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บทคัดย่อภาษาไทย 

58254318 : การสอนภาษาอังกฤษ แผน ข ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
ค าส าคัญ : การสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ, การสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้, ภาษาอังกฤษเชิง
ธุรกิจ, การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

นางสาว กัณฐลดา กล่ินเมือง: การสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับการเขียนจดหมาย
อิ เล็กทรอนิก ส์เชิงธุรกิจโดยใช้วิธีการสอนแบบกลวิธี เสริมต่อการเรียนรู้  ส าหรับนักศึกษา
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งานวิจัยช้ินนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่ อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ค าศัพท์

ภาษาอังกฤษส าหรับการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจ ก่อนและหลังเรียนโดยใช้วิธีการสอน
แบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ 2) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ส าหรับการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจโดยใช้วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 1 ท่ีก าลังศึกษา
รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจและสังคม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัย
อาชีวศึกษานครปฐม โดยการท าสุ่มตัวอย่างง่ายมา 1 ห้องเรียน  โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 30 คน เครื่องมือ
ท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  แผนการจัดการเรียนรู้  แบบวัดความสามารถการใช้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ และแบบสอบถามความคิดเห็น การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติคือค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบกรณีกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มไม่เป็นอิสระจากกัน ผลการวิจัยพบว่า 
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ค าศัพท์ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงระดับช้ันปีท่ี  1 หลัง
การเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้สูงกว่าผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ค าศัพท์ก่อนเรียน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2) นักศึกษามีความคิดเห็นท่ีดีต่อการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ส าหรับการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจ แบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

58254318 : Major (ENGLISH LANGUAGE TEACHING) 
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MISS KANTALADA KLINMUANG : TEACHING BUSINESS E–MAIL WRITING 
VOCABULARY BY USING SCAFFOLDING METHOD FOR THE FIRST YEAR OF HIGH 
VOCATIONAL STUDENTS AT NAKHON PATHOM VOCATIONAL COLLEGE THESIS 
ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR DR. BARAMEE KHEOVICHAI 

The purposes of this research were to: 1) compare the students’ 
achievement before and after learning English vocabulary through the scaffolding 
method and 2) survey the students’ opinions toward the scaffolding method. The 
sample consisted of one randomly selected class of 30 the first-year vocational 
students of Nakhon Pathom Vocational College, during the academic year 2019. The 
instruments used in the study included the lesson plans, pre-posttest, and 
questionnaire. Statistical analyses involved percentage, mean, standard deviation and 
dependent sample t-test. The results of the research were as follows. 1) The post-
test scores of the students’ learning English vocabulary through the scaffolding 
method were significantly higher than the pre-test scores at the 0.05 significance 
level. 2) The students have a positive attitude toward the use of scaffolding method 
to teach vocabulary for business e-mail writing. 
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บทท่ี 1  

บทน า 

1. ความเป็นมาและความส าคัญ 

 การก าหนดนโยบายเพื่อขับเคล่ือนการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาของประเทศไทยนั้น เกิดจาก
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะเวลา 20 ปี ต้ังแต่ พ.ศ. 2560 – 2579 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 
2560 – 2564  เพื่อให้การพัฒนาด้านการศึกษาของอาชีวศึกษา สอดคล้องกับนโยบายของการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพของก าลังคนตามยุทธศาสตร์ชาติ    ซึ่งก าลังคนอาชีวศึกษาต้องมีสมรรถนะท่ี
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ ท่ีมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ซึ่ง
หนึ่งในตัวช้ีวัดท่ีส าคัญให้สู่มาตรฐานสากล คือการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ (CEFR)  (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2560)   การจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษของส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จะแตกต่างจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีสอนภาษาอังกฤษเพื่อไปใช้ในวิชาชีพ (จตุรนต์ ฉายแสง, 2557) การยกระดับ
อาชีวศึกษาไทยสู่สากล รัฐบาลมีความต้องการยกระดับการเรียนการสอนอาชีวศึกษาไทยให้เป็น
ศูนย์กลางอาชีวศึกษาอาเซียน รัฐบาลมีนโยบายการส่งเสริมการยกระดับภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะ
ด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษของนักเรียนอาชีวศึกษาเป็นการเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพมาก
ยิ่งขึ้น (ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2562)   

การส่ือสารทักษะภาษาอังกฤษประกอบด้วย 4 ทักษะ คือ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียน ทักษะท่ีกล่าวมาข้างต้นมีส าคัญในการติดต่อส่ือสารท้ังหมด แต่พื้นฐานของทักษะ
เหล่านั้นผู้เรียนท่ีเรียนภาษาในฐานะภาษาต่างประเทศมีความจ าเป็นต้องมีความรู้ค าศัพท์มาก 
(Alqahtani, 2015) เนื่องจากการมีความรู้ค าศัพท์ท่ีจ ากัดจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนภาษา และท า
ให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนภาษาลดลง (Sedita, 2005) ซึ่งสอดคล้องกับปัญหาส่วนใหญ่ของ
ปัญหาด้านผู้เรียน ท่ีพบมากท่ีสุด คือ นักเรียนขาดความมั่นใจในการพูดส่ือสารภาษาอังกฤษ ซึ่งมา
จากการท่ีนักเรียนเขินอาย ไม่กล้าแสดงออก อันเนื่องมาจากมีวงค าศัพท์ท่ีจ ากัดและพื้นฐานความรู้ท่ี
แตกต่างกัน (ณัฎนรีย์ ฤทธิรัตน์, 2557; ประมาณ อุ่นพิมาย, 2561) นอกจากนี้ยังส่งผลต่อปัญหาด้าน
ทักษะการเขียน ซึ่งเป็นประเด็นท่ีส าคัญ และท้าทายความสามารถของครูผู้สอน ในการจัดการในช้ัน
เรียนกระตุ้นผู้เรียน การใช้เทคโนโลยี และวิธีการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกันของผู้เรียนในรายบุคคล (Ali & 
Ramana, 2018) 
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การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีจะช่วยพัฒนาทักษะการเรียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ท่ี
ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความหมาย และการน าค าศัพท์ไปใช้ และมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้าง
ศักยภาพออกมาได้ด้วยตนเอง โดยได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อน และครู  คือ วิธีการเรียนการสอน
โดยใช้กลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) เป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดของ Vygotsky (1978) 
กล่าวถึง แนวคิดการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ (The zone of proximal development 
หรือ ZPD) คือ ความแตกต่างระดับพัฒนาการท่ีแท้จริงของเด็กในการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง และ
การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพโดยได้รับการช่วยเหลือจากบุคคลท่ีมีความสามารถมากกว่า เป็นแนวคิด
ท่ีอยู่บนพื้นฐานทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมเชิงสังคม (Social constructivism) มีการน าแนวคิด ZPD ไป
ใช้ในการศึกษาโดยเน้นความส าคัญในส่วนของการพัฒนาความสามารถผู้เรียน เมื่อได้รับการช่วยเหลือ
จากผู้ท่ีมีประสบการณ์มากกว่า ค่อยๆสร้าง “นั่งร้าน” (scaffolding) ให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองไปเรื่อย ๆ บนฐานความรู้เดิมท่ีตนเองมีอยู่ จนสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง จากกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ นั่งร้านหรือส่ิงท่ี ช่วยเหลือผู้เรียนนั้นเป็นเพียงแค่
ช่ัวคราว เมื่อผู้เรียนสามารถท าได้ด้วยตนเอง ครูต้องค่อยๆถอดนั่งร้านหรือความช่วยเหลือออกมา 
(Hardjito, 2010) 

จากผลงานวิจัยท่ีแสดงให้เห็นว่า วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ เป็นวิธีการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพท่ีช่วยให้การเรียนภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพ เนื่องมาจากวิธีการสอนส่วนใหญ่ผู้เรียน
ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อน หรือครูท่ีมีประสบการณ์ความรู้ ความเข้าใจมากกว่า และการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เรียน ดังเช่น งานวิจัยของ 
รสสุคนธ์ สุโพธิ์ (2562) ท่ีใช้กลยุทธ์การเสริมต่อการเรียนรู้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน
จังหวัดพะเยา ด้านการสอนค าศัพท์ในขั้นตอนก่อนการเขียน ในการระดมความคิดด้านค าศัพท์ การ
เขียนค าศัพท์ และการเรียบเรียงค าศัพท์ เพื่อใช้ในการเขียนประโยคภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการเรียนรู้
กับเพื่อนร่วมช้ัน โดยให้นักเรียนกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง ช่วยนักเรียนกลุ่มอ่อนในด้านการเรียนรู้
ค าศัพท์จนสามารถเลือกใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีสามารถส่ือความหมายต่อพัฒนาการเขียน
ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง วัชรพงษ์ หวันสมาน (2558) ได้ใช้วิธีการเสริมต่อศักยภาพทางการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจผ่านเฟซบุ๊ค ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงช้ันปีท่ี 2 
สาขาธุรกิจสถานพยาบาลของวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้วิจัยได้ใช้
กระบวนการเสริมต่อศักยภาพทางการเรียนรู้ผ่านเฟซบุ๊คในวิธีการสอนอ่าน มีการแลกเปล่ียนข้อมูล
ความหมายค าศัพท์ท่ีใช้กันในระหว่างผู้เรียน และครูมีบทบาทในการช้ีน า และประคับประคองให้
นักศึกษา เกิดองค์ความรู้และความเข้าใจรายละเอียดเนื้อหาท่ีถูกต้องในการอ่านภาษาอังกฤษ ซึ่ง
พบว่ามีผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านสูงขึ้น 
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ในฐานะของผู้เรียนสายอาชีพหรืออาชีวศึกษา การพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษให้ได้
ประสิทธิภาพเป็นส่ิงส าคัญ ผู้เรียนจึงมีความจ าเป็นท่ีต้องเรียนรู้ค าศัพท์สายอาชีพส าหรับภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสารทางธุรกิจท่ีสามารถน าไปใช้ในการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษในระดับ TOEIC (Test 
of English for International Communication)  ซึ่ ง เป็นข้อสอบมาตรฐานในการวัดทักษะ
ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ ส าหรับประเทศไทยนั้น มีหลายหน่วยงานและสถาบันต่าง ๆ ท่ีต้องการผล
คะแนนสอบ TOEIC ส าหรับการพิจารณารับสมัครงาน หรือปรับเงินเดือน (สิริรักษ์ ทารักษ์, 2557)
ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพของผู้เรียนอาชีวศึกษาให้เป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงานใน
อนาคต ตามนโยบายการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

การเรียนภาษาอังกฤษในส่วนของการติดต่อส่ือสารทางธุรกิจภายในประเทศหรือระหว่าง
ประเทศนั้น การติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นท่ียอมรับอย่างแพร่หลาย คือการติดต่อส่ือสาร
เชิงธุรกิจผ่านทางการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือการเขียนอีเมล์ท่ีหลายคนรู้จักกันดี ถือว่าการ
ติดต่อส่ือสารผ่านทางการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เป็นจดหมายท่ีเป็นทางการในยุคดิจิทัล ซึ่งการ
เขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจภาษาอังกฤษเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีผู้เรียนควรศึกษาไว้เพื่อเป็นทักษะท่ี
จ าเป็นในสถานประกอบการในอนาคต (Wang & Shen, 2019) ดังนั้นจุดเริ่มต้นของการเรียน
ภาษาอังกฤษส าหรับการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจ ผู้เรียนควรมีความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ 
ในเรื่องของการเขียนค าศัพท์ ความหมายของค าศัพท์ท่ีใช้ให้เหมาะสมและถูกต้องกับประเภทของการ
เขียนจดหมายอิเล็กกทรอนิกส์ 

งานวิจัยนี้จึงสนใจศึกษา เรื่อง การสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับการเขียนจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจโดยใช้วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding Method) 
ส าหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ซึ่งมีเป้าหมาย
ในการน ามาใช้เพื่อพัฒนาและเสริมทักษะการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยแต่ละขั้นตอนของ
กิจกรรมการเรียนการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษมีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย และ
แนวทางประเมินผลความรู้ความสามารถในการใช้ค าศัพท์ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนในการใช้ค าศัพท์เพื่อการ
ส่ือสารในการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจ 
 

2. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวป้อนเข้า 

(Input) 

กระบวนการ 

(Process) 

ผลลัพธ ์

(Output) 

❖ ก าหนดหัวข้อท่ีใช้สอน 

ส าหรับการทดลอง วิเคราะห์

❖ ก าหนดเนื้อหาและค าศัพท์ 

ภาษาอังกฤษท่ีสอดคล้องกับการ

❖ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ้

ค าศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจของ
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ตัวป้อนเข้า 

(Input) 

กระบวนการ 

(Process) 

ผลลัพธ ์

(Output) 

จากค าอธิบายรายวิชา 

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร

ธุรกิจและสังคม หลักสูตร

แกนกลาง และกรอบอ้างอิง

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

ท่ีเป็นสากลของสภายุโรป 

(CEFR) ด้านทักษะการเขียน 

❖ สังเคราะห์ทฤษฎีวิธีการ 

สอนแบบกลวิธีเสริมต่อการ

เรียนรู้จากงานวิจัยนักวิชาการ 

 

เขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิง

ธุรกิจ 

❖ การจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนท่ีสอดคล้องกับวิธีการ

สอนแบบกลวิธีเสริมต่อการ

เรียนรู ้

❖ ก าหนดแบบฝึกหัดและ 

แบบทดสอบส าหรับการวัดและ

ประเมินผล 

นักศึกษา 

❖ ความคิดเห็นของนักศึกษา 

ท่ีมีต่อวิธีการสอนแบบกลวิธี

เสริมต่อการเรียนรู้ในการสอน

ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

ส าหรับการเขียนจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ 

 

ตารางท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

3. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับการเขียนจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงระดับช้ันปีท่ี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษา
นครปฐม ก่อนและหลังเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ 

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงระดับช้ันปีท่ี 1 วิทยาลัย
อาชีวศึกษานครปฐมท่ีมีต่อการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิง
ธุรกิจโดยใช้วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ 
 

4. ค าถามการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ค าศัพท์ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงระดับช้ันปีท่ี 1  
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลังการเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้สูงกว่า
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ค าศัพท์ก่อนเรียนหรือไม่ 
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2. นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงระดับช้ันปีท่ี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม มีความ 
คิดเห็นต่อการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหนับการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจ โดยใช้
วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้อย่างไร 
 

5. สมมติฐานการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ค าศัพท์ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงระดับช้ันปีท่ี 1  
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลังการเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้สูงกว่า
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ค าศัพท์ก่อนเรียน 

2. นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงระดับช้ันปีท่ี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม มีความ 
คิดเห็นท่ีดีต่อการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจ โดยใช้
วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ 
 

6. ขอบเขตการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากร คือ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงระดับช้ันปีท่ี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 

นครปฐม แผนกวิชาการบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีลงทะเบียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจและสังคม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 3 ห้องเรียน รวม 80 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงระดับช้ันปีท่ี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 

นครปฐม แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ท่ีก าลังศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจและสังคม ภาคเรียนท่ี 
2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 1 ห้องเรียน นักเรียนจ านวน 30 คน ได้มาจากวิธีการสุ่มอย่างง่าย  

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรต้น ได้แก่ วิธีการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับการเขียนจดหมาย 

อิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ 
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้านค าศัพท์การเขียนจดหมาย 

อิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจ 2) ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้การ
สอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลองอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์  

สัปดาห์ละ 2 คาบ คาบละ 60 นาที รวม 8 คาบ  
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7. นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ หมายถึง วิธีการสอนท่ีช่วยเสริมสร้างศักยภาพ 
ความรู้ของผู้เรียน โดยผ่านกระบวนการทางสังคม ในการแลกเปล่ียน โดยอาศัยความสามารถจากผู้ท่ี
มีความสามารถสูงกว่า เช่น ครู หรือเพื่อนร่วมช้ันท่ีเก่งกว่า จนผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอด และ
ความสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง วิธีการท่ีช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนค าศัพท์แบบกลวิธีเสริมต่อ
การเรียนรู้ โดยผสมผสานแนวคิดและกระบวนการวิธีการสอนแบบกลวิธี เสริมต่อการเรียนรู้ 
(Scaffolding method) ต า ม แ น ว คิ ด ข อ ง  Anghileri (2006); Moro (2010); Sulindra and 
Mandala (2015); Walqui (2006) ดังต่อไปนี้ 

1) ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Purpose Clarification) การน าเข้าสู่บทเรียนโดย 

การช้ีแจงวัตถุประสงค์การเรียนการสอน 

2) การวิเคราะห์รูปแบบ (Analysing the model) ครูให้นักศึกษาได้รู้จักรูปแบบและ 

เนื้อหาท่ีใช้สอนตามหัวข้อท่ีก าหนดตามวัตถุประสงค์ในการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจ  

3)  เนื้อหา (Contextualizing) การสอนค าศัพท์ส าหรับการเขียนอีเมล เรื่อง การส่ังซื้อ

สินค้า การเสนอขายสินค้า การสมัครงาน และการเชิญประชุม จ านวน 10 – 13 ค า โดยการอธิบาย

ความหมายเป็นภาษาอังกฤษ และยกตัวอย่างประโยค พร้อมท้ังรูปภาพประกอบ และการสรุป

ความหมายเป็นภาษาไทยร่วมกันระหว่างครูและนักศึกษา 

4)  เช่ือมโยงความรู้จากประสบการณ์ เดิมของนักเรียนและความรู้ใหม่  (Schema 

building) การทบทวนความรู้ค าศัพท์จากการท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน ในการเรียงค าตัวอักษรค าศัพท์

ภาษาอังกฤษ การจับคู่ระหว่างค าศัพท์และความหมายภาษาอังกฤษ และการเรียงประโยค

ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 

5)  ตรวจสอบความถูกต้องความเข้าใจของนักเรียน จากครูและเพื่อนร่วมชั้น (Checking  

understanding) การท าแบบฝึกหัดทบทวนความรู้ พร้อมกันท้ังช้ันเรียน เพื่อเป็นการทบทวนความรู้

ของนักศึกษาเกี่ยวกับค าศัพท์ท่ีเรียนไป 

6)  การน าเสนอเนื้อหา (Text representation) การทดสอบความรู้หลังเรียน โดยการให้ 

นักศึกษาน าค าศัพท์มาเติมในประโยคให้สมบูรณ์ และเรียงล าดับเนื้อหาส าหรับการเขียนจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ 
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2. ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ หมายถึง คะแนนความสามารถในการ 

ท าแบบฝึกหัดค าศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจท้ายบทเรียน และคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน หลังส้ินสุด
การทดลองสอน จ านวน 4 เรื่อง ดังนี้ การส่ังซื้อสินค้า การเสนอขายสินค้า การสมัครงาน และการ
เชิญเข้าร่วมประชุม 

3. นักศึกษา หมายถึง ผู้ท่ีก าลังศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 1 สาขา 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจและสังคม ภาค
เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 
 

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนส าหรับการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ สามารถเป็น 
แนวทางส าหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในการน ากิจกรรมท่ีครูผู้สอนเห็นว่าเหมาะสมกับคุณลักษณะ
ของผู้เรียนภาษาอังกฤษในช้ันเรียนนั้น เพื่อพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วย
วิธีการสอนท่ีสนุกสนาน และไม่น่าเบ่ือ ท าให้การเรียนภาษาอังกฤษง่ายข้ึน 

2. งานวิจัยนี้สามารถเป็นแนวทางหรือต่อยอดเพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยเชิงคุณภาพหรือเชิง 
ทดลองส าหรับผู้ท่ีสนใจน าแนวคิดกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ไปท าวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน  
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บทท่ี 2  

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย

ดังต่อไปนี้ 

1. กลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding method) 

1.1   ความหมายและทฤษฎีของกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ 

1.2   ประเภทและองค์ประกอบของกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ 

1.3   ลักษณะของกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ 

1.4   การจัดการเรียนการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ 

2. การสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

2.1   ความหมายของค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

2.2   ความส าคัญของค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

2.3   องค์ประกอบของค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

2.4   หลักการเลือกค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

2.5   วิธีการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

2.6   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนค าศัพท์ 

2.7   เกณฑ์การประเมินการเรียนรู้ค าศัพท์ 

3. การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในภาษาอังกฤษธุรกิจ 

3.1   ความส าคัญของภาษาอังกฤษธุรกิจ 

3.2   ประเภทของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจ 

3.3   การเลือกค าศัพท์ภาษาอังกฤษในการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

4. สมรรถนะทักษะการเขียนของอาชีวศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  

4.1   กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) 

4.2   กรอบมาตรฐานสมรรถนะของอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

4.3   ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจและสังคม 

 



  9 

4.4   การวิเคราะห์เนื้อหาส าหรับการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับการเขียนจดหมาย 

  อิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจ 

5. เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

5.1   งานวิจัยในประเทศ 

5.2   งานวิจัยต่างประเทศ 

 

1.   เอกสารเกี่ยวกับกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ 

1.1   ความหมายและทฤษฎีของกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ 

  กลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding method) คือ กระบวนการสอนท่ีนักวิชาการ

เปรียบเทียบการสอนเสมือนนั่งร้านท่ีใช้ส าหรับการก่อสร้างอาคารให้สูงขึ้น จนกระท่ังอาคารเสร็จ

สมบูรณ์ นั่งร้านก็จะถูกถอดออกไป ดังนั้น กลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ คือ กระบวนการสอนท่ีช่วย

เสริมสร้างศักยภาพความรู้ ทักษะ และพัฒนาการของผู้เรียน  (Hammond, Jenifer, & Gibbon, 

2001) นอกจากนี้ยังหมายถึง วิธีการสอนท่ีส่งเสริมให้คนท่ีมีความสามารถเก่งกว่าช่วยเหลือคนท่ีมี

ความสามารถอ่อนกว่า จนท าให้สามารถบรรลุจุดประสงค์ร่วมกัน (Stuyf, 2002) 

กลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ เป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดจากทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมเชิงสังคม 

(Social constructivism) ของ Vygotsky (1978) ไวก็อตสกี้เช่ือว่า การเรียนของมนุษย์แบ่งออกเป็น 

2 ระดับ คือ ระดับสังคมและระดับบุคคล ในระดับสังคมเกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ท าให้เกิด

การเรียนรู้จนกลายเป็นความคิดรวบยอดของตนเอง  ซึ่งการจัดการเรียนรู้นั้นต้องค านึงถึงระดับ

พัฒนาการ 2 ระดับ คือ ระดับพัฒนาการท่ีเป็นจริง (Actual Development Level) หมายถึง 

ผู้เรียนมีระดับเชาวน์ปัญญาท่ีตนเป็นอยู่  และระดับพัฒนาการท่ีสามารถไปให้ถึง (Potential 

Development Level) หมายถึง ความสามารถท่ีสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองหลังจากได้รับ

ค าแนะน า ซึ่งพื้นท่ีรอยต่อพัฒนาการมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล (Zone of proximal 

development) ในการจัดการเรียนการสอน จะต้องน าระดับความสามารถท่ีผู้เรียนมีอยู่พัฒนาไป

จนถึงเต็มศักยภาพของผู้เรียนได้ โดยมีการใช้กลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ หรือ Scaffolding คือ การ

ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ท่ีมีความสามารถมากกว่า หรือกิจกรรมการสอนและค าแนะน าช้ีแนะ

แนวทาง ท่ีช่วยให้ผู้เรียนแสดงศักยภาพ ในการท าภาระงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนเมื่อนักเรียนมี

ความรู้ความเข้าใจ และสามารถท าภาระงานได้ด้วยตนเอง (ทิศนา แขมมณี, 2557) 
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ภาพประกอบที่ 1 พืน้ท่ีรอยตอ่พฒันาการ (Zone of proximal development) 
จากข้อมูลเบื้องต้น สรุปได้ว่า กลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ หมายถึง วิธีการสอนท่ีได้แนวคิดมา

จากนักจิตวิทยา Vygotsky (1978) ท่ีช่วยเสริมสร้างศักยภาพความรู้ของผู้เรียน โดยผ่านกระบวนการ

