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The purposes of this research were to construct and test the students’ efficiency of
vocabulary learning strategies exercises for Mathayomsuksa three students, to compare students’
English vocabulary learning ability before and after using the exercises constructed, and to study
students’ opinions toward the exercises

The sample consisted of one randomly selected class of 40 Mathayomsuksa three
students of Thamakavitthayakom School, Thamaka, Kanchanaburi during the first semester,
academic year 2003.  The students studied the ten vocabulary learning strategies exercises.  The
duration of the experiment covered 20 class sessions 25 minutes each over a ten-week period.

The instruments used for gathering data were: 1) The vocabulary learning strategies
exercises constructed by the researcher; 2) a vocabulary learning proficiency test, used as a pretest
and posttest; and 3) a questionnaire on opinions toward the vocabulary learning exercises.

The t-test was used to analyze the data in order to assess the students’ vocabulary
learning ability before and after using the vocabulary learning strategies exercises. In addition, the
mean and standard deviation of the test scores were used to evaluate the students’ opinions toward
the ten vocabulary learning strategies exercises constructed.

The results of the study were:
1. The average score of the 10 vocabulary learning tests from ten exercises was 85.62

percent, whereas that of the posttest was 69.15 percent.
2. The students’ vocabulary learning ability after using the vocabulary learning strategies

exercises was significantly higher than that of before using the vocabulary learning exercises at the
0.05 level.

4. The students’ opinions toward the vocabulary learning exercises were good positive.
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บทที่ 1

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ภาษาเปนเครื่องมือในการติดตอส่ือสารเพื่อใหมนุษยเกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน  

รวมทั้งยังเปนเครื่องอํานวยความสะดวกในการเรียนรู  ผูที่มีความรูความสามารถหรือมีทักษะทาง
ภาษาดจีะสามารถปรบัตัวใหอยูในสงัคมไดด ี  ปจจุบนัประเทศไทยไดกาวเขาสูสังคมยคุโลกาภวิตัน
การติดตอส่ือสารกันสามารถทําไดอยางสะดวกรวดเร็วทั่วโลก  ฉะนั้นภาษาจึงมีบทบาทสําคัญใน
การสือ่สารมากขึน้  โดยเฉพาะภาษาองักฤษซึง่นบัวาเปนภาษาทีสํ่าคญัและใชกนัอยางแพรหลายมากทีสุ่ด
เพราะทั่วโลกยอมรับวาภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลที่ใชส่ือสารกัน  ดังนั้น จึงเปนสิ่งจําเปนที่จะ
ตองเรงพฒันาความสามารถในทกัษะการใชภาษาองักฤษของเดก็ไทย เพือ่สนองรับกบัการเปลีย่นแปลงใน
สังคมยุคโลกาภิวัตน (นันทนา  คําภาพันธ 2540 : 2) ในดานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
ชั้นเรียนปญหาที่ครูผูสอนมักพบเสมอ คือ ปญหาทางดานการเรียนคําศัพทภาษาอังกฤษของ
นักเรียน   เนื่องมาจากประเทศไทยเปนประเทศที่ใชภาษาไทยเปนภาษาแมและเรียนภาษาองักฤษ
เปนภาษาตางประเทศในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  โดยเฉพาะในเรื่องของคําศัพทนั้น
สวนใหญจะเนนการทองจํา  ไมเนนในเรื่องความเขาใจ  จึงทําใหเด็กไทยขาดทักษะในการเรียนรู
คําศัพทภาษาอังกฤษ  และจากการเรียนรูจุดประสงคของหลักสูตร  จะเห็นไดวาสิ่งที่ตองการให
นักเรียนเรียนรูประการหนึ่ง คือ คําศัพท  ซึ่งจะมีความสําคัญมากในการเรียนรูภาษาอังกฤษ      
(พลชัย  วิริยะสมบัติ 2539 : 3)

การเรียนรูคําศัพทมีความสําคัญตอการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  เพราะ
การเรยีนรูคาํศพัทภาษาตางประเทศนัน้มคีวามสาํคญัไมนอยกวาการรูไวยากรณ หรอืโครงสรางของ
ประโยค  นักเรียนที่เรียนภาษาตางประเทศมักจะใหความสนใจในเรื่องของคําศัพทกอนอยางอื่น
แลวจึงเริ่มนาํคาํศพัทเหลานัน้มาฝกใชในโครงสรางประโยคลาํดบัตอมา   สวนใหญนกัเรยีนทีเ่รียน
ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศในสหรัฐอเมริกาจะเริ่มเรียนรูโดยใหความสาํคญัทีค่าํศพัทกอน
แลวนาํคาํศพัทเหลานัน้มาผกูประโยคในลกัษณะภาษาองักฤษแบบงายๆ พอสือ่สารไดรูเร่ืองกอนทีจ่ะ
พดูประโยคภาษาองักฤษแบบมาตรฐานได (สิริลักษณ  เฟองกาญจน 2531)   นอกจากนี้ การรูศัพท
เปนสิ่งสําคัญประการหนึ่งที่สงผลตอการเรียนภาษาอังกฤษใหประสบผลสําเร็จ คือ ความสามารถ
ดานคําศัพท การรูความหมายของคําศัพท และความสามารถในการใชคําศัพทเปนสวนประกอบ
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ของขอความเพื่อส่ือความหมาย   ดงันัน้  การรูคาํศพัทในภาษาตางประเทศจงึมคีวามสาํคญัมาก
และหากเรามถีอยคาํอยางเพียงพอในภาษาอังกฤษ    เราจะสามารถสื่อสารดวยภาษาอังกฤษได
อยางมปีระสิทธภิาพ  และทาํใหเราเขาใจเรือ่งราวหรอืวชิาการอนัใชภาษาองักฤษเปนสือ่ไดอยางลกึซึง้
( บาํรุง   โตรตัน 2524 : 15 ;ประมวล   ดิคคินสัน 2529 : 30 )

จะเหน็ไดวาคาํศพัทเปนปจจยัอยางหนึง่ทีม่คีวามสาํคญัตอการเรยีนภาษาตางประเทศ   
เพราะคําศัพทเปนสิ่งที่จะชวยสงเสริมความเขาใจในการรูความหมายในการอาน การเขียน
การพูดภาษาตางประเทศ  หากผูใดขาดความรูทางดานคําศัพทก็เปนสิ่งที่ยากลําบากที่จะใช
โครงสรางภาษาเพื่อส่ือความหมายไดอยางมปีระสทิธภิาพ    ดงันัน้  การสอนศพัทจงึเปนสิง่ทีผู่สอน
ภาษาควรใหความสนใจ   แมวาในการเรยีนรูภาษาเรายงัตองใหความสนใจองคประกอบอืน่ใหมาก
เชน การสอนไวยากรณและการออกเสยีง แตคาํศพัทยงัเปนสวนหนึง่ทีป่รากฏและไดรับการเรยีบเรยีง
ไวในโครงสรางที่ตองเรียนรูไปพรอมกับการออกเสียง คําศัพทจึงเปนสิ่งที่ไมอาจหลีกเลี่ยงหรือ
มองขามไปไดดังที่  นักการสอนภาษาไดแสดงทัศนะเกี่ยวกับความสําคัญของคําศัพทไววา

เราสามารถที่จะสรุปดวยความมั่นใจวา      หัวใจของการเรียนรูภาษาที่สองสาํหรบัผูเรียน
คอื  การบรรจคุาํศพัททีใ่ชไดจริงอนัประกอบดวยความหมาย  โครงสราง  และ รูปลักษณของ
ความหมาย (semantic feature) ลงไปในสมองของพวกเขาใหเทาเทยีมกบัเจาของภาษาให
มากทีสุ่ด  (Thanomsat and Savangvarorose 1981 : 2)

คําพูดดังกลาวมีความสอดคลองกับแนวคิดของวอลเลซ (Wallace 1984 : 126) และ
ลาโด (Lado 1988 : 79) นักการสอนภาษาชาวตางประเทศที่ไดเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การเรยีนคาํศพัทวา การรูความหมายของคาํศพัทและความสามารถในการใชคาํศพัทในสถานการณ
ตางๆ เปนสิง่ทีม่ปีระโยชนทีจ่ะชวยพฒันาความรูของผูเรียนทีเ่รียนภาษาตางประเทศไดเปนอยางดี
จะชวยใหผูเรียนมีความเชื่อมั่นในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร   ทั้งนี้ เปนผลสืบเนื่องมาจากการ
รูความหมายของคาํศพัททีก่วางขวางของผูเรียน   หากผูเรียนมคีวามรูดานไวยากรณเพยีงอยางเดยีว
อาจจะไมสามารถสื่อสารไดดีเทากับผูเรียนที่มีความรูทางดานคําศัพท  เพราะผูเรียนที่รูคําศัพท
สามารถนาํความรูเร่ืองศพัทมาใชเพือ่ตดิตอส่ือสารกบับุคคลอืน่ใหเขาใจความหมายไดดกีวาผูเรียนที่
เรียนรูเร่ืองไวยากรณไดเพียงอยางเดียว (Van1963 : 89 ; Edgar 1971 : 376 ; Allen and Valette
1977 : 199 ; Harmon 1998 : 518)

จากแนวคิดของนักการสอนภาษาดังที่กลาวมาทั้งหมดขางตน   จึงสรุปความสําคัญ
ของคําศัพทไดวา คําศัพทมีความสําคัญและควรไดรับความสนใจอยางจริงจังโดยเฉพาะใน
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การเรียนภาษาตางประเทศ   ผูเรียนควรจะไดรับการสอนที่สามารถพัฒนาความรูคําศัพทให
เพียงพอสําหรับที่จะใชเปนสื่อในการสื่อสารรวมกับองคประกอบอื่นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ    
แมวาจะมีความรูในเรื่องโครงสรางภาษาในวงจํากัดก็ตาม นอกจากนี้มีหลักการสอนคําศัพทที่มี
ประสิทธภิาพซึง่ สตาฮล และ แฟรแบงคส (Stahl and Fairbanks 1986 : 72 – 110)  ไดกลาวไววา
การสอนคําศัพทตองสอนใหผูเ รียน  รูทั้งความหมาย  รูคําจํากัดความ (definition)  และ
ความสัมพันธระหวางคําใหมกับคําที่รูจักในขอบขายความหมายที่จะไดพบหรือที่มีปรากฏใน
พจนานกุรมใหผูเรียนไดเรียนรูคาํใหมโดยมกีระบวนการจดัสรรขอมลู (information processing) ใน
ระดับที่ลึกและซับซอน   เปดโอกาสใหผูเรียนไดรูคําที่มีหลายความหมายอยางถองแท

ในปจจุบนันกัเรยีนไทยไมประสบความสาํเรจ็ในการเรยีนภาษาสาเหตหุนึง่ คอื   การขาด
ความรูทางดานคาํศพัท (อนนัตพร ภูสอดเงนิ 2542 : 3) ดงันัน้ การพฒันาแบบฝกกลวธิกีารเรยีนศพัท
เปนวิธีการอีกวิธีหนึ่งที่จะชวยใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนรูภาษา เพราะคําศัพทเปน
องคประกอบยอยทางภาษาทีม่สีวนชวยในการพฒันาการเรยีนภาษาองักฤษใหมปีระสทิธภิาพมาก
ยิง่ขึน้  แตอยางไรก็ตาม ส่ือที่ใชในการสอนศัพทสามารถเปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกใชภาษาอยาง
สมบูรณ  อีกทั้งการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบันใหความสําคัญกับความสามารถในการสื่อสาร
ของนักเรียน ครูจึงจําเปนตองเปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกฝนการใชภาษาใหไดมากที่สุด  ดวยเหตุ
ที่นักเรียนแทบไมมีโอกาสไดใชภาษานอกหองเรียน  แบบฝกจึงมีอิทธิพลตอการพัฒนาทักษะทาง
ดานภาษามาก (ศศิธร  จางภากร 2537 : 30)  และจากรายงานการประเมินผลการเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน  ตั้งแตปการศึกษา
2538 – 2540   พบวา     ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาองักฤษของนกัเรียนในแตละปมผีลสัมฤทธิ์
ต่าํกวาเปาหมายที่กําหนดไวป 2538 เปาหมายรอยละ 70 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์รอยละ 62.40       
ป 2539  เปาหมายรอยละ 70 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรอยละ 63.30 และป 2540
เปาหมายรอยละ 70 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรอยละ 63.60

       จากสภาพของปญหาดังกลาว ครูภาษาอังกฤษจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองจัด
กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษและนําเทคนิคใหมๆ ใหบรรลุตามเปาหมาย  ซึ่งจําเปนตองไดรับ
การพัฒนายิ่งขึ้น แตการที่ครูภาษาอังกฤษจะสอนศัพทในชั้นเรียนคงตองใชเวลามากในการสอน
และเปนสิ่งที่ยากที่จะทํา  เนื่องจากความจํากัดในเรื่องของเวลาและปริมาณคําศัพทที่มีมากเกินไป     
ยิ่งไปกวานั้นในแตละปจะมีคําศัพทใหมๆเกิดขึ้นอีกมากมาย  ดังนั้น ครูภาษาอังกฤษจึงควรศึกษา
หาแนวทางที่จะชวยใหนักเรียนไดรูจักวิธีการแสวงหาความรูเกี่ยวกับคําศัพทภาษาอังกฤษดวย   
ตนเองใหมากข้ึน นั่นคือ การสอนกลวิธีการเรียนศัพทภาษาอังกฤษใหผูเรียนรูจักใชในการหา
ความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษดวยตนเอง
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สําหรับกลวิธีในการหาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษนั้น  เลวีน  โอเด็ด  และ
สเตทแมน (Levine, Oded, and Stateman 1988 : 52-56) ไดกลาวสรุปไววา  หมายถึง  การนํา
เอาขอมูลความรูตางๆ มาใชในการคาดเดาความหมายคําศัพทที่ไมรูความหมายเพื่อใหทราบ
ความหมายคําศัพทนั้น   และจากการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับประเภทกลวิธีที่นํามาใชในการ
เดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษจาก เอ็ดการ (Edgar1971) เบลลาฟออร(Bellafiore1980)
เฮลแมน แบลร และรูเพลย (Heilman, Blair, and Rupley 1994) เสงี่ยม โตรัตน (2524) เรืองสุข
ฉัตรปราการ และอัญชลี พงศพันธุ (2533) และผูเชี่ยวชาญดานภาษา สามารถสรุปเปนประเภท
ใหญๆ 2 ประเภท คือ การวิเคราะหโครงสรางคํา (word structure) และการวิเคราะหบริบทคํา
(context clues)

การวิเคราะหโครงสรางคํา (Word structures) เปนกลวิธีหนึ่งที่นํามาใชในการคาด
เดาความหมายคาํศพัทภาษาองักฤษนัน้ โดยทัว่ไปจะใชกลวธิตีางๆ ดงันี ้ การคาดเดาความหมาย
คาํศพัทจากรากศพัท (roots) การคาดเดาความหมายคาํศพัทจากอปุสรรค (prefixes) การคาดเดา
ความหมายคําศัพทจากปจจัย (suffixes) และการคาดเดาความหมายคําศัพทจากคําประสม
(compound words)

การวิเคราะหบริบทคํา (Context clues) เปนอีกกลวิธีหนึ่งที่ควรนํามาใชในการคาด
เดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษนั้น  มีกลวิธีตางๆ ดังนี้  การคาดเดาความหมายคําศัพทจาก
คาํจาํกดัความ (definitions) การคาดเดาความหมายคาํศพัทจากการกลาวซ้าํ (restatement)
การคาดเดาความหมายคาํศพัทจากการเปรยีบเทยีบ (comparison) การคาดเดาความหมายคาํศพัท
จากคําตรงขาม (contrast) การคาดเดาความหมายคําศัพทจากการยกตัวอยาง (examples)
การคาดเดาความหมายคําศัพทจากคําเหมือน (synonyms)

ปญหาสําคัญในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาปที ่ 3 โรงเรยีน
ทามะกาวทิยาคม  อําเภอทามะกา  จงัหวดักาญจนบรีุ  ที่ผูวิจัยพบสวนใหญเกิดจากนักเรียนมี
พืน้ความรูคาํศพัทไมเพยีงพอทีจ่ะทาํความเขาใจในเนือ้หาการเรยีนภาษาองักฤษ  โดยเฉพาะนกัเรยีน
มีพื้นความรูในดานทักษะการอานออนมาก ไมวาจะเปนการที่ไมสามารถสรุปหาใจความสําคัญ
ของเรื่องที่อาน นักเรียนไมสามารถเดาความหมายของศัพทจากบริบทหรือไมสามารถโยงประสบ
การณเดิมที่เคยเรียนรูมาได  จึงทําใหเปนอุปสรรคในการเรียนรูภาษาอังกฤษเปนอยางมาก  ทําให
ตองใช เวลาในการอานคอนขางมากในการที่ใหนักเรียนหาความหมายของคําศัพทจาก
พจนานุกรมกอนที่จะเร่ิมเรียนบทอาน รวมทั้งกิจกรรมการเรียนรูในเวลาเรียนปกติไมสงเสริมตอ
การเรียนรูความหมายของคําศัพท   เพราะเนนกระบวนการเรียนรูดานไวยากรณทางภาษามาก
กวาการเรียนรูทางดานคําศัพท  อีกทั้งนักเรียนไมมีนิสัยที่รักการทองศัพทอีกดวย
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จากการศึกษาความสําคัญ       ปญหา      และวิธีสอนแบบตาง ๆ  ที่นํามาใชในการ
สอนคําศัพทตลอดจนความสําคัญของกลวิธีการเรียนรูคําศัพท  ประกอบกับแนวทางในการวิจัย
ดานศัพทที่เนนแตดานการศึกษาสัมฤทธิ์ผลหรือความสามารถในการสอนศัพท แตไมเนนดานการ
ฝกฝนกลวิธีหรือพัฒนาแบบฝกวิธีการหาความหมายคําศัพท ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาและ
มุงพัฒนาแบบฝกกลวิธีการเรียนศพัทภาษาองักฤษสาํหรับนกัเรยีนระดบัมธัยมศึกษาปที ่ 3 โรงเรยีน
ทามะกาวทิยาคม  อําเภอทามะกา  จงัหวดักาญจนบรีุ  ผลการพัฒนาแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพท
ภาษาอังกฤษดังกลาวจะเปนแนวทางชวยใหนักเรียนมีกลวิธีในการเดาความหมายศัพทที่       
หลากหลายและชวยในการพัฒนาทักษะการอานในระดับที่สูงขึ้น   ซึ่งนักเรียนจะตองพบกับ
บทอานที่มีคําศัพทมากขึ้นและเปนศัพททางวิชาการมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษทักษะอ่ืนๆใหสูงขึ้น

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพทภาษาอังกฤษ

สําหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่ 3 โรงเรยีนทามะกาวทิยาคม อําเภอทามะกา จงัหวดักาญจนบรีุ
ใหไดตามเกณฑ 75/75

2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 3  โรงเรียนทามะกาวิทยาคม  อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  กอนและหลังการใช
แบบฝกกลวิธีการเรียนศัพทที่ผูวิจัยสราง

3. เพือ่ศึกษาความคดิเหน็ของนกัเรยีนทีม่ตีอแบบฝกกลวธิกีารเรยีนศพัทภาษาองักฤษ 
ที่ผูวิจัยสราง

ปญหาการวิจัย
1. แบบฝกกลวธิกีารเรยีนศพัทภาษาองักฤษสาํหรับนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปที ่ 3

ที่ผูวิจัยสรางมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไวคือ 75/75 หรือไม
2. ความสามารถทางการเรียนศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 3 โรงเรียนทามะกาวิทยาคม  อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี   หลังจากไดรับการฝกโดยใช
แบบฝกกลวิธีการเรียนศัพทที่ผูวิจัยสรางสูงกวาความสามารถทางการเรียนศัพทภาษาอังกฤษกอน
ไดรับการใชแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพทภาษาอังกฤษหรือไม
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3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโรงเรียนทามะกาวิทยาคม       
อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  มีความคิดเห็นอยางไรตอแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพทสําหรับ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ผูวิจัยสราง

สมมติฐานของการวิจัย
1. แบบฝกกลวิธีการเรียนศัพทที่ผูวิจัยสรางมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กาํหนดไวคือ   

75 / 75 หรอืไม
2. ความสามารถทางการเรียนศัพทภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับช้ันมัธยม

ศึกษาปที่ 3 โรงเรียนทามะกาวิทยาคม  อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี   หลังจากไดรับการฝก
โดยใชแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพทที่ผูวิจัยสราง สูงกวาความสามารถทางการเรียนศัพทภาษา
อังกฤษกอนไดรับการใชแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพทภาษาอังกฤษ

3. นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพทสําหรับนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนทามะกาวิทยาคม  อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง  
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้   คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 ที่เรียนวิชา

ภาษาองักฤษหลกั 9 (อ 015) ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2546 โรงเรียนทามะกาวิทยาคม
อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  จํานวน 12 หองเรียน  รวมทั้งสิ้น  480  คน

        กลุมตวัอยาง  คอื  นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่ 3   ทีเ่รียนวชิาภาษาองักฤษหลกั 9     
(อ 015) ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2546 โรงเรียนทามะกาวิทยาคม  อําเภอทามะกา
จังหวัดกาญจนบรีุ  โดยวธิเีลอืกแบบเฉพาะเจาะจงมา 1 หอง  ไดกลุมตัวอยาง 40  คน

ตัวแปรที่ศึกษา
1. ความสามารถทางการเรียนศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับช้ันมัธยม

ศึกษาปที่ 3 ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษหลัก 9 (อ 015) กอนและหลังจากไดรับการฝกโดยใชแบบ
พัฒนาแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพทภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสราง

2. ความคดิเหน็ของนกัเรยีนทีม่ตีอการพฒันาแบบฝกกลวธิกีารเรยีนศพัทภาษาองักฤษ
สําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3
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ขอตกลงเบื้องตน
1. การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพของแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพทภาษาอังกฤษใน

การวจิยัครัง้นีก้าํหนดไว  75/75 (ชยัยงค  พรหมวงศ และคณะ 2520 : 142) ซึง่ใหถอืคาความคลาดเคลือ่น
ในการยอมรับหรือไมยอมรับประสิทธิภาพของแบบฝกไวรอยละ 2.5 - 5 กลาวคือ

1.1  เมื่อประสิทธิภาพของเกณฑสูงกวาที่ตั้งไวรอยละ 2.5 ข้ึนไป  ถือวาแบบฝก
มีประสิทธิภาพดีมาก

1.2  เมือ่ประสทิธภิาพของเกณฑสงูกวาหรอืเทากบัเกณฑทีต่ัง้ไว  แตไมเกนิรอยละ
2.5 ถือวาเปนแบบฝกที่มีประสิทธิภาพดี

1.3  เมือ่ประสทิธภิาพของแบบฝกต่าํกวาเกณฑทีต่ัง้ไว  แตไมต่าํกวารอยละ 2.5
ถือวายังมีประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับไดหรืออยูในระดับพอใช  แตถาประสิทธิภาพของแบบฝก
ต่ํากวาเกณฑและมากกวารอยละ 2.5 ถือวาเปนเกณฑที่มีประสิทธิภาพต่ํา

2.  คะแนนที่ไดจากการสอบครั้งแรก (Pretest) เปนเครื่องบงชี้ถึงความสามารถขั้น
พื้นฐานในการเรียนศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนแตละคนกอนการใชแบบฝกกลวิธีการเรียน
ศัพทภาษาอังกฤษ

3.   คะแนนที่ไดจากการสอบหลังเรียน (Posttest) เปนเครื่องบงชี้ถึงความสามารถใน
การเรียนศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนแตละคน  หลังจากทําแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพท
ภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้น

นิยามศัพทเฉพาะ
1. แบบฝกกลวธิกีารเรยีนศพัท (Vocabulary learning strategies exercises)  คอื

แบบฝกหดัที่พัฒนาครอบคลุมการฝกคําศพัท  ตามกลวิธีการหาความหมายคําศัพท 2 ประเภท
ใหญๆ คือ การศึกษาศัพทจากการวิเคราะหโครงสรางคํา (word structures) ไดแก รากศัพท
(roots) คําอุปสรรค (prefixes) คําปจจัย (suffixes) คําประสม (compound words)  และจากการ
วิเคราะหบริบทคาํ (context clues) ไดแก คาํจาํกดัความ (definition) การกลาวซ้าํ (restatement)     
คาํเปรยีบเหมอืน (comparison) คําตรงขาม (contrast ) คําแสดงตัวอยาง (examples) คําเหมือน
(synonyms) โดยประยุกตข้ันตอนการพัฒนาแบบฝกการสอนมาจาก ซีลส และกลาสโกว (Seels
and Glasgow 1990 : 50) มีลําดับข้ันตอนในการทําแบบฝกดังตัวอยางเชน
                          1.1  ข้ันกระตุนความสนใจ (Motivation) เปนขั้นที่กระตุนใหนักเรียนเกิด
ความสนใจ และเตรยีมความพรอมกอนทีจ่ะลงมอืทาํแบบฝกหดั  ดวยการแจงจดุประสงคปลายทาง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



8

และจุดประสงคนําทาง  และประโยชนที่นักเรียนจะไดรับจากการทําแบบฝกหัดในบทนั้น    
ตลอดจนทบทวนและใหความหมายของคําศัพทที่จําเปนในการทํากิจกรรมขั้นตอไป

1.2  ข้ันนําเสนอ (Presentation) เปนขั้นที่ใหนักเรียนไดเห็นรูปแบบของภาษาที่
ตองการใหนกัเรยีนฝก และอธบิายการใชโครงสรางคาํ (word structures) และบรบิทคาํ (context clues)    
ที่จําเปน    เพื่อนํานักเรียนเขาสูกิจกรรมขั้นฝกหัด

1.3 ข้ันฝกหัด (Practice)เปนขั้นที่ใ หนัก เรียนฝกการเรียนโครงสรางคํา
(word structures) และบริบทคํา (context clues)  ตลอดจนใหนักเรียนทําแบบฝกหัดเพื่อการ
สอนศัพทอีกครั้งตามจุดประสงคนําทางที่กําหนดไว   กิจกรรมในข้ันนี้  เชน การเติมคําในประโยค      
การจับคู  การเลือกตอบคําถาม เปนตน

1.4  ข้ันสรางกจิกรรมเสรมิ (Transfer activity) เปนขัน้ทีใ่หนกัเรียนทาํกจิกรรม
เสริมนอกหองเรยีนเพือ่ใหนกัเรยีนเขาใจเนือ้หาเพิม่ข้ึน เชน การเกบ็สมดุศพัทเกีย่วกบัโครงสรางคาํ
(word structures) และบริบทคํา (context clues) ที่นอกเหนือจากบทเรียน เปนตน

1.5  ข้ันประเมินผล (Evaluation) เปนขั้นที่ใหนักเรียนทําแบบทดสอบรายบท
เพื่อวัดความสามารถในการเรียนโครงสรางคํา (word structures) และบริบทคํา(context clues)
ตามจุดประสงคที่กําหนดไว หลังจากที่นักเรียนทําแบบฝกหัดแตละบทเรียบรอยแลว  แบบทดสอบ
รายบทมีคะแนนเตม็ แบบทดสอบละ 10 คะแนน  เปนแบบปรนยั ใชเวลาในการทาํ 30 นาท ี เนือ้หา
ทีส่อบเกีย่วกบัความหมายศัพท  และกลยุทธในการไดมาซึ่งความหมายศัพท

2. แบบทดสอบวดัความสามารถคาํศพัท   คอื   แบบทดสอบเปนแบบปรนยัม ี 4  ตวัเลอืก
ทีว่ดัความเขาใจดานกลวธิกีารเรยีนความหมายคาํศพัทจากการวเิคราะหโครงสรางคาํ (word structures)
ไดแก รากศพัท (roots) คาํอปุสรรค (prefixes) คาํปจจัย (suffixes) และคาํประสม (compound words)
และจากการวเิคราะหบริบทคาํ (context clues) แบบตางๆ ไดแก คาํจาํกดัความ (definition)      
การกลาวซ้าํ (restatement) คาํเปรยีบเหมอืน (comparison) คาํตรงขาม (contrast)    คาํแสดงตวัอยาง
(examples) คาํเหมอืน (synonyms) จาํนวน 50 ขอ โดยองิคาํศพัทจากแบบเรยีน COMPASS
(Imbert and others 1991),  NEW ENGLISH FOR A CHANGING WORLD (Banks and
others 1984) ,   TRIO (Radley and Sharley 1987) และ DISCOVERIES (Abbs and Freebairn
1989) รายวิชาภาษาอังกฤษหลัก (อ 015)

3. ความสามารถในการเรียนรูคําศัพท   คือ     คะแนนความสามารถทางศัพท
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดกลวิธีในการหา
ความหมายศพัทยากจากการวเิคราะหโครงสราง (word structures) และการเดาจากการวเิคราะห
บริบทคํา (context clues) รูปแบบตางๆ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



9

4.  ประสิทธิภาพของแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพทภาษาอังกฤษ หมายถึง คุณภาพ
ของแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพทภาษาอังกฤษ  ซึ่งเมื่อนักเรียนไดฝกทําแบบฝกหัดแลวสามารถ
ตอบคําถามของแบบฝกไดมากที่สุดไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน  คือ  75/75

75 ตัวแรก  คือ  ผลรวมเฉลี่ยของคะแนนจากการทดสอบรายจุดประสงค
ระหวางเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยางไดรอยละ 75

75    ตัวหลัง    คือ   ผลรวมเฉลี่ยของคะแนนจากการทดสอบหลังจากไดรับการ
ฝกทําแบบฝกของนักเรียนกลุมตัวอยางไดรอยละ 75

5.   นกัเรยีน   หมายถงึ  นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่ 3  ทีเ่รียนรายวชิาภาษาองักฤษหลกั 9
(อ 015) และกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2546 โรงเรียนทามะกาวิทยาคม   
อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี

6.  แบบสอบถามความคิดเห็น   หมายถึง   แบบสอบถามแบบประมาณคาซึ่งถาม
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ แบบฝกกลวิธีการเรียนศัพทภาษาอังกฤษในดานตางๆ
อันไดแก ดานรปูแบบ ดานเนือ้หา  ดานกจิกรรม และประโยชนจากการเรยีนรูศพัทตามแบบฝกทีส่ราง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ในการศึกษาคนควาครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เพื่อเปนพื้นฐานสําหรับการดําเนินการวิจัย ซึ่งแยกเปนประเภทไดดังนี้

1. ความหมายของคําศัพท
2.  ลักษณะศัพทภาษาอังกฤษ
3.  จุดมุงหมายในการสอนศัพท
4.  กลวิธีการเรียนรูศัพทภาษาอังกฤษ

4.1 ศึกษาจากโครงสรางคํา
4.2 ศึกษาจากบริบทคํา

5. การพัฒนาแบบฝกการสอนศัพท
6. เทคนิคการสอนศัพทภาษาอังกฤษ
7. การสอนศัพทและข้ันตอนการสอนศัพท
8. การวัดและการประเมินผลการสอนศัพท
9. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

9.1  งานวิจัยเกี่ยวกับปญหาและผลสัมฤทธิ์ในการสอนศัพท
9.2  งานวิจัยเกี่ยวกับการสอนศัพทและการพัฒนากลวิธีการสอนศัพท

1. ความหมายของคําศัพท
คาํศพัท (vocabulary) เปนองคประกอบพืน้ฐานทีสํ่าคญัของการเรยีนรูภาษาในแตละ

ภาษาและเปนที่เขาใจในเฉพาะบุคคล   วงสังคม  วงการอาชีพ  เชื้อชาติ  ซึ่งถูกจัดเรียงตาม
ระเบียบการเรียงตัวอักษร  พรอมทั้งมีคําอธิบายความหมาย  แปล  หรือยกตัวอยางประกอบ       
คําสวนใหญที่ปรากฏเปนไดทั้งคําโดด คําประสม และสํานวนตางๆ   มีนักการสอนภาษาไดใหคํา
จํากัดความของคําศัพทไวดังตอไปนี้ เชน เลหแมนน (Lehmann 1972 : 202) กลาววา คําศัพท
เปนสื่อนําความหมาย (carrier of meaning) และความสัมพันธไปยังโลกรอบๆ ตัวเรา   วิลคินส
(Wilkins 1972 : 111) ใหความหมายของคาํศพัทวา  คาํศพัทไมใชเปนแตเพยีงคาํนาม  คาํกรยิา
และคาํคณุศพัทของภาษาเทานั้น  แตยังหมายรวมไปถึงขอมูลทุกอยางที่คําศัพทนั้นสงผานและ
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ถายทอดไป    นอกจากนี้  แฮทช และบราวน  (Hatch and Brown 1995 : 1)  ไดใหความหมาย
ของคําศัพทวา      คําศัพท หมายถึง    คํา หรือ กลุมคําสําหรับภาษาใดภาษาหนึ่งที่ผูพูดอาจ
จะใชส่ือความหมายในแตละภาษา    และ ริชารด (Richards 1985 : 307) ใหความหมายของ
คําศัพทวา   คําทั้งหมดซึ่งเปนไดทั้งคําโดด  คําประสม  และสํานวนตางๆ ที่ปรากฏในภาษา

จากคาํจาํกดัความของคาํศพัทดงักลาวมานัน้   สรุปไดวา  คาํศพัท  คอื คาํ หรือ ถอยคาํ
หรือ วลีในภาษาทั้งหมดที่สามารถใชเปนตัวแทนในการสื่อความหมาย ความรู ความคิด ความเขา
ใจระหวางบุคคลหรือเฉพาะบุคคล  กลุมสังคม  กลุมอาชีพ  และชนชาติ

2. ลักษณะศัพทภาษาอังกฤษ
โดยทั่วไปลักษณะของคําศัพทที่ปรากฏในแบบเรียนภาษาอังกฤษในการสอนคําศัพท

วิชาภาษาอังกฤษใหไดผลนั้น    ผูสอนควรจะมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะคําศัพทที่
ปรากฏอยูในแบบเรียนเปนภาษาตางประเทศจะสามารถแบงเปนลักษณะตางๆ ออกไป ดังเชน
จากการศึกษาลักษณะของคําศัพทพบวามีผูเชี่ยวชาญหลายทาน (บํารุง  โตรัตน 2524:76 ;
ศรีวัย วรรณประเสรฐิ 2525 : 52 ; สุไร  พงษทองเจริญ 2526 : 149) ไดแบงลักษณะของคําศัพท
ออกเปน 2 ประเภท  โดยพิจารณาจากลักษณะการนําไปใชของนักเรียนไดดังนี้

1) คําศัพทที่เรียนเพื่อใช (Active vocabulary)  หมายถึง    คําศัพทที่เรียนมักพบ
และไดใชในการเรียนการสอน หรือในชีวิตประจําวัน ซึ่งถือวาเปนศัพทที่ตองเรียนเพื่อจะนําไปใช
ในการสื่อสารทั้งฟงและพูดไดอยางมีประสิทธิภาพ

2) คําศัพทที่เรียนเพื่อรู (Passive vocabulary)  หมายถึง  คําศัพทที่นักเรียนไดพบ
เห็นหรือมีโอกาสใชนอยแตอาจจะมีการใชมากข้ึนเมื่อนักเรียนไปอยูอีกระดับหนึ่ง ในการสอนครู
อาจเพียงเสนอหรือบอกใหนักเรียนรูจักและรูความหมาย แตไมจําเปนที่จะตองฝกฝนจนสามารถ
ใชไดเหมือนกับคําศัพทที่เรียนเพื่อใช

นอกจากนี้ นันทิยา แสงสิน (2527 : 92)  ไดแบงประเภทของคําศัพทออกเปน 4
ประเภท  คือ

1. คาํศพัทเพือ่การฟง (Listening vocabulary) โดยทัว่ไปจะเปนคาํศพัทตามทกัษะภาษา
ฟง  พูด  อาน  และเขียน    เพื่อชวยใหผูฟงเขาใจโดยไมตองอาศัยสิ่งอ่ืนมาประกอบ

2. คําศัพทเพื่อการพูด (Speaking vocabulary)     เปนคําศัพทที่ใชในการพูดที่
สัมพันธกับการฟง สามารถสื่อความหมายใหเขาใจ แบงเปน 3 ชนิด ไดแก คําศัพทที่ใชภายใน
บานหรือระหวางเพื่อนฝูง ซึ่งอาจเปนคําสแลงได   คําศัพทที่ใชในการเรียนหรือการทํางานเปนคํา
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ศัพทเฉพาะสาขาทีเ่รียนและอาชพีทีท่าํ และคาํศพัททีใ่ชในการตดิตอราชการหรอืใชในสงัคมในชวีติ
ประจาํวนั

3. คําศัพทเพื่อการอาน (Reading vocabulary)  คือ   คําศัพทที่ใชในการอานที่
ผูเรียนตองรูความหมาย เพื่อจะนําไปตีความขอความหรือเพื่อเร่ืองที่อานและตองจดจําความ
หมายของคําศัพทเหลานั้นดวย

4. คําศัพทเพื่อการเขียน (Writing vocabulary) คําศัพทที่ใชในการเขียนจะเปนแบบ
ที่ถูกตองเปนทางการ

นอกจากนี ้แฮทช และ บราวน (Hatch and Brown 1995 : 370) มคีวามเหน็สอดคลอง
กับเกิรนส และเรดแมน (Gairns and Redman 1991 : 54) โดยแบงคําศัพทตามลักษณะการรับรู
และปฏิบัติออกเปน 2 ประเภท คือ

1. คําศัพทเพื่อการรับรู (Receptive vocabulary) คือ  คําศัพทที่ใชเพื่อการรับรูเปน
คําศัพทที่ผูเรียนไดรับจากการฟงและการอาน ผูเรียนสามารถจําไดเมื่อคําศัพทนั้นอยูในบริบท  
แตไมสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได  ผูสอนสอนเพียงใหผูเรียนรูแคความหมายเทานั้น

2. คาํศพัทเพือ่การใช  (Productive vocabulary)   คอื    คาํศพัททีใ่ชเพือ่การสือ่สารเปน
คาํศพัททีผู่เรียนเขาใจออกเสียงไดถูกตอง และสามารถนําไปใชไดอยางถูกตองในการพูดและ
การเขยีน   ผูสอนจึงตองฝกผูเรียนใหใชคาํศพัทนัน้ ๆ เพือ่ใหผูเรียนสามารถนาํไปใชไดในชวีติประจาํวนั

จะเห็นไดวาการแบงลักษณะคําศัพทจะแบงไดตามลักษณะการนําคําศัพทไปใชใน
บริบทตางๆ   อยางไรก็ตามการเรียนคําศัพทในทุกลักษณะนั้นมุงใหผูเรียนรูความหมายเพื่อจะนํา
ไปใชใหเหมาะสมกับบริบทของภาษาที่จะสื่อสาร

3. จุดมุงหมายในการสอนศัพท
โดยทั่วไปจุดหมายมุงหมายของการสอนศัพทจะเนนใหผูเรียนไดฝกกลวิธีในการ

วิเคราะหคําศัพทเพื่อใหทราบถึงความหมาย   โดยไมตองอาศัยพจนานุกรม  มีนักการศึกษาหลาย
ทานไดกลาวถึงจุดมุงหมายในการสอนศัพท เชน  อัญชลี  แจมเจริญ และคณะ (2526 : 91 – 92)
ไดกลาวถึง จุดมุงหมายในการสอนคําศัพทไวดังนี้ คือ ใหออกเสียงไดถูกตอง  ออกเสียงคําที่มี
ลักษณะการสะกดคลายกันได ดังเชน though thought through  ใหรูความหมายของคําศัพท   
ครูจะตองใชอุปกรณการสอนเขาชวยหรืออาจใชทาทางประกอบขอความ เชน คําวา “Late” อาจ
ใชขอความอธิบายวา  The class begins at eight o’clock. Sunun comes at nine o’clock.
She is late. ใหใชคาํศพัทนัน้ในโครงสรางไดคลองแคลว สามารถใชไดคลองทัง้ภาษาพดู ภาษาเขยีน
ตลอดจนความตองถกูตองในดานไวยากรณและความนยิม และใหจาํไดทัง้รูป ความหมาย การออกเสยีง
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และสะกดไดดวย  ในทํานองเดียวกันกับ ศิริพร  ลิมตระการ (2535 : 13) ไดกลาวถึงจุดมุงหมาย
ของการสอนศัพทวา  การสอนความหมายคําศัพทเปนสิ่งสําคัญในการเรียนภาษา   คําศัพทเปน
กุญแจสําคัญสําหรับความเขาใจในการอานภาษาตางประเทศ  นอกจากนั้น คําศัพทยังเปนสิ่ง
จําเปนในการใชภาษา  ถาผูใดขาดความรูในดานคําศัพทนี้แลว  ก็จะเปนการยากที่จะใชโครงสราง
ภาษาในการสือ่ความหมายไดอยางมปีระสทิธภิาพ    นอกจากนี ้  เดล (Dale 1971:376) ไดกลาวถงึ
จุดมุงหมายในการสอนศัพทวา ความสําคัญของการนํากลวิธีสอนศัพทมาใชในการคาดเดาความ
หมายคําศัพทนั้น จะชวยใหผูเรียนไดรูความหมายคาํศพัทมากข้ึน ผูเรียนไมตองเสยีเวลาในการเปด
พจนานุกรมบอยครั้ง  และผูเรียนสามารถเลือกความหมายคําศัพทไดถูกตองเหมาะสมมากขึ้น   
ทัง้จากความหมายคาํศพัททีใ่หไวหลายความหมายในพจนานกุรม   และจากการพจิารณาความหมาย
ของคําอื่นๆ ที่ใหไวในบริบท

กลาวโดยสรุป  ในการเรียนการสอนคําศัพทมีจุดมุงหมายทําใหผูเรียนสามารถ
ออกเสียงไดถูกตอง สามารถรูความหมายของคําศัพทที่อยูในบริบทตาง ๆ และสามารถนําคําศัพท
ไปใชในโครงสรางไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน ตลอดจนความถูกตองในดาน
ไวยากรณและความนยิม นอกจากนีย้งัมุงหวงัใหผูเรียนจาํไดทัง้รูปคํา ความหมาย การออกเสยีง และ
สะกดไดดวย

4. กลวิธีการเรียนรูศัพทภาษาอังกฤษ
ในการเรียนรูส่ิงตางๆไมมีใครสามารถบอกไดวากระบวนการการเรียนรูจะเกิดขึ้นได

อยางไร   เรารูแตเพียงวาในการเรียนรูภาษาไมวาจะเปนภาษาแมหรือภาษาที่สอง    ผูเรียนจะตอง
อยูในสภาพการณที่ไดฟงเสียงที่มีความหมายกอน แลวจึงเกิดการเลียนแบบและใชเสียงนั้น
ในสถานการณเชนกัน (อรพิน พจนานนท 2537 : 9)  การเรียนรูศัพทภาษาอังกฤษในปจจุบัน    
นักเรียนสวนใหญเรียนแบบการทองจํามากกวาการเรียนใหเขาใจความหมายอยางแทจริงนักเรียน
จะเนนที่การทองจาํคาํศพัทมากกวาการเรยีนรูวธิกีารนาํคาํศพัทเหลานัน้ไปใชฝกในประโยค ดงันัน้
ในการเรยีนศัพทนักเรียนก็จะขาดทักษะการนําคําศัพทตางๆ ที่เรียนไปใชในรูปของประโยค และ
การออกเสียง

เอ็ดการ(Edgar 1971) ครอส(Cross 1979: 161-163) เบลลาฟออร (Bellafoire 1980)
เฮลแมน แบลร และรูเพลย (Heilman, Blair and Rupley 1994)  เสงีย่ม โตรตัน (2524)   เรืองสขุ ฉัตรปราการ
และอญัชล ีพงศพนัธุ (2533) และผูเชีย่วชาญดานภาษา    ไดจาํแนกลกัษณะกลวธิกีารเรยีนรูคาํศพัท
ซึ่งสามารถสรุปเปนประเภทใหญๆ 2 ประเภท คือ การวิเคราะหโครงสรางคํา (word structures)
และการวิเคราะหบริบทคํา (context clues)ไวดังนี้
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4.1 ศึกษาความหมายคําศัพทจากโครงสรางคํา (Word structure)
ในการศึกษาความหมายของคําจากโครงสรางคําผูเรียนจะศึกษารูปแบบของ

คําศัพทอันประกอบดวย รากคํา(roots) และวิภัติปจจัย(affixes) โดยแบงการศึกษาสวนประกอบ
คําดังนี้

4.1.1 การศึกษาความหมายจากรากศัพท (roots)  รากศัพท    คือ
สวนที่บอกความหมายหลักของคํา และสามารถเติมคําอุปสรรค (prefixes) และคําปจจัย
(suffixes) ได

ตัวอยางเชน
                          spect   = see or look

        in  spect   =  to look at
      pro   spect   =  to look forward

                  spect  acle  = something to look at
                               spect  ator  = one who looks at

รากศัพท
(Root)

ความหมาย
(Meaning)

ตัวอยาง
(Example)

fer to carry transfer
meter measure thermometer
struct to build construct

ลี (Lee 1970 : 77) ไดชี้ใหเห็นวา ภาษาอังกฤษมีคําศัพทประมาณสอง
ในสามที่มาจากรากศัพทลาติน (Latin roots) และรากศัพทกรีก (Greek roots) ดังนั้น การรูความ
หมายของรากศพัท ผูเรียนสามารถเรยีนรูความหมายของคาํศพัทภาษาองักฤษทีม่รีากศพัท (roots)
ปรากฏอยูรวมกันได   นอกจากนี้  เอลลิส และทอมลินสัน ( Ellis and  Tomlinson 1980 : 74)
มแีนวคดิเกีย่วกบัรากศพัท (roots) วาเปนสวนหนึง่ของคาํ และสือ่ความหมายสาํคญั ถาเอารากศพัท
(roots) ออกจากคําศัพท    คําศัพทนั้นก็ไมมีความหมาย

คนี (Keen 1985: 73-190) ไดกลาวถงึความสาํคญัของรากศพัท (roots) วา
การรูความหมายของรากศพัท (roots) ทาํใหทราบถงึตวัชีแ้นะทีสํ่าคญัทีจ่ะบอกความหมายของศพัทได
อยางถองแท   คีน ไดกลาวถึงรากศัพท (roots) วา  อาจเกี่ยวของกับจํานวนเลข (numbers) การวัด
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(measurement)  การเคลื่อนไหว (motion) การกระทํา (action) ความรูสึก(senses) คุณภาพ
(quality) และ กฏหมายและสังคม (legal and social)

ตัวอยางเชน
รากศัพทเกี่ยวกับจํานวนเลข (Numbers) เชน
รากศัพท ความหมาย
semi onehalf
mono one
bi two
cent hundred

รากศัพทเกี่ยวกับการวัด (Measurement) เชน
รากศัพท ความหมาย
meter a device to measure
graph a device to write or record

        รากศัพทเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว (Motion) เชน
รากศัพท ความหมาย
mob / mov to move
cycle a circular movement
vent to come

รากศัพทเกี่ยวกับการกระทํา (Action) เชน
รากศัพท ความหมาย
pos / pon to put or place something
stat / sist to stand up ; to be in a certain condition
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รากศัพทเกี่ยวกับความรูสึก (Senses) เชน
รากศัพท ความหมาย
voc / vok voice; to call
dic / dict to tell; command; speak

รากศัพทเกี่ยวกับคุณภาพ (Quality) เชน
รากศัพท ความหมาย
clar bright; clear, beautiful
dur hard; strong
soph wise; knowledge of

รากศัพทเกี่ยวกับกฎหมาย และสังคม (Legal and Social) เชน
รากศัพท ความหมาย
ver true; to prove
civ / cit city; government
cert to be sure or certain

ในการเรียนความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษจากรากศัพท (roots)
หากผูเรียนทราบความหมายของรากศัพท (roots)  ผูเรียนก็สามารถทราบความหมายคําศัพท
ภาษาอังกฤษที่ไมรูความหมายไดมากขึ้น

4.1.2 คําอุปสรรค (Prefixes) คอื สวนทีเ่ตมิขางหนาคาํแลวทาํใหความหมาย
เปล่ียนไป

ตัวอยางเชน
                   port  = carry

                    ex  port = carry out
                     de  port   = carry away
                      re  port  = carry back
                     im  port  = carry into
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อุปสรรค
(Prefixes)

ความหมาย
(Meaning)

ตัวอยาง
(Example)

anti- against antitoxin
bi- two bicycle
e- out of exit

เบอรมสีเทอร (Burmeister 1975:27-32) ไดกลาวถงึ อุปสรรค (prefixes)วา
เปนหนวยที่เล็กที่สุดของความหมายในภาษาซึ่งไมสามารถอยูไดโดยลําพัง อุปสรรคเปนหนวย
ที่ปรากฏอยูหนาคําหลัก หรือรากศัพท (roots) ดังนั้น ในการเรียนคําศัพท การแตกคําออกเปน
สวนๆ จึงชวยผูเรียนใหสามารถทราบความหมายได และนอกจากนี้ ไวเนอร และเบเซอรแมน
(Wiener and  Bazerman 1988 : 16-18) ไดกลาวถึงอุปสรรค (prefixes) มีประโยชนตอผูเรียนใน
การนําไปใช เพื่อคาดเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษได   คําอุปสรรค (prefixes) ที่สําคัญมี
ดังนี้

ตัวอยางเชน
คําอุปสรรค (Prefixes) มีความหมายในเชิงปฏิเสธ เชน

อุปสรรค ความหมาย ตัวอยางคํา
in- not insensitive
non- not nonreturnable

คําอุปสรรค (Prefixes) มีความหมายเกี่ยวของกับเวลา(Time) เชน
อุปสรรค ความหมาย ตัวอยางคํา
pre- before prerequisite
post- after postoperative
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คําอุปสรรค (Prefixes) มคีวามหมายเกีย่วของกบัจาํนวนเลข (Numbers)
เชน

อุปสรรค ความหมาย ตัวอยางคํา
uni- one unicycle
mono- one monologue

คําอุปสรรค (Prefixes) มีความหมายเกี่ยวของกับสถานที่
ตําแหนง (Placement)  เชน

อุปสรรค ความหมาย ตัวอยางคํา
ex- out expel
inter- among interwine

จากแนวคิดของนักการศึกษาดังกลาวขางตน สรุปไดวา การวิเคราะห
โครงสรางคาํจากคาํอปุสรรค (prefixes) เปนกลวธิใีนการเรยีนคาํศพัทภาษาองักฤษทีเ่ปนประโยชน
ตอผูเรียนในการเดาความหมายศัพทยากได

4.1.3  ปจจยั (Suffixes) คอื สวนทีเ่ตมิขางทายคาํแลวทาํใหความหมายเปลีย่นไป
โดยทั่วไปปจจัยจะบงบอกลักษณะของคํา เชน  คําวา employ(v.)  หมายถึง ใหบริการ,วาจาง   
เมือ่เตมิปจจยั  -ee  ทายคาํ  employee  หนาทีข่องคาํจะเปลีย่นไปจากคาํกรยิาเปลีย่นเปนคาํนาม
เปนตน     ตัวอยางเชน

aud = hear
    audi  ence =  hearers
    audit  or   =  hearer
    audit ory  =  pertaining to hearing

ปจจัย
(Suffixes)

ความหมาย
(Meaning)

ตัวอยาง
(Example)

-ance state of being importance
-ery that which stationery
-an one who is human
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คนี (Keen 1985 : 11 - 23) ไดอธบิายความหมายของปจจัย (suffixes) วา
เปนสวนหนึ่งของคําที่อยูหลังคําหลักหรือรากศัพท(roots) โดยทั่วไปปจจัย (suffixes) ชวยชี้แนะ
ชนิดของคํา (part of speech) เชน การเติมปจจัย –er, -ist, -or หลังคําหลักทําใหคําหลักเปลี่ยน
ชนิดของคําเปนคํานาม   นอกจากนี้ คีน ไดแบงประเภทของปจจัย (suffixes) สรุปไดดังนี้ คือ

นามปจจัย (Noun suffixes) เปนปจจัยที่อยูทายคําหลัก เพื่อช้ีแนะวา
คําศัพทภาษาอังกฤษนั้นเปนคํานาม(noun) ตัวอยางเชน

นามปจจัย ตัวอยางคํา ความหมาย
-ion, -sion selection the act of selecting or choosing
-ment management the act of managing
-ity clarity state of being clear

คุณศัพทปจจัย (Adjective suffixes) เปนปจจัยที่อยูทายคําหลัก   
เพื่อช้ีแนะวาคําศัพทภาษาอังกฤษนั้นเปนคําคุณศัพท (adjective)  ตัวอยางเชน

คุณศัพทปจจัย ตัวอยางคํา ความหมาย
-y dirty covered with dirt
-ous famous full of fame
-al natural related to nature

กริยาปจจัย (Verb suffixes) เปนปจจัยที่อยูทายคําหลัก เพื่อช้ีแนะวา
คําศัพทภาษาอังกฤษนั้นเปนคํากิริยา (verb)  ตัวอยางเชน

กริยาปจจัย ตัวอยางคํา ความหมาย
-ify simplify to make simple or easy
-ate regulate to make regular
-en frighten to create fright

กริยาวิเศษณปจจัย (Adverb suffixes) เปนปจจัยที่อยูทายคําหลัก
เพื่อช้ีแนะวาคําศัพทภาษาอังกฤษนั้นเปนคํากริยาวิเศษณ (Adverb)  ตัวอยางเชน
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กริยาวิเศษณปจจัย ตัวอยางคํา ความหมาย
-ly slowly in the manner of slow

จากแนวคิดดังกลาวขางตน จึงกลาวไดวาการวิเคราะหโครงสรางคํา
จากปจจัย (Suffixes) เปนกลวิธีคาดเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษอีกวิธีหนึ่ง โดยแยกคํา
ศัพทเปนสวนคําหลักและสวนที่อยูทายคําหลัก แลวพิจารณาความหมายในแตละสวน จากนั้นจึง
พิจารณาความหมายจากสวนประกอบทั้งสองสวน  ผูเรียนก็สามารถทราบความหมายไดถูกตอง
นอกจากนี้ผูเรียนยังทราบถึงชนิดของคําไดอีกดวย

4.1.4  คําประสม (Compound words)  คือ คําที่เกิดจากการนําคําตั้งแต 2
คําขึ้นไปมารวมกัน  และทําใหมีความหมายเหมือนเดิมหรืออาจเปลี่ยนไป  คําประสมอาจเขียนติด
กันหรือมีเครือ่งหมายยตภัิงค (Hyphen) เชือ่มระหวางคาํ    คาํประสมแบงออกเปน 4 ประเภท ไดแก
คาํประสมซึ่งเกิดจากการเอาคํานาม(noun) มารวมกันเปนคํานามประสม(compound noun) เชน
airport, paperclip, blackbird คําประสมซึ่งเกิดจาการเอาคําคุณศัพท (adjective) มารวมกับ
คํานามอีกคําหนึ่ง เปนคําคุณศัพทประสม (compound adjective) เชน homesick, carefree
คําประสมซึ่งเกิดจากการเอาคํากริยา(verb) มารวมกับคํานาม  โดยมีคํากริยาเปนคําหลัก เรียกวา
คํากริยาประสม (compound verb) เชน brainwash, spoon-feed  และคําประสมซึ่งเกิดจากการ
เอาคํา every, some, time, ways, times, no มารวมกับคําอื่น  เปนคําวิเศษณประสม (adverb
compound) เชน everywhere, sometimes, someone, nothing

ในการ เรี ยนความหมายคําศัพทภาษาอั งกฤษจากคําประสม  
(Compound words) จอหนสัน และเพยีรสัน (Johnson and Pearson 1978: 77-78) ไดเสนอแนะ
แนวการคาดเดาความหมายคาํศพัทดงันี้

ใหใช A แทนคําที่ใชเปนสวนของคําประสมคําแรก และ B แทนคําที่เปน
สวนประสมคําหลัง  เชน elderstateman  A = elder และ B = stateman  ตอจากนั้นใหนํา A
และ B มาเขารูปประโยคการคาดเดาความหมายของคําศัพทที่เปนคําประสมดังนี้

1. B is of A
A fishbone is a bone of a fish.
A riverbank is a bank of the river.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



21

2.  B is from A
Hayfever is a fever from hay.
Goatskin is skin from goat.

3. B is for A
A dogleash is a leash for a dog.
A dog biscuit is a biscuit for a dog.

4. B is like A
A bulldog is a dog like a bull.
A boxcar is a car like a box.

5.  B is A.
A nobleman is a man who is noble.
Icecream is cream that is ice.

6. B does A.
A crybaby is a baby who does cry.
A racehorse is a horse that does race.

สําหรับการใชเครื่องหมายยติภังค (hyphen) เชื่อมระหวางคําของคํา
ประสมนั้น     ดาคาเน และโบเวน (Dacanay and Bowen 1963: 445-446) เสนอแนะแนวทาง
เพื่อชวยพิจารณาถึงการใชเครื่องหมายยติภังค (hyphen) สรุปไดดังนี้

1. คําประสมที่เกี่ยวกับตัวเลขจาก 21 ถึง 99 และเศษสวน ใชยติภังค
(Hyphen) ระหวางตัวเลข เชน twenty-one, twenty-two, ninty-nine

2. คําประสมที่มีคําจํานวนสองคําหรือมากกวา เมื่อแสดงความคิดเดียว
และแสดงความสัมพันธของสิ่งที่เปนครอบครัวเดียวกัน ใชยติภังค(hyphen) ระหวางคํา เชน

mother - in – law
forget – me – not
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3.  คําประสมที่ข้ึนตนดวย self และตามดวยคําคุณศัพท (adjective)
หรือ คํานาม (noun)ใชยติภังค(hyphen) ระหวางคํา เชน

self – conscious
self – centered

4. คําประสมที่มีวลีเปนคําขยายหลายคําใหใสยติภังค (hyphen)
ระหวางคํา เชน

dog – in – the – manager – attitude
fly – by – night – existence

ในการเรยีนความหมายศพัทภาษาองักฤษจากคาํประสม (Compound
words)   คนี   (Keen 1985 : 5 ) ไดเสนอแนวคิดวา ประการแรก ผูเรียนแยกคําศัพทภาษาอังกฤษ
ทีไ่มรูความหมายนัน้ออกเปนคาํๆ กอน ประการทีส่องใหพจิารณาถงึแตละสวนของคาํทีแ่ยกออกมา
ถาเปนคําประสม (Compound words) สวนของคําที่แยกนั้นจะชวยชี้แนะความหมายได  และ
ประการสุดทาย พยายามคาดเดาอยางชาญฉลาด  จากคําจํากัดความ หรือ ความหมายของคํา
แตละสวนที่แยกจากกันนั้น

4.2 ศึกษาความหมายจากบริบทคํา (Context clues)
ในการศึกษาความหมายจากบริบท  ผูเรียนจําเปนตองมีความรูเกี่ยวกับ

ตัวชี้แนะบริบทตางๆ อยางถูกตอง   เฟร็ดดริกสัน  (Fredrickson 1994 : 5)   ไดชี้ใหเห็นวา  บริบท
(Context) อาจเปนคําไมกี่คํา หรืออาจครอบคลุมทั้งยอหนา ทั้งบท สวนในการพูดนั้น บริบทก็อาจ
ครอบคลุมคําไมกี่คําก็ได

เฮยคราฟ (Haycraft 1978: 48-49)  ไดกลาวถึง  กลวิธีที่นํามาใชในการ
วิเคราะหความหมายจากบริบทคําไว 3 ดาน คือ

1.   คําจํากัดความ (Definition) เปนการใหคําจํากัดความ   เพื่อบอกความ
หมายคําศัพทโดยตรง    ตัวอยางเชน

        A lawn is an area of grass in a garden.
2.  คําตรงขาม (Opposities) เปนการบอกความหมายคําศัพท  โดยใชคํา

ตรงขามกับคําศัพทที่ไมทราบความหมายนั้น  ตัวอยางเชน
        A brave man isn’t afraid.

3. คําเหมือน (Synonyms) เปนการบอกความหมายคําศัพท    โดยการใช
คาํทีม่คีวามหมายเหมอืนกนั ตวัอยางเชน การใชคาํ “brave” เพือ่อธบิายความหมายคาํวา “ courageous”
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เสงี่ยม โตรัตน (2524) กลาวถึง กลวิธีการเดาความหมายของศัพทจากการ
วิเคราะหบริบทคํา (context clues) มีมากมายหลายอยางแตกตางออกไปดังนี้

1. การบอกความหมายโดยการใหคาํจาํกดัความตรงๆ  (Formal definition)
2. การบอกความหมายโดยการใหตัวอยางประกอบ (Context clue from

examples)
3. การบอกความหมายโดยการกลาวหรือพูดซ้ํา (Context clue from

restatement)
4. การบอกความหมายโดยอาศัยความรูดานประสบการณ ภูมิหลังของผูอาน

เองเปนแนวทางในการเดาความหมาย (Context clue from background knowledge)
5. การบอกความหมายโดยการพรรณนา (Definition by description)
6. การบอกความหมายโดยการเปรียบเทียบ (Definition by comparison)
7. การบอกความหมายโดยอาศัยคําตรงขาม (Definition by contrast)
8. การบอกความหมายโดยสะทอนใหเหน็ถงึเจตนารมย น้าํเสยีง หรือฉากเหตกุารณ

(Reflection of intent, mood, tone, setting)
เรืองสุข ฉัตรปราการ และอัญชลี พงศพันธุ (2533) ไดแบงการวิเคราะหบริบท

โดยการเดาความหมายคําศัพทโดยดูจากคําเชื่อมประเภทตางๆ ไดดังนี้
1. คําเชื่อมที่บอกคําจํากัดความหรือนิยาม (Definition) เปนคําที่ชี้แนะให

ทราบถึงความหมายของคําศัพทนั้นๆ ไว
2.   คาํเชือ่มทีแ่สดงการพดูซ้าํความหมาย (Renaming or restatement) คาํเชือ่ม

เหลานี้ทําใหผูอานทราบไดทันทีวาคําศัพทที่อยูระหวางคําเหลานี้จะมีความหมายใกลเคียงหรือ
เหมือนกัน

3.  คาํเชือ่มทีแ่สดงการเปรยีบเทยีบทีค่ลายคลงึกนั (Similarity) คาํเชือ่มเหลานี้
แสดงวา คําหรือขอความที่มาขางหนาคําเชื่อมจะมีความหมายเหมือนกับคําหรือขอความที่ตาม
หลังมานั่นเอง

4.  คําเชื่อมที่แสดงความขัดแยง (Contrast and concession) เปนการเชื่อม
เมือ่ตองการเปรยีบเทยีบของสองสิง่ใหเหน็ถงึความขดัแยงกนั หรือกาํลงัจะเลีย่นทศิทางวาขอเขยีน
หรือความคิดนั้นกําลังจะมีขอความที่แยงกันตามมา

5. คําเชื่อมที่แสดงตัวอยาง (Exemplification) เปนคําที่ใชยกตัวอยางในสิ่ง
ของประเภทเดียวกัน หรือความคิดประเภทเดียวกัน
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6. คาํเชือ่มทีบ่อกการอธบิายสาเหต ุ บอกความเปนเหตเุปนผล (Cause and
effect or result) คําเชื่อมเหลานี้อาจเปนสาเหตุหรือผลของขอความที่ตามมาขางหลัง   ดังนั้น
เมื่อทราบความสัมพันธก็จะสามารถเดาความหมายของคําศัพทที่ไมคุนเคยไดโดยงาย

นอกจากนั้น  เฟงนิง ( Fengning 1994: 39-40) ไดแบง การวิเคราะหบริบท
เปน 5 ดาน สรุปไดดังนี้ คือ

1. คําจํากัดความ (Definition) เปนการใหคําอธิบายความหมายของคํา
ศัพทโดยใชคําที่คุนเคยบอกความหมายโดยตรง

2. การยกตวัอยาง (Example) เปนการใหตวัอยางเพือ่อธบิายความหมายศพัท
3. การเปรียบเหมือนและการเปรียบตาง(Comparison and contrast)

เปนการบอกความหมายโดยการแสดงความเหมือน  หรือความแตกตางระหวางบุคคล  ความคิด
และส่ิงตางๆ

4. การสรุปความ(Summary) เปนการสรุปสถานการณ ความคิด
จากคํา วลี และประโยค ที่ประกอบเพื่อคาดเดาความหมายคําศัพท

5. คําเหมือน และคําตรงขาม (Synonym and antonym) เปนการบอก
ความหมายคําศัพท โดยใชคาํที่มีความหมายเหมือน หรือคําที่มีความหมายตรงขาม

บริบทของคํา (Context clues)  คือ คํา หรือขอความตางๆ ที่จะชวยบอกให
ผูอานทราบถึงความหมายของคําศัพทที่ยาก  หรือไมคุนเคย  เอ็ดการ (Edgar 1971) เบลลาฟออร
(Bellafoire 1980) เฮลแมน แบลร และรูเพลย (Heilman, Blair and Rupley 1994) ไดกลาวถึง
การแบงลักษณะบริบทคําโดยทั่วไปที่บอกความหมายได  สามารถสรุปไดดังนี้

4.2.1  การบอกความหมายโดยอาศัยคําจํากัดความ (Definition) คือ คําที่
อยูในประโยคที่บอกคําจํากัดความ  หรือ ความหมายของคําศัพทยากไมคุนเคย  เชน verb to be
( is, am, are), mean, define, be called
ตัวอยางเชน

To purchase means to buy something.
A garage is the place for keeping a car.

4.2.2   การบอกความหมายโดยอาศัยกลุมคําที่กลาวซํ้า (Restatement)
คือ  กลุมคําในบริบทที่ตามหลังคําศัพทยาก  เพื่ออธิบายความหมายของคําศัพทยากนั้นซ้ําอีกครั้ง
เชน  or, in other words, that is, punctuation marks like commas, dashes, and brackets
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ตัวอยางเชน
There was a mob, or crowd, near the park yesterday.
Children like to hop – they like to jump when they play.

4.2.3 การบอกความหมายโดยอาศยัขอความเปรยีบเทยีบ (Comparison)
คอื  คาํทีแ่สดงความหมายเปรยีบเทยีบกบัคําศพัทยากนัน้ ๆ  เชน   as if, like, too, also, similar to
ตัวอยางเชน
 A road, in fact, is like a wide path.

4.2.4 การบอกความหมายโดยอาศัยขอความที่ขัดแยง (Contrast) คือ
คําที่แสดงความหมายขัดแยงกับคําศัพทยากนั้นๆ เชน but, however, nevertheless, while,
although, unlike, in contrast ตัวอยางเชน

Some animals like to live alone, but most animals are gregarious.
They knew that their ships would sink, while other ships were still on the water.

4.2.5 การบอกความหมายโดยการใหบรบิททีเ่ปนคาํตัวอยาง (Example)
คอื คาํทีอ่ยูในประโยคทีเ่ปนตวัอยางหรอืรูปภาพ เพือ่บงชีใ้หผูอานทราบถงึความหมายของคาํศพัท
เชน  such as, for example, for instance, e.g., like
ตัวอยางเชน

I always keep myself up to date. For example, I read newspaper
and listen to the news on the radio everyday.

4.2.6 การบอกความหมายโดยอาศัยคําแสดงความหมายเหมือน
(Synonym)  คอื คําที่มีความหมายเหมือนกับคําศัพทที่อยูในประโยคนั้นๆ เชน  too, also, and
ตัวอยางเชน

The boy was angry, and the girl was irate too.
Kate is rather inert, also she is very slow.

4.2.7 การบอกความหมายโดยอาศัยคําตรงขาม (Antonym) กลาวคือ
บริบทประเภทนีจ้ะมคีาํชีแ้นะ (clues) เชน but , rather than, in contrast, nevertheless, however, etc.
ตัวอยางเชน

The policeman caught two suspects, but they released them two
hours later.
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จากแนวคิดทั้งหมดดังกลาวเกี่ยวกับประเภทของกลวิธีการหาความหมายคําศัพท
ภาษาอังกฤษ  สรุปเปนประเภทใหญๆ ได 2 ประเภท คือ การวิเคราะหโครงสรางคํา (word
structures) และการวิเคราะหบริบทคํา (context clues)

การวิเคราะหโครงสรางคํา (Word structures) เปนกลวิธีหนึ่งที่สามารถนํามาใชใน
การคาดเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษสามารถแบงกลวิธีตางๆไดดังนี้

1. การคาดเดาความหมายคําศัพทจากรากศัพท(Roots)    
2. การคาดเดาความหมายคําศัพทจากอุปสรรค(Prefixes)
3. การคาดเดาความหมายคําศัพทจากปจจัย(Suffixes)
4. การคาดเดาความหมายคําศัพทจากคําประสม(Compound words)
สวนการวิเคราะหบริบทคํา(Context clues) เปนกลวิธีหนึ่งที่สามารถนํามาใชในการ

คาดเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษสามารถแบงกลวิธีตางๆไดดังนี้
1. การคาดเดาความหมายคําศัพทจากคําจํากัดความ (Definition)
2. การคาดเดาความหมายคําศัพทจากการกลาวซ้ํา (Restatement)
3. การคาดเดาความหมายคําศัพทจากการเปรียบเทียบ (Comparison)
4. การคาดเดาความหมายคําศัพทจากคําตรงขาม (Contrast)
5. การคาดเดาความหมายคําศัพทจากการยกตัวอยาง (Example)
6. การคาดเดาความหมายคําศัพทจากคําเหมือน (Synonym)

5. การพัฒนาแบบฝกการสอนศัพท
แบบฝกหรือแบบฝกหัด    เปนสื่อการเรียนประเภทหนึ่งที่ใชสําหรับใหนักเรียนปฏิบัติ

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจและมีการพัฒนาทักษะเพิ่มข้ึน    แบบฝกหัดสวนใหญจะอยูทายบท
เรียนของแตละบทเรียน  แบบฝกมีประโยชนตอผูเรียนในการเรียนคําศัพทเพราะนักเรียนสามารถ
นํามาฝกซ้ําทบทวนบทเรียน  ทําใหจดจําเนื้อหาไดคงทน  และมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนรูคําศัพท     
นอกจากนี้ยังสามารถนําแบบฝกมาทดสอบความรูวัดผลการเรียนรูไดเปนอยางดีทําใหทราบถึง
ปญหาความบกพรองของผูเรียนได

กันเทอร และคณะ (Gunter et al. 1990 : 80) กลาววา แบบฝกมักใชในการให
นักเรียนฝกเรียนดวยตนเอง  และแบบฝกควรจะมีการใหคําแนะนําในการทําแกนักเรียน   โดยการ
ใหครูแสดงตัวอยางแกนักเรียนกอน  เชน  ครูใหนักเรียนทั้งชั้นชวยกันตอบคําถามขอแรก  และครู
ชวยใหคําแนะนํา  จากนั้น จึงใหนักเรียนทําดวยตนเองและหลังจากนักเรียนทําแบบฝกเสร็จ       
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ครูและนักเรียนควรอภิปรายตรวจสอบและซักถามขอสงสัยในขอคําถามและคําตอบของแบบฝก
รวมกัน

มอรโรว (Morrow 1997: 15) กลาววา ในการวิเคราะหหรือประเมินแบบเรียนนั้น
ผูวิเคราะหตองตระหนักวา แบบเรียนทั้งหลายมิไดสรางขึ้นมาตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร
อยางเดียว   แตเปนการผสมผสานเอาจินตนาการตางๆ เขาไปดวย  อาจกลาวไดวาการสราง
บทเรียนนั้นเปนศิลปะอยางหนึ่ง ผูวิเคราะหแบบเรียนจะตองมีความรอบคอบในการวิเคราะห
พยายามมองหาจุดที่เปนปญหาและนํามาปรับปรุงