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The purposes of this research were to construct and evaluate the English dictionary  skills for 
Mathayomsuksa four students, to compare students’ score on English  dictionary exercises  before and after 
practicing the exercises, and to study students’ opinions toward the exersises.

The sample consisted of one randomly selected class of 44 Mathayomsuksa four Students of  
Banlatwitthaya School, Phetchaburi province studying English dictionary skills during the first semester, 
academic year 2003. The duration of the experiment covered 15 class  periods.

The instruments used for gathering data were : 1) The English dictionary exercises   2) The 
English Dictionary skills test, used as a pretest and posttest and  3) a questionnaire on opinions toward the 
English Dictionary Exercises.

The t-test was used to compare the students scores on English dictionary skills,  before and after 
using the English dictionary exercises. Mean and standard deviation of test scores were used to describe the 
students’ opinions toward the fifteen English Dictionary Exercises.

The results of the study were :
1. The average score of the 15 English Dictionary Exercise  was 77.12% whereas that of the 

posttest was 75.59 percent. This means that the efficiency of the English Dictionary exercises constructed 
was at a good level.

2. The students’ score on English dictionary skills after using the English dictionary exercises 
was significantly higher than that  before using the English dictionary exercises at the 0.05

3. The students’ opinions toward the English dictionary exercises were good.
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1

บทที่  1
บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
เนื่องจากในปจจุบันแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนมีการเปล่ียนแปลงไปจาก

เดิมอยางมาก มีส่ือความรู ขอมูลขาวสารอยางไรขีดจํากัด สภาพการเรียนการสอนจะตองเตรียมคน
เพ่ือดํารงชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุข  และสามารถเช่ือมโยงจากส่ิงท่ีไดรับจากการเรียนไปใชได
อยางสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของโลก  กิจกรรมการเรียนการสอนจําตองมีการปรับเปล่ียน
และพัฒนาใหเหมาะสมตามไปดวย โดยเนนใหนักเรียนเรียนรูไดดวยตนเอง หรือเนนผูเรียนเปน
สําคัญ ผูเรียนจะตองคิดดวยตนเอง มีแนวทางในการทํางานของตนเอง  และสามารถเรียนรูรวมกับ
เพ่ือนๆ ในช้ันเรียนและกลุมสังคมนอกหองเรียนได  การจัดการเรียนการสอนภาษาก็เชนเดียวกัน 
จําเปนจะตองจัดกิจกรรมท่ีมีความหมายและหลากหลายมุงใหผู เรียนไดฝกการส่ือสารใน         
สถานการณตางๆ เพ่ือใหผูเรียนสามารถใชภาษาในสถานการณจริงได  การจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษจึงยึดหลักการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ซ่ึงมีแนวคิดดังนี้   
1)  การเรียนรูท่ีดีจะตองเปนการเรียนท่ีเกิดจากการสรางความรูความเขาใจดวยตนเอง  จึงจะชวยให
ผูเรียนจดจํา  และสามารถใชความรูนั้นเปนประโยชนได  2)  การเรียนรูกระบวนการเรียนรูเปนส่ิงท่ี
มีความสําคัญ  ผูเรียนสามารถใชเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู และคนหาคําตอบตางๆ ท่ี
ตองการได และ 3)  การเรียนรูสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดนั้น เปนการเรียนรูท่ีมี 
ความหมายตอผูเรียน (วันชัย   จึงวิบูลยสถิตย และคณะ  2544 :3)

การเรียนการสอนภาษาตางประเทศท่ีมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ  จําเปนจะตองแนะนําวิธี
การคนหาขอมูลจากแหลงตางๆ  เชน  จากหนังสืออางอิง  เชน  สารานุกรม  พจนานุกรม  หนังสือ
รายป หนังสือแผนท่ี แตเปนท่ีนาเสียดายวานักเรียนในระดับมัธยมศึกษายังไมมีทักษะในการใช
หนังสืออางอิง  ซ่ึงในความเปนจริงควรจะไดเรียนรูตั้งแตในระดับช้ันประถมศึกษา  พจนานุกรม
เปนแหลงขอมูลท่ีมีประโยชนมากสําหรับนักเรียน  เพราะในพจนานุกรมประกอบไปดวยเนื้อหาท่ี
นาสนใจและชวยสงเสริมการเรียนทางดานภาษาอังกฤษใหกับนักเรียนไทย เพราะนักเรียนจะได  
เริ่มเรียนรูตั้งแตการเรียงลําดับตัวอักษรซ่ึงเปนพ้ืนฐานทางการเรียนภาษาอังกฤษมีการเพ่ิมกิจกรรม
อ่ืนๆ และเพ่ิมเนื้อหาขึ้นมา   ตามระดับช้ันเรียน

การใชพจนานุกรมเปนหัวใจสําคัญของการเรียนภาษาตางประเทศเพราะพจนานุกรม  
เปนส่ือการเรียนการสอนท่ีใชในโรงเรียนและใชกับนักเรียนตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึงระดับ 
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มหาวิทยาลัย  หรือแมแตจบการศึกษาจากระดับมหาวิทยาลัยแลว  การดําเนินชีวิตในปกติแตละวันก็
จําเปนตองใชพจนานุกรมเพ่ือชวยในการคนควาหาความหมายศัพทท่ีตองการ พจนานุกรมเปน    
หัวใจสําคัญของการเรียนภาษาตางประเทศ  ไมวาจะเปนการเขียน  การพูด  การอาน  ลวนจําเปน
ตองใชพจนานุกรมประกอบท้ังส้ิน  พจนานุกรมจึงเปนส่ือการเรียนการสอนท่ีสําคัญท่ีไมสามารถ
ปฏิเสธได  และในพจนานุกรมมีขอมูลหลากหลาย  เชน  คําช้ีแนะคําศัพท  ซ่ึงจะพิมพไวในดานบน
ของแตละหนา  ในสวนนี้ของพจนานุกรมจะชวยใหทราบถึงคําศัพทท่ีตองการคนหา  การออกเสียง
คําศัพท  การสะกดคําศัพท  ความหมายของคําศัพท  ประวัติของคําศัพท  คําศัพทเฉพาะ  และ
ไวยากรณ  (Bellafiore  1969 : 383)

พจนานุกรมประกอบไปดวยทักษะตางๆ ท่ีผูเรียนจําเปนตองเรียนรูเกี่ยวกับวิธีใช  ซ่ึง
เพตตี้และซอลเซอร  (Petty and Salzer 1989 : 362)  กลาววา  การใชพจนานุกรมควรจะเริ่มตนสอน
ตั้งแตระดับประถมศึกษาเปนตนไป และควรเริ่มใหผูเรียนเรียนรูตั้งแตการเรียงลําดับตัวอักษรการ
ใชคําช้ีแนะ  คําศัพท  การออกเสียง เชน การเนนเสียงหนักเบา การสะกดคําศัพท การใชความหมาย  
การใชตัวอยาง  คําท่ีมีความหมายเหมือน  คําท่ีมีความหมายตรงกันขาม  คําท่ีมีความหมายแตกตาง  
เชน  คําศัพทในรูปเอกพจน  พหูพจน  อุปสรรค  และปจจัย  และอ่ืนๆ  ท่ีควรศึกษาในพจนานุกรม  
เชน  ตารางของมาตราตางๆ รวมท้ังสกุลเงินตราตางประเทศ  เปนตน ดาลแมนและคณะ (Dallman 
and others 1988 : 292) กลาวถึงการใชพจนานุกรมวา นักเรียนควรจะเรียนรูเกีย่วกบัการใช
พจนานกุรมในระดบัประถมศึกษา มัธยมศึกษาตลอดจนถึงระดบัมหาวทิยาลัยและการใชพจนานุกรม
มีเนื้อหา ท่ีนักเรียนควรไดรับการฝก  ไดแก การหาคําศัพทไดอยางคลองแคลว การออกเสียงคําศัพท  
การสะกดคําศัพท  การใชเครื่องหมายยัติภังค (hyphen) การใชตัวยอ  การใชตัวอักษรตัวใหญ     การ
ใหความหมาย และสวนอ่ืนๆ ในพจนานุกรมจากนักการศึกษาดังท่ีกลาวมาขางตน จะพบวา
พจนานุกรมเปนส่ือการเรียนการสอนท่ีสําคัญและจําเปนอยางมาก  นักเรียนควรจะไดรับการเรียนรู
การใชพจนานุกรมตั้งแตในระดับประถมศึกษาเปนตนไป  เพ่ือเปนประโยชนในทางการศึกษา      
ตอไป  นอกจากการเรียนรูพจนานุกรมท่ีผูเรียนจําเปนตอง  เรียนรูแลว ส่ิงท่ีผูเรียนตองไดศึกษาและ
ปฏิบัติคือ กิจกรรมของการฝกการใชพจนานุกรม  ซ่ึง เพตตี้และคณะ (Petty and others 1989 : 363)  
กลาววากิจกรรมของพจนานุกรมเปนสวนชวยใหนักเรียนไดพัฒนาความกาวหนาของผูเรียน   เชน  
กิจกรรมการฝกคําช้ีแนะคําศัพท  กิจกรรมการฝกการแบงพยางค  และการฝกการเนนเสียง  เปนตน  
ซ่ึงกิจกรรมการฝกตางๆ  ท่ีกลาวขางตนนั้น  เปนสวนหนึ่งท่ีทําใหผูเรียนไดฝกฝน     ความกาวหนา  
และพัฒนาการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ  สงเสริมใหผูเรียนเรียนภาษาอังกฤษไดมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
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กระทรวงศึกษาธิการไดเห็นถึงความสําคัญของการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษเพ่ือชวย
ใหการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นไดจากหลักสูตรมัธยมศึกษาตอน
ปลายพุทธศักราช 2539 ท่ีเนนใหมีการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษชวยในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  
ในหลายรายวิชา เชน รายวิชาภาษาอังกฤษหลักในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดระบุใหนักเรียน
สามารถใชพจนานุกรมในการอาน  และในทางเดียวกันหนังสือ World Class  (Harris  and Mower  
2000) ไดบรรจุคําศัพทและความหมายไวทายเลม เพ่ือใหนักเรียนฝกเปดพจนานุกรมภาษาอังกฤษ – 
อังกฤษ    พจนานุกรมเปนสวนหนึ่งท่ีจะชวยใหผูเรียนไดศึกษาคนควาดวยตนเอง นอกจากนี้ยังเปน
เครื่องมือในการแสวงหาความรูและคําตอบตางๆ  ท่ีตองการ  และสามารถนําคําตอบท่ีไดไปใชใน
ชีวิตประจําวัน  จะเห็นวาพจนานุกรมเปนสวนประกอบท่ีสําคัญในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
และจัดเปนส่ือการเรียนจากเอกสารจริง

จากงานวิจัยของ เตือนใจ  ปนเกิด (2521) ท่ีศึกษาถึงการใชพจนานุกรมอังกฤษ-อังกฤษ
ของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษในภาคเหนือ 3 แหง ไดกลาวถึงความสําคัญ
ของพจนานุกรมอังกฤษ – อังกฤษ   วาเปนสวนหนึ่งท่ีชวยใหนักเรียนเรียนภาษาอังกฤษอยางมี
ประสิทธิภาพ และยังเปนแหลงเรียนรูท่ีสําคัญท่ีนักเรียนสามารถศึกษาและคนควาไดดวยตนเอง ซ่ึง
ตรงกับนโยบายของแผนการศึกษาชาติท่ีมีการปฏิรูปการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญดวย และงาน
วิจัยของลี  (Lee 1998)  ศึกษาเกี่ยวกับการออกเสียงโดยใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ–อังกฤษ
กลาววาพจนานุกรมอังกฤษ–อังกฤษ เปนแหลงเรียนรูท่ีนักเรียนสามารถฝกการออกเสียงไดดวย
ตนเอง  หลังจากเรียนรูในหองเรียนแลว

ผูวิจัยเล็งเห็นความจําเปนของการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ – อังกฤษ สําหรับนัก
เรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 เพ่ือประโยชนในการศึกษาดวยตนเอง และเปนประโยชนตอนักเรียนท่ี
ตองการจะศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้นตอไปในอนาคตเพราะการเรียนวิชาภาษาอังกฤษใน        
ปจจุบันนี้ท้ังระดับมัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลายไดเนนใหมีการใชพจนานุกรม
ภาษาอังกฤษ   พจนานุกรมไมเพียงแตใหความรูดานความหมายของคําเทานั้น แตยังใหความรู
เกี่ยวกับการออกเสียงคํา  การเนนเสียงของพยางค ชนิดของคํา  การผันแปรรูปคํา ตลอดจนมี
ตัวอยางการใชคําใหเห็นความหมายของคําชัดเจนขึ้น ความรูตางๆ ท่ีมีอยูในพจนานุกรมดังกลาว
ขางตนนั้น ลวนแตเปนส่ิงสําคัญสําหรับนักเรียนท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ดังนั้นนักเรียนท่ีเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษจึงตองรูจักวิธีใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ – อังกฤษ เริ่มตั้งแตการเรียงลําดับตัวอักษร     
การใชคําช้ีแนะ (guide words) การใชคําศัพทหลัก (main entry) การใชคําประสม (compound
words) การออกเสียงหนักเบา (pronunciation) ชนิดของคํา (part of speech)  เพ่ือท่ีจะหาประเภท
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ของคําไดสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงเปนการสมควรท่ีจะมีการสอนการใชพจนานุกรมภาษา
อังกฤษอยางถูกตอง  และมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมสําหรับ        

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4  โรงเรียนบานลาดวิทยา  จังหวัดเพชรบุร ี ใหไดตามเกณฑ 75/75
2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษของนักเรียน  ช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 4  โรงเรียนบานลาดวิทยา  จังหวัดเพชรบุร ี  กอนและหลังการใชแบบฝกทักษะการใช
พจนานุกรมท่ีผูวิจัยสราง

3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานลาดวิทยา
จังหวัดเพชรบุร ี ท่ีมีตอแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมท่ีผูวิจัยสราง

ปญหาของการวิจัย
1. แบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมท่ีผูวิจัยสรางมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนด

หรือไม
2. ทักษะการใชพจนานุกรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานลาดวิทยา

อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุร ี หลังจากไดรับการฝกโดยใชแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมท่ี
ผูวิจัยสราง สูงกวาความสามารถทางการใชพจนานุกรมกอนไดรับการฝกโดยใชแบบฝกทักษะการ
ใชพจนานุกรมนี้หรือไม

3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานลาดวิทยา อําเภอบานลาด จังหวัด
เพชรบุร ี มีความคิดเห็นอยางไรตอแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมท่ีผูวิจัยสราง

สมมติฐานของการวิจัย
1. แบบฝกการใชพจนานุกรมท่ีผูวิจัยสรางมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนดไวคือ  

75/75  (ชัยยงค  พรหมวงศ และคณะ 2520: 136 – 137)
2. ทักษะการใชพจนานุกรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานลาดวิทยา  

อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี หลังจากท่ีไดรับการฝกโดยใชแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรม   
สูงกวาความสามารถทางการใชพจนานุกรมกอนไดรับการฝกโดยใชแบบฝกการใชพจนานุกรม

3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานลาดวิทยา อําเภอบานลาด จังหวัด
เพชรบุร ี มีความคิดเห็นตอแบบฝกการใชพจนานุกรมอยูในระดับดี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



5

ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4  ท่ีเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษหลัก  11  (อ 017) โรงเรียนบานลาดวิทยา  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุร ี  จํานวน 7
หองเรียน  รวมท้ังส้ิน  280  คน

กลุมตัวอยาง  คือ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4  ท่ีเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษหลัก
11 (อ 017)  ในภาคเรียนท่ี  1 ปการศึกษา 2546  โรงเรียนบานลาดวิทยา  อําเภอบานลาด  จังหวัด
เพชรบุร ี โดยการสุมหองเรียนมา  1  หอง  ดวยวิธีการสุมอยางงาย  ไดกลุมตัวอยาง   44   คน

2. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรท่ีศึกษา
1. ทักษะการใชพจนานุกรม  กอนและหลังการฝกการใชพจนานุกรมดวยแบบฝก

ท่ีผูวิจัยสราง
2. ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานลาดวิทยา จังหวัด

เพชรบุร ีท่ีมีตอแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรม

ขอตกลงเบื้องตน
1. การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพของแบบฝกการใชพจนานุกรมสําหรับการวิจัย 

ครั้งนี้กําหนดไว  75/75  ตามเกณฑ  ของชัยยงค  พรหมวงค  และคณะ (2520 : 134 - 142)    ซ่ึงให
ถือคาความคลาดเคล่ือนในการยอมรับหรือไมยอมรับประสิทธิภาพของแบบฝกไวรอยละ  2.5 – 5
กลาวคือ

1.1 เม่ือประสิทธิภาพของแบบฝกสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไวรอยละ 2.5 ขึ้นไป ถือวา
แบบฝกมีประสิทธิภาพดีมาก

1.2 เม่ือประสิทธิภาพของแบบฝกสูงกวาหรือเทากับเกณฑท่ีตั้งไวแตไมเกินรอยละ  
2.5  ถือวาแบบฝกมีประสิทธิภาพดี

1.3 เม่ือประสิทธิภาพของแบบฝกต่ํากวาเกณฑท่ีตั้งไว  แตไมต่ํากวารอยละ 2.5  ถือ
วาแบบฝกยังมีประสิทธิภาพท่ียอมรับได  หรืออยูในระดับพอใช  แตถาประสิทธิภาพของแบบฝก
ต่ํากวาเกณฑและมากกวารอยละ  2.5  ถือวาแบบฝกนั้นมีประสิทธิภาพต่ํา

2. คะแนนท่ีไดจากการสอบครั้งแรก (Pretest) เปนเครื่องช้ีบอกถึงทักษะการใช
พจนานุกรมของนักเรียนแตละคนกอนการใชแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรม
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3. คะแนนท่ีไดจากการสอบครั้งหลัง (Posttest) เปนเครื่องช้ีบอกถึงทักษะการใช
พจนานุกรมของนักเรียนแตละคนหลังการใชแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรม

นิยามศัพทเฉพาะ
1. แบบฝกทักษะการใชพจนานุกรม หมายถึง แบบฝกทักษะการใชพจนานุกรม

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ซ่ึงผูวิจัยสรางโดยการวิเคราะหจากสาระ (strand) และ
มาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน (Strandard) ตาม “สาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมภาษาตางประเทศ
ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2544”  (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2544)
และการสังเคราะหแนวคิดเนื้อหากิจกรรมดานการใชพจนานุกรมจากนักการศึกษาการสอนภาษา 
(Burns 1988; Roe 1988; Beech 1984; Guth 1926) นําเนื้อหาสังเคราะหแลวมาสรางเปนแบบฝก
จํานวนท้ังส้ิน 15 บท  แตละบทประกอบดวย  ขั้นเตรียมความพรอมกอนเรียน  ขั้นนําเสนอเนื้อหา
ขั้นฝกหัด  ขั้นสรางผลงาน  และขั้นประเมินผล

2. ความสามารถในการใชพจนานุกรม หมายถึง คะแนนความสามารถในการใช
พจนานุกรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถทาง
การใชพจนานุกรมท่ีผูวิจัยสรางขึ้น ซ่ึงเนื้อหาเปนขอมูลเกี่ยวกับการใชพจนานุกรมในแบบทดสอบ
ครอบคลุมการใชพจนานุกรมดานตางๆ

3. นักเรียน  หมายถึง  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4  ท่ีเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษหลัก
11 (อ017)  และกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา  2546  โรงเรียนบานลาดวิทยา  จังหวัด
เพชรบุรี

4. แบบทดสอบวัดทักษะการใชพจนานุกรม หมายถึง แบบทดสอบท่ีผูวิจัยสรางเปน
แบบทดสอบแบบปรนัย  จํานวนประมาณ 50 ขอ ใชเวลา 50  นาที  เพ่ือวัดทักษะการใชพจนานุกรม
ภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการใชแบบฝกการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ซ่ึงวัดทักษะ
การใชพจนานุกรม

5. ประสิทธิภาพของแบบฝกพจนานุกรม  หมายถึง  คุณภาพของแบบฝกพจนานุกรม
กลาวคือ เม่ือนักเรียนไดรับการสอนและฝกการใชพจนานุกรมนี้แลวสามารถทําคะแนนไดไมต่ํา
กวาเกณฑมาตรฐาน  75/75  (ชัยยงค  พรหมวงศ  และคณะ  2520 : 134 – 142)  ซ่ึง 75  ตัวแรก
หมายถึง  คาเฉล่ียรอยละ  75 ของ  คะแนนจากการทําแบบทดสอบรายบทท้ัง  15 บทไดอยางถูกตอง
ของนักเรียน  และ  75  ตัวหลัง  หมายถึง  คาเฉล่ียรอยละ  75  ของคะแนน  จากการทําแบบทดสอบ
วัดความสามารถทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ หลักการใชแบบฝกพจนานุกรมอยางถูกตอง
ของนักเรียน
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6. แบบสอบถามความความคิดเห็น  หมายถึง  แบบสอบถาม  แบบประมาณคา
สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษท่ีผูวิจัยสราง
ในดานรูปแบบ ดานเนื้อหาและดานกิจกรรมท่ีไดรับจากแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษา
อังกฤษ
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8

บทที่  2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการวิจัย   
ดังตอไปนี้

1. ความหมายของพจนานุกรม
2. สวนประกอบของพจนานุกรม
3. การใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ
4. ปญหาการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ
5. ประโยชนของการสอนการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ
6. แบบฝกการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ
7. การสรางแบบฝก
8. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

8.1   งานวิจัยในประเทศ
8.2   งานวิจัยตางประเทศ

ความหมายของพจนานุกรม
นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของพจนานุกรมดังนี้  ฮอรบ้ี  พรานเวล  และ

อันเดอรฮิล (Hornby Pranwell 1989; Underhill 1982) กลาววา  พจนานุกรมหมายถึงหนังสือท่ีเก็บ
รวบรวมคําศัพทท่ีมีการจัดทําอยางเปนระบบเปนท่ีเช่ือถือ   พรอมท้ังอธิบายความหมายของคําศัพท
และสามารถนํามาอางอิงในการเขียนและอานได

บีช (Beech 1984)  และอินทิรา นวสัมฤทธ์ิ   (Intira Navasumrid 2532 : 5) กลาววา
พจนานุกรมภาษาอังกฤษ – อังกฤษ  หมายถึง หนังสือท่ีรวบรวมคําศัพทท่ีมีการสรางอยางเปนระบบ
เพ่ือใชในสังคมปจจุบันโดยใหขอมูลดานเสียง (phonology information) ขอมูลดานตัวสะกด
(spelling information) ขอมูลทางดานการใชไวยากรณ (syntactic information) ขอมูลดาน
ความหมาย (meaning information) และขอมูลการใชคําใหเหมาะกับกาละและบุคคล (stylistic
information) การใหรายละเอียดของขอมูลท้ังหมดเปนภาษาอังกฤษ  จัดเปนหนังสือท่ีเช่ือถือไดมาก
ท่ีสุดสําหรับการคนควาอางอิง  และชวยในการเรียนภาษาอังกฤษ   
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ภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี  2  พจนานุกรมภาษาอังกฤษ – อังกฤษ มีจํานวนผูใชเพ่ิมขึ้น
ท่ัวโลก  จนถึงระยะป ค.ศ. 1970  พจนานุกรมก็ไดพัฒนารูปแบบในการจัดสรางใหทันสมัยขึ้นดวย
สาเหต ุ  2  ประการ  คือ  1)  การศึกษาเรื่องคําศัพท  2)  การนําเอาความรูทางภาษาศาสตรเขามาใช
ในการจัดนําพจนานุกรม (Cowie 1981 : 203) และสาเหตุท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ผูใช
พจนานุกรมภาษาอังกฤษ – อังกฤษ ท่ัวโลกมีจํานวนมากขึ้น  อันสืบเนื่องจากภาษาอังกฤษเปนภาษา
สากล  มีจํานวนผูใชประมาณ 700  ลานคน ท้ังในฐานะเจาของภาษาและไมใชเจาของภาษา ตลาด
พจนานุกรม  จึงเปนตลาดใหญท่ีสําคัญมีการแขงขันเชิงการคาสูง  จนมีผูเปรียบเทียบสถานการณใน
ปจจุบันวาเปน  “สงครามพจนานุกรม”  (Dictionary  War)  (Kirkpatrick 1985 : 8)  พจนานุกรมของ
แตละสํานักพิมพเสนอรูปแบบใหมๆ ท่ีเนนเรื่องลีลาการนิยามคําและกลวิธีนําเสนอดานความหมาย
เพ่ือจูงใจผูใช  ตัวอยางเชน

คําศัพท ท่ีนํามาอธิบายความหมายพจนานุกรมท่ีมีลักษณะเดนไดแก Longman  
Dictionary  of  Contemporary English  (1984), Oxford Advanced Learner’s Dictionary  of  
Current  English (1999),  An English  = Reader's Dictionary (1969)  โดย Oxford Advanced 
Learner's Dictionary of Current English นําเอารายการคําศัพทจาก General Service List of  English  
Words.  ของไมเคิล  เวสท  จํานวน  2,000  คํา  มาใชอธิบายความหมาย  เพ่ือใหคําท่ีใชอธิบาย 
ความหมายของศัพทหลัก  งายกวาศัพทหลักท่ีนักเรียนหรือผูใชกําลังหาความหมายอยู (Proctor  
1984 :  viii - ix)  เชน  “dog”

dog  n.  “a  common 4-legged flesh – eating  animal.,
esp. any of  the  many  varieties  used  by  man  as
a  companion or for  hunting,  working, guarding,
etc.  It  is often called  “man’s  best  friend”

พรอคเตอร (Proctor 1984 : 323) กลาววาการใหคําอธิบายในลักษณะนี้เปนลักษณะ
เฉพาะของ Longman Dictionary of Contemporary English  เปนการจํากัดขอบเขตจํานวนคําศัพท
ในขณะท่ี Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English  และ An English Reader’s
Dictionary  ก็อางวาใหความหมายคําศัพทท่ีชัดเจนและเปนคําท่ีงายเทาท่ีจะทําได ฮอรนบ้ี  (Hornby
1995 : vi - vii) อธิบาย   dog  จาก  Oxford Advanced  Leaner's  Dictionary  of  Current English  วา

dog  n.  “common  domestic  animal,  a  friend
of  man,  of  which  there  are  many  breeds  ;  male
of  this  animal , and or  of  the
wolf  and  the  fox. ”  (Hornby  1995 : 343)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



10

ใน An English Reader's Dictionary  ไมมีคําอธิบายเพราะใชรูปภาพในการส่ือ
ความหมายแทนการอธิบายคําจํากัดความ การใหคําอธิบายในลักษณะนี้เปนความพยายามในการ
หลีกเล่ียง   การใชคําศัพทยาก  คําศัพทท่ีนํามาอธิบายความหมายท้ัง 2 วิธีนี้  มีผลตอความเขาใจใน
การเลือกความหมายไดดีกวาพจนานุกรมท่ีใชคําศัพทในการอธิบายความหมายในพจนานุกรม
สวนใหญ   จัดทําขึ้นเพ่ือเจาของภาษา จากการวิจัยเรื่องการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ – อังกฤษ
ในดานความหมายท้ังฉบับสําหรับเจาของภาษาและฉบับของผูเรียนท่ีไมใชเจาของภาษา 
(Macfaquhar  1985) วิธีการนําเสนอคําศัพท ท่ีใชรูปภาพทําใหเขาใจงายชวยใหผูเรียนท่ีไมใช
เจาของภาษาเขาใจความหมายไดงาย สวนการใหความหมายท่ีตองใชขอความอธิบายนั้นตองใช
จํานวนคําศัพทมากในการอธิบายความหมายของคําศัพท ถึงแมวาจะเปนคําศัพทงายๆ ดังเชนใน
Longman Dictionary of Contemporary English   นอกจากนี้การรูคําศัพทในวงจํากัดทําใหผูใช
พจนานุกรมไมสามารถเขาใจคําศัพทอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวเนื่องกัน เชน รูจักคําศัพท  medical  แตอาจไม
เขาใจความหมายของ    medically ดวย และถาเปนศัพทเทคนิคก็มีปญหาจากการจํากัดจํานวนคํา
ศัพทในการอธิบายเชนกัน  (Kirkpatrick  1985 : 10 - 11)

จากความหมายของพจนานุกรมขางตน สรุปไดวา พจนานุกรม  คือ  หนังสือท่ีรวบรวม
คําศัพทซ่ึงเรียงลําดับตัวอักษร  มีการจัดทําอยางเปนระบบเปนส่ิงท่ีเช่ือถือได  สําหรับใหบุคคลได
คนควาหาขอมูลตางๆ  เกี่ยวกับคําศัพทโดยมีขอมูลทุกๆ  ดานเกี่ยวของกับคําศัพท  อาทิเชน  ขอมูล
ดานการสะกดคํา  ดานการออกเสียง  ดานไวยากรณ  ดานความหมายและดานการใชคําใหเหมาะสม
กับกาละเทศะและบุคคล  เปนตน  เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของผูท่ีตองการคนควา

สวนประกอบของพจนานุกรม
พจนานุกรมแตละเลมอาจมีสวนประกอบแตกตางกันไปบางตามวัตถุประสงคในการ

จัดทํา   เพ่ือใหผูอานและผูใชพจานุกรมไดรับความรูจากพจนานุกรมมากท่ีสุด  ดังท่ีมีนักการศึกษา
ไดกลาวไว  ดังตอไปนี้

บีช  และคณะ  (Beech  and  others  1984  : 354 - 359)  กลาววา  พจนานุกรมเปนแหลง
ขอมูลขนาดใหญท่ีบุคคลสามารถหาขอมูลไดเกี่ยวกับคําศัพทและมีสวนประกอบท่ีสําคัญ ไดแก
ตัวคําศัพท  การออกเสียง  ความหมาย  ตัวอยางประโยค  ชนิดของคํา  คําท่ีนํามาจากภาษาอ่ืน
ประวัติของคํา  และรูปภาพ   บีช  และคณะ  กลาวเกี่ยวกับสวนประกอบของพจนานุกรมตอไปอีก
วา  กรณีท่ีคําศัพทบางประเภทท่ีไมไดเปน  คําศัพทหลัก  เชน   คําศัพทประเภทท่ีลงทาย  - s, -es, -
ing ,- er  และ  - est  สามารถหาความหมายของคําเหลานี้ไดท่ีวิภัทปจจัยของคําศัพท
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เบลลาเฟยร (Bellafiore  1969 : 383 - 384)     กลาวถึงสวนประกอบของพจนานุกรมวา
มีหลายสวน แตละสวนใหขอมูลท่ีเปนประโยชนสําหรับผูอานมาก กลาวคือ  ตัวอักษรจะถูกจัดวาง
อยางเปนระบบเพ่ือสะดวกตอการคนหาคําศัพทไดอยางรวดเร็ว และสะดวก คําแนะนําคําศัพท
สังเกตไดจากสวนบนสุดของกระดาษจะมีท้ังบนสุดดานซายและบนสุดดานขวา จะเปนสวนท่ีบอก
วาหนานั้นๆ เริ่มตนและลงทายดวยคําศัพทใด  การสะกดคํา  เปนสวนท่ีกรณีผูอานสะกดไมถูกตอง
สามารถตรวจสอบไดจากพจนานุกรม การออกเสียง เปนสวนท่ีแนะนําการออกเสียงใหถูกตอง
ความหมายและประวัติของคําศัพท  ซ่ึงเปนสวนท่ีบอกถึงท่ีมาของคําศัพทนั้น  คําศัพทเฉพาะดาน
กรณีท่ีผูอานตองการหาขอมูลของศัพทเฉพาะ  เชน  ศัพททางดานดนตรี  แพทย  การธนาคาร
หรืออ่ืนๆ  เปนตน  สามารถคนไดจากพจนานุกรม  ไวยากรณ  เปนสวนท่ีอธิบายถึงประเภทของคํา
ตางๆ  และวิธีใชไวอยางชัดเจน

กูธและคณะ (Guth and  others 1975:51-59)  กลาววา  สวนประกอบของพจนานุกรม
ไดแก  ท่ีมาของคําศัพท (etymology)  คําศัพทหลัก (headword) คําช้ีแนะ (guide word) ความหมาย
(definition) สภาพภูมิศาสตร (geographic)  การออกเสียง (pronunciation)  และตัวยอของคําศัพท
(abbreviation)

อันเดอรฮิล (Underhill 1989) ไดแบงความสัมพันธของสวนประกอบในพจนานุกรมท่ีมี
สวนเหมือนกัน  ซ่ึงใหขอมูลไปในดานเดียวกันมารวมกลุมเดียวกัน  โดยแบงออกเปนกลุมๆ คือ
ขอมูลดานเสียง (phonology  information)  ไดแก  การออกเสียงคําศัพท  และเครื่องหมายการเนน
เสียง  ขอมูลดานความหมาย  (meaning  information)  ไดแก  ศัพทหลัก  และการแบงพยางค  ขอมูล
ดานไวยากรณ  (syntactic  information)  ไดแกชนิดของคํา และการผันแปรรูปคํา  ขอมูลดานการใช
คําใหเหมาะสมกาละและบุคคล  (stylistic information)  ไดแก  ภาษาพูด  คําแสลง  และภาษาเฉพาะ
วิชา

ฮอรนบ้ี  (Hornby 1999 : xi)  กลาวถึง  สวนประกอบของพจนานุกรมมีหลายสวน  เชน
คําช้ีแนะ  สวนท่ีเขียนเหมือนกันแตความหมายแตกตางกัน การออกเสียง  คําท่ีมีเสียงเหมือนกัน
คําท่ีไมมีความหมายในถึงคําศัพท  ชนิดของคํา  คําอุปสรรคและปจจัย  การออกเสียงแบบอเมริกัน
และแบบอังกฤษ  คําผสม  ขอมูลท่ีอยูในช้ันกวา  และช้ันสูงสุด  คําศัพทท่ีเปนเอกพจนและพหูพจน
กริยา  3  ชอง  วิธีเนนเสียงหนักเบา  วิธีหาสํานวน  ความหมายของคํา  เปนตน

เคมบริจ  (Cambridge  1995 : 5)  กลาวถึง  สวนประกอบของพจนานุกรมมีมากมาย
เนนความหมายของคําศัพท  กลุมคําวลี  ภาพประกอบคําศัพท  สัญลักษณการออกเสียง  สัญลักษณ
ของการใชพจนานุกรม  เปนตน
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อินทิรา   นวสัมฤทธ์ิ (2532 : 29-30)  กลาวถึง  สวนประกอบของพจนานุกรมมี
ดังตอไปนี้

1. ขอมูลดานการสะกดคํา
ขอมูลดานการสะกดคํา เปนขอมูลท่ีสามารถนํามาไปใชประโยชนในทักษะการ

เขียนพจนานุกรมเปนแหลงรวบรวมคําศัพทจํานวนมากใน Longman  Dictionary  of Contemporary
English (LDOCE)  มีศัพทหลัก  5,500  คํา  เปนตน  คําศัพทหลักในพจนานุกรมเปนท่ียอมรับวา
ถูกตองสามารถใชตรวจสอบอางอิงได การสะกดคําในพจนานุกรมท่ีจะใชประโยชนตอการเขียน
อันไดแก  คําศัพทภาษาอังกฤษท่ีสามารถสะกดไดหลายอยาง เชน enquire  inquire การสะกดคํา
ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ  และแบบอเมริกัน  เชน  ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษสะกด  sceptic  ภาษา
อังกฤษแบบอเมริกันสะกด  skeptic  เปนตน สวนดานการแบงพยางค  พจนานุกรมจะแบงคํา
ออกเปนสวนๆ  เปนพยางค  ในกรณีท่ีคํานั้นๆ มีมากกวา  1  พยางค  นักเรียนสามารถทราบจํานวน
พยางคโดยการสังเกตจากเครื่องหมายระหวางพยางค  เชน  “dictionary” [dic.tion.a.ry] การแบง
พยางคเปนประโยชนตอนักเรียนในกรณีท่ีตองแบงคํานั้นๆ  หรือเขียนคําๆ นั้น  ไดท้ังคําจําเปนตอง
แยกคําศัพทคํานั้นออกเปน 2 สวน  การขึ้นตนดวยตัวอักษรตัวใหญ  (capitalization)  ช่ือเฉพาะใน
ภาษาอังกฤษจะขึ้นตนดวยตัวอักษรตัวใหญ  ในพจนานุกรมจะบุไว  เชน  Utopia แตมีคําศัพท
บางคําในภาษาอังกฤษท่ีการขึ้นตนดวยตัวอักษรท่ีแตกตางกัน จะมีผลทําใหความหมายของคําศัพท
แตกตางกันไปดวย  (Oxford 1999 : 673)  เชน  left  (ตรงขาม)  ตัวอยางประโยค  เชน  She was
sitting immediately to my left.   และ  Left  (กลุมสังคม)  ตัวอยางประโยค  เชน  He’s on the far left
of the party.