ทางสังคม ในการแลกเปล่ียน โดยอาศัยความสามารถจากผุ้ท่ีมีความสามารถสูงกว่า เช่น ครู หรือ

เพื่อนร่วมชั้นที่เก่งกว่า จนผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอด และความสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 

 

1.2   ประเภทและองค์ประกอบของกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้  

  กลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้มีนักวิชาการจ านวนหนึ่งท่ีแบ่งประเภทกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้  

ประกอบด้วย 3 ระดับ Van Lier (1996); Walqui (2006 อ้างถึงใน Boblett,2012) กล่าวว่า ท้ัง 3 

ระดับนี้จะมีผลเกี่ยวเนื่องซึ่งกนัและกันดังนี้ ดังนี้  

1.   Macro–scaffolding ความสัมพันธ์กับความก้าวหน้าของหลักสูตรของหลักสูตรท่ีเรียน 

กลวิธีเสริมต่อประเภทนี้ เพื่อสัมพันธ์กับความรู้ท่ีจ าเป็นต้องเรียน ขั้นตอนนี้ครูต้องเสริมศักยภาพทาง

ภาษาและกิจกรรมท่ีจะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝนการใช้ภาษาในภาระงานท่ีแตกต่างกัน(Dansie, 2013) 

เช่น การทักทายอย่างง่าย การบรรยายกิจวัตรประจ าวัน เป็นต้น ใจความส าคัญของขั้นนี้ประกอบด้วย  

1.1   ครูมีเป้าหมายท่ีชัดเจน 

1.2   ครูเข้าใจและสามารถใช้ภาษาให้สอดคล้องกับภาระงาน 

1.3   ความรู้และความสามารถท่ีแท้จริงของนักเรียน 

1.4   ความต่อเนื่องของภาระงานท่ีช่วยพัฒนาให้นักเรียนถึงเป้าหมาย 

1.5   ความรับผิดชอบในการท าภาระงานให้ส าเร็จในแต่ละช้ินของภาระงาน 
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2.   Meso–Scaffolding รูปแบบของกิจกรรมในแผนการสอน ภาระงานและกิจกรรมสร้าง

ให้มีความซับซ้อนและท้าทาย เช่น การฝึกฟังค าศัพท์ และการอภิปรายเนื้อหาจากหัวข้อท่ีฟัง โดยใช้

กิจกรรมการเขียน และสุดท้ายให้แต่ละกลุ่มน าเสนอหัวข้อ 

3.   Micro–Scaffolding ครูมีปฏิ สัมพันธ์พูดคุยกับนักเรียน หลังจากท ากิจกรรมเสร็จ

องค์ประกอบท้ัง 3 ข้อท่ีกล่าวมา กลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ก่อให้เกิดแหล่งท่ีมาของความรู้จาก 

ผู้เช่ียวชาญ นักเรียนท่ีอยู่ในระดับความรู้เดียวกัน ผู้เรียนท่ีมีความรู้ต่ ากว่าได้รับความช่วยเหลือให้

เข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น และสุดท้ายการท างานด้วยตนเองท่ีได้รับรู้จากประสบการณ์ 

Van de Pol, Volman, and Beishuizen (2010) ได้สังเคราะห์คุณค่างานเขียนการจ าแนก

แนวคิด Scaffolding ของ Tharp and Gallimore (1992); Wood, Bruner, and Ross (1976) 

จ าแนก Scaffolding เป็น  2 ประเภท ประเภทแรก คือ กลวิธี เสริมต่อการเรียนรู้แบบต้ังใจ

(Scaffolding intentions) เช่น Metacognitive (อภิปัญญา) Cognitive (พุทธิปัญญา) หรือ Affect 

(ผลท่ีได้รับ) ซึ่งลักษณะการเรียนรู้และขั้นตอนโดยวิธีการเสริมต่อ มีท้ังหมด 5 ข้อ ดังนี้ 

1.   Direction maintenance การด าเนินการเรียนรู้ไปสู่เป้าหมายและยังคงรักษ า

จุดประสงค์การเรียนรู้ของนักเรียน 

2.   Cognitive structuring ครูเตรียมค าอธิบายและเช่ือมั่นในวิธีการจัดการเรียนสอนท่ี 

ถูกต้อง 

3.   Reduction of the degree freedom ส่ิ ง ไห น ท่ี นั ก เรี ย น ไม่ ส าม ารถ แ ส ด ง

ความสามารถในภาระนั้นได้ ดังนั้นครูควรช่วยจัดกิจกรรมท่ีท าให้ภาระงานนั้นง่ายข้ึน 

4.   Recruitment ครูท าให้นักเรียนสนใจในภาระงานและช่วยเหลือนักเรียนในภาระงาน 

5.   Contingency management/Frustration control ส่ิงท่ีอ านวยความสะดวกการ

แสดงความสามารถของนักเรียนด้วยวิธีการให้รางวัลและการลงโทษท่ีช่วยกระตุ้นความสนใจของ

นักเรียนโดยท่ีป้องกันไม่ให้นักเรียนเกิดความไม่พอใจ 

ประเภทสอง คือ กลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้แบบมีความหมาย (Scaffolding means)  

ประกอบด้วย 6 อย่างดังนี้ 

1.   ผลสะท้อนกลับ (Feeding back) การจัดเตรียมข้อมูลให้นักเรียนประเมิน 

ความสามารถด้วยตัวเอง 

2.   การพูดเป็นนัย (Hints) ครูให้ค าแนะน านักเรียนเพื่อพัฒนางานในครั้งหน้า 
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3.   การสอน (Instructing) ครูบอกนักเรียนว่าก าลังท าอะไร ท าอย่างไร และท าเพื่ออะไร 

เมื่อส่ิงนั้นเสร็จส้ินแล้ว 

4.   การอธิบาย (Explaining) ครูเตรียมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความกระจ่างให้นักเรียน 

5.   การสร้างแบบจ าลอง (Modelling) ส่ิงท่ีเตรียมไว้เพื่อการเลียนแบบ เช่น การสาธิตใน 

ทักษะเฉพาะ 

6.   การตั้งค าถาม (Questioning) การถามค าถามนักเรียนถึงส่ิงท่ีได้รับในความรู้คิดของ 

นักเรียน 

สรุปได้ว่า องค์ประกอบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ ท่ีนักวิชาการได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับกลวิธี

เสริมต่อการเรียนรู้มีหลายประการท่ีคล้ายกัน ท่ีช่วยเสริมสร้างศักยภาพความสามารถของนักเรียน จน

สามารถท างานนั้นได้ด้วยตนเอง ประกอบด้วย ครูมีจุดประสงค์การเรียนรู้และจุดหมายปลายทางของ

เนื้อหาท่ีจัดเตรียมให้นักเรียนอย่างชัดเจน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในภาระงานท่ีให้

นักเรียนท านั้นต้องถูกกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยครูและเพื่อนร่วมช้ันช่วยท ากิจกรรมให้ส าเร็จลุล่วงไป

ด้วยกัน 

 

1.3   ลักษณะของกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ 

  กลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ท่ีใช้ส าหรับการสอนนั้น นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวลักษณะท่ี

คล้ายคลึงจาก Sulindra and Mandala (2015); L. Van Lier (2004); Wood et al. (1976); 

Zhang, Chen, and Feng (2008 อ้างถึงใน จักรพันธ์ สีหานาถ, 2559) ดังนี้  

1.   การก าหนดจุดประสงค์และล าดับขั้นการสอนท่ีชัดเจน (Provide clear direction 

and purpose) การช้ีแจงวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดภาพใหญ่ของจุดมุ่งหมายของแต่ละ

กิจกรรม และเกิดกระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการทางความคิดท่ีชัดเจนเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน ท า

ให้เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ เมื่อผู้เรียนเข้าใจภาพรวมของการเรียนรู้จากจุดประสงค์แล้ว  

2.   ภาระงานหรือกิจกรรมท่ีมอบหมายให้ผู้เรียนต้องมีความชัดเจนและการสร้างแรงจูงใจ 

อย่างต่อเนื่อง (Direct Maintenance) โดยการสร้างความท้าทายให้ ผู้เรียนสนใจในกิจกรรมนั้น 

เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียนไม่ออกนอกเส้นทางกระบวนการเรียนรู้ท่ีจัดเตรียมให้  
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3.   ภาระงาน ท่ีมอบหมายนั้น ต้องไม่ยุ่ งยาก โดยการย่อยภาระงานเป็นย่อย ๆ 

(Reduction in degree of freedom) ตามท่ี ได้กล่าวว่า การลดงานให้เป็นย่อย ๆ ซึ่งภาระงานแต่

ละช้ินนั้น จะมีทักษะท่ีจ าเป็นท่ีง่ายต่อการป้อนข้อมูลให้ผู้เรียนได้เข้าใจเนื้อหาในบทเรียนนั้นได้อย่าง

ลึกซึ้ง  

4.   การประเมนิผลท่ีชัดเจน (Clarify assessment) ประกอบด้วย การประเมินตนเอง  

การประเมินผลระหว่างเพื่อนร่วมชั้น หรือการประเมินผลระหว่างกลุ่ม เป็นการช้ีจุดส าคัญข้อบกพร่อง

หรืองานท่ีท าอยู่ โดยศึกษาได้จากรายละเอียดการประเมินท่ีช่วยก าหนดคุณภาพงานให้ผู้เรียนทราบ  

5.   การช้ีให้ผู้เรียนเห็นถึงแหล่งข้อมูลท่ีมีคุณค่า (Point student to worthy sources)  

การจัดเตรียมแหล่งข้อมูลหรือบรรยากาศท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน เพื่อเป็นแนวทางท่ีช่วยแก้ปัญหา

ของผู้เรียนท่ีก าลังเผชิญอยู่ เพื่อลดความสับสนและเวลาในการเข้าถึงข้อมูล 

สรุปได้ว่า ลักษณะของวิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ ควรจะมีข้ันตอนการสอนท่ี 

ชัดเจนในเรื่องของจุดประสงค์ การล าดับเนื้อหา และกิจกรรม เพื่อมุ่งไปสู่ภาระงานท่ีเตรียมไว้ส าหรับ

ผู้เรียน รวมถึงการมีแหล่งข้อมูลท่ีดีท่ีช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในบทเรียนนั้น และการประเมิน

ช้ินงานต้องมีความชัดเจนเพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบคุณภาพของงาน 

 

1.4   การจัดการเรียนการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ 

  จากลักษณะกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ท่ีกล่าวมาข้างต้น โดยลักษณะการจัดการเรียนการ

สอนท่ัวไปเป็นวิธีการท่ีช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ โดยอ้างอิงจากทฤษฎีคอนสตรัคติ

วิสต์ ท่ีได้รับความช่วยเหลือจากผู้ท่ีมีประสบการณ์หรือมีความรู้มากกว่า จากครูหรือเพื่อนท่ีเก่งกว่า 

ช่วยเพื่อนท่ีอ่อนกว่า ซึ่งเริ่มจากการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนจากครูท่ีมีประสบการณ์ โดย  

Van Lier (1996) ได้กล่าวถึงหลักการในการน ากระบวนการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ ดังนี้ 

1.   การสร้ างบริบทการเรียนรู้  (The principle of contextual support) ภายใต้

ส่ิงแวดล้อมท่ีท้าทายมีวัตถุประสงค์การสอนชัดเจน มีการสาธิตให้ผู้เรียนเห็นตัวอย่าง มอบหมาย

ช้ินงานให้ผู้เรียนร่วมลงมือท าด้วยกัน 

2.   การสร้างความต่อเนื่อง (The principle of continuity) ก าหนดภาระหน้าท่ีท่ีผู้เรียน

ต้องท าเป็นประจ า เช่น ก าหนด วัน เวลา และบทบาทของผู้เรียนให้ชัดเจน การมอบหมายการบ้าน

เพื่อความเข้าใจ 
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3.   การสร้างความสัมพันธ์ในการท างานร่วมกัน (The principle of intersubjectivity)  

โดยให้ผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อื่นในบรรยากาศท่ีเอื้ออ านวย 

4.   การสร้างความล่ืนไหลให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ (The principle of flow) 

การสร้างบทเรียนท่ีมีความท้าทายเหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน รอผู้เรียนพร้อมและ

ปฏิสัมพันธ์ในการเรีนด้วยตนเอง 

5.   การส่งผู้เรียนให้ถึงฝ่ัง (The principle of handover) เกิดจากการสังเกต หรือการ

เอาใจใส่การสอนของผู้สอนจนกระท่ังผู้เรียนแสดงความคิดเห็นหรือท างานท่ีรับมอบหมายถูกต้องแล้ว

พร้อมท่ีจะเรียนหัวข้อต่อไป 

 จากหลักการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ เริ่มต้นจากการสร้างบริบททางการเรียนรู้ 

เป็นการช่วยเหลือให้ผู้เรียนเข้าใจกับส่ิงท่ีเรียนรู้ เรียนไปเพื่ออะไร และมีการจัดกิจกรรมและภาระงาน

ท่ีต่อเนื่องเหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน และการสร้างบรรยากาศการปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น

ในระหว่างการเรียนรู้และการท างานร่วมกัน เพื่อให้เกิดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ท่ีอยู่ภายใต้การ

ก ากับดูแลของครูผู้สอน ตามท่ี Wood et al. (1976) ได้กล่าวไว้  

กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามขั้นตอนการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ของ 

Walqui (2006) ได้กล่าวถึงกระบวนการกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้มาใช้ในการสอนภาษาอังกฤษโดยมี

หลักการดังนี้ 

1.   ต้นแบบ (Modelling) ครูควรมีตัวอย่างงานท่ีอธิบายชัดเจน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

พัฒนาช้ินงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างถูกต้อง เช่น การให้ตัวอย่างรายงาน การใช้แผนผัง รูปภาพ หรือ

ตารางประกอบการสอน  

2.   การเช่ือมโยง (Bridge) ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ ความเข้าใจท่ีได้รับใหม่กับ

ความรู้เดิมของผู้เรียน เช่น การระดมสมอง การต้ังค าถาม อย่างเช่น ครูให้ผู้เรียนได้แสดงความรู้เดิม

หรือประสบการณ์ท่ีพบเจอในชีวิตประจ าวันท่ีเกี่ยวข้องกับหัวข้อท่ีสอน 

3.   เนื้อหา (Contextualizing) การเตรียมเนื้อหาท่ีสอดคล้องกับประสบการณ์ของผู้เรียน  

ท่ีท าให้ผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การสอนค าศัพท์ท่ีผู้เรียนพบเจอใน

ชีวิตประจ าวัน 
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4.   การสร้างโครงสร้างความรู้ (Schema building) การให้ผู้เรียนเข้าใจภาพรวมและ

จุดประสงค์ของเนื้อหา ก่อนเข้าสู่รายละเอียดของเนื้อหา เช่น การใช้แผนผังค า การให้ความหมายของ

ค าศัพท์ก่อน 

5.   การน าเสนอเนื้อหา (Text representation) การน าเสนอเนื้อหารูปแบบใหม่ เพื่อช่วย

ให้ผู้เรียนได้เลือกวิธีการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม เช่น การแสดงบทบาทสมมติจากบทเรียน 

6.   การพัฒนาระดับอภิปัญญา (Meta-cognitive development) การช่วยให้ผู้เรียนรู้ว่า

ก าลังเรียนอะไรในระหว่างท่ีท ากิจกรรม สามารถประเมินและปรับปรุงความสามารถของตนเองได้ใน

ระหว่างท่ีท ากิจกรรม เช่น การให้เกณฑ์การตรวจคะแนนก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลังเรียน 

 ซึ่งคล้ายคลึงกับขั้นตอนการสอนของ Moro (2010) แต่มีเพียงขั้นตอนการสอน 2 ขั้นเท่านั้น

ท่ีแตกต่างจากขั้นตอนการสอนของ Walqui (2006) ดังนี้ 

1.   การก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ชัดเจน (Purpose Clarification) มีการช้ีแจง

จุดประสงค์การเรียนรู้เนื้อหาให้ผู้เรียนทราบก่อนเริ่มกิจกรรม  

2.   การท างานร่วมกันเป็นทีม (Collaboration skill) ครูให้นักเรียนท างานร่วมกันเป็น

กลุ่มระหว่างผู้เรียนเก่งกว่า ผู้เรียนท่ีอยู่ในระดับเดียวกัน และผู้เรียนท่ีอ่อนกว่า โดยครูผู้สอนเป็นผู้ช่วย

และก าหนดกิจกรรมท่ีสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ เป็นกิจกรรมท่ีท้าทาย ส่งเสริมการท างานร่วมกัน

เป็นกลุ่ม และมีความสนุก อย่างเช่น การใช้กิจกรรมเกม ตามท่ี Wallance (1982) ได้กล่าวไว้ว่า การ

ใช้เกมเป็นการเพิ่มแรงจูงใจในการเรียน เป็นการสร้างบรรยากาศให้ห้องเรียนมีความสุข สนุกสนาน 

และท าให้เกิดการส่ือสารอย่างแท้จริงในการเรียนรู้ภาษาเป้าหมาย นอกจากนี้ Berk and Winsler 

(1995 อ้างถึงใน ชัยวัฒน์ บวรวัฒนเศรษฐ์, 2559) ลักษณะของการช่วยเสริมต่อการเรียนรู้ท่ีมี

ประสิทธิภาพนั้น การจัดกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหากับกลุ่มผู้สอนกับผู้เรียน หรือ

กลุ่มผู้เรียนกับผู้เรียน ท่ีส าคัญคือ ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ซึ่งปรับ

โครงสร้างของงานและสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนพบกับความท้าทายอย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียนเกิด

ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สนุกสนาน และตอบสนองซึ่งกันและกัน 

นอกจากนี้ยังมีวิธีการสอนของ Anghileri (2006) ได้ก าหนดวิธีการสอนกลวิธีเสริมต่อการ 

เรียนรู้ท่ีได้แบ่งระดับการสอนแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
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       ระดับ 1 จัดสภาพแวดล้อม (Environmental Provision) จัดให้มีการเรียนท่ีมีความ

ร่วมมือกับเพื่อน หลังจากนั้นให้นักเรียนท าใบงาน เพื่อตรวจสอบงานด้วยตนเอง ครูคอยส่งเสริมให้

การสนับสนุน สนใจความร่วมมือของนักเรียนมากกว่าผลลัพธ์ของค าตอบ 

      ร ะ ดั บ ท่ี  2 อ ธิ บ าย  ท บ ท ว น  ป รั บ โค ร ง ส ร้ า ง  (Explaining, Reviewing and 
Restructuring) เป็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนโดยตรง แบ่งเป็น 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. แสดงตัวอย่างและเล่าเรื่อง(Showing and Telling)  
2. ทบทวน (Reviewing) ครูต้องให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาความเข้าใจของ 

นักเรียน  
3. ปรับโครงสร้าง (Restructuring) ท าให้ความคิดนักเรียนชัดเจนมากขึ้น เช่น การ 

จัดบริบทการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ให้เป็นเรื่องใกล้ตัวที่เข้าใจง่าย โดยแบ่งงานเป็นขั้นตอนย่อย ๆ 
หรือ ปรับความหมายของค าพูดแสดงวิธีคิดของนักเรียนให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น 

       ระดับ 3 พัฒนาการคิดเชิงมโนทัศน์ (Developing Conceptual Thinking)  

1. พัฒนาส่ือท่ีใช้เป็นตัวแทน ใช้ส่ือเป็นตัวแทนในการเรียนรู้ พัฒนาความเข้าใจผ่าน 

กิจกรรมท่ีนักเรียนท า 

2. สร้างความเช่ือมโยง โดยการแทรกแซงความคิดโดยใช้ค าใหม่หรือเขียนค าใหม่   

แต่มีความหมายเดิม 

3.   สร้างมโนทัศน์จากการสนทนา ครูน าวิธีคิดท่ีแตกต่างกันของปัญหาเดียวกันมา

น าเสนอหน้าช้ันเรียน แล้วร่วมสนทนากับนักเรียนถึงความคิดท่ีแตกต่างไปจากวิธีที่น าเสนอ 

วิธีการสอนด้านการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ของ Sulindra and 

Mandala (2015) ได้จัดขั้นตอนการสอน ดังนี้ 

1.   การอธิบาย (Describing) การอธิบายพื้นความรู้ของเนื้อหาท่ีสอน อาจมีการ

ยกตัวอย่างงานท่ีได้พบเห็นในชีวิตประจ าวัน เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจส่ิงท่ีจะเรียนรู้ในวันนี้ 

2.   การวิเคราะห์รูปแบบ (Analyzing the model) การหาลักษณะเฉพาะ ขั้นนี้ครู

อาจจะมีเป้าหมายให้นักเรียนหรือใช้ค าถามเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของนักเรียน 

3.   นักเรียนตรวจสอบผลงานของเพื่อน (Allow students to check their friends’  

work) จากกิจกรรมท่ีครูได้จัดเตรียมไว้ก่อนหน้านี้ ให้เพื่อนช่วยตรวจสอบผลงาน โดยครูจัดเตรียม

ตารางส าหรับการประเมินกิจกรรม 
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4.  ก า ร ต อ บ ก ลั บ แ ล ะ ก า ร เส ริ ม แ ร ง เ ชิ ง บ ว ก  (Feedback and positive 

reinforcement) การให้ผลสะท้อนกลับและการเสริมแรงเชิงบวกจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและ

ก าลังใจของนักเรียนมากยิ่งขึ้น 

5.   การให้ค าชมแก่นักเรียน (Praising the student) การช่ืนชมส าหรับความ

พยายามของนักเรียนท่ีพยายามอธิบายเนื้อหาได้ท่ีถูกต้อง เมื่อนักเรียนตอบค าถามถูกต้อง ครู

เสริมแรงเชิงบวก 

6.   นักเรียนพร้อม (Prompting students) เมื่อนักเรียนมีความรู้และความสามารถ

จากเนื้อหาและกิจกรรมท่ีครูได้เตรียมไว้ข้างต้น นักเรียนพร้อมแสดงความสามารถ 

7.   นักเรียนลงมือเขียนและปรับปรุงผลงาน (Writing and development) เมื่อครู

มั่นใจว่านักเรียนเข้าใจรูปแบบของการเขียน ครูให้นักเรียนลงมือเขียนและปรับปรุงงานเขียนของ

นักเรียน 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น นักวิชาการได้ก าหนดลักษะวิธีการสอนท่ีคล้ายคลึงกัน คือ การก าหนด 

วัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน เพื่อให้นักเรียนรู้จุดมุ่งหมายของการเรียน และการจัดกิจกรรมท่ีเน้นเพื่อนและ

ครู เพื่อช่วยนักเรียนเข้าใจเนื้อในบทเรียนมากยิ่งขึ้น จนกระท่ังนักเรียนสามารถท าได้ด้วยตนเองซึ่ง

เป็นไปตามลักษณะวิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ จึงสามารถสรุปขั้นตอนการสอนกลวิธี

เสริมต่อการเรียนรู้ ดังนี้ 

1.   ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Clarifying purpose) การจัดสภาพบรรยากาศ 

การเรียนให้ผู้เรียนทราบถึงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ว่าผู้เรียนเรียนไปเพื่ออะไร และหลังจากเรียนแล้ว

ผู้เรียนสามารถน าส่ิงท่ีได้เรียนไปใช้ท าอะไรต่อในชีวิตประจ าวัน 

2.   การวิเคราะห์รูปแบบ (Analyzing the model) การแสดงตัวอย่างช้ินงานให้

ผู้เรียนได้ร่วมกันวิเคราะห์รูปแบบงาน ครูมีการต้ังค าถาม เพื่อสอบถามความเข้าใจของเนื้อหากับ

ผู้เรียนเบ้ืองต้น ส่งผลให้ผู้เรียนสร้างผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.   เนื้อหา (Contextualizing) ครูเตรียมเนื้อหาท่ีตรงตามระดับความสามารถของ

ผู้เรียน รวมถึงค าอธิบาย และส่ือการเรียนการสอนท่ีง่ายต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้เรียน

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและการน าไปใช้ โดยก าหนดระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน วิธีการเรียนรู้ท่ี

ชัดเจน 
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4.   เช่ือมโยงความรู้จากประสบการณ์เดิมของนักเรียนและความรู้ใหม่ (Building 

schema) ครูจัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ ระหว่างนักเรียนและเพื่อนร่วมช้ันโดย

