใหนักเรียนทํา

ความเขาใจกอนวาการสัมพันธขอบขายความหมายคืออะไร และควรใหตัวอยางท่ีชัดเจนของ

ความหมายแตละกลุม เนื่องจากนักเรียนยังไมคุนเคยกับวิธีการนี้ จึงทําใหนักเรียนอาจเกิดความสับสน

และไมคอยเขาใจในกระบวนการเรียนการสอนได แตเมื่อผานไประยะหนึ่งนักเรียนจะเกิดความคุนเคย

และสามารถปรับตัวกับกระบวนการเรียนการสอนนี้ได  

 1.2 การสอนคําศัพทแบบสัมพันธขอบขายความหมายนักเรียนควรไดรับการฝกอยาง

ตอเนื่อง คําศัพทท่ีนํามาฝกฝนควรเปนคําศัพทท่ีมีความหลากหลายและครอบคลุมในทุกๆดาน และใน

การสอนนักเรียนระดับท่ีสูงข้ึน ควรสอดแทรกการสัมพันธขอบขายความหมายใหมากข้ึน เชน คําท่ีมี

ความหมายเหมือนกันประเภทตางๆ (Synonym) คําท่ีปรากฏรวมกัน (Collocation) เปนตน 
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1.3 ควรนําส่ือ Application มาประยุกตใชในการเรียนการสอน โดยครูแนะนํา

วิธีการใชท่ีถูกตองเหมาะสมใหกับนักเรียนกอนเริ่มการเรียนการสอน 

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
  2.1 ควรมีการเปรียบเทียบระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม และเปรียบเทียบ

ระหวางผูเรียนท่ีมีความสามารถในระดับเกง ปานกลาง และออน วามีความแตกตางกันอยางไร 

2.2 ควรนํา Corpus software มาประยุกตใชในการเรียนการสอนคําศัพท เพื่อเพิ่ม

ปริมาณคําศัพทใหมากข้ึนและหลากหลายมากข้ึน 

2.3 ควรปรับเปล่ียนรูปแบบของแบบฝกท่ีผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง นอก

หองเรียน 

2.4 ควรแยกหัวขอคําศัพทตามสายการเรียนของผูเรียน เชน สายการเรียน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร เรียนรูคําศัพทท่ีเกี่ยวของกับวิทยาศาสตร คณิตศาสตร สวนสายการเรียน

ศิลป ภาษา เรียนรูคําศัพทท่ีเกี่ยวของกับภาษา เปนตน 
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แบบทดสอบความรูความหมายคําศัพท 
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แบบทดสอบความรูความหมายคําศัพท 

 

คําส่ัง  จงบอกความหมายของคําศัพทตอไปนี้โดยการเขียนความหมายภาษาไทยในชองวางท่ี

กําหนดให 

ท่ี คําศัพท ความหมาย ท่ี คําศัพท ความหมาย 

1 kitchen  26 airport  

2 subway station  27 cliff  

3 parking lot  28 garden  

4 hostel  29 intersection  

5 river  30 sidewalk  

6 corner  31 newsstand  

7 apartment  32 museum  

8 island  33 laundromat  

9 hair salon   34 showroom  

10 harbor  35 bungalow  

11 valley  36 tower  

12 barber  37 forest   

13 country  38 peninsula  

14 accommodation  39 globe  

15 flat  40 railway  

16 cellar  41 hotel  

17 toilet  42 cafeteria   

18 cottage  43 pub  

19 bookstore  44 department store  

20 seaside  45 hospital  

21 disco  46 pharmacy  

22 terminal  47 library  

23 traffic lights  48 movie theater  

24 hill  49 amusement park  

25 mountain  50 bank  
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ท่ี คําศัพท ความหมาย ท่ี คําศัพท ความหมาย 

51 fire station  80 residence   

52 condominium  81 rural  

53 police station  82 jungle  

54 tunnel  83 shore  

55 food court   84 lake  

56 skyscraper  85 cinema  

57 inn  86 bus stops  

58 canteen   87 coast  

59 bathroom  88 market  

60 hall  89 resort   

61 urban  90 stadium  

62 wood  91 space  

63 continent  92 ocean  

64 platform  93 drugstore  

65 direction  94 supermarket  

66 circus  95 earth  

67 downtown  96 bedroom  

68 castle  97 palace  

69 town  98 city   

70 mall  99 mansion  

71 restaurant  100 lavatory  

72 train station  101 countryside  

73 post office  102 behavior  

74 restroom  103 lazy  

75 college  104 exciting  

76 dorm  105 cool  

77 world  106 friendly  

78 planet  107 old  

79 lab  108 adult  
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ท่ี คําศัพท ความหมาย ท่ี คําศัพท ความหมาย 

109 creative  138 character  

110 aggressive  139 disposition  

111 slim  140 traits  

112 outgoing  141 naughty  

113 fool  142 stubborn  

114 optimistic  143 pretty  

115 quiet  144 popular  

116 beautiful  145 intelligent  

117 tall  146 bad  

118 learn  147 handsome  

119 engaged  148 attractive  

120 fiancé  149 good-looking   

121 partner  150 diligent  

122 widow  151 reliable  

123 impulsive  152 depressed  

124 shy  153 weird  

125 plain  154 married  

126 tell on  155 single  

127 patient  156 separated  

128 energetic  157 divorced  

129 gorgeous  158 generous  

130 strange  159 selfish  

131 young  160 lovely  

132 hardworking  161 ugly  

133 organized  162 fat  

134 rude  163 silly  

135 lonely  164 good  

136 self-esteem  165 sense of humor  

137 marriage  166 emotional  
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ท่ี คําศัพท ความหมาย ท่ี คําศัพท ความหมาย 

167 nice  196 chief  

168 angry  197 actor  

169 sociable  198 writer  

170 jealous  199 profession  

171 boring  200 air hostess  

172 active  201 lawyer  

173 dull  202 mechanic  

174 confident  203 singer  

175 kind  204 health  

176 obedient  205 electrician  

177 stupid  206 skill  

178 bald   207 initiative  

179 ambitious  208 interview  

180 thin  209 qualification  

181  bright  210 assistant  

182 wonderful  211 occupation  

183 reserved  212 salesman  

184 awesome  213 technician  

185 teenager  214 manager  

186 greedy  215 actress  

187 efficient  216 boxer  

188 old-fashioned  217 illustrator  

189 columnist  218 prime minister   

190 waiter   219 guard  

191 waitress  220 driver  

192 internship  221 swimmer  

193 clerk  222 homemaker  

194 sailor  223 steward  

195 soldier  224 civil servant  
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ท่ี คําศัพท ความหมาย ท่ี คําศัพท ความหมาย 

225 carpenter  254 motivation  

226 engineer  255 model  

227 travel  256 apply  

228 invest   257 resume  

229 real estate agent  258 baker   

230 adaptability  259 musician  

231 integrity  260 secretary  

232 quality  261 director  

233 candidate  262 fire  

234 inspiration  263 disc jockey  

235 challenging  264 reporter  

236 housewife   265 teach  

237 scientist  266 dentist  

238 laboratory  267 athlete  

239 co-worker  268 pilot  

240 clown  269 job  

241 editor  270 drummer  

242 crew  271 tour guide  

243 counselor  272 entertainment  

244 hair stylist  273 flight attendant  

245 gymnast  274 company  

246 coach  275 flexibility  

247 factory  276 teamwork  

248 president  277 communication  

249 nurse  278 salary  

250 travel agent  279 applicant  

251 honesty  280 butcher  

252 career  281 miner  

253 ability  282 office  
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ท่ี คําศัพท ความหมาย ท่ี คําศัพท ความหมาย 

283 boss  312 hangman  

284 hire  313 racquetball  

285 musician  314 leisure  

286 journalist  315 knitting  

287 study  316 cricket  

288 author  317 comedy  

289 plastic surgeon  318 soap opera  

290 stomach  319 gardening  

291 illness  320 athletics  

292 novel  321 wrestling  

293 activity  322 fiction  

294 biography  323 adventure  

295 dominoes  324 outdoor  

296 painting  325 cruise  

297 skiing  326 billiards  

298 gardening  327 squash  

299 rowing  328 interest   

300 documentary  329 photography   

301 paragliding  330 racing   

302 shopping  331 drama  

303 sightseeing  332 art  

304 exhibition  333 DIY  

305 thriller  334 aerobics  

306 sew  335 pursuit  

307 hiking  336 nonfiction  

308 fencing  337 comic  

309 sport  338 hobby  

310 indoor  339 chess  

311 cycling  340 bowling  
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ท่ี คําศัพท ความหมาย ท่ี คําศัพท ความหมาย 

341 weight lifting  370 therapy  

342 collecting stamps  371 treat  

343 sailing  372 relax  

344 riding   373 disease  

345 horror  374 organic  

346 craft  375 crash  

347 boxing  376 fracture  

348 darts  377 clean  

349 inside  378 hurt  

350 newspaper  379 safe  

351 surfing  380 health  

352 travel  381 risk  

353 fishing  382 break  

354 collect  383 slip  

355 ill  384 injured  

356 drunken  385 anorexia  

357 dangerous  386 mood  

358 fitness  387 chest  

359 throat  388 comfortable  

360 thirsty  389 tired  

361 well  390 alive  

362 dead  391 fever  

363 pain  392 suffer  

364 faint  393 infection  

365 care  394 psychiatrist  

366 diet  395 aid  

367 heart  396 ambulance  

368 operation  397 hungry  

369 clinic  398 upset  
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ท่ี คําศัพท ความหมาย ท่ี คําศัพท ความหมาย 