นอกจากนี้  อันเดอรฮิล (Underhill  1982 : 13 – 25, 1985 : 107 - 114) กลาวถึงการ
นําประโยชนของการสะกดคําไปใชกับนักเรียนในระดับช้ันมัธยมเพ่ือเรียนเกี่ยวกับตัวอักษร          
ภาษาอังกฤษ และการออกเสียงตัวอักษรเหลานั้น  และสําหรับนักเรียนระดับท่ัวไปเพ่ือชวยใน
การเขยีนหรือพิมพโดยการแบงพยางคในภาษาอังกฤษ

2. ขอมูลดานการออกเสียง
ขอมูลทางดานเสียง  เปนขอมูลท่ีสามารถนําไปใชในทักษะการพูด  ประกอบดวย

การออกเสียงคําศัพทและการเนนเสียง อันไดแก การออกเสียงคําศัพท จะอยูในเครื่องหมาย  bracket
[   ]  หรือ  slash /  /  ท่ีปรากฏอยูถัดจากศัพทหลัก  สัญลักษณแทนเสียง   เปนตัวถายเสียงคําศัพท
ออกเปนตัวสัทอักษร เพ่ือใหสามารถออกเสียงไดถูกตอง โดยท่ัวไปพจนานุกรมแตละเลมจะใช
สัญลักษณตางกัน  ซ่ึงผูเรียนจะตองเทียบกับสัญลักษณการออกเสียง  (ดูภาคผนวก ซ)  ในการศึกษา
ระบบเสียงท่ีเปนเสียงสําคัญในภาษาอังกฤษ  (Phonemic  Sound  of  English)    คือ  เสียงพยัญชนะ
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และสระ Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English (ALD)  ใชสัญลักษณ
การออกเสียง  44  เสียง Longman  Dictionary of  Contemporary English (LDOCE) ใช  54  เสียง
คือเพ่ิมเสียงสระผสมสามเสียง  (tripthong)  และสัญลักษณแทนเสียงแบบอเมริกัน   การเนนเสียง
นักเรียนสามารถตรวจสอบการเนนเสียงของคําศัพท เพ่ือใหรูวาเสียงใดเปนเสียงท่ีเนนมากท่ีสุด
(primary stress) และเสียงใดท่ีเนนรองลงมา (secondary stress) เชนคําวา per.spi.ca.cious           
[pa: spi’kei/as]  เรื่องการเนนเสียงภาษาอังกฤษนี้  นักเรียนไทยมีปญหามากท้ังทางดานการฟง  และ
การพูด การเนนเสียงผิดทําใหเกิดความเขาใจผิดได  ปญหาของนักเรียนไทย คือ การเนนเสียงผิด
เนื่องจากในภาษาไทยการลงเสียงหนักเบาในระดับคําไมมีความสําคัญตอความหมาย แตการลงเสียง
หนักเบาในระดับวลีหรือประโยคมีความสําคัญในพจนานุกรมจะบอกถึงการเนนเสียงของคําตั้งแต 
2  พยางค  ในทุกศัพทหลัก  เชน  sus.pect [ \sΛspekt] n.  [sas\pakt] v.t. ท้ัง 2 คํา ชนิดของคําตางกัน
การเนนเสียงก็ตางกัน

ถึงแมการออกเสียงคําศัพทในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ – อังกฤษ จะเปนเพียง
การออกเสียงของคําโดดๆ เทานั้น แตสามารถนําไปใชตรวจสอบกับการเรียนเพ่ือฝกการออกเสียง
และฟงภาษาอังกฤษจากเทปบันทึกเสียง แลวเขียน (phonetic script) ตามท่ีไดยินการออกเสียงไดถูก
ตองชวยใหผูฟงเขาใจวานักเรียนกําลังพูดถึงอะไร และชวยใหนักเรียนฟงและจําเสียงในภาษา
อังกฤษไดดีขึ้น  (Underhill 1982  : 16)

3. ขอมูลดานไวยากรณ
ขอมูลทางดานไวยากรณในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ–อังกฤษ ท่ีนักเรียนนําไปชวย

ในการเรียนภาษาอังกฤษไดคือ เรื่องชนิดของคํา และการผันแปรรูปคําโดยชนิดของคํา  พจนานุกรม
จะบอกชนิดของคําวาเปน  นาม  สรรพนาม  กริยา  กริยาวิเศษณ  คุณศัพท  บุพบท  สันธาน  อุทาน
ในพจนานุกรมชนิดของคําจะเปนตัวบอกความหมายซ่ึงนักเรียนจะตองเอาใจใสในเรื่องนี้  เพราะ
คําศัพทบางคํามีหลายความหมาย  ถานักเรียนเขาใจเรื่องชนิดของคําไดจะสามารถเลือกความหมาย
ไดรวดเร็วและถูกตอง สําหรับการผันแปรรูปคํา  พจนานุกรมจะใหรายละเอียดการผันแปรรูปคํา
ของคํานาม  คํากริยา  และคุณศัพท  ดังตัวอยาง  คํานามท่ีนับไดและคํานามท่ีนับไมได  ถาผูเรียน
เปดศัพทบางคํา  เชน  water,ice  จะเห็นอักษรยอ  UNC.  แสดงวาคํานั้นเปน  uncountable  noun  ถา
ใชคํานี้ในประโยค  จะไมใช  a , an   นําหนา  แตตองใช  some  หรือ  any  นําหนา  เชน some
water,  some  ice  ,  any  ice  หรือ  any  water  และถาตองการระบุปริมาณ  จะไมใช  เลข  one ,
two, three   แตตองช่ัง  ตวง  วัด  โดย  collective  noun  เปน  a  glass  of  water,  a bucket  of  ice
เปนตน
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4. ขอมูลทางดานความหมาย
ขอมูลทางดานความหมายเปนขอมูลท่ีสําคัญท่ีสุด เนื่องจากการสรางพจนานุกรม

แตเดิมก็มีวัตถุประสงคเพ่ืออธิบายความหมายของคํา  แมในปจจุบันจะเนนเพ่ือตอบสนองการใชใน
ดานอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้น แตความหมายของคําก็ยังคงเปนวัตถุประสงคหลักในการใชพจนานุกรม ขอมูล
ทางดานความหมายเปนขอมูลท่ีใชยากท่ีสุด  (เตือนใจ  ปนเกิด 2521  : 57)  เพราะปกติแลวคําศัพท
คําหนึ่งอาจมีความหมายไดหลายความหมาย  การหาความหมายของคําใหเหมาะสมกับบริบท  ผูใช
ตองใชความคิดและตองรูวาคํานั้นเปนคําอะไรในประโยค เชน  คํานาม  คําคุณศัพท  คํากริยา        
คําสรรพนาม  เชน  sharp สามารถเปนไดท้ังคํานาม  คําคุณศัพท  และคําวิเศษณซ่ึงใหความหมายท่ี
แตกตางกัน  การจะรูวานักเรียนใชพจนานุกรมเปนหรือไมนั้น สังเกตไดจากนักเรียนสามารถเลือก
ความหมายไดตรงกับบริบทอยางถูกตอง  จึงเปนเรื่องท่ีคอนขางยากสําหรับผูเรียนท่ีใชภาษาอังกฤษ
เปนภาษาท่ีสอง  พจนานุกรมท่ีดีจะตองใหตัวอยางการใชคําตางๆ ในบริบทท่ีชัดเจนเปนการชวย
นักเรียนทางออมในการเลือกความหมาย  (Benda 1983 : 22)

ความหมายของคําศัพทในพจนานุกรมสวนใหญใชการอธิบาย (explanation) การ
บรรยาย  (description)  การใชบริบท (contextualization)  หรือการใชคําท่ีมีความหมายเหมือนกัน
(synonym)มาอธิบายในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง(Macfacuhar  1985: 16)

5. ขอมูลดานการใชคําใหเหมาะกับกาละเทศะและบุคคล
เปนขอมูลท่ีเพ่ิมเติมวาคําๆ นั้น  เหมาะสมกับบริบทของสังคมใดบาง  เชน  ใชใน

ภาษาพูด (Colloq.)  ภาษาสแลง  (Slang)  คําหยาบหามใช   (∆) เปนภาษาเฉพาะวิชาการแขนงหนึ่ง
แขนงใด  เชน  พีชคณิต  (Alg.)  สถาปตยกรรม (Archit.)  เปนตน  นอกจากนี้ยังมีขอมูลอ่ืนๆ ไดแก
คําท่ีถูกยืมมาก็จะบอกถึงภาษาตนตอของคําๆ นั้น วามาจากภาษาอะไร  (F)  คือภาษาฝรั่งเศส (I)  คือ
ภาษาอิตาเลียน  (L)   คือภาษาลาติน   ขอมูลจากพจนานุกรมภาษาอังกฤษ – อังกฤษ  จึงเปน
ประโยชนสําหรับนักเรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสองหรือภาษาตางประเทศ  โยกี้ (Yorkey
1969 : 258, 1974 : 16 - 18)  สงเสริมใหผูเรียนท่ีไมใชเจาของภาษาอังกฤษใชพจนานุกรม
ภาษาอังกฤษ – อังกฤษ เพ่ือเพ่ิมเติมความรูทางดานภาษาและวัฒนธรรม เนื่องจากผูเรียนเหลานี้มี
ประสบการณตรงกับการใชภาษาอังกฤษไมเพียงพอจึงมีความตองการใชพจนานุกรมตางออกไป
จากเจาของภาษา  คือตองการรูการออกเสียง  คําจํากัดความท่ีชัดเจนพรอมตัวอยางการใชคํา คําท่ีมี
ความหมายใกลเคียงกัน  การใชคําศัพทท่ีเปนคําท่ีมีลักษณะเฉพาะทางภาษาอังกฤษ  เชน  สํานวน
คําสแลง  ภาษาพูด  และการใชภาษาไทยในระดับตางๆ รวมท้ังช่ือบุคคลสําคัญ  ช่ือเมือง  สถานท่ี
เงินตรา  และมาตราการวัดตางๆ ประโยชนท่ีไดรับจากพจนานุกรมภาษาอังกฤษ – อังกฤษ  นั้นนํา
มาใชไดท้ัง  4  ทักษะ  คือ  ฟง  พูด  อานและเขียน โดยขอมูลดานความหมายจะมีคุณคามากท่ีสุดแต
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มีปญหาในการใชมากท่ีสุด เนื่องจากนักเรียนตองมีความรูภาษาอังกฤษมากพอท่ีจะอานคําจํากัด
ความและเขาใจชนิดของคําในภาษาอังกฤษ

สรุปไดวา  สวนประกอบหลักท่ีสําคัญของพจนานุกรมประกอบไปดวยสวนท่ีสําคัญๆ
ดังนี้  คําศัพทหลัก (headword)  การออกเสียง (pronunciation) ไวยากรณ (grammatical) ความหมาย
(definition) การสะกดคํา (spelling) ประวัติของคํา (etymology) ตัวอยางประโยค (example
meaning)  ช่ือบุคคลสําคัญในอดีต (important person)  สภาพภูมิศาสตร  (geographical) ศัพทเฉพาะ
ดาน (technical term)  และการใชเครื่องหมายยัติภังค  (hyphen)

การใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ – อังกฤษ
การใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ – อังกฤษ ฮอรนบ้ี (Hornby 1999 : ix) กลาววา

พจนานุกรมประกอบดวยคําศัพทมากมายท่ีไดเรียงไวตามลําดับตัวอักษร  ทุกๆคําศัพทบอกใหทราบ
ถึงการเริ่มตนของคําศัพท  และเปนคําศัพทประเภทไหน  เชน คํานาม  คําสรรพนาม  คํากริยา        
คําบุพบท  คําอุทาน  เปนตน  นอกจากนั้นยังอธิบายความหมายของคํา  ซ่ึงความหมายของคําอาจ   
มีมากกวาหนึ่งความหมายรวมท้ังแสดงตัวอยางการใชความหมายของคําศัพทไวใหผูใชพจนานุกรม
ไดเลือกความหมายของคําศัพทไดอยางเหมาะสมในแตละขอความหรือแตละเนื้อหา และยังแยก
ความแตกตางของความหมาย โดยใสหมายเลขกํากับไวรวมท้ังเรียบเรียงคําศัพทท่ีมีการใชถ่ี       
หรือบอย โดยการเรียงตามลําดับของการใชของคําศัพท  และบอกความเหมาะสมของการใชสํานวน
ซ่ึงมีสัญลักษณ  IDM  หรือ PHRV  คือการใชคํากริยา  เพ่ือชวยใหผูใชพจนานุกรมเขาใจมากยิ่งขึ้น

เรดแมน  (Redman  1999 : 10)  กลาวถึงการใชพจนานุกรมสําหรับนักเรียนตั้งแตระดับ
ประถมเปนตนไปวา

1. เม่ือพบคําศัพทท่ีตองการแลวใหกากบาท (5) ไวเพ่ือตรวจสอบความจําตนเองวา
คําศัพทคํานี้เคยพบแลว

2. เม่ืออานขอความภาษาอังกฤษ  ใหเดาความหมายกอนแลวกลับไปตรวจสอบความ
ถูกตองในพจนานุกรม

3. จําไววาคําศัพท 1 คํา  อาจมีหลายความหมาย  เม่ืออานความหมายแรกแลวไมเขากับ
บริบท  ใหคนหาความหมายใหมจะพบกับความหมายท่ีเหมาะสมกับขอความ

สเปช และสเปช (Spache and Spache 1997 : 425-426)  กลาววาการใชพจนานุกรม  
เปนการฝกนิสัยวิเคราะหคําศัพทใหเปนระบบหมายความวา เม่ือผูใชเปดพจนานุกรมจะไดทราบถึง
ระบบโครงสรางเสียง  การออกเสียงและฝกการฝกหาคําศัพทใหเหมาะสมกับเนื้อหาซ่ึงเปนพ้ืนฐาน
ของการใชพจนานุกรม  นอกจากนี้รายงานการวิจัยของ สเปช  และสเปช กลาววานักเรียนท่ีมีปญหา
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เรื่องของการใชพจนานุกรมในการเลือกความหมาย  การออกเสียง  การแยกคํา  แสดงใหเห็นวาควร
มีการฝกสอนการใชพจนานุกรมในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เนื่องจากนักเรียนในระดับมัธยม
ศึกษา  มีความพรอมในหลายๆ ดาน เชน  ทางดานการคนหาคําศัพท  ดานการสะกดพยางค       ดาน
การอานออกเสียงและดานอ่ืนๆ   ทําใหนักเรียนมีความพรอมในการใชพจนานุกรม

โซเอเคมิ (Soekemi  1998  :  209-210)  กลาวถึงการใชพจนานุกรมวา
1. สามารถใชในการสอนพูดได กลาวคือในพจนานุกรมมีสวนท่ีเรียกวา "การ 

ออกเสียง"  ผูอานพจนานุกรมสามารถฝกออกเสียงตามท่ีพจนานุกรมเขียนไว  เม่ือฝกออกเสียงบอย
ครั้งจะทําใหเกิดความม่ันใจและม่ันใจในการพูดมากขึ้น ทําใหผูใชพจนานุกรมสามารถออกเสียงได   
ถูกตอง

2. สามารถใชในการสอนอาน กลาวคือ เม่ือนักเรียนอยูในหองเรียนนักเรียนจะมี
คุณครูเปนผู ช้ีแนะ แตเม่ือออกจากหองเรียนนักเรียนตองศึกษาขอมูลดวยตนเองจึงตองใช
พจนานุกรมชวยในการอาน  เชน  เม่ืออานขอความหรือหนังสือแลวพบปญหาไมทราบความหมาย  
สามารถเปดพจนานุกรมเพ่ือหาความหมาย หรือไมม่ันใจวาคําศัพทท่ีมีปญหาเปนคําประเภทใด 
สามารถหาประเภทของคําศัพทในพจนานุกรม

3. สามารถใชในการสอนเขียน โซเอเคมิกลาววา พจนานุกรมมีประโยชนมากมาย   
นอกจากจะใชในการสอนพูดและการสอนอานแลว ยังชวยในการสอนเขียนไดอีกดวย โดยสามารถ
ตรวจสอบการสะกดคํายาก   หนาท่ีของคําและการใชคําในวลีของประโยคไดโดยใชพจนานุกรม

 กันนิ่ง (Gunning  1992 : 155)  กลาววา  การฝกใชพจนานุกรมทําใหผูอานคนหาคําศัพท
ไดเร็วขึ้น  เลือกความหมายไดเหมาะสมกับเนื้อหาและสามารถออกเสียงไดถูกตอง

ดาลแมน  และคณะ  (Dallman and  others 1978 :186)  กลาวถึงการฝกใชพจนานุกรม
ของนักเรียนวา

1. ควรบันทึกหนาของคําศัพทหรือคําศัพทท่ีพบแลว
2. บันทึกรายการขอมูลของคําศัพทนั้นๆ
3. วิเคราะหขอความในพจนานุกรม  เชน  อเมริกันโรมัน  กับยูโรเบียนโรมัน 

เหมือนกันหรือตางกันอยางไร
4. เลือกความหมายใหเหมาะสมกับเนื้อหา
5. พบประโยคท่ีใชคําสับสนใหขีดเสนใตคําแลวหาความสัมพันธของคําในประโยค
6. พบประโยคตัวอยางของคําใหบันทึกไว
7. พบคําพองรูปหรือพองเสียง ใหตรวจสอบในพจนานุกรมและฝกใช
8. ฝกการใชวิภัทปจจัย  และบันทึกขอมูลไวพรอมท้ังฝกใชตามตัวอยาง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



17

9. เขียนคําวิภัทปจจัยท่ีพบบอยๆ
10. พบคําศัพทท่ีสับสนดานความหมายสามารถใชพจนานุกรมชวยได
11. สามารถฝกการออกเสียงคําจากพจนานุกรม
12. สามารถฝกคําหรือพยางคท่ีไมออกเสียง
13. ตรวจสอบการแบงพยางคในพจนานุกรม
14. สามารถดูรูปภาพประกอบความหมายเพ่ือเขาใจชัดเจนมากขึ้น
15. ฝกการสังเกตการออกเสียงของสระและพยัญชนะ
16. ตรวจสอบการสะกดคําศัพทของตนจากพจนานุกรม
รอช   และเดเบอร (Rouch and Deboer 1978 : 292)  กลาวถึงการใชพจนานุกรมวา     

การใชพจนานุกรมในระดับประถมศึกษาจะสมบูรณได  ครูตองมีทักษะในการใชพจนานุกรม  และ
ตอไปนี้คือผลจากการฝกการใชพจนานุกรม  ไดแก   

1. นักเรียนสามารถคนคําศัพทไดเร็วขึ้น
2. นักเรียนมีความสามารถในการออกเสียงคําศัพท
3. นักเรียนมีความสามารถในการสะกดคํา การใชเครื่องหมายยัติภังค การใชตัวยอ  

และการใชตัวอักษรตัวใหญ
4. นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรูความหมายของคําศัพท
5. นักเรียนมีความสามารถใชสวนตางๆ  ของพจนานุกรมได    
สรุปไดวา ผูเรียนควรไดใชพจนานุกรมในการคนหาความหมายท่ีเหมาะสมกับเนื้อหา

หรือขอความ ฝกการออกเสียงใหถูกตองกับสัญลักษณทางการออกเสียง  ฝกการแยกคําศัพท ฝกการ
ใชชนิดของคําและอ่ืนๆ  อาจกลาวไดพจนานุกรมมีประโยชนมากมาย  ชวยสงเสริมใหนักเรียน
เรียนภาษาอังกฤษไดท้ัง 4 ทักษะ คือ ทักษะการฟง ทักษะการพูด ทักษะการอานและทักษะการเขียน

ปญหาการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ
1. ปญหาดานการเลือกความหมายของคําใหเหมาะสม พจนานุกรมภาษาอังกฤษ –

อังกฤษ  สวนใหญใชกลวิธีในการอธิบายความหมายคําศัพทโดยการอธิบาย  การบรรยาย  การใช
บริบท และการใชคําท่ีมีความหมายอักษรในวงกวางและการใชภาษา แตบางครั้งกลวิธีเหลานี้ก็
สรางปญหาในการเลือกความหมาย เชนในAn English Reader's Dictionary  พบวาการนําเอาคําท่ีมี
ความหมายเหมือนกันมาอธิบาย  อาจสรางปญหากับผูใช เชนคําวา “model” (Hornby and  Parnwell
1995 : 330) เม่ือเปดพจนานุกรพบวา “model  n.3  manequin” ซ่ึงคําวา  “manequin”  เปนคําท่ีมี
ความหมายเหมือนกันกับ  “model”  และเปนคําศัพทยากท่ีไมสูจะพบในการอานอีกท้ังไมพบใน
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รายการคําศัพท General  Service  List  of  English Words (West)  และGeneral  Consolidated
Vocabulary  List.  (O’Shea)  การท่ีจะหาความหมายของคําวา   “manequin”  ตองไปเปดความหมาย
ของ  “manequin”  อีกครั้งจะพบวา  manequin  (p. 314)  “person  (now  usu. callled  a  model)
employed  to  display  new  clothes  for  sale  by  wearing  them.”  ซ่ึงเปนเรื่องท่ีเสียเวลาในการ
เปดสองครั้ง อาจทําใหนักเรียนเบ่ือและไมตองการใช พจนานุกรมภาษาอังกฤษ - อังกฤษ

2. ปญหาดานการเลือกความหมายของคําประสม การเลือกความหมายของคําประสม
(compound words) มักเปนปญหาใหกับผูเรียนเชนกัน เนื่องจากผูเรียนไมทราบจะไมคนความหมาย
ของคําใด เชน คําวา “basketball”  ในพจนานุกรมบางเลมไมมีคํานี้แตตองไปคนในคําวา   “basket”
ซ่ึงนักเรียนบางคนไปหาความหมายของคําวา “basket” มาผสมกับความหมายของคําวา “ball”   จึง
ทําใหผิดความหมายไป หรือคําวา “service station” ผูเรียนอาจสับสนไมทราบวาจะเปดคําวา
service หรือ station  นับเปนปญหาอีกประการหนึ่งของผูเรียน   

3. ปญหาเรื่องไมสามารถหาความหมายของคําศัพทไดตามท่ีตองการ ไดแก คําศัพท
บางคําท่ีเราพบเห็นบอยๆ และคาดวาจะมีในพจนานุกรมแตเม่ือคนหาแลวไมพบ  เชน คําวา “body”
ท่ีแปลวาซากศพ  จะไมพบความหมายนี ้  แตถาตองการหาความหมายวา  ซากศพ  ตองไปเปดใน
คําวา corpse จึงจะพบความหมายท่ีตองการ นอกจากนี้ยังมีคําศัพทท่ีเกิดขึ้นใหมซ่ึงไมมีใน
พจนานุกรม  เชน  hijack และ  computer เปนตน

จากการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของถึงการใชพจนานุกรม  พอสรุปไดวา  ปญหาสวนใหญ
ในการใชพจนานุกรม  คือ  ปญหาในการเลือกใชความหมายของคําใหเหมาะสมและปญหาเรื่องไม
สามารถหาความหมายของคําศัพท  เนื่องจากขาดความรูดานคําศัพทและขาดความรูดานทักษะตางๆ
ของการใชพจนานุกรม   นักเรียนจึงควรฝกฝนการใชพจนานุกรม  เพ่ือประโยชนในดานการอานให
มีประสิทธิภาพและเปนการเพ่ิมพูนความรูดานประสบการณอีกดวย

ประโยชนของการสอนการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ
การเรียนการสอนในปจจุบันมุงเนนผูเรียนใหคนควาหาความรูดวยตนเอง  การสอนให

นักเรียนใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษจึงเปนกลวิธีหนึ่งท่ีนักเรียนสามารถนําไปเปนเครื่องมือในการ
แสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากการศึกษาพบวา  ผูเช่ียวชาญดานการ
สอนภาษาอังกฤษไดกลาวถึงการสอนการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษไวดังตอไปนี้

เกรฟเวส  วัตส  และเกรฟเวส  (Graves,  Watts  and  Graves  1995 :  127 - 128) กลาว
ถึงประโยชนของการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษไวดังนี้

1. นักเรียนสามารถเลือกคําศัพทท่ีเหมาะสมและนําไปใชไดถูกตอง
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2. นักเรียนสามารถเลือกความหมายของคําศัพทใหเหมาะสมกับเนื้อหา
3. นักเรียนสามารถเลือกใชสํานวนไดถูกตองกับสถานการณ
4. นักเรียนสามารถแยกความแตกตางของความหมายท่ีเหมือนกันไดและ
5. นักเรียนสามารถใชตัวอยางของการใชคําไดถูกตอง
แมนจีวี  เบเดอร  และ วอคเกอร  (Mangivi  Bader and  Walker  1982 : 98)  กลาววา

ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษจะตองคิดถึงประโยชนของการใชพจนานุกรม ซ่ึงส่ิงท่ีนักเรียนไดจาก
การฝกการใชพจนานุกรม  มีดังนี้

1. การเรียงลําดับตัวอักษร
2. ประเภทของคําศัพท
3. ความหมายของคําศัพท
4. สัญลักษณของการออกเสียงซ่ึงเขากลาววา พจนานุกรมมีหลายประเภทครูควรเลือก

ประเภทท่ีเหมาะสมกับนักเรียนของตนเอง
เดบเบอร  และดาลแมน (Deboer and  Dallman  1987 : 182)  กลาววา  ทักษะการใช

พจนานุกรมท่ีควรสอนนักเรียนระดับประถมศึกษา  ไดแก การออกเสียง  การสะกดคํา  การแบง
พยางค   การใชเครื่องหมายยัติภังค  การใชตัวอักษรและการเขียนขึ้นตนดวยตัวใหญ  การเขียน
ความหมายของคํา  และการใชขอมูลอ่ืนๆ ในพจนานุกรมท่ีนอกเหนือตัวคําศัพท

เนช่ัน (Nation 1998 : 65) กลาววา ความหมายของคําศัพทเปนส่ิงสําคัญดังนั้น
การเลือกความหมายใหสอดคลองกับบริบทจึงเปนส่ิงท่ีนักเรียนควรไดรับการฝกฝนใหใชไดอยาง
ถูกตองและคลองแคลว ซ่ึงการฝกการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษบอยๆ จะชวยเพ่ิมพูนทักษะดาน
การเลือกภาษาไดดียิ่งขึ้น

เพียทรอฟสกี (Piotrowski 1998 : 74- 75)  กลาวถึงการสอนการใชพจนานุกรม  สําหรับ
นักศึกษาท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสองวา ควรใชพจนานุกรม 2 แบบ ควบคูกันคือ พจนานุกรม
แบบ  2  ภาษา (bilingual  dictionary)  และพจนานุกรมแบบภาษาเดียว (monolingual  dictionary)
เพราะจะทําใหนักศึกษาเขาใจภาษาอังกฤษไดงาย และรวดเร็วขึ้น

เบนสัน (Benson  1998 : 84-85)  กลาววา  การสอนการใชพจนานุกรมสําคัญมาก  ส่ิงท่ี
นักเรียนจะตองเรียนรูในพจนานุกรมก็คือ ความหมายคําศัพท การเลือกความหมายคําศัพทท่ีมีความ
เหมาะสมกับขอความ การเรียนรูเรื่องสํานวนและเลือกใชสํานวนใหเหมาะสมกับสถานการณตางๆ
และรูจักชนิดของคํา

สรุปไดวาการสอนการใชพจนานุกรมเปนส่ิงสําคัญมาก  และประโยชนท่ีนักเรียนไดรับ
มีดังนี้  คือทําใหนักเรียนสามารถเลือกความหมายไปใชใหเหมาะสมกับเนื้อหาและบริบท            
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การออกเสียง  การใชสํานวน  ชนิดของคําศัพท คําท่ีมีความหมายจัดอยูในกลุมเดียวกัน 
(collocations)  และการไดเห็นตัวอยางการใชคําศัพท  (verbal  illustration)  ซ่ึงลวนแตเปนส่ิงสําคัญ
ในการเรียนภาษาอังกฤษ  และยังเปนเครื่องมือใหนักเรียนนําไปใชในการแสวงหาความรูดวยตนเอง
ไดอีกแนวทางหนึ่ง

แบบฝกการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ
การใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ  จําเปนตองมีการฝกฝน ตั้งแตทักษะงายๆ จนถึงทักษะ

ท่ียากๆ การฝกปฏิบัติสามารถทําไดหลากหลายวิธีขึ้นอยูกับระดับของผูเรียน ดังเชน นักสอนภาษา
ตอไปนี้กลาวไว  

เพตตี้  และคณะ (Petty and others 1989: 363 - 365)  ไดกลาวถึงกิจกรรมตางๆ ท่ีใชใน
การฝกการใชพจนานุกรมไดแก

1. กิจกรรมคําช้ีแนะ  (guide  words) เปนกิจกรรมท่ีนักเรียนตองคนหาวาคําศัพทอยูใน
หนาไหนของพจนานุกรม

2. กิจกรรมการแบงพยางคและการเนนเสียง (syllabication  and  accent) เปนกิจกรรม
ท่ีนักเรียนตองแบงพยางคของคําศัพทและบอกวาคําศัพทนั้นๆ เนนเสียงท่ีพยางคใด  ถานักเรียนไม
ม่ันใจสามารถตรวจคําตอบไดจากพจนานุกรม

3. กิจกรรมวิเคราะหคําศัพทและคําหลัก  (diacritical  marking and key words)  เปน
กิจกรรมท่ีนักเรียนตองเขียนตัวสะกดทางสัทศาสตรของคําศัพทซ่ึงนักเรียนสามารถตรวจคําตอบได
จากพจนานุกรม

4. กิจกรรมการเลือกความหมายใหเหมาะสม  (selecting  appropriate meanings)  เปน
กิจกรรมท่ึนักเรียนตองเรียนรูเกี่ยวกับความหมายของคําศัพทซ่ึงศัพทแตละคําอาจจะมีความหมาย
มากกวาหนึ่งอยาง   จึงตองหาความหมายท่ีเหมาะสมกับบริบท

5. กิจกรรมหาตัวสะกดท่ีถูกตอง (finding correct spelling) เปนกิจกรรมท่ี นักเรียน
เขียนตัวสะกดและตรวจสอบจากพจนานุกรม

เบลลาเฟยร (Bellafiore 1969: 385 - 389)  กลาวถึงกิจกรรมการใชพจนานุกรมประกอบ
ดวย  กิจกรรมการใชความหมาย   การออกเสียง  ประวัติของคําศัพท  คําท่ีมีความหมายเหมือน  และ
ขอมูลท่ัวๆ  ไป  เชน  ตัวยอของคําศัพท  คําท่ียืมมาจากภาษาอ่ืนๆ  และการใชภาพประกอบคําศัพท

กูธ และชัชเตอร (Guth and Schuster 1975 : 56 - 59) กลาวถึงกิจกรรมการใช
พจนานุกรมมีไว  ดังตอไปนี้

1. กิจกรรมคําช้ีแนะ
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2. กิจกรรมการแบงพยางคโดยใชเครื่องหมายขีดส้ัน
3. กิจกรรมการออกเสียง
4. การสะกดคําศัพท
5. การเนนเสียงหนัก – เบา
6. การหาความหมายเหมือน
7. การหาความหมายตรงกันขาม
8. การเขียนตัวยอ
9. ประวัติของคํา
สรุปไดวากิจกรรมการใชพจนานุกรมเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหการเรียนการสอนภาษา

อังกฤษมีประสิทธิภาพมากขึ้น  และทําใหทราบความกาวหนาทางดานการเรียนภาษาของนักเรียน

การสรางแบบฝก  (Instructional Design)
ความเปนมาและความหมายของการสรางแบบฝก
การสรางแบบฝกหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาการออกแบบการสอน (Instructional Design)

ไดเริ่มจัดทําเปนระบบทางการสอนเพ่ือใชการฝกอบรม  โดยมุงเนนการพัฒนาทางภาษาใหแกทหาร
ในชวงหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 โดยเกิดจากแนวคิดท่ีวาการเรียนรูไมใชพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นโดย
บังเอิญแตจะเกิดขึ้นไดโดยไดรับการพัฒนาตามกระบวนการท่ีเปนท่ียอมรับ  และสามารถวัดผลได
(Seels and Glasgow 1990 : 3)

ริทชี  (Ritchey 1986, quoted in Seels and Glasgow 1990 : 4)  ไดใหความหมาย
ของการสรางแบบฝกไววา การสรางแบบฝกเปนศาสตรในการสรางสรรครายละเอียดปลีกยอยของ
โครงสรางหรือขอบขายการสอนท่ีกําหนดขึ้น  เพ่ือใชในการพัฒนากระบวนการเรียนรูและ
ประเมินผลตามจุดประสงคและสถานการณท่ีตองการซ่ึงสงผลใหการเรียนการสอนในแตละหนวย
ของแตละวิชางายขึ้น

กันเทอร (Gunter 1990 : 80)  กลาววา  แบบฝกมักใชในการฝกเรียนดวยตนเอง  และ
แบบฝกควรจะมีการใหคําแนะนําในการฝกทํา  การสรางความเขาใจใหกับนักเรียนอยางงายๆ ใน
การทําแบบฝกคือ  ใหครูแสดงตัวอยางใหกับนักเรียนกอน  เชน  ครูใหนักเรียนท้ังช้ันชวยกันตอบ
คําถามขอแรกโดยครูคอยชวยใหคําแนะนํา จากนั้นใหนักเรียนทําดวยตัวเองและหลังจากท่ีนักเรียน
ทําแบบฝกเสร็จ  ครูและนักเรียนควรจะอภิปราย  ตรวจสอบ  และซักถามขอสงสัยในคําถามและ
คําตอบของแบบฝกรวมกัน
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พจนานุกรมอเมริกันเฮอริเทจ  (The American Heritage Dictionary  1992 : 641)  ไดให
ความหมายของคําวาแบบฝกไววา  แบบฝกเปนเครื่องมือทางการเรียนช้ินหนึ่งสําหรับนักเรียน โดย
ในแบบฝกจะประกอบดวยขอคําถามหรือกิจกรรม และมีชองวางใหนักเรียนเขียนคําตอบหรือฝกทํา
บทเรียนในช้ันเรียน

ชัยยงค  พรหมวงศ และคณะ (2520 : 146-147) กลาวา แบบฝกหมายถึงส่ิงท่ีนักเรียน
ตองใชควบคูกับการเรียน มีลักษณะเปนแบบฝกหัดท่ีครอบคลุมกิจกรรมท่ีนักเรียนพึงกระทํา อาจ
กําหนดแยกเปนแตละหนวยหรืออาจรวมเลมก็ได

สวัสดิ์  สุวรรณอักษร  (2531 : 107)  กลาววา  แบบฝกหมายถึง ส่ือท่ีใชเพ่ือเสริมทักษะ
เพ่ิมเตมิในภาคปฏิบัติเม่ือครูไดอธิบายภาคทฤษฎี  หรือใหความรูดานเนื้อหาไปแลว โดยมุงให
นักเรียนฝกทําดวยตนเองเพ่ือจะไดมีทักษะหรือความชํานาญเพ่ิมขึ้น

จากความหมายขางตนของการสรางแบบฝกพอสรุปไดวาการสรางแบบฝกหมายถึง  
การสรางเครื่องมือเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนโดยมุงใหนักเรียนไดศึกษาดวยตนเองโดยปฏิบัติ
ตามขั้นตอนและคําแนะนําท่ีมีอยูในเครื่องมือนั้น

หลักการสรางแบบฝก
ในการสรางแบบฝกนั้นควรคํานึงถึงขั้นตอนและหลักในการสรางซ่ึงซีลส และ 

กลาสโกว  (Seels and Glasgow 1990 : 4)  ไดเสนอแนะไววาในการจัดสถานการณทางการเรียนการ
สอนนั้นสามารถกําหนดขอบเขตของเนื้อหาจากหลักสูตร  โดยกําหนดจากหนวยการเรียนยอยๆ ไป
สูหนวยใหญ แตอยางไรก็ตามในการออกแบบการสอนหรือการสรางแบบฝกนั้นควรคํานึงถึง 
องคประกอบดังตอไปนี้

1. เนื้อหาท่ีคัดเลือกมาสรางแบบฝกตองอิงจุดประสงครายวิชา
2. กลวิธีท่ีใชในการสอนตองอิงทฤษฎีและผลการวิจัยท่ีมีผูทําไวแลว
3. การวัดผลอางอิงพฤติกรรมการเรียนรู
4. รูจักนําเทคโนโลยีมาใชประกอบเพ่ือใหแบบฝกมีประสิทธิภาพ  และคุมคา
ริชารดส  และรอดเจอรส  (Richards and Rogers 1991 : 20)  ไดใหขอเสนอแนะใน

การสรางแบบฝกไววาควรคํานึงถึงส่ิงตอไปนี้
1. วัตถุประสงคของการสอน
2. การเลือกเนื้อหาท่ีจะนํามาสอน
3. การจัดเตรีมรูปแบบการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตร
4. ลักษณะภาระงานและกิจกรรมท่ีใชตองสอดคลองกับรูปแบบการสอน
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5. บทบาทของผูเรียน  ผูสอน  และส่ือการสอน
ในขณะท่ี  บอค  (Bock 1993 : 3)  ไดใหขอพิจารณาในการสรางแบบฝกไวดังนี้
1. กําหนดจุดประสงคใหชัดเจน เพ่ือชวยใหผูเรียนไดทราบถึงจุดมุงหมายของแบบฝก
2. ใหรายละเอียดตางๆ เชน  คําแนะนําในการทําแบบฝก  หรือขั้นตอนในการทําอยาง

ละเอียด
3. สรางแบบฝกใหมีรูปแบบท่ีหลากหลาย เพ่ือสรางความเขาใจใหกับนักเรียนมาก

ท่ีสุด  เชน  แบบฝกอาจใชรูปแบบท่ีงายๆ โดยเริ่มจากการใหนักเรียนตอบคําถามในลักษณะถูกผิด
จนถึงการใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น

4. แบบฝกควรสรางความเขาใจใหกับนักเรียน  เชน  การใหนักเรียนเขียนเรียงลําดับ
เหตุการณท่ีเกิดขึ้นลงในตารางหรือแผนภูมิท่ีกําหนดให

ในขณะเดียวกัน  บัทส  (Butts, อางถึงใน  อภิรักษ  หลายสิบ  2533 : 20)  ไดเสนอ
หลักในการสรางแบบฝกไวเชนกัน  ดังนี้

1. กอนท่ีจะสรางแบบฝกจะตองกําหนดโครงรางคราวๆ กอนวาจะเขียนแบบฝก   
เกี่ยวกับเรื่องอะไร

2. ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของกับเรื่องท่ีจะใชสรางแบบฝก
3. เขียนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมและเนื้อหาใหสอดคลองกัน
4. แจงจุดประสงคเชิงพฤติกรรมออกเปนกิจกรรมยอยโดยคําถึงถึงความเหมาะสมของ

ผูเรียนและเรียงกิจกรรมหรืองานท่ีนักเรียนตองปฏิบัติจากงายไปหายาก
5. กําหนดอุปกรณท่ีจะใชในแตละตอนใหเหมาะสม
6. กําหนดเวลาท่ีจะใชในแบบฝกแตละตอนใหเหมาะสม
7. ควรประเมินผลกอนเรียนและหลังเรียน
สําหรับขั้นตอนในการฝกนั้นจะเริ่มดวยการทดสอบกอนเรียน แลวใหนักเรียนทํา

แบบฝก  เม่ือจบแบบฝกแลวจึงทําการทดสอบหลังเรียน
อยางไรก็ตาม  ซีลส  และกลาสโกว  (Seels and Glasgow 1990 : 3) ไดใหแผนภาพ

ประกอบในการสรางแบบฝกไวดังนี้
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แผนภูมิท่ี  1 ขั้นตอนการสรางแบบฝกของซีลส  และกลาสโกว
ท่ีมา  :  B. Seels,  and Z.  Glasgow,  Exercise  in  Instructional Design  (USA : Merril Publishing
Company, 1990), 50.

จากแผนภูมิ  ของซีลส  และกลาสโกว  สามารถสรุปขั้นตอนไดดังนี้
1. วิเคราะหปญหา กําหนดปญหาการเรียนการสอนโดยการรวบรวมปญหาจากการ

ประเมินความตองการของผูเรียน
2. วิเคราะหภาระงาน โดยการรวบรวมขอมูลจากทักษะตางๆ รวมไปถึงพฤติกรรมทาง

การเรียน  และจากนั้นจึงวิเคราะหวิธีการสอนเพ่ือกําหนดวิธีท่ีตองการ
3. เขียนจุดประสงคเชิงพฤติกรรม และกําหนดเกณฑการทดสอบเพ่ือใหสัมพันธกับ             

จุดประสงค
4. กําหนดกลวิธีการสอนหรือสวนประกอบทางการสอน เชน ขั้นนํา ขั้นเสนอเนื้อหา 

หรือขั้นฝกปฏิบัติ
5. เลือกรูปแบบการสอนและส่ือท่ีจะนํามาสรางแบบฝก
6. วางแผนการผลิต การพัฒนาส่ือ ตรวจสอบขั้นตอนในการพัฒนาส่ือเพ่ือให       

สอดคลองกับโครงการสอน
7. วางแผนและกําหนดกลวิธีท่ีจะใชในการประเมินผลขั้นปฏิบัติการ (formative 

evaluation)  และรวบรวมขอมูลจากคะแนนของนักเรียนในแตละจุดประสงค เพ่ือพิจารณาปรับปรุง 
และเพ่ือการประเมินผลใหม

8. วางแผนขั้นตอนในการใชเครื่องมือ

วิเคราะหภาระ
งานและวิธีสอน

2

กลวิธี
การสอน
4

พัฒนา
สื่อ

6

ใช
เครื่องมือ

8

จุดประสงคและ
แบบทดสอบ

3

พิจารณา
เลือกสื่อ

5

ประเมิน
การปฏิบัติ
7

ประเมิน
ผลสรุป

9

วิเคราะค
ปญหา

1

นํา
ออก
เผย
แพร
10
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9. ดําเนินการประเมินผลขั้นสรุป  (summative  evaluation)
10. นําแบบฝกท่ีผลิตออกมาเผยแพร
จะเห็นไดวาในการสรางแบบฝกนั้น ตองคํานึงถึงหลักสูตร และจุดประสงครายวิชาจาก

นั้นจึงคัดเลือกเนื้อหาใหสอดคลองกับหลักสูตรและจุดประสงคการเรียนรู เพ่ือนํามาสรางแบบฝก
ใหมีรูปแบบท่ีหลากหลาย และสรางความเขาใจใหกับผูเรียน โดยรูปแบบการสอนของแบบฝกตอง
สอดคลองกับหลักสูตร ในขณะท่ีลักษณะภาระงานและกิจกรรมท่ีเลือกใชในแบบฝกตองสอดคลอง
กับรูปแบบการสอน

ลักษณะของภาระงานที่ใชเปนแบบฝกทางภาษา
ไดมีผูใหความหมายและคําแนะนําของลักษณะภาระงานท่ีใชเปนแบบฝกทักษะทาง

ภาษาไวดังนี้
นูแนน (Nunan 1995 : 10)  ไดใหความหมายของภาระงานวา เปนภาระงานท่ีใชเพ่ือการ

ส่ือสารในหองเรียนเพ่ือใหผูเรียนเกิดความเขาใจภาษา  ปฏิบัติการทางภาษาได  ผลิตภาษาหรือมี 
ปฏิสัมพันธในการใชภาษาไทยตามเปาหมาย  โดยเนนท่ีความหมายมากกวารูปแบบทางภาษา และ
งานทุกช้ินตองมีความสมบูรณและสามารถส่ือสารไดตามท่ีตองการ ภาระงานของนูแนนมี 
องคประกอบดังแผนภูมิท่ี  2  ตอไปนี้

           วัตถุประสงค (Goal)           บทบาทของครู (Teacher Role)

           ขอมูลทางภาษา (Input)  ภาระงาน       บทบาทของผูเรียน (Student Role)
                                              (Task)

            กิจกรรม (Activity) ฉาก (Setting)

แผนภูมิท่ี  2  องคประกอบของภาระงาน

ท่ีมา  : Nunan David,  Designing Tasks for the Communicative Classroom.  7th ed. (Great Britain
: Bell & Bain Ltd. Glasgow, 1995), 10.
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1. วัตถุประสงค  หมายถึง  จุดมุงหมายของภาระงานแตละช้ิน  วัตถุประสงคสัมพันธ
กับผลของงาน  เชน  ดานการส่ือสาร จิตพิสัยหรือพุทธพิสัย  หรืออาจบรรยายพฤติกรรมของครูหรือ
ผูเรียนโดยตรง

2. ขอมูลทางภาษา หมายถึง ขอมูลหรือส่ือท่ีนําไปสูกิจกรรมการใชภาษาอาจเปน    
ลายลักษณอักษร  เชน  บทสนทนาหรือบทอาน  หรือไมเปนลายลักษณอักษร  เชน  รูปภาพ  ซ่ึงส่ือ
เหลานั้นควรเปนเอกสารจริง

3. กิจกรรม หมายถึง ส่ิงท่ีผูเรียนตองปฏิบัติจากขอมูลทางภาษาท่ีสัมพันธกับภาระงาน
ลักษณะของกิจกรรมมี  3  ประเภท  คือ

1) การฝกสําหรับใชในชีวิตจริง  หมายถึง  กิจกรรมท่ีใชในภาระงานควรใกลเคียง
หรือเปนรูปแบบเดียวกันกับการใชภาษาในชีวิตจริง

2) การเรียนรูทักษะและการใชทักษะตางๆ หมายถึง  การออกแบบกิจกรรมให     
ผูเรียนไดเรียนรูทักษะและใชทักษะเพ่ือการส่ือสาร

3) ความแมนยําและความคลอง หมายถึง กิจกรรมท่ีใหผูเรียนสามารถพัฒนาความ
ถูกตองแมนยํา  และใชภาษาไดอยางคลองแคลว

4. บทบาทของคร ู หมายถึง  หนาท่ีของครูท่ีดําเนินการตอภาระโดยครูทําหนาท่ีเปนท่ี
ปรึกษาหรือใหคําแนะนํา

5. บทบาทของผูเรียน  หมายถึง  หนาท่ีของผูเรียนท่ีมีตอภาระงาน
6. ฉาก  หมายถึง การจัดหองเรียนใหเปนสถานการณใดสถานการณหนึ่งเพ่ือใหผูเรียน

ไดปฏิบัติตามภาระท่ีระบุไว  รวมท้ังพิจารณาวาจะปฏิบัติภาระงานนั้นๆ นอกหองเรียนท้ังหมดหรือ
เพียงบางสวน

ริชารด  แพลท  และเวบอร  (Richards  Platt,  and  Weber 1986, quoted in Nunan  1995 
: 6)  กลาววา  ภาระงานเปนกิจกรรมหรือการกระทําใดๆ ท่ีนําไปสูการเขาใจภาษา  เชน  ฟงเทปแลว
วาดแผนท่ี  ฟงคําส่ังปฏิบัติตาม  ภาระงานอาจเกี่ยวเนื่องหรือไมเกี่ยวเนื่องกับการผลิตภาษาก็ได  ครู
ผูสอนตองสรางภาระงานใหชัดเจน โดยบอกเปนขั้นตอนวาตองปฏิบัติอยางไรตั้งแตเริ่มตนจนเสร็จ
ส้ินกิจกรรม  และควรสรางภาระงานใหหลากหลายเพ่ือสงเสริมใหเกิดการเรียนรูภาษาเพ่ือ   การส่ือ
สารยิ่งขึ้น

ชาเวลสัน  และเสติรน  (Shavelson  and Stern  1981, quoted in  Nunan 1995 : 47)  ได
ใหคําแนะนําวาการสรางภาระงานควรมีองคประกอบดังนี้

1. เนื้อหา  (Content)  หมายถึง เนื้อหาวิชาท่ีตองการ
2. ส่ือ  (Materials)  หมายถึงส่ิงท่ีผูเรียนไดด ู ไดสังเกต  หรือลงมือปฏิบัติ
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3. กิจกรรม (Activity) หมายถึงส่ิงท่ีครูและนักเรียนกระทํารวมกันในระหวางการเรียน
การสอน

4. วัตถุประสงค (Goals) หมายถึงเปาหมายท่ีครูกําหนดไวสําหรับการทําภาระงาน
นั้นๆ

5. ผูเรียน (Student)  หมายถึงการใหความสําคัญกับความสามารถ  ความตองการและ
ความสนใจของผูเรียน

6. กลุมสังคม  (Social Community)  หมายถึงการทํางานรวมกันท้ังช้ันเรียนหรือเปน
กลุม

ไซเบอรสไตน  (Siverstein  1994 : 111)  ไดเสนอแนะการสรางและพัฒนาส่ือการสอน
ไวดังนี้

1. กิจกรรมการอานควรมีลักษณะเปนจริงสอดคลองกับความสามารถ และ 
วัตถุประสงคของผูเรียน  และเปนลักษณะท่ีผูเรียนจะนําไปใชในการอานไดจริง

2. เนื้อหา  หรือขอความท่ีนํามาใหอานควรเปนเอกสารจริง
3. เนื้อหาท่ีใหอานจะเปนส่ิงท่ีบอกวาตองทําอะไร
4. วิธีการอานกับวิธีการอานแบบทักษะสัมพันธ
5. อธิบายใหเขาใจกอนจะใหผูเรียนปฏิบัติ
หวอง  (Wong  1995 : 322)  กลาววาในการสรางภาระงานควรพิจารณาดังตอไปนี้
1. พิจารณาถึงความเหมาะสมและความสามารถของผูเรียน
2. ภาระงานจะประสบความสําเร็จยอมขึ้นอยูกับวุฒิภาวะทางอารมณ และความ

ตองการของผูเรียน  ฉะนั้นครูควรปลอยโอกาสใหผูเรียนอภิปรายรวมกันแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ซ่ึงกันและกันตลอดจนทํางานรวมกันในกลุมเล็ก

3. แบบฝกหัดท่ีทําในภาระงานควรเหมาะสมและเอ้ือกันกับระดับความสามารถ  เชน  
เด็กท่ีเรียนชาควรไดรับการชวยเหลือ

จะเห็นไดวาในการสรางภาระงานนั้น  ควรพิจารณาถึงความสามารถของผูเรียน  
วัตถุประสงคของการเรียนรู  ความตองการของผูเรียน  ระดับความยากงายและความสนใจของส่ือท่ี
นํามาใชโดยเนนวาตองเปนเอกสารจริง  และจัดกิจกรรมในหองเรียนใหเหมือนอยูในสถานการณ
จริงเพ่ือผูเรียนจะไดสามารถนําไปใชไดจริงในการอานและการปฏิบัติจริงนอกหองเรียน
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ประโยชนของแบบฝก
การฝกทักษะทางภาษามีความจําเปนตองอาศัยแบบฝกเนื่องจากผูเรียนสามารถฝกหัดซํ้า

ไปซํ้ามาไดจนเกิดความชํานาญและเกิดการเรียนรูในท่ีสุด
วนิดา  สุขวนิช (2536 : 36)  ไดกลาวถึงประโยชนของแบบฝกไวดังนี้
1. แบบฝกสามารถชวยลดภาระของครูไดมากเนื่องจากเปนส่ือการสอนท่ีจัดทําไว

อยางเปนระเบียบ
2. แบบฝกชวยในดานความแตกตางระหวางบุคคลเนื่องจากนักเรียนมีความสามารถ

ทางดานภาษาตางกัน การใหผูเรียนทําแบบฝกท่ีเหมาะสมกับความสามารถชวยใหผูเรียนประสบ
ความสําเร็จทางดานจิตใจมากขึ้น

3. แบบฝกชวยเสริมใหทักษะทางภาษาคงทนเนื่องจากมีการฝกซํ้าหลายๆ ครั้ง
4. แบบฝกเปนเครื่องชวยใหผูเรียนไดฝกทักษะในการใชภาษาใหดีขึ้น
5. แบบฝกเปนเครื่องวัดผลการเรียนหลังจากบทเรียนในแตละครั้ง
6. แบบฝกชวยใหผูเรียนสามารถทบทวนไดดวยตนเอง
7. ครูสามารถเห็นปญหาตางๆ ของผูเรียนไดชัดเจนจากการท่ีใหผูเรียนทําแบบฝกซ่ึง

จะชวยใหครูสามารถปรับปรุง  และแกไขปญหานั้นๆ ไดทันทวงที
8. แบบฝกท่ีทําขึ้นนอกเหนือจากหนังสือในหองเรียนชวยใหผูเรียนไดฝกฝนไดเต็มท่ี
9. แบบฝกท่ีจัดพิมพไวเรียบรอยแลวชวยใหครูประหยัดเวลาในการท่ีจะตองเตรียม

แบบฝกหัดอยูตลอดเวลา สําหรับผูเรียนแลวไมตองเสียเวลาในการลอกแบบฝกหัดจากตําราเรียน  
หรือจากบนกระดานดํา  ทําใหผูเรียนมีโอกาสในการฝกทักษะตางๆ มากขึ้น  และสามารถทําให    
ผูเรียนมองเห็นความกาวหนาของตนเอง

ยุพาภรณ  ชาวเชียงขวาง  (2537 : 16)  กลาวถึงประโยชนของแบบฝกวา  แบบฝกเปน
สวนเพ่ิมหรือเสริมหนังสือเรียนในการเรียนทักษะ  เปนอุปกรณการสอนท่ีชวยลดภาระของครูได
มากเพราะแบบฝกเปนส่ิงท่ีจัดทําขึ้นอยางมีระบบระเบียบ  แบบฝกชวยเสริมทักษะทางการใชภาษา  
เปนเครื่องมือท่ีชวยใหเด็กฝกทักษะการใชภาษาไดดีขึ้นชวยในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล  
แบบฝกท่ีเหมาะสมกับความสามารถจะชวยใหเด็กประสบผลสําเร็จ  นอกจากนี้แบบฝกชวยเสริมให
ทักษะทางภาษาคงทน  โดยฝกทันทีหลังจากท่ีเด็กไดเรียนรูในเรื่องนั้นๆ ฝกซํ้าหลายๆ ครั้ง และเนน
เฉพาะเรื่องท่ีตองการฝก
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จากความเห็นขางตนสามารถกลาวไดวา  แบบฝกมีสวนชวยในการพัฒนาความสามารถ
ในการเรียนรู และทักษะทางภาษาของผูเรียนไดเปนอยางดีเพราะผูเรียนไดรับการฝกและทบทวน
ดวยตนเองไดตลอดเวลา อีกท้ังยังชวยลดภาระของครูในการเตรียมแบบฝกหัดท่ีจะใชในการเรียน
การสอน  และทราบถึงปญหาของผูเรียนท่ีครูจะสามารถหาทางแกไขตอไปได

งานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยในประเทศ
งานวิจัยเกี่ยวกับการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ – อังกฤษ  ในประเทศไทยมีผูศึกษาไว

คอนขางนอยมากเม่ือเปรียบเทียบกับการศึกษาเรื่องอ่ืนๆ  เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการใชพจนานุกรมในประเทศเทาท่ีปรากฎมีดังนี้  คือ

เตือนใจ  ปนเกิด (2521)  ศึกษาการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ – อังกฤษ  ของนักศึกษา
ช้ันปท่ี  1  วิชาเอกภาษาอังกฤษ  ในภาคเหนือ  3  แหง  จํานวน  150  คน  เพ่ือศึกษาถึงความเขาใจ
และความสามารถในการใชพจนานุกรม โดยผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบวัดทักษะการใชพจนานุกรม
8  ดาน  ประกอบดวย  เครื่องหมายเนนเสียง  (accent  mark)  คําช้ีแนะคําศัพท  (guide word)      
การแปรรูปคํา (inflectional forms)  คําศัพทหลัก  (main entry)  การออกเสียง  (pronunciation)
ชนิดของคํา  (part of speech)  ความหมาย  (definition)  และตัวอยางการใชคําศัพท  (verbal
illustration)  ผลการวิจัยปรากฏวา  นักศึกษามีความเขาใจและความสามารถในการใชพจนานุกรม
ภาษาอังกฤษ – อังกฤษ  ต่ํากวาเกณฑ  คือ  ไดคะแนนรอยละ  29.39  ไมถึงรอยละ  80.00  อันเปน
เกณฑกาํหนดท่ีใชวดัความสามารถในการใชพจนานกุรม โดยนกัศึกษามีทักษะในการใชพจนานกุรม
ตามลําดับจากมากไปนอย  ดังนี้คือ

1. ทักษะในการแปรรูปคํา  คิดเปนรอยละ  45.00
2. ทักษะในการคนหาคําศัพทหลัก  คิดเปนรอยละ  42.00
3. ทักษะการใชเครื่องหมายเนนเสียง  คิดเปนรอยละ  35.86
4. ทักษะการใชคําช้ีแนะคําศัพท  คิดเปนรอยละ  32.73
5. ทักษะการรับรูชนิดของคํา  คิดเปนรอยละ  26.40
6. ทักษะการออกเสียง  คิดเปนรอยละ  25.75
7. ทักษะการเลือกความหมาย  คิดเปนรอยละ  23.
8. ทักษะการใชคําศัพทโดยศึกษาจากตัวอยางการใชคํา  คิดเปนรอยละ  4.40
เนื่องจากนักศึกษาไมเขาใจคําส่ังในแบบทดสอบ จึงนําแบบทดสอบตัวอยางการใช 

คําศัพทไปรวมกับทักษะการเลือกความหมาย  เปนผลทําใหทําผิดในเรื่องการใชตัวอยางคําศัพทมาก   
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ท่ีสุด  ผูวิจัยสรุปถึงสาเหตุการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ – อังกฤษ  ไมถึงเกณฑกําหนดวา 
เนื่องจากนักศึกษาสวนใหญไมไดเรียนการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ  - อังกฤษ  โดยนักศึกษา
วิทยาลัยครูพิบูลสงครามใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ – อังกฤษ  คิดเปนรอยละ 2.40 รองลงมา  คือ  
นักศึกษาวิทยาลัยครูเชียงใหม  คิดเปนรอยละ  2.00 และนักศึกษาวิทยาลัยครูอุตรดิตถ  คิดเปนรอย
ละ 0 ผูวิจัยไดเสนอแนะวา  การใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ – อังกฤษ  เปนเรื่องท่ีสําคัญ  ผูสอนควร
จัดใหมีการสอน เพ่ือใหทราบถึงขอมูลท่ีมีในพจนานุกรมรวมท้ังวิธีการใชขอมูลเหลานั้นไดถูกตอง
รวดเร็ว

ดารณี สุกรัตน (2527) ไดศึกษาเปรียบเทียบการสอนคําศัพทจากบริบท (contextual
method)  และการสอนศัพทจากพจนานุกรม  (traditional dictionary  method)  กับนักเรียนช้ันมัธยม
ศึกษาปท่ี  1 โรงเรียนเซนตหลุยสศึกษา กรุงเทพมหานคร  พบวา นักเรียนท่ีเรียนคําศัพทดวยวิธีสอน
จากบริบทและวิธีสอนโดยการใชพจนานุกรมมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษไม 
แตกตางกัน นักเรียนกลุมเกงท่ีเรียนคําศัพทดวยวิธีสอนโดยการใชพจนานุกรม  มีผลสัมฤทธ์ิในการ
เรียนรูคําศัพทแตกตางจากกลุมออนท่ีเรียนคําศัพทดวยวิธีเดียวกัน  อยางมีนัยสําคัญท่ี  0.10

อินทิรา  นวสัมฤทธ์ิ (2532) ไดศึกษาการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ – อังกฤษ  ของ
นักเรียนไทยเพ่ือหาความหมายจากปริบทกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 กลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  สวนกลางจํานวน 4 โรงเรียน  จํานวน 456 คน  พบวา  มีนักเรียน45.26%มีความสามารถ
ในการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ - เพ่ือหาความหมายจากบริบท แสดงวานักเรียนในกลุมตัวอยาง
มีความสามารถในการใชพจนานุกรมหาความหมายคําศัพทอยูในเกณฑคอนขางต่ํา

งานวิจัยตางประเทศ
บีชองค (Bejoint 1981 : 325 - 335) ไดสํารวจการใชและความคิดเห็นในการใช

พจนานุกรมภาษาอังกฤษ – อังกฤษ  ของนักศึกษา เอกภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยไลออน  ประเทศ
ฝรั่งเศส  จํานวน  122  คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามจํานวน 21  ขอ  ถามเกี่ยวกับ
ความเขาใจขอมูลประเภทตางๆ  เม่ือใชพจนานุกรม  ภาษาอังกฤษ – อังกฤษ  และความสามารถ
ในการใชขอมูลเหลานั้น ผลจากการวิจัยสรุปไดวานักศึกษามีความตองการ และจําเปนตองใช
พจนานุกรมภาษาอังกฤษ – อังกฤษ  เพ่ือชวยการเรียนภาษาอังกฤษในทักษะส่ือสารมากกวาทักษะ
รับสาร  นักศึกษาจะใชพจนานุกรมเพ่ือหาขอมูลดานความหมายมากท่ีสุด  รองลงมาคือ  การหา
ขอมูลทางไวยากรณ  คําท่ีมีความหมายใกลเคียงกัน  การสะกดคํา  และการออกเสียงคําท่ีมีลักษณะ
เฉพาะทางภาษา และการศึกษาประวัติคํา ประเภทคําศัพทท่ีเปดหาความหมายจากพจนานุกรม
อังกฤษ – อังกฤษ  มากท่ีสุด  คือเปดหาสํานวนภาษาอังกฤษ  รองลงมา  คือ  คําท่ีมีความหมาย
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สมบูรณในตัวเอง  คําท่ีมีความหมายเฉพาะทางวัฒนธรรม  คํายอ  และคําศัพทแสลง  นักศึกษา
สวนใหญจะใชพจนานุกรมท้ังฉบับแปลและฉบับภาษาอังกฤษ –อังกฤษ แตมักมีความพอใจฉบับ
อังกฤษ – อังกฤษ  มากกวา  เนื่องจากมีสวนชวยในการเรียนภาษาอังกฤษ  โดยเฉพาะในการหา
ความหมาย  ของคําเกิดคูกัน  คําท่ีมีความหมายใกลเคียงกัน  คําท่ีมีความหมายเฉพาะทางวัฒนธรรม
สวนใหญใหความเห็นวา  การจะใชพจนานุกรมไดนั้นผูใชตองมีความรูทางภาษาอังกฤษดีพอใน
ดานการนําคําศัพทไปใช  นักศึกษาจึงควรมีความสามารถในการสงสารไดดีกวาการรับสาร   

แมคแฟคอา  (Macfachar  1965)  วิจัยเรื่องความเขาใจความหมายในพจนานุกรมภาษา
อังกฤษ–อังกฤษของนักศึกษาท่ีเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสองเพ่ือศึกษาถึงประโยชนและการใช
ท่ีผูเรียนจะไดรับจากพจนานุกรมภาษาอังกฤษ–อังกฤษ โดยศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการ
เขาใจความหมายจากพจนานุกรม 3 เลม  คือ  1)  Longman  Dictionary  of  Contemporary  English.
2)  Oxford  Advanced  Learner’s  Dictionary  of  Current  English.  3)  Webster‘s  New  World
Dictionary.    สองเลมแรกเปนพจนานุกรมภาษาอังกฤษ  -  อังกฤษ  ซ่ึงจัดทําขึ้นเพ่ือใหผูเรียนท่ี
ไมใชเจาของภาษา  โดยคําศัพทท่ีนํามาอธิบายเปนศัพทงาย  และการอธิบายไมซับซอน  เลมหลัง
จัดทําขึ้นเพ่ือเจาของภาษาโดยตรง  พจนานุกรมท้ัง  3  เลม  บรรจุคําศัพท  50,000 – 56,000  คํา  เปน
จํานวนคําศัพทท่ีเพียงพอตอความตองการของผูเรียนในระดับนี ้  วิธีการดําเนินการวิจัยโดย ไดแก
1)   ศึกษาการใชคําศัพทตางๆ  และเลือกคําศัพทจํานวน  60  คํา   2)  ทําการด  60  ใบ  แตละใบมี
คําศัพท  1  คํา  พรอมความหมายจากพจนานุกรมท้ัง  3  เลม  เพ่ือใหนักศึกษาจากเอเชียและแปซิฟก
ท่ีศึกษาในสถาบันภาษามหาวิทยาลัยฮาวาย จํานวน  186 คน  เลือกวาเลมใดใหความหมายงายท่ีสุด
และเนื่องดวยสาเหตุใด  ผลการวิจัยพบวา

1. นักศึกษาเขาใจความหมายคําศัพทจาก Longman Dictionary of Contemporary
English  มากท่ีสุด  รองลงมาคือ  Oxford Advanced  Learner's  Dictionary  of Current  English
และ  Webster's New  World  Dictionary   ตามลําดับ  นักศึกษาสวนใหญบอกถึงสาเหตุการเลือกใช
พจนานุกรมเลมท่ีใชอยูวามีความชัดเจนในการอธิบายความหมายของคําศัพทดี

2. พจนานุกรมท่ีจัดทําเพ่ือนักเรียนท่ีไมใชเจาของภาษาเขาใจงายกวาพจนานุกรมฉบับ
ท่ีจัดทําขึ้นสําหรับเจาของภาษา

3. นักศึกษาสวนใหญยังไมไดใชขอมูลในพจนานุกรมอยางครบถวน  โดยสวนมาก
ไมไดอานคําแนะนําการใช

ผูวิจัยไดเสนอแนะใหครูสอนภาษาอังกฤษแนะการเลือกใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ –
อังกฤษ  แกผูเรียน ในดานตางๆ ไดแก  การใหคํานิยามดวยภาษาท่ีงาย  ควรมีตัวอยางประโยคหรือ
ตัวอยางกลวิธีในการใชคําศัพทประกอบดวย ควรแบงเวลาในการสอนวิธีการใชพจนานุกรมรวมท้ัง
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ประโยชนของพจนานุกรม  และใหนักเรียนใชขอมูลท่ีหลากหลายจากพจนานุกรม  ภาษาอังกฤษ –
อังกฤษ

ฮวง (Huang  1985 : 57 - 60)  ทําการศึกษาเรื่องขอมูลทางไวยากรณและความหมายใน
พจนานุกรมภาษาอังกฤษ – อังกฤษ  พบวา พจนานุกรมมีสวนชวยในทักษะการเขียนมากกวาท่ีเปน
อยูในปจจุบัน  ซ่ึงสอดคลองกับการวิจัยนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยไลออน ประเทศ
ฝรั่งเศสพบวา  นักศึกษาจีนมีความตองการใชขอมูลในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ -  อังกฤษ  เพ่ือชวย
การเรียนทักษะสงสารมากกวาทักษะรับสาร โดยผูวิจัยไดศึกษาถึงปญหาการใชพจนานุกรมภาษา
อังกฤษ – อังกฤษ เพ่ือชวยในการเขียนอังกฤษศึกษาจากขอบกพรองในการเขียนเรียงความของ
นักศึกษาช้ันปท่ี  2  วิชาเอกภาษาและวรรณคดี  มหาวิทยาลัยฟูดาน  ซ่ึงไดเรียนภาษาอังกฤษมาแลว
7  ป  และเริ่มใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ  - อังกฤษ  เม่ือเรียนช้ันปท่ี  1  ผลจากการศึกษามีดังนี ้ คือ

1. ปญหาการเขียนอังกฤษ สวนใหญเกิดจากขอบกพรองในภาษาอังกฤษมากกวาท่ีจะ
เกิดการแทรกแซงในภาษาแม

2. นักศึกษาไมสามารถใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ – อังกฤษ ชวยแกปญหาจากขอ
บกพรองในการใชภาษาท่ีเปนคํากริยา คํานําหนานาม  คําท่ีไมสมบูรณในตัวเอง  (Structural  Word)
คําท่ีมีความหมายใกลเคียงกัน  คํากริยาวลี  และสํานวน

3. เม่ือผูวิจัยเปรียบเทียบพจนานุกรมจํานวน 3 เลม  คือ Oxford Advanced Learner’s
Dictionary of Current English.; Longman Dictionary of Contemporary English.
และChambers  Universal Dictionary จากการศึกษาในเรื่องคําอธิบายความหมายและการนําคําศัพท
ไปใช  พจนานุกรมบางเลม  ใหขอมูลไมพอท่ีจะชวยในการเรียนภาษาอังกฤษ

แบกซเตอร (Baxter 1980)  ไดสํารวจการใชพจนานุกรมของนักศึกษาญี่ปุน  จํานวน
342  คน  แบงเปน  2  กลุม  กลุมแรก  62  คน  เปนนักศึกษาท่ีเรียนวิชาเอกภาษาอังกฤษ กลุมหลัง
จํานวน  280  คน  เปนนักศึกษาในภาควิชาตางๆ  ผลการวิจัยปรากฏวา

1. นักศึกษาใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ – อังกฤษ  รอยละ 0.3 ใชพจนานุกรมภาษา
อังกฤษ - ญี่ปุน รอยละ 97  และใชพจนานุกรมญี่ปุน – อังกฤษ รอยละ 6.9 โดยจะเริ่มใชพจนานุกรม
ในช้ันมัธยมตอนตน  และใชตอมาจนถึงระดับอุดมศึกษา  มีเพียงนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
เทานั้นท่ีจะใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ – อังกฤษ

2. สาเหตุท่ีใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ – ญี่ปุน เนื่องจากนักศึกษามีปญหาใน
การเลือกความหมายเพ่ือใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ – อังกฤษ  คืออานความหมายของศัพทหลักไม
เขาใจ  ไมสามารถแปลความหมายท่ีอานจากพจนานุกรมได
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3. ผลจาการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ – ญี่ปุน  จะทําใหผูเรียนเรียนรูคําศัพททีละคํา
และรูวิธีการนําคําศัพทไปใชนอยมาก  ในขณะท่ีการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ -  อังกฤษ  จะชวย
ผูเรียนรูความหมายของศัพทกวางออกไป ผูวิจัยสรุปวา การใชพจนานุกรมฉบับแปล ทําให
พัฒนาการคําศัพทและการใชภาษาในภาษาท่ีสองเปนไปอยางเช่ืองชา

เนช่ัน (Nation 1998:65 - 69) ไดศึกษาพจนานุกรมกับการเรียนรูภาษาของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในประเทศอังกฤษ ผลการวิจัยพบวา  พจนานุกรมเปนส่ือการเรียนการสอนท่ี
สงเสริมใหนักเรียนเรียนภาษาอังกฤษไดในระดับเปนท่ีนาพอใจ โดยเฉพาะการเรียนคําศัพทซ่ึง
นักเรียนสวนมากสามารถจําคําศัพทและนําคําศัพทไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันเพราะนักเรียน
ไดรับฝกการใชพจนานุกรมโดยท่ีนักเรียนไมรูตัวจึงสงผลใหนักเรียนมีประสิทธิภาพทางการเรียน
ภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น

เบนสัน (Benson 1998 : 84 - 91)  ไดศึกษาการใชพจนานุกรมของนักศึกษาในระดับ
มหาวิทยาลัยในประเทศรัสเซียซ่ึงใชภาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ผลการวิจัยพบวาพจนานุกรม
ชวยลดความสับสนในการเลือกใชคําท่ีมีความหมายใกลเคียงกัน

ฟอกซ  (Fox 1998 : 153-156) ไดศึกษากับการใชคําศัพทจากพจนานุกรม  ของนักศึกษา
ท่ีใชภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศในแถบยุโรปตอนเหนือ เครื่องมือท่ีใชคือ พจนานุกรมของ
The Longman Lexicon of Contemporary English (LDOCE, 1987) และ Chamber Universal
Learners Dictionary (CULD 1980)  ผลจากการวิจัยพบวาพจนานุกรมชวยใหนักศึกษาเขาใจคําศัพท
และสามารถนําคําศัพทไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน และสามารถเลือกใชความหมายของ
คําศัพทไดเหมาะสมกับสถานการณไดเชนเดียวกับเจาของภาษา  และในสวนท่ีท่ีนักศึกษามีปญหาก็
คือนักศึกษาไมสามารถออกเสียงคําศัพทไดถูกตองเพราะในพจนานุกรใชสัญลักษณการออกเสียง
ของ International Phonetic Alphabet   ซ่ึง   นักศึกษายังมีปญหาเกิดความสับสนและไมสามารถ
ออกเสียงไดเหมือนกับเจาของภาษา  ซ่ึงฟอกซเสนอแนะแนวทางวา ควรจะมีการศึกษาเกี่ยวกับการ
ออกเสียงจากพจนานุกรมใหมากขึ้นและแพรหลายตอไปเพ่ือประโยชนของนักศึกษาท่ีใชภาษา
อังกฤษเปนภาษาท่ีสอง

ชิ  (Chi 1997)  ไดวิจัยเกี่ยวกับการใชพจนานุกรมในการเรียนการสอนอานของนักเรียน
ท่ีเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสอง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักเรียนมีทรรศนคติท่ีดีตอการอาน
โดยการใชพจนานุกรมประกอบ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ  แบบฝกหัดการใชพจนานุกรมอังกฤษ
ฮองกง  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนในระดับช้ันอุดมศึกษา ท่ีเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสอง ผลการ
วิจัยพบวาผูเรียนมีคะแนนการอานเพ่ิมขึ้น และมีทรรศนคติท่ีดีตอการอานโดยการใชพจนานุกรม
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รันเดล  (Rundell  2001)  ไดศึกษาผลของการใชพจนานุกรมเปนแบบฝกหัดเสริมใหกับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศสจํานวน 2 หองเรียน มีเด็กจํานวน  50  คน
โดยแบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมเม่ือเสร็จส้ินการสอน  ผลปรากฏวาเด็กนักเรียนท่ีเปนกลุม
ทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น  และมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนวิชาฝรั่งเศส

ลูเฟอร  (Laufer  1995)  ไดทําการศึกษาวิจัยถึงการใชพจนานุกรมในการเรียนการสอน
เกี่ยวกับวิชาการแปล  ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยทําเปนแบบฝกหัดเสริมบทเรียนครั้งละ
30  นาที  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนโรงเรียนนานาชาติท่ีเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสอง  ผลการ
วิจัยพบวาผูเรียนสามารถสรุปใจความสําคัญเนื้อหาของความท่ีแปลได  และผลของการสัมภาษณ
นักเรียนปรากฏวา  นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนการสอนรอยละ  70

โทมัสซีค  (Tomaszczyk  1983 : 41 – 51)  ไดวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝกหัดทักษะการ
ใชพจนานุกรมเพ่ือการอานและการเขียน  สําหรับเด็กนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  การวิจัย
ครั้งนี้มีวัถตุประสงคนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบความสามารถในการอานและเขียนกอนและหลัง
การใชแบบฝกหัด  รวมท้ังแบบสัมภาษณความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝก  ผลการวิจัยพบวา
ความสามารถในการอานและเขียนของนักเรียนหลังจากการใชแบบฝกหัดสูงกวากอนการใช
แบบฝก และผลของการสัมภาษณนักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบฝกในทางท่ีดี

วิงเกลอร  (Winkler   2001)  ไดศึกษาการใชพจนานุกรม  Oxford  Advanced Learner’s 
Dictionary ท่ีมีผลตอภาระงานเขียนและเพ่ือหาประสิทธิภาพของพจนานุกรมตางๆ ซ่ึงกําหนด
ทดลองกับเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีเรียนวัดภาษาอังกฤษท่ีศูนยการเรียนภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยตางๆ ในประเทศอังกฤษจํานวน  30  คน  โดยใหนักเรียนเขียนบทความส้ันๆ โดยใช
พจนานุกรมท่ีมีสีสันและพจนานุกรมในรูปแบบของซีดีรอม (CD-ROM)  ในชวงกิจกรรมการเรียน
หลังจากไดแนะนําพจนานุกรมใหนักเรียนทราบแลว ซ่ึงในระหวางการเรียน ผลการวิจัยไดทํา    
การสังเกตทุกรูปแบบ  ตลอดจนใชแบบสอบถามเพ่ือวัดพ้ืนความรูเดิมของนักเรียนท่ีดีตอการใช
พจนานุกรมภาษาอังกฤษ ผลการศึกษาพบวา  เนื้อหาการเขียนของนักเรียนมีการพัฒนาและรูปแบบ
ของพจนานุกรมก็มีผลตองานเขียนของนักเรียนดวยเชนกัน

สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ไดมีการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับ
การศึกษาการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ – อังกฤษ เพ่ือหาความหมายของบริบท  และศึกษาขอมูล
ไวยากรณ พบวา  การเรียนภาษาอังกฤษมีผลตอการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ดังนั้นนักเรียนตอง
มีพ้ืนฐานภาษาอังกฤษดีจึงจะทําใหเขาใจและใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษได

กลาวโดยสรุป การศึกษางานวิจัยการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยและ
นักเรียนชาวตางชาติท่ีเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสองหรือภาษาตางประเทศมีความสอดคลองกัน 
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กลาวคือ นักเรียนท่ีใชพจนานุกรมไดดีและคลองแคลวตองมีพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษด ี และ
ขอบกพรองของนักเรียนท่ีเหมือน ไดแก ขอบกพรองดานไวยากรณ ขอบกพรองดานการสะกดคํา
เครื่องหมายวรรคตอน และความหมายของคําศัพท นอกจากนี้ขอบกพรองท่ีพบในนักเรียนไทย
ไดแก ขอบกพรองดานความเขาใจในการเลือกความหมายและการใชสํานวน ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัย
ไดใหความสําคัญของการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษทุกๆ ดาน เพราะทุกดานมีความสําคัญตอ
การเรียนรูภาษาอังกฤษ
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บทที่  3
วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษของนักเรียน  
ช้ันมัธยม-ศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานลาดวิทยา อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี” เปนการวิจัยเชิง
ทดลอง  (experimental research) มีวัตถุประสงคเพ่ือสราง และหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ
การใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 เปรียบเทียบทักษะการใช
พจนานุกรมภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการใชแบบฝกท่ีผูวิจัยสรางและศึกษาความคิด
เห็นของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยดัง
รายละเอียดตอไปนี้

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียน

รายวิชาภาษาอังกฤษหลัก  11 (อ 017)  ในภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2546  โรงเรียนบานลาดวิทยา
อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุร ี จํานวน  7  หองเรียน  รวมท้ังส้ินประมาณ  260  คน

กลุมตัวอยาง  กลุมตัวอยางคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
หลัก 11 (อ 17) ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2546  โรงเรียนบานลาดวิทยา  อําเภอบานลาด  จังหวัด
เพชรบุร ี โดยการสุมหองเรียนมา 1 หอง   ดวยวิธีการสุมอยางงาย  ไดกลุมตัวอยาง 44  คน

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี ้ ไดแก
1. แบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมและแผนการสอนแบบฝกทักษะการใช

พจนานุกรมภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4  พรอมคูมือคร ู จํานวน  15  บท  (ดู
ภาคผนวก  ง)

2. แบบทดสอบวัดทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ  จํานวน  1 ฉบับ  เพ่ือใชวัด
ทักษะการใชพจนานุกรมของนักเรียนกอนและหลังการใชแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษา
อังกฤษ  (ดูภาคผนวก  ฉ)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



37

3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรม
ภาษาอังกฤษ  (ดูภาคผนวก   ช)

การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและพัฒนาเครื่องมือ  ดังตอไปนี้
1. การสรางและพัฒนาแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ

1.1 ศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ  มัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2539 หนังสือ
เรียนตําราและเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการสอนพจนานุกรมภาษาอังกฤษ  ซ่ึงมีเนื้อหาดังนี้

1.1.1 Part  of  speech
1.1.2  Pronunciation
1.1.3  Prefixes  and  Suffixes
1.1.4  Definitions
1.1.5  Abbreviations
1.1.6  Compound words
1.1.7  Idioms and phrasal verbs
1.1.8  Hyphenation

1.2 ศึกษาแนวคิดและแนวการสรางกิจกรรมการใชพจนานุกรมจากนักสอนภาษา
และจากพจนานุกรมภาษาอังกฤษ  ไดแก  เบลลาเฟย  (Bellafiore 1969)  บีช  และคณะ (Beech and 
others 1984) กูธ  และชัชเตอร  (Guth and Schuster 1975)  เพตตี้  และคณะ  (Petty and others 
1969)  ไนลส  และคณะ  (Niles  and  others  1965)  เคมบริดจ  (Cambridge 1995) และออกซฟอรด 
(Oxford  1999)  ซ่ึงมีเนื้อหาดังตารางตอไปนี้

ตารางท่ี  1  การวิเคราะหเนื้อหาการใชพจนานุกรมจากนักภาษาตางๆ

Bellafiore
1969

Beech  and  others
1984

Guth and
Schuster 1975

Petty  and
others 1989

Niles and
others 1965

Cambridge
1995

Oxford
1999

1. Using a
dictionary
   1.1 entry word
   1.2 pronunciation
   1.3 definitions
   1.4 sample
sentences

1. Spelling
2. pronounce
3. meanings
4. entry  words
5. Hyphenation
6. prefixes

1. What’s in a
dictionary ?
   1.1 guide words
   1.2 entry word
   1.3 look –
alike or sound –
alike words

1. Dictionary
skills
  1.1 alphabetical
order
  1.2 guide words
  1.3pronunciation
  1.4 accent

Dictionary
  - Word attack /
Context
  - multiple
meanings
Word attack /
structure

1. How to find
words and
meanings
  - finding a
single word
  - finding word
in groups : The

1. Key to
dictionary entries
  - headword and
  - Pronunciation
and pronunciation
  - part of speech
  - derivatives
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ตารางท่ี  1  (ตอ)  

Bellafiore
1969

Beech  and
others  1984

Guth and
Schuster 1975

Petty  and
others 1989

Niles and
others 1965

Cambridge
1995

Oxford
1999

   1.5 part-of
speech labels
   1.6 inflected
forms
   1.7 word history

1.8 diagram

   1.4 word
divisions
   1.5 a separate
biographical
section
   1.6 geographical

marks
  1.5 phonetic
respellings
  1.6 diacritical
marking and key
words

  - prefix
  - suffix
  - word families
Word attack /
sound
  - syllabication

Phrase
2. How to use
the dictionary
  - definitions
  - guide words

- synoym of
headword
  - cross–reference
to contrasted word
  - idioms,
phrasal verbs

2. Understanding
prefixes for
number
3. Suffixes

1. Spelling
2. pronounce
3. meanings
4. entry  words
5. Hyphenation
6. prefixes

2. Use the
dictionary as a
guide to how
words are
pronounced.
  2.1  Silent letters
  2.2 the same
sound
  2.3 Added marks
  2.4 stressed
3. The meanings
of words
  3.1 abbreviations
  3.2 the same/ the
opposite meanings
  3.3  etymology

2. Dictionary
Activities
   2.1 guide
words
  2.2 Syllabication
and Accent
  2.3 Diacritical
Markings and
key Words
  2.4 Selecting
Appropriate
Meanings
  2.5 Finding
Correct
Spellings

Clues
Word attack /
dictionary
  - context
  - Structure
  - Dictionary

  - example
sentences
  - words used
together
  - labels
  - parts of
speech
  - grammar in
for mation
  - Varieties of
English
3. Defining
Vocabalary
4. The phrase
Index
5. Pictures,
Language
Portraits and
lists of false
Frinds
6. Phonetic
symbols

2. How to use the
dictionary
  - entries
  - cross  reference
  - alternative
forms and
synonyms
  - irregular forms
  - numbers
  - time
  - measurement
 - punctuation and
writing
 - common first
name
  - ranks in the
armed forces
  - chemical
elements
  - notes on usage
  -defining
vocabulary

1.3 สังเคราะหเนื้อหาการใชพจนานุกรม  เพ่ือทําแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรม
รวมกับนักสอนภาษา  ประกอบดวย  เบลลาเฟยร  (Bellafiore 1969)  บีช และคณะ  (Beech and 
others 1984)  กูธ และชัชเตอร (Guth and Schuster  1975)  เพตตี้  และคณะ (Petty and others 1989)  
ไนลส  และคณะ  (Niles and others 1965) เคมบริดจ  (1995) และออกซฟอรด (1999) สรุปเนื้อหา
ดังตารางตอไปนี้
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ตารางท่ี  2  เนื้อหาทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษจากนักสอนภาษาและจากหลักสูตรภาษา
อังกฤษ ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  พุทธศักราช  2539

Dictionary  skills กิจกรรมการใชพจนานุกรม
1. Introduction  of  various parts of dictionary
2. General information about dictionary
3. Words entry / Guide word

1. การแนะนําพจนานุกรมชนิดตางๆ   
2. ขอมูลตางๆ  เกี่ยวกับพจนานุกรม
3. คําศัพทหลัก / คําช้ีแนะคําศัพท

4. Part of speech on words
5. Pronunciation and Symbol Spelling
6. Syllabication/Hyphenation
7. Inflection /Prefixes/Suffixes
8. Illustrative  Sentence
9. Definition:Fitting the meanings to the context
10. Idioms
11. Synonym
12. Illustration
13. Grammar rule in dictionary
14. Abbreviation
15. Other information Nation/Language
Measurement

4. การใชชนิดของคํา
5. การใชสัญลักษณของการออกเสียงและการสะกดคํา
6. การแบงคําและการใชเครื่องหมายขีดสั้นในการแบงคํา
7. การผันรูป คําอุปสรรค และคําปจจัย
8. การใชตัวอยางประโยค
9. ความหมาย : การใชความหมายท่ีเหมาะสมกับเนื้อหา
10. สํานวน
11. ความหมายเหมือน
12. การใชรูปภาพ
13. การใชไวยากรณ
14. การใชตัวยอ
15. ดานอื่นๆ เชน ขอมูลอื่นๆ เช้ือชาติ /ภาษา           มาตรา

วัดตางๆ

จากการสังเคราะหไดเนื้อหาและหัวขอของการใชพจนานุกรม และนํามาสรางแบบฝก
ทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ  ดังตาราง  ตอไปนี้

ตารางท่ี  3  ตารางกําหนดเนื้อหาแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ

Objective Content Learning Activity Evaluation
1. Identify and the comprehend
headwords, entries, definitions,
compound  words and derivatives
2.  Identify the symbols used in the
dictionary
3.  Identify the guide words

1. An Introduction to The
English Dictionary

2. General  Information
About the Dictionary
3. Guide words

-  Answering questions

- Answering questions

- Answering questions

Multiple
Choice

Multiple
Choice
Multiple
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ตารางท่ี  3  (ตอ)

Objective Content Learning Activity Evaluation

4.  Identify the parts of speech of
words.
5.  Pronounce the words correctly

4. Parts of speech

5. Pronunciation And
spelling

-  Completing words
-  Putting a check
-  Completing words
-  Filling in the blank
-  Choosing the
correct word

Choice
Multiple
Choice
Multiple
Choice

6.  Identify and use syllabication and
hyphenation

7.  Identify prefixes and suffixes in
the dictionary

8.  Identify the illustrative sentences

9.  Identify give appropriate
definitions

10. Identify  idiom

11. Identify synonyms

12.  Identify the illustration

13.  Use dictionaries for checking
grammar rules
14.  Identify the abbreviation

6. Syllabication/Hyphenation

7. Prefixes / Suffixes

8. Illustrative Sentences

9. Definition

10. Idioms

11. Synonyms

12. Illustration

13. Grammar Rules In
Dictionaries
14. Abbreviation

-  Dividing words by
using a heavy black
dot

-  Mapping
-  Completing words
-  Filling in the blank
-  Choosing  the
correct sentence

-  Writing the correct
sentence

-  Choose the correct
meaning

-  Filling in the blank
-  Choose the
appropriate idiom

-  Matching the word
-  Choosing  the
appropriate meaning

-  Matching the
picture

-  Matching the
grammar rule

-  Matching the word
-  Answer the
questions

Multiple
Choice

Multiple
Choice

Multiple
Choice

Multiple
Choice

Multiple
Choice
Multiple
Choice

Multiple
Choice
Multiple
Choice
Multiple
Choice
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ตารางท่ี 3 (ตอ)

Objective Content Learning Activity Evaluation
15.  Identify Nations / Languages /
Measurements

15.   Nations / Languages /
Measurements

-  Answering  the
questions

-  Filling in the
blanks

Multiple
Choice

1.4 นําตารางกําหนดเนื้อหาแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ให       
ผูเช่ียวชาญทางการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาจารยผูมีประสบการณทาง    
การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศและอาจารยชาวตางประเทศ จํานวนท้ังหมด 5 ทาน
ตรวจสอบ ความถูกตองทางภาษา และความสอดคลองกับเนื้อหาแลวนําคะแนนมาคํานวณคาดัชนี
ความสอดคลอง (IC) (ดูภาคผนวก  ข) ของโครงสรางแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ  
และปรับปรุงขอท่ีมีคาดัชนีของความสอดคลอง (IC)  ต่ํากวา  0.50  ตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ

1.5 สรางแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษใหสอดคลองกับตาราง
กําหนดเนื้อหาและนําแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมท่ีสรางขึ้นไปใหผูเช่ียวชาญชาวไทยและ   
ชาวตางประเทศจํานวน 5 ทาน ตรวจและปรับปรุงแกไขโดยพิจารณาความถูกตองของภาษา     
ความสอดคลองกับจุดประสงคและความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา  โดยใหผูเช่ียวชาญแตละทานประเมิน
วาใครสรางเนื้อหาเปนไปตามเกณฑ  ดังตอไปนี้

-1 หมายถึง เนื้อหา  หนาท่ีทางภาษา  ส่ือและรูปแบบกิจกรรมไมเหมาะสม
0 หมายถึง  ไมแนใจ
1 หมายถึง  หนาท่ีทางภาษา   ส่ือและรูปแบบกิจกรรมมีความเหมาะสม

1.6 นําคะแนนท่ีผูเช่ียวชาญประเมินคาแตละขอมาหาคาเฉล่ีย  โดยใชสูตรวิธีหาคา
ความสอดคลองของจุดประสงคกับตารางกําหนดขอบขายเนื้อหาของแบบฝก (มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช  2535 : 456)  มีวิธีการคํานวณ  ดังนี้

IC  =  
N

R∑

IC  คือ (Index of  Item–Objective Congruence) คาดัชนีความสอดคลอง
ระหวางจุดประสงค และระดับนักเรียนกับเนื้อหา หนาท่ีทาง
ภาษา  ส่ือและกิจกรรมในแบบฝก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



42

∑ R    คือ ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญในแตละขอ
N    คือ จํานวนผูเช่ียวชาญ
พิจารณาเกณฑเพ่ือการปรับปรุง  และเปล่ียนแปลงตารางขอบขายโครงสราง

เนื้อหาของแบบฝกดังนี้
1. หัวขอท่ีมีคา IC  มากกวาหรือเทากับ 0.5 หมายถึง  เนื้อหา  หนาท่ีทางภาษา 

รูปแบบกิจกรรมมีความสอดคลองกับจุดประสงค และเหมาะสมกับระดับช้ันของผูเรียนสามารถนํา
ไปสรางแบบฝกได

2. หัวขอท่ีมีคา  IC  นอยกวา  0.5 หมายถึง  เนื้อหา  หนาท่ีทางภาษา  รูปแบบ
กิจกรรมไมมีความสอดคลองกับจุดประสงค และไมเหมาะสมกับระดับช้ันของผูเรียน ควรปรับปรุง
แกไข

1.7 นําแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษท่ีผูเช่ียวชาญตรวจแกไขแลว
มาปรับปรุงขอบกพรองแลวนําไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานลาด
วิทยา  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี  จํานวน  1 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนดไว  
คือ  75/75  โดยใหทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการใชทักษะพจนานุกรมภาษาอังกฤษ กอน
การศึกษาแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ แลวทดลองทําแบบฝกการใชทักษะ
พจนานุกรมภาษาอังกฤษ 15 บท แลวทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการใชแบบฝกทักษะการใช
พจนานุกรมภาษาอังกฤษหลังจากศึกษาแบบฝกทักษะการใชทักษะพจนานุกรมภาษาอังกฤษ  
จากนั้นนําคะแนนท่ีไดจากการทําแบบฝกหัดทุกบทเรียนมาหาประสิทธิภาพตามเกณฑ  75/75  และ
ทําการแกไขปรับปรุงแบบฝกใหเหมาะสม

1.8 ทําการทดลองขั้นทดลองกลุมเล็กกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4  โรงเรียน
บานลาดวิทยา  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุร ี  ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน  10  คน  โดยใหทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการใชทักษะพจนานุกรมกอนการศึกษาแบบฝกทักษะการใช
พจนานุกรม  แลวทดลองทําแบบฝกจนครบ  15  บท  จากนั้นทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
ใชแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมหลังจากการศึกษาแบบฝก  ผูวิจัยนําคะแนนท่ีไดจากการทํา
แบบฝกหัดของทุกบทมาคํานวณหาประสิทธิภาพตามเกณฑ  75/75  และทําการปรับปรุงแกไขแบบ
ฝกใหเหมาะสม

1.9 นําแบบฝกท่ีผานการทดลองกลุมเล็กและไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไป
ดําเนินการทดลองภาคสนามกับนักเรียนกลุมตัวอยาง  จํานวน  44  คน
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การสรางแผนการสอนแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรม
1. ศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษหลักระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 

2539     คูมือคร ู หนังสือเรียน  ตํารา  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ
ใน   การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

2. ศึกษาการสรางกิจกรรมการใชพจนานุกรม  เพ่ือความเหมาะสมกับการใช
แบบฝก

3. ผูวิจัยสรางคูมือการสอนแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ  โดย
ศึกษาเคาโครงการเขียนคูมือคร ูจากหนังสือของลาเวอรรี่  (Lavery 1993)  เฮนส  และบริวสเตอร  
(Haines and Brewster 1991) และประยุกตขั้นตอนการสอนของจอหนสัน และมอรโรว (Johnson 
and Morrow  1981)  และฮารเมอร  (Harmer 1990)

4. เขียนแผนการสอนการพัฒนาแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมแตละบท
ประกอบดวยกิจกรรมขั้นตางๆ ซ่ึงประยุกตมาจากขั้นตอนการสอนของจอหนสัน และมอรโรว 
(Johnson  and  Morrow  1981 : 72-77)  และฮารเมอร (Harmer 1990 : 45-46)  โดยสามารถสรุปเปน
แผนภูมิท่ี 3 ไดดังนี้

1. ขั้นเตรียมความพรอมกอนเรียน

2. ขั้นนําเสนอ

3. ขั้นฝกหัด

4. ขั้นสรางผลงาน

5. ขั้นประเมินผล

แผนภูมิท่ี 3  ขั้นตอนกิจกรรมของแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ

จากแผนภูมิท่ี 3 สามารถอธิบายรายละเอียดของขั้นตอนกิจกรรมในแบบฝก
ทักษะ    การใชพจนานุกรมไดดังตอไปนี้
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1) ขั้นเตรียมความพรอมกอนเรียน  (warm – up) เปนขั้นท่ีกระตุนใหนักเรียน
เกิดความสนใจ และเตรียมความพรอมกอนท่ีจะลงมือทําแบบฝกหัด ดวยการแจงจุดประสงคและ
ประโยชนท่ีนักเรียนจะไดรับจากการทําแบบฝกหัดในบทนั้นตลอดจนทบทวนและใหความหมาย
ของคําศัพทท่ีจําเปนในการทํากิจกรรมขั้นตอไป

2) ขั้นนําเสนอเนื้อหา (presentation) เปนขั้นท่ีใหนักเรียนไดเห็นรูปแบบของ
ภาษาท่ีตองการใหนักเรียนใชในการใชพจนานุกรม  และอธิบายการใชโครงสรางไวยากรณท่ีจําเปน  
เพ่ือนํานักเรียนเขาสูกิจกรรมขั้นฝกหัด

3) ขั้นฝกหัด (practice) เปนขั้นท่ีใหนักเรียนฝกการใชพจนานุกรมตลอดจน
ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดเพ่ือฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษอีกครั้งตามจุดประสงคท่ี
กําหนดไว กิจกรรมในขั้นนี้  เชน  การเติมคําในประโยค  การถาม  และตอบเพ่ือแลกเปล่ียนขอมูล  
การฝกออกเสียงและจับคู  เปนตน

4) ขั้นสรางผลงาน (production) เปนขั้นท่ีใหนักเรียนทํากิจกรรมการใช
พจนานุกรม  เพ่ือบรรลุจุดประสงคท่ีกําหนดไว

5) ขั้นประเมินผล (evaluation) เปนขั้นท่ีใหนักเรียนทําแบบทดสอบรายบท 
เพ่ือวัดทักษะการใชพจนานุกรมตามจุดประสงคท่ีกําหนดไว  หลังจากท่ีนักเรียนทําแบบฝกแตละ
บทเรียบรอยแลว  แบบทดสอบรายบทมีคะแนนเต็มแบบทดสอบละ  10  คะแนน  ใชเวลาในการทํา   
15  นาที  รูปแบบของแบบทดสอบรายบทเปนแบบทดสอบทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ
แบบเลือกขอท่ีถูกท่ีสุดและ  โดยมีกรรมการในการตรวจใหคะแนน  1  คน  และใชเกณฑการตรวจ
ใหคะแนน

เกณฑ  แบบทดสอบ  แบบเลือกคําตอบ  มีเกณฑการตรวจใหคะแนน  ดังนี้
1 เลือกคําตอบไดถูกตอง
0 เลือกคําตอบผิด

5. นําแผนการสอนแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ  และตารางใน
ขอ  4 ไปใหผู เช่ียวชาญทางการสอนภาษาอังกฤษ  อาจารยผูมีประสบการณทางการสอนภาษา
อังกฤษในระดับมัธยมศึกษา  และผูเช่ียวชาญท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศรวม 5 ทาน ตรวจ
แกไขความถูกตอง และความเหมาะสมของเนื้อหา

6. ปรับปรุงแผนการสอนแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมท้ัง  15  บท
 7. นําแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมท่ีสรางไปใหนักเรียนทดลองใช 1 คนเพ่ือดู

ความเหมาะสมทางภาษา
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8. นําขอเสนอแนะท่ีไดรับมาปรับปรุงแกไขแผนการสอนการใชแบบฝกทักษะ
การใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ

9. นําขอเสนอแนะท่ีไดรับไปปรับปรุงแกไขเพ่ือทดลองใชในการทดลองกลุม
ยอย

10. นําแบบฝกมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะท่ีไดรับเพ่ือนําไปใชทดลองจริง
ในภาคสนาม

2. แบบทดสอบวัดทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ
แบบทดสอบวัดความสามาารถทางทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษเปนขอ

สอบปรนัยชนิดเลือกคําตอบ  4  ตัวเลือก  จํานวน  50  ขอ  วิธีการสรางดังนี้
2.1 ศึกษาแนวทางในการสรางแบบทดสอบจากหนังสือเทคนิคการสรางขอสอบ

ภาษาอังกฤษของ  อัจฉรา  วงศโสธร  (2539)  และ A Language Testing Handbook  ของแฮรรีส  
(Harris  1970 : 365)

2.2 ศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ  พุทธศักราช  2539  และจุดประสงครายวิชาภาษา
อังกฤษหลัก  (อ 017)

2.3 สรางตารางกําหนดเนื้อหาขอสอบ  (Table of  Test Specification) ดังตาราง     
ท่ี  4  โดยยึดตามจุดประสงคการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษหลัก 11 (อ 017)

ตารางท่ี  4 ตารางกําหนดเนื้อหาขอสอบ  (Test content of  Specification)

Objectives Dictionary
skills

Text type Test
technique

Time
(mins)

No.of
Items

Weight %
100

Scoring

1.  Identify
kinds of
information in
dictionary

2. Identify  the
meanings of
words

- Words entry
-Alphabetical
order
- Spelling
- Pronunciation
- Part of speech
- Etymology
- Syllabication
- Illustrative
- Denotative
meaning
- Connotative

- Dictionary form
- Advanced
Learner’s
Dictionary

- Dictionary from
Advanced
Learner’s

m/c

M/c

20

10

15

20

40

20

0 – 1

0 – 1
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ตารางท่ี  4 ตารางกําหนดเนื้อหาขอสอบ  (Test content of  Specification)

Objectives Dictionary
skills

Text type Test
technique

Time
(mins)

No.of
Items

Weight %
100

Scoring

3. Locate the
picture and to
find out the other
information in
dictionary

Dictionary
- Dictionary from
Advanced
Learner’s
Dictionary

M/c 20 15 40 0 – 1

50 50

2.4 สรางแบบทดสอบปรนัยชนิด  4 ตัวเลือก  1 ฉบับ  จํานวน  100  ขอ
2.5 นําแบบทดสอบท่ีสรางขึ้นไปใหอาจารยท่ีปรึกษาและผูเช่ียวชาญตรวจสอบ

และปรับปรุงแกไขเพ่ือทดสอบคุณภาพ  โดยพิจารณาจากความถูกตองของภาษา  ความสอดคลอง
กับจัดประสงค  และความเท่ียงตรงตามเนื้อหา

2.6 นําแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแกไขแลว นําไปทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี  4  โรงเรียนบานลาดวิทยา  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุร ี ท่ีไมใชกลุมทดลองจํานวน 40  คน  
เพ่ือดูความเหมาะสมดานเวลา  ความชัดเจนของคําส่ัง  และความยากงายของภาษา

2.7 นํากระดาษคําตอบมาตรวจใหคะแนน  ขอท่ีตอบถูกให  1 คะแนน  ขอท่ีตอบ
ผิดหรือไมตอบให  0  คะแนน  จากนั้นนําคะแนนมาวิเคราะหเพ่ือหาคาความยากงาย  และคาอํานาจ
จําแนกโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร CTIA และหาคาความเช่ือม่ันของขอสอบท้ังฉบับดวยวิธี  
KR- 20  คัดเลือกขอสอบ  50  ขอ  โดยขอสอบท่ีคัดเลือกมามีคาความยากงายระหวาง  (P) 0.20-0.68  
คาอํานาจ (D) จําแนก  0.40  ขึ้นไป และขอสอบท้ังฉบับมีคาความเช่ือม่ัน  0.70

2.8 นําแบบทดสอบท่ีวิเคราะหแลวจํานวน  50  ขอ  ไปใชกับกลุมตัวอยางในขั้น
ทดลองภาคสนาม  เพ่ือนําผลท่ีไดไปดําเนินการขั้นตอไป

3. แบบสอบความความคิดเห็นตอแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ
แบบทดสอบความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรม

ภาษาอังกฤษ  มีขั้นตอนในการสรางดังนี้
3.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบความคิดเห็นแบบประมาณคาจากหนังสือของ 

อัจฉรา  วงศโสธร  (2539)  และภัทรา  นิคมานนท (2535)
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3.2 สรางขอสอบถามความคิดเห็นตอแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษา
อังกฤษ  โดยศึกษาจากงานวิจัยของ  ลี  และมอรริสัน  (Lee and Morrison  1998)  เพ่ือเปนแนวทาง
ในการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น  รูปแบบของแบบสอบถามมีรายละเอียดดังนี้  คือ  รูปแบบ
ของกิจกรรม  เนื้อหา  และกิจกรรม  (ภาคผนวก ช)  โดยกําหนดคาระดับขอคําถามโดยใชเกณฑ
ประมาณคาของลิเคอรท  (Likert)  ดังนี้

เห็นดวยอยางยิ่ง ใหคาระดับคะแนน  5
เห็นดวย ใหคาระดับคะแนน  4
ไมแนใจ ใหคาระดับคะแนน  3
ไมเห็นดวย ใหคาระดับคะแนน  2
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ใหคาระดับคะแนน  1

3.3 นําแบบสอบถามไปใชใหผูเช่ียวชาญจํานวน  3  ทาน  ตรวจสอบความเท่ียงตรง
ตามประเด็นเนื้อหาและรูปแบบภาษาท่ีใชเพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขตอไป

3.4 ปรับปรุงแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีสราง  และพัฒนาขึ้นตามคําแนะนําของ  
ผูเช่ียวชาญ  ก

3.5 นําแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีไดหาคาความเช่ือม่ันและปรับปรุงแกไขแลว
ไปทดลองขั้นทดลองกลุมเล็กกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานลาดวิทยา  อําเภอ    
บานลาด  จังหวัดเพชรบุร ี ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน  10  คน  ท่ีทดลองทําแบบฝกทักษะการใช
พจนานุกรมภาษาอังกฤษ   เพ่ือหาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามความคิดเห็น โดยใช              
การวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา  (α Coefficient)  ของครอนบาค  (Cronbach  1972)  ไดคา
ความเช่ือม่ันเทากับ  0.75

3.6 นําแบบสอบถามท่ีไดหาคาความเช่ือม่ันและปรับปรุงแกไขแลวไปใชกับ      
นักเรียนกลุมตัวอยางในขั้นทดลองภาคสนาม  โดยใหนักเรียนทําแบบสอบถามความคิดเห็นหลัง
จากการทําแบบฝกในแตละบททุกครั้งรวม  15  ครั้ง  เพ่ือนําผลจากความคิดเห็นของนักเรียนกลุม
ตัวอยางไปใชในการปรับปรุง  และพัฒนาแบบฝกในขั้นตอไป

การทดลองใชแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทดลองใชแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ท้ัง     

15 บท ท่ีสรางขึ้นเพ่ือหาประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนดคือ 75/75โดยดําเนินการหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนตามขั้นตอนตอไปนี้
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1. ขั้นทดลองรายบุคคล  (one – to one testing)  ทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลายปท่ี  4  โรงเรียนบานลาดวิทยา  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุร ี  ในภาคเรียนท่ี  1          
ปการศึกษา  2546 และไมใชกลุมตัวอยางจํานวน  1 คน  โดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดความ
สามารถทักษะทางการใชพจนานุกรมกอนเรียน (pretest)  จากนั้นจึงเรียนและฝกจากแบบฝกทักษะ
การใชพจนานุกรมท้ังส้ิน  จํานวน  15  ครั้ง  และทําแบบทดสอบวัดทักษะการใชพจนานุกรมภาษา
อังกฤษหลังจากการฝก (posttest) เพ่ือนําคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบทุกบทและคะแนนจาก
แบบทดสอบวัดทักษะทางการใชพจนานุกรม  หลังการฝก  (posttest)  มาคํานวณหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนตามเกณฑ 75/75  และปรับปรุงแกไขบทเรียนเพ่ือนําไปใชในการทดลองขั้นตอไป   
ซ่ึงคาประสิทธิภาพของบทเรียนในขั้นทดลองรายบุคคล  ไดปรากฏดังตารางท่ี  5

ตารางท่ี  5 ผลคะแนนจากการทําแบบทดสอบรายบท  จํานวน  15  บท  และแบบทดสอบหลังเรียน
ในขั้นทดลองรายบุคคล    

คะแนนทดสอบรายบท

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 รวม รอยละ
คะแนน
สอบ

หลังเรียน
รอยละ จํานวน

นักเรียน
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 150 100 50 100

1 10 10 10 8 8 6 6 6 6 4 8 8 5 8 7 110 73.33 36 72.00

2. จากตารางท่ี 5 แสดงใหเห็นวา ในขั้นทดลองรายบุคคลซ่ึงทดลองกับนักเรียน
จํานวน  1  คน  นักเรียนทําคะแนนจากแบบทดสอบรายบทได  110 คะแนน  จากคะแนนเต็ม  150  
คะแนนคิดเปนรอยละ  73.33  และทําคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนได  36 คะแนน จากคะแนนเต็ม  
50  คะแนน  คิดเปนรอยละ  72.00  สรุปผลของประสิทธิภาพแบบฝกพจนานุกรมภาษาอังกฤษใน
ขั้นทดลองรายบุคคล  E1/E2 =  73.33 / 72.00

3. ขั้นการทดลองกลุมเล็ก  (small group testing)  ทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี  4  โรงเรียนบานลาดวิทยา  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุร ี ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2546  
และไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 10 คน โดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดทักษะทางการใช
พจนานุกรมภาษาอังกฤษกอนเรียน (pretest) จากนั้นจึงทําแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษา
อังกฤษท้ัง 15 บท ทําแบบทดสอบรายบทหลังการทําแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ
แตละบทรวมท้ังส้ินจํานวน 15 ครั้ง และทําแบบทดสอบวัดทักษะทางการใชแบบฝกทักษะ
พจนานุกรมภาษาอังกฤษหลังฝก (posttest) มาคํานวณหาประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑ 
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75/75 และปรับปรุงแกไขบทเรียนเพ่ือนําไปใชในการทดลองขั้นตอไป  ซ่ึงคาประสิทธิภาพของ  
บทเรียนในขั้นทดลองรายบุคคล  ไดปรากฏผลดังตารางท่ี 6

ตารางท่ี  6  ผลคะแนนจากการทําแบบทดสอบรายบทท้ัง  จํานวน 15  บท  และคะแนน
แบบทดสอบหลังเรียนในขั้นทดลองกลุมเล็ก

คะแนนทดสอบรายบท

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 รวม รอยละ
คะแนน
สอบ

หลังเรียน
รอยละจํานวน

นักเรียน
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 150 100 50 100

1 8 10 9 8 8 6 6 6 7 7 8 9 3 10 7 112 74.66 31 62
2 10 10 10 5 8 7 6 6 8 3 9 9 5 9 7 112 74.66 33 66
3 9 10 10 8 9 6 6 6 6 2 6 9 5 9 3 104 69.33 31 62
4 8 10 10 6 8 7 6 6 4 4 8 7 2 9 5 100 66.66 36 72
5 8 10 10 7 8 5 6 5 6 2 8 8 3 9 7 102 68.00 35 70
6 8 10 10 8 9 7 6 6 7 2 8 10 5 9 8 113 75.33 38 76
7 8 10 9 4 8 5 6 4 6 2 9 9 3 9 7 97 64.66 35 70
8 8 10 9 8 9 8 6 4 6 2 6 9 5 10 7 107 71.33 33 66
9 8 9 10 7 8 6 6 3 7 2 6 9 5 10 5 101 67.33 36 72
10 8 10 10 7 8 6 6 4 6 2 6 9 4 10 5 101 67.33 34 68

รวม 1049 69.93 342 68.40
คะแนนเต็ม 1500 - 500 -

จากตารางท่ี 6 แสดงใหเห็นวา  ในขั้นทดลองกลุมเล็ก  ซ่ึงทดลองกับนักเรียนจํานวน  
10  คน  นักเรียนทําคะแนนจากแบบทดสอบรายไดคะแนน รวม 1,049  คะแนน จากคะแนนเต็ม  
1,500 คะแนน คิดเปนรอยละ  69.93  และทําคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนไดคะแนน 342  คะแนน  
จากคะแนนเต็ม 500 คะแนน คิดเปนรอยละ 68.40 สรุปผลของประสิทธิภาพแบบฝกทักษะการใช
พจนานุกรมภาษาอังกฤษในขั้นทดลองกลุมเล็ก E1/E2 = 69.93 / 68.40 ซ่ึงไมเปนไปตามเกณฑท่ี  
75/75  สาเหตุเกิดจากในการทดลองกลุมเล็กผูวิจัยดูแลนักเรียนท้ัง 10 คน เวลาท่ีผูวิจัยใหกับนักเรียน
นอยลงไป นักเรียนใชเวลาฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษนอยทําใหการฝกใชแบบฝก
ทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษไมเพียงพอ  ในการสอนหลังบทเรียนนักเรียน ไมสนใจทํา
แบบทดสอบหลังเรียน สงผลใหคะแนนไมเปนไปตามเกณฑท่ีตั้งไวดังปรากฏในตารางขางตน
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การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  ดังตอไปนี้
1. ทําหนังสือถึงผูอํานวยการโรงเรียนบานลาดวิทยา  อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุร ี 

เพ่ือขอทดลองเครื่องมือวิจัยกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4  โรงเรียนบานลาดวิทยา ในภาคเรียนท่ี 
1  ปการศึกษา  2546

2. นําแบบทดสอบวัดความสามารถทางทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ      
กอนเรียน (pretest) ไปทดสอบกับกลุมตัวอยาง  ซ่ึงเปนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาป
ท่ี 4  ภาคเรียนท่ี  1 ปการศึกษา  2546 จํานวน 1 หองเรียน  รวม 44  คน  จากนั้นตรวจใหคะแนนโดย
ผูวิจัยเปนกรรมการตรวจคะแนน  และใชเกณฑตามท่ีกําหนดไว  เม่ือตรวจเสร็จแลวจึงนําคะแนนท่ี
ไดนํามาทําการบันทึกคะแนนของนักเรียนแตละคนไว

3. ใหนักเรียนทําแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ  ท้ัง 15 บท ในคาบ
เรียนจริยธรรม  2  คาบเรียน  ซอมเสริม 1 คาบเรียน รวมท้ังส้ิน 3  คาบเรียนตอสัปดาห เปนเวลา 5 
สัปดาห รวมท้ังส้ิน  15  คาบเรียน

ดําเนินการสอนรายคาบตามขั้นตอนตอไปนี้
3.1 ขั้นเตรียมความพรอมกอนเรียน (warm - up) ใหนักเรียนศึกษาคําส่ังในการทํา

แบบฝกเพ่ือทบทวนความรูทางคําศัพท  และสํานวนท่ีควรทราบจากนั้นจึงอธิบายวิธีการทําแบบฝก
แกนักเรียนแลวใหนักเรียนลงมือทําแบบฝกดวยตนเอง  และเฉลยคําตอบท่ีถูกตอง  แกนักเรียน

3.2 ขั้นนําเสนอ (presentation) ใหนักเรียนศึกษาตัวอยางภาษาท่ีตองการให        
นักเรียนใชพจนานุกรมซ่ึงมีลักษณะเปนบทอาน

3.3 ขั้นฝกหัด (practice) ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดเพ่ือฝกทักษะการใชพจนานุกรม   
โครงสรางไวยากรณ หรือโครงสรางของคํานั้นๆ     แลวจึงเฉลยคําตอบท่ีถูกตองใหแกนักเรียน

3.4  ขั้นสรางผลงาน (production)  ใหนักเรียนทํากิจกรรมฝกทักษะการใช
พจนานุกรมภาษาอังกฤษ  และใหนักเรียนทํากิจกรรมทบทวนและแกไข โดยชวยกันปรับปรุงแกไข
ตามเกณฑท่ีกําหนดใหแลวรวบรวมผลงานท่ีนักเรียนทําหลังจากฝกกิจกรรม  แลวนํางานฉบับท่ี
สมบูรณสงผูวิจัยเพ่ือทําการประเมินงานของนักเรียนแลวจึงแจงผลการประเมินใหนักเรียนทราบ  
เพ่ือเปนประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษของนักเรียนใน
ครั้งตอไป

3.5 ขั้นประเมินผล (evaluation) ใหนักเรียนทําแบบทดสอบรายบทเพ่ือวัดความ
สามารถทางทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ  แบบทดสอบแตละบทมีคะแนนแลวแตสัดสวน
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ของเนื้อหาตามตาราง  (test specification)  จากนั้นจึงตรวจใหคะแนน  โดยผูวิจัยเปนผูตรวจ  และ
บันทึกคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบรายบทของนักเรียนแตละคนไว

4. ใหนักเรียนทําแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรม
ภาษาอังกฤษหลังการทําแบบฝกแตละบทรวมท้ังส้ิน 15 ครั้ง โดยใหนักเรียนทําแบบสอบถามหลัง
จากทําแบบทดสอบรายบทใชเวลา  5  นาที  ในการทําแบบสอบถามแตละครั้ง

5. ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดความสามารถทางทักษะการใชพจนานุกรมภาษา
อังกฤษหลังเรียน (posttest) ซ่ึงเปนแบบทดสอบฉบับเดียวกับแบบทดสอบวัดความสามารถทาง
ทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษกอนเรียน (pretest) จากนั้นตรวจโดยกรรมการใหคะแนนโดย
ผูวิจัย  เพ่ือนําคะแนนท่ีไดไปคํานวณหาประสิทธิภาพของแบบฝก และเปรียบเทียบความสามารถ
ทางทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการทําแบบฝกหัด

การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้
1. คํานวณคาสถิติพ้ืนฐาน  ไดแก  คะแนนเฉล่ียสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและคารอยละ

ในการหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษตามเกณฑ 75/75 (ชัยยงค  
พรหมวงศ  และคณะ 2520 : 136-137)

สูตรที่  1

E1 =
A
N

iX∑
    x     100

เม่ือ  E1 คือ ประสิทธิภาพของแบบฝก
Xi คือ คะแนนรวมของแบบทดสอบรายบททุกบทของผูเรียนคนท่ี  i
A คือ  คะแนนเต็มของแบบทดสอบรายบททุกบทรวมกัน
N คือ จํานวนผูเรียน

สูตรที่  2 

E2 = 
B
N

iF∑

  x  100
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เม่ือ E2 คือ ประสิทธิภาพของผลสอบวัดความสามารถทางการเขียน
ของผูเรียน

Fi คือ คะแนนรวมของผลสอบหลังเรียนของผูเรียนคนท่ี i
B คือ คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน
N คือ จํานวนผูเรียน

2. เปรียบเทียบความสามารถทางทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ของกลุม     
ตัวอยางกอนและหลังการทําแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษโดยใช  t-test  แบบจับคู

3. วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นเปนรายขอ ซ่ึงมีลักษณะเปน       
แบบประมาณคา โดยนําคาระดับท่ีไดมาหาคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  แลวนําไปแปล     
ความหมายคาระดับตามเกณฑ  ของ เบสท  (Best : 1986)   ดังนี้

1.00  <  X  <  1.50  หมายถึง  นักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบฝกโดยเฉล่ียอยูใน
ระดับต่ําสุด

1.50  <  X  <   2.5 0  หมายถึง  นักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบฝกโดยเฉล่ียอยูใน
ระดับต่ํา

2.50  < X  <  3.50 หมายถึง  นักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบฝกโดยเฉล่ียอยูใน
ระดับปานกลาง

3.50  < X  < 4.50  หมายถึง  นักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบฝกโดยเฉล่ียอยูใน
ระดับดี

4.50  < X  <  5.00  หมายถึง  นักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบฝกโดยเฉล่ียอยูใน
ระดับดีมาก

จากการแปลความหมายคาระดับขางตน  ความคิดเห็นระดับด ี  หมายถึง  คาระดับของ
ความคิดเห็นท่ีมีคาสูงกวา   3.50  ขึ้นไป
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บทที่  4
ผลการวิเคราะหขอมูล

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษของนักเรียน   
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4  โรงเรียนบานลาดวิทยา  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุร”ี ผูวิจัยไดนําเสนอ     
ผลงานวิจัยเปน  3  ตอนดังตอไปนี้

การวิเคราะหขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม แบงออกเปน  3  ตอน ดังนี้
ตอนท่ี 1 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการใช

พจนานุกรมภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4  โรงเรียนบานลาดวิทยา  อําเภอบาน
ลาด จังหวัดเพชรบุร ี  ตามเกณฑ  75/75  (ชัยยงค  พรหมวงค  และคณะ  2520 : 142)  จากการ
ทดลองกลุมตัวอยางจํานวน  44  คน

ตอนท่ี 2 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือเปรียบเทียบทักษะในการใชพจนานุกรม
ภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมตัวอยางกอนและหลังการทดลองใชแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรม
ภาษาอังกฤษ

ตอนท่ี 3 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลคะแนนความคิดเห็นจากแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนกลุมตัวอยางท่ีมีตอแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ

ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรม

ภาษาอังกฤษ
1.1 ใหนักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 44 คน ทําแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษา

อังกฤษ  จํานวน 15 บท จากนั้นจึงวิเคราะหคะแนนเฉล่ีย  ( X )  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  
และคารอยละ  (%)  ของคะแนน  และจัดลําดับคะแนนเฉล่ียของแตละบท  ผลการวิเคราะหแสดง
ใน     ตารางท่ี  7
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ตารางท่ี  7  คะแนนเฉล่ีย  ( X )  คะแนนรอยละ  (%)  ในการทําแบบทดสอบแตละบท

บทท่ี เนื้อหา คะแนนเต็ม X รอยละ ลําดับท่ี
1 An Introduction to the English Dictionary 10 8.4 84 5
2 General Information about the Dictionary 10 9.4 94 3
3 Guide Words 10 9.8 98 1
4 Parts of  Speech 10 7.5 75 9
5 Pronunciation and Spelling 10 8.3 83 6
6 Syllabication / Hyphenation 10 7.0 70 10
7 Prefixes / Suffixes 10 6.5 65 11
8 Illustrative Sentences 10 7.6 76 8
9 Definitions 10 6.4 64 12
10 Idioms 10 5.2 52 13
11 Synonyms 10 7.5 75 9
12 Illustration 10 8.5 85 4
13 Grammar Rules in Dictionaries 10 6.5 65 11
14 Abbreviations 10 9.5 95 2
15 Nations / Language / Measurements 10 7.8 78 7

จากตารางท่ี  7  บทเรียนแตละบทมีคะแนนเต็ม  10  คะแนน  กลุมตัวอยางทํา
คะแนนจากการทําแบบทดสอบรายบท  คิดเปนคาเฉล่ียรอยละสูงสุดตามลําดับดังนี ้ บทท่ี  3 Guide 
words ไดคะแนนเฉล่ียรอยละ 98 บทท่ี 14 Abbreviations ไดคะแนนเฉล่ียรอยละ 95 บทท่ี 2 
General Information About the Dictionary ไดคะแนนเฉล่ียรอยละ 94  บทท่ี  12 Illustration ได
คะแนนเฉล่ียรอยละ 85  บทท่ี 1 An Introduction to the English Dictionary ไดคะแนนเฉล่ียรอยละ 
84   บทท่ี  5 Pronunciation And Spelling ไดคะแนนเฉล่ียรอยละ  83 บทท่ี 15 Nations/Language/ 
Measurements  ไดคะแนนเฉล่ียรอยละ 78  บทท่ี  8 Illustrative Sentences  ไดคะแนนเฉล่ียรอยละ 
76   บทท่ี 4 Parts of speech ไดคะแนนเฉล่ียรอยละ 75  บทท่ี 11 Synonyms  ไดคะแนนเฉล่ียรอยละ 
75  บทท่ี  6 Syllabication / Hyphenation ไดคะแนนเฉล่ียรอยละ 70  บทท่ี  7 Prefixes / Suffixes ได
คะแนนเฉล่ียรอยละ 65 52     บทท่ี  13 Grammar Rules In Dictionaries ไดคะแนนเฉล่ียรอยละ 65  
บทท่ี  9 Definitions ไดคะแนนเฉล่ียรอยละ 64  และบทท่ี  10 Idioms ไดคะแนนเฉล่ียรอยละ 52
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1.2 วิเคราะหประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ โดยการ
หาคารอยละคะแนนจากการทําแบบทดสอบรายบทในแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษา
อังกฤษท้ัง  15  บท  และคารอยละของคะแนนจาการทําแบบทดสอบหลังการฝกจากแบบฝกทักษะ
การใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยาง  44  คน  ผลการวิเคราะห  ดังตารางท่ี  8

ตารางท่ี  8  ผลคะแนนจากการทําแบบทดสอบรายบทจํานวน 15  บทเรียน  และแบบทดสอบหลัง
เรียนในขั้นการทดลองภาคสนาม  ซ่ึงทดลองกับนักเรียนจํานวน  44  คน

คะแนนทดสอบรายบท

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 รวม รอยละ
คะแนน
สอบ

หลังเรียน
รอยละจํานวน

นักเรียน
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 150 100 50 100

1 8 10 10 6 8 7 8 6 6 6 8 7 7 9 8 114 76.00 35 70
2 8 10 10 7 9 6 7 8 6 7 7 9 8 9 8 119 79.33 38 76
3 8 9 10 7 9 6 8 8 6 5 8 8 7 10 9 118 78.70 36 72
4 10 9 10 7 9 7 8 8 6 5 7 9 7 10 8 120 80.00 35 70
5 10 10 10 8 8 6 8 8 6 7 7 8 7 10 8 121 80.70 37 74
6 8 10 10 8 8 6 6 9 7 7 8 9 6 10 9 121 80.70 37 74
7 8 10 10 8 8 7 8 9 7 5 8 8 6 10 9 121 80.70 40 80
8 8 10 10 8 8 6 6 8 8 6 7 6 6 9 9 115 76.70 35 70
9 9 10 10 8 9 6 6 8 6 2 6 9 7 9 8 113 75.33 40 80
10 10 7 10 7 8 8 6 7 5 5 8 9 6 10 7 113 75.33 37 74
11 10 10 10 8 8 10 9 7 6 5 8 9 6 9 7 122 81.33 41 82
12 8 10 10 7 8 6 6 7 6 6 8 9 6 10 8 115 76.70 37 74
13 9 10 10 7 8 8 6 9 6 5 7 7 6 9 9 116 77.33 36 72
14 8 7 10 7 8 7 6 8 6 5 8 8 8 9 7 112 74.60 37 74
15 8 10 9 7 6 6 7 9 6 5 7 9 6 9 9 113 75.33 35 70
16 10 10 9 7 9 8 8 8 7 7 7 8 7 9 7 121 80.70 43 86
17 10 10 10 8 8 6 8 7 6 5 8 8 6 10 8 118 78.70 40 80
18 8 10 10 6 8 7 6 9 6 5 8 9 6 10 9 117 78.00 39 78
19 10 10 10 7 8 7 6 8 8 5 9 9 8 9 7 121 80.70 40 80
20 8 7 10 8 8 7 6 8 6 6 8 8 6 10 7 113 75.33 37 74
21 8 7 10 8 8 7 6 8 6 6 8 8 7 10 7 114 76.00 37 74
22 8 10 10 7 9 7 6 9 6 5 8 9 7 9 7 117 78.00 39 78
23 8 9 9 8 9 6 8 8 6 6 9 9 8 9 9 121 80.70 37 74
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ตารางท่ี  8  (ตอ)

คะแนนทดสอบรายบท

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 รวม รอยละ
คะแนน
สอบ

หลังเรียน
รอยละจํานวน

นักเรียน
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 150 100 50 100

24 8 9 10 9 8 8 6 7 6 5 7 9 3 9 8 112 74.00 41 82
25 8 10 10 8 8 8 6 7 8 6 7 7 8 10 8 119 79.33 37 74
26 8 10 10 8 9 7 6 8 7 6 8 10 6 9 8 120 80.00 40 80
27 8 10 9 9 8 8 6 8 6 5 9 9 6 10 8 119 79.33 38 76
28 8 10 10 8 9 7 6 8 7 5 7 8 6 9 8 116 77.33 36 72
29 10 10 10 7 8 7 6 7 6 5 8 9 6 10 8 117 78.00 43 86
30 6 10 10 9 7 8 6 7 6 5 7 7 6 10 8 112 74.60 36 72
31 8 8 9 8 9 7 6 8 6 5 7 9 6 9 8 113 75.33 37 74
32 8 10 7 7 8 8 6 8 7 4 8 9 6 9 7 112 74.60 36 72
33 8 9 10 6 9 6 6 7 8 5 7 9 6 9 7 112 74.60 35 70
34 8 10 10 7 9 2 5 7 6 4 8 9 7 8 6 106 70.70 40   80
35 9 9 10 8 9 7 6 6 8 5 6 9 7 10 7 116 77.33 41 82
36 8 10 10 7 8 7 6 8 6 5 8 8 6 9 8 114 76.00 38 76
37 8 10 9 7 8 8 6 7 6 5 9 9 6 9 7 114 76.00 37 74
38 10 8 10 7 8 8 6 6 6 4 8 9 6 10 9 115 76.70 35 70
39 9 9 10 10 9 8 6 8 6 3 6 8 6 9 9 116 77.33 37 74
40 8 10 10 7 8 8 6 7 7 6 9 7 6 10 8 109 72.70 38 76
41 8 10 10 8 8 7 6 6 8 5 6 9 7 10 7 115 76.70 37 74
42 8 10 9 8 9 8 6 7 6 5 6 9 6 10 7 114 76.00 40 80
43 7 9 9 8 7 7 7 6 1 5 6 8 10 10 9 114 76.00 38 76
44 8 9 10 7 8 6 6 6 7 6 6 9 6 10 6 110 73.33 35 70

รวม 5090 77.12 342 75.59
คะแนนเต็ม 6600 - 500 -

จากตารางท่ี 8 แสดงใหเห็นวานักเรียนกลุมตัวอยางทําคะแนนรวมแบบทดสอบ
รายบทท้ัง 15 บท     ไดคะแนนรวม 5090  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  6600  คะแนน  คิดเปนรอยละ  
77.12  และทําคะแนนทดสอบหลังเรียนไดคะแนนรวม  1663  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  2200  
คะแนน  คิดเปนรอยละ  75.59  สรุปผลของประสิทธิภาพแบบฝกในขั้นทดลองภาคสนาม E1/E2= 
77.12 / 75.59   ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี  1
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ตารางท่ี  9  สรุปผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ
ท่ีสรางขึ้น

จํานวน
นักเรียน

คะแนนแบบทดสอบ
รายบท

E1

คะแนนทดสอบ
หลังเรียน

E2

ประสิทธิภาพของ
แบบฝกทักษะการใช

พจนานุกรมภาษาอังกฤษ E1 /
E2

1 คน คะแนนเต็ม
คะแนนรวม

15x10x1 = 150
110

50 x1 = 50
36  (72%)

73.33/72.00

10  คน คะแนนเต็ม
คะแนนรวม

15x10x10 = 1500
1049 (69.93)

50x10  = 500
342  (68.4%)

69.93/68.40

44  คน คะแนนเต็ม
คะแนนรวม

15x10x44 = 6600
5090 (77.12)

50x44  = 2200
1663 (75.59)

77.12/75.59

จากตารางท่ี 9 สรุปไดวา ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษา
อังกฤษท่ีทดลองใชกับนักเรียนในขั้นการทดลองรายเดี่ยว ผลปรากฏวานักเรียนทําแบบทดสอบ   
ทุกบท ไดคะแนนเฉล่ียรอยละ 73.33 และทําแบบทดสอบหลังการเรียนแบบฝกทักษะการใช
พจนานุกรมภาษาอังกฤษไดคะแนนเฉล่ียรอยละ 72.00 ในการทดลองกลุมเล็กซ่ึงทดลองกับ
นักเรียนจํานวน 10 คน  ผลปรากฏวานักเรียนทําแบบทดสอบทุกบทไดคะแนนเฉล่ียรอยละ  69.93  
และทําแบบทดสอบหลังการเรียนแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษไดคะแนนเฉล่ีย             
รอยละ  68.40  ในการทดลองภาคสนามซ่ึงทดลองกับนักเรียนจํานวน 44 คน ผลปรากฏวานักเรียน
ทําแบบทดสอบทุกบทไดคะแนนเฉล่ียรอยละ 77.12 และทําแบบทดสอบหลังการเรียนแบบฝก
ทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษไดคะแนนเฉล่ียรอยละ 75.59 สําหรับคาประสิทธิภาพท่ีได
จากกลุมตัวอยาง คือ  77.12 / 75.59  แสดงวาแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนดไว   ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐานขอท่ี  1
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ตอนที่ 2  เปรียบเทียบทักษะในการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษกอนและหลังการ
ทดลองใชแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ

ผูวิจัยใหนักเรียนกลุมตัวอยางท้ังหมด  44  คน ท่ีเรียนแบบฝกจนครบท้ัง  15 บท       
และทําแบบทดสอบท้ังรายบท 15 บทแลว  ทําแบบทดสอบวัดทักษะในการใชพจนานุกรมภาษา
อังกฤษซ่ึงเปนแบบทดสอบปรนัย จํานวน 50 ขอ  และเปนขอสอบฉบับเดียวกันกอนการทดลอง 
เปนเวลา  50 นาที   ผลคะแนนทักษะในการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษท้ังกอนและหลังการ
ทดลอง  แสดงในตารางท่ี 9 และการเปรียบเทียบทักษะในการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ  แสดง
ในตาราง  ท่ี 10  ดังนี้

ตารางท่ี 10 คะแนนทักษะในการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมตัวอยางกอนและ
หลังการทดลอง

คะแนน คะแนนนักเรียน
คนท่ี กอนเรียน หลังเรียน

ผลตาง
( D )

นักเรียน
คนท่ี กอนเรียน หลังเรียน

ผลตาง
( D )

1 28 35 7 23 27 37 10
2 36 38 12 24 21 33 12
3 25 36 11 25 19 37 18
4 23 35 12 26 29 40 11
5 29 37 8 27 22 38 16
6 24 37 13 28 22 36 14
7 25 40 15 29 25 43 18
8 21 35 14 30 24 36 12
9 25 40 15 31 21 37 16
10 27 37 10 32 26 36 10
11 22 41 19 33 22 35 13
12 24 37 13 34 26 40 14
13 23 36 13 35 23 41 18
14 24 37 13 36 24 38 14
15 26 35 9 37 25 37 12
16 23 43 20 38 26 35 9
17 27 40 13 39 24 37 13
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ตารางท่ี 10 (ตอ)

คะแนน คะแนนนักเรียน
คนท่ี กอนเรียน หลังเรียน

ผลตาง
( D )

นักเรียน
คนท่ี กอนเรียน หลังเรียน

ผลตาง
( D )

18 27 39 12 40 27 38 9
19 25 40 15 41 24 37 11
20 25 37 12 42 25 40 9
21 29 37 8 43 23 33 10
22 26 39 13 44 9 35 13

จากตารางท่ี 10 แสดงใหเห็นวาคะแนนทักษะในการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียนกลุมตัวอยางทุกคนสูงขึ้นหลังจากไดรับการสอนโดยใชแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรม
ท้ัง  15  บทเรียน  โดยใหนักเรียนท่ีมีผลตางของคะแนนกอนและหลังการใชแบบฝก   สูงสุด คือ  20  
คะแนน และนักเรียนท่ีมีผลตางของคะแนนกอนและหลังการใชแบบฝกต่ําสุดคือ 7  คะแนน

ตารางท่ี 11 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย ( x ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนผลตางเฉล่ีย (D) 
และคาทดสอบ (t) ของนักเรียนกลุมตัวอยางจําวน 44 คน

การทดสอบ คะแนนเต็ม x S.D. D t Sig
กอนเรียน

หลังเรียน

50

50

24.50

37.80

2.16

3.72
13.30 21.87 0.000

*  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05

จากตารางท่ี 11 แสดงใหเห็นวา คะแนนเฉล่ียของการทดสอบกอนการใชแบบฝก      
เทากับ 24.50 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 2.16 และคะแนนการทดสอบหลังการใชแบบฝก  
เทากับ 37.80  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ  3.72  คะแนน ผลตางเฉล่ีย  ( D )  ระหวางการทดสอบ
กอนและหลังการใชแบบฝกเทากับ  13.30  คาสถิติ  t  เทากับ  21.87  คานัยสําคัญ  (Sig)   เทากับ  
0.00  ซ่ึงนอยกวาคานัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 แสดงวาทักษะในการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษของ      
นักเรียนกลุมตัวอยางหลังจากไดรับการฝกโดยการใชแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษา
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อังกฤษท้ัง  15 บท สูงกวาทักษะในการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษกอนไดรับการฝก  ซ่ึงเปนไป
ต า ม
สมมติฐานขอท่ี  2

ตอนที่  3  การวิเคราะหระดับความคิดเห็นจากแบบสอบถามความคิดเห็นที่นักเรียนมี
ตอกิจกรรม  และแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ

หลังจากการใชแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษแตละบท  ผูวิจัยให     
กลุมตัวอยางท้ัง  44  คน  ทําแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีกลุมตัวอยางมีตอแบบฝกจนครบ  15  บท  
จากนั้นนําระดับความคิดเห็นท่ีไดจากการประเมินมาหาคาเฉล่ีย ( x ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) แลวนําไปแปลความหมายคาระดับความคิดเห็นตามเกณฑท่ีกําหนดไว  ผลการวิเคราะห
แสดงในตารางท่ี  12  ดังนี้
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ตารางท่ี  12  คาระดับเฉล่ีย  ( X )  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษจากการ
ศึกษารายขอ  จํานวน 15 บท

บทท่ีขอความ คา
สถิติ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

คาเฉล่ีย
ระดับรวม

ลําดับ
ท่ี

ดานรูปแบบ
1. ตัวอักษรอานงายและชัดเจน X 4.55 4.45 4.30 4.16 4.41 4.57 4.41 4.45 4.25 4.07 4.66 4.30 4.45 4.39 4.50 4.39 3

S.D. 0.50 0.50 0.63 0.64 0.54 0.50 0.50 0.50 0.61 0.59 0.48 0.46 0.50 0.54 0.59 0.56
2. รูปภาพสวยงามและเหมาะสมกับเนื้อหา X 4.50 4.00 4.59 4.00 4.68 4.36 4.32 4.34 4.57 4.16 4.59 4.14 4.11 4.41 4.34 4.34 6

S.D. 0.59 0.22 0.54 0.43 0.47 0.57 0.47 0.48 0.59 0.61 0.54 0.41 0.32 0.54 0.61 0.54
3. การนําเสนอกิจกรรมแตละขั้นตอนมี X 4.34 4.27 4.41 3.91 4.57 4.55 4.30 4.50 4.41 4.14 4.50 4.34 4.27 4.39 4.34 4.35 5
ความชัดเจน S.D. 0.57 0.50 0.54 0.52 5.50 0.50 0.51 0.51 0.58 0.55 0.55 0.53 0.50 0.62 0.68 0.56
4. กิจกรรมและแบบฝกสอดคลองและ X 4.05 4.09 4.23 4.07 4.05 4.14 4.30 4.27 4.20 4.02 3.98 4.27 4.23 4.20 4.30 4.16 16
ตอเนื่องกัน S.D. 0.65 0.29 0.64 0.33 0.71 0.70 0.46 0.54 0.63 0.63 0.63 0.45 0.43 0.63 0.67 0.58
5. สื่อการสอนประกอบบทเรียนนาสนใจ X 4.16 4.07 4.41 4.30 4.45 4.39 4.25 4.16 4.43 4.18 4.14 4.34 4.18 4.34 4.41 4.28 10
และสอดคลองกับเนื้อหา S.D. 0.64 0.50 0.66 0.55 0.55 0.58 0.58 0.37 0.62 0.69 0.67 0.61 0.62 0.64 0.62 0.60
6. ลําดับขั้นตอนของบทเรียนไดเหมาะสม X 4.16 4.18 4.25 4.34 4.39 4.30 4.32 4.43 4.27 4.14 4.16 4.16 4.30 4.25 4.41 4.27 11
เนื้อหาครบถวนและครอบคลุม S.D. 0.61 0.50 0.53 0.53 0.54 0.46 0.47 0.50 0.59 0.55 0.61 0.53 0.55 0.53 0.58 0.54
7. ระบุจุดประสงคในการเรียนไวชัดเจน X 3.95 4.39 4.16 4.30 4.32 4.14 4.43 4.45 4.30 3.95 3.95 4.50 4.41 4.20 4.20 4.24 12
มีคําช้ีแจงเขาใจงายไมซับซอน S.D. 0.71 0.49 0.68 0.46 0.67 0.51 0.50 0.50 0.59 0.65 0.71 0.51 0.54 0.67 0.63 0.62
8. มีตัวอยางและคําอธิบายประกอบชัดเจน X 4.00 4.09 4.20 4.25 4.20 4.18 4.14 4.25 4.36 3.98 4.00 4.41 4.25 4.16 4.23 4.18 15
เขาใจงาย S.D. 0.53 0.29 0.67 0.49 0.70 0.50 0.51 0.58 0.65 0.63 0.53 0.50 0.44 0.71 0.57 0.57

X 4.20 4.19 4.32 4.25 4.38 4.32 4.30 4.36 4.34 4.08 4.24 4.30 4.28 4.29 4.34 4.28
รวมคะแนนเฉล่ียดานรูปแบบ

S.D. 0.37 0.18 0.29 0.58 0.27 0.29 0.19 0.22 0.30 0.25 0.29 0.20 0.22 0.27 0.29 0.30
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ตารางท่ี 12 (ตอ)

บทท่ีขอความ คา
สถิติ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

คาเฉล่ีย
ระดับรวม

ลําดับ
ท่ี

ดานเนื้อหา
9. เนื้อหาของบทเรียนเหมาะสมกับความ X 4.20 4.23 4.39 4.34 4.27 4.32 4.11 4.30 4.45 4.20 4.20 4.27 4.36 4.32 4.41 4.29 9
ตองการของผูเรียนและสอดคลองกับจุดประสงค S.D. 0.55 0.48 0.58 0.53 0.66 0.52 0.58 0.46 0.55 0.63 0.55 0.54 0.49 0.64 0.62 0.56
10. บทเรียนมีระดับความยากงายเหมาะสมกับ X 4.18 4.30 4.36 4.32 4.45 4.05 4.18 4.05 4.27 4.11 4.18 4.43 4.41 4.36 4.41 4.27 11
ระดับช้ันเรียนของผูเรียน S.D. 0.62 0.55 0.57 0.56 0.59 0.71 0.62 0.65 0.59 0.62 0.62 0.55 0.54 0.57 0.54 0.60
11. วงคําศัพทและหนาที่ทางภาษาเหมาะสมกับ X 4.41 4.36 4.43 4.45 4.57 4.30 4.23 4.48 4.45 4.23 4.41 4.39 4.36 4.48 4.43 4.40 2
กับระดับช้ันเรียนของผูเรียน  ปริมาณของเนื้อหา
เหมาะสมกับเวลาเรียน S.D. 0.62 0.57 0.59 0.59 0.50 0.67 0.68 0.55 0.59 0.64 0.62 0.58 0.57 0.63 0.62 0.60

X 4.27 4.30 4.39 4.37 4.43 4.21 4.17 4.27 4.39 4.18 4.27 4.36 4.38 4.39 4.41 4.32รวมคะแนนเฉล่ียดานเนื้อหา
S.D. 0.50 0.35 0.33 0.33 0.36 0.41 0.42 0.36 0.33 0.42 0.50 0.38 0.36 0.36 0.39 0.40

ดานกิจกรรม
ก.    ขั้นตอนของกิจกรรม
12. ขั้นเตรียมความพรอมกอนเรียน (warm-up) X 4.32 4.30 4.43 4.18 4.43 4.32 4.27 4.30 4.41 4.05 4.32 4.30 4.41 4.50 4.50 4.33 7
ชวยใหขาพเจามีความรูทางคําศัพทและสํานวน
ที่จะทํากิจกรรมในขั้นตอไป S.D. 0.52 0.59 0.62 0.69 0.66 0.52 0.62 0.59 0.62 0.65 0.52 0.59 0.62 0.59 0.51 0.60

13. ขั้นนําเสนอเนื้อหา  (presentation) มีคําอธิบาย X  3.89 4.25 4.30 4.36 4.36 4.14 4.23 4.36 4.25 3.93 3.89 4.25 4.30 4.30 4.27 4.20 14
และใหตัวอยางการใชโครงสรางไวยากรณชัดเจน
และเขาใจงาย S.D. 0.54 0.69 0.63 0.57 0.61 0.67 0.64 0.53 0.65 0.62 0.54 0.69 0.63 0.67 0.50 0.63

14.  ขั้นฝกหัด (practice)  มีแบบฝกหัดเพียงพอ X 4.11 4.25 4.52 4.50 4.41 4.20 4.27 4.25 4.39 4.16 4.18 4.25 4.39 4.48 4.14 4.30 8
ในการฝกฝนโครงสรางไวยากรณที่ไดเรียนมา S.D. 0.49 0.53 0.59 0.59 0.69 0.46 0.54 0.49 0.54 0.61 0.54 0.53 0.54 0.63 0.51 0.57
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ตารางท่ี 12 (ตอ)

บทท่ีขอความ คา
สถิติ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

คาเฉล่ีย
ระดับรวม

ลําดับ
ท่ี

15. กิจกรรมในแบบฝกชวยใหขาพเจามีความรู X 4.20 4.45 4.36 4.61 4.18 4.27 4.36 4.59 4.34 4.15 4.30 4.45 4.45 4.41 4.55 4.38 4
ทางภาษาเพียงพอที่จะทํากิจกรรมในขั้นสราง
ผลงาน (production) S.D. 0.51 0.59 0.57 0.54 0.62 0.50 0.65 0.50 0.53 0.63 0.55 0.59 0.59 0.58 0.50 0.58

16. กิจกรรมในขั้นประเมินผล  (evaluation) X 4.14 4.34 4.30 4.43 4.20 4.39 4.36 4.45 4.25 4.16 4.32 4.34 4.39 4.30 4.59 4.33 7
ชวยใหขาพเจาประเมินความรูในสิ่งที่ไดเรียนมา S.D. 0.46 0.61 0.59 0.55 0.59 0.49 0.61 0.55 0.58 0.61 0.52 0.61 0.62 0.63 0.50 0.58

X 4.13 4.32 4.38 4.42 4.31 4.26 4.30 4.39 4.32 4.08 4.20 4.32 4.39 4.40 4.41 4.30คาเฉล่ียรวมขั้นตอนของกิจกรรม
S.D. 0.26 0.27 0.26 0.26 0.28 0.28 0.28 0.22 0.27 0.28 0.24 0.27 0.24 0.28 0.21 0.28

ข. กิจกรรมอื่น ๆ
17. กิจกรรมทบทวนและตรวจแกไขผลงานชวย
ใหขาพเจาและเพ่ือนปรับปรุงแกไขผลงานให X 4.20 4.34 4.25 4.36 4.11 4.93 4.25 4.50 4.18 4.07 4.16 4.32 4.36 4.27 4.36 4.23 13
สมบูรณย่ิงขึ้น S.D. 0.15 0.64 0.49 0.65 0.58 0.40 0.72 0.55 0.45 0.50 0.37 0.67 0.65 0.54 0.53 0.56
18. กิจกรรมในแบบฝกชวยใหขาพเจาไดฝก X 4.02 4.41 4.20 4.57 4.16 4.18 4.36 4.36 4.20 4.11 4.25 4.41 4.45 4.27 4.27 4.28 10
การใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ S.D. 0.15 0.62 0.46 0.59 0.53 0.39 0.61 0.53 0.46 0.49 0.44 0.63 0.63 0.54 0.50 0.53
19. กิจกรรมในแบบฝกเปนกิจกรรมที่ขาพเจาได X 4.11 4.52 4.30 4.48 4.39 4.25 4.43 4.50 4.30 4.30 4.20 4.45 4.48 4.34 4.43 4.37 5
ติดตอสื่อสารในสิ่งที่มีความหมาย S.D. 0.54 0.59 0.59 0.66 0.54 0.58 0.70 0.51 0.59 0.59 0.55 0.59 0.59 0.57 0.55 0.59
20. กิจกรรมในแบบฝกเปดโอกาสใหขาพเจา X 4.16 4.50 4.32 4.61 4.39 4.57 4.57 4.59 4.30 4.18 4.32   4.55 4.45 4.25 4.45 4.41 1
ไดทํางานรวมกับเพ่ือน S.D. 0.57 0.59 0.67 0.54 0.58 0.50 0.55 0.50 0.67 0.69 0.56 0.59 0.55 0.65 0.59 0.60

X 4.08 4.44 4.27 4.50 4.26 4.23 4.40 4.49 4.24 4.16 4.23 4.43 4.44 4.28 4.38 4.32
คาเฉล่ียรวมกิจกรรมอ่ืน ๆ

S.D. 0.23 0.38 0.30 0.39 0.32 0.27 0.36 0.30 0.34 034 0.27 0.36 0.38 0.35 0.27 0.35
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ตารางท่ี 12 (ตอ)

บทท่ีขอความ คา
สถิติ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

คาเฉล่ีย
ระดับรวม

ลําดับ
ท่ี

X 4.17 4.29 4.33 4.36 4.35 4.27 4.30 4.38 4.32 4.11 4.23 4.34 4.35 4.33 4.38 4.30
คาเฉล่ียรวม

S.D. 0.23 0.15 0.19 0.26 0.18 0.19 0.16 0.15 0.18 0.15 0.19 0.15 0.15 0.16 0.16 0.19

บทท่ี 1 An Introduction to the English Dictionary (84)  บทท่ี  2 General Information about the Dictionary    (94 )  บทท่ี  3 Guide Words  (98)  
บทท่ี  4 Parts of Speech  (75)   บทท่ี  5 Pronunciation and Spelling (83)  บทท่ี  6 Syllabication / Hyphenation (70)  บทท่ี  7 Prefixes / Suffixes (65)            
บทท่ี  8 Illustrative Sentences  (76)   บทท่ี  9 Definitions (64)  บทท่ี  10 Idioms (52)   บทท่ี  11 Synonyms  (75)  บทท่ี  12 Illustration  (85)  บทท่ี  13 
Grammar Rules in Dictionaries (65)  บทท่ี  14 Abbreviations  (95)   บทท่ี  15 Nations / Language / Measurements  (78)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



65

จากตารางท่ี  12  แสดงใหเห็นวา  นักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบฝกทักษะการใช
พจนานุกรมภาษาอังกฤษท้ัง  15  บท  โดยไดคาระดับเฉล่ียรวมอยูในระดับดี  ( x = 4.30,  S.D.= 
0.19)  จึงสรุปไดวานักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ  
สําหรับแบบฝกบทท่ีไดคาระดับเฉล่ียสูงสุดไดแก  บทท่ี  8  Illustrative Sentences  ( x = 4.38,  S.D. 
= 0.15)  และบทท่ี  15  Nations/Language/Measurements/  ( x = 4.38,  S.D. = 0.16)  สวนบทท่ีได
คาระดับคะแนนเฉล่ียต่ําสุดไดแกบทท่ี  10  Idioms  ( x = 4.11,  S.D. = 0.15) ซ่ึงนับวา  นักเรียนมี
ความคิดเห็นในระดับดีตอแบบฝกเชนกัน และจากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนตอแบบฝก  
ในดานรูปแบบ  ดานเนื้อหา  และดานกิจกรรม  ผลการวิเคราะหพบวา  บทท่ีมีคาระดับเฉล่ียต่ําสุด
คือ     ดานเนื้อหา  ( x = 4.32,  S.D. = 0.40)  และดานกิจกรรม ( x = 4.32, S.D. = 0.23) สวนดานท่ี
ไดรับคาระดับเฉล่ียต่ําสุด  คือ  ดานรูปแบบ  ( x = 4.28,  S.D. = 0.30)  ซ่ึงนับวานักเรียนมีความคิด
เห็นในระดับดี

จากตารางท่ี  12  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝกทักษะการใช
พจนานุกรมภาษาอังกฤษ  สรุปไดดังนี้

1. ดานรูปแบบ  พบวานักเรียนมีความคิดเห็นในระดับด ี ( x = 4.28, S.D. = 0.30)  ใน
แตละขอไดคาระดับเฉล่ียเรียงตามลําดับจากมากไปนอยดังนี้  ขอท่ี  1  ตัวอักษรอานงายและชัดเจน 
( x = 4.39, S.D. = 0.56) ขอท่ี 3  การนําเสนอกิจกรรมแตละนั้นตอนมีความชัดเจน ( x = .35, S.D. = 
0.54)   ขอท่ี  2  รูปภาพสวยงามและเหมาะสมกับเนื้อหา  ( x = 4.34, S.D. = 0.54)  ขอท่ี  5 ส่ือ      
การสอนประกอบบทเรียนนาสนใจและสอดคลองกับเนื้อหา  ( x = 4.28, S.D. = 0.60) ขอท่ี  6  
ลําดับขั้นตอนของเรียนไดเหมาะสมกับเนื้อหาครบถวนและครอบคลุม  ( x = 4.27, S.D. = 0.54)
ระบุ   จุดประสงคในการเรียนรูไวชัดเจนมีคําช้ีแจงเขาใจงายไมซับซอน  ( x = 4.24, S.D. = 0.62)  
ขอท่ี  8  มีตัวอยางและคําอธิบายประกอบชัดเจนเขาใจงาย  ( x = 4.18, S.D. = 0.57)  และขอท่ี  4  
กิจกรรมและแบบฝกสอดคลองและตอเนื่องกัน  ( x = 4.16,  S.D. = 0.58)

2.  ดานเนื้อหา  พบวานักเรียนมีความคิดเห็นในระดับด ี ( x = 4.32,  S.D. = 0.40)  โดย
ในแตละขอไดคาระดับเฉล่ียเรียงตามลําดับจากมากไปนอยดังนี้  ขอท่ี  11  วงคําศัพทและหนาท่ี
ทางภาษาเหมาะสมกับระดับช้ันเรียนของผูเรียน  ปริมาณของเนื้อหาเหมาะสมกับเวลาเรียน  ( x = 
4.41, S.D. = 0.62)  ขอท่ี 9 เนื้อหาของบทเรียนเหมาะสมกับความตองการของผูเรียนและสอดคลอง
กับ  จุดประสงค  ( x = 4.29, S.D. = 0.56) และขอท่ี  10  บทเรียนมีระดับความยากงายเหมาะสมกับ
ระดับช้ันเรียนของผูเรียน  ( x = 4.27, S.D. = 0.60)

3.  ดานกิจกรรม  พบวานักเรียนมีความคิดเห็นในระดับด ี ( x = 4.22, S.D. = 0.23) ซ่ึง
ในแตละขอไดคาระดับเฉล่ียเรียงตามลําดับจากมากไปนอยดังนี้ ขอท่ี 20 กิจกรรมในแบบฝก       
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เปดโอกาสใหขาพเจาไดทํางานรวมกันเพ่ือน  ( x = 4.41, S.D. = 0.60) ขอท่ี 15 กิจกรรมในแบบฝก
ชวยใหขาพเจามีความรูทางภาษาเพียงพอท่ีจะทํากิจกรรมในขั้นสรางผลงาน ( x = 4.38, S.D. = 
0.58)   ขอท่ี 19 กิจกรรมในแบบฝกเปนกิจกรรมท่ีขาพเจาไดติดตอส่ือสารในส่ิงท่ีมีความหมาย  
( x = 4.37, S.D. = 0.59)  ขอท่ี  12  ขั้นเตรียมความพรอมกอนเรียน  ( x = 4.33, S.D. = 0.60) ขอท่ี  
16  กิจกรรมใน   ขั้นประเมินผล  ( x = 4.33, S.D. = 0.58)  ขอท่ี  14  ขั้นฝกหัด  ( x = 4.30, S.D. = 
0.57)  ขอท่ี  18  กิจกรรมแบบฝกท่ีชวยใหขาพเจาไดฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ( x
= 4.28,  S.D. = 0.53)  ขอท่ี  17  กิจกรรมทบทวนและตรวจแกไขผลงาน ( x = 4.23,  S.D. = 0.56)  
และขอท่ี  13   ขั้นนําเสนอเนื้อหา  ( x  = 4.20,  S.D. = 0.63)

ดังนั้นจากผลการวิเคราะหตารางท่ี 12 แสดงใหเห็นวา  โดยภาพรวมนักเรียนมีความ   
คิดเห็นในระดับดีตอแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี  
3
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67

บทที่ 5
สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษของนักเรียน  
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานลาดวิทยา อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุร”ี เปนการวิจัยเชิง
ทดลอง (experimental research) มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ
การใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ  เปรียบเทียบทักษะในการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 กอนและหลังการใชแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษท่ี  ผูวิจัย
สราง และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษกลุม       
ตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี ้   คือ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษหลัก
11 (อ 017) ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2546 โรงเรียนบานลาดวิทยา อําเภอบานลาด  จังหวัด
เพชรบุร ี โดยการสุมหองเรียน 1 หอง  ดวยวิธีการสุมอยางงาย  ไดกลุมตัวอยางจํานวน 44 คน  

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ
1. แบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ  และแผนการสอนการใชแบบฝก

ทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ  สําหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปท่ี  4 จํานวน 15 บท       
โดยการสรางจากหลักสูตรภาษาอังกฤษ  ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  พุทธศักราช  2539  ท่ีคัดเลือก
โดยผูเช่ียวชาญ  ซ่ึงมีความยากงายพอเหมาะกับระดับการศึกษาของผูเรียน  ซ่ึงยึดแนวคิดและแนว
สรางกิจกรรมทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ จากนักสอนภาษาไดแก  เบลลาเพียร 
(Bellafiore 1996)  บีชและคณะ  (Beech and others 1984)  กูธและชัชเตอร  (Guth and Schuster 
1975) เพตตี้และคณะ  (Petty and others 1969)  ไนลส  และคณะ  (Niles and others 1965)    

2. แบบทดสอบวัดทักษะในการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยม
ศึกษาปท่ี  4   1  ฉบับ จํานวน  50  ขอ  เปนแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก ใชเวลา
ในการทดสอบ  50  นาที  แบบทดสอบแตละขอมีคาความยากงาย  (p)  ระหวาง 0.20 - 0.68 คา
อํานาจจําแนก  (D)  ตั้งแต  0.40  ขึ้นไป  และมีคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบท้ังฉบับเทากับ  0.70

3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอกิจกรรมและแบบฝกทักษะการใช
พจนานุกรมภาษาอังกฤษในแตละบทในดานรูปแบบ  เนื้อหาและกิจกรรม  จํานวน  20  ขอ  ซ่ึงเปน
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับความคิดเห็น  คือ  เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย          
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ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  และมีคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ  
0.75

การดําเนินการทดลอง ผูวิจัยเปนผูดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยางดวยตนเองใน   
ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2546 เริ่มดําเนินการทดลองดวยการทดสอบวัดทักษะในการใช
พจนานุกรมภาษาอังกฤษกอนการใชแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ  โดยใหกลุม   
ตัวอยางทดลองใชแบบทดสอบวัดทักษะในการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ  ท่ีผูวิจัยสรางขึ้นและ
หาคุณภาพแลวจากนั้นใหกลุมตัวอยาง  ไดทําแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษดวย 
ตนเองท้ังหมด 15 บทเรียน  เม่ือนักเรียนทําแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษแตละบท
จบแลวใหนักเรียนทําแบบทดสอบทายบทเรียน  และแบบสอบถามความคิดท่ีมีตอแบบฝกทักษะ     
การใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ  และเม่ือนักเรียนทําแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมครบท้ัง       
15  บทแลว  จึงทดสอบวัดทักษะในการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษหลังเรียนของกลุมตัวอยางโดย
ใชแบบทดสอบฉบับเดียวกับแบบทดสอบกอนเรียน  จากนั้นจึงนําคะแนนท่ีไดจากการทํา 
แบบทดสอบทายบทเรียนท้ัง 15 บท และคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบวัดทักษะในการใช
พจนานุกรมกอนและหลังเรียนมาวิเคราะห  โดยวิธีทางสถิติเพ่ือตรวจสอบ  สมมุติฐาน  กลาวคือ  
หาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษโดยใชเกณฑ  75 / 75 จากสูตร  
E1 / E2  (ชัยยงค  พรหมวงศ และคณะ 2520 : 136 – 137)  เปรียบเทียบความสามารถในการใช 
แบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมของกลุมตัวอยางกอนและหลังการใชแบบฝกทักษะการใช
พจนานุกรมภาษาอังกฤษ  โดยใชสถิติ t-test แบบจับคู  และวิเคราะหความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง
ท่ีมีตอแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรม   โดยการหาคาเฉล่ีย  ( X )  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
(S.D.)  แลวนําไปแปลความหมายคาระดับตามเกณฑท่ีกําหนดให

สรุปผลการวิจัย
1. ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษอยูในเกณฑ จาก

ผลการวิเคราะหขอมูลจากคะแนนแบบทดสอบรายบทไดคะแนนรอยละ  77.12  และคะแนนแบบ
ทดสอบหลังเรียนไดคะแนนคิดเงินรอยละ 75.59 ดังนั้นประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการใช
พจนานุกรมภาษาอังกฤษมีคาเทากับ  77.12/75.59  ซ่ึงอยูในเกณฑท่ีกําหนดไว  คือ  75/75  จึงแสดง
วาแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ  อยูในเกณฑซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี  1

2. ความสามารถในทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางหลัง      
การทดลองสูงกวากอนทดลองตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  โดยคาเฉล่ียของ
คะแนนหลังการทดลองใชแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ  เทากับ 37.80  คะแนน  
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ซ่ึงสูงกวา คาเฉล่ียของคะแนนกอนการทดลองใชแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษเทา
กับ  13.30  คะแนน  ดังนั้นแสดงวาความสามารถในการใชแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษา
อังกฤษของกลุมตัวอยางหลังการใชใชแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษท้ัง 15 บท  
สูงกวาทักษะในการใชพจนานนุกรมภาษาอังกฤษกอนใชแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษา
อังกฤษซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี  2

3. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรม
ภาษาอังกฤษ สามารถสรุปผลการวิจัยไดวา นักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีตอแบบฝกทักษะการใช
พจนานุกรมภาษาอังกฤษ  โดยมีคะแนนเฉล่ียเทากับ  4.30 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี  3  จาก
การศึกษาระดับความคิดเห็นของนักเรียนไดแบงออกเปน  3  ดาน  ไดแก  ดานรูปแบบ  ดานเนื้อหา  
และดานกิจกรรม ท่ีไดรับจากแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ  ผลการวิเคราะหพบวา

ดานท่ีมีคาสูงสุดไดแกดานกิจกรรม  ข  (กิจกรรมอ่ืนๆ) ( x  =  4.32, S.D = 0.34)  
สวนดานท่ีไดคาเฉล่ียสูงสุดไดแก  ดานรูปแบบ  ( x  =  4.25,  S.D = 0.30)  และเม่ือพิจารณารายบท
พบวา  บทท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  คือ  บทท่ี  8 Illustrative Sentences  ไดคะแนนเฉล่ียรอยละ  4.38  และ        
บทท่ี  15  Other information / Nations/Languages and Measurement  ไดคะแนนเฉล่ียรอยละ  4.38  
บทท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุดคือ  บทท่ี   10 Idioms  ไดคะแนนเฉล่ียรอยละ  4.11  เม่ือพิจารณารายขอจาก
แบบฝกท้ัง  15  บท  โดยภาพรวมพบวา  ขอท่ีไดคาเฉล่ียสูงสุด  คือ  ขอท่ี  20  กิจกรรมในแบบฝก
เปดโอกาสใหขาพเจาไดทํางานรวมกับเพ่ือน  ( x  =  4.41,  S.D = 0.60)  สวนขอท่ีไดคาเฉล่ียต่ําสุด
รายขอไดแก  ขอท่ี  4  กิจกรรมและแบบฝกสอดคลองและตอเนื่องกัน  ( x  =  4.16,  S.D = 0.58)

3.1 ดานรูปแบบโดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นตอรูปแบบของแบบฝกทักษะ
การใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ  อยูในระดับสูง  ( x  =  4.28,  S.D = 0.30)  โดยแตละประเด็นมีคา
ระดับความคิดเห็นเฉล่ียเรียงตามลําดับดังนี ้ ตัวอักษรอานงายและชัดเจน  ( x  =  4.39,  S.D = 0.56)       
การนําเสนอกิจกรรมแตละขั้นตอนมีความชัดเจน  ( x  =  4.35,  S.D = 0.56)  รูปภาพสวยงามและ
เหมาะสมกับเนื้อหา ( x  = 4.34,  S.D = 0.54)  ส่ือการสอนประกอบบทเรียนนาสนใจและสอดคลอง
กับเนื้อหา  ( x  =  4.27,  S.D = 0.60)  ลําดับขั้นตอนของบทเรียนไดเหมาะสมเนื้อหาครบถวนและ
ครอบคลุม  ( x  =  4.27,  S.D = 0.54)  ระบุจุดประสงคในการเรียนไวชัดเจนมีคําช้ีแจงเขาใจงายไม
ซับซอน  ( x  =  4.24,  S.D = 0.62)  มีตัวอยางและคําอธิปบายประกอบชัดเจนเขาใจงาย  ( x  =  4.18, 
S.D = 0.57)  กิจกรรมและแบบฝกสอดคลองและตอเนื่องกัน  ( x  =  4.16,  S.D = 0.58)

3.2 ดานเนื้อหา โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นตอเนื้อหาของแบบฝกทักษะ
การใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษอยูในระดับสูง  ( x  =  4.32,  S.D = 0.40)  แตละประเด็นมีคาระดับ
ความคิดเห็นเฉล่ียเรียงตามลําดับดังนี้ วงคําศัพทและหนาท่ีทางภาษาเหมาะสมกับระดับช้ันเรียน
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ของผูเรียน  ปริมาณเนื้อหาเหมาะสมกับเวลาเรียน  ( x  =  4.40,  S.D = 0.60)  เนื้อหาของบทเรียน
เหมาะสมกับความตองการของผูเรียนและสอดคลองกับจุดประสงค  ( x  =  4.29,  S.D = 0.56)   บท
เรียนมีระดับความยากงายเหมาะสมกับระดับช้ันเรียนของผูเรียน  ( x  =  4.27,  S.D = 0.60)

3.3 ดานกิจกรรม  โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นตอกิจกรรมของแบบฝก
ทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ  อยูในระดับสูง  ( x  =  4.32,  S.D = 0.23)  แตละประเด็นมี
ระดับความคิดเห็นเฉล่ียเรียงตามลําดับดังนี ้ กิจกรรมในแบบฝกเปดโอกาสใหขาพเจาไดทํางานรวม
กับเพ่ือน( x  =  4.41,  S.D = 0.60)   กิจกรรมในแบบฝกชวยใหขาพเจามีความรูทางภาษาเพียงพอท่ี
จะทํา      กิจกรรมในขั้นสรางผลงาน  ( x  =  4.38,  S.D = 0.58)  กิจกรรมในแบบฝกเปนกิจกรรมท่ี
ขาพเจาไดติดตอส่ือสารในส่ิงท่ีมีความหมาย  ( x  =  4.37,  S.D = 0.59)  ขั้นเตรียมความพรอมกอน
เรียน  (warm–up) ชวยใหขาพเจามีความรูทางคําศัพทและสํานวนท่ีจะทํากิจกรรมในขั้นตอไป ( x  =
4.33,  S.D = 0.60)  กิจกรรมในขั้นประเมินผล  (evaluation)  ชวยใหขาพเจาประเมินความรูในส่ิงท่ี
ไดเรียนมา  ( x  =  4.35,  S.D = 0.58)  ขั้นฝกหัด  (practice)  มีแบบฝกหัดเพียงพอในการฝกฝน       
โครงสรางไวยากรณท่ีไดเรียนมา  ( x  =  4.30,  S.D = 0.57)  กิจกรรมในแบบฝกชวยใหขาพเจาได
ฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ( x  = 4.28, S.D = 0.53) กิจกรรมทบทวนและตรวจแกไข
ผลงาน  ชวยใหขาพเจาและเพ่ือนปรับปรุงแกไขผลงานใหสมบูรณ  ( x  =  4.23,  S.D = 0.56)  ขั้นนํา
เสนอเนื้อหา  (presentation)  มีคําอธิบายและใหตัวอยางการใชโครงสรางไวยากรณชัดเจน  ( x  =  
4.20,  S.D = 0.63)     

การอภิปรายผล
จากผลการวิเคราะหขอมูล  สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังตอไปนี้   
1. จากผลการวิจัยขอท่ี 1 ท่ีพบวา แบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ     

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  4  ท่ีสรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 77.12 / 75.59   และถือวามี  
ประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ โดยพบวาคาประสิทธิภาพตัวแรกสูงกวาคาประสิทธิภาพตัวหลัง  
กลาวคือ นักเรียนสามารถทําแบบทดวัดทักษะในการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษไดคะแนนเฉล่ีย 
( x  =  77.12)  สูงกวาคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน  ( x  =  75.19)  เปนผลการวิจัยท่ี
สอดคลองกับงานวิจัยของ  สุทธิดา  พรจําเริญ  (2540)  อารีย  สุวรรณทัศน  (2540)  และกันตดนัย    
วรจิตติพล  (2542)  ท่ีพบวาคาประสิทธิภาพของบทเรียนท่ีสรางขึ้นสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว  และ
คาประสิทธิภาพตัวแรกสูงกวาคาประสิทธิภาพตัวหลัง   ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้

1.1 แบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษท่ีสรางขึ้นเปนส่ือการเรียน     
การสอนจริงท่ีใกลตัวผูเรียน และมีสวนชวยในการพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษไดจริง และจําเปน
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อยางยิ่งตอการเรียนภาษาอังกฤษ ทําใหผูเรียนมีความสนใจในทักษะการใชพจนานุกรมภาษา
อังกฤษมากขึ้น โดยเฉพาะบทท่ี 8 เรื่องIllustrative Sentences เปนเรื่องของตัวอยางประโยค และ
บทท่ี 15 เรื่อง Other information / Nations/Languages and Measurement เปนเรื่องท่ีนักเรียนให
ความสนใจมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับความคิดของเบลลาเฟยร (Bellafiore 1969 : 386-384) บีช 
และคณะ (Beech and others 1984 : 354-359) อันเดอรฮิล (Underhill 1982 : 13-25) กูธ และ 
ชัสเตอร (Guth and Schuster 1975 : 56-59) ซ่ึงกลาววา พจนานุกรมภาษาอังกฤษมีสวนประกอบ
มากมายท่ีเปนประโยชนตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

1.2  แบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ  เปนแหลงรวบรวมความหมาย
ของคําศัพทจึงเปนประโยชนอยางยิ่งตอการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษ ดังนั้นนักเรียนจึงมองเห็นถึง    
ความจําเปนและความสําคัญของพจนานุกรมภาษาอังกฤษ สงผลใหนักเรียนสนใจตอแบบฝกและ
เห็นคุณคาของแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษท่ีผูวิจัยสรางขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับงาน
วิจัยของ ฟอกซ  (Fox 1998 : 153-156) กลาววา พจนานุกรมชวยใหนักศึกษาเขาใจคําศัพทและ
สามารถนําคําศัพทไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน เนช่ัน (Nation 1998 : 65-69) กลาววา 
พจนานุกรมเปนส่ือการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหนักเรียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษไดในระดับเปนท่ี
นาพอใจ และสามารถนําคําศัพทไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันได

1.3  แบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ  สรางขึ้นตามขั้นตอนของการ
ศึกษาจากหลักสูตรภาษาอังกฤษมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2539 และศึกษาตามแนวคิดและ
แนวการสรางกิจกรรมทักษะการใชพจนานุกรมจากนักสอนภาษาของ เบลลาเฟยร (Bellafiore 
1969) บีช และคณะ (Beech and others 1984) กูธและชัสเตอร (Guth and Schuster 1975) เพตตี้และ
คณะ (Petty and others 1969) ไนลสและคณะ (Niles and Others 1965) เปนแบบฝกท่ีประกอบดวย
ขั้นตอนท่ีเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษอยางตอเนื่องตามลําดับ
จากกิจกรรมท่ีงายไปหายาก เริ่มตั้งแต ขั้นเตรียมความพรอมกอนเรียน เปนการกระตุนใหนักเรียน
นําส่ิงท่ีคุนเคยอยูแลวมาทําความเขาใจบทเรียน รวมท้ังเปนการเตรียมความพรอมในเรื่องคําศัพท
และสํานวนภาษาท่ีจําเปนตองใชในการทํากิจกรรมขั้นตอไป ในขั้นนําเสนอ เปนขั้นใหนักเรียนได
เรียนรูในเนื้อหาโดยการทําความเขาใจในเนื้อหาใหมากขึ้น ขั้นฝกหัด นักเรียนไดฝกทักษะการใช
พจนานุกรมภาษาอังกฤษท่ีหลากหลาย ขั้นสรางผลงาน นักเรียนไดฝกการสรางภาษาดวยตัวเองและ
ฝกการคนหาคําศัพทในพจนานุกรมดวยตัวเองและสามารถนําไปใชไดจริง และทายสุดขั้น
ประเมินผลโดยการทดสอบทายบทเรียนเพ่ือวัดและประเมินผลความกาวหนาในการฝกทักษะการ
ใชพจนานุกรม นักเรียนทําแบบทดสอบทายบททันที ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฏีความสัมพันธเช่ือมโยง
(connectionism) ของ ธอรนไดค (Thorndike) กลาวคือผูเรียนจะตอบสนองตอส่ิงเราไดดีในระยะ
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เวลาใกลเคียงกัน ส่ิงเราในท่ีนี้ก็คือแบบทดสอบ จึงเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหนักเรียนสามารถทํา
คะแนนจากแบบทดสอบทายบทเรียนไดสูงกวาแบบทดสอบหลังการเรียนดวยการใชแบบฝกทักษะ
การใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ

1.4 ในการทําแบบทดสอบรายบท นักเรียนไมวิตกกังวลมากนัก เนื่องจากนักเรียน
ไดทําแบบฝก  แบบทดสอบรายบทเปนการวัดความสามารถทางทักษะการใชพจนานุกรม ซ่ึงมี
จํานวนขอสอบบทละ 10 ขอ สวนแบบทดสอบหลังเรียนเปนการวัดความสามารถทางทักษะการใช
พจนานุกรมทุกจุดประสงคท่ีเรียนมา จึงมีจํานวนขอสอบหลากหลายประเด็นหลายขอและตองใช
เวลาในการทําแบบทดสอบนานกวา  นักเรียนจึงอาจเกิดความเครียดวิตกกังวลวาจะทําแบบทดสอบ
ไดไมด ี ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของคัดชูเกียน-บ็อกลี (Kutchukian-Boxley 1993 : 4256-A)  ท่ีได
ทําการศึกษาถึงผลของความวิตกกังวลตอการเรียนรูและความสามารถในการทําแบบทดสอบของ
นักศึกษาระดับวิทยาลัย ผลการวิจัยพบวา ความวิตกกังวลมีความสัมพันธกับความสามารถในการทํา
แบบทดสอบอยางเปนเสนโคง กลาวคือ นักศึกษาท่ีมีความวิตกกังวลต่ําทําคะแนนในการสอบไดท้ัง
สูงมากและต่ํามาก สวนนักศึกษาท่ีมีความวิตกกังวลปานกลางและสูงทําคะแนนในการสอบไดใกล
เคียงกับคะแนนเฉล่ีย ซ่ึงแสดงใหเห็นวา ความวิตกกังวลมีผลลบตอความสามารถในการทํา
แบบทดสอบ นักเรียนจึงทําคะแนนแบบทดสอบรายบทไดสูงกวาคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน

2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษของ      
นักเรียนกลุมตัวอยางหลังจากไดรับการฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษสูงกวาความ
สามารถในการฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษกอนไดรับการฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ 0.00 ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไวอาจเนื่องจากสาเหตุตอไปนี้

2.1 เนื่องจากแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษท่ีสรางขึ้น ไดผานการ
คัดเลือกทักษะการใชพจนานุกรมท่ีจําเปนและนักเรียนควรรู  โดยพิจารณาการคัดเลือกเพ่ือหาท่ีนํา
มาสรางแบบฝกจากนักสอนภาษาประกอบดวย  เบลลาเฟยร  (Bellafiore 1969) บีช และคณะ  
(Beech and others)  กูธและชัชเตอร  (Guth and Schuster)  เพตตี้ และคณะ (Petty and others 1989)
เนลสและคณะ  (Niles and others 1965)  เคมบริจ  (Cambridge 1995) ออกฟอรด (Oxford 1999)  ท่ี
ไดกลาวถึงทักษะการใชพจนานุกรมดานตางๆ แลวผูวิจัยจึงไดนําทักษะดานตางๆ ท่ีนักสอนภาษา
กลาวถึงมาสังเคราะหแลวนํามาสรางเปนแบบฝกจํานวน  15  บท  จากนั้นผูวิจัยจึงเรียงลําดับความ
ยากงายของแบบฝกจากบท่ี  1  ถึงบทท่ี  15  โดยยึดลําดับหัวขอของทักษะการใชพจนานุกรมดาน
ตางๆ ท่ีนักสอนภาษาไดกลาวถึง  และในรูปแบบของแบบฝกนั้นผูวิจัยไดนําเสนอขั้นตอนการสอน
ตามแนวทางของ จอหนสัน  และมอรโรว  (Johson and Morrrow 1981 : 72 - 77)  และฮารเมอร 
(Harmer 1990 : 45 - 46) โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้  1.  ขั้นเตรียมความพรอม  (warm-up)                 
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2.  ขั้นนําเสนอเนื้อหา  (presentation)   3.  ขั้นฝกหัด (practice)    4.  ขั้นสรางผลงาน  (production)  
และขั้นประเมินผล (evaluation) ขณะเดียวกันแบบฝกหัดท่ีใชในบทเรียนเปนเอกสารจริง (authentic  
terial)   ซ่ึงเปนส่ิงท่ีนักเรียนไดพบเห็นไดจริงในชีวิตประจําวัน

2.2 แบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษสรางขึ้นตามแนวคิดของนักสอน
ภาษา อาทิเชน  เบลลาเฟยร (Bellafiore 1969) บีช และคณะ (Beech and others 1984) เปนแบบฝกท่ี
ไดผานขั้นทดลองหาประสิทธิภาพและปรับปรุงแกไขถึง 2 ขั้น คือ ขั้นทดลองรายเดี่ยว และขั้น
ทดลองกลุมเล็ก เพ่ือนําไปใชในขั้นการทดลองภาคสนาม เปนแบบฝกท่ีประกอบดวยกิจกรรมท่ี
หลากหลาย เพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษอยางตอเนื่อง 
เพ่ือใหเกิดความเขาใจ สามารถแยกแยะ ถายโอน รวบรวมและประเมินผลทักษะการใชพจนานุกรม
ภาษาอังกฤษได นอกจากนี้ในแตละกิจกรรมยังสอดแทรกการวิธีฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษา
อังกฤ เพ่ือใหผูเรียนฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ อยางมีจุดมุงหมายและสามารถนําวิธี
ท่ีเหมาะสมไปประยุกตใชในการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษในสถานการณจริง ซ่ึงจะชวยให     
การใชพจนานุกรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังคํากลาวของยอรกี้ (Yorky 1969 : 258; 1974 : 16-
18) กลาววา ควรสนับสนุนและสงเสริมใหผูเรียนท่ีไมใชเจาของภาษาใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ-
อังกฤษ  เพ่ือเพ่ิมเติมความรูดานภาษาและวัฒนธรรม สเปชและสเปช (Spache and Spache 1997 : 
425-426) กลาววา การใชพจนานุกรมเปนการฝกนิสัยการวิเคราะหคําศัพทใหเปนระบบ นอกจากนี้
แบบฝกยังประกอบไดดวยกิจกรรมตางๆท่ีสนับสนุนใหนักเรียนไดฝกทักษะการใชพจนานุกรมใน
สถานการณจริง เชน บทท่ี 4 เรื่อง Parts of Speech (ชนิดของคํา) ซ่ึงนักเรียนสามารถหาประเภท
ของคําไดจากพจนานุกรมเพ่ือประโยชนในการวิเคราะหคําจากบทอานท่ีพบในชีวิตประจําวัน หรือ
เลือกใชประเภทของคําใหถูกตองสําหรับทักษะการพูดและการอาน เปนตน เนนใหผูเรียนใชภาษา
ในรูปแบบบูรณาการทักษะภาษา หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา การเรียนแบบทักษะสัมพันธโดยเนนท่ี
ทักษะการใชพจนานุกรม ตัวอยางเชน การใหนักเรียนฝกการใชพจนานุกรมโดยเปดพจนานุกรมจน
เกิดการเขาใจและใชไดจริงในสถานการณจริง สอดคลองกับแนวคิดของ นูแนน(Nunan 1995 : 
131-132) และ สุมิตรา อังวัฒนกุล (2537 : 107-111) ท่ีเสนอวาควรทําการเรียนการสอนดวยทักษะ
สัมพันธ เพ่ือใหใกลเคียงกันกับการใชทักษะภาษาแบบรวมในชีวิตประจําวันใหมากท่ีสุด จากการ
ทําแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ  และฝกทําแบบทดสอบถึง 15 บทเรียน ทําใหเกิด
ความชํานาญตามกฎแหงการฝกหัด (Law of Exercise) ของธอรนไดค (Throndike) ท่ีกลาววา      
การกระทําใดๆก็ตาม หากไดรับการฝกฝนหรือกระทําบอยๆจะทําใหเกิดความคลองแคลวและ
สามารถทําแบบทดสอบวัดทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษหลังเรียนไดสูงกวากอนการเรียน
ดวยแบบฝก
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2.3 เนื่องจากแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษไดสรางภาระงานใหกับ      
นักเรียนไดฝกการพัฒนาทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ท่ีหลากหลายอยางมีจุดมุงหมายแลว
นําเทคนิคตางๆ ท่ีไดจากกิจกรรมทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษในการทําแบบฝกมาเสริม
ความรูและความเขาใจเดิมของนักเรียนในดานท่ีนักเรียนมีความสนใจอยูเปนพ้ืนเดิม ทําใหนักเรียน
สามารถสรุปความเขาใจในเนื้อหา เขาใจในวิธีการใชพจนานุกรม เขาใจวิธีการเปดพจนานุกรม ถึง
แมจะมีปญหาทางดานภาษาบางก็ตาม ดังนั้นแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษจึงเปน
ส่ือจูงใจใหนักเรียนมีความกระตือรือรน มีความพอใจในการเรียน นักเรียนรูจักเช่ือมโยงการใช
พจนานุกรมภาษาอังกฤษทําใหความสามารถทางการเรียนสูงในการสอบตามจุดประสงคซ่ึง       
สอดคลองกับงานวิจัยของ เนช่ัน (Nation 1998 : 65-69) เบนสัน (Benson 1998 : 84-91) และ ฟอกซ 
(Fox 1998 : 153-156) ท่ีกลาววา  ทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ  สามารถพัฒนาการเรียนรู
ภาษาอังกฤษใหดีขึ้น

2.4 เนื่องจากการสอนแบบฝกเปนกระบวนการ ซ่ึงเนนใหนักเรียนใชความคิด      
ดังเชน  ริทช่ี  (Ritchy 1986) หรือขอบขายการสอนท่ีกําหนดขึ้น เพ่ือใชในการพัฒนากระบวนการ
เรียนรูและประเมินและประเมินผลตามจุดประสงคและสถานการณท่ีตองการซ่ึงสงผลใหการเรียน
การสอนในแตละหนวยของแตละวิชางายขึ้น

2.5 แบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษนี้สรางขึ้นอยางสอดคลองกับ
หลักจิตวิทยาการเรียนรู (Learning Psychology) กลาวคือ ในการสรางแบบฝกผูวิจัยไดศึกษาหลัก
การตางๆ   เกี่ยวกับจิตวิทยาการเรียนการสอนและการสรางแบบฝก  ดังนี้

2.5.1 สํารวจความตองการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษของผูเรียน โดยใชแบบ
สํารวจ

2.5.2 คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลในเรื่องรูปแบบการเรียนรู นักเรียน
แตละคนมีรูปแบบการเรียนรูท่ีไมเหมือนกันซ่ึงสงผลโดยตรงกับผลการเรียนรู ถาผูเรียนมีรูปแบบ
การเรียนรูท่ีดีเขาก็จะประสบความสําเร็จในการเรียน (แสงเดือน ทวีสิน 2539 : 84) ผูเรียนบางคน
ชอบการเรียนแบบรวมมือ แบบมีสวนรวม แบบพ่ึงพา เปนตน การสรางแบบฝกจึงจัดใหมีท้ัง       
กิจกรรมเดี่ยว  กิจกรรมคู  และกิจกรรมกลุม  เพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษาบทเรียนดวยตนเอง
อยางเปนอิสระ เพ่ือฝกทักษะการใชพจนานุกรมรวมกันเปนคูและเปนกลุม โตตอบกันในการใช
พจนานุกรม พูดรวมกัน การแสดงความคิดเห็นรวมกันในการฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษา
เพ่ือใหนักเรียนไดชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และชวยใหประสบความสําเร็จในผลงาน ท้ังนี้เพ่ือตอบ
สนองความแตกตางเรื่องการเรียนรู
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2.5.3  การไดลงมือปฏิบัติจริง (Learning by Doing) กิจกรรมในแบบฝกเปด
โอกาสใหผูเรียนฝกทักษะอยางเพียงพอ โดยจัดกิจกรรมท่ีฝกใหนักเรียนไดฝกปฏิบัตทัิกษะการใช
พจนานุกรมภาษาอังกฤษอยางเปนธรรมชาติ  จนนักเรียนสามารถใชพจนานุกรมไดในสถานการณ
จริง

2.5.4  การใหรูผลการปฏิบัติ (Law of Effect) ถาผลท่ีไดรับจากปฏิบัติเปนท่ี
พึงพอใจ บุคคลนั้นมีแนวโนมท่ีจะทําพฤติกรรมนั้นตอไป แบบฝกจึงจัดกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหผู
เรียนไดคิด และใชความพยายามของตนเพ่ือส่ือความหมายท่ีตนตองการ โดยมีผูสอนคอยแนะนํา
ชวยเหลือและใหกําลังใจ การชวยใหผูเรียนรูขอบกพรองและแกไขขอบกพรองดวยตนเอง จะชวย
ใหผูเรียนมีเจตคติทางบวกในการใชพจนานุกรม จะเห็นวาหลักการทางจิตวิทยาการเรียนรูเปน
องคประกอบสําคัญท่ีทําใหแบบฝกมีประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะการใชพจนานุกรมภาษา
อังกฤษ และสงผลใหนักเรียนทําคะแนนการสอนหลังเรียนดวยแบบฝกไดสูงกวากอนเรียน

3. จากผลการวิจัยขอท่ี 3 ท่ีพบวา นักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีตอแบบฝกทักษะการใช
พจนานุกรมภาษาอังกฤษ  กลาวคือ  มีคาคะแนนเฉล่ีย  อยูระหวาง  4.30  ซ่ึงสามารถอภิปรายได
ดังนี้

3.1 ดานรูปแบบพบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอรูปแบบของแบบฝกทักษะการใช
พจนานุกรมภาษาอังกฤษ โดยภาพรวมในระดับดี  ( x = 4.28) เม่ือพิจารณาขอความในการประเมิน
ความเห็นในแตละขอพบวามีคาเฉล่ียเรียงตามลําดับดังนี ้  ขอท่ี  1  ดานตัวอักษรอานงายและชัดเจน  
( x  =  4.39)  ขอท่ี  3  การนําเสนอกิจกรรมแตละขั้นตอนมีความชัดเจน  ( x  =  4.35)  สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ  เกศิน ี  บูรณกิจ  (2534 : 56 – 57)  และสมใจ  สืบวัฒนพงษกุล  (2537 : 98) ท่ีพบ  
คาการนําเสนอเนื้อหาแตละขั้นตอนอยางเปนระบบเหมาะสมกับความสนใจของนักเรียน  เปนส่ิง
สําคัญประการหนึ่งท่ีสงเสริมใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจ กระตือรือรนในการทําแบบฝกหัดเพ่ือพัฒนา
ทักษะทางภาษาของตน  แนวคิดดังกลาวสอดคลองกับทัคเกอร  (Tucker 1975, อางถึงใน เสง่ียม    
โตรัตน  2534 : 78)  ท่ีกลาววา  การจัดลําดับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนตองคําถึงถึง
ระบบการจัดลําดับขั้นตอนของบทเรียนในแตละบท ซ่ึงแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษา
อังกฤษ   ผูวิจัยสรางและพัฒนาขั้นตอนของหลักสูตรภาษาอังกฤษมัธยมศึกษาตอนปลาย            
พุทธศักราช  2539  และจากนักสอนภาษาไดแก  เบลลาเฟยร  (Bellafiore  1966)  บีช  และคณะ  
(Beech and others 1984)  กูธ  และชัตเตอร  (Guth and Schuster 1975)  เบตตี้  และคณะ  (Petty and 
others 1969)  และไนลส  และคณะ  (Niles and Others 1965)  ขอ 2  รูปภาพสวยงามและเหมาะสม
กับเนื้อหา  ( x  =  4.34)  ขอ  5 ส่ือการสอนประกอบบทเรียนนาสนใจและสอดคลองกับเนื้อหา  ( x
=  4.28)  ขอ  6  ลําดับขั้นตอนของบทเรียนไดเหมาะสมเนื้อหาครบถวนครอบคลุม ( x  =  4.28)    
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ขอ 7 ระบุ  จุดประสงคในการเรียนไวชัดเจนมีคําช้ีแจงเขาใจงายไมซับซอน  ( x  =  4.24)  ขอ  8  มี
ตัวอยางและคําอธิบายประกอบชัดเจนเขาใจงาย  ( x  =  4.18)  ขอ 4  กิจกรรมสอดคลองและตอเนื่อง
กัน          ( x  =  4.16)  สอดคลองกับท่ี สเกียรโซ  (Skierso 1991 : 448 - 449) กลาวถึงการเลือกและ
ประเมินแบบเรียนในเรื่องการจัดพิมพและออกแบบเรียนวาแบบเรียนท่ีดีควรมีการพิมพตัวอักษร  
และภาพประกอบอยางชัดเจนและเขาใจงาย  มีการรวบรวมเนื้อหาอยางมีระบบและชัดเจน  ตลอด
จนรูปภาพประกอบ  ควรมีความสัมพันธกับเนื้อหาโดยตรงและพิมพอยูในตําแหนงใกลเคียงกับ  
เนื้อหาพอท่ีจะชวยใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาได  และสอดคลองกับผลการวิจัยของ ศศิธร จางภากร  
(2531 : 83)  เกศิน ี บูรณกิจ  (2534 : 56 – 57)    และสมใจ  สืบวัฒนพงษกุล  (2537 : 98)  ท่ีพบวา  
แบบฝกท่ีมีการจัดพิมพท่ีดี  กลาวคือ  มีการพิมพตัวอักษรและรูปภาพอยางชัดเจน  มีการนําเสนอ
เนื้อหาแตละขั้นตอนอยางเปนระบบและมีรูปภาพประกอบสวยงามเหมาะสมวัยและความสนใจ
ของนักเรียน  ตลอดจนเปนรูปภาพท่ีชวยใหนักเรียนสามารถเขาใจเนื้อเรื่องเปนส่ิงสําคัญ        
ประการหนึ่งท่ีสงเสริมใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจและความกระตือรือรนในการทําแบบฝกเพ่ือพัฒนา
ทักษะภาษาของตน

3.2 ดานเนื้อหาท่ีพบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอเนื้อหาของแบบฝกโดยภาพรวม
อยูในระดับดีมาก ( x  =  4.32)  โดยแตละประเด็นไดคาระดับเฉล่ียเรียงตามลําดับคือ  ขอ  11          
วงคําศัพทและหนาท่ีทางภาษาเหมาะสมกับระดับช้ันเรียนของผูเรียน  ( x  =  4.40)  ขอ  9  เนื้อหา
ของบทเรียนเหมาะสมกับความตองการของผูเรียนและสอดคลองกับจุดประสงคตรงกับ               
ขอเสนอแนะ ของกริฟฟทส  (Griffiths 1995 : 50 – 51)  เสนอวา  เอกสารการสอนท่ีดีควรมีเนื้อหา
ท่ีเหมาะสมกับวัตถุประสงคในการเรียน เนื้อหาทันสมัยเหมาะกับระดับช้ันและอายุของผูเรียน     
เนื้อหายังตองมีการพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ซ่ึงคิซิลเลอรมาค (Kizilirmak 
1991 : 45 – 47)  กลาวเสริมวา แบบฝกท่ีดีควรสอดคลองกับความตองการของผูเรียน  มีเนื้อหา    
ทันสมัย  นาสนใจ  ขอ  10  บทเรียนมีระดับความยากงายเหมาะสมกับระดับช้ันเรียนของผูเรียน    
( x  =  4.27)  สอดคลองกับความคิดเห็นของแกรนท (Grant 1987 : 100)  ท่ีกลาววา  แบบฝกไมควร
ยากหรืองายเกินไป กลาวคือ  ควรมีความยากพอท่ีจะกระตุนใหนักเรียนมีความตองการจะประสบ
ความสําเร็จ  และมีความงายพอท่ีนักเรียนจะสามารถไดรับความภูมิใจจากผลงานของตนได

3.3 ดานกิจกรรมท่ีพบวา  นักเรียนมีความคิดเห็นตอกิจกรรมของแบบฝกโดยภาพ
รวมอยูในระดับดีท่ีสุด  ( x  =  4.32)  โดยพิจารณาขั้นตอนของกิจกรรมในแบบฝกไดแก  ขั้นเตรียม
ความพรอมกอนเรียน  (warm – up)  ขั้นนําเสนอเนื้อหา (presentation) ขั้นฝกหัด  (practice)         
ขั้นสรางผลงาน  (production)  และขั้นประเมินผล  (evaluation)  พบวาขั้นท่ีไดคาระดับเฉล่ียสูงสุด  
ไดแก  สรางผลงาน  ( x  =  4.38)  ท่ีเปนเชนนี้อาจเนื่องมากจากนักเรียนเพลิดเพลินกับการท่ีไดฝก
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ทักษะการใชพจนานุกรมดวยตนเองหลังจากท่ีผานการเรียนในขั้นนําเสนอและขั้นฝกหัด  สงผลให
ขั้นสรางผลงานทําไดคลองแคลวมากขึ้น  มีผลใหนักเรียนช่ืนชอบกับขั้นสรางผลงาน สอดคลองกับ
งานวิจัยของ  สเกียรโซ  (Skierso 1991 : 445)  ท่ีกลาววา  แบบฝกท่ีดีตองมีกิจกรรมท่ีสามารถ
ปฏิบัติไดจริง  ซ่ึงตรงกับนักเรียนมีความคิดเห็นในดานนี้สูงท่ีสุด  สวนขั้นท่ีไดคาระดับเฉล่ียต่ําสุด
ไดแก  ขั้นนําเสนอเนื้อหา ( x  = 4.20) ในประเด็นท่ีวา มีคําอธิบายและใหตัวอยางการใช           
โครงสรางไวยากรณ  ชัดเจนและเขาใจงาย   อาจเนื่องมากจากวา  บางบทเรียนมีคําศัพทยากไปและ
หัวขอ ซับซอนเกินไปนักเรียนไมเขาใจตัวอยาง  เชน  บทท่ี  10  Idiom เรื่องของสํานวนซ่ึง         
บางสํานวนนักเรียนไมสามารถเขาถึงความหมายได  เพราะวัฒนธรรมของเอเซียกับตะวันตก      
แตกตางกัน  ทําใหนักเรียนเบ่ือหนายและไมเกิดการเรียนรู                  

เม่ือพิจารณาคําถามเกี่ยวกับกิจกรรมอ่ืนๆ ในแบบฝกพบวา  ทุกประเด็นอยูในระดับ
ดี  โดยแตละประเด็นไดคาระดับเฉล่ีย เรียงตามลําดับดังนี้  ขอท่ี  20  กิจกรรมแบบฝกเปดโอกาสให
นักเรียนไดทํางานรวมกับเพ่ือน  ( x  =  4.41)  ขอท่ี  19  กิจกรรมในแบบฝกเปนกิจกรรมท่ีนักเรียน
ไดติดตอส่ือสารในส่ิงท่ีมีความหมาย  ( x  =  4.37)  ขอท่ี  18  กิจกรรมในแบบฝกเปนกิจกรรมท่ี
นักเรียนไดฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ  และขอท่ี  17  กิจกรรมทบทวนและตรวจแก
งานชวยใหนักเรียนและเพ่ือนปรับปรุงแกไขงานใหสมบูรณยิ่งขึ้น  ( x  =  4.23)

การท่ีนักเรียนมีความคิดเห็นตอกิจกรรมแบบฝกเปดโอกาสใหนักเรียนไดทํางาน
รวมกับเพ่ือนสูงท่ีสุด  อาจเนื่องมาจากการท่ีนักเรียนไดทํางานรวมกับเพ่ือน  มีโอกาสเปรียบเทียบ
ผลงานของตนกับเพ่ือน และไดเห็นขอผิดพลาดท่ีเกิดจากความสะเพราของเพ่ือน  อาทิเชน         
การสะกดคํา  การใชสํานวน  เปนตน  สงผลใหนักเรียนตระหนักถึงขอผิดพลาดของตนมากขึ้น      
รูสึกละอายกับความสะเพราของตนและพยายามตระหนักถึงขอผิดพลาดนั้นอีกในครั้งตอไป  
(Xiaochun 1990 : 35)    สวนกิจกรรมทบทวนและแกไขผลงานชวยใหนักเรียนและเพ่ือนปรับปรุง
แกไขผลงานใหสมบูรณ  ไดคาระดับเฉล่ียนอยกวาประเด็นอ่ืนๆ   อาจเนื่องมาจากความจํากัดของ
เวลาในการเรียนการสอน  กิจกรรมในแบบฝกสวนใหญจึงเปนกิจกรรมท่ีเนนใหนักเรียนฝกฝนและ
พัฒนาทักษะการใชพจนานุกรม   เชน  การหาความหมายของคําศัพท  การหาคําช้ีแนะ  ประกอบกับ   
ภาระงานเปนส่ิงท่ียากและซับซอนสําหรับนักเรียน   (ยุพาภรณ  ชาวเชียงขวาง  2537 : 16;  ศศิธร  
จางภากร  2537 : 30; Blake 1997 : 4633 – A)   บางครั้งนักเรียนจึงอาจเกิดความเครียด  ออนลา  
หรือเบ่ือหนายในการทํากิจกรรมดังกลาว อยางไรก็ตามเม่ือเทียบกับเกณฑคาระดับเฉล่ียท่ีกําหนด
ไว  ยังแสดงวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอความหลากหลายและความนาสนใจของกิจกรรมใน
แบบฝกอยูในระดับดีและเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว
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ปญหาที่พบในการวิจัย
ปญหาท่ีพบในการวิจัย มีดังตอไปนี้
1. หัวขอการสอนพจนานุกรมภาษาอังกฤษบางเรื่องยากเกินไปสําหรับผูเรียน เชน 

สํานวน (idioms) เปนส่ิงท่ีไกลตัวผูเรียนและนักเรียนไมมีพ้ืนฐานความรูเดิมมากพอท่ีจะทําความ  
เขาใจสํานวนเหลานี้ได แตเนื่องจากเปนเนื้อหาท่ีบรรจุอยูในพจนานุกรม ทําใหผูสอนจึงจําเปนตอง
สรางบทเรียนขึ้นมา หลังจากการสอนเรื่องนี้จบลงไปแลวพบวาผูเรียนไมเกิดการเรียนรูเทาท่ีควร

2. เนื่องจากแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ท่ีผูวิจัยสรางขึ้นไมไดจัด
เปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษหลัก 11 (อ 017) ผูวิจัยจึงไมสามารถใชเวลา
สวนใหญสอนการใชพจนานุกรมได เพราะถาผูวิจัยนําคาบการสอนวิชาภาษาอังกฤษหลักมาสอน
จะทําใหนักเรียนในแตละหองไดรับความรูไมเหมือนกัน ในขณะเดียวกันนักเรียนหองท่ีผูวิจัยนํา
แบบฝกมาสอนก็จะเรียนเนื้อหาของวิชาภาษาอังกฤษหลัก 11 ไมครบสมบูรณตามจุดประสงคการ
เรียนรูรายวิชา ผูวิจัยจึงตองใชคาบวางมาสอนแบบฝก ซ่ึงนักเรียนสวนใหญไมตองการท่ีจะเรียน
แบบฝกในช่ัวโมงเรียน  จริยธรรมและซอมเสริมซ่ึงเปนเวลาท่ีนักเรียนหองอ่ืนมีกิจกรรมอ่ืนๆ ทํา 
ในขณะท่ีตนเองตองมาเรียนเสริม ทําใหผูเรียนเขาหองเรียนชา ซ่ึงผูสอนแกไขโดยใชเวลาท่ีเหลือให
เกิดประโยชนมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได

3. ในการสรางแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษนั้น ผูวิจัยจําเปนตอง
เลือกหัวขอตางๆ ท่ีจําเปนในการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษมาสรางแบบฝก ซ่ึงพบวาหัวขอสวนใหญท่ี
บรรจุในพจนานุกรมนาสนใจผูวิจัยจึงตองนําหัวขอเหลานั้นมาสรางแบบฝกท้ังท่ีมีความยากบาง
งายบาง สงผลใหแบบฝกบางบทอาจไมนาสนใจและยากเกินไปสําหรับนักเรียน

4. จากการสอบถามและพูดคุยอยางไมเปนทางการ นักเรียนจํานวน 10 คน  ใหเหตุผล
วา เนื้อหาในแบบฝกคอนขางยากและไมนาสนใจ ทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกเบ่ือหนายในบาง
บทเรียน ทําใหคะแนนแบบทดสอบทายบทบางบทเรียนไมคอยดี

5. ในช่ัวโมงเรียนมีนักเรียนจํานวน  7  คน  ไมนําพจนานุกรมมาเรียน ผูสอนแกปญหา
โดยใหยืมจากเพ่ือนมาเรียนกอน แตเม่ือถึงชวงของการทดสอบทายบท นักเรียนไมสามารถยืม
พจนานุกรมจากเพ่ือนได สงผลใหนักเรียนทําใหคะแนนสอบทายบทไดไมดีเทาท่ีควร

6. ในช่ัวโมงเรียนท่ีมีการฝกเปดพจนานุกรม แตมีนักเรียน 12  คน ท่ีไมยอมเปดตาม  
ขั้นตอน แตจะเดาโดยใชความรูพ้ืนฐานบางสวนท่ีมีออกมาใช ทําใหเกิดปญหาไมเปนไปตาม
ขั้นตอนหรือกระบวนการของการใชพจนานุกรม และไมทําใหผูเรียนเกิดทักษะการใชพจนานุกรม
ภาษาอังกฤษท่ีถูกตอง ผูวิจัยแกไขโดยใหนักเรียนยอนกลับไปทําใหมดวยตัวเอง ซ่ึงผูวิจัย             
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ไมสามารถม่ันใจไดวานักเรียนไดกลับไปทําใหมหรือไม สงผลใหผูเรียนอาจไมเขาใจการใช
พจนานุกรมในบางสวน

7. ผูเรียนรูสึกเหมือนถูกบังคับใหมาเรียน จึงไมตระหนักถึงความสําคัญของการเรียน
แบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ซ่ึงพจนานุกรมเปนเครื่องมือและแหลงเรียนรูท่ี
สําคัญของวิชาภาษาอังกฤษ ซ่ึงผูวิจัยแกไขโดยพยายามบอกใหผูเรียนเล็งเห็นถึงความสําคัญของ
พจนานุกรมและเปนส่ือการเรียนการสอนท่ีจะเปนประโยชนตออนาคตขางหนาสําหรับผูเรียนท่ีจะ
เรียนตอในระดับท่ีสูงขึ้นหรือแมแตการคนควาหาคําศัพทท่ีพบเห็นในชีวิตประจําวัน

8. เวลาท่ีใชในการฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษแตละบท คอนขางจํากัด
ทําใหผูเรียนจํานวน 12 คน ไมไดฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษในเรื่องนั้นๆ  จนเกิด
ความชํานาญ เชน ผูสอนใหผูเรียนฝกหัวขอ definitions แตเนื่องจากผูเรียนมองวาเรื่องนี้เปนเรื่อง
ยาก ผูวิจัยจึงแปลความหมายใหผูเรียนเพ่ือให   ผูเรียนเลือกความหมายท่ีเหมาะสมไปใชในปริบทท่ี
ถูกตอง แตในสถานการณจริงผูวิจัยไมสามารถไปบอกผูเรียนไดตลอดเวลา และผูเรียนก็ไมไดฝก
การเปดพจนานุกรมจนเกิดความชํานาญ เพราะมีเวลาจํากัด ดังนั้นผูเรียนจึงไมไดรับความรูมากพอท่ี
จะนําไปใชในสถานการณจริงได

9. นักเรียนไมใหความรวมมือในการทําแบบสอบถามความคิดเห็นเนื่องจากมีการวัด
แบบสอบถามความคิดเห็นทุกช่ัวโมง  ยังมีความถ่ีมากเกินไปจึงทําใหผูเรียนไมตอบแบบสอบถาม
ความคิดตามความเปนจริงสงผลของแบบสอบถามความคิดเห็นคลาดเคล่ือนไมสอดคลองกับผล
ของการวิจัย

ขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ
1. ส่ือท่ีนํามาใชในแบบฝกควรปรับขนาดตัวอักษรใหมีความชัดเจน เพ่ือทําใหส่ือนั้น

อานงาย และสรางความนาสนใจใหกับแบบฝกมากขึ้น
2. รูปภาพประกอบในแบบฝกควรชัดเจน ถาเปนไปไดควรเปนภาพสีซ่ึงเปน

สวนประกอบทีซ่ึงจะชวยใหแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษนาสนใจมากขึ้น
3. ควรปรับปรุงกิจกรรมในแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ใหมีความ

หลากหลายยิ่งขึ้น เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนและไดรับความสนุกสนานใน
การทําแบบฝกมากยิ่งขึ้น อาทิเชน  เพ่ิมกิจกรรมท่ีเปนเกมฝกทักษะการใชพจนานุกรม เชน เกม
ปริศนาอักษรไขว  เกมการแกปญหา เปนตน

4. ในขั้นตอนการฝก และการสรางผลงานควรมีการนําบทอานท่ีเปนเอกสารจริงหรือ
เปนบทความท่ีอยูในความสนใจของผูเรียน เชน  สถานการณปจจุบัน เรื่องใกลตัวผูเรียน มาสราง   
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กิจกรรมในแบบฝกเพ่ือเราความสนใจผูเรียนใหเกิดความอยากเรียนรู และมีความกระตือรือรนท่ีจะ
เปดพจนานุกรมกับบทความนั้นๆ

ขอเสนอแนะในการเรียนการสอน
1. จากผลการวิจัยพบวาหลังจากท่ีนักเรียนเรียน  โดยใชแบบฝกเสริมทักษะการใช

พจนานุกรมภาษาอังกฤษ ปรากฏวานักเรียนมีพัฒนาการทางดานทักษะการใชพจนานุกรมภาษา
อังกฤษดีขึ้น ครูสอนภาษาอังกฤษควรใหความสําคัญตอการฝกใชพจนานุกรมในการใชภาษา
อังกฤษใหเปนนิสัยสงเสริมใหผูเรียนมีความคุนเคยในการใชพจนานุกรมและใชพจนานุกรมได
อยางคลองแคลว และสงผลตอผูเรียนใหมีเจตคติท่ีดีตอวิชาภาษาอังกฤษซ่ึงสอดคลองตามท่ี      
หลักสูตรกําหนดไว

2. กอนการจัดกิจกรรมการสอนทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ  ควรมีการ        
ปูพ้ืนฐานความรูทางทักษะการใชพจนานุกรมอังกฤษ  เพ่ือใหผูเรียนเกิดความคุนเคยกับทักษะการ
ใชพจนานุกรมกอนโดยครู ผูสอนอาจจะมีการสอนใหผู เรียนฝกการเปดพจนานุกรมกอน                
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบฝกพจนานุกรม เพราะการใชพจนานุกรมใหไดดีนั้น ผูใชควรมีความ
รูภาษาอังกฤษคอนขางดี

3.  ครูผูสอนควรศึกษาแนวทางการสอนใหมๆ เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมใหผูเรียน
เห็นความสําคัญของทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ควรจัดกิจกรรมเปนการสอนเพ่ือการส่ือ
สารและมีการใชส่ือประสม (multimedia) มาใชในการเรียนการสอน ขณะทําการสอนควรสงเสริม
ความม่ันใจ และพูดชมเชยผูเรียนเพ่ือเปนการเสริมแรง และสรางความสบายใจในการเรียนใหแก
ผูเรียน

4. ในช่ัวโมงเรียนวิชาภาษาอังกฤษทุกรายวิชา  ควรสงเสริมหรือแนะนําใหผูเรียนเปด
พจนานุกรมทุกครั้ง เพ่ือฝกความคุนเคยในการใชพจนานุกรม

5. ครูผูสอนไมควรเสียเวลาในการสอนกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งมากเกินไป เพราะ
อาจทําใหนักเรียนไดรับการฝกกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งนอยเกินไป หรืออาจเหลือเวลาใหนักเรียน
ในการทําแบบทดสอบนอยเกินไป

6. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอแบบฝกทักษะการใชพจนานนุกรม
ภาษาอังกฤษ ไมควรตามจํานวนครั้งมากเกินไป เพราะทําใหนักเรียนเบ่ือหนาย จึงอาจเกิด
ความคลาดเคล่ือนของคําตอบได
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ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป
1. ควรมีการวิจัยการสรางแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ กับนักเรียน

ระดับช้ันอ่ืนๆ เพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝกและเปรียบเทียบความสามารถทางการใชแบบฝก
ของนักเรียนกอนและหลังการใชแบบฝก

2. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบความสามารถทางทักษะการใชแบบฝกพจนานุกรมภาษา
อังกฤษระหวางนักเรียนท่ีเรียนดวยตนเองกับท่ีครูเปนผูสอนเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ   
แบบฝก

3. ควรมีการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือในการประเมินผลการใชพจนานุกรมในวิธีการท่ี
หลากหลาย  เชน  ใชแบบสังเกต  แบบสัมภาษณ  หรือวิธีการประเมินผลตามสภาพจริง

4. ควรมีการวิจัยเฉพาะทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษยอย เชน การใช
พจนานุกรมหัวขอ ชนิดของคํา (parts of speech)   สํานวน (idioms) เปนตน โดยใชส่ือท่ีเปน
พจนานุกรมจริงเพ่ือใหผูเรียนไดฝกจนเกิดความชํานาญ และสามารถใชพจนานุกรมเรื่องนั้นได
อยางคลองแคลว

5. การใชแบบสอบถามความคิดเห็นกอนการทดลองและหลังการทดลอง เพ่ือวัด
ความคิดเห็นของผูเรียนท่ีมีตอแบบฝกหลังจากไดรับการเรียนโดยใชแบบฝกแลว
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ภาคผนวก  ก
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แบบสอบถามปญหาทางดานทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ

โปรดพิจารณาแบบฝกที่ไดแนบมาดวยวาเนื้อหาแบบฝกเหมาะสมกับนักเรียนหรือไม
และทําเครื่องหมาย      ในชองวางที่เลือก
เกณฑการใหคะแนน

-1   หมายถึง ความยากงายทางภาษาไมเหมาะสมกับนักเรียน
0   หมายถึง ไมแนใจวาหรือตัดสินใจไมได
1 หมายถึง ความยากงายทางภาษาเหมาะสมกับนักเรียน

ความยากงายทาง
ภาษาของแบบฝก

ขอเสนอแนะหรือ
ความคิดเห็นเพิ่มเติมแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรม

-1 0 1
1. Introduction to English dictionary
2. General information about dictionary
3. Words entry / guide words
4. Part of  speech of words
5. Pronunciation and  Symbol  Spelling
6. Syllabication /Hyphenation
7.  Inflection /Prefixes / Suffixes
8. Illustrative  Sentence
9. Definition : Fitting the meanings to the 

context
10. Idioms
11. Synonym
12. Illustration
13. Grammar rule in dictionary
14. Abbreviation
15. Other information Nation / Language / 

Measurement
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ภาคผนวก ข
คาดัชนีความสอดคลองของระดับความยากงายทางภาษา
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คาดัชนีความสอดคลองของระดับความยากงายทางภาษา
ความนาในใจและความเหมาะสมกับนักเรียนของแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ

จากแบบสอบถามอาจารยผูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาปท่ี  4
 โรงเรียนบานลาดวิทยา  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี

คะแนนความคิดเห็น
ของอาจารยผูสอนคนท่ีแบบฝกทักษะการใชพจนานุกรม
1 2 3

รวม IC

1. Introduction to English dictionary 1 1 1 3 1
2. General information about dictionary 0 1 1 2 0.6
3. Words entry / guide words 0 1 1 2 0.6
4. Part of  speech of words 1 1 1 3 1
5. Pronunciation and  Symbol  Spelling 0 1 1 2 0.6
6. Syllabication /Hyphenation 1 1 1 3 1
7.  Inflection /Prefixes / Suffixes 0 1 1 2 0.6
8. Illustrative  Sentence 1 1 1 3 1
9. Definition : Fitting the meanings to

the context
1 1 1 3 1

10. Idioms 0 1 1 2 0.6
11. Synonym 1 1 1 3 1
12. Illustration 1 1 1 3 1
13. Grammar rule in dictionary 0 1 1 2 0.6
14. Abbreviation 0 1 0 1 0.3
15. Other information Nation / Language 

/ Measurement
0 1 1 2 0.6

IC = 
N

R∑

เมื่อ IC แทน ดัชนีความสอดคลองก
R แทน ผลรวมความคิดเห็นของอาจารยผูสอน
W แทน จํานวนอาจารยผูสอน
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Lesson Plan 1
Chapter  1  :  Introduction to The English Dictionary
Objective  :  Students identify and the comprehend headwords, entries, definitions,
compound words and derivative.
Time  :  50  minutes
Teaching Aids : dictionary, word cards, and chart.
Instruction Activities :
Warm-up

1.  Teacher shows mind mapping of the names of the dictionaries.
2. Students list the names of the dictionary.
3.  Students find the parts of dictionary in by mapping.
4.  Students discuss about the dictionary.

Presentation
1. Teacher shows the chary of one page of dictionary in five colors according to

the term used in dictionary.
2. Teacher identify the different words in each colors.
3. Students find and count the words in each term.
4. Teacher and students discuss about the words in each in each color.
5. Teacher explains the terms used in dictionary. There are headword, entry,

definition, compound word and derivative.
6. Students do exercise by identify the different parts of the dictionary.

Practice
1. Teacher gives work sheet to each student.
2. Students list the terms used in dictionary.
3. Teacher checks the correctness work sheet of with students.

Production
Students use the dictionary entries to answer the question with yes or no highlighting.

Evaluation
1. Students do the immediate test.
2. Teacher observes the student”  behavior and participation in the classroom.
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Lesson Plan 2
Chapter 2 : General Information About the Dictionary
Objective :  Students indentify the symbols used in the dictionary.
Time : 50 minutes
Teaching Aids : Chart of the symbols in the dictionary , dictionary.
Instruction Activities :
Warm – up

1. Divide students into 4 groups.
2. Give mind mapping of symbols in dictionary.
3. Students in each group do about my mapping.

Presentation
1. Teacher shows the chart of symbols in the dictionary.
2. Teacher identify the symbols used in the dictionary.
3. Students find the symbols in the dictionary.
4. Teacher explains about how to use the symbols in the dictionary.
5. Students do the exercise.

Practice
1. Teacher gives work sheet to each student.
2. Students find the symbols in the dictionary.
3. Teacher checks the symbols correct with students.

Production
Students look at the dictionary entries and fill in the blanks with the cornet words

from the list replace the headword of an entry / derivative / compound / see………. / means
the same as……….. / separate example / taboo ( see labels opposite).
Evaluation

1. Students do the immediate test.
2. Teacher observes the student’ behavior and participation in the classroom.
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Lesson Plan 3
Chapter 3 : Guide words
Objective :  Students can be identify the guide word.
Time : 50 minutes
Teaching Aids : dictionary.
Instruction Activities :
Warm – up

1. Teacher shows words begin with the same letter.
2. Students write them in alphabetical order.
3. Teacher and students discuss of words begin with the same letter.

Presentation
1. Teacher shows the dictionary and discuss of the meanings of quid words
2. Students summary of quid words by themselves.
3. Students study the pages and the quid words an those pages.

Practice
1. Teacher give work sheet to each student.
2. Students answer the question by using the dictionary.
3. Teacher checks the correctness  work sheet of with students.

Production
Student read the passage and write the definition of these words.

Evaluation
1. Students do the immediate test.
2. Teacher observes the students and participation in the classroom.
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Lesson Plan 4
Chapter  4  :  Parts of Speech
Objective  :  To identify the parts of speech of words.
Time  :  50  minutes
Teaching Aids :
Instruction Activities :
Warm-up

1. Teacher show mind mapping  of the parts of speech.
2. Students list the parts of speech.
3. Teacher reviews of suffixes for parts of speech.
4. Students do exercise 2.

Presentation
1. Teacher explains the meaning of parts of speech.
2. Students do exercise 1.
3. Teacher and students check the answers.
4. Students do exercise 2.
5. Teacher and students check the answers.

Practice
1. Teacher give work sheet each student.
2. Students list the parts of speech.
3. Teacher checks the answers.

Production
Students use the dictionary page and check the parts of speech.

Evaluation
1. Student do the immediate test.
2. Teacher observes the students behavior and participation in the classroom.
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Lesson Plan 5
Chapter  5  :  Pronunciation And Spelling
Objective  :  Students can be able to pronounce the words correctly.
Time  :  50  minutes
Teaching Aids :  dictionary
Instruction Activities :
Warm-up

1. Teacher show a dictionary page of the word “metropolis”
2. Students answer the questions.
3. Teacher and students discuss about the word “metropolis”

Presentation
1.  Teacher shows the Phonetic Symbols and explain about how to pronounce words.
2.  Students practice the way to pronounce and do exercise 1.
3.  Teacher and students check the answers.
4.  Teacher shows the meaning of spelling.
5.  Students do exercise 2.
6.  Teacher and students check the answers.

Practice
1.  Students find words in the dictionary and look their pronunciations and group

them in three colums in the boy according to their vowel sounds.
2.  Teachers and students check the pronunciation.

Production
1.  Students use a  dictionary to help their pronounce the word and spell them

phonetically.
2.  Teacher and student  cheek the phonetic.

Evaluation
1.  Student do the immediate lest
2.  Teacher observes the  students’ behavior and participation in the classroom.
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Lesson Plan 6
Chapter    :  Syllabication/Hyphenation
Objective  :  Students identify and use syllabication and hyphenation.
Time  :  50  minutes
Teaching Aids :  dictionary
Instruction Activities : dictionary
Warm-up

1. Teacher shows a dictionary and discuss about the syllable division.
2. Students try to divide into syllables.
3. Students check the answer.

Presentation
1. Teacher explains alont syllabication and students do exercise 1 and 2.
2. Teacher and students find the answers from a dictionary.

Practice
Students practice to divide the words by using hyphens between the appropriate

syllables and use the dictionary to check their answers.
Production

1. Teacher gives the work sheet to each students.
2. Students divide the words into syllables by using a hyphen.
3. Teacher check the answers.

Evaluation
1. Students do the immediate test.
2. Observing students behavior and participation in the classroom.
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Lesson Plan 7
Chapter  7  :  Prefix/Suffixes
Objective  :  Identify prefixes and suffixes in the dictionary
Time  :  50  minutes
Teaching Aids :  dictionary
Instruction Activities :
Warm-up

1. Teacher shows mind mapping of base words.
2. Students list the base words in mind mapping.
3. Teacher reviwes of suffixes for the parts of speech such as noun, adjective and

adverbs.
4. Students list the parts of speech in mind mapping.

Presentation
1. Teachers shows the tables of root word + suffiy and prefix + root + word.
2. Teacher and students discuss of its.
3. Students do exercises.
4. Teacher check the answers.

Practice
1. Students find prefixes and suffixes by using the dictionary.
2. Teacher and students check refixes and suffixes from dictionary.

Production
1. Students find the correct derivative of the root word and write it.
2. Teacher checks the answers.

Evaluation
1. Students do the immediate test.
2. Teacher observes the student’ behavior and participation in the classroom.
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Lesson Plan 8
Chapter  8  :
Objective  :  Students can be able to identify the illustrative sentences.
Time  :  50  minutes
Teaching Aids :  dictionary
Instruction Activities : dictionary, mind mapping
Warm-up

1. Teacher shows mind mapping of the word “book”
2. Students make 4 sentences using the word “book” e-g can you book a room for

me?
3. Teacher and students discuss about this topic.

Presentation
1. Teacher explains the meanings of words by using them in illustrative sentences.
2. Students look at the dictionary and find the illustrative sentences in their

dictionary.
Practice

1. Teacher gives the work sheet to each students.
2. Students practice to write the sentence illustrates.
3. Teacher and students find the answers by using the dictionary.

Production
1. Students make an illustrative sentence from the word give in each item.
2. Teacher check the answers.

Evaluation
1. Students do the immediate test.
2. Teacher observes the student’ behavior and participation in the classroom.
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Lesson Plan 9
Chapter  9  :  Definitions
Objective  :  Students should be able to give appropriate definitions.
Time  :  50  minutes
Teaching Aids :  dictionary
Instruction Activities :
Warm-up

1. Divide the students into 4 groups play a game guessing the correct words.
2. Students play a game guessing.
3. Teacher observes students participation.

Presentation
1. Teacher explain the meaning in the dictionary.
2. Students do the exercise.
3. Teacher check the answers.

Practice
1. Teacher gives a work sheet to each student.
2. Students practice rewrite the sentences by use the meaning that fits in the

sentence.
3. Teacher checks the answers.

Production
1. Students choose the appropriate meaning for the underlined word by wing

dictionaries.
2. Teacher and students check the answer by using dictionaries.

Evaluation
1. Students do the immediate test
2. Teacher observes the students’ behavior and participation in the classroom.
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Lesson Plan 10
Chapter  10  :  Idioms
Objective  :  Students should be able to identify the meanings of idioms.
Time  :  50  minutes
Teaching Aids :  dictionary
Instruction Activities :
Warm-up

1. Teacher asks student with the question “How many English idioms do you
know?

2. Students answer the idioms in their mind mapping.
Presentation

1. Teacher shows the idioms in the dictionary.
2. Teacher explains the meaning of idiom.
3. Students listen and discuss with idiom topic.
4. Students write the idioms in work sheet.

Practice
1. Students find the meanings of the idioms in their dictionaries.
2. Teacher checks the answers with the students.

Production
1. Students play the idiom crossword puzzle.
2. Teacher and students check the answer.

Evaluation
1. Students do the immediate test.
2. Teacher observes the student’s behavior and participation in the classroom.
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Lesson Plan 11
Chapter  11  :  Synonyms
Objective  :  Students should be able to identify synonym.
Time  :  50  minutes
Teaching Aids :  dictionary
Instruction Activities :
Warm-up

1. Students match the word from column A with the word from column B that
have the same meaning.

2. Teacher and students discuss about the column A and column B.
Presentation

1. Teacher explains about types of dictionaries.
2. Students do exercise and find the same meaning in a dictionary page given.

Practice
1. Students choose the word which is related to the given meaning.
2. Teacher checks the answers.

Production
1. Students read the following news pager and find the synonyms of the

underlined words by using the dictionary.
2. Teacher checks the answers.

Evaluation
1.  Students do the immediate test.
2.  Teacher observes the student’ behavior and participation in the classroom.
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Lesson Plan 12
Chapter  12  :  Illustration
Objective  :  Students should be able to identify  the meanings of the illustrations.
Time  :  50  minutes
Teaching Aids :  dictionary, pictures
Instruction Activities :
Warm-up

1. Teacher shows the picture.
2. Students match the picture with the word.

Presentation
1. Teacher explains about the illustration.
2. Students do exercise I and …. Teachers help them to find the answers from

dictionary.
3. Students do exercise 2 fine the name of each illustration by using the dictionary.

Practice
Students look at the pictures of chairs and write the kind of chairs in Thai meanings.

Production
Students find the illustrations of utensils and writes the names under the pictures at

least 10 utensils.
Evaluation

1. Students do the immediate test.
2. Teacher observes the student’ behavior and participation in the classroom.
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Lesson Plan 13
Chapter  13  :  Grammar Rules In Dictionaries.
Objective  :  Students should be able to use dictionaries for checking grammar rules.
Time  :  50  minutes
Teaching Aids :  dictionary
Instruction Activities :
Warm-up

Students identity the words as countable or uncountable nouns from the schedule.
Presentation

1. Teacher explains about the grammar rules in dictionaries.
2. Students do exercise 1, 2 and check the answers by using dictionaries.

Practice
1. Teacher gives a word sheet to each student.
2. Checking the answers by using dictionaries.

Production
1. Students read the passage and correct the words that are grammatically in

correct.
2. Teacher checks the answers.

 Evaluation
1. Students do the immediate lest.
2. Teacher observes the student’ behavior and participation in the classroom.
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Lesson Plan 14
Chapter  14  :  Abbreviations
Objective  :  Students should be able to identify words from abbreviations.
Time  :  50  minutes
Teaching Aids :  dictionary
Instruction Activities :
Warm-up

Students match the abbreviation with the full words.
Presentation

1. Teacher discusses about abbreviations.
2. Students do exercise 1 and 2 and check the answers by using a dictionary.

Practice
1. Students do exercise 1 and 2 match the abbreviations with the full words and

identify answer the questions about the abbreviation.
2. Teacher checks the answers.

Production
Students find the abbreviation and the full words in a dictionary for at least 15

words.
Evaluation

1. Students do the immediate test
2. Teacher observes the student’ behavior and participation in the classroom.
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Lesson Plan 15
Chapter  15  :  Nations / Languages / Measurements
Objective  :  Students should be able to identify Nations / Languages / Measurements
Time  :  50  minutes
Teaching Aids :  dictionary, mind mapping
Instruction Activities :
Warm-up

Student write the name of famous people and their nationalities and their countries
in mind mapping.
Presentation

1. Teacher discusses about nations, languages and measurements in dictionaries.
2. Students do exercise 1 and 2.
3. Teacher and students check the answers by using dictionaries.

Practice
Students complete the sentences using the words given and match non-metric

weight with the metric weight by using dictionaries.
Production

Students divide into 4 person each group and find the names as many of countries as
they can.
Evaluation

1. Students do the immediate test.
2. Teacher observes the student’ behavior and participation in the classroom.
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Chapter 1 An Introduction to The English Dictionary

Objective : The objective of this chapter is to help you identify  
and comprehend  headwords, entries, definitions, compound words and 
derivatives   that are used in dictionaries.

Warm-Up

. A dictionary is a book that gives the words of a language in an alphabetical order 
and explains their meanings or translates them into another language. For example : an 
English dictionary or a German-French dictionary.

Exercise 1    List the names of  the dictionaries you know.

The names of
the dictionaries.

………………
………………
……………….

………………..
……………….

Cambridge
Dictionary

………………
………………..

………………………
………………………..

……………….
………………

………………
………………

Thai Learners’
Dictionary

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



112

Exercise 2    What do you find in a dictionary?

Parts of
Dictionary

…………………
…………………
…………………

Guide words

Headwords
…………………

…………………
…………………

…………………
…………………
…………………

…………………
…………………
…………………

…………………
…………………
…………………

…………………
…………………
…………………

…………………
…………………
…………………
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PPPrrreeessseeennntttaaatttiiiooonnn

Topic  1.  Types of  Dictionaries

+ A Dictionary is a book that gives the words of a language in an alphabetical 
order as well as explains them or translates them into another language:

1.1 A  Thai-English Dictionary is a book that gives the words of the Thai Language in
alphabetical order and explains their meanings in English.

1.2 An English-Thai Dictionary is a book that gives the words of the English
Language in alphabetical order and explains their meanings in Thai.

1.3 An English-English Dictionary is a book that gives the words of the English
Language in alphabetical order and explains their meanings in English.
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Topic 2.  Parts of a Dictionary

2. headword
3. pronunciation

4. part  of speech

5. definition

6. example
  sentence

7. illustration

7. entry

1. guide word
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Topic  3.  The terms used in a dictionary

What  is  a  HEADWORD?
A headword is the word you look up in a dictionary.
It is the name given to each of the words listed    
alphabetically throughout the dictionary.
What is an ENTRY?
An entry consists of a headword and all the information
about that  headword.
                       =                               +
What is  a DEFINITION?
A definition is the part of an entry which describes a
particular meaning and usage of  the headword. There may
be one or more definitions for an entry. If there is more
than one definition, then each one is numbered.   
What is a COMPOUND?
A compound is a combination of the headword and another
word.
                             =                             +
For example : post office  =      post + office

post – free =      post + free
postman =      post + man

Compounds are given at the end of an entry.
What is a DERIVATIVE?
A derivative is a combination of the headword and a suffix       
(eg – tion, - able, - ary, - ly).
                              =                                 +
For example loving =      love  +  ing

hateful =      hate  +  ful
Derivatives of  headwords are given at the end of an entry.

ENTRY HEADWORD INFORMATION

COMPOUND HEADWORD ANOTHER WORD

DERIVATIVE HEADWORD SUFFIX
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Exercise 1   
â  Look at this page and  identify the different parts of the dictionary.
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1. The head words are circled. Write them here.
Example  tonsure, too, took, tool
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2. Tooled is a derivative of tool. Using the sample page. Find derivatives of word and 
copy them here.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3. n. is the part of speech of tool. Identify parts of speech of the circle headwords.
Example  :  tonsure (n.), too (adv), tool (n)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

4. Write the pronunciation of these words.

Example  :     / tan    (r) /   - confusing.
   / tu : / I would use tonsure as the example.

1.  tonsure __________________ 6.  toothache __________________
2.  too _____________________ 7.  toothbrush _________________
3.  tool ____________________ 8.  toothpaste _________________
4.  toot ____________________ 9.  tootle _____________________
5.  tooth___________________ 10. top ______________________
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5. How many meanings are given for top1?
Example: “too”  there are 4  meanings.

Top1 ________________________________.
6. How many compound words can you find on the sample page?

Example toothache, toothbrush etc.
____________________________________.

7. Write the definitions for tonsure, toot, toothache, toothbrush, toothpaste, toothpick, 
toothsome and tootle.
Example tonsure : a part of the head from which the hair has been shaved.

toot : a short  high sound made by a horn or whistle.
toothache _____________________________________________________________
toothbrush _____________________________________________________________
toothpaste _____________________________________________________________
toothpick _____________________________________________________________

_____________________________________________________________
toothsome _____________________________________________________________
tootle _____________________________________________________________

8. Match the following terms with their meanings.

The meaning and usage of a word.
A word formed by the addition of a suffix.
The words which are listed alphabetically in a 
dictionary.
A word in the dictionary and all of the information 

about word.

ENTRY
DEFINITION
HEADWORDS
DERIVATIVE
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                  PPPrrraaaccctttiiiccceee
+ Look at the sample page below and write the letter that shows each feature 
described on the next page.
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1.                              The headword and     how to spell it.

2. ______________  A guide word.

3. ______________  How to pronounce the word.

4. _______________ A part of speech.

5. _______________ An example sentence.

6. _______________ A derivative.

7. _______________ A compound noun.

8. _______________ A plural form.

9. _______________ An entry word.

10. ______________ The definition of a word.
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       Production

+ Use the dictionary entries to answer the questions with yes or no.
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1. Is a jeep a motor vehicle? __________________________.

2. Does  a jerkin have  sleeves?  ________________________.

3. The crowd jeered the loosing team. “To Jeer” means  ___________________________.

4. The woman is wearing  jersey. Is a jersey  a kind  of shirt? _______________________.

5. Is a jerry used to carry rice? ___________________________________.

6. Are jerry-built houses expenive?  _________________________________.

7. In the USA there are christians Roman Catholic. Are there also Jesuits in the USA?  

________________.

8. Mark the strong stress on the word “jeopardy”._____________________

9. What is the plural form of jellyfish? _________________________

10.  Write the meaning of jellyfish. ___________________________________

________________________________________

11. The name of God in the old testament Jehovah. Is the word Jehovah a verb?

___________________________

a sea creature with a body like jelly and
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Evaluation 1

1. Which isn’t the name of a dictionary?
a. Thai Learners’ Dictionary b.  American Word Power Dictionary
c. Advanced Learner’s Dictionary d.  Expression for Students’ Dictionary

2. Which can you find in a dictionary?
a. guide words b.  head words
c.  parts of speed d.  all correct

3 – 7 What is this called
in a dictionary?

a. headword
b. pronunciation
c. part of speech
d. definition
e. example sentence

8 – 10 What is this an 
example of?

a. illustration
b. guideword
c. illustrative
d. idiom

5 6

4

8

9

3
7
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Chapter 2 General Information About the Dictionary

Objective : Identify the symbols used in the dictionary.

       Warm-Up

A symbol is  a mark or a sign that indicates a  particular meaning.

Exercise 1   What symbols have you  seen in a dictionary?

Symbols in
Dictionary

……………
……………

……………
……………

…………
…………

……………
……………

……………
……………

……………
……………
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               PPPrrreeessseeennntttaaatttiiiooonnn

Topic 1.  The symbols in the dictionary.

Replaces the headword of an entry

Derivative (s) section of an entry

Compound (s) section of an entry

Before a part-of-speech label (n, v, etc.) indicates a derivative  of  a
derivative or a compound with the same form but a different part of speech.

See………………….

For large verb entries indicates a group of similar meanings

Means the same as ………………….(synonym)

Separates examples

Taboo  (see Labels opposite)
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Exercise 1   

+  Study  the sample page and answer the following questions.
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1. How many different kinds of symbols are there on page 708 of this dictionary?

___________________________________________________________________

2. What is the derivative of the word “northern”?

___________________________________________________________________

3. What is the compound of the word “northern”?

___________________________________________________________________

4. Write the separate examples for the word “noodle”?

___________________________________________________________________

5. Is there a  þ  in the word nor2?

___________________________________________________________________

6. What is the part-of-speech of the word north-east?

___________________________________________________________________

7. Is there a “    ” in the word “north”?

___________________________________________________________________

8. Write another word that means “the northern lights”?

___________________________________________________________________

9. How many derivatives are there on the sample page?

___________________________________________________________________

10. Are there separate examples for the word “normally”?

___________________________________________________________________
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         PPPrrraaaccctttiiiccceee

. Draw likes to connect the explanations with their corresponding parts.          
The first line is drawn for you.

      This symbol indicates a head word.
      This symbol indicates a compound.
      This symbol indicates a derivatives.

This symbol is used
for showing synonyms.

This symbol is used
for  separating
examples.

This symbol is used
for indicating taboo
(see label opposite).
This symbol is used
to replace  the
headword of an entry.
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      Production

+ Look at the dictionary entries and fill in the blanks with the correct words from the
list: replace the headword of an entry / derivative / compound / see….. / means the same as
….. / separate example / taboo (see labels opposite)

This symbol is used for    derivatives This symbol is used for ________________
This symbol is used for __________ This symbol is used for _______________
This symbol is used for ________ This symbol is used for ______________
                                 This symbol is used for _____________________________
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Evaluation 2
1. What is a symbols in a dictionary?

a. a mark or a sing that indicates particular meaning
b. a mark or a sing that indicates a particular sound.
c. a mark or a sign that indicates a particular pronunciation
d. none

Match the symbols with their meanings : 2 – 6
a. replaces the headword

of an entry 
b.  derivative (s)
c.  separates examples
d.  compound (s) section
e.  see…………………….

7. How many compound nouns are
there in the example above?
a. 1 b.  2
c.  3 d.  4

8. How many derivative (s) are
there in the example above?
a.  1 b.  2
c.  3 d.  4

9. What is the symbol in front of
the word yard – arm?

a.  see…….      b.  derivative (s) 
c.  compound    d.  separates

examples
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10. What are the separate examples of the word “yardage”?
a. size measured in yard b. considerable yardage of canvas
c. He knows the yardage of the whole golf course. d. either end of a yard
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Chapter 1 An Introduction to The English Dictionary

Objective : The objective of this chapter is to help you identify and 
comprehend  headwords, entries, definitions, compound words and 
derivatives   that are used in dictionaries.

      Warm-Up

. A dictionary is a book that gives the words of a language in an alphabetical order 
and explains their meanings or translates them into another language. For example : an 
English dictionary or a German-French dictionary.

Exercise 1    List the names of  the dictionaries you know.

The names of
the dictionaries.

……………… School dictionary
………………

An English
Reader’s Dictionary

Cambridge
Dictionary

English – Thai
Dictionary

Oxford Advanced
Leavners Dictioneryy

of Current English

Congman Active
Study Dictionary

The oxford pocket
………………

Thai Learners’
Dictionary
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Exercise 2    What do you find in a dictionary?

Parts of
Dictionary

…………………
…………………
…………………

Guide words

Headwords
derivatives

definition

agmbolsEntry word

Example sentences

…………………
…………………
…………………

…………………
…………………
…………………

…………………
…………………
…………………

…………………
…………………
…………………

…………………
…………………
…………………

…………………
…………………
…………………
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            PPPrrreeessseeennntttaaatttiiiooonnn

Topic  1.  Types of  Dictionaries

+ A Dictionary is a book that gives the words of a language in an alphabetical 
order as well as explains them or translates them into another language:

1.1 A  Thai-English Dictionary is a book that gives the words of the Thai Language in
alphabetical order and explains their meanings in English.

1.2 An English-Thai Dictionary is a book that gives the words of the English
Language in alphabetical order and explains their meanings in Thai.

1.3 An English-English Dictionary is a book that gives the words of the English
Language in alphabetical order and explains their meanings in English.
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Topic 2.  Parts of a Dictionary

2. headword
3. pronunciation

4. part  of speech

5. definition

6. example
  sentence

7. illustration

7. entry

1. guide word
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Topic  3.  The terms used in a dictionary
What  is  a  HEADWORD?
A headword is the word you look up in a dictionary.
It is the name given to each of the words listed    
alphabetically throughout the dictionary.
What is an ENTRY?
An entry consists of a headword and all the information
about that  headword.
                       =                               +
What is  a DEFINITION?
A definition is the part of an entry which describes a
particular meaning and usage of  the headword. There may
be one or more definitions for an entry. If there is more
than one definition, then each one is numbered.   
What is a COMPOUND?
A compound is a combination of the headword and another
word.
                             =                             +
For example : post office  =      post + office

post – free =      post + free
postman =      post + man

Compounds are given at the end of an entry.
What is a DERIVATIVE?
A derivative is a combination of the headword and a suffix       
(eg – tion, - able, - ary, - ly).
                              =                                 +
For example loving =      love  +  ing

hateful =      hate  +  ful
Derivatives of  headwords are given at the end of an entry.

ENTRY HEADWORD INFORMATION

COMPOUND HEADWORD ANOTHER WORD

DERIVATIVE HEADWORD SUFFIX
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Exercise 1   
â  Look at this page and  identify the different parts of the dictionary.
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1. The head words are circled. Write them here.
Example  tonsure, too, took, tool
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2. Tooled is a derivative of tool. Using the sample page. Find derivatives of word and 
copy them here.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3. n. is the part of speech of tool. Identify parts of speech of the circle headwords.
Example  :  tonsure (n.), too (adv), tool (n)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

4. Write the pronunciation of these words.

Example  :     / tan    (r) /   - confusing.
   / tu : / I would use tonsure as the example.

1.  tonsure __________________ 6.  toothache __________________
2.  too _____________________ 7.  toothbrush _________________
3.  tool ____________________ 8.  toothpaste _________________
4.  toot ____________________ 9.  tootle _____________________
5.  tooth___________________ 10. top ______________________

toot,  tooth,  toothache,  tooth brush,  toothpaste,  toothpick,  toothsome,
tootle,  top

toothed,

toot (n),  tooke (), tooth (n),  toothache (n),  foothbruch (n),  toothpaste (n),
toothpick (n),  toothsome (adj),  tootle (v), top(n)
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5. How many meanings are given for top1?
Example: “too”  there are 4  meanings.

Top1 ________________________________.
6. How many compound words can you find on the sample page?

Example toothache, toothbrush etc.
____________________________________.

7. Write the definitions for tonsure, toot, toothache, toothbrush, toothpaste, toothpick, 
toothsome and tootle.
Example tonsure : a part of the head from which the hair has been shaved.

toot : a short  high sound made by a horn or whistle.
toothache _____________________________________________________________
toothbrush _____________________________________________________________
toothpaste _____________________________________________________________
toothpick _____________________________________________________________

_____________________________________________________________
toothsome _____________________________________________________________
tootle _____________________________________________________________

8. Match the following terms with their meanings.

The meaning and usage of a word.
A word formed by the addition of a suffix.
The words which are listed alphabetically in a 
dictionary.
A word in the dictionary and all of the information 

about word.

ENTRY
DEFINITION
HEADWORDS
DERIVATIVE

 there ore 5 meanings.

 toothpaste,  toothpick

: a pain in a booth or teeth.
: a brush for cleaning the feeth.
: paste used am a brush for cleaning the teeth.
: a short pointed piece of wood or plastic used for removing bits of
  food  be tween the teeth.

: plea sant - DELSCTIONS
: to make a series of short  hight sounds.
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            PPPrrraaaccctttiiiccceee
+ Look at the sample page below and write the letter that shows each feature 
described on the next page.
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1.                              The headword and     how to spell it.

2. ______________  A guide word.

3. ______________  How to pronounce the word.

4. _______________ A part of speech.

5. _______________ An example sentence.

6. _______________ A derivative.

7. _______________ A compound noun.

8. _______________ A plural form.

9. _______________ An entry word.

10. ______________ The definition of a word.

A

B

D

G

J
F

C

H

E

I
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      Production

+ Use the dictionary entries to answer the questions with yes or no.
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1. Is a jeep a motor vehicle? __________________________.

2. Does  a jerkin have  sleeves?  ________________________.

3. The crowd jeered the loosing team. “To Jeer” means  ___________________________.

4. The woman is wearing  jersey. Is a jersey  a kind  of shirt? _______________________.

5. Is a jerry used to carry rice? ___________________________________.

6. Are jerry-built houses expenive?  _________________________________.

7. In the USA there are christians Roman Catholic. Are there also Jesuits in the USA?  

________________.

8. Mark the strong stress on the word “jeopardy”._____________________

9. What is the plural form of jellyfish? _________________________

10.  Write the meaning of jellyfish. ___________________________________

________________________________________

11. The name of God in the old testament Jehovah. Is the word Jehovah a verb?

___________________________

Yes.

No.

to langht and shont rude  remarles.

Yes.

No.

No.

No.

jeopardy

jellyfishes

a sea creature with a body like jelly and

tentacles that can stine.

No.
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Evaluation 1

1. Which isn’t the name of a dictionary?
a. Thai Learners’ Dictionary b.  American Word Power Dictionary
c. Advanced Learner’s Dictionary d.  Expression for Students’ Dictionary

2. Which can you find in a dictionary?
a. guide words b.  head words
c.  parts of speed d.  all correct

3 – 7 What is this called
in a dictionary?

a. headword
b. pronunciation
c. part of speech
d. definition
e. example sentence

8 – 10 What is this an 
example of?

a. illustration
b. guideword
c. illustrative
d. idiom

5 6

4

8

9

3
7
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Chapter 2 General Information About the Dictionary

   Objective : Identify the symbols used in the dictionary.

      Warm-Up

A symbol is  a mark or a sign that indicates a  particular meaning.

Exercise 1   What symbols have you  seen in a dictionary?

Symbols in
Dictionary

……………
……………

……………
……………

…………
…………

……………
……………

……………
……………

……………
……………

►

■

∼
−

═
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               PPPrrreeessseeennntttaaatttiiiooonnn

Topic 1.  The symbols in the dictionary.

Replaces the headword of an entry

Derivative (s) section of an entry

Compound (s) section of an entry

Before a part-of-speech label (n, v, etc.) indicates a derivative  of  a
derivative or a compound with the same form but a different part of speech.

See………………….

For large verb entries indicates a group of similar meanings

Means the same as ………………….(synonym)

Separates examples

Taboo  (see Labels opposite)
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Exercise 1   

+  Study  the sample page and answer the following questions.
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1. How many different kinds of symbols are there on page 708 of this dictionary?

___________________________________________________________________

2. What is the derivative of the word “northern”?

___________________________________________________________________

3. What is the compound of the word “northern”?

___________________________________________________________________

4. Write the separate examples for the word “noodle”?

___________________________________________________________________

5. Is there a  þ  in the word nor2?

___________________________________________________________________

6. What is the part-of-speech of the word north-east?

___________________________________________________________________

7. Is there a “    ” in the word “north”?

___________________________________________________________________

8. Write another word that means “the northern lights”?

___________________________________________________________________

9. How many derivatives are there on the sample page?

___________________________________________________________________

10. Are there separate examples for the word “normally”?

___________________________________________________________________

6  symbols.

northerner

northern lights.

Chinese food is often served with nice or moodles.

Yes, there is.

noun (sing) , adjective, adverb

Yes, there is.

AURORA BOREALIS.

5  derivattives.

Yes, there is.
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               PPPrrraaaccctttiiiccceee

. Draw likes to connect the explanations with their corresponding parts.          
The first line is drawn for you.

      This symbol indicates a head word.
      This symbol indicates a compound.
      This symbol indicates a derivatives.

This symbol is used
for showing synonyms.

This symbol is used
for  separating
examples.

This symbol is used
for indicating taboo
(see label opposite).
This symbol is used
to replace  the
headword of an entry.
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      Production

+ Look at the dictionary entries and fill in the blanks with the correct words from the
list: replace the headword of an entry / derivative / compound / see….. / means the same as
….. / separate example / taboo (see labels opposite)

This symbol is used for    derivatives This symbol is used for ________________
This symbol is used for __________ This symbol is used for _______________
This symbol is used for ________ This symbol is used for ______________
                                 This symbol is used for _____________________________

compound
derivative

taboo (see labels)
means the sameas
means the example

 replace the headword of an entry
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Evaluation 2
1. What is a symbols in a dictionary?

a. a mark or a sing that indicates particular meaning
b. a mark or a sing that indicates a particular sound.
c. a mark or a sign that indicates a particular pronunciation
d. none

Match the symbols with their meanings : 2 – 6
a. replaces the headword

of an entry 
b.  derivative (s)
c.  separates examples
d.  compound (s) section
e.  see…………………….

7. How many compound nouns are
there in the example above?
a. 1 b.  2
c.  3 d.  4

8. How many derivative (s) are
there in the example above?
a.  1 b.  2
c.  3 d.  4

9. What is the symbol in front of
the word yard – arm?

a.  see…….      b.  derivative (s) 
c.  compound    d.  separates

examples
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10. What are the separate examples of the word “yardage”?
a. size measured in yard b. considerable yardage of canvas
c. He knows the yardage of the whole golf course. d. either end of a yard
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Pre-Test
.   Choose the correct answer.
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1. Which is the correct way to divide the word “defeated”?
a. de feat ed b.  de feated
c.  defeat ed d.  defea ted

2. Which is  the correct way to pronounce “defective”?
a. ′defective b. de′fective
c. defec′tive d. defective′

3. Peter defaulted on his car loon.  What is the part of speech of defaulted?
a. verb b.  adverb
c.   noun d.  pronoun

4. What is the definition of defaulted in question 5 ?
a. failure to do b.  an instance
c.   to fail to do d.  to pay a debt

5. How many headwords are there on page 304?
a. 15 b.  33
c.   16 d. 36

6.  Which is the correct pronunciation of the word “defecate”?
a. /fi:felt/ b.  /difedtiv/
c.  /di’fekt/ d.  /’defakeit/

7 - 8 Choose the word that has the same pronunciation as  the      
   underline letter.

7. see a.  trouble b.  thousand c.  cement d.  bosk
8. chin a.  church b.  nation c.  bush d.  just

Brazil defeated England in the world cup in a semi-final match.
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    9 – 13 Choose the correct meaning of the entry word that fits the sentence.

9. In my room. I’m writing a letter and opening the fan, too. It was airless.
a. not having enough fresh air b.  without any wind
c.  still d.  none

10. If you deep fry something, you need to use a lot of ___________.
a. heat b.  food
c.  oil d.  gas

11. Which the word is not related to “defect”?
a. defective b.  defence
c.   defection d.  defector

12.  My mother drinks a cup of coffee before she goes to bed.
a. the seeds of a tropical bush
b. a drink made by adding hot water to coffee powder
c. a cup of this
d. the color of coffee mixed with milk

13.  If you want to save your food for next month, you_______it.
a. deep fry b.  deep fungus
c.   deep rooted d.  deep freeze

14 - 16   Choose an appropriate word to fill in each blank.

14.  In politics, he is rather an (extreme)
______________.
a. extremely b.  extremity
c. extremist d.  extremism
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15. I was (pleasant) ________ surprised.
a. pleasant b.  pleasantry
c. pleasantness d.  pleasantly

16.  The height of this chair is (adjust)
__________.
a.  adjustment b.  asjustable
c.  adjustor d.  adjuster

17 – 30  Choose the underline meaning.

17.  My father would like to buy a new automobile.
a.  boat b.  bike
c.  motorcycle d.  car

18.  I have been to Chaingmai twice.
a.  one time b.  two times
c.  three times d.  four times

19.  I had a long chat with her.
a. speak a long time b.  talk a lot
c. to order someone d.  a friendly informal conversation
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20.  I never carry much cash with me.
a. Credit card b.  money
c. goods d.  only notes

21. Many tasks on the production line in car factories are now performed by robots.
a.  a machine b.  automobile
c.  automation d.  automaton

22. What sex is your baby?
a. male and female
b. either of the groups
c. sexual intercourse
d. physical attraction between  

two people
23. “U” in definition stands for______.

a. universal meaning
b. universal
c. uncountable noun
d. unused words

24.  “Ο  Anyone can apply, regardless of age, race or sex”  What is this called?
a.  idiom b.  an example meaning usage
 c.  meaning d.  slang

25.  [C]  stands for _________________.
a.  correct meaning b.  compound noun
c.  countable noun d.  conjunction

26.  She has sexual intercourse ____________  John.
a.  into b.  together
c.  and d.  with
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27.  My students were weak at English.
a. having little strength or energy
b. easy to influence
c. not functioning properly
d. of a low standard

28.  “IDM”  stands for ________.
a. Idiom
b.  slang
c.  proverb
d.  symbols

29.  She is very stupid and never
learns anything easily. An idiomatic
expression of stupid is_______.
a. weak in the brain b.  weak in the head
b. no head d.  illness

30.  Suda is weaker than Dara.  What do you call weaker?
a.  prefix b.  suffix
c.  infectional d.  Not a, b, or c.

31 - 33 Read this passage and choose the best answer.

a.  verb b.  noun c.  adjective d.  adverb

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



161

Sweden to ban smoking in bars, restaurants
STOCKHOLM-Swedish deputies recently moved a step closer to banning

smoking in bars and restaurants by the year 2004.
Restaurants and bars have already been ordered to set aside special

nonsmoking areas by January 1, and parliament warned it would be forced to bring
in legislation on a total ban unless employees and unions representing employees
could reach an agreement on the issue.

Unions have argued that daily exposure to tobacco smoke is endangering
the health of employees. --- AFP

31. What part of speech is legislation?
32. What part of speech is exposure?
33. What part of speech is endangering?

      34 – 36  Choose the answer in which both syllable division and  accent
are correct.

34. university a.  u ni ’versi ty b.  uni ’ver si ty
c.  uni ’versi ty d.  u ni ’ver si ty

35.   spell a.  spell b.  s pell
c.  sp ell d.  spel l

36. strategy a.  ’s tra te gy b.  ’s tra tegy
c.  ’stra te gy d.  ’stra tegy

    37 – 40  Choose the odd word.

37. a. Barbados b.  Korea c.  Libya d.  Ecuadorian
38. a.  French b.  German c.  Danish d.  Cuba
39. a.  Belgium b.  Chinese  c.  Japanese d.  Cambodian
40. a.  Thailand b.  American c.  Mexico d.  Russia
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41 – 43  Use the dictionary page to the best answer the questions.
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41. What is the guild word an this page?
a.  chill b.  chihuahua
c.  chingnon d.  chiaroscuro

42. What is the definition of the guild word?
a. a very small dog with smooth hair
b. an unpleasant coldness in the air
c. a twisted mass of  hair worn at the back of the head by women
d. the treatment of light and dark parts in a painting

43. What kind of noun is the guild word guide word?
a.  countable noun b.  uncountable noun
c.  countable and uncountable d.  neither

44 – 45    Choose the correct answer.

44. Which word comes first in a dictionary?
a.  astound b.  astray
c.  astir d.  astigmatism

45. Which line is in alphabetical order?
a.  airport airship airsick airspace airstrip
b.  airport airsick airship airspace airstrip
c.  airport airspace airship airsick airstrip
d.  airport airspace airsick airship airstrip

46. What is this picture of?
a. molars b.  tooth
c.  bone d.  canines
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47.  What is the plural form of tooth?
a.  tooths b.  toothes
c.  teeth d.  tongue

48 – 50  Choose the best answer with the picture.

a.  screwdriver b.  saw c.  scissors d.  hammer

48. ________ a tool with a heavy metal head that is used for hitting nails.
49. ________ a tool that is used for turning screws.
50. ________ a tool used for cutting things, with two flat sharp blades that are

joined together.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



165

เฉลย

1. a
2. b
3. a
4. a
5. c
6. d
7. c
8. a
9. a
10. c

11.   b
12.   a
13.   d
14.   c
15.   d
16.   b
17.   c
18.   c
19.   d
20.   b

21.   d
22.   a
23.   c
24.   b
25.   c
26.   d
27.   a
28.   a
29.   b
30.   c

31.   b
32.   b
33.   a
34.   a
35.   a
36.   c
37.   d
38.   d
39.   a
40.   b

41.   d
42.   d
43.   a
44.   d
45.   a
46.   b
47.   c
48.   d
49.   a
50.   c

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก  ช
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอ
แบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอ
แบบฝกทักษะการใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ

คําชี้แจง จงทําเครื่องหมาย   ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียนและในแตละขอให
ตอบเพียงคําตอบเดียวเทานั้น

นักเรียนมีความคิดเห็นวาแบบฝกทักษะ
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ได

เรียนไปแลวนี้เปนอยางไร

เห็นดวย
อยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวยไมเห็นดวยอยางยิ่ง

ดานรูปแบบ
1. ตัวอักษรอานงายและชัดเจน
2. รูปภาพสวยงามและเหมาะสมกับเนื้อหา
3. การนําเสนอกิจกรรมแตละข้ันตอนมี

ความชัดเจน
4. กิจกรรมและแบบฝกสอดคลองและ

ตอเนื่องกัน
5. สื่อการสอนประกอบบทเรียนนาสนใจ

และสอดคลองกับเนื้อหา
6. ลําดับขั้นตอนของบทเรียนได เหมาะสม

เนื้อหาครบถวนและครอบคลุม
7. ระบุจุดประสงคในการเรียนไวชัดเจน

มีคําช้ีแจงเขาใจงายไมซับซอน
8.   มีตัวอยางและคําอธิบายประกอบ

ชัดเจน  เขาใจงาย
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นักเรียนมีความคิดเห็นวาแบบฝกทักษะ
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ได

เรียนไปแลวนี้เปนอยางไร

เห็นดวย
อยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวยไมเห็นดวยอยางยิ่ง

ดานเนื้อหา
9. เนื้อหาของบทเรียนเมาะสมกับความ

ตองการของผูเรียนและสอดคลองกับ
จุดประสงค

10. บทเรียนมีระดับความยากงาย
เหมาะสมกับระดับชั้นเรียนของผูเรียน

11. วงคําศัพทและหนาท่ีทางภาษา
เหมาะสมกับระดับชั้นเรียนของผูเรียน

12. ปริมาณของเนื้อหาเหมาะสมกับเวลา
เรียน

ดานกิจกรรม
ก. ข้ันตอนของกิจกรรม
13. ข้ันเตรียมความพรอมกอนเรียน (warm

– up ) ชวยใหขาพเจามีความรูทางคํา
ศัพทและสํานวนที่ จะทํากิจกรรมใน
ข้ันตอไป

14. ข้ันนําเสนอเนื้อหา (presentation)  มีคํา
อธิบายและใหตัวอยางการใชโครง
สรางไวยากรณชัดเจนและ เขาใจงาย

15. ข้ันฝกหัด (practice) มีแบบฝกหัด
เพียงพอในการฝกฝนโครงสราง
ไวยากรณท่ีไดเรียนมา

16. กิจกรรมในแบบฝกชวยใหขาพเจามี
ความรูทางภาษาเพียงพอท่ีจะทํา
กิจกรรมในขั้นสรางผลงาน
(production)

17. กิจกรรมในขั้นประเมินผล
(evaluation) ชวยใหขาพเจาประเมิน
ความรูในสิ่งท่ีไดเรียนมา
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นักเรียนมีความคิดเห็นวาแบบฝกทักษะ
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ได

เรียนไปแลวนี้เปนอยางไร

เห็นดวย
อยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวยไมเห็นดวยอยางยิ่ง

ข.  กิจกรรมการฝกการใชพจนานุกรม
18. กิจกรรมแบบฝกการใชพจนานุกรมที่

ผูวิจัยสรางขึ้นมีความหลากหลายและ
นาสนใจ

19. กิจกรรมแบบฝกการใชพจนานุกรม
ทําใหเรียนรูคําศัพทไดมากขึ้น

19. กิจกรรมแบบฝกการใชพจนานุกรม
ชวยใหเกิดทัศนคติท่ีดีตอการใช
พจนานุกรม

ขอเสนอแนะอื่นๆ

                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก  ซ
ตารางสัญลักษณการออกเสียงของ International  Phonetic  Alphabet
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ภาคผนวก  ฌ
หนังสือเชิญผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย
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