ทบทวนความเข้าใจของนักเรียนผ่านกิจกรรมกลุ่ม ใบงาน หรือการก าหนดสถานการณ์ใหม่ท่ี

คล้ายคลึงกัน  

5.   ตรวจสอบความถูกต้องความเข้าใจของนักเรียน จากครูและเพื่อนร่วมช้ัน 

(Checking understanding) กิจกรรมท่ีครูจัดเตรียมให้เพื่อนร่วมช้ัน หรือครูแสดงบทบาทเป็น       

ผู้ตรวจสอบ พร้อมท้ังช้ีแนะข้อบกพร่องของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้แลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็น    

ท าให้ครูและเพื่อนร่วมช้ันรู้ความสามารถของผู้เรียนในขณะนั้น และแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นได้ถูกต้อง

จากครูและเพื่อน 

6.   การน าเสนอเนื้อหา (Text representation) เมื่อผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจใน

เนื้อหาท่ีครูสอนได้แล้ว ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ด้วยตนเอง จากการประมวลความรู้จาก

ภาระงานและกิจกรรมท่ีผ่านมา โดยไม่ต้องได้รับความช่วยเหลือใดจากครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียน 

 

2. เอกสารเกี่ยวกับการสอนค าศัพท ์

2.1   ความหมายของค าศัพท์ 

  “ค า” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 หมายถึง เสียงพูด เสียงท่ีเปล่ง 

ออกมาครั้งหนึ่ง ๆ เสียงพูดหรือลายลักษณ์อักษรท่ีเขียนหรือพิมพ์ขึ้นเพื่อแสดงความคิด โดยปรกติถือ

ว่าเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดซึ่งมีความหมายในตัว ใช้ประกอบหน้าค าอื่นมีความหมายเช่นนั้น เช่น ค านาม 

ค ากริยา ค าบุพบท 

Morris and Crump (1982 as cited in Burton, Jenks, and Williams, 2004) ได้ให้ค า 

จ ากัดความว่า ค าศัพท์ หมายถึง ค าท่ีถูกใช้ในภาษาเป็นท่ีเข้าใจ เฉพาะบุคคล วงสังคม วงการอาชีพ 

เช้ือชาติ โดยท่ัวไปค าศัพท์อาจได้แก่ รายการค า หรือวลี ท่ีถูกจัดเรียงตามระบบการเรียงอักษร พร้อม

มีค าอธิบายความหมาย 

ศิธร แสงธนู (2541 อ้างถึงใน ส าเนา ศรีประมงค์, 2547) ของค าท่ีมีความหมายแบ่งออกได้ 

เป็นหลายประเภทขึ้นอยู่กับเกณฑ์ท่ีใช้แตกต่างกันออกไป 

กล่าวสรุปว่า ค าศัพท์คือกลุ่มค าหนึ่งท่ีมีความหมายให้รู้ว่าเป็นคน ส่ิงของ หรือลักษณะอาการ 

อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภาษา 
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2.2   ความส าคัญของค าศัพท์ 

  การเรียนภาษาต่างประเทศให้ส าเร็จนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้องค์ประกอบของ 

ภาษาท่ีประกอบด้วย เสียง โครงสร้าง ไวยากรณ์ และค าศัพท์ ซึ่งท้ัง3 องค์ประกอบช่วยให้ผู้เรียน

สามารถเข้าใจและส่ือสารกับผู้อื่นได้ Fries (1969); (Sedita, 2005) ซึ่งการเรียนรู้ค าศัพท์นั้นถือว่า

เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ภาษาท่ีส าคัญ (Ghadessy, 1979; Stewick, 1972) หากผู้เรียนมีความรู้

เรื่องค าศัพท์จะสามารถน าค าศัพท์มาสร้างเป็นวลี หรือประโยคความเรียง นอกจากนี้ค าศัพท์เป็น

องค์ประกอบส าคัญในการฝึกฝนทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษา (วรรณพร ศิลา

ขาว, 2538) นอกจากนี้ ค าศัพท์มีความส าคัญในการส่ือสารท าให้ผู้เรียนแสดงความเห็นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ การมีความรู้ค าศัพท์ท่ีจ ากัดจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนภาษา และท าให้ผู้เรียนมีความ

สนใจในการเรียนภาษาลดลง (Sedita, 2005)  

 สรุปได้ว่า ค าศัพท์เป็นพื้นฐานท่ีมีความส าคัญต่อการเรียนภาษา เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถ

สร้างวลีหรือประโยค เข้าใจบริบทภาษาและส่ือสารแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถ้า

ผู้เรียนมีความรู้ในค าศัพท์จ ากัด จะช่วยให้ประสิทธิภาพการเรียนภาษาลดลง 
 

2.3   องค์ประกอบของค าศัพท์ 

  ศิธร แสงธนู (2541 อ้างถึงใน ส าเนา ศรีประมงค์ , 2547) องค์ประกอบของค าศัพท์

ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. รูปค า (Form) ได้แก่ ตัวอักษร การรู้จักค า หรือการสะกดตัวของค านั้น ๆ 

2. ความหมาย (Meaning) ได้แก่ ในค าหนึ่งจะมีความหมายแฝง 4 ประเภท คือ 

2.1  ความหมายตามพจนานุกรม (Lexical meaning) ในหนึ่งค าอาจมีความหมาย 

หลากหลาย เช่น 

He went to his house. (House ในประโยคนี้แปลว่า บ้านท่ีพักอาศัย) 

The president lives in the White House (บ้านประจ าต าแหน่งประธานาธิบดี) 

The House of Representative is meeting today. (สภา) 

2.2  ความหมายทางไวยากรณ์ (Morphological meaning) ค าศัพท์ท่ีอยู่โดดจะเดา

ความหมายได้ยาก เช่น “s” เมื่อไปต่อท้ายค านาม เช่น hats, pens จะท าหน้าท่ีเป็นพหูพจน์ แต่เมื่อ

ไปต่อท้ายค ากริยา เช่น She walks home. หมายถึง การกระท านั้นท าเป็นประจ า เป็นต้น 
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2.3  ความหมายจากการเรียงค า (Syntactic meaning) คือ ความหมายสามารถ

เปล่ียนแปลงได้ตามการเรียงล าดับค า เช่น boathouse แปลว่า อู่ เรือ เมื่อสลับท่ีค าศัพท์เป็น 

Houseboat หมายถึง เรือท่ีท าเป็นบ้าน 

2.4  ความหมายตามเสียงขึ้นลง (Intonational meaning) ความหมายของค าตาม

เสียงท่ีเปล่งออกมาของผู้พูดแล้วแต่จะอยู่ในประโยคบอกเล่า ค าถาม หรืออุทาน 

3. ขอบเขตของการใช้ค า (Distribution) แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 

3.1  ขอบเขตการเรียงล าดับค า (Word order) การเรียงล าดับค าในต าแหน่งท่ี

แตกต่างออกไปท าให้ความหมายแตกต่างออกไปด้วย เช่น 

This man is brave. ท าหน้าท่ีเป็น ค านาม แปลว่า ผู้ชาย 

They man the ship ท าหน้าท่ีเป็น ค ากริยา แปลว่า บังคับ 

We need more man-power ท าหน้าท่ีเป็น ค าคุณศัพท์ แปลว่า ก าลังคน 

3.2  ขอบเขตของภาษาพูดและภาษาเขียน ค าบางค าใช้ส าหรับการภาษาพูด ค าศัพท์ 

บางค าใช้เฉพาะในภาษาเขียน 

3.3  ขอบเขตของภาษาในแต่ละท้องถิ่น ภายในประเทศเดียวกันแบ่งออกเป็นหลาย

ภูมิภาค ท าให้เกิดภาษาท้องถิ่นที่แตกต่างกันออกไป 

สรุปได้ว่า องค์ประกอบของค าศัพท์ ประกอบด้วย 3 ประการ คือ รูปค า ความหมาย และ

ขอบเขตของการใช้ค า ส าหรับความหมายค าศัพท์นั้น มีท้ังความหมายตามพจนานุกรมท่ีมีหลากหลาย

ความหมายในหนึ่ง ความหมายตามไวยากรณ์ ท่ีเมื่อเติมค าลงไปท าให้ค านั้นมีหน้าท่ีทางไวยากรณ์ท่ี

แตกต่างออกไป ความหมายจากการเรียงค า เมื่อสลับต าแหน่งท าให้ความหมายเปล่ียนไป และ

ความหมายการออกเสียงขึ้นลง ขึ้นอยู่กับประโยคท่ีผู้พูดต้องการส่ือความหมาย ส่วนในด้านของ

ขอบเขตการใช้ค า แบ่งออกเป็น ขอบเขตของการเรียงล าดับค า ขอบเขตของภาษาพูดและภาษาเขียน 

และขอบเขตของภาษาในแต่ละท้องถิ่น 

 

2.4   หลักการเลือกค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับการสอน 

  การเลือกค าศัพท์ภาษาอังกฤษมาใช้สอนในห้องเรียนจะต้องเป็นค าศัพท์ท่ีผู้เรียนสามารถ

น าไปใช้ ส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์จริง โดยพิจารณาว่าค าศัพท์นั้นอยู่ ใน
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ระดับพื้นฐาน ท่ีเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน Gass and Mackey (2006); Jan Ate and J.L.M. 

(1991) ได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกค าศัพท์มาสอน ดังนี้ 

1.   ค าศัพท์ท่ีปรากฏบ่อย (Frequency) หมายถึง ค าศัพท์ท่ีปรากฏในหนังสือบ่อย        

ท่ีนักเรียนต้องรู้จัก เพื่อให้นักเรียนรู้และใช้ได้อย่างถูกต้อง  

2.   อัตราความถี่ของค าศัพท์ (Range) หมายถึง จ านวนหนังสือท่ีน ามาใช้การนับความถี่ 

ยิ่งมีจ านวนเยอะเท่าไร บัญชีความถ่ียิ่งมีค่าน้ าหนักน่าเช่ือถือมากกว่าในเฉพาะหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่ง 

3.   สถานการณ์หรือสภาวะในขณะนั้น (Availability) หมายถึง การเลือกค าศัพท์พิจารณา 

ถึงสถานการณ์ขณะนั้น เช่น ค าว่า Blackboard ถ้าเกี่ยวกับห้องเรียนครูต้องใช้ค านี้ ถึงแม้จะไม่

ปรากฏให้เห็นบ่อยท่ัวไป 

4.   ค าท่ีครอบคลุมค าได้หลายอย่าง (Coverage) หมายถึง ค าท่ีสามารถครอบคลุม

ความหมายได้หลายอย่าง 

5.   ค าท่ีเรียนรู้ได้ง่าย (Learnability) หมายถึง ค าท่ีมีความหมายชัดเจน ส้ัน และจ าง่าย 

Lado (1967) ได้เสนอหลักในการเลือกค าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีใช้สอน ดังนี้ 

1. ควรเป็นค าศัพท์ท่ีสอดคล้องกับประสบการณ์และความสนใจของผู้เรียน 

2. ปริมาณของตัวอักษรในค าศัพท์เหมาะสมกับอายุ และสติปัญญาของผู้เรียน 

3. ควรมีค าศัพท์ท่ีเหมาะสมกับวุฒิภาวะทางสติปัญญาของผู้เรียน ไม่มากหรือน้อยเกินไป 

4. ควรเป็นค าศัพท์ท่ีผู้เรียนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เช่น การพูดสนทนา หรือ 

พบเห็นตามป้ายโฆษณา ฉลากสินค้า เป็นต้น 

Grairns and Redman (2006) ได้ระบุแหล่งของค าศัพท์ท่ีควรน ามาใช้ในช้ันเรียน โดย

แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 

1. หนังสือเรียน  ซึ่งรวมถึงประเภทการพูด การเขียน ไวยากรณ์หรือกิจกรรมต่าง ๆ 

2. ส่ือประกอบการสอนชนิดต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นส่ือท่ีทางสถาบันก าหนด หรือผู้สอน

สามารถเลือกใช้ด้วยตนเอง 

3. ตัวนักเรียนเอง หมายถึง ค าศัพท์ท่ีนักเรียนไม่รู้จักหรือจากข้อผิดพลาดหรือการถาม

ของนักเรียน 

4. ทางกิจกรรม มีค าศัพท์โดยผู้สอนเป็นคนสร้างขึ้นเฉพาะเพื่อใช้กลับกลุ่มนักเรียน 
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สรุปได้ว่า หลักในการเลือกสอนค าศัพท์ ควรเป็นส่ิงท่ีผู้เรียนสามารถน าไปใช้ได้จริงใน

ชีวิตประจ าวัน และเป็นค าศัพท์ท่ีเหมาะสมความอายุและวุฒิภาวะของผู้เรียน นอกจากนี้ในการเลือก

ค าศัพท์สอนควรเป็นค าศัพท์พบเจอได้บ่อยจากหนังสือต าราเรียนหลายเล่ม หรือในชีวิตประจ าวัน เช่น 

ป้ายโฆษณา หรือ ฉลากสินค้า เป็นต้น 

 

2.5   วิธีการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

  Rasinski, Padak, and Newton (2010) นักเรียนจะมีประสิทธิภาพในด้านค าศัพท์ผู้สอน

ต้องเข้าใจหลักการสอนศัพท์ท้ัง 5 ประการ ได้แก่ 

1. การสอนควรมีการวางแผนในการเลือกค าศัพท์ท่ีจะน ามาใช้ในการสอน 

2. การสอนควรสัมพันธ์กับการเรียนรู้ค าศัพท์ใหม่ โดยเช่ือมโยงค าศัพท์นั้นกับความรู้เดิม 

ของนักเรียน ผู้เรียนต้องสามารถใช้ค าศัพท์ใหม่ได้ในบริบทท่ีมีความหมาย ซึ่งผู้สอนหาวิธีท่ีสามารถ

เช่ือมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ของผู้เรียน 

3. การสอนจ าเป็นต้องใช้การกระท าซ้ า ๆ โดยนักเรียนควรได้โอกาสในการใช้ค าศัพท์ใหม่ 

บ่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการพูดหรือการเขียน เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายและการใช้ค าศัพท์ 

4. ผู้สอนต้องสอนกลวิธีในการหาความหมายของค าศัพท์ให้แก่นักเรียน 

5. การสอนค าศัพท์ต้องตระหนักถึงการสร้างให้ผู้เรียนสนใจในการรู้ศัพท์ ซึ่งผู้สอนอาจ 

น าเสนอการสอนศัพท์ในรูปแบบกิจกรรมหรือเกมส์ท่ีเน้นการเรียนรู้ค าศัพท์ 

Nation (2001) ได้เสนอหลักการสอนศัพท์แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

1.   ด้านเนื้อหาและการจัดล าดับเนื้อหา (Content and sequencing) ใช้วิธีการเลือก

ศัพท์จากความถี่ท่ีพบเห็นค าศัพท์ ให้ผู้เรียนฝึกฝนการใช้ค าศัพท์ให้เพียงพอ นอกจากนี้ควรใส่ใจใน

ค าศัพท์แต่ละค าท่ีสอน พร้อมเสนอการเรียนรู้ค าศัพท์ท่ีหลากหลาย และน าเสนอแบ่งตามหมวดหมู่

ประเภทของค าศัพท์ 

2.   รูปแบบการน าเสนอ (Presentation) ค าศัพท์ท่ีพบบ่อยอยู่บนพื้นฐาน 4 มาตรฐาน

การเรียนรู้ ได้แก่ ด้านการหาความหมาย (Meaning focused – input) เช่น ทักษะการความหมาย

ค าศัพท์ ด้านการใช้ภาษา (Usage) เช่น ทักษะในการใช้กลวิธีต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับค าศัพท์ ด้านการ

น าไปใช้ ( Meaning focused – output) เช่น การสนับสนุนให้นักเรียนน าค าศัพท์ไปใช้ ด้านพัฒนา

ความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา (Fluency development) เช่น การทบทวนซ้ า ๆ  
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3.   การควบคุมและการประเมินผล (Control and Evaluation) การทดสอบความรู้ด้าน 

ค าศัพท์ของนักเรียนให้ตรงตามจุดประสงค์ผู้สอน และใช้การควบคุมและการประเมินให้ผู้เรียนต่ืนตัว

อยู่เสมอ เช่น การจัดสอบด้วยแบบทดสอบส้ันๆ ทุกสัปดาห์ 

สรุปได้ว่า หลักการสอนศัพท์นั้น อย่างแรกที่ต้องค านึงคือ การเลือกค าศัพท์ท่ีน ามาใช้สอน ซึ่ง 

ต้องเป็นค าศัพท์ท่ีผู้เรียนสามารถพบเห็นได้บ่อย ซึ่งสามารถเช่ือมโยงความรู้เดิมของค าศัพท์และ

ความรู้ใหม่ ในการจัดกิจกรรมการสอนค าศัพท์ท่ีน่าสนใจ ให้ผู้เรียนได้สนใจ เข้าใจความหมาย และ

การน าไปใช้ โดยมีการท าซ้ า ๆ เพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วในการใช้ค าศัพท์นั้น หลังจากนั้นมีการวัด

และประเมินผลทดสอบความรู้ค าศัพท์ของผู้เรียน 

 

2.6   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนค าศัพท์ 

  เนื่องจากค าศัพท์มีจ านวนมากท่ีต้องเรียนรู้ การท่องจ าค าศัพท์ท้ังหมดจึงเป็นไปได้ยาก วิธีท่ี 

จะช่วยให้ผู้เรียนเก่งค าศัพท์ คือ การฝึกเตรียมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการเดาค าศัพท์ท่ีตนเองไม่รู้จักนั้น 

เสียงทิพย์ สุขศรี (2530) และ ทิพวัลย์ มาแสง (2545)ได้เสนอเหมือนกัน คือ สอนค าศัพท์ท่ีเหมือน

หรือใกล้เคียงกัน และค าท่ีท่ีมีความหมายตรงข้าม เมื่อสอนศัพท์ใหม่ นอกจากนี้ กุสุมา ล่านุ้ย (2538) 

เสนอว่า การสอนค าศัพท์ใหม่ ครูอาจสอนด้วยการใช้ส่ือประกอบการสอน เช่น รูปภาพ การแสดง

ท่าทาง การใช้ของจริง การให้ค าท่ีมีความหมายเหมือนกับค าท่ีนักเรียนทราบอยู่แล้ว หรืออาจเทคนิค

การเดาความหมายจาก อุปสรรค (Prefix) ปัจจัย (suffix) และ รากศัพท์ (roots) เพื่อเป็นแนวทางให้

ผู้เรียนน าไปสู่การอ่าน เพื่อความเข้าใจ นักวิชาการท้ัง 3 ท่าน มีแนวคิดเดียวกัน คือ การให้ผู้เรียนเปิด

พจนานุกรมเป็นทางเลือกสุดท้ายในการเดาความหมายของค าศัพท์ 

 กุสุมา ล่านุ้ย (2538) ได้ก าหนดขั้นตอนการสอนค าศัพท์มี 2 ลักษณะ คือ 

1.   การสอนค าศัพท์เมื่อมีค าศัพท์ใหม่ในเนื้อหาท่ีอ่าน ครูควรสอนค าศัพท์ท่ียากในช่วงต้น

ของบทเรียนเท่านั้น และในการเลือกค าศัพท์นั้น ครูผู้สอนเห็นว่ามีความส าคัญและจะส่งผลต่อการ

อ่านและการฟังของนักเรียน ในขั้นตอนนี้ครูสามารถใช้ภาพประกอบ ค าท่ีมีความหมายเหมือนกัน 

หรือการเดาความหมายจาก Prefix suffix 
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2.   การสอนค าศัพท์ท่ีน่าสนใจเพื่อเพิ่มเติมความรู้ค าศัพท์ของผู้เรียน มีข้ันตอนดังนี้ 

      2.1  ครูเขียนค าศัพท์ใหม่บนกระดาน ครูไม่ควรเขียนค าศัพท์ทุกค าลงในกระดานก่อน 

เพราะจะไม่สามารถดึงดูดความสนใจ 

2.2  ครูให้ผู้เรียนอ่านค าศัพท์ตามครูเป็นกลุ่มหรือทีละคน และให้นักเรียนอ่านเอง

จนกระท่ังนักเรียนสามารถอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง 

2.3  ครูให้ความหมายของค าศัพท์ใหม่กับผู้เรียน อาจท าได้โดยการแปลความหมายของ

ค าศัพท์เป็นภาษาแม่ของผู้เรียน วิธีการนี้ไม่น่าสนใจ เพราะนักเรียนไม่ได้ฝึกคิด จึงมักลืมความหมาย

ของค าศัพท์ได้ง่าย วิธีการท่ีควรน ามาใช้มีหลายแบบสรุปได้ดังนี้ 

2.3.1  ใช้ของจริงมาให้ผู้เรียนศึกษา บางครั้งอาจมีส่ิงนั้นอยู่ในห้องเรียน วิธีการ

น าเสนอท าได้ดังนี้ ค าศัพท์ใหม่: handkerchief 

T: Look. This is a handkerchief. (ครูชูผ้าเช็ดหน้าให้นักเรียนเห็น) 

S: A handkerchief 

T: What is this? 

S: A handkerchief 

2.3.2  ใช้รูปภาพท่ีขนาดใหญ่พอให้ผู้เรียนเห็นชัดเจนท้ังห้อง กรณีท่ีครูผู้สอนไม่

สามารถหารูปภาพได้ ครูอาจใช้วิธีวาดรูปบนกระดาน 

2.3.3  การใช้ท่าทางพฤติกรรม หรือสีหน้าอาการของครู เพื่อให้นักเรียนเดา

ความหมายของค าศัพท์ใหม่ วิธีการของครูท าได้ดังนี้ 

T: Look. I am yawning. I’ve just yawned. Yawned. Can you 

say it? 

S: Yawn. 

T: So, what does it mean in Thai? 

2.3.4  ครูใช้การยกตัวอย่างค าศัพท์ในประโยค แล้วให้ผู้เรียนเดาความหมายจาก

บริบท ประโยคท่ีน ามายกตัวอย่างควรเป็นประโยคท่ีง่ายต่อการเข้าใจ เช่น Market 

At the market, there are a lot of things to sell. You can buy 

food, fruits and vegetable at the market. 
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2.3.5  ให้ค าท่ีมีความหมายตรงกันข้ามหรือเหมือนกันท่ีผู้เรียนทราบมาก่อนเป็น

ตัวช่วยในการเดาค าศัพท์ เช่น “Huge” means very large. “Sorrowful” means very sad. 

2.4  หลังจากท่ีผู้เรียนรู้ความหมายของค าศัพท์แล้ว ครูผู้สอนให้ผู้เรียนแต่งปประโยค

โดยค าศัพท์ใหม่ หรือ อาจถามค าถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับค าศัพท์นั้น เพื่อทดสอบความเข้าใจของผู้เรียน 

เช่นหลังจากสอนค าศัพท์ Market ครูอาจถามค าถาม 

เพิ่มเติมว่า 

T:  Does your mother go to market? 

     When does your mother go? What did she buy? 

     Do you live near a market? What do they sell there? 

กิจกรรมเป็นส่ิงท่ีช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน การพัฒนาการทางด้านภาษา ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้

และจดจ าค าศัพท์ท่ีช่วยให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาได้ในสถานการณ์จริง ดังนี้คือ การใช้เกม เป็นการ

เพิ่มแรงจูงใจในการเรียน เป็นการสร้างบรรยากาศสนุกสนานในห้องเรียน  Wallace (1982 อ้างถึงใน 

โสภิดา เสรีชาติ, 2544) เกมเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ภาษาได้อย่างคล่องแคล่ว ลดความวิตกกังวล 

ครูสามารถเลือกใช้เกมในขั้นน าเข้าสู่บทเรียน หลังจากจบบทเรียนหรือใช้ในทุกขั้นตอนของบทเรียน

ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของครู  (Uberman, 1998; Wallace, 1982) ข้อสังเกตในการน าเกมมาใช้

ประกอบการสอนมีดังนี้  ดวงเดือน แข็งขัน (2541)  

1. ครูควรค านึงถึงความเหมาะสมถึงเนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ ไม่ควรเล่นเกมเกิน 15  

นาที อาจแทรกตอนต้น ตอนกลาง หรือท้ายช่ัวโมง เพื่อเปล่ียนบรรยากาศการเรียน ถ้าใช้เวลาท า

กิจกรรมเกมนาน อาจท าให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย 

2. ก่อนเล่นเกม ครูควรบอกกติกาการเล่นอย่างถูกต้องชัดเจน 

3. ครูควรให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมการเล่นเกมทุกคน จะได้มีความคิดสร้างสรรค์และจดจ า 

ค าศัพท์ท่ีได้เรียนมาอย่างสนุกสนาน 

4. ครูควรควบคุมเสียงผู้เล่นให้เหมาะสม ไม่ให้รบกวนการสอบหรือการเรียนห้องข้างเคียง 

5. การจัดแบ่งหมวดหมู่การเล่นเกมแต่ละครั้ง ครูควรค านึงระดับความรู้ของผู้เรียนมีการ 

จัดคละกัน ระหว่างเด็กเก่ง ปานกลาง และอ่อนให้อยู่กลุ่มเดียวกัน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความ

สามัคคี ช่วยเหลือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ท าให้นักเรียนอ่อนหันมาสนใจและสนุกกับการเรียนภาษา

มากยิ่งขึ้น 
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6. ครูควรเลือกเกมท่ีมีความเหมาะสมกับความสนใจและวัยของผู้เรียน 

 สรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอนค าศัพท์นั้น ครูผู้สอนควรใช้ส่ือการประกอบการสอนท่ี

ช่วยเพิ่มความน่าสนใจของค าศัพท์ใหม่ด้วยการใช้ตัวอย่างจริง รูปภาพ การแสดงท่าทางประกอบ การ

ให้ค าท่ีมีความหมายเหมือนกัน ซึ่งสอดคล้องกับความรู้เดิมของค าศัพท์ผู้เรียน ค าท่ีมีความหมาย

ตรงกันข้าม การเรียนเดาความหมายค าศัพท์จาก Prefix และ Suffix เพื่อให้ผู้เรียนจดจ าความหมาย

ของค าศัพท์ใหม่ จนกระท่ังสามารถน าไปใช้ได้ 

 

2.7   เกณฑ์การประเมินการเรียนรู้ค าศัพท์ 

  การออกแบบการทดสอบค าศัพท์ต้องค านึงถึงความเช่ือมั่น (Reliability) ความเท่ียงตรง

(Validity) ปฏิบัติได้จริง (Practicality) และผลกระทบ (Backwash) ของแบบทดสอบ Heaton 

(1990 อ้างถึงใน ณัฏฐพล คุปต์ธรโรจน์, 2554) ได้แสดงความคิดเห็นว่า การทดสอบค าศัพท์ควร

หลีกเล่ียงการเกี่ยวโยงกับไวยากรณ์ ซึ่งอาจท าให้ผู้เรียนยากล าบากในการเข้าใจศัพท์ท่ีต้องการ

ทดสอบ เช่นเดียวกับ การทดสอบไวยากรณ์ควรหลีกเล่ียงการวัดค าศัพท์เช่นกัน และส่ิงท่ีต้องค านึงถึง 

คือ ควรคัดเลือกค าศัพท์จากกหนังสือเรียนท่ีใช้ ส่ือการอ่านต่าง ๆ หรือการจัดท าความถี่ค าศัพท์ 

นอกจากนี้ค าศัพท์ยังสามารถน ามาจากข้อผิดพลาดของผู้เรียน เช่น การท าแบบฝึกหัดแบบต่าง ๆ  

ประเภทของการทดสอบค าศัพท์ซึ่งผู้เช่ียวชาญหลายท่านได้กล่าวไว้ ดังนี้ (Heaton, 1990; 

Thorburry, 2002)  

1.   ประเภทเลือกตอบ (Multiple choice test) แบบทดสอบประเภทนี้ได้รับความนิยม 

สามารถตรวจได้ง่าย สามารถวัดได้ท้ังค าเด่ียว ๆ หรือค าในเนื้อเรื่องได้ โดยส่วนใหญ่แล้ว แบ่งการวัด

ความรู้ด้านค าศัพท์ 2 แบบใหญ่ ๆ คือ การการเลือกความหมายท่ีใกล้เคียงกับค าศัพท์ท่ีก าหนดให้ 

และการเลือกค าศัพท์ท่ีเหมาะสมลงในประโยคให้สมบูรณ์ 

2.   การเติมค า (Gap filling) เป็นการทดสอบฟื้นความจ า เพื่อน ามาเติมในประโยคหรือ

เนื้อเรื่อง ซึ่งสามารถวัดความจ าและการวัดการน าไปใช้ค าศัพท์ด้วย ข้อสอบประเภทนี้ท่ีรู้จักกันมาก

คือ Cloze test เป็นแบบทดสอบท่ีเว้นช่องว่างให้เติมค าอย่างสม่ าเสมอ 

3.   การเขียน (Writing) เป็นแบบทดสอบท่ีให้นักเรียนน าค าศัพท์ท่ีได้ไปใช้ 

4.   ค าท่ีเกี่ยวข้องกัน (Associated words) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
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1.1 วัดการรู้ค าศัพท์ (Recognition) เช่น หาค าท่ีแตกต่างจากพวก 

1.2 วัดการน าไปใช้ (Production) เช่น ผู้เรียนระบุหัวเรื่องของกลุ่มค าศัพท์ท่ีให้ 

5.   การจับคู่ (Matching) คือ การทดสอบให้ค าศัพท์จ านวนหนึ่ง และให้นักเรียนน า

ค าศัพท์ท่ีก าหนดให้ตอบลงในประโยคให้สมบูรณ์ หรือการก าหนด column A เป็นค าศัพท์ ส่วน 

Column B เป็นความหมายให้ผู้เรียนจับคู่ค าศัพท์และความหมายให้ถูกต้อง 

6.   การท าค าศัพท์ให้สมบูรณ์ (Complete) คือ การเว้นบางตัวอักษรในค าศัพท์ และให้

ผู้เรียนเติมให้สมบูรณ์ เช่น Snakes are one of the (1) d_m_n_ _ t groups (2) r _ pt _ _ _ _ : 

there are at least 2,000 different. 

สรุปได้ว่า วิธีการท่ีใช้ในการประเมินค าศัพท์ภาษาอังกฤษมีหลากหลายวิธี ประเภทเลือกตอบ 

การเติมค า การจับคู่ค าศัพท์ และการท าค าศัพท์นั้นให้สมบูรณ์ ซึ่งการออกแบบการทดสอบค าศัพท์

ต้องค านึงถึงความเช่ือมั่น (Reliability) ความเท่ียงตรง(Validity) ปฏิบัติได้จริง (Practicality) และ

ผลกระทบ (Backwash) เพื่อให้การประเมินค าศัพท์นั้นเกิดประสิทธิภาพ 

 

3.   เอกสารเกี่ยวกับการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในภาษาอังกฤษธุรกิจ 

3.1   ความส าคัญของภาษาอังกฤษธุรกิจ 

 ภาษาอังกฤษธุรกิจเป็นแขนงวิชาหนึ่งของภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ (English for specific 

Purpose หรือ ESP) เพื่อใช้ในการติดต่อส่ือสารทางธุรกิจ โดยน าทักษะการฟัง การอ่าน การพูด และ

การเขียน มาเป็นประโยชน์ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม โดยทักษะการเขียนมี

ความส าคัญส าหรับการติดต่อทางธุรกิจ เนื่องจากทางธุรกิจนั้น มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลหลาย

ประการ ท่ีจ าเป็นต้องรายงาน จัดแบ่งประเภท และเป็นหลักฐานทางเอกสารท่ีเห็นเป็นลายลักษณ์

อักษร ส าหรับการเขียนทางธุรกิจท่ีดีต้องตรงเป้าหมาย มีความคิดต่อเนื่อง กระชับและมีเหตุผล 

ประกอบด้วย การใช้ประโยคโครงสร้างท่ีถูกต้อง ค าท่ีใช้ส่ือความชัดเจนไม่ก ากวม เพราะเวลาของนัก

ธุรกิจมีค่า (Brindha, 2017) 

 ต้ังแต่ศตวรรษท่ี 20 ได้มีการสอนภาษาอังกฤษธุรกิจในสหรัฐอเมริกา หลังจากท่ีรัฐบาลสหรัฐ

ตระหนักว่าการด าเนินทางธุรกิจสร้างรายได้ในการพัฒนาประเทศสหรัฐอเมริกาน าไปใช้พัฒนา

เศรษฐกิจได้ และนักธุรกิจจ านวนมากเริ่มเห็นความส าคัญของภาษาอังกฤษธุรกิจด้านการสอนพูดและ

การเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจได้อย่างถูกต้อง เพื่อความก้าวหน้าและการขยายตัวทางธุรกิจ  
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ภาษาอังกฤษธุรกิจ คือ การแสดงทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ เช่น การ

ประชุม การน าเสนอ การเข้าสังคม หรือการเขียนรายงาน นอกจากนี้รวมไปถึงการเปล่ียนแปลง

แนวโน้มของเศรษฐกิจ  กลยุทธ์การขาย การผลิต การใช้ภาษาให้เป็นประโยชน์ ในเรื่องการ

เปรียบเทียบ การอธิบายเหตุและผลของส่ิงท่ีเกิดขึ้น ส่ิงท่ีควรก าหนดในเนื้อหาภาษาอังกฤษธุรกิจ คือ

ไวยากรณ์ ค าศัพท์ องค์ประกอบการพูดหรือการเขียนสนทนา การออกน้ าเสียง ความสอดคล้อง การ

ล าดับเนื้อหาให้มีความสอดคล้องกัน ส่ิงเหล่านี้จ าเป็นในหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (Ellis & 

Johnson, 1996) นอกจากเน้นเรื่องการทบทวนพื้นฐานภาษาอังกฤษและหลักไวยากรณ์ท่ัวไปแล้ว 

ควรเน้นให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของภาษาอังกฤษท่ีใช้อย่างถูกต้อง และวัตถุประสงค์ท่ีจะน าไปสู่การ

เขียนจดหมาย ลักษณะของจดหมายชนิดต่าง ๆ โดยใช้เอกสารจริง นอกจากนี้ต้องสอนการสะกดค า

และการเพิ่มพูนความรู้เรื่องค าศัพท์ให้ถูกต้อง (Long, 1983)การเขียนภาษาอังกฤษท่ีดีนั้นควรสอน

วิธีการเขียนให้ผู้อ่านมีความรู้สึกตอบสนองท่ีดีต่อจดหมายนั้น Lacombe (1979 อ้างถึงใน สุพรพรรณ 

อาจคิดการ, 2548)   

สรุปได้ว่า ภาษาอังกฤษธุรกิจเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ มีจุดมุ่งหมาย

การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถส่ือสารด้านธุรกิจการฟัง การพูด การอ่าน และการ

เขียน เพื่อการติดต่อส่ือสารทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ในการสอนเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

ควรเริ่มต้นด้วยการทบทวนความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ ทบทวนหลักไวยากรณ์ ค าศัพท์ เพื่อเป็น

พื้นฐานการเขียนเอกสารธุรกิจประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 

3.2   ประเภทของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจ 

 จดหมายเชิงธุรกิจ คือการเขียนส่ือสารท่ีมีเนื้อหาสาระท่ีเกี่ยวข้องทางธุรกิจ ในสมัยยุค   

โลกาภิวัติน์การเขียนจดหมายมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการส่งเพื่อให้สะดวกรวดเร็วผ่านทาง

อินเตอร์เน็ต ซึ่งรูปแบบและจุดประสงค์ของจดหมายเชิงธุรกิจมีหลากหลายประเภท  (Wickford, 

2018) แบ่งออกเป็น 10 ประเภท ดังนี้ 

1.   จดหมายเสนอขายสินค้า (Sales Letters) เป็นจดหมายท่ีน าเสนอรายละเอียดสินค้าท่ี

น่าสนใจเพื่อดึงดูดความสนใจแก่ผู้อ่าน และข้อมูลติดต่อกลับในกรณีผู้อ่านสนใจติดต่อสอบถาม

เพิ่มเติม อย่างเช่น เบอร์โทรศัพท์หรือเว็บไซต์ 
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2.   จดหมาย ส่ังซื้ อ สิน ค้า (Order Letters) จดหมายหมาย ท่ี ส่ ง โดย ลูก ค้าหรื อ

ผู้ประกอบการทางธุรกิจ เพื่อส่ังซื้อสินค้า ข้อความในจดหมายประกอบด้วย รหัสและช่ือของสินค้า 

ปริมาณสินค้าท่ีต้องการและราคาท่ีคาดหวัง 

3.   จดหมายร้องเรียน (Complaint Letters) จดหมายท่ีแสดงความไม่พอใจในการ

บริการหรือสินค้าแบบตรงตามความหมายท่ีต้องการส่ือ แต่มีไหวพริบดีในการแสดงภาษาอย่าง

เช่ียวชาญ 

4.   จดหมายการเปล่ียนแปลงรายการ (Adjustment Letters) จดหมายท่ีตอบหลังจาก

ทางบริษัทได้รับจดหมายร้องเรียนจากลูกค้า โดยจดหมายการเปล่ียนแปลงท่ีตอบกลับนั้นต้องตรงกับ

ความต้องการของลูกค้าในตอนต้น แต่ถ้าไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้ต้องแสดงความเข้าใจในเรื่องท่ี

ลูกค้าไม่พอใจ 

5.   จดหมายสอบถาม (Inquiry Letters) จดหมายสอบถามเพื่อต้องการสอบถามความ

ชัดเจนในรายการ เนื้อความในจดหมายต้องมีความชัดเจนและกระชับ ถึงส่ิงท่ีต้องการค าตอบ 

6.   จดหมายติดตาม (Follow-Up Letters) จดหมายท่ีส่งหลังจากติดต่อส่ือสารกันมา

ระยะหนึ่ง ข้อความในจดหมายนี้รวมถึงการขอบคุณและจดหมายส่ังซื้อสินค้า 

7.   จดหมายแนะน า (Letters of Recommendation) จดหมายท่ีได้รับการรับรองจากผู้

ว่าจ้างรายเก่าหรือผู้เช่ียวชาญ เกี่ยวกับผู้สมัครงาน 

8.   จดหมายตอบรับ (Acknowledgment Letters) จดหมายตอบรับว่าได้รับทราบ

ข้อความในจดหมายก่อนหน้านี้ 

9.   จดหมายสมัครงาน (Cover Letters) จดหมายสมัครงาน ถูกส่งมาเพื่อจุดประสงค์

อะไร ผู้รับนั้นควรท าอย่างไร จดหมายประเภทนี้มักส้ันและกระชับ 

10. จดหมายลาออก (Letters of Resignation) จดหมายท่ีแจ้งความประสงค์ไปยังผู้

ว่าจ้าง ถึงเหตุผลท่ีลาออกจากบริษัท 

 ประเภทของการเขียนจดหมายเชิงธุรกิจมีเพิ่มเติมอีก 5 ประเภท ตามท่ี Bhasin (2019) ได้

กล่าวเพิ่มเติม ดังนี้ 

1.   จดหมายขอโทษ (Apology Letters) จดหมายประเภทเขียนเพื่อแสดงความเสียใจ  

หรือรู้สึกผิดกับส่ิงท่ีได้ท าผิดพลาด หรือขอโทษในส่ิงท่ีต้องเปล่ียนไม่ตรงตามส่ิงท่ีลูกค้าปรารถนา 
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2.   จดหมายร้องเรียน (Complaint Letters) เมื่อลูกค้าเกิดความไม่พอใจกับสินค้าหรือ

การบริการของบริษัทนั้น ๆ และต้องการให้ทางเจ้าของสินค้าหรือบริษัท แสดงความรับผิดชอบหรือ

บอกกล่าววิธีการแก้ปัญหาเพื่อให้ลูกค้าเกิดความเพิงพอใจ 

3.   จดหมายเวียน (Circular Letters) จดหมายท่ีส่งภายในกลุ่มเพื่อบอกกล่าวถึงข่าวสาร 

ข้อมูลใหม่ท่ีส าคัญ หรือสินค้าใหม่ ท่ีต้องการให้ส่ือสารให้รับทราบภายในกลุ่ม 

4.   จดหมายยืนยัน (Confirmation Letters) เมื่อไรท่ีมีการตกลงร่วมกันระหว่างบริษัท

และลูกค้า เพื่อการน าไปสู่ความเข้าใจและข้อตกลงร่วมกัน จึงจ าเป็นต้องมีจดหมายยืนยัน ถึงข้อมูล

รายละเอียดท่ีได้ตกลงกันไว้เบ้ืองต้น เมื่อหลีกเล่ียงความผิดพลาดของข้อตกลงนั้น 

5.   จดหมายการจ่ายเงิน (Payment Request Letters) จดหมายนี้มีจุดประสงค์เพื่อ

เตือนวันเวลาให้ผู้จ่ายเงินรับทราบ ซึ่งรายละเอียดในจดหมายต้องเขียนจ านวนเงินท่ีต้องช าระและการ

ช าระเงินก่อนวันท่ีเท่าไรให้ชัดเจน 

 

4.   สมรรถนะทักษะการเขียนของอาชีวศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

 4.1   กรอบ CEFR ในทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในระดับ B1 ของนักศึกษาระดับ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

กรอบอ้างอิงทางภาษาของสหภาพยุโรป The Common European Framework of 

Reference for Language (CEFR) (สถาบันภาษาอังกฤษ , 2559) คือ มาตรฐานการประเมิน

ความสามารถทางภาษาท่ีสหภาพยุโรป จัดท าเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และการ

ประเมินภาษาท่ีสองหรือภาษาต่างประเทศ ในการตรวจสอบความสามารถทางภาษา ในระดับ

อาชีวศึกษา ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ (2557) ก าหนดให้นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

(ปวส.) เป็น B1 เพิ่มเติม คือ ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ ตามกรอบมาตรฐานทางภาษาของสหภาพ

ยุโรป ในระดับ B1 คือ สามารถพูด เขียน และจับใจความส าคัญของข้อความท่ัวไปได้ ถ้าเป็นหัวข้อท่ี

คุ้นเคยหรือสนใจ สามารถจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางในประเทศท่ีใช้

อังกฤษได้ สามารถบรรยายประสบการณ์ เหตุการณ์ พร้อมให้เหตุผลส้ันๆ กระทรวงศึกษาธิการได้

ก าหนดรายละเอียด เมื่อเทียบกับกรอบ CEFR ในทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในระดับ B1 ของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ดังนี้  
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ตารางท่ี 2 กรอบ CEFRในทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในระดับ B1 
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

การเขียนโดยรวม 
(Overall Writing) 

การเขียนเชิง
สร้างสรรค์ 
(Creative) 

การเขียนรายงานข้อมูล 
และข้อโต้แย้ง (Reports: 

Info & Argument) 

การเขียนเอกสารโต้ตอบ 
(Correspondence) 

สามารถเขียนข้อความ

ส้ันๆ เข้าใจง่ายใน

หัวข้อท่ีคุ้นเคย 

สามารถเขียนข้อความ

ง่ายๆ เกี่ยวกับ

ประสบการณ์หรือ

เหตุการณ์ เช่น การ

เดินทาง และการ

บรรยายความรู้สึก 

สามารถเขียนรายงานส้ันๆ 

ตามรูปแบบมาตรฐานถ่ายโอน

ข้อเท็จจริงในชีวิตประจ าวัน

ไปสู่เรื่องราวในบริบทตนเอง 

- สามารถเขียน 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

หรือข้อความโต้ตอบกับ

เพื่อน หรือผู้ร่วมงาน

เกี่ยวกับข่าวสาร เพื่อขอ

และให้ข้อมูลอย่างง่าย 

- สามารถเขียน 

จดหมายส้ันๆ อย่างเป็น

ทางการเพื่อขอและให้

ข้อมูลท่ัวไปอย่างง่าย 

 

4.2   กรอบมาตรฐานสมรรถนะของอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

  ตามท่ีหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 ด้านทักษะการเขียนของ 

นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาในรายวิชาภาษาอังกฤษด้านการเขียนเกี่ยวกับให้ข้อมูลในชีวิตประจ าวัน

และในงานอาชีพ มีสมรรถนะย่อยดังนี้ 

1. เขียนโต้ตอบทางสังคม 

2. เขียนให้ข้อมูลบุคคล 

3. เขียนจดหมายส่วนตัว 

4. เขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

5. เขียนบันทึกย่อ/ ข้อความส้ันๆ ในโอกาสต่าง ๆ 

6. กรอกให้ข้อมูลในแบบฟอร์มต่าง ๆ ใบสมัครงาน ใบสมัครสมาชิกต่าง ๆ ใบขอรับทุน  

ใบสมัครเข้าศึกษา ใบสมัครสอบ ฯลฯ 
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7. เขียนให้ข้อมูลในเอกสารการปฏิบัติงานในงานอาชีพต่าง ๆ 

8. เขียนบันทึกย่อ รายงานส้ันๆ 

9. เขียนจดหมายธุรกิจประเภทต่าง ๆ 

ซึ่งสมรรถนะทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ เป็นการกล่าวโดย

ภาพรวมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ซึ่งเป็นหลักทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

ท่ัวไปในชีวิตประจ าวันของนักศึกษาสายอาชีพ 

 

4.3   ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจและสังคม 

  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2557 รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ

การส่ือสารทางธุรกิจและสังคม (English for Business and social Communication) รหัสวิชา 

3000 – 1201 มีค่าหน่วยกิตเท่ากับ 3 มีเวลาเรียน 3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ มีจุดประสงค์รายวิชา 

สมรรถนะรายวิชา และค าอธิบายรายวิชา ดังนี้ 

จุดประสงค์รายวิชา 
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษส่ือสารในงานอาชีพ 
2. เพื่อให้มีสามารถน าภาษาอังกฤษไปใช้เป็นเครื่องมือส่ือสารทางธุรกิจและสังคม 
3. เพื่อให้ตระหนักและเห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันและ

การศึกษาต่อ 
 สมรรถนะรายวิชา 

1. ฟัง – ดู การส่ือสารในชีวิตระจ าวันและทางด้านธุรกิจจากส่ือโสตทัศน์ 
2. พูดส่ือสารในชีวิตประจ าวันและทางด้านธุรกิจ 
3. อ่านข้อมูล เอกสารการปฏิบัติงาน เอกสารธุรกิจ จากส่ือส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ หรือส่ือ

ออนไลน์ 
4. เขียนให้ข้อมูลส่วนตัว บันทึกรายละเอียด และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
5. ใช้ภาษาตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
6. ใช้เทคโนโลยีสรสนเทศสืบค้นและฝึกฝนการฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแสดง

หลักฐานการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารใน 

ชีวิตประจ าวันและทางด้านธุรกิจ ฝึกการสนทนาสอบถามและให้ข้อมูลเบ้ือต้นทางธุรกิจ การให้ข้อมูล

ส่วนบุคคล การให้ข้อมูลหรือค าแนะน าเกี่ยวกับสถานท่ี สินค้า และบริการ โดยใช้บทบาทสมมติ 

สถานการณ์จ าลอง สถานการณ์จริงในชีวิตประจ าวัน และสาขางานอาชีพท่ีเกี่ยวข้อง เข้าใจความ

เหมือนความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมตามมารยาทสังคม ประเพณีของเจ้าของภาษา การใช้

กระบวนการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

 

4.4   การสังเคราะห์และเปรียบเทียบเนื้อหาส าหรับการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับการ

เขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจ 

 จากค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจและสังคม สรุปได้ว่ามีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจ าวันด้าน
ธุรกิจ ดังหัวข้อต่อไปนี้ 

1. การให้ข้อมูลเบ้ืองต้นทางธุรกิจ 
2. การให้ข้อมูลส่วนบุคคล 
3. การให้ข้อมูลหรือค าแนะน าเกี่ยวกับสถานท่ี สินค้า และบริการ 

การท าวิจัย เรื่อง การสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิง 
ธุรกิจ ส าหรับงานวิจัยนี้ได้ศึกษาประเภทจดหมายการโต้ตอบทางธุรกิจจากท้ังหมด 15 ประเภท ดังนี้ 

1. จดหมายเสนอขายสินค้า 
2. จดหมายส่ังซื้อสินค้า 
3. จดหมายร้องเรียน 
4. จดหมายการเปล่ียนแปลง 
5. จดหมายสอบถาม 
6. จดหมายติดตาม 
7. จดหมายแนะน า 
8. จดหมายตอบรับ 

9. จดหมายสมัครงาน 
10. จดหมายลาออก 
11. จดหมายขอโทษ 
12. จดหมายร้องเรียน 
13. จดหมายเวียน 
14. จดหมายการช าระเงิน 
15. จดหมายยืนยัน 

ตามกรอบ CEFR ในทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในระดับ B1 ของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงของผู้เรียนสายอาชีวศึกษานั้น พบว่าประเภทของการเขียนเอกสาร

โต้ตอบ (Writing Correspondences) มุ่งเน้นผู้เรียน 2 เรื่อง คือ  
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1. สามารถเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อความโต้ตอบกับเพื่อน หรือผู้ร่วมงาน 

เกี่ยวกับข่าวสาร เพื่อขอและให้ข้อมูลอย่างง่าย 

2. สามารถเขียนจดหมายส้ันๆ อย่างเป็นทางการเพื่อขอและให้ข้อมูลท่ัวไปอย่างง่าย 

จากการศึกษาค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจและสังคม ประเภทของ

การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการโต้ตอบ และสมรรถนะทักษะภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการ

เขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของอาชีวศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงเมื่อเทียบกับกรอบ

อ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป สรุปได้ว่า เนื้อหาท่ีใช้สอนนั้นต้องสอดคล้องกับ

ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารธุรกิจและสังคมเป็นหลัก เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ

การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้ตามรายวิชานั้น ส่วนสมรรถนะอื่นคือส่วนเพิ่มเติมท าให้ ผู้เรียนมี

มาตรฐานตรงตามนโยบายการจัดการศึกษาภาษาอังกฤษของส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

และมาตรฐานสากลตามกรอบอ้างอิงความสารถทางภาษาเพื่อให้การวัดผลเป็นไปตามหลักสากล 

 

5.   เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับวิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ 

    5.1  วิจัยภายในประเทศ 

กานต์รวี ศรีลางค์ (2556) วิจัยเรื่อง ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ

เข้าใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จังหวัดมหาสารคาม ท่ีได้รับการสอนด้วยยุทธศาสตร์การเสริม

ต่อการเรียนรู้ประสบการณ์การอ่าน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมการสอนอ่าน

ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจด้วยยุทธศาสตร์การเสริมต่อการเรียนรู้ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูง

กว่าก่อนเรียน  

วัชรพงษ์ หวันสมาน (2558) ได้ใช้วิธีการเสริมต่อศักยภาพทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

เฉพาะกิจผ่านเฟซบุ๊ค ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงช้ันปีท่ี 2 สาขาธุรกิจ

สถานพยาบาลของวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการ

เสริมต่อศักยภาพทางการเรียนรู้ผ่านเฟซบุ๊คในวิธีการสอนอ่าน โดยการสร้างบริบทการเรียนรู้โดยเป็น

การแลกเปล่ียนการเรียนรู้ของเพื่อนร่วมช้ัน และครูมีหน้าท่ีเติมเต็มข้อมูล เพื่อไม่ให้นักษาออกนอก

ประเด็น นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงท่ีมีความสามารถภาษาอังกฤษในระดับสูงกว่า

ผลสัมฤทธิ์ได้ดี มีผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มควบคุม โดยมีความสามารถด้าน

การหารายละเอียดสูงกว่าความสามารถในการจับใจความส าคัญ  
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รสสุคนธ์ สุโพธิ์ (2562) ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับ ความเช่ือมโยงระหว่างการใช้กลยุทธ์การ

เสริมต่อการเรียนรู้และพัฒนาการด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาต่างประเทศจังหวัดพะเยา โดยใช้กลยุทธ์การเสริมต่อการเรียนรู้ในขั้นตอนก่อนการเขียน โดย

ระดมความคิดทางด้านค าศัพท์ การเขียนค าศัพท์ และการเรียบเรียงค าศัพท์ โดยให้นักเรียนกลุ่มเก่ง

กระตุ้นให้เพื่อบอกค าศัพท์การสะกดและการพูดค าศัพท์ด้วยตนเอง นักเรียนกลุ่มปานกลาง ถาม

ค าศัพท์ และสะกดค าศัพท์ และถามความหมาย ส่วนนักเรียนกลุ่มอ่อน ถามความหมายของค าศัพท์ 

ถามการสะกดค าศัพท์ และให้เพื่อนยกตัวอย่างประโยค ซึ่งกระบวนการท่ีได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ส่งผล

พัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษในด้านของค าศัพท์ และการเขียนประโยคภาษาอังกฤษ โดยสามารถ

เลือกใช้ค าท่ีส่ือความหมายได้อย่างถูกต้อง 

    5.2   วิจัยต่างประเทศ 

 Donovan and Smolkin (2011) ใช้กลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ใช้กับการเขียนของเด็ก 

ผู้วิจัยได้น าเนื้อหาท่ีมีหลากหลายระดับ เดิมให้นักเรียนเริ่มเนื้อหาง่าย และค่อยส่งเสริมไปปานกลาง 

จนถึงระดับสูง ซึ่งวิธีการพัฒนาแต่ละขั้น โดยใช้กลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ส่งผลให้ความสามารถของได้

สูงขึ้นกว่าการสอบแบบตรง 

จากงานวิจัยของ Wei Hui Suan (2011) มหาวิทยาลัยภูตรา ประเทศมาเลเซีย ได้พบ

ปัญหาว่า นักเรียนมีปัญหา เรื่องทักษะการเขียนบทความ ด้านไวยากรณ์และขาดความรู้เรื่องค าศัพท์ 

จากปัญหาท่ีพบเป็นปัจจัยส าคัญของการถ่ายทอดความคิดของนักศึกษา ผู้วิจัยจึงได้ใช้วิธีการสอนแบบ

กลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ ท่ีมีเทคนิคและกิจกรรมหลากหลาย เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ พบว่าผู้เรียนมี

พัฒนาการด้านการเขียนดี 

Danica W. Booth (2014) ได้ใช้วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ส าหรับการ

สอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้กลยุทธ์ 8 วิธี ดังนี้ 1) การเช่ือมโยง

ความรู้ค าศัพท์เดิมกับความรู้ใหม่ 2) การใช้แผนผังความคิดในการแสดงความหมาย 3) การใช้

พจนานุกรมหาความหมายและการแต่งประโยค 4) การหาค าเหมือนและค าตรงข้าม 5) การวิเคราะห์

รากศัพท์ 6) การใช้ค าศัพท์จากบริบท 7) การทบทวนความรู้ค าศัพท์ท่ีได้รับ 8) การท างานร่วมกัน 

ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจค าศัพท์ และท าผู้เรียนท่ีไม่ชอบเรียนภาษาอังกฤษ ส่งผลให้

ทัศนคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษดีขึ้น 
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งานวิจัยของ Avan Kamal Aziz Faraj (2015)มหาวิทยาลัยโคยา ผู้วิจัยให้นักเรียน

ฝึกงานเขียนเป็นขั้นตอนทุกครั้ง เริ่มจาก Prewriting, drafting, revising, editing and publishing 

ผู้วิจัยได้เตรียมการสอนจากง่ายไปยาก และครูมีการประเมินและแก้งานเขียนให้นักเรียนทุกครั้ง ท าให้

นักเรียนทราบข้อผิดพลาดและพัฒนางานเขียนของตนเองได้ดีขึ้น 

Resa Taherkhani (2015) ได้ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับ ผลการเรียนรู้ไวยากรณ์ส าหรับ

การเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ท่ีใช้กระบวนการความร่วมมือ

ของเพื่อนและครูของนักเรียนชาวอิหร่าน มหาวิทยาลัย Bu-Ali Sina ประเทศอิหร่าน ซึ่งเพื่อนร่วมชั้น

มีส่วนช่วยให้เพื่อนร่วมช้ันตรวจสอบความถูกต้องและช้ีข้อผิดพลาดของงานเขียนเรียงความ ส่งผลให้

ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนานกับการเขียนเรียงความ หลังจากได้ค าแนะน าจากเพื่อนร่วมช้ันและครู และ

ผู้เรียนสามารถจดจ าข้อผิดพลาดได้ดี ส่งผลให้งานเขียนเรียงความออกมามีประสิทธิภาพ 

Sulindra and Mandala (2015) ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการใช้กลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้

กับการสอนเขียนภาษาอังกฤษด้านธุรกิจ กับนักศึกษาแห่งหนึ่งในประเทศฟิลิปปินส์ โดยอ้างอิงจาก

หลักการคอนสตรัคติวิซึ่ม โดยมีกระบวนการสอนหลักคือ การให้ต้นแบบและการยกตัวอย่าง การผล

ตอบกลับเกี่ยวกับงานเขียนโดยได้รับค าแนะน าจากเพื่อนและครู รวมถึงการเสริมแรงเชิงบวกเพื่อ

พัฒนาความสามารถของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนสามารถเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น 

สรุปได้ว่า จากงานวิจัยภายในประเทศและต่างประเทศท่ีท าการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ

กลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้นั้น หลักการส่วนใหญ่คือการให้ความช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้

มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีครูผู้สอนได้จัดเตรียมขึ้น โดยมีกระบวนการ

ปฏิสัมพันธ์การเรียนรู้ระหว่างเพื่อนร่วมช้ันและครู เพื่อให้การเรียนนั้นลดความตึงเครียดและ

สนุกสนานมากยิ่งขึ้น 
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บทท่ี 3  

วิธีด าเนินการวิจัย  

การวิจัย เรื่อง การสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิง

ธุรกิจโดยใช้วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding Method) ส าหรับนักศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม เป็นการวิจัยเชิงทดลองเบ้ืองต้น 

(Pre-Experimental Research) ใช้รูปแบบการทดลองแบบ  One Group Pre-test Post-test 

Design ในการด าเนินการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ แบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้ 
 

1.   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากร คือ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงระดับช้ันปีท่ี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 

นครปฐม แผนกวิชาการบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีลงทะเบียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจและสังคม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 3 ห้องเรียน รวม 80 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงระดับช้ันปีท่ี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 

นครปฐม แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ท่ีก าลังศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจและสังคม ภาคเรียนท่ี 
2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 1 ห้องเรียน นักเรียนจ านวน 30 คน ได้มาจากวิธีการสุ่มอย่างง่าย  
 

2.   ตัวแปรที่ศึกษา 

2.1 ตัวแปรต้น คือ วิธีการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

เชิงธุรกิจโดยใช้วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ 

2.2 ตัวแปรตาม คือ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้านค าศัพท์การเขียนจดหมาย 

อิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจ 2) ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้การ

สอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ 
 

3.   ระยะเวลา 

 ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลองอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์  
สัปดาห์ละ 2 คาบ คาบละ 60 นาที รวม 8 คาบ  
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4.   รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) รูปแปบบการทดลองกลุ่ม

เดียว ทดสอบก่อนและหลังเรียน ซึ่งมีรูปแบบดังนี้ 

ทดสอบก่อนเรียน ทดลอง ทดสอบหลังเรียน 

T1 X T2 

 

T1 แทน   การทดสอบก่อนเรียนด้วยการใช้วิธีการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษด้วย 

วิธีการสอนแบบกลเสริมต่อการเรียนรู้ 

X  แทน   การใช้วิธีการสอนค าศัพท์การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจแบบ  

              กลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ 

      T2 แทน การทดสอบหลังเรียนด้วยวิธีการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยวิธีการ 

สอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ 

 

5.   เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้การสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับการเขียนจดหมาย 

อิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจโดยใช้วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ จ านวน 4 แผน 

2. แบบวัดความสามารถการใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิง 

ธุรกิจ จ านวน 1 ฉบับ จ านวน 40 ข้อ วัดความสามารถก่อนเรียนและหลังเรียน 

3. แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับการเขียนจดหมาย 

อิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจโดยใช้วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ 

 

6.   การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

6.1   การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้การสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับการเขียน 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจโดยใช้วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ 

6.1.1 ขั้นส ารวจค าศัพท์ตามแนวเร่ือง 

1. ศึกษาแนวเรื่องจากหลักสูตรกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพ 
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ยุโรป (CEFR) กรอบมาตรฐานสมรรถนะของอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง

พุทธศักราช 2557 ประเภทของการเขียนจดหมายเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจ และรายวิชาภาษาอังกฤษ

เพื่อการส่ือสารธุรกิจและสังคม 

2. ผู้วิจัยเทียบเคียงแนวเรื่อง ดูความสัมพันธ์ระหว่างแนวเรื่องจากท่ีระบุไว้และ 

คัดเลือกแนวเรื่องท่ีมีความถี่ปรากฎมากท่ีสุด แล้วสรุปแนวเรื่องได้ท้ังส้ิน 4 เรื่อง ได้แก่ 1) จดหมาย

ส่ังซื้อสินค้า 2) จดหมายเสนอขายสินค้า 3) จดหมายเชิญ 4) จดหมายสมัครงาน 

3. รวบรวมความถ่ีของค าศัพท์ท่ีปรากฏมากท่ีสุดในหนังสือแบบเรียนและหนังสือ 

ท่ัวไปท่ีเกี่ยวข้องกับการเขียนจดหมายเชิงธุรกิจ ซึ่งการคัดเลือกหนังสือนั้น เป็นหนังสือเรียนท่ีผ่าน

มาตรฐานจากการตรวจสอบของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหนังสือท่ัวไปท่ี

เกี่ยวข้องกับการเขียนจดหมายเชิงธุรกิจ การใช้หนังสือท่ีหลากหลาย เนื่องจากหนังสือ 1 เล่มไม่ได้มี

หัวข้อครบท้ัง 4 เรื่อง จึงจ าเป็นต้องใช้หนังสือหลายเล่ม ท่ีสัมพันธ์กับแนวเรื่อง คัดเลือกค าศัพท์

ประมาณ 15 ค า จากค าศัพท์ท่ีปรากฏอยู่ในหนังสือ ดังต่อไปนี้ 

1. หนังสือภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจและสังคม 

ผู้แต่ง: พิมพ์ใจ สายวิภู  ปีท่ีพิมพ์:  2558 

ส านักพิมพ์: เมืองไทย จ ากัด 

2. หนังสือภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจและสังคม 

ผู้แต่ง: ไกรวัล ศรีประทักษ์ ปีท่ีพิมพ์:  2560 

ส านักพิมพ์: เอมพันธ์ จ ากัด 

3. หนังสือภาษาอังกฤษส าหรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (English for 

Emails) 

ผู้แต่ง: Rebecca Chapman ปีท่ีพิมพ์:  2560 

ส านักพิมพ์: อ็อกฟอร์ด 

4. หนังสือ Business writing 

ผู้แต่ง: Michelle Witte  ปีท่ีพิมพ์:  2558 

ส านักพิมพ์: Cosmos Culture 

5. หนังสือการเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ (Professional Business Writing) 

ผู้แต่ง: ดร.ณัฐวิภา วิริยา  ปีท่ีพิมพ์:  2560 
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ส านักพิมพ์: อ็อกฟอร์ด 

6. หนังสือภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจและสังคม 

ผู้แต่ง: ธานินทร์ บุญยะพิมพ์ ปีท่ีพิมพ์:  2559 

ส านักพิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ ศสอ 

7. หนังสือการโต้ตอบจดหมายธุรกิจ (Business Correspondence) 

ผู้แต่ง: สุรินภรณ์ สวัสด์ิมงคล ปีท่ีพิมพ์:  2557 

ส านักพิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ ศสอ 

4. น าค าศัพท์ท่ีคัดเลือกมาสร้างแบบส ารวจค าศัพท์ตามแนวเรื่อง 4 เรื่อง น าให้ 

นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 1 ท่ีไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่าง 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน 

โดยให้นักเรียนเขียนความหมายเป็นภาษาไทย ตรวจให้คะแนน (ข้อถูกให้ 1 คะแนน ข้อผิดให้ 0 

คะแนน) คัดเลือกค าศัพท์ท่ีนักศึกษาไม่ทราบความหมายต้ังแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไปของผู้ตอบ

แบบทดสอบท้ังหมด 

5. เลือกค าศัพท์ บทละ 10 – 13 ค า น าไปการสร้างแบบทดสอบวัด 

ความสามารถทางด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียน 

6.1.2 ขั้นก าหนดการวิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ 

1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท่ีอ้างถึงวิธีการสอนแบบกลวิธีเสริม 

ต่อการเรียนรู้ (Scaffolding method) ตามแนวคิดของ (Anghileri, 2006; Moro, 2010; Sulindra 

& Mandala, 2015; Walqui, 2006) โดยผู้วิจัยได้รวบรวม ศึกษาพิจารณา ดังปรากฏในตารางท่ี 3  
 

ตารางท่ี 3 วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ 
Aida Walqui (2006) Bernice Moro (2010) Anghileri (2006) Sulindra and MandalaL (2015) 

1. ต้นแบบ (Modeling) ครูควร 

มีตัวอย่างงานที่อธิบายชัดเจน  

1. การก าหนดจุดประสงค์การ 

เรียนรู้ให้ชัดเจน (Clarifying 

purpose) ช้ีแจงจุดประสงค์การ

เรียนรู้เน้ือหา 

ระดับ 1 จัดสภาพแวดล้อม 

(Environmental Provision) จัด

ให้มีการเรียนที่มีความร่วมมือกับ

เพื่อน ครูคอยส่งเสริม  

1.   การอธิบาย (Describing) การ

ให้พื้นความรู้  

2. การเชื่อมโยง (Bridge)  

ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยงความรู้ที่

ได้รับใหม่กับความรู้เดิมของผู้เรียน  

 

2.   ต้นแบบ (Modeling) 

ตัวอย่างเพื่อให้นักเรียนเข้าใจองค์

ความรู้ภาพรวม 

ระดับท่ี 2 อธิบาย ทบทวน ปรับ

โครงสร้าง (Explaining, 

Reviewing and Restructuring) 

เป็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและ

นักเรียนโดยตรง แบ่งออกเป็น 3 

2.   การวิเคราะห์รูปแบบ 

(Analysing the model) การหา

ลักษณะเฉพาะ  
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Aida Walqui (2006) Bernice Moro (2010) Anghileri (2006) Sulindra and MandalaL (2015) 

องค์ประกอบ ดังน้ี 

1. แสดงตัวอย่างและเล่าเร่ือง 

(Showing and Telling) 

2. ทบทวน (Reviewing) 

3. ปรับโครงสร้าง (Restructuring)  

ท าให้ความคิดนักเรียนชัดเจนมากขึ้น  

3.   เนื้อหา (Contextualizing)  

การเตรียมเน้ือหาที่สอดคล้องกับ

ประสบการณ์ของผู้เรียน ที่ท าให้

ผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 

 

3.   เนื้อหา (Contextualizing) 

ค รู เต รี ย ม เ น้ื อ ห า ค า ศั พ ท์ ที่

สอดคล้องกับบริบท 

 

ระดับ 3 พัฒนาการคิดเชิงมโนทัศน์ 

(Developing Conceptual 

Thinking)  

1. พัฒนาสื่อ 

2. สร้างความเช่ือมโยงความรู้เก่า 

และความรู้ใหม่ 

3. สร้างมโนทัศน์จากการสนทนา  

3.   นักเรียนตรวจสอบผลงานของ

เพื่อน (Allow students to 

check their friends’ work) จาก

กิจกรรมที่ครูได้จัดเตรียมไว้ก่อนหน้า

น้ี ให้เพื่อนช่วยตรวจสอบผลงาน  

4. การสร้างโครงสร้างความรู้  

( Building schema)  ก า ร ใ ห้

ผู้ เ รี ย น เข้ า ใ จ ภ า พ ร ว ม แ ล ะ

จุดประสงค์ของเน้ือหา ก่อนเข้าสู่

รายละเอียดของเน้ือหา  

 

4.   การสร้างโครงสร้างความรู้ 

(Building schema) ครูสร้างให้

ผู้ เ รียน เข้ า ใจภ าพ รวม  มี ก าร

เช่ือมโยงประสบการณ์ความรู้เดิม

และประสบการณ์ความรู้ใหม่ของ

ผู้เรียน  

 4.   การตอบกลับและการเสริมแรง

เชิงบวก (Feedback and 

positive reinforcement) การ

เสริมแรงเชิงบวกจะช่วยเสริมสร้าง

ความเข้าใจและก าลังใจของนักเรียน

มากย่ิงขึ้น 

5. การน าเสนอเนื้อหา (Text  

representation) การน าเสนอ

เน้ือหารูปแบบใหม่ เพื่อช่วยให้

ผู้เรียนได้เลือกวิธีการเรียนรู้ที่

เหมาะสม  

5. การท างานร่วมกันเป็นทีม  

(Collaboration skill) ครูให้

นักเรียนท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 

 5. การให้ค าชมแก่นักเรียน 

(Praising the student) การช่ืน

ชมส าหรับความพยายามของนักเรียน 

6. การพัฒนาระดับอภิปัญญา  

(Meta-cognitive 

development) การช่วยให้ผู้

เรียนรู้ว่าก าลังเรียนอะไร สามารถ

ประเมินและปรับปรุงความสามารถ

ของตนได้ 

6.   การรวบรวมขอ้มูล (Data 

Collection) ครูและนักเรียน

ร่วมกับรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็น

โดยตรง เพื่อลดความไม่ชัดเจน  

 6. นักเรียนพร้อม (Prompting 

students) เมื่อนักเรียนพัฒนา

ความสามารถ นักเรียนพร้อมเร่ิมต้น 

 7. การน าเสนอเนื้อหา (Text  

representation) ครูให้นักเรียน

ใช้ค าศัพท์ที่เรียนไป น ามาแต่ง

ประโยค 

 7.  นักเรียนลงมือเขียนและปรับปรุง

ผลงาน (Writing and 

development) ครูให้นักเรียนลง

มือเขียนและปรับปรุงงานเขียนของ

นักเรียน 
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2. สังเคราะห์วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ โดยพิจารณาจาก 

ค าอธิบายและรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ เพื่อก าหนดขั้นตอน

การสอนเหมาะสมกับเนื้อหาค าศัพท์ท่ีใช้สอน 

6.1.3 ขั้นการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้การสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับการ 

เขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจโดยใช้วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ 

แผนการจัดการเรียนรู้ท้ังหมด 4 แผน ท่ีสร้างขึ้นโดยยึดสาระและจุดประสงค์การ

เรียนรู้จากกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) สมรรถนะหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงช้ันปีท่ี 1 และค าอธิบายรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ

และสังคม จ านวน 4 เรื่อง คือ การเสนอขายสินค้า การส่ังซื้อสินค้า การเชิญประชุม และการสมัคร

งาน ผู้วิจัยด าเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ดังต่อไปนี้ 

1.   เมื่อสังเคราะห์วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ ของ (Anghileri, 2006; 

Moro, 2010; Sulindra & Mandala, 2015; Walqui, 2006) แล้วจึงก าหนดวิธีการสอนค าศัพท์ไว้ 6 

ขั้นตอน ดังนี ้

1.1   ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Clarifying purposes) ครูเกริ่นน าเข้าสู่ 

บทเรียนโดยการช้ีแจงวัตถุประสงค์การเรียนการสอน 

1.2   การวิเคราะห์รูปแบบ (Analyzing the model) ครูให้นักศึกษาได้รู้จัก

รูปแบบและเนื้อหาท่ีใช้สอนตามหัวข้อท่ีก าหนดตามวัตถุประสงค์ในการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

เชิงธุรกิจ โดยการต้ังค าถามท่ัวไป ให้นักศึกษาได้สแกนเนื้อหาว่า ใครเป็นคนเขียน เขียนถึงใคร 

จุดประสงค์ของอีเมลคือ มีระบุสถานท่ี และเวลาหรือไม่ 

1.3   เนื้อหา (Contextualizing) ครูน าเสนอค าศัพท์ท่ีผู้เรียนสามารถพบเจอใน 

การเขียนอีเมลการส่ังซื้อสินค้า การเสนอขายสินค้า การสมัครงาน และการเชิญประชุม จ านวน 10 – 

13 ค า และสอนค าศัพท์โดยการอธิบายความหมายเป็นภาษาอังกฤษ และยกตัวอย่างประโยค พร้อม

ท้ังรูปภาพประกอบ และการสรุปความหมายเป็นภาษาไทยร่วมกันระหว่างครูและนักศึกษา 

1.4   การสร้างโครงความรู้ (Building schema) หลังจากครูสอนค าศัพท์เสร็จ 

เรียบร้อย ครูทบทวนความรู้ค าศัพท์จากการท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน ในการเรียงค าตัวอักษรค าศัพท์

ภาษาอังกฤษ การจับคู่ระหว่างค าศัพท์และความหมายภาษาอังกฤษ และการเรียงประโยค

ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง 
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1.5   ต ร วจสอ บ ค วาม ถู ก ต้ อ ง ค ว าม เข้ า ใจข อ งนั ก เรี ย น  (Checking 

understanding) ครูให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัดทบทวนความรู้ พร้อมกันท้ังช้ันเรียน เพื่อเป็นการ

ทบทวนความรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับค าศัพท์ท่ีเรียนไปต้นคาบเรียน และการเรียงล าดับเนื้อเรื่องของ

การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

1.6   การน าเสนอเนื้อหา (Presenting text) ครูทดสอบความรู้หลังเรียน โดย

การให้นักศึกษาน าค าศัพท์มาเติมในประโยคให้สมบูรณ์ และเรียงล าดับเนื้อหาส าหรับการเขียน

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

2.   สร้างแผนการจัดการเรียนรู้การสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับการเขียน

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจโดยวิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ จ านวน 4 แผน ใช้เวลา

ในการสอน 8 คาบ คาบละ 60 นาที ระยะเวลา 4 สัปดาห์ และสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถใน

การใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ก่อนและหลังเรียน 

3.   เสนอแผนการจัดการเรียนรู้การสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับการเขียน

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจโดยใช้วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ ต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา

เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์ เนื้อหา และ

เครื่องมือท่ีใช้ในการวัดและประเมินผล และน าแผนการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุงแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษา 

4.   น าแผนการจัดการเรียนรู้การสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับการเขียน

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจด้วยวิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ ของนักศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 เสนอผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญเนื้อหา

ภาษาอังกฤษ ผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและการ

ประเมินผล เพื่อให้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา ความเหมาะสมของรูปแบบและวิธีการ

สอน และการวัดประเมินผลท่ีสอดคล้องกับสมรรถนะประจ าหน่วยและจุดประสงค์การเรียนรู้ พร้อม

ท้ังตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการการจัดการเรียนรู้ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

   5    หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 

   4    หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมมาก 

   3    หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมปานกลาง 

   2    หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมน้อย 

   1    หมายถึง แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมน้อยท่ีสุด 
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  แล้วน าคะแนนแต่ละข้อของผู้เช่ียวชาญมาหาค่าเฉล่ียและกลับมาปรับปรุงตาม

ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ 

5.   หลังจากปรับปรุงแผนการสอนตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ น าแผนการ

จัดการเรียนรู้การสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจด้วยวิธีการ

สอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ ท่ีได้รับการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้มา

ทดลองกับกลุ่มนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 จ านวน 20 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ผลท่ีได้

จากการทดลอง พบว่า นักศึกษาไม่สามารถเรียงประโยคได้ เนื่องจากครูแบ่งประโยคเป็น 1 บัตรค าต่อ 

1 ค าศัพท์  จึงปรับเปล่ียนโดยการแบ่งประโยคออกเป็นกลุ่มค าหรือวลี เพื่อลดความสับสนของเนื้อหา 

ท าให้ผู้เรียนช่วยกันเรียงประโยคได้ดีขึ้น 

6.   จัดพิมพ์แผนการจัดการเรียนรู้ และส่ือการสอนท่ีปรับปรุงหลังจากการทดลอง

กับกลุ่มท่ีไม่ใช้กลุ่มตัวอย่าง เพื่อน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

 

6.2   การพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถการใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษการเขียนจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจ 

   การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับการเขียน

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจโดยใช้วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ ของนักศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 แบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ  และให้นักศึกษาเรียงประโยคให้มี

เนื้อหาใจความสมบูรณ์เหมาะสมกับการหัวข้อการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจ จ านวน 40 

ข้อ ซึ่งมีข้ันตอนการสร้างดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษาแนวการสร้างแบบทดสอบจากเอกสารต่าง ๆ 

2. ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้และสมรรถนะประจ าหน่วยการเรียนรู้ 

3.    วิเคราะห์เนื้อหาและค าศัพท์ภาษาอังกฤษของการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิง

ธุรกิจ มาสร้างแบบทดสอบชนิดเลือกเติมค าศัพท์แบบมีตัวเลือก และการเรียงล าดับเหตุการณ์เนื้อหา

ในการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละหัวข้อท่ีก าหนดให้ จ านวน 40 ข้อ 

4.   น าแบบทดสอบไปเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาจ านวน 3 ท่าน 

ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยพิจารณาความสอดคล้องระหว่าง

ค าถามกับจุดประสงค์การเรียนรู้ แล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of item Objective 

Congruence: IOC) (ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ 2558:176) โดยให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาดังนี้ 
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  +1 เมื่อผู้เช่ียวชาญแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

   0 เมื่อผู้เช่ียวชาญไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

    1 เมื่อผู้เช่ียวชาญแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 น าคะแนนท่ีได้จากผู้เช่ียวชาญมาวิเคราะห์ค่าเฉล่ียของข้อค าถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้อง

ต้ังแต่ 0.5 ข้ึนไป และน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาปรับปรุงแก้ไขและส่งกลับให้

ผู้เช่ียวชาญตรวจอีกครั้ง   

5.   เมื่อได้แบบทดสอบท่ีมีคุณภาพแล้วน าไปทดลองใช้กับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ช้ันปีท่ี 1 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม จ านวน 20 คน ท่ีผ่านการทดลองด้วย

แผนมาแล้ว โดยเกณฑ์การให้คะแนน คือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 

6.   น าแบบทดสอบหาคุณภาพของข้อสอบจ านวน 45 ข้อ โดยน าผลท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่า 

ความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) และเลือกข้อสอบท่ีมีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20 –

0.80 และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป และคัดเลือกข้อสอบจ านวน 40 ข้อ 

7. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีผ่านขั้นตอนการตรวจหาคุณภาพและ 

ปรับปรุงแล้ว น าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

 

6.3   แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อวิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ 

  1.   สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ 

ในการสอนค าศัพท์การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจ 3 ด้าน คือ ด้านรูปแบบ ด้านเนื้อหา 

ด้านการจัดกิจกรรม และด้านประโยชน์การเรียนรู้ โดยแบ่งความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ ตามแนวคิด

ของ Likert ดังนี้ 

ระดับ 5 คะแนน หมายถึง นักศึกษาเห็นด้วยมากท่ีสุด 

ระดับ 4 คะแนน หมายถึง นักศึกษาเห็นด้วยมาก 

ระดับ 3 คะแนน หมายถึง นักศึกษาเห็นด้วยปานกลาง 

ระดับ 2 คะแนน หมายถึง นักศึกษาเห็นด้วยน้อย 

ระดับ 1 คะแนน หมายถึง นักศึกษาเห็นด้วยน้อยท่ีสุด 

  ในส่วนท้ายของแบบสอบถามมีช่องว่างให้นักเรียนเขียนข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดย

ผู้วิจัยได้ก าหนดค่าการแปลผลค่าเฉล่ียไว้ดังนี้ 
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  คะแนนเฉล่ีย 5.00 – 4.50 หมายถึง ความคิดเห็นต่อการเรียนรู้ค าศัพท์โดยใช้วิธีการ

สอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ นักศึกษาเห็นด้วยมากท่ีสุด 

คะแนนเฉล่ีย 4.49 – 3.50 หมายถึง ความคิดเห็นต่อการเรียนรู้ค าศัพท์โดยใช้วิธีการ 

สอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ นักศึกษาเห็นด้วยมาก 

คะแนนเฉล่ีย 3.49 – 2.50 หมายถึง ความคิดเห็นต่อการเรียนรู้ค าศัพท์โดยใช้วิธีการ 

สอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ นักศึกษาเห็นด้วยปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย 2.49 – 1.50 หมายถึง ความคิดเห็นต่อการเรียนรู้ค าศัพท์โดยใช้วิธีการ 

สอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ นักศึกษาเห็นด้วยน้อย 

คะแนนเฉล่ีย 1.49 – 1.00 หมายถึง ความคิดเห็นต่อการเรียนรู้ค าศัพท์โดยใช้วิธีการ 

สอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ นักศึกษาเห็นด้วยน้อยท่ีสุด 

2.   น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้เช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบหาค่าดัชนีความ 

สอดคล้อง (IOC) ระหว่างค าถามและน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข โดยพิจารณารายการประเมิน

ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้การสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับการเขียน

จดหมายเชิงธุรกิจ โดยใช้วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อวิธีการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ส าหรับการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจโดยใช้วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ 

รายการประเมิน กรอบเนื้อหาการประเมิน 

1. ด้านเนื้อหา ❖ เนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับของนักศึกษา 

❖ เนื้อหามีความน่าสนใจ 

2. ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ❖ การเรียนการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้มีข้ันตอน

การสอนท่ีชัดเจน ท าให้ง่ายต่อความเข้าใจจุดประสงค์ใน

เนื้อหาภาษาอังกฤษ 

❖ นักศึกษารู้ สึกดีเมื่อมีการจัดกิจกรรมการเรียนสอน

ภาษาอังกฤษแบบกลุ่ม 

❖ เพื่ อ น ส าม ารถ ช่ วย ให้ นั ก ศึ ก ษ า เรี ย น รู้ ค า ศั พ ท์

ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นกว่าการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 

❖ กิจกรรมท่ีครูเตรียมให้นักศึกษาเป็นส่ิงท่ีช่วยให้ เรียนรู้
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รายการประเมิน กรอบเนื้อหาการประเมิน 

และจดจ าค าศัพท์ได้ดี 

❖ การใช้รูปภาพในการอธิบายช่วยให้เรียนรู้และจดจ า

ค าศัพท์ได้ 

❖ การใช้ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษในการอธิบายช่วยให้

เรียนรู้และจดจ าค าศัพท์ 

❖ การเรียนการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ช่วย

เพิ่มพูนความสามารถในการเรียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

3. ด้านประโยชน์จากการเรียนรู ้ ❖ นักศึกษาสามารถน าค าศัพท์ ท่ีได้ไปใช้ในการเขียน

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจแต่ละประเภทได้ 

❖ นักศึกษาสามารถน าค าศัพท์ท่ีได้ไปใช้ในสถานการณ์อื่น 

❖ หัวข้อค าศัพท์ท่ีใช้ในการสอนเขียนอีเมลเชิงธุรกิจมี

ประโยชน์ส าหรับนักเรียนในสถานประกอบการ 

 

7.   การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดระดับความรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ จ านวน 40 ข้อ ใช้เวลา

ทดสอบ 60 นาที และตรวจคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วบันทึกคะแนนแต่ละคน 

2. ช้ีแจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้และน าแผนการจัดการเรียนรู้การสอนค าศัพท์การเขียนจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจจ านวน 4 แผนการสอน โดยมีครูให้ค าแนะน าและค าปรึกษาเมื่อนักเรียนพบ

บัญหา ใช้เวลาทดลอง 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบเรียน 

3. เมื่อเสร็จส้ินแผนการสอนท้ังหมด ครูให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียนอีกครั้ง เพื่อดู

ความสามารถในการเรียนรู้ ความเข้าใจ และการน าค าศัพท์ท่ีได้เรียนน าไปใช้ได้อย่างถูกต้องหรือไม่ 

4. ให้นักเรียนท าแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับการ

เขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจโดยใช้วิธีการสอบแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ 

5. น าข้อมูลท่ีได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและอภิปรายผล 
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8.   การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ค าศัพท์ของก่องเรียนและหลังเรียนโดยใช้ค่า t – test 

dependence 

2. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า โดยน าค่าท่ี

ได้มาหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน น าไปแปลความหมาย 
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บทท่ี 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัย เรื่อง การสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิง

ธุรกิจโดยใช้วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ ส าหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ช้ันปีท่ี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ตอน ดังต่อไปนี้ 

ตอนท่ี 1 น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ค าศัพท์ของนักศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงระดับช้ันปีท่ี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลังการเรียนโดยใช้วิธีการ
สอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้สูงกว่าผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ค าศัพท์ก่อนเรียน 

ตอนท่ี 2 น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนความคิดเห็นของนักศึกษาประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูงระดับช้ันปีท่ี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ท่ีมีต่อการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ส าหรับการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจ โดยใช้วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ 
 

ตอนที่  1 น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ค าศัพท์ของนักศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงระดับชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม หลังการเรียนโดยใช้
วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้สูงกว่าผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ค าศัพท์ก่อนเรียน 

เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อท่ี 1 คือ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ค าศัพท์ 
ภาษาอังกฤษส าหรับการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูงระดับช้ันปีท่ี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ก่อนและหลังเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบกลวิธี
เสริมต่อการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1.   ให้นักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน ท าแบบทดสอบวัดความสามารถด้าน

ค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจ ท้ังก่อนและหลังเรียนด้วย

วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ จ านวน 40 ข้อ คะแนนเต็ม 40 คะแนน แบ่งออกเป็น  4 

เรื่อง คือ 1) Sale  2) Purchase order  3) Job Application  และ 4) Meeting Invitation  แต่ละ

หัวข้อประกอบด้วยการให้คะแนน 2 ส่วน ได้แก่  1) คะแนนทดสอบจากการเติมค าศัพท์ 7 คะแนน 

และ 2) คะแนนการเรียงล าดับเนื้อหาในอีเมลให้ถูกต้อง 3 คะแนน คะแนนเต็มท้ังหมด 10 คะแนน 

ในแต่ละเรื่อง 
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2.   น าคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์ผลต่างของคะแนน (D) ของแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน

ด้วยวิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ และน าคะแนนท่ีได้จากการทดสอบท้ังสองครั้งมา

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผลการวิเคราะห์แสดงในตารางท่ี 5 

 

ตารางท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิง
ธุรกิจของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 1 ก่อนและหลังเรียนด้วยวิธีการสอนแบบ
กลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ แลผลต่างคะแนน (D) ของแบบทดสอบของนักศึกษา 
นักเรียน

คนที่ 

คะแนน (40 คะแนน) ผลต่าง 

(D) 

นักเรียน

คนที่ 

คะแนน (40 คะแนน) ผลต่าง 

(D) ก่อนเรียน หลังเรียน ก่อนเรียน หลังเรียน 

1 11 35 24 16 8 25 17 

2 12 36 24 17 8 24 16 

3 4 27 23 18 10 26 16 

4 10 30 20 19 8 24 16 

5 16 36 20 20 13 28 15 

6 14 34 20 21 13 28 15 

7 10 30 20 22 11 24 13 

8 9 29 20 23 12 24 12 

9 11 30 19 24 16 28 12 

10 3 22 19 25 15 26 11 

11 5 23 18 26 13 34 11 

12 12 30 18 27 17 26 9 

13 15 32 17 28 16 35 9 

14 7 24 17 29 11 20 9 

15 7 24 17 30 12 20 8 

จากตารางท่ี 5 แสดงให้เห็นว่า ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับการเขียน

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจของนักศึกษาทุกคนสูงขึ้น หลังจากได้รับการสอนด้วยวิธีการสอนแบบ

กลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ โดยค่าผลต่างของคะแนนสูงสุดเท่ากับ 24 และต่ าสุดมีค่าเท่ากับ 8 จาก

คะแนนเต็ม 40 คะแนน 
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ตารางท่ี 6 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับการเขียนจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 1 ก่อนและหลังเรียนด้วย
วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ 

การทดสอบ คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย x̅ S.D. t df Sig. 

ก่อนเรียน 40 10.53 3.67 -19.20 29 0.00* 

หลังเรียน 40 27.80 4.69 

*มีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 จากตารางท่ี 6 พบว่า คะแนนเฉล่ียหลังเรียนของคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ค าศัพท์

ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ (x̅ = 27.80, S.D. = 4.69) สูงกว่า

คะแนนก่อนเรียน (x̅ = 10.53, S.D. = 3.67) ผลต่างของเฉล่ีย (D̅) ระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วย

วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ เท่ากับ 17.27 ค่าสถิติ t เท่ากับ -19.20 สรุปว่า ผลสัมฤทธิ์

ในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจโดยใช้วิธีการสอน

แบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่างสูงกว่าก่อนใช้วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้

อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานวิจัย 

ตอนที่ 2 น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนความคิดเห็นของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูงระดับชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ที่มีต่อการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับ

การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจ โดยใช้วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ 

จากแบบสอบถามเพื่อตอบค าถามการวิจัยข้อท่ี 2 คือ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง
ระดับช้ันปีท่ี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม มีความคิดเห็นต่อการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหนับ
การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจ โดยใช้วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้อย่างไร โดย
ผู้วิจัยได้ให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน ท าแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อ
การจัดการเรียนการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจโดยใช้
วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ ในด้านเนื้อหา ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ
ด้านประโยชน์จากการเรียนรู้ จ านวน 12 ข้อ หลังการท าแบบฝึกท้ัง 4 บทเรียน จากนั้นน าคะแนนท่ี

ได้มาหาค่าเฉล่ีย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าไปแปลความหมายค่าระดับตาม

เกณฑ์ท่ีก าหนด ได้ผลการวิเคราะห์แสดงในตารางท่ี 4  
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ตารางท่ี 7 ค่าระดับคะแนนเฉล่ีย (�̅�) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นของ

นักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
เชิงธุรกิจโดยใช้วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ 

ข้อ รายการประเมิน 

ผลความคิดเห็น

ของนักเรียน 
แปล

ความหมาย 
ล าดับ 

�̅� S.D. 

ด้านเนื้อหา 

1. เนื้อหามีความน่าสนใจ 4.47 0.63 มาก 1 

2 เนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับของนักศึกษา 4.20 0.76 มาก 2 

รวมเฉลี่ยด้านเนื้อหา 4.34 0.70 มาก 

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

3. กิจกรรมท่ีครูเตรียมให้นักศึกษาเป็นส่ิงท่ีช่วยให้เรียนรู้และ

จดจ าค าศัพท์ได้ดี 

4.63 0.56 มากท่ีสุด 1 

4. การเรียนการสอนแบบกลวิธี เสริมต่อการเรียนรู้ ช่วย

เพิ่มพูนความสามารถในการเรียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

4.57 0.57 มากท่ีสุด 2 

5. การใช้รูปภาพในการอธิบายช่วยให้เรียนรู้และจดจ าค าศัพท์ได้ 4.50 0.63 มากท่ีสุด 3 

6. เพื่อนสามารถช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ

ได้ดีขึ้นกว่าการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 

4.47 0.63 มาก 4 

7. การใช้ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษในการอธิบายช่วยให้

เรียนรู้และจดจ าค าศัพท์ 

4.43 0.63 มาก 5 

8. นัก ศึกษารู้ สึกดีเมื่ อมีการจัดกิจกรรมการเรียนสอน

ภาษาอังกฤษแบบกลุ่ม 

4.37 0.72 มาก 6 

9 การเรียนการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้มีข้ันตอน

การสอนท่ีชัดเจน ท าให้ง่ายต่อความเข้าใจจุดประสงค์ใน

เนื้อหาภาษาอังกฤษ 

4.33 0.76 มาก 7 

รวมเฉลี่ยด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4.50 0.64 มากที่สุด 
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ข้อ รายการประเมิน 

ผลความคิดเห็น

ของนักเรียน 
แปล

ความหมาย 
ล าดับ 

�̅� S.D. 

ด้านประโยชน์จากการเรียนรู้ 

10. หัวข้อค าศัพท์ ท่ีใช้ในการสอนเขียนอี เมลเชิงธุรกิจมี

ประโยชน์ส าหรับนักเรียนในสถานประกอบการ 

4.43 0.68 มาก 1 

11. นักศึกษาสามารถน าค าศัพ ท์ ท่ี ได้ ไปใช้ในการเขียน

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจแต่ละประเภทได้ 

4.40 0.67 มาก 2 

12 นักศึกษาสามารถน าค าศัพท์ท่ีได้ไปใช้ในสถานการณ์อื่นได้ 4.37 0.76 มาก 3 

รวมเฉลี่ยด้านประโยชน์จากการเรียนรู้ 4.40 0.70 มาก 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.41 0.68 มาก 

 
 จากตารางท่ี 7 พบว่า ความคิดเห็นของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอน
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจโดยใช้วิธีการสอนแบบกลวิธี

เสริมต่อการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.38, S.D. = 0.68) และเมื่อ

ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
และด้านประโยชน์จากการเรียนรู้ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1.  ด้านเนื้อหา โดยรวมแล้วนักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อด้านเนื้อหาอยู่ในระดับ

มาก (x̅ = 4.34, S.D. = 0.70) โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดอันดับแรก คือ ข้อ 2 เนื้อหามีความน่าสนใจ 

(x̅ = 4.47, S.D. = 0.63) และอันดับต่อมา คือ เนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับของนักศึกษา       

(x̅ = 4.20, S.D. = 0.76) 
2.   ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยรวมแล้วนักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น

ต่อด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̅ = 4.50, S.D. = 0.64) โดยพิจารณา

เป็นรายข้อ สามารถเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ โดยข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดอันดับแรก ได้แก่ ข้อ 6 

กิจกรรมท่ีครูเตรียมให้นักศึกษาเป็นส่ิงท่ีช่วยให้เรียนรู้และจดจ าค าศัพท์ได้ดี (x̅ = 4.63, S.D. = 0.56) 

อันดับต่อมาได้แก่ ข้อ 9 การเรียนการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ช่วยเพิ่มพูนความสามารถใน

การเรียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ (x̅ = 4.57, S.D. = 0.57) ข้อ 7 การใช้รูปภาพในการอธิบายช่วยให้

เรียนรู้และจดจ าค าศัพท์ได้ (x̅ = 4.50, S.D. = 0.63) ข้อ 5 เพื่อนสามารถช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้
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ค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นกว่าการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (x̅ = 4.47, S.D. = 0.63) ข้อ 8 การใช้

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษในการอธิบายช่วยให้เรียนรู้และจดจ าค าศัพท์ (x̅ = 4.43, S.D. = 0.63) 

ข้อ 4 นักศึกษารู้สึกดีเมื่อมีการจัดกิจกรรมการเรียนสอนภาษาอังกฤษแบบกลุ่ม  (x̅ = 4.37, S.D. = 
0.72) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด คือ ข้อ 3 การเรียนการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้มีข้ันตอน

การสอนท่ีชัดเจน ท าให้ง่ายต่อความเข้าใจจุดประสงค์ในเนื้อหาภาษาอังกฤษ  (x̅ = 4.33, S.D. = 

0.76) 
3.   ด้านประโยชน์จากการเรียนรู้ โดยรวมแล้วนักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นด้าน

ประโยชน์จากการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.40, S.D. = 0.70) โดยพิจารณาเป็นรายข้อ สามารถ

เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ค่าเฉล่ียสูงสุดอันดับแรก คือ ข้อ 12 หัวข้อค าศัพท์ท่ีใช้ในการสอน

เขียนอีเมลเชิงธุรกิจมีประโยชน์ส าหรับนักเรียนในสถานประกอบการ (x̅ = 4.43, S.D. = 0.68) อันดับ

ต่อมา คือ ข้อ 10 นักศึกษาสามารถน าค าศัพท์ท่ีได้ไปใช้ในการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจ

แต่ละประเภทได้ (x̅ = 4.40, S.D. = 0.67) และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ าท่ีสุด ได้แก่ ข้อ 11 นักศึกษา

สามารถน าค าศัพท์ท่ีได้ไปใช้ในสถานการณ์อื่นได้ (x̅ = 4.37, S.D. = 0.76) 

 จากการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อวิธีการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ส าหรับการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ ส าหรับนักศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม อยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.41 ซึ่งหมายความว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นท่ีดีต่อวิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการ
เรียนรู้ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 2 
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บทท่ี 5  

สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

การวิจัย เรื่อง “การสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจ
โดยใช้วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 1 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม” มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนและหลังเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ 2) เพื่อ
ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อวิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ โดยเป็นการวิจัยเชิง
ทดลองเบื้ องต้น  (Pre-Experimental Research) รูปแบบการวิ จัย  คือ  One Group Pretest-
Posttest Design กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้การวิจัย คือ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 1    
ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม โดยท าการสุ่มอย่าง
ง่ายมา 1 ห้อง จ านวน 30 คน 
 

1.   เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

1.   แผนการจัดการเรียนรู้การสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
เชิงธุรกิจโดยใช้วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ โดยผสมผสานแนวคิดและกระบวนการ
วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding method) ตามแนวคิดของ Anghileri 
(2006); Moro (2010); Sulindra and Mandala (2015); Walqui (2006) 

2.   แบบวัดความสามารถการใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิง
ธุรกิจ วัดความสามารถก่อนเรียนและหลังเรียน  

3.   แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อวิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ ซึ่งมี
ลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า  

 

2.   การด าเนินการทดลอง 

ผู้วิจัยเป็นผู้สอนโดยด าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน ในภาคเรียนท่ี 2      
ปีการศึกษา 2562 ใช้เวลาในการเรียนสอนเป็นเวลา 4 สัปดาห์ๆ ละ 2 คาบ ก่อนการเรียนให้
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบก่อนเรียนจ านวน 40 ข้อ ให้เวลาในการทดสอบ 60 นาที โดยมี
การปฐมนิเทศนักศึกษาช้ีแจ้งวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจในขั้นตอนและกิจกรรมการ
สอนของวิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ จากนั้นสอนกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสอนแบบกลวิธี
เสริมต่อการเรียนรู้ ตามแผนการจัดการเรียนรู้ท้ังหมด 4 แผนการสอน ได้แก่ 1) Sale 2) Purchase 
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order 3) Job Application และ 4) Meeting Invitation โดยมีแบบฝึกหัดเพื่อทดสอบความเข้าใจ
ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง ใช้เวลาท้ังหมด 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบ คาบละ 60 นาที เมื่อสอน
เสร็จท้ังส้ิน 4 สัปดาห์ ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดความสามารถในการเรียนรู้
ค าศัพท์ของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบเดียวกับแบบทดสอบก่อน เรียน จากนั้นน าข้อมูล
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และข้อมูลจาก
แบบสอบถามความคิดเห็นมาวิเคราะห์โดยใช้วิธีทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน กล่าวคือ         
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
เชิงธุรกิจโดยใช้วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
ช้ันปีท่ี 1 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สถิติแบบ t-test dependent และเพื่อศึกษาความคิดเห็น
ของนักศึกษาท่ีมีต่อวิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ โดยแบบสอบถามมีอัตราส่วนแบบ

ประเมินค่า สถิติท่ีใช้ คือ ค่าเฉล่ีย (x̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) แล้วแปลความหมายตามค่า
ระดับตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
 

3.   สรุปผลการวิจัย 

 จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
1.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

เชิงธุรกิจหลังใช้วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียน มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
2.   นักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อวิธีการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับการ

เขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจด้วยวิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ ส าหรับนักศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 1 ค่าเฉล่ียโดยรวม 4.41 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.68 จึงสรุปได้ว่า นักศึกษามีความคิดเห็นท่ีดีต่อวิธีการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษแบบกลวิธีเสริมต่อ
การเรียนรู้ นอกจากนี้ จากการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้าน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านประโยชน์จากการเรียนรู้ ผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้ 

     2.1   โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับ 
การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจ โดยใช้วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ ของ
นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม อยู่ในระดับดี สามารถ
เรียงล าดับค่าเฉล่ียรวมในแต่ละด้านได้ดังนี้ ล าดับท่ี 1 ด้านจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ล าดับท่ี 2 
ด้านประโยชน์จากการเรียนรู้ และล าดับสุดท้าย คือ ด้านเนื้อหา 

2.2   เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นในแต่ละด้านเป็นรายข้อ สามารถเรียงล าดับจาก
มากไปน้อย ดังนี้ 
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2.2.1   ด้านเนื้อหาการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับการเขียนจดหมาย 
อิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจ โดยพิจารณาเป็นรายข้อสามารถเรียงล าดับจากมากไปน้อย  คือ เนื้อหามี

ความน่าสนใจ (x̅ = 4.47, S.D. = 0.63) และอันดับต่อมา คือ เนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับของ

นักศึกษา (�̅� = 4.20, S.D. = 0.76)  

1.2.2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยพิจารณาเป็นรายข้อ
สามารถเรียงล าดับจากมากไปน้อย โดยน าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดสามอันดับแรก ได้แก่ ล าดับท่ี 1 การใช้

เกมเป็นส่ิงท่ีช่วยให้เรียนรู้และจดจ าค าศัพท์ได้ดี (�̅� = 4.63, S.D. = 0.56) ล าดับท่ี 2 การเรียนการ
สอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ช่วยเพิ่มพูนความสามารถในการเรียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ          

(�̅� = 4.57, S.D. = 0.57)   และ ล าดับท่ี 3 คือ การใช้รูปภาพในการอธิบายช่วยให้เรียนรู้และจดจ า

ค าศัพท์ได้ (�̅� = 4.50, S.D. = 0.63)         

1.2.3 ด้านประโยชน์จากการเรียนรู้ โดยพิจารณาเป็นรายข้อ สามารถ
เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ ค่าเฉล่ียสูงสุดอันดับแรก คือ หัวข้อค าศัพท์ท่ีใช้ในการสอนเขียนอีเมล

เชิงธุรกิจมีประโยชน์ส าหรับนักเรียนในสถานประกอบการ  (�̅� = 4.43, S.D. = 0.68) ล าดับท่ีสอง 
นักศึกษาสามารถน าค าศัพท์ท่ีได้ไปใช้ในการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจแต่ละประเภทได้ 

(�̅� = 4.40, S.D. = 0.67) และล าดับสุดท้าย คือ นักศึกษาสามารถน าค าศัพท์ท่ีได้ไปใช้ในสถานการณ์

อื่นได้ (�̅� = 4.37, S.D. = 0.76) สรุปได้ว่า นักศึกษามีความคดเห็นเกี่ยวกับด้านประโยชน์จากการ

เรียนรู้ของการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจในระดับดี 
 

4.   อภิปรายผล 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
1. จากผลการวิจัยข้อท่ี 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับ 

การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจด้วยวิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้สูงกว่าก่อน
เรียนเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อาจเนื่องจากเหตุผล
ดังต่อไปนี้ 

1.1   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ มีการ
ล าดับขั้นตอนการสอนท่ีชัดเจน ช้ีให้นักเรียนเข้าใจวัตถุประสงค์ในขั้นเริ่มแรก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Mckenzie (2000); Sulindra and Mandala (2015) ท่ีว่า การเตรียมล าดับขั้นการสอนท่ี
ชัดเจน ไม่ซับซ้อน ท าให้นักศึกษาเรียนรู้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 



  58 

1.2   การจัดการเรียนการสอนมีกระบวนการปฏิสัมพันธ์การเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนร่วมช้ันเรียน 
เมื่อนักศึกษาได้ท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน ท าให้นักศึกษามีความมั่นใจในการเรียนรู้ค าศัพท์และการท า
กิจกรรมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเพื่อนในกลุ่มคอยช่วยช้ีแนะ และหาแนวทางร่วมกัน เพื่อให้ภาระงานท่ี
ได้รับมอบหมายส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และเกิดความเข้าใจในการใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษมายิ่งขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ Vygotsky (1978) ท่ีว่า ความสามารถของเด็กสามารถพัฒนาได้ด้วยตนเอง
นั้น ต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น จนท าให้เกิดความคิดรวบยอดเป็นของตนเอง 

2.   จากผลการวิจัยข้อท่ี 2 พบว่าความคิดเห็นของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อการจัดการเรียน
การสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจโดยใช้วิธีการสอนแบบ
กลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ ในภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ 
ด้านการจัดการเรียนการสอน รองลงมา ด้านประโยชน์จากการเรียนรู้ และด้านเนื้อหาตามล าดับ อาจ
เนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้ 

2.1   ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นหัวข้อท่ีนักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วย
มากท่ีสุด อาจเนื่องมาจากกิจกรรมมีขั้นตอนการสอนท่ีชัดเจน มีการยกอธิบายตัวอย่างได้อย่างขัดเจน 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Rasinski et al. (2010) ท่ีว่า ผู้สอนควรมีวิธีการน าเสนอการสอนค าศัพท์
ในรูปแบบกิจกรรมท่ีเน้นกระบวนการเรียนรู้ค าศัพท์ชัดเจน ท่ีช่วยท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการรู้
ศัพท์ และมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบกลุ่ม ซึ่งเพื่อนในกลุ่มสามารถช่วยให้การเรียนรู้และ
จดจ าค าศัพท์ได้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Van Lier (1996); Walqui (2006) ได้กล่าวว่า การ
สร้ า งบ ริบ ทก าร เรี ยน รู้  (The principle of contextual support) ภ าย ใต้ ส่ิ ง แ วด ล้ อม ท่ี มี
วัตถุประสงค์การสอนชัดเจน มีการสาธิตให้ผู้เรียนเห็นตัวอย่าง มอบหมายช้ินงานให้ผู้เรียนร่วมลงมือ
ท าด้วยกันเป็นการเอื้ออ านวยการสร้างความสัมพันธ์ในการท างานร่วมกัน จะท าให้ผู้เรียนบรรลุ
เป้าหมายได้ 

2.2   ด้านประโยชน์จากการเรียนรู้ มีคะแนนความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก
นักศึกษาส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นว่าค าศัพท์ท่ีใช้นั้นมีประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน และสถาน
ประกอบการ เนื่องด้วยรายวิชาท่ีสอนนั้นเป็นภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ เช่น การส่ังซื้อสินค้า การขาย
สินค้า การสมัครงาน และการเชิญประชุม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการเลือกค าศัพท์ของ Gass and 
Mackey (2006) กล่าวว่า ควรเลือกค าศัพท์ท่ีผู้เรียนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อกระตุ้นให้
ผู้เรียนสนใจและตระหนักถึงการเรียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีสามารถน าไปใช้ในอนาคต 

2.3   ด้านเนื้อหา มีคะแนนเฉล่ียเป็นอันดับสุดท้ายของการการแสดงความคิดเห็น เมื่อ
เปรียบเทียบกับสองอันดับแรก แต่คะแนนส่วนใหญ่นักศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อาจ
เนื่องมาจาก ค าศัพท์ท่ีสอนนั้นสามารถน าไปปรับใช้ในสถานประกอบการและในชีวิตประจ าวัน เพื่อ
สามารถน าไปใช้ในการส่ือสารภาษาอังกฤษในอนาคต เช่น ค าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีใช้ในการเขียนอีเมล์
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สมัครงาน นักศึกษามองว่าเป็นเรื่องใกล้ตัว จึงรู้สึกว่าเนื้อหามีความน่าสนใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Piamsai (2017) ผู้เรียนต้องการทักษะภาษาอังกฤษท่ีเป็นพื้นฐานท่ีสามารถน าไปใช้ได้ใน
ชีวิตประจ าวัน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับสายอาชีพของตนเอง 
 

5.   ข้อจ ากัด 

 การวิจัยเชิงทดลองในครั้งนี้มีข้อจ ากัดเรื่องเวลา ท าให้ผู้วิจัยต้องจ ากัดหัวข้อ และปริมาณ
กิจกรรมให้เหมาะสมกับเวลา และการด าเนินการทดลองมีตัวแปรแทรกซ้อน กิจกรรมของวิทยาลัยท่ี
ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมได้ไม่เต็มท่ี 
 

6.   ข้อเสนอแนะ 

 จากการวิจัย เรื่อง การสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิง
ธุรกิจ โดยใช้วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 
1 ได้สรุปแนวคิดและข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

1.   จุดเด่นของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนค าศัพท์โดยใช้วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริม
ต่อการเรียนรู้ หลังจากท่ีผู้เรียนได้รู้จักค าศัพท์และความหมายจากขั้นเนื้อหา (Contextualizing) 
ผู้เรียนเสริมสร้างความเข้าใจยิ่งขึ้น ในขั้นตอนต่อไป คือ การสร้างความรู้ (Building schema) เป็น
กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนภายในกลุ่ม ช่วยกันแบ่งปันความรู้ เพื่อให้บรรลุ
กิจกรรมการสอนท่ีครูได้เตรียมไว้ กิจกรรมท่ี 1 เริ่มจากหลังจากนั้นผู้เรียนได้รู้จักรูปค า (Form) จาก
กิจกรรมเรียงตัวอักษรเป็นค าศัพท์ให้ถูกต้อง กิจกรรมท่ี 2 เมื่อผู้เรียนรู้จักค าศัพท์ ผู้เรียนต้องสามารถ
รู้ความหมาย (Meaning) ของค าศัพท์นั้น จากการจับคู่ค าศัพท์และความหมายให้ถูกต้อง และ
กิจกรรมสุดท้าย คือการน าค าศัพท์ไปใช้ (Use) เป็นกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนเรียงประโยคให้ถูกต้องตาม
บริบทท่ีก าหนดให้ จากประสบการณ์ท่ีผู้เรียนได้รับในแต่ละกิจกรรมถูกกระตุ้นด้วยความท้าทาย 
เพื่อให้กลุ่มของตัวเองได้รับคะแนนมากท่ีสุด แต่ส่ิงส าคัญท่ีสุดคือความสามัคคีและการแบ่งปันความรู้ 
ช่วยให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่น ท าให้ผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลาย ได้รับความสนุกและความรู้ไป
พร้อมกัน 

2.   ขั้นตอนการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ในการสอนค าศัพท์ สามารถบูรณาการกับ
การสอนภาษาอังกฤษในทักษะด้านการอ่าน การฟัง และการพูดได้ เนื่องจากมีขั้นตอนการสอนท่ี
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในกระบวนการกลุ่ม ท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยครูมี
หน้าท่ีแค่อ านวยความสะดวก (Facilitator) 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต่อไป 
1.   กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ ผู้เรียนควรมีส่วนร่วมในการ

เลือกเนื้อหาท่ีคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตนเองในชีวิตประจ าวัน และสถานประกอบการในอนาคต 
2.   ขั้นตอนของวิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้สามารถน าไปปรับใช้ให้เหมาะสม

ตามบริบทของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีผู้เรียนอยู่ในกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1 
 
รายการอ้า งอิง 
 

รายการอ้างอิง 
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ภาคผนวก ก  

รายนามผู้เช่ียวชาญในการวิจัย หนังสือขอเชิญตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญประเมินแผนการจัดการเรียนรู้การตรวจสอบความสอดคล้องของค าถาม 

(IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการตรวจสอบความสอดคล้องของค าถาม 

(IOC)  ของแบบสอบถามความคิดเห็น 

 

1. นางวิจิตรา ตะโกพร   ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนราชินีบูรณะ 

2. นางสาวเรณุกา หนูวัฒนา ครู คศ. 2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 

3. Miss Celeste Galope  ครูสอนภาษาอังกฤษ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 
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หนังสือเชิญตรวจเคร่ืองมือ อาจารย์วิจิตรา ตะโกพร ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

โรงเรียนราชินีบูรณะ 
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หนังสือเชิญตรวจเคร่ืองมือ อาจารย์เรณุกา หนูวัฒนา ครู ค.ศ. 2 ช านาญการ วิทยาลัยเกษตรและ

เทคโนโลยีราชบุรี 
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หนังสือเชิญตรวจเคร่ืองมือ Miss Celeste Galope ครูสอนภาษาอังกฤษ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครปฐม 
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ภาคผนวก ข เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 

1. แผนการจัดการเรียนรู้การสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

เชิงธุรกิจโดยใช้วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ ของนักศึกษาประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 

 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับการเขียน

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจ ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 1 

 

3. แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับการเขียนจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจโดยใช้วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ ของนักศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 1 
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1.1 แผนการจัดการเรียนรู้การสอนค าศัพท์ส าหรับการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจโดย

ใช้วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ เร่ือง สมัครงาน (Job Application) 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

รหัสวิชา 3000-1201     ชื่อวิชา   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม                  

ชื่อหน่วยการเรียนรู้    อีเมลสมัครงาน (Job Application)   ทฤษฎี   1  ชม. ปฏิบัติ   1  ช.ม. 

1. สาระส าคัญ 

 การเขียนจดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือ ภาษาท่ีใช้กัน

อย่างแพร่หลายคือ อีเมล การเขียนจดหมายสมัครงานผ่านทางอีเมลเป็นการแนะน าตัวเองแบบย่อ 

เกี่ยวกับประวัติการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และเหตุผลของการสมัครงาน พร้อมท้ังสามารถแนบ

ไฟล์ประวัติส่วนตัว Resume เพื่อให้ผู้คัดเลือกสะดวกรวดเร็วในการตัดสินใจ ดังนั้นผู้เขียนควรรู้จัก

รูปแบบและค าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีใช้ในการเขียนสมัครงานชัดเจนและกระชับได้ใจความ 

1. สมรรถนะประจ าหน่วย 

 นักเรียนสามารถน าค าศัพท์ไปใช้ในอีเมลสมัครงานได้ 

2. จุดประสงค์การเรียนรู้  

1. นักเรียนสามารถบอกหน้าท่ีของค าศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับอีเมลสมัครงานได้ 

2. นักเรียนสามารถบอกความหมายของค าศัพท์ท่ีใช้ในอีเมลสมัครงานได้ 

3. นักเรียนสามารถน าค าศัพท์ไปใช้ในบริบทท่ีเกี่ยวข้องกับอีเมลสมัครงานได้ได้ 

4.    สาระการเรียนรู้  

ค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับอีเมลสมัครงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. position (N.)  7.   require (V.) 

2. advertise (V.)  8.   qualification (N.) 

3. experience (N.)  9.   graduate (V.) 

4. literacy (N.)  10.  challenging (Adj.) 

5. employ (V.)  11.  opportunity (N.) 

6. consideration (N.)  12.  Apply for (V.) 

1. Bachelor’s Degree (N.) 
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กิจกรรมขั้นก าหนดวัตถุประสงค์ (Clarifying purpose) 

1. ครูกล่าวทักทายนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษ 

2. ครูถามนักเรียนว่าถ้านักเรียนอยากจะสมัครงาน นักเรียนสามารถหาประกาศรับสมัครงานท่ี

ไหนบ้าง 

T: If you want to find the new job, where can you find them? 

S: website or newspaper 

T: Excellent. We can find them on website and newspaper 

3. ครูถามนักเรียนว่าในประกาศรับสมัครงานประกอบด้วยอะไรบ้าง 

T: What information are there on Job news? 

 S: I don’t know 

 T: Look at the job advertisement 

     Can you tell me what information? 

 S: Male/ female, Ages, Bachelor, English 

              Work experience etc. 

 T: That’s right. If you want to work with the  

              company, what should you sent? 

 S:  Resume 

 T:  Correct. You can send resumé and cover letter. 

 

กิจกรรมการวิเคราะห์รูปแบบ (Analyzing the model) 

4. ครูแสดงตัวอย่างการเขียนอีเมลจดหมายสมัครงาน 

T: Today we are going to learn about Job application is a letter or form  

containing details of your qualifications, skills, experience, etc. that you send to an 

organization when you are applying for a job with them. 
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T:  Can you tell me who wrote this letter? 

S:  Sompoch Pradubsuk 

T: What job is he looking for? 

S: Accounting officer 

T: How did he know about the job? 

S: From the website www.jobadvertised.com 

T: What did he study? 

S: Bachelor degree in Accounting 

T: Where did she work? 

S: He worked at Pattanakit Company. 

T: How many years did he work there? 

T: 3 years.  

 

กิจกรรมขั้นเนื้อหา (Contextualizing) 

5. ครูให้นักเรียนสังเกตค าศัพท์ไฮไลท์สีเหลืองในอีเมลสมัครงาน พร้อมให้นักเรียนเดาหน้าท่ี 

ของค าความหมายจากค าอธิบายท่ีครูบอกใบ้ และเขียนค าแปลภาษาไทยก ากับ 

T:  Could you me how many yellow words did you see?  

S:  13 words: Apply for, advertise, position, require, qualification, experience, 

graduate, challenging, literacy, opportunity, employ, consideration 
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T:  That’s all words you see on the e-mail. Do you remember verb, noun and 

adjective?  

S:  Yes 

T:  Can you tell me which word is noun, verb or adjective? I want all of you 

make a group of three to help each other to complete the table below by guessing 

part of speech and meaning in Thai for 10 minutes. 

No. Vocabulary Part of Speech Meaning 
1 Apply for   
2 Advertise   
3 Position   
4 Require   
5 Qualification   
6 Experience   
7 Graduate   
8 Challenging   
9 Literacy   
10 Opportunity   
11 Employ   
12 Consideration   
13 Bachelor’s degree   

 

T:  Okay, let’s check the answer together. Look at the picture, what are they 

filling for? 

S:  For job 

T:  Let’ s see conversation. Can you guess what does it mean in Thai? 

S:  สมัครงาน 
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T:  Excellent. What is its part of speech?  

 

 
 S:  Verb 

 T:  Good job! It is verb that follow as subject or it is action of subject. Next 

word is “position” meaning level job in a company. What does “position” mean? 

 S:   ต าแหน่งงาน 

 

 
 

 T: Excellent. What is its part of speech? 

 S:  Noun 
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6. หลังจากท่ีนักเรียนได้รู้จักค าศัพท์ ความหมาย และชนิดของค า ครูให้นักเรียนใช้ปากกาสี 

แดงเน้นข้อความความศัพท์ท่ีเป็นกริยา ปากกาสีเขียว เน้นค าศัพท์ท่ีเป็นค านาม และ ปากกาสีม่วง 

เน้นค าศัพท์ท่ีเป็นค าคุณศัพท์ เพื่อความชัดเจนในการแยกชนิดของค าศัพท์ 

 T: Let’s check the answer together.  

No. Vocabulary Part of Speech Meaning 
1 Apply for Verb สมัครงาน 
2 Advertise Verb ลงโฆษณา 
3 Position Noun ต าแหน่งงาน 
4 Require Verb ต้องการ, จ าเป็นต้อง, เรียกร้อง 
5 Qualification Noun คุณสมบัติ 
6 Experience Noun ประสบการณ์ 
7 Graduate Verb จบการศึกษา 
8 Challenging Adjective ท่ีท้าทายความสามารถ 
9 Literacy Noun ความสามารถในการอ่านและเขียน 
10 Opportunity Noun โอกาส 
11 Employ Verb ว่าจ้าง 
12 consideration Noun การพิจารณา 
13 Bachelor’s degree Noun ปริญญาตรี 
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กิจกรรมขั้นการสร้างโครงความรู้ (Building schema) 

7. ครูให้นักเรียนจับกลุ่มๆละ 6 คน ช่วยกันเรียงค าศัพท์ให้ถูกต้อง โดยครูมีตัวอักษร 

ภาษาอังกฤษให้นักเรียน แต่ตัวอักษรของภาษาอังกฤษท่ีแต่ละกลุ่มได้รับจะไม่ได้ครบทุกตัว นักเรียน

จะต้องท าท่าของตัวอักษรท่ีขาดหายไป ทุกคนในกลุ่มจะต้องถือตัวอักษร กลุ่มไหนเรียงได้ถูกต้องและ

เสร็จก่อนจะได้รับคะแนน กลุ่มไหนได้คะแนนมากท่ีสุด กลุ่มนั้นชนะ 

 T: Everyone, make a group of 6. We will play the next game. Each group who 

get the letters but some letter is missing. Each group must act as letter to complete 

the word that teacher gives. A team is the fastest, you will get the score. The group 

has the highest scores that is the winner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ครูให้นักเรียนจับกลุ่ม 4 คน ช่วยกันจับคู่บัตรค าศัพท์ภาษาอังกฤษกับความหมายของ 

ค าศัพท์ท่ีเรียนไปแล้ว ภายในเวลา 10 นาที เมื่อครบก าหนด ครูให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาเฉลย

ค าตอบ เพื่อดูค าตอบว่าแต่ละกลุ่มตรงกันหรือไม่ ซึ่งทุกคนจะต้องได้ออกมาน าเสนอ 

T:  Well, make a group of 4 people to match between the flashcard and  

meaning for 5 minutes. After that each group send someone to show your answer. 

Everyone gives a presentation. Do you understand? 

S:  Yes 

Activity 2: Matching 

Vocabulary Meaning 
Apply for (V.) to ask for a job, usually by completing a special form or writing a letter 
Advertise (V.) to make something known generally or in public. 
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Vocabulary Meaning 
Position (N.) your level job in the company 
Require (V.) to need something 
Qualification (N.) an official record showing that you have finished a training course 
Experience (N.) knowledge or skill from doing, seeing, or feeling things 
Graduate (V.) a person who has finished their school, college, or university 
Challenging (ADJ.) something that needs great person’s ability to be done successfully 
Literacy (N.) the ability to read and write 
Opportunity (N.) a situation which makes it possible to do something that you want 
Employ (V.) to have someone work or do a job for you and pay them for it 
Consideration (N.) the act of thinking about something carefully 
Bachelor’s degree (N.) a first degree at college or university 
 

9. ครูให้นักเรียนจับกลุ่มใหม่ 5 คน ครูแจกแต่ละกลุ่มท้ังหมด 9 ประโยค ซึ่งแต่ละประโยค 

นักเรียนจะต้องน ามาเขียนเรียงใหม่ ภายในเวลา 20 นาที หลังจากนั้นแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมา

เขียนบนกระดานในแต่ละข้อ พร้อมค าแปล กลุ่มใดเขียนเสร็จเร็วและถูกต้อง ทีมใดได้คะแนนสูงสุด 

กลุ่มนั้นเป็นผู้ชนะ 

 T: Make a group of 5 people to help each other to resentences again within 

20 minutes. Then each group sent a represent to write on the board that one person 

per one item. The fastest group and correct the most answer is the winner. 
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กิจกรรมขั้นตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน จากครูและเพื่อนร่วมชั้น (Checking 

understanding) 

10. ครูทบทวนชนิดและความหมายค าศัพท์ท้ัง 12 อีกครั้ง เพื่อทบทวนการสะกดค าและ 

ความหมายท่ีถูกต้อง  

T: Let’s help to complete words in the blanks 

 
 

 T: Let’s think the step of writing job application email 

 
 

กิจกรรมขั้นการน าเสนอเนื้อหา (Text representation) 

11. ครูให้นักเรียนน าค าศัพท์ท่ีเรียนมาเติมลงในประโยคท่ีก าหนดให้ และน าประโยคเหล่านั้น 

มาเรียงเป็นอีเมลสมัครงาน 
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Activity 4: Complete the sentences by the given words below and rearrange 

them into the job application in email form 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. To Whom it May Concern 

2. I                   with a bachelor’s degree in marketing   

3. The position seems to fit well with my                  . 

4. Your advertisement                 bachelor’s degree in marketing.  

5. I look forward to hearing from you about this                    . 

6. And I was                   as a marketing manager for 3 years’ experience. 

7.  I would like to               a sale manager that was advertised on 

newspaper 

8. I have attached a cover letter, resume, and certificates for your                   

. 

9. I am looking for a company that provides me with a more                   

and allows me to learn new things. 

10. Your Sincerely, Mana Bunrod 

 

 

 

 

 

 

1. position (N.)   8.    require (V.) 

2. advertise (V.)   9.    qualification (N.) 

3. experience (N.)  10.  graduate (V.) 

4. literacy (N.)   11.  challenging (Adj.) 

5. employ (V.)   12.  opportunity (N.) 

6. consideration (N.)  13.  Apply for (V.) 

7. Bachelor’s Degree (N.) 
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Key of Activity 4 

1. To Whom it May Concern 

2.  I would like to apply for a sale manager that was advertised on 

newspaper. 

3. Your advertisement requires bachelor’s degree in marketing. 

4.  The position seems to fit well with my qualification. 

5.  I graduated with a bachelor’s degree in marketing. 

6.  And I got employed as a marketing manager for 3 years’ experience. 

7.  I am looking for a company that provides me a more challenging and 

allows me to learn new things. 

8.  I have attached a cover letter, resume, and certificates for your 

consideration. 

9.  I look forward to hearing from you about this opportunity. 

10. Your Sincerely, Mana Bunrod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้คัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับการเขียนจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจก่อนเรียน และหลังเรียน 

Instruction: Choose the right words below to complete the blank and rearrange 

sentences.  

Part A: Purchase order Email 

a. discussed  b.    deliver  c.   quality g.    interested 

d.   place an order      e.   refuse  f.    cost 

 
Dear Marketing Manager, 
 
________1. We would like to  (1)              200 vintage dresses for this 

summer. Do you still remember? we (2)   at the Nakhon Pathom 

Fashion Show last week.  

________2. Your company should (3)    before 20th March 2020. That is a 

firm condition of this order. If you deliver after that time, we reserve the right to (4)

    any goods delivered. 

________3. We are (5)    your dresses that you show them on the 

fashion show. We are satisfied your products when we touch them. They are (6) 

     goods and save (7)   which are not expensive. 

 
Your sincerely, 
Kentaky Merci 
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a. Introduce b.    refund  c.   enclosed  d.   specialize 

e.   invite  f.   lookout  g.   unsatisfied 

 

Part B: Sale Email 

 
 

 

Dear  Mr. Simon Alberton, 
 

1. I am writing to (1)     you to my business. KANIKA Furniture  

has been in operation for six years. We  (2)   in products by providing 

top - quality furniture. We have established a base of customer who are always on 

the (3)    for high - quality, used desk, conference tables, and other 

common office pieces 

2. Our sales staff is eager to help you find just what you need.  

We (4)    our catalogue published in June for you to review our current stock. 

3. We (5)    feedback from customers - if there is  

something you would like us to carry out, please inform us. If you are (6)  

  with us, we will be happy to (7)   your money within 7 days. 

We hope that you visit KANIKA Furniture  

Yours very truly, 

Sunee Manob 

KANIKA Furniture Manager 
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a. requires b.  advertised  c.   challenging d.   opportunity 

e. apply for f.   consideration g.   Bachelor’s Degree  

Part C: Job Application Email 

 
 

 

Dear Human Resource Manager, 
 

1. I would like to (1)    an accounting officer position that was            

(2)    on newspaper. Your advertisement (3)    

bachelor’s degree in accounting.  

2. The position seems to fit well with my qualification. I graduated with   

(4)    in accounting. And I got employed as an accounting manager 

for 3 years’ experience. I am looking for a company that provides me with a more  

(5)      job and allows me to learn new things in order to achieve 

my objectives.          

3. I have attached a cover letter and resume for your (6)         

I look forward to hearing from you about this (7)    . 

Sincerely 

Mr. Sompoch Pradubsuk 
House No. 112, Samut Sub-district, 
Bansamut District, Samutsakorn,71500 
Email: Sompoch@outlook.com 
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a. invite   b.   additional c.   take place 

 d.   agenda       e.   hold    f.    mentioned 

 

Part D: Meeting Invitation Email 

 

 

 

Dear Executives, 

 

1. I would like to (1)    you to meeting important the Annual  

General Meeting to discuss agendas such as revenues, customer feedback and 

election.  

2. I have enclosed (2)    documents which provide  

consideration approval of the previous Annual General Meeting of Shareholders. The 

(3)   will also be sent to you shortly.  

3. Please kindly attend the meeting on the date, time and place  

 (4)   above. I look forward to hearing from you. 

4. The meeting will (5)    on 21st January 2020, starting at  

09.00 a.m. and finishing at 12.00 a.m. It will be (6)    at River Hotel in 

Nakhonpathom.  

 

Best regards, 

Kanda Manob 
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2.2 เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้คัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับการเขียนจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจก่อนเรียน และหลังเรียน 

Instruction: Choose the right words below to complete the blank and rearrange 

sentences.  

Part A: Purchase order Email 

a. discussed  b.    deliver  c.   quality g.    interested 

d.   place an order      e.   refuse  f.    cost 

 
Dear Marketing Manager, 
 
________1. We would like to  (1) place an order   200 vintage dresses for this 

summer. Do you still remember? we (2) discussed   at the Nakhon Pathom Fashion 

Show last week.  

 

________2. Your company should (3) deliver    before 20th March 2020. That is a firm 

condition of this order. If you deliver after that time, we reserve the right to (4) 

refuse any goods delivered. 

 

________3. We are (5) interested    your dresses that you show them on the fashion 

show. We are satisfied your products when we touch them. They are (6) quality   

goods and save (7) cost    which are not expensive. 

 
Your sincerely, 
Kentaky Merci 

1 

2

 

3
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a. Introduce b.    refund  c.   enclosed  d.   specialize 

e.   invite  f.   lookout  g.   unsatisfied 

 

Part B: Sale Email 

 
 

 

Dear  Mr. Simon Alberton, 
 

1. I am writing to (1)  introduce    you to my business. KANIKA Furniture has  

been in operation for six years. We  (2) specialize    in products by providing top - 

quality furniture. We have established a base of customer who are always on the (3) 

lookout    for high - quality, used desk, conference tables, and other common office 

pieces. 

2. Our sales staff is eager to help you find just what you need. We (4)  

enclosed     our catalogue published in June for you to review our current stock. 

 

3. We (5)  invite   a feedback from customers - if there is something you  

would like us to carry out, please inform us. If you are (6)  unsatisfied    with us, we 

will be happy to (7)  refund    your money within 7 days. 

We hope that you visit KANIKA Furniture  

Yours very truly, 

Sunee Manob 

KANIKA Furniture Manager 

 

 

 

1 

3 

2 
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a. requires b.  advertised  c.   challenging d.   opportunity 

f. apply for f.   consideration g.   Bachelor’s Degree  

Part C: Job Application Email 

 
 

 

Dear Human Resource Manager, 
 

1. I would like to (1) apply for an accounting officer position that was (2)  

advertised on newspaper. Your advertisement (3) requires bachelor’s degree in 

accounting.  

 

2. The position seems to fit well with my qualification. I graduated with a  

(4) Bachelor’s Degree in accounting. And I got employed as an accounting manager  

for 3 years’ experience. I am looking for a company that provides me with a more  

(5) challenging job and allows me to learn new things in order to achieve my 

objectives.     

      

3. I have attached a cover letter and resume for your (6) consideration. I  

look forward to hearing from you about this (7) opportunity. 

 
Sincerely, 
Mr. Sompoch Pradubsuk 
House No. 112, Samut Sub-district, 
Bansamut District, Samutsakorn,71500 
Email: Sompoch@outlook.com 
Phone no.: 098-251-8221 

1 

2 

3 
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a. invite   b.   additional  c.   take place 

 d.   agenda        e.   hold         f.    mentioned 

 

Part D: Meeting Invitation Email 

 

 

 

Dear Executives,  

 

1. I would like to (1) invite you to meeting important the Annual General  

Meeting to discuss agendas such as revenues, customer feedback and election.  

 

2. I have enclosed (2) additional documents which provide consideration  

approval of the previous Annual General Meeting of Shareholders. The (3) agenda 

will also be sent to you shortly.  

 

3. Please kindly attend the meeting on the date, time and place  (4)  

mentioned above. I look forward to hearing from you. 

 

4. The meeting will (5) take place on 21st January 2020, starting at 09.00  

a.m. and finishing at 12.00 a.m. It will be (6) hold at River Hotel in Nakhonpathom.  

 

Best regards, 

Kanda Manob 

 

1 

2 

3 

4 
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3.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ

ส าหรับการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจโดยใช้วิธีการสอนแบบกลวิธเีสริมต่อการเรียนรู้ 

ส าหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 

++++++++++++++++++++++++++++++ 

จุดประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงระดับช้ันปีท่ี 1 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมท่ีมีต่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริม

ต่อการเรียนรู้ 

ค าช้ีแจ้ง โปรดท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของนักเรียนมากท่ีสุด 

ระดับ 5 คะแนน หมายถึง นักเรียนเห็นด้วยมากท่ีสุด 

ระดับ 4 คะแนน หมายถึง นักเรียนเห็นด้วยมาก 

ระดับ 3 คะแนน หมายถึง นักเรียนเห็นด้วยปานกลาง 

ระดับ 2 คะแนน หมายถึง นักเรียนเห็นด้วยน้อย 

ระดับ 1 คะแนน หมายถึง นักเรียนเห็นด้วยน้อยท่ีสุด 

หัวข้อแบบสอบถามความคิดเห็น 
เกณฑ์การให้คะแนน 

5 4 3 2 1 
ด้านเนื้อหา 

1. เนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับของนักศึกษา      

2. เนื้อหามีความน่าสนใจ      

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
3. การเรียนการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้มีข้ันตอน 

การสอนท่ีชัดเจน ท าให้ง่ายต่อความเข้าใจจุดประสงค์ในเนื้อหา
ภาษาอังกฤษ 

     

4. นักศึกษารู้สึกดีเมื่อมีการจัดกิจกรรมการเรียนสอน 
ภาษาอังกฤษแบบกลุ่ม 

     

5. เพื่อนสามารถช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ได้ดีขึ้นกว่าการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 

     

6. กิจกรรมท่ีครูเตรียมให้นักศึกษาเป็นส่ิงท่ีช่วยให้เรียนรู้และ 
จดจ าค าศัพท์ได้ดี 
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หัวข้อแบบสอบถามความคิดเห็น 
เกณฑ์การให้คะแนน 

5 4 3 2 1 
7. การใช้รูปภาพในการอธิบายช่วยให้เรียนรู้และจดจ า 
ค าศัพท์ได้ 

     

8. การใช้ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษในการอธิบายช่วยให้ 
เรียนรู้และจดจ าค าศัพท์ 

     

9. การเรียนการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ช่วย 
เพิ่มพูนความสามารถในการเรียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

     

ด้านประโยชน์จากการเรียนรู้ 
10. นักศึกษาสามารถน าค าศัพท์ท่ีได้ไปใช้ในการเขียน 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจแต่ละประเภทได้ 
     

11. นักศึกษาสามารถน าค าศัพท์ท่ีได้ไปใช้ในสถานการณ์อื่นได้      

12. หัวข้อค าศัพท์ท่ีใช้ในการสอนเขียนอีเมลเชิงธุรกิจมี 
ประโยชน์ส าหรับนักเรียนในสถานประกอบการ 

     

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม         
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ภาคผนวก  ค  

การตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 

1. ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู ้

2. ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องแบบทดสอบวัดความสามารถการเรียนรู้ค าศัพท์ 

3. ผลการประเมินแบบสอบถามความคิดเห็น 

4. ค่าความยากและอ านาจจ าแนก 

5. Vocabulary Test 
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ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ 

 

รายการประเมิน ผู้เชี่ยวชาญ �̅� S.D. 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1. แผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตร
และสาระการเรียนรู้ 

5 5 5 5 0 

2. แ ผ น ก าร จั ด ก าร เรี ย น รู้ มี ก า รก าห น ด
จุดประสงค์สอดคล้องกับตัวชี้วัด 

5 5 5 5 0 

3. แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดเวลาได้
อย่างเหมาะสมกับเนื้อหาและความสามารถ
ของผู้เรียน 

5 5 4 4.67 0.47 

4. แผนการจัดการเรียนรู้ได้ก าหนดล าดับขั้น
กิจกรรมได้อย่างเหมาะสมกับทฤษฎีกลวิธี
เสริมต่อการเรียนรู้ 

5 4 5 4.67 0.47 

5. แผนการจัดการเรียนรู้มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้
นั ก เรียนสามารถจดจ าค า ศัพ ท์ ได้อย่ าง
เหมาะสม 

5 5 5 5 0 

6. แผนการจัดการเรียนรู้มีส่ือการสอนท่ีส่งเสริม
ความเข้าใจความหมายและจดจ าค าศัพท์
ภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสม 

5 5 4 4.67 0.47 

7. แผนการจัดการเรียนรู้มีกิจกรรมท่ีช่วยให้
นักเรียนสามารถล าดับขั้นการเขียนจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจได้อย่างเหมาะสม 

5 4 5 5 0 

8. แผนการจัดการเรียนรู้ได้ก าหนดการวัดและ
การประเมินผลได้อย่างเหมาะสม 

5 5 5 5 0 
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ตารางสรุปค่าความสอดคล้องของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา

ของแบบทดสอบวัดความสามารถการเรียนรู้ค าศัพท์ ส าหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง ช้ันปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 

เร่ืองที่ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง IOC 

แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1. Purchase order Email +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 
2. Sale on Email +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 
3. Job Application Email +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 

4. Meeting Invitation +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 
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ตารางสรุปค่าดัชนีความสอดคล้องของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับแบบสอบถามความ

คิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้การสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับการเขียน

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจโดยใช้วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ ส าหรับนักศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช้ันปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 

ข้อที่ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง IOC 

แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 
9 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 
10 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 
11 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 
12 +1 +1 +1 +1 ใช้ได้ 
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          ผลลการหาค่าความยากและอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

ข้อที่ P R คุณภาพ ข้อที่ P R คุณภาพ 
Part A: Purchase order Email (Vocabulary) 

1 0.46 0.46 ใช้ได้ 6 0.47 0.06 ตัดท้ิง 
2 0.43 0.39 ใช้ได้ 7 0.57 0.34 ใช้ได้ 
3 0.40 0.12 ใช้ได้ 8 0.52 0.10 ตัดท้ิง 
4 0.45 0.23 ใช้ได้ 9 0.53 0.21 ใช้ได้ 
5 0.65 0.32 ใช้ได้ 10 0.48 0.23 ใช้ได้ 

Part A: Purchase order Email (Rearrange sentence) 
1 0.52 0.30 ใช้ได้  
2 0.45 0.29 ใช้ได้ 
3 0.57 0.34 ใช้ได้ 

Part B: Sale on Email (Vocabulary) 
1 0.46 0.46 ใช้ได้ 5 0.40 0.34 ใช้ได้ 
2 0.66 0.59 ใช้ได้ 6 0.54 0.06 ตัดท้ิง 
3 0.40 0.23 ใช้ได้ 7 0.63 0.34 ใช้ได้ 
4 0.57 0.46 ใช้ได้ 8 0.60 0.51 ใช้ได้ 

Part B: Sale on Email (Rearrange sentences) 
1 0.77 0.29 ใช้ได้  
2 0.51 0.11 ใช้ได้ 
3 0.40 0.34 ใช้ได้ 
4 0.40 0 ตัดท้ิง 

Part C: Job application on Email (Vocabulary) 
1 0.52 0.37 ใช้ได้ 5 0.45 0.16 ใช้ได้ 
2 0.48 0.37 ใช้ได้ 6 0.48 0.37 ใช้ได้ 
3 0.60 0.35 ใช้ได้ 7 0.43 0.39 ใช้ได้ 
4 0.52 0.44 ใช้ได้     

Part C: Job application on Email (Rearrange sentence) 
1 0.37 0.38 ใช้ได้  
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ข้อที่ P R คุณภาพ ข้อที่ P R คุณภาพ 
2 0.50 0.33 ใช้ได้ 
3 0.50 0.27 ใช้ได้ 

Part D: Meeting Invitation (Vocabulary) 
1 0.42 0.16 ใช้ได้ 4 0.37 0.38 ใช้ได้ 
2 0.52 0.24 ใช้ได้ 5 0.50 0.33 ใช้ได้ 
3 0.55 0.24 ใช้ได้ 6 0.42 0.49 ใช้ได้ 

Part D: Meeting Invitation (Rearrange sentences) 
1 0.63 0.29 ใช้ได้  
2 0.50 0.20 ใช้ได้ 
3 0.48 0.23 ใช้ได้ 
4 0.55 0.24 ใช้ได้ 
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Vocabulary Test 

Instruction: Complete with the Thai meaning 

No. Vocabulary Meaning No. Vocabulary Meaning 

1 discuss   31 require   

2 satisfied   32 advertise   
3 deliver   33 qualification   

4 quality  34 experience   

5 receive  35 graduate   
6 goods  36 literacy  

7 place an order  37 challenging   

8 company  38 employ  
9 refuse    39 opportunity   

10 cost  40 consideration   

11 interested  41 apply for   
12 condition  42 Bachelor’s Degree  

13 eager  43 executive  

14 refund  44 additional  
15 introduce   45 annual   

16 enclosed   46 approval  

17 operation   47 revenue   
18 specialize  48 minute   

19 invite   49 election   

20 provide   50 shareholder   
21 lookout   51 take place   

22 establish   52 agenda   

23 unsatisfied   53 hold   
24 inform   54 mention  

25 position  55 application  

26 Payment  56 display  
27 Cancel  57 resume  

28 Detail  58 ability  

29 Standard  59 education  
30 discount  60 meeting  
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ตารางแสดงค่าร้อยละของค าศัพท์ที่นักเรียนทราบและไม่ทราบความหมายที่ได้จากแบบทดสอบ

ความรู้ความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจ 

ที่ ค าศัพท ์ ร้อยละ ที่ ค าศัพท ์ ร้อยละ 

1 discuss  90 31 require  90 

2 satisfied  85 32 advertise  85 
3 deliver  77.5 33 qualification  100 

4 quality 82.5 34 experience  77.5 

5 receive 72.5 35 graduate  75 
6 goods 100 36 literacy 100 

7 place an order 100 37 challenging  97.5 

8 company 87.5 38 employ 100 
9 refuse   100 39 opportunity  100 

10 cost 75 40 consideration  100 

11 interested 77.5 41 apply for  100 
12 condition 100 42 Bachelor’s Degree 77.5 

13 eager 100 43 executive 100 

14 refund 100 44 additional 100 
15 introduce  72.5 45 annual  100 

16 enclosed  100 46 approval 100 

17 operation  100 47 revenue  100 
18 specialize 100 48 minute  100 

19 invite  72.5 49 election  100 

20 provide  97.5 50 shareholder  100 
21 lookout  72 51 take place  95 

22 establish  100 52 agenda  100 

23 unsatisfied  85 53 hold  97.5 
24 inform  100 54 mention 97.5 

25 position 100 55 application 100 

26 payment 0 56 display 10 
27 cancel 0 57 resume 15 

28 detail 0 58 ability 47.5 

29 standard 0 59 education 47.5 
30 discount 15 60 meeting 0 
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ค าศัพท์ที่น ามาใช้ในการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิง

ธุรกิจ โดยใช้วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ 

Unit 1: Purchase order on email 

 

 

 

Unit 2: Sale on email 

 

 

 

Unit3: Job application on email 

 

 

 

 

Unit4: Meeting invitation on email  

 

 

 

 

 

2.  executive (N.)  2.   additional (Adj.) 3.   annual (Adj.) 4.   approval (N.) 

5. Revenue (N.)  6.   minute (N.) 7.   election (N.) 8.   Shareholder (N.) 

9. take place (V.)  10. agenda (N.)  11.  hold (V.)  12.  mention (N.) 

1. position (N.)    2.   require (V.)  3.   advertise (V.) 4.   qualification (N.) 

5. experience (N.)  6.   graduate (V.) 7.   literacy (N.) 8.   challenging (Adj.) 

9. employ (V.)    10. opportunity (N.)   11.  consideration (N.) 12.  Apply for (V.) 

13. Bachelor’s Degree (N.) 

 

1. introduce (V.)  2.   refund (V.)  3.   enclosed (V.) 4.   operation (N.) 

5. specialize (V.)  6.   invite (V.)  7.   provide (V.) 8.   lookout (N.) 

9. establish (V.)  10. unsatisfied (adj.) 11. inform (V.)  12.  eager (Adj.) 

 

1. discuss (V.)  2.   satisfied (Adj.) 3.   deliver (V.)  4.   quality (N.) 

5. receive (V.)  6.   goods (N.)  7.   place an order (V.)   8.   company (N.) 

9. refuse (V.)  10. cost (N.)  11. interested (Adj.) 12.   condition (N.) 
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