399 blood  427 fine  

400 smoke  428 sleepy  

401 shock  429 ailments  

402 burn  430 die  

403 sprain  431 dizzy  

404 severe  432 brain  

405 insomnia  433 flu  

406 well-being  434 pill  

407 liver  435 surgeon  

408 uncomfortable  436 medicine  

409 hygiene  437 cold  

410 dirty  438 cancer  

411 live  439 skid  

412 temperature  440 treatment  

413 AIDS  441 drowsy  

414 inflammation  442 hit  

415 tablet  443 exercise  

416 accident     

417 cure     

418 rest     

419 sick     

420 Injury     

421 cut     

422 symptom     

423 emergency     

424 drug     

425 tobacco     

426 lungs     
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แบบทดสอบความรูความหมายคําศัพท ผูวิจัยไดกําหนดรูปแบบการทดสอบเปนการเติมความหมายลง

ในชองวาง โดยรูปแบบการทดสอบนี้ผูวิจัยศึกษาจากวิทยานิพนธของ ดลวรรณ พวงวิภาต (2554), 

โสภิดา เสรีสุชาติ (2544) และ อรสา ยิ่งยง (2551) เพื่อนํามาเปนแนวทางในการทําแบบทดสอบ

ความรูความหมายคําศัพท 
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ตารางแสดงคารอยละของคําศัพทท่ีนักเรียนทราบและไมทราบความหมายท่ีไดจากการทดสอบ

ความรูความหมายคําศัพท 
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ตารางแสดงคารอยละของคําศัพทท่ีนักเรียนทราบและไมทราบความหมายท่ีไดจากการทดสอบ

ความรูความหมายคําศัพท 

 

ท่ี คําศัพท รอยละ ท่ี คําศัพท รอยละ 

1 kitchen 0 26 airport 0 

2 subway station 2.5 27 cliff 75 

3 parking lot 12.5 28 garden 0 

4 hostel 85 29 intersection 15 

5 river 0 30 sidewalk 15 

6 corner 5 31 newsstand 90 

7 apartment 0 32 museum 15 

8 island 0 33 laundromat 100 

9 hair salon  0 34 showroom 15 

10 harbor 82.5 35 bungalow 12.5 

11 valley 80 36 tower 10 

12 barber 5 37 forest  5 

13 country 7.5 38 peninsula 100 

14 accommodation 95 39 globe 7.5 

15 flat 82.5 40 railway 15 

16 cellar 85 41 hotel 0 

17 toilet 2.5 42 cafeteria  80 

18 cottage 12.5 43 pub 2.5 

19 bookstore 5 44 department store 5 

20 seaside 15 45 hospital 2.5 

21 disco 2.5 46 pharmacy 95 

22 terminal 47.5 47 library 5 

23 traffic lights 7.5 48 movie theater 0 

24 hill 10 49 amusement park 77.5 

25 mountain 5 50 bank 0 
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ท่ี คําศัพท รอยละ ท่ี คําศัพท รอยละ 

51 fire station 0 80 residence  75 

52 condominium 10 81 rural 100 

53 police station 5 82 jungle 50 

54 tunnel 77.5 83 shore 77.5 

55 food court  5 84 lake 37.5 

56 skyscraper 100 85 cinema 2.5 

57 inn 7.5 86 bus stops 0 

58 canteen  15 87 coast 45 

59 bathroom 90 88 market 0 

60 hall 15 89 resort  10 

61 urban 100 90 stadium 7.5 

62 wood 15 91 space 10 

63 continent 12.5 92 ocean 5 

64 platform 10 93 drugstore 47.5 

65 direction 5 94 supermarket 0 

66 circus 100 95 earth 0 

67 downtown 7.5 96 bedroom 0 

68 castle 15 97 palace 15 

69 town 0 98 city  0 

70 mall 80 99 mansion 15 

71 restaurant 2.5 100 lavatory 100 

72 train station 5 101 countryside 77.5 

73 post office 2.5 102 behavior 47.5 

74 restroom 95 103 lazy 2.5 

75 college 5 104 exciting 37.5 

76 dorm 0 105 cool 7.5 

77 world 77.5 106 friendly 2.5 

78 planet 0 107 old 100 

79 lab 15 108 adult 7.5 
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ท่ี คําศัพท รอยละ ท่ี คําศัพท รอยละ 

109 creative 37.5 138 character 15 

110 aggressive 82.5 139 disposition 100 

111 slim 2.5 140 traits 50 

112 outgoing 100 141 naughty 15 

113 fool 5 142 stubborn 95 

114 optimistic 100 143 pretty 0 

115 quiet 7.5 144 popular 0 

116 beautiful 0 145 intelligent 15 

117 tall 0 146 bad 0 

118 learn 0 147 handsome 0 

119 engaged 55 148 attractive 52.5 

120 fiancé 100 149 good-looking  0 

121 partner 27.5 150 diligent 37.5 

122 widow 100 151 reliable 100 

123 impulsive 100 152 depressed 90 

124 shy 37.5 153 weird 100 

125 plain 55 154 married 27.5 

126 tell on 100 155 single 2.5 

127 patient 37.5 156 separated 47.5 

128 energetic 97.5 157 divorced 100 

129 gorgeous 82.5 158 generous 52.5 

130 strange 82.5 159 selfish 60 

131 young 0 160 lovely 7.5 

132 hardworking 10 161 ugly 0 

133 organized 45 162 fat 0 

134 rude 82.5 163 silly 7.5 

135 lonely 10 164 good 0 

136 self-esteem 100 165 sense of humor 100 

137 marriage 27.5 166 emotional 47.5 
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ท่ี คําศัพท รอยละ ท่ี คําศัพท รอยละ 

167 nice 2.5 196 chief 100 

168 angry 2.5 197 actor 12.5 

169 sociable 37.5 198 writer 0 

170 jealous 80 199 profession 72.5 

171 boring 7.5 200 air hostess 12.5 

172 active 7.5 201 lawyer 27.5 

173 dull 97.5 202 mechanic 42.5 

174 confident 45 203 singer 0 

175 kind 2.5 204 health 12.5 

176 obedient 100 205 electrician 40 

177 stupid 27.5 206 skill 12.5 

178 bald  47.5 207 initiative 100 

179 ambitious 80 208 interview 45 

180 thin 0 209 qualification 95 

181  bright 27.5 210 assistant 50 

182 wonderful 2.5 211 occupation 52.5 

183 reserved 100 212 salesman 0 

184 awesome 45 213 technician 27.5 

185 teenager 10 214 manager 2.5 

186 greedy 97.5 215 actress 12.5 

187 efficient 67.5 216 boxer 7.5 

188 old-fashioned 40 217 illustrator 95 

189 columnist 47.5 218 prime minister  45 

190 waiter  2.5 219 guard 7.5 

191 waitress 2.5 220 driver 2.5 

192 internship 100 221 swimmer 0 

193 clerk 70 222 homemaker 7.5 

194 sailor 50 223 steward 100 

195 soldier 7.5 224 civil servant 82.5 
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ท่ี คําศัพท รอยละ ท่ี คําศัพท รอยละ 

225 carpenter 7.5 254 motivation 42.5 

226 engineer 2.5 255 model 0 

227 travel 2.5 256 apply 27.5 

228 invest  47.5 257 resume 100 

229 real estate agent 100 258 baker  7.5 

230 adaptability 97.5 259 musician 7.5 

231 integrity 100 260 secretary 27.5 

232 quality 45 261 director 27.5 

233 candidate 47.5 262 fire 42.5 

234 inspiration 77.5 263 disc jockey 47.5 

235 challenging 42.5 264 reporter 7.5 

236 housewife  2.5 265 teach 0 

237 scientist 0 266 dentist 7.5 

238 laboratory 52.5 267 athlete 100 

239 co-worker 27.5 268 pilot 35 

240 clown 50 269 job 0 

241 editor 27.5 270 drummer 35 

242 crew 77.5 271 tour guide 10 

243 counselor 97.5 272 entertainment 0 

244 hair stylist 0 273 flight attendant 47.5 

245 gymnast 2.5 274 company 12.5 

246 coach 2.5 275 flexibility 100 

247 factory 27.5 276 teamwork 12.5 

248 president 45 277 communication 47.5 

249 nurse 0 278 salary 90 

250 travel agent 27.5 279 applicant 85 

251 honesty 70 280 butcher 12.5 

252 career 77.5 281 miner 47.5 

253 ability 37.5 282 office 0 
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ท่ี คําศัพท รอยละ ท่ี คําศัพท รอยละ 

283 boss 0 312 hangman 2.5 

284 hire 67.5 313 racquetball 55 

285 musician 12.5 314 leisure 95 

286 journalist 35 315 knitting 47.5 

287 study 0 316 cricket 47.5 

288 author 42.5 317 comedy 27.5 

289 plastic surgeon 77.5 318 soap opera 100 

290 stomach 5 319 gardening 0 

291 illness 35 320 athletics 100 

292 novel 62.5 321 wrestling 97.5 

293 activity 27.5 322 fiction 82.5 

294 biography 72.5 323 adventure 5 

295 dominoes 7.5 324 outdoor 2.5 

296 painting 0 325 cruise 75 

297 skiing 2.5 326 billiards 97.5 

298 gardening 0 327 squash 90 

299 rowing 100 328 interest  5 

300 documentary 95 329 photography  12.5 

301 paragliding 95 330 racing  10 

302 shopping 0 331 drama 12.5 

303 sightseeing 72.5 332 art 0 

304 exhibition 82.5 333 DIY 12.5 

305 thriller 87.5 334 aerobics 2.5 

306 sew 60 335 pursuit 100 

307 hiking 72.5 336 nonfiction 82.5 

308 fencing 100 337 comic 2.5 

309 sport 0 338 hobby 12.5 

310 indoor 2.5 339 chess 35 

311 cycling 52.5 340 bowling 0 
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ท่ี คําศัพท รอยละ ท่ี คําศัพท รอยละ 

341 weight lifting 35 370 therapy 45 

342 collecting stamps 2.5 371 treat 42.5 

343 sailing 35 372 relax 0 

344 riding  27.5 373 disease 95 

345 horror 87.5 374 organic 47.5 

346 craft 97.5 375 crash 42.5 

347 boxing 12.5 376 fracture 100 

348 darts 50 377 clean 0 

349 inside 2.5 378 hurt 5 

350 newspaper 10 379 safe 5 

351 surfing 27.5 380 health 7.5 

352 travel 2.5 381 risk 55 

353 fishing 0 382 break 10 

354 collect 12.5 383 slip 45 

355 ill 35 384 injured 75 

356 drunken 45 385 anorexia 100 

357 dangerous 35 386 mood 7.5 

358 fitness 10 387 chest 10 

359 throat 75 388 comfortable 50 

360 thirsty 12.5 389 tired 7.5 

361 well 0 390 alive 35 

362 dead 0 391 fever 42.5 

363 pain 12.5 392 suffer 72.5 

364 faint 90 393 infection 100 

365 care 0 394 psychiatrist 100 

366 diet 12.5 395 aid 2.5 

367 heart 0 396 ambulance 10 

368 operation 47.5 397 hungry 0 

369 clinic 10 398 upset 95 
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ท่ี คําศัพท รอยละ ท่ี คําศัพท รอยละ 

399 blood 10 427 fine 0 

400 smoke 10 428 sleepy 2.5 

401 shock 0 429 ailments 90 

402 burn 35 430 die 0 

403 sprain 100 431 dizzy 75 

404 severe 100 432 brain 0 

405 insomnia 100 433 flu 75 

406 well-being 35 434 pill 10 

407 liver 95 435 surgeon 77.5 

408 uncomfortable 50 436 medicine 10 

409 hygiene 47.5 437 cold 0 

410 dirty 2.5 438 cancer 30 

411 live 2.5 439 skid 100 

412 temperature 45 440 treatment 7.5 

413 AIDS 2.5 441 drowsy 100 

414 inflammation 100 442 hit 0 

415 tablet 45 443 exercise 0 

416 accident 7.5    

417 cure 95    

418 rest 7.5    

419 sick 0    

420 Injury 75    

421 cut 0    

422 symptom 97.5    

423 emergency 12.5    

424 drug 45    

425 tobacco 100    

426 lungs 75    

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ตารางแสดงคารอยละของคําศัพทท่ีนักเรียนไมทราบความหมายต้ังแตรอยละ 50 ข้ึนไป 
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ตารางแสดงคารอยละของคําศัพทท่ีนักเรียนไมทราบความหมายต้ังแตรอยละ 50 ข้ึนไป 

ท่ี คําศัพท รอยละ ท่ี คําศัพท รอยละ 

1 hostel 85 28 countryside 77.5 

2 harbor 82.5 29 aggressive 82.5 

3 valley 80 30 outgoing 100 

4 accommodation 95 31 optimistic 100 

5 flat 82.5 32 engaged 55 

6 cellar 85 33 fiancé 100 

7 cliff 75 34 widow 100 

8 newsstand 90 35 impulsive 100 

9 laundromat 100 36 plain 55 

10 peninsula 100 37 tell on 100 

11 cafeteria  80 38 energetic 97.5 

12 pharmacy 95 39 gorgeous 82.5 

13 amusement park 77.5 40 strange 82.5 

14 tunnel 77.5 41 rude 82.5 

15 skyscraper 100 42 self-esteem 100 

16 continent 75 43 disposition 100 

17 platform 100 44 traits 50 

18 canteen  80 45 stubborn 95 

19 urban 95 46 attractive 52.5 

20 restroom 82.5 47 reliable 100 

21 college 70 48 depressed 90 

22 dorm 70 49 weird 100 

23 residence  75 50 divorced 100 

24 rural 100 51 generous 52.5 

25 jungle 50 52 selfish 60 

26 shore 77.5 53 sense of humor 100 

27 lavatory 100 54 jealous 80 
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ท่ี คําศัพท รอยละ ท่ี คําศัพท รอยละ 

55 dull 97.5 84 athlete 100 

56 obedient 100 85 flexibility 100 

57 ambitious 80 86 salary 90 

58 reserved 100 87 applicant 85 

59 greedy 97.5 88 hire 67.5 

60 efficient 67.5 89 plastic surgeon 77.5 

61 internship 100 90 novel 62.5 

62 clerk 70 91 biography 72.5 

63 sailor 50 92 rowing 100 

64 chief 100 93 documentary 95 

65 profession 72.5 94 paragliding 95 

66 initiative 100 95 sightseeing 72.5 

67 qualification 95 96 exhibition 82.5 

68 assistant 50 97 thriller 87.5 

69 occupation 52.5 98 sew 60 

70 illustrator 95 99 hiking 72.5 

71 steward 100 100 fencing 100 

72 civil servant 82.5 101 cycling 52.5 

73 real estate agent 100 102 racquetball 55 

74 adaptability 97.5 103 leisure 95 

75 integrity 100 104 soap opera 100 

76 inspiration 77.5 105 athletics 100 

77 laboratory 52.5 106 wrestling 97.5 

78 clown 50 107 fiction 82.5 

79 crew 77.5 108 cruise 75 

80 counselor 97.5 109 billiards 97.5 

81 honesty 70 110 squash 90 

82 career 77.5 111 pursuit 100 

83 resume 100 112 nonfiction 82.5 

 



105 

 

ท่ี คําศัพท รอยละ ท่ี คําศัพท รอยละ 

113 horror 87.5 142 surgeon 77.5 

114 craft 97.5 143 skid 100 

115 darts 50 144 drowsy 100 

116 throat 75    

117 faint 90    

118 disease 95    

119 fracture 100    

120 risk 55    

121 injured 75    

122 anorexia 100    

123 comfortable 50    

124 suffer 72.5    

125 infection 100    

126 psychiatrist 100    

127 upset 95    

128 sprain 100    

129 severe 100    

130 insomnia 100    

131 liver 95    

132 uncomfortable 50    

133 inflammation 100    

134 cure 95    

135 Injury 75    

136 symptom 97.5    

137 tobacco 100    

138 lungs 75    

139 ailments 90    

140 dizzy 75    

141 flu 75    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

คําศัพทท่ีนํามาใชในแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพนัธขอบขายความหมาย 
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คําศัพทท่ีนํามาใชในแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพนัธขอบขายความหมาย 
 

Unit 1 Places 

accommodation  amusement park  cafeteria  canteen  cellar  cliff  college  

continent  countryside  dorm  flat  harbor  hostel  jungle  laundromat  lavatory  

newsstand  peninsula  pharmacy  platform  residence  restroom  rural  shore  

skyscraper  tunnel  urban  valley 

 

Unit 2 Personalities 

aggressive  ambitious  attractive  depressed  dull  energetic  generous  gorgeous  

greedy  impulsive  jealous  obedient  optimistic  outgoing  plain  reliable  rude            

self-esteem  selfish  sense of humor  strange  stubborn  tell on  traits  weird 

 

Unit 3 Occupations 

adaptability  applicant  assistant  athlete  career  chief  civil servant  clerk  

clown  counselor  crew  efficient  flexibility  honesty  illustrator  initiative  inspiration  

integrity  internship  laboratory  occupation  plastic surgeon  profession  qualification  

real estate agent  resume  sailor  salary  steward 

 

Unit 4 Free time activities 

athletics  billiards  biography   craft  cruise  cycling  darts  documentary  

exhibition  fencing  fiction  hiking  horror  leisure  nonfiction  novel  paragliding  pursuit  

racquetball  rowing  sew  sightseeing  soap opera  squash  thriller  wrestling 

 

Unit 5 Health 

ailments  anorexia  comfortable  cure  disease  dizzy  faint  flu  fracture  

infection  inflammation  injured  injury  insomnia  liver  lungs  psychiatrist  risk  severe  

sprain  suffer  surgeon  symptom  throat  uncomfortable  upset 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

แบบสอบถามความคิดเห็นผูเช่ียวชาญเก่ียวกับความสอดคลองของหัวขอเร่ืองในการนําไปใชสราง

และพัฒนาแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมาย สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร 
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แบบสอบถามความคิดเห็นผูเช่ียวชาญเก่ียวกับความสอดคลองของหัวขอเร่ืองในการนําไปใชสราง

และพัฒนาแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมาย สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร 

 

คําช้ีแจง: กรุณาทําเครื่องหมาย √ ลงในชองความคิดเห็นของขอความและหากทานมีขอเสนอแนะ

เพิ่มเติมใหเขียนลงในขอเสนอแนะท่ีกําหนดให โดยมีคาระดับความคิดเห็นดังตอไปนี้ 

 

+ 1 หมายถึง แนใจวา หัวขอเรื่องมีความสอดคลอง ในการนําไปใชสรางแบบฝก

คําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมาย สําหรับ

นั ก เ รี ย น ช้ั นมั ธ ย ม ศึ กษ า ป ท่ี  4 โ ร ง เ รี ย น วั ด น วลนร ดิศ 

กรุงเทพมหานคร 

 

0 หมายถึง ไมแนใจวา หัวขอเรื่องมีความสอดคลอง ในการนําไปใชสรางแบบ

ฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมาย สําหรับ

นั ก เ รี ย น ช้ั นมั ธ ย ม ศึ กษ า ป ท่ี  4 โ ร ง เ รี ย น วั ด น วลนร ดิศ 

กรุงเทพมหานคร 

 

-1 หมายถึง แนใจวา หัวขอเรื่องไมมีความสอดคลอง ในการนําไปใชสรางแบบ

ฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมาย สําหรับ

นั ก เ รี ย น ช้ั นมั ธ ย ม ศึ กษ า ป ท่ี  4 โ ร ง เ รี ย น วั ด น วลนร ดิศ 

กรุงเทพมหานคร 

 

ลําดับท่ี หัวขอเร่ือง ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 

+1 0 -1 

1 Places     

2 Personalities     

3 Occupations     

4 Free time activities     

5 Health     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของหัวขอเร่ืองในการนําไปใชสรางและพัฒนาแบบฝกคําศัพท 

ภาษาอังกฤษแบบสัมพนัธขอบขายความหมาย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนวัด

นวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร 
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ตารางท่ี 12 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของหัวขอเร่ืองในการนําไปใชสรางและพัฒนาแบบฝก

คําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมาย สําหรับนักเ รียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร 

 

ลําดับท่ี หัวขอเร่ือง ความคิดเห็น รวม คา 

IOC 1 2 3 

1 Places 1 1 1 3 1 

2 Personalities 1 1 1 3 1 

3 Occupations 1 1 1 3 1 

4 Free time activities 1 1 1 3 1 

5 Health 1 1 1 3 1 

รวม 5 5 5 15 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

แบบสอบถามความคิดเห็นผูเช่ียวชาญเก่ียวกับความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของจุดประสงคการ

เรียนรูและกิจกรรมของแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมาย สําหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร 
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แบบสอบถามความคิดเห็นผูเช่ียวชาญเก่ียวกับความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของจุดประสงคการ

เรียนรูและกิจกรรมของแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมาย สําหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร 

 

คําช้ีแจง: กรุณาทําเครื่องหมาย √ ลงในชองความคิดเห็นของขอความและหากทานมีขอเสนอแนะ

เพิ่มเติมใหเขียนลงในขอเสนอแนะท่ีกําหนดให โดยมีคาระดับความคิดเห็นดังตอไปนี้ 

 

+ 1 หมายถึง แนใจวา แบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขาย

ความหมาย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนวัด

นวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร วัดไดตรงตัวช้ีวัด 

 

0 หมายถึง ไมแนใจวา แบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขาย

ความหมาย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนวัด

นวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร วัดไดตรงตัวช้ีวัดหรือไม 

 

-1 หมายถึง แนใจวา แบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขาย

ความหมาย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนวัด

นวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร ไมตรงตามตัวช้ีวัด 
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Unit Learning 

Objective 

Activities ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 

+1 0 -1 

Unit 1 

Places 

 

- To identify 

denotations and 

synonyms of the 

words 

 

- Showing words 

related to the 

theme of places 

and identifying 

denotations and 

synonyms of the 

words 

    

- To classify 

words into 

categories 

- Classifying given 

words into different 

categories based on 

the theme of 

places 

    

- To identify the 

meaning and 

use of related 

idioms 

- Matching idioms 

with correct 

meanings 

    

- Choosing the 

correct idioms to 

complete the 

sentences 

    

Unit 2 

Personalities 

 

- To identify 

denotations and 

synonyms of the 

words 

- Showing words 

related to the 

theme of 

personalities and 

identifying 

denotations and 

synonyms of the 

words 
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Unit Learning 

Objective 

Activities ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 

+1 0 -1 

 - To classify 

words into 

categories 

- Classifying given 

words into different 

categories based on 

the theme of 

personalities 

    

- To identify the 

meaning and 

use of related 

idioms 

- Matching idioms 

with correct 

meanings 

    

- Choosing the 

correct idioms to 

complete the 

sentences 

    

Unit 3 

Occupations 

 

- To identify 

denotations and 

synonyms of the 

words 

- Showing words 

related to the 

theme of 

occupations and 

identifying 

denotations and 

synonyms of the 

words 

    

- To classify 

words into 

categories 

- Classifying given 

words into different 

categories based on 

the theme of 

occupations 
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Unit Learning 

Objective 

Activities ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 

+1 0 -1 

 - To identify the 

meaning and 

use of related 

idioms 

- Matching idioms 

with correct 

meanings 

    

- Choosing the 

correct idioms to 

complete the 

sentences 

    

Unit 4 

Free time 

activities 

 

- To identify 

denotations and 

synonyms of the 

words 

- Showing words 

related to the 

theme of 

occupations and 

identifying 

denotations and 

synonyms of the 

words 

    

- To classify 

words into 

categories 

- Classifying given 

words into different 

categories based on 

the theme of 

occupations 

    

- To identify the 

meaning and 

use of related 

idioms 

- Matching idioms 

with correct 

meanings 

    

- Choosing the 

correct idioms to 

complete the 

sentences 
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Unit Learning 

Objective 

Activities ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 

+1 0 -1 

Unit 5 

Health 

 

- To identify 

denotations and 

synonyms of the 

words 

- Showing words 

related to the 

theme of health 

and identifying 

denotations and 

synonyms of the 

words 

    

- To classify 

words into 

categories 

- Classifying given 

words into different 

categories based on 

the theme of 

occupations 

    

- To identify the 

meaning and 

use of related 

idioms 

- Matching idioms 

with correct 

meanings 

    

- Choosing the 

correct idioms to 

complete the 

sentences 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของจุดประสงคการเรียนรูและ

กิจกรรมของแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสมัพันธขอบขายความหมาย สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร 
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ตารางท่ี 13 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของจุดประสงคการ

เ รียนรูและกิจกรรมของแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขาย

ความหมาย สําหรับนักเ รียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี  4 โรงเ รียนวัดนวลนรดิศ 

กรุงเทพมหานคร 

 

Unit Learning 

Objective 

Activities ความคิดเห็น รวม คา 

IOC 1 2 3 

Unit 1 

Places 

 

- To identify 

denotations 

and synonyms 

of the words  

- Showing words 

related to the theme 

of places and 

identifying denotations 

and synonyms of the 

words 

1 1 1 3 1 

- To classify 

words into 

categories 

- Classifying given 

words into different 

categories based on 

the theme of places 

1 1 1 3 1 

- To identify 

the meaning 

and use of 

related idioms 

- Matching idioms with 

correct meanings 

1 1 1 3 1 

- Choosing the correct 

idioms to complete 

the sentences 

1 1 1 3 1 

Unit 2 

Personalities 

 

- To identify 

denotations 

and synonyms 

of the words 

- Showing words 

related to the theme 

of personalities and 

identifying denotations 

and synonyms of the 

words 

1 1 1 3 1 
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ตารางท่ี 13 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของจุดประสงคการ

เ รียนรูและกิจกรรมของแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขาย

ความหมาย สําหรับนักเ รียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี  4 โรงเ รียนวัดนวลนรดิศ 

กรุงเทพมหานคร (ตอ) 

 

Unit Learning 

Objective 

Activities ความคิดเห็น รวม คา 

IOC 1 2 3 

 - To classify 

words into 

categories 

- Classifying given 

words into different 

categories based on 

the theme of 

personalities 

1 1 1 3 1 

- To identify 

the meaning 

and use of 

related idioms 

- Matching idioms with 

correct meanings 

1 1 1 3 1 

- Choosing the correct 

idioms to complete 

the sentences 

1 1 1 3 1 

Unit 3 

Occupations 

 

- To identify 

denotations 

and synonyms 

of the words 

- Showing words 

related to the theme 

of occupations and 

identifying denotations 

and synonyms of the 

words 

1 1 1 3 1 

- To classify 

words into 

categories 

- Classifying given 

words into different 

categories based on 

the theme of 

occupations 

1 1 1 3 1 
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ตารางท่ี 13 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของจุดประสงคการ

เ รียนรูและกิจกรรมของแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขาย

ความหมาย สําหรับนักเ รียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี  4 โรงเ รียนวัดนวลนรดิศ 

กรุงเทพมหานคร (ตอ) 
 
 

 

 

 

 

 

Unit Learning 

Objective 

Activities ความคิดเห็น รวม คา 

IOC 1 2 3 

 - To identify 

the meaning 

and use of 

related idioms 

- Matching idioms with 

correct meanings 

1 1 1 3 1 

- Choosing the correct 

idioms to complete 

the sentences 

1 1 1 3 1 

Unit 4 

Free time 

activities 

 

- To identify 

denotations 

and synonyms 

of the words 

- Showing words 

related to the theme 

of occupations and 

identifying denotations 

and synonyms of the 

words 

1 1 1 3 1 

- To classify 

words into 

categories 

- Classifying given 

words into different 

categories based on 

the theme of 

occupations 

1 1 1 3 1 

- To identify 

the meaning 

and use of 

related idioms 

- Matching idioms with 

correct meanings 

1 1 1 3 1 

- Choosing the correct 

idioms to complete 

the sentences 

1 1 1 3 1 
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ตารางท่ี 13 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของจุดประสงคการ

เ รียนรูและกิจกรรมของแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขาย

ความหมาย สําหรับนักเ รียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี  4 โรงเ รียนวัดนวลนรดิศ 

กรุงเทพมหานคร (ตอ) 
 
 

 

 

 

 

Unit Learning 

Objective 

Activities ความคิดเห็น รวม คา 

IOC 1 2 3 

Unit 5 

Health 

 

- To identify 

denotations and 

synonyms of the 

words 

- Showing words 

related to the 

theme of health and 

identifying 

denotations and 

synonyms of the 

words 

1 1 1 3 1 

- To classify 

words into 

categories 

- Classifying given 

words into different 

categories based on 

the theme of 

occupations 

1 1 1 3 1 

- To identify the 

meaning and 

use of related 

idioms 

- Matching idioms 

with correct 

meanings 

1 1 1 3 1 

- Choosing the 

correct idioms to 

complete the 

sentences 

1 1 1 3 1 

  รวม 20 20 20 60 1 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ 

แบบสอบถามความคิดเห็นผูเช่ียวชาญเก่ียวกับความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ในการเรียนรูคําศัพทดวยแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพนัธขอบขายความหมาย 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร 
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แบบสอบถามความคิดเห็นผูเช่ียวชาญเก่ียวกับความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ในการเรียนรูคําศัพทดวยแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมาย 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร 

 

คําช้ีแจง: กรุณาทําเครื่องหมาย √ ลงในชองความคิดเห็นของแบบทดสอบในแตละขอและหากทานมี

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมใหเขียนลงในขอเสนอแนะท่ีกําหนดให โดยมีคาระดับความคิดเห็นดังตอไปนี้ 

 

+ 1  หมายถึง  แนใจวา ขอคําถามวัดไดตรงกับจุดประสงค 

 

0  หมายถึง  ไมแนใจวา ขอคําถามวัดไดตรงกับจุดประสงค 

 

-1  หมายถึง  แนใจวา ขอคําถามวัดไมตรงกับจุดประสงค 
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Objective Test items ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 

+1 0 -1 

Part 1: Choose the word that is similar in meaning to the underlined word.  

(1-37) 

To choose 

the words 

that have 

meanings 

related to 

the given 

words 

 

 

1.  My mother bought medicine and 

lotion at the pharmacy. 

1. drugstore 2. hospital  

3. laboratory 4. clinic 

    

2. The hotel room which we got 

overlooked a little fishing harbor. 

1. ship  2. pool   

3. port  4. rod 

    

3. Could you tell me where I can find 

the restroom? 

1. living room 2. restaurant  

3. toilet 4. bedroom 

    

4. He is wearing a plain white shirt. 

1. fancy 2. simple 

3. attractive 4. dirty 

    

5. I get up early every day, so it is 

strange for me to get up late.  

1. normal 2. strict   

3. unhealthy 4. unusual 

    

6. It’s rude to keep people waiting. 

1. impolite 2. impatient  

3. impulsive 4. impartial 

    

7. The students didn’t ask because they 

were afraid of looking dull. 

1. stupid 2. stable  

3. stubborn 4. selfish 
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Objective Test items ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 

+1 0 -1 

 8. I’ll ask my chief if I can have a day off 

next week. 

1. secretary 2. boss   

3. assistant 4. co-worker 

    

9. The applicants must demonstrate 

good communication skills that are 

important for this position. 

1. demonstrators      2. appliances 

3. candidates          4.appearances 

    

10. After my friend graduated from 

university, she was not interested in 

having a career. 

1. study 2. certificate 

3. business 4. job 

    

11. Students must read a lot of fictions 

in the literature course. 

1. novels 2. books  

3. papers 4. researches 

    

12. Her pursuits include stamp-collecting 

and playing chess. 

1. abilities 2. hobbies  

3. vocations 4. experiences 

    

13. The doctor treats her uncle for a 

variety of ailments. 

1. nutrients 2. diseases  

3. treatments 4. problems 
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Objective Test items ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 

+1 0 -1 

 14. Children’s lives are at risk every time 

they cross this road. 

1. plan  2. danger  

3. reality 4. excitement 

    

15. There are many studies about the 

cure for cancer.  

1. treatment 2. cleaning  

3. hiding 4. disappearance 

    

16. The snow is on the top of the hill 

but not in the valley.  

1. shore 2.mountain  

3. land  4. canyon 

    

17. A tunnel is closed, so the traffic is 

terrible today.  

1. road  2. bridge  

3. underpass 4. motorway 

    

18. His house has a large cellar which is 

good for storage.  

1. store 2. wardrobe  

3. lavatory 4. storeroom 

    

19. Children who live in this flat are 

playing on the playground. 

1. canteen 2. hostel  

3. factory 4. apartment 

    

20. She is optimistic about her future 

believing that it is going to be successful. 

1. ambitious 2. exciting  

3. positive 4. worried 
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Objective Test items ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 

+1 0 -1 

 21. Your confidence is one of your good 

traits.  

1. feelings           2. thoughts  

3. characteristics 4. abilities 

    

22. She is popular in the office because 

she is the most attractive woman here. 

1. charming 2. famous  

3. friendly 4. sociable 

    

23. My teacher is generous. He always 

helps me when I have problems.  

1. brave 2. patient  

3. supportive 4. kind 

    

24. Helen is a good daughter because 

she is obedient to her mother.  

1. stubborn 2. respectful  

3. afraid 4. polite 

    

25. On my visa application I always put 

my occupation as teacher. 

1. inspiration 2. qualification  

3. skill  4. job 

    

26. Why don’t we hire a/an assistant to 

do with all these documents? 

1. helper 2. illustrator  

3. sailor 4. professor 
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Objective Test items ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 

+1 0 -1 

 27. He answered the questions to the 

police with integrity.  

1. lying  2. badness  

3. honesty 4. understanding 

    

28. The director should have flexibility 

for any situations. 

1. adaptability 2. efficiency  

3. fixing 4. patience  

    

29. The photographs of popular 

photographers will be on exhibition at 

the gallery. 

1. location 2. position  

3. showing 4. studio 

    

30. I like to watch movies in my leisure 

time.  

1. working 2. laboring  

3. recreation  4. boring 

    

31. They are offering a Mediterranean 

cruise for only $1000. 

1. car trip 2. plane trip  

3. train trip 4. boat trip  

    

32. I go hiking in the village where is the 

place I grew up. 

1. walking  2. traveling 3. Jogging 4. living 

    

33. My brother likes cycling around the 

town. 

1. running 2. biking  

3. sightseeing  4. driving 
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Objective Test items ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 

+1 0 -1 

 34. The first sign of the disease is a very 

high temperature. 

1.problem 2. illness  

3. body 4. risk  

    

35. She is upset about the dress which 

she will wear to the party. 

1. worried 2. exciting  

3. confident 4. shy 

    

36. The soccer player was forced out of 

the match because of injury. 

1. mistake 2. health  

3. accident 4. damage 

    

37. He suffers from insomnia because he 

has financial problems. 

1. unhappiness     2. drowsiness 

3. sleeplessness    4. dizziness 

    

Part 2: Choose the correct category of the word. (38-52) 

To classify 

given 

words into 

different 

groups 

 

38. hostel 

1. accommodation 2. trait   

3. leisure  4. profession 

    

39. newsstand 

1.store   2.station  3.accident 4.treatment 

    

40. valley 

1. qualification      2. treatment  

3. store               4. geographical feature 

    

41. outgoing 

1.accident 2. outdoor  

3.trait  4. workplace  
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Objective Test items ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 

+1 0 -1 

 42. assistant 

1. profession     2. accident  

3. qualification     4. station 

    

43. flexibility 

1. appearance           2. qualification  

3. entertainment 4. nutrition 

    

44. soap opera 

1. nutrition  2. store 

3. entertainment 4. treatment 

    

45. sightseeing 

1. appearance  2. geographical feature 

3. treatment 4. outdoor 

    

46. wrestling  

1. ailment         2. sport  

3. appearance         4. entertainment 

    

47. insomnia 

1. trait  2. ailment  

3. accident 4. entertainment 

    

48. injury 

1. outdoor 2. accident  

3. treatment 4. trait 

    

49. lung 

1. store 2. ailment  

3. body part 4. geographical feature 

    

50. optimistic 

1. appearance 2. accommodation  

3. trait  4. outdoor 
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Objective Test items ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 

+1 0 -1 

 51. laboratory 

1. profession 2. station   

3. workplace 4. treatment 

    

52. fracture 

1. appearance 2. sport  

3. accident 4. workplace 

    

Part 3:   Choose the correct word to complete the sentence. (53-90) 

To choose 

the words 

in context 

correctly 

and 

appropriat

ely 

53. Backpackers planned to travel in the 

African __________ from Kenya to Egypt. 

1. country 2. continent  

3. countryside 4. capital 

    

54. The toolbox is in the __________, so he 

has to go down to the basement to get it. 

1. cellar 2. chimney 

3. cottage 4. corner 

    

55. Children are expected to be 

__________ by following to do the things 

that parents teach or tell. 

1. obedient 2. rebellious  

3. optimistic 4. impulsive 

    

56. He has a lot of __________. He can 

change himself for work in any situations.  

1. humor 2. strictness  

3. adaptability 4. inflexibility 
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Objective Test items ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 

+1 0 -1 

 57. You should find a __________ who 

specializes in social skills to help you 

develop the abilities you seek. 

1. designer        2. counselor  

3. social worker      4. servant 

    

58. Let Jenna share your toys, Emily. 

Don't be __________! 

1. dull  2. ambitious  

3. generous 4. selfish 

    

59. Being __________ means you want 

more and more of something, especially 

money. 

1. rich  2. impulsive  

3. reliable 4. greedy 

    

60. My friends like to go __________. Last 

month they spent their vacation walking 

in the countryside for two weeks. 

1. fencing 2. Sightseeing 

3. hiking 4. cycling 

    

61. There is an __________ of many 

famous artists showing their works today 

at a gallery. 

1. explosion 2. application  

3. experience 4. exhibition 

    

 

 

 
 

 

 



134 

Objective Test items ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 

+1 0 -1 

 62. I do not work today, so I 

have__________ time to watch 

television, play games and read books. 

1. leisure 2. analysis  

3. labor 4. restriction 

    

63. Dave __________ to the 

Mediterranean on a luxurious ship. 

1. drove 2. cruised  

3. flew  4. hiked 

    

64. Sara’s __________ was dry so she 

took a sip of water. 

1. skin  2. throat  

3. lung  4. liver 

    

65. Women with __________ often think 

about food and limit what they eat very 

strictly. 

1. insomnia 2. inflammation 

3. anorexia 4. inflection  

    

66. Tim felt __________ when he know 

that his parents got divorced. He had a 

hard time accepting the truth. 

1. comfortable  2. gay   

3. upset          4. satisfied 
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Objective Test items ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 

+1 0 -1 

 67.  The fishermen dock their boats in 

the __________ preparing to go fishing 

tonight. 

1. harbor  2.urban 

3. valley  4. pool 

    

68. They buy a magazine and a 

newspaper at the __________. 

1. cafeteria  2. pharmacy  

3. shore  4. newsstand 

    

69. The school will build a __________ 

for students to stay. 

1. restroom 2. dormitory  

3. cellar 4. canteen 

    

70. The homeless are living in temporary 

__________ that is provided by the 

government. 

1. village 2. Accommodation 

3. college 4. occupation 

    

71. I want to wear a __________ dress 

that is not fancy. 

1. weird 2. plain   

3. unusual 4. long 

    

72. Dave never considers anyone but 

himself. He's totally __________. 

1. greedy 2. selfish   

3. impulsive 4. outgoing 
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Objective Test items ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 

+1 0 -1 

 73. __________ people always think they 

are right and never listen to anyone else. 

1. popular 2. famous  

3. stubborn 4. rude 

    

74. This town is __________ because 

there are many more unusual things 

than other towns.  

1. strange 2. ancient  

3. normal 4. peaceful 

    

75. She thinks that her boyfriend is 

__________ because he is slow to 

understand any things. 

1. obedient 2. careful  

3. clever 4. dull 

    

76. The scientist does the experiment at 

the __________ that has special 

equipment. 

1. factory 2. hospital   

3. laboratory 4. studio 

    

77. My schedule is __________. It can be 

changed to suit any conditions and 

situations. 

1. busy  2. strict    

3. stable 4. flexible 
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Objective Test items ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 

+1 0 -1 

 78. A __________ is an entertainer who 

makes people laugh by funny 

performing. 

1. steward 2. sailor   

3. chief  4. clown 

    

79. John is the __________ who has 

drawn the wonderful pictures in many 

books.   

1. illustrator 2. author   

3. assistant 4. athlete  

    

80.  We can guarantee that there will be 

no problems. Our staffs are __________ 

at organizing and making it run smoothly. 

1. honest 2. Efficient 

3. incapable 4. tricky 

    

81. I have to fix my flat bike tire before I 

can resume __________. 

1. walking 2. cycling  

3. working 4. driving 

    

82. This channel shows the __________ 

about history of music. 

1. song  2. documentary  

3. novel 4. biography 

    

83. Many people like watching 

_________ because the story is about 

the lives and problems in daily life. 

1. television 2. exhibition   

3. comedy 4. soap opera 
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Objective Test items ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 

+1 0 -1 

 84. I am interested in _________ or 

track and field. 

1. athletics 2. gardening  

3. cruise 4. fencing 

    

85. These are the __________ tour 

packages to visit places and buildings 

around the town. 

1. collecting 2. shopping   

3. sightseeing 4. camping 

    

86. Her face went pale, and she felt 

_________, sweaty and dizzy. 

1. faint  2. upset  

3. sleepy 4. hot 

    

87. Malaria is a serious illness, but it can 

be __________.  

1. cured 2. suffered  

3. injured 4. shocked  

    

88. I described the symptoms of my 

__________ to the doctor. 

1. treatment 2. ailment  

3. risk  4. danger 

    

89. I filled my __________ with fresh and 

clean air. 

1. stomach 2. lungs   

3. liver  4. chest 

    

90. Drivers should drive cars carefully in 

the fog to reduce the _____ of accident.  

1. flu 2. risk 3. safety   4. protection 

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาคผนวก ญ 

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการ

เรียนรูคําศัพทดวยแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพนัธขอบขายความหมาย สําหรับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 

ตารางท่ี 14 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ในการเรียนรูคําศัพทดวยแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขาย

ความหมาย สําหรับนักเ รียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี  4 โรงเ รียนวัดนวลนรดิศ 

กรุงเทพมหานคร 

 

ขอท่ี คะแนนความคิดเห็นผูเช่ียวชาญคนท่ี รวม คา IOC 

1 2 3 

1 1 1 1 3 1 

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 0 1 1 2 0.67 

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 0 1 1 2 0.67 

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 
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ตารางท่ี 14 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ในการเรียนรูคําศัพทดวยแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขาย

ความหมาย สําหรับนักเ รียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี  4 โรงเ รียนวัดนวลนรดิศ 

กรุงเทพมหานคร (ตอ) 
 

ขอท่ี คะแนนความคิดเห็นผูเช่ียวชาญคนท่ี รวม คา IOC 

1 2 3 

24 1 1 1 3 1 

25 1 1 1 3 1 

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 
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ตารางท่ี 14 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ในการเรียนรูคําศัพทดวยแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขาย

ความหมาย สําหรับนักเ รียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี  4 โรงเ รียนวัดนวลนรดิศ 

กรุงเทพมหานคร (ตอ) 
 

ขอท่ี คะแนนความคิดเห็นผูเช่ียวชาญคนท่ี รวม คา IOC 

1 2 3 

47 1 1 1 3 1 

48 1 1 1 3 1 

49 1 1 1 3 1 

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 0 1 0 1 0.33 

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 
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ตารางท่ี 14 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ในการเรียนรูคําศัพทดวยแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขาย

ความหมาย สําหรับนักเ รียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี  4 โรงเ รียนวัดนวลนรดิศ 

กรุงเทพมหานคร (ตอ) 
 

ขอท่ี คะแนนความคิดเห็นผูเช่ียวชาญคนท่ี รวม คา IOC 

1 2 3 

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 

76 1 1 1 3 1 

77 1 1 1 3 1 

78 1 1 1 3 1 

79 1 1 1 3 1 

80 1 1 1 3 1 

81 1 1 1 3 1 

82 1 1 1 3 1 

83 1 1 1 3 1 

84 1 1 1 3 1 

85 1 1 1 3 1 

86 1 1 1 3 1 

87 1 1 1 3 1 

88 1 1 1 3 1 

89 1 1 1 3 1 

90 1 1 1 3 1 

รวม 87 90 89 266 0.99 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฎ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูคําศัพทดวยแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษ 

แบบสัมพนัธขอบขายความหมาย 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูคําศัพทดวยแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษ 

แบบสัมพนัธขอบขายความหมาย 

 

Part 1: Choose the word that is similar in meaning to the underlined word. 

1.  My mother bought medicine and lotion at the pharmacy. 

1. drugstore  2. hospital  3. laboratory  4. clinic 

2. The hotel room which we got overlooked a little fishing harbor. 

1. ship  2. pool   3. port   4. rod 

3. A tunnel is closed, so the traffic is terrible today.  

1. road  2. bridge  3. underpass  4. motorway 

4. It’s rude to keep people waiting. 

 1. impolite  2. impatient  3. wrong  4. unhurried 

5. The students didn’t ask because they were afraid that other people would think 

they were dull. 

1. stupid  2. stable  3. stubborn  4. selfish 

6. She is optimistic about her future believing that it is going to be successful. 

1. ambitious 2. exciting  3. positive  4. worried 

7. I’ll ask my chief if I can have a day off next week. 

1. secretary  2. boss   3. assistant  4. co-worker 

8. The applicants must demonstrate good communication skills that are important 

for this position. 

1. demonstrators 2. appliances  3. candidates  4. appearances 

9. After my friend graduated from university, she was not interested in having a 

career. 

1. study  2. certificate  3. business  4. job 

10. The photographs of popular photographers will be on exhibition at the gallery. 

1. location  2. position  3. showing  4. studio 

11. I like to watch movies in my leisure time.  

1. working  2. laboring  3. recreation   4. boring 

12. They are offering a Mediterranean cruise for only $1000. 

1. car trip  2. plane trip  3. train trip  4. boat trip  
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13. If the symptom of cancer gets worse, you have to consult your doctor. 

1. treatment 2. sign   3. ailment  4. pain 

14. There are many studies about the cure for cancer.  

1. treatment 2. cleaning  3. hiding  4. disappearance 

15. The first sign of the disease is a very high temperature. 

1.problem  2. illness  3. body  4. risk  

 

Part 2: Choose the correct category of the word. 

16. hostel 

1. accommodation    2. trait   

3. leisure      4. profession 

17. newsstand 

1. store      2. station  

3. accident      4. treatment 

18. outgoing 

1.accident      2. outdoor  

3. trait      4. workplace  

19. assistant 

1. profession     2. accident  

3. qualification     4. station 

20. flexibility 

1. appearance     2. qualification  

3. entertainment     4. nutrition 

21. soap opera 

1. nutrition      2. store 

3. entertainment     4. treatment 

22. sightseeing 

1. appearance     2. geographical feature  

3. treatment     4. outdoor 
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23. wrestling  

1. ailment      2. sport  

3. appearance     4. entertainment 

24. insomnia 

1. trait      2. ailment  

3. accident      4. entertainment 

25. injury 

1. outdoor      2. accident  

3. treatment     4. trait 

 

Part 3: Choose the correct word to complete the sentence. 

26. The school will build a __________ for students to stay. 

1. restroom 2. dormitory  3. cellar  4. canteen 

27. Backpackers planned to travel in the African __________ from Kenya to Egypt. 

1. country  2. continent  3. countryside  4. capital 

28. The toolbox is in the _________, so he has to go down to the basement to get it. 

1. cellar  2. chimney  3. cottage  4. corner 

29. I want to wear a __________ dress that is not fancy. 

1. weird  2. plain   3. unusual  4. long 

30. __________ people always think they are right and never listen to anyone else. 

1. popular  2. famous  3. stubborn  4. rude 

31. This town is _________ because there are many unusual things than other towns.  

1. strange  2. ancient  3. normal  4. peaceful 

32. He has a lot of __________. He can change himself for work in any situations.  

1. humor  2. strictness  3. adaptability  4. inflexibility 

33. You should find a __________ who specializes in social skills to help you develop 

the abilities you seek. 

1. designer  2. counselor  3. social worker 4. servant 

34. A __________ is an entertainer who makes people laugh by funny performing. 

1. steward  2. sailor  3. chief   4. clown 
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35. My friends like to go __________. Last month they spent their vacation walking in 

the countryside for two weeks. 

1. fencing  2. sightseeing  3. hiking  4. cycling 

36. I have to fix my flat bike tire before I can resume __________. 

1. walking  2. cycling  3. working  4. driving 

37. I am interested in _________ or track and field. 

1. athletics  2. gardening  3. cruise  4. fencing 

38. Sara’s __________ was dry so she took a sip of water. 

1. skin  2. throat  3. lung   4. liver 

39. Women with __________ often think about food and limit what they eat very 

strictly. 

1. insomnia 2. inflammation 3. anorexia  4. inflection  

40. Malaria is a serious illness, but it can be __________.  

1. cured  2. suffered  3. injured  4. shocked  
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Answer Key 

 

1. 1     21. 3 

2. 3     22. 4 

3. 3     23. 2 

4. 1     24. 2 

5. 1     25. 2 

6. 3     26. 2 

7. 2     27. 2 

8. 3     28. 1 

9. 4     29. 2 

10. 3     30. 3 

11. 3     31. 1 

12. 4     32. 3 

13. 2     33. 2 

14. 1     34. 4 

15. 2     35. 3 

16. 1     36. 2 

17. 1     37. 1 

18. 3     38. 2 

19. 1     39. 3 

20. 2     40. 1 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฏ 

แบบสอบถามความคิดเห็นผูเช่ียวชาญเก่ียวกับความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามความ

คิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมาย สําหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร 
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แบบสอบถามความคิดเห็นผูเช่ียวชาญเก่ียวกับความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามความ

คิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมาย สําหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร 

 

คําช้ีแจง: กรุณาทําเครื่องหมาย √ ลงในชองความคิดเห็นของขอความและหากทานมีขอเสนอแนะ

เพิ่มเติมใหเขียนลงในขอเสนอแนะท่ีกําหนดให โดยมีคาระดับความคิดเห็นดังตอไปนี้ 

 

+ 1 หมายถึง แนใจวา ขอความและรูปแบบของภาษามีความเหมาะสม 

 

0 หมายถึง ไมแนใจวา ขอความและรูปแบบของภาษามีความเหมาะสม 

 

-1 หมายถึง แนใจวา ขอความและรูปแบบของภาษาไมมีความเหมาะสม 

 

ลําดับท่ี 

หัวขอเร่ือง 

ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 

+1 0 -1 

ดานรูปแบบ 

1. มีจุดประสงคในการเรียนรูท่ีชัดเจน     

2. เนื้อหามีความนาสนใจ     

3. เนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับของผูเรียน     

4. เนื้อหาเขาใจงายมีคําอธิบายท่ีชัดเจน     

5. ตัวอักษรอานงายและชัดเจน     

ดานกิจกรรม 

6. กิจกรรมมีรูปแบบท่ีหลากหลายนาสนใจ     

7. กิจกรรมชวยสงเสริมใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในแบบฝก     

8. ลําดับของกิจกรรมมีความเหมาะสม     

9. กิจกรรมมีคําส่ัง คําอธิบายท่ีชัดเจน เขาใจงาย     

10. ปริมาณของกิจกรรมเหมาะสมกับเวลาเรียน     

11. การนําเสนอกิจกรรมแตละข้ันตอนมีความชัดเจน     

13. ความรูจากแบบฝกสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได     
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ลําดับท่ี 

หัวขอเร่ือง 

ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 

+1 0 -1 

ดานประโยชนจากการเรียนรู 

12. แบบฝกชวยพัฒนาทักษะในการเรียนรูคําศัพท     

13. ความรูจากแบบฝกสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได     

14. แบบฝกสามารถสงเสริมใหผูเรียนประยุกตความรูกับทักษะ

อื่นๆได 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฐ 

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามความคิดเห็นของ

นักเรียนท่ีมีตอแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมาย สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร 
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ตารางท่ี 15 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามความ

คิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขาย

ความหมาย สําหรับนักเ รียนช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี  4 โรงเ รียนวัดนวลนรดิศ 

กรุงเทพมหานคร 

 

ลําดับท่ี 

หัวขอเร่ือง 

ความคิดเห็น รวม คา 

IOC 1 2 3 

ดานรูปแบบ      

1. มีจุดประสงคในการเรียนรูท่ีชัดเจน 1 1 1 3 1 

2. เนื้อหามีความนาสนใจ 1 1 1 3 1 

3. เนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับของผูเรียน 0 1 0 1 0.33 

4. เนื้อหาเขาใจงายมีคําอธิบายท่ีชัดเจน 1 1 1 3 1 

5. ตัวอักษรอานงายและชัดเจน 1 1 1 3 1 

ดานกิจกรรม      

6. กิจกรรมมีรูปแบบท่ีหลากหลายนาสนใจ 0 0 1 1 0.33 

7. กิจกรรมชวยสงเสริมใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในแบบฝก -1 0 1 0 0 

8. ลําดับของกิจกรรมมีความเหมาะสม 0 1 0 1 0.33 

9. กิจกรรมมีคําส่ัง คําอธิบายท่ีชัดเจน เขาใจงาย 1 1 1 3 1 

10. ปริมาณของกิจกรรมเหมาะสมกับเวลาเรียน 1 1 1 3 1 

11. การนําเสนอกิจกรรมแตละข้ันตอนมีความชัดเจน 1 1 1 3 1 

ดานประโยชนจากการเรียนรู      

12. แบบฝกชวยพัฒนาทักษะในการเรียนรูคําศัพท 1 1 1 3 1 

13. ความรูจากแบบฝกสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 1 1 1 3 1 

14. แบบฝกสามารถสงเสริมใหผูเรียนประยุกตความรูกับทักษะ

อื่นๆได 

-1 1 0 0 0 

รวม 7 12 11 30 0.71 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฑ 

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขาย

ความหมาย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขาย

ความหมาย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร 

 

คําช้ีแจง 

1. แบบสอบถามความคิดเห็นนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝก

คําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพันธขอบขายความหมาย สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 เพื่อนํา

ขอมูลนี้ไปใชเพื่อประโยชนในการวิจัย กรุณาตอบตรงกับความคิดเห็นของนักเรียนมากท่ีสุด 

2. แบบสอบถามความคิดเห็นมีจํานวนขอคําถาม 9 ขอ 

3. ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย √ ลงในชองวางท่ีตรงกับความคิดเห็นของนักเรียนมากท่ีสุดเพียงขอเดียว 

โดยมีคาระดับความคิดเห็น ดังนี้ 

 5 หมายถึง  เห็นดวยมากท่ีสุด 

4 หมายถึง  เห็นดวยมาก 

3 หมายถึง  เห็นดวยปานกลาง 

2 หมายถึง  เห็นดวยนอย 

1 หมายถึง  เห็นดวยนอยท่ีสุด 
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รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

ดานรูปแบบ 

1. มีจุดประสงคในการเรียนรูท่ีชัดเจน      

2. เนื้อหามีความนาสนใจ      

3. เนื้อหาเขาใจงายมีคําอธิบายท่ีชัดเจน      

4. ตัวอักษรอานงายและชัดเจน      

ดานกิจกรรม 

5. กิจกรรมมีคําส่ัง คําอธิบายท่ีชัดเจน เขาใจงาย      

6. ปริมาณของกิจกรรมเหมาะสมกับเวลาเรียน      

7. การนําเสนอกิจกรรมแตละข้ันตอนมีความชัดเจน      

ดานประโยชนจากการเรียนรู 

8. แบบฝกชวยพัฒนาทักษะในการเรียนรูคําศัพท      

9. ความรูจากแบบฝกสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได      

 

ขอเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฒ 

ตัวอยางแบบฝกคําศัพทภาษาอังกฤษแบบสัมพนัธขอบขายความหมาย 
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WHAT IS SEMANTIC FIELD? 

Semantic field is a group of words that belong 

together in the same meaning group. It is the 

relationship between words and other words 

with the same category. 
 

Semantic field helps students to review 

and associate the words related. 

Semantic field provides useful ways for students 

to have a deeper understanding for vocabulary in 

a language. 
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Word Clustering 

 

 

A cluster is a group of similar of related things. 

Using word clustering means learning words around the theme or idea. The theme or 

idea can be quite large such as “animal” (learn: pet, bird, mammal, insect, etc.) 

 

 

 

Word clustering helps you to make connections between the words that they have 

learnt and the new words. 

 

 

Write the topic word and then you use your knowledge and ideas to write the words 

that related to the topic.  

 

Examples: 

 

 

 

 

 

BIRD (n.) 

 

 

 

 

 

“WHAT IS WORD CLUSTERING?” 

“HOW IS WORD CLUSTERING EFFECTIVE?” 

“HOW TO USE WORD CLUSTERING” 

Fly (v.) 

Warm-blooded (adj.) 

Eagle (n.) 

Wing (n.) 

Animal (n.) 

Parrot (n.) 

Feather (n.) 

Nest (n.) 
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Using the Dictionary and Thesaurus 
 

Dictionary and thesaurus are reference books for words.  
 

The difference between dictionary and thesaurus: 

A dictionary is a list of words of a language in alphabetical order that contains the 

spelling, meaning and pronunciation. 

A thesaurus is a list of words arranged in groups that have similar and opposite 

meanings  
 

“Dictionary” 
 

 

 

 

 

 

 

 

The parts of a dictionary entry include: 

A. Guide word: a word that is at the top or last on that page 

B. Entry word: a word that is the subject for the entry in a dictionary 

C. Pronunciation: how to speak the word 

D. Part of speech: a category to which a word is assigned 

E. Definition: the word meaning 

F. Alternative definition: another word meaning 

G. Synonym: a word that means the same of another word 

H. Antonym: a word that means the opposite of another word 
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“Thesaurus” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
The parts of a thesaurus entry include: 

A. Entry word: a word that is the subject for the entry in a thesaurus  

B. Part of speech: a category to which a word is assigned 

C. Definition: the word meaning 

D. Synonym: a word that means the same of another word 

E. Antonym: a word that means the opposite of another word 
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Idiom 
 

Idiom is a group of word in which the meaning is different from the dictionary 

definitions of the individual words. 

 

Examples:  

“It’s raining cats and dogs.”  

Figurative meaning is it’s raining very hard. 

 

“A piece of cake”  

Figurative meaning is a task that can be accomplished very easily. 

 

“Kick the bucket”  

Figurative meaning is die. 

 

 

You should be careful when using idioms.  

Idioms need specific settings to be used.  

You must understand idioms as a whole before using them in any contexts. 
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UNIT 1  

Places 
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 Activity 1  

 

 

 Learning Tips 

 There are many kinds of vocabulary items: 

1. Denotation means the literal meaning of a word, or the dictionary 

definition.  

For example, if you search for the word “skyscraper” in a dictionary, 

you will see that its meaning is “a very tall building in s city”.   
2. Synonym means a word that means the same of another word. 

For example, the synonyms of “clever” are “intelligent and smart”. 

 
Instruction: Brainstorm words about places. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLACES 

 

- house 

- school 
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Instruction: Complete the table about vocabulary items of the given words.  

 

Vocabulary items Accommodation (n.) 

Denotations  

 

Synonyms  

 

 

Vocabulary items Store (n.) 

Denotations  

 

Synonyms  

 

 

Vocabulary items Station (n.) 

Denotations  

 

Synonyms  

 

 

Vocabulary items Geographical feature (n.) 

Denotations  

 

Synonyms  

 

Vocabulary items Place (n.) 

Denotations the area or space occupied by or intended for something 

Synonyms emplacement, locale, locality, location, locus, point, 

position, site, spot, venue, where 
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 Activity 2  
 

 
 Learning Tips 

 When we classify words we sort them into different groups that are similar. 

These groups are called categories. 

 

Instruction:  Classify given words into different categories based on the theme of 

places. 
 

airport 

amusement park 

apartment 

barber 

bathroom 

bedroom 

bookstore  

bungalow 

bus stops 

cafeteria  

canteen  

cellar 

circus 

cliff 

coast 

college 

condominium 

continent  

cottage 

country 

countryside 

department store 

dorm 

drugstore 

earth 

flat 

food court  

forest 

globe 

hair salon  

hall 

harbor 

hill 

hospital 

hostel  

hotel  

inn 

island 

jungle 

lab  

lake 

laundromat 

lavatory 

library 

mall 

mansion  

market 

mountain 

museum 

newsstand 

ocean 

parking lot 

peninsula  

pharmacy  

planet  

platform  

residence 

resort 

restaurant 

restroom 

river 

seaside 

shore 

skyscraper 

subway station 

supermarket 

terminal 

toilet 

tower 

train station 

tunnel  

urban  

valley 

wood 

world 
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PLACES 

Accommodation Store 

- hostel   - hair salon   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Station Geographical feature 

- subway station 

 

- river    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Other building 

- museum  
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 Activity 3 
 

 
 Learning Tips 

 Figurative meaning means the metaphorical, idiomatic, or ironic  
sense of a word or expression, in contrast to its literal meaning. 

 

Instruction: Match idioms with correct meanings.  

 

 My favorite book ended with a cliff-hanger that has much suspense.  

 It is a bad day because of the passing of dear uncle, who has departed this 

valley of tears. 

 After four years of study, I could see light at the end of the tunnel. I would 

soon graduate. 

 He struggled for a long time with being unknown writer, but now he has finally 

found a place in the sun. 

 If you hear a strange story often enough, you recognize it as an urban legend. 

 

Figurative meaning Meaning 

1. _____ a cliff-hanger a. signs of improvement in a situation that 

has been bad for a long time 

2. _____ valley of tears b. the world we live in, seen as sad and 

difficult 

3. _____ light at the end of the tunnel  c. a story or a situation that is exciting 

because its ending or result is uncertain 

until it happens 

4. _____ a place in the sun d. a story or statement that is not true but 

is often repeated, and believed by many 

to be true 

5. _____ urban legend  e. a good or lucky position 
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Instruction: Complete the sentences with the correct idioms.  

 

1. Even if you cannot see any _______________________ yet, don't give up. Things will 

eventually get better. 

2. A girl was killed by the bear near this village is an _______________________. It was 

only a rumor. 

3. This movie looks like _______________________, and we won't be able to truly 

know how it ends. 
4. Her aunt left this _______________________ early this morning because of the brain 

cancer. 

5. They'd had lives and loves, families, pets; they'd made their homes here thinking 

they'd found _______________________ where they'd be safe. 
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Answer Key 

Unit 1 Places 

Activity 1 

Instruction: Brainstorm words about places. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accommodation House   Geography  School   

- bungalow  - backyard  - city   - auditorium   

- campsite  - bathroom  - continent  - classroom 

- condominium - bedroom  - country  - cafeteria 

- dormitory  - cellar   - earth   - canteen 

- guesthouse  - dining room  - globe   - gym 

- hostel  - garage  - island   - hallway 

- hotel   - garden  - land   - library 

- inn   - kitchen  - mountain  - playground 

- mansion  - living room  - ocean  - lab 

- resort   - pool   - river   - lavatory 

      - sea   - toilet 

      - world 

 

Store      Station  Other 

- bakery  - market  - airport  - church 

- bar   - movie theater - bus stop  - fire station 

- bookstore  - pet shop  - harbor  - gas station 

- cafe   - pub   - platform  - hospital 

- cinema  - restaurant  - port   - museum 

- department store - salon   - subway station - police station 

- diner   - shop   - taxi stand  - post office 

- drugstore  - supermarket  - ticket counter - temple 

- florist      - train station  

- food court       

- mall 
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Instruction: Complete the table about vocabulary items of the given words.  

 

Vocabulary items Store (n.) 

Denotations a building or room where things are sold 

Synonyms shop, outlet 

 

Vocabulary items Station (n.) 

Denotations a place where buses, trains, etc., regularly stop so that 

passengers can get on and off 

Synonyms stop, terminus, terminal, depot 

 

Vocabulary items Geographical feature (n.) 

Denotations man-made or naturally-created features of the Earth 

Synonyms landscape, terrain, topography 

 

 

 

 

 

 

 

Vocabulary items Accommodation (n.) 

Denotations a place where people can live, stay, or work  

Synonyms housing, lodging, shelter, residence 

Vocabulary items Place (n.) 

Denotations the area or space occupied by or intended for something 

Synonyms emplacement, locale, locality, location, locus, point, 

position, site, spot, venue, where 
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Activity 2 

Instruction:  Classify given words into different categories based on the theme of 

places. 

 

PLACES 

Accommodation Store 

- hostel   - hotel  

- apartment   - flat  

- bathroom  - inn  

- bedroom  - lavatory 

- bungalow   - mansion 

- condominium  - residence 

- cottage   - resort 

- dorm   - restroom 

- toilet  

- hair salon   - laundromat 

- barber   - mall 

- bookstore   - market 

- cafeteria   - newsstand  

- canteen   - pharmacy 

- department store - pub 

- disco    - restaurant 

- drugstore  - showroom 

- food court  - supermarket 

Station Geographical feature 

- subway station 

- airport 

- bus stops 

- harbor 

- platform  

- terminal 

- train station  

- river   - globe  - planet 

- cliff  - hill   - seaside 

- coast  - island  - shore 

- continent - jungle  - urban 

- country  - lake   - valley 

- countryside - mountain  - wood 

- earth   - ocean  - world 

- forest  - peninsula  

Other building 

- museum  - circus  - library   - tunnel 

- amusement park - college  - museum  - tower 

- castle   - hall   - palace  

- cellar   - hospital - parking lot   

- cinema  - lab   - skyscraper 
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Activity 3 

Instruction: Match idioms with correct meanings.  

 

Figurative meaning Meaning 

1. __c___ a cliff-hanger a. signs of improvement in a situation that 

has been bad for a long time 

2. __b___ valley of tears b. the world we live in, seen as sad and 

difficult 

3. __a___ light at the end of the tunnel  c. a story or a situation that is exciting 

because its ending or result is uncertain 

until it happens 

4. __e___ a place in the sun d. a story or statement that is not true but 

is often repeated, and believed by many 

to be true 

5. __d___ urban legend  e. a good or lucky position 

 

Instruction: Complete the sentences with the correct idioms.  

 

1. Even if you cannot see any light at the end of the tunnel yet, don't give up. Things 

will eventually get better. 

2. A girl was killed by the bear near this village is an urban legend. It was only a rumor. 

3. This movie looks like a cliff-hanger, and we won't be able to truly know how it ends. 
4. Her aunt left this valley of tears early this morning because of the brain cancer. 

5. They'd had lives and loves, families, pets; they'd made their homes here thinking 

they'd found a place in the sun where they'd be safe. 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ณ 

หนังสือเชิญผูเช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือวิจัยและขออนุญาตทดลองเคร่ืองมือวิจัย 
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รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 

1. อาจารย ดร. กันตดนัย  วรจิตติพล 

อาจารยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

2. อาจารย ชัชสรัญ  มีศิริ 

ครูชํานาญการพิเศษ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

3. อาจารย ศรีทอง บวรโกศลจิต 

ครูชํานาญการพิเศษ กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
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ประวัติผูวิจัย 

 

ชื่อ – สกุล   

ท่ีอยู 

ท่ีทํางาน  

ประวัติการศึกษา 

     พ.ศ. 2555 

 

ประวัติการทํางาน 

     พ.ศ. 2555 – 2560  

     พ.ศ. 2560 – ปจจุบัน 

      

 

 

นางสาวนิศา  อินทา 

2/2 หมู 6 ต.บอพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร  

 

สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี (ศษ.บ.) วิชาเอกภาษาอังกฤษ  

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ครู คศ.1 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร 

ครู คศ.1 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 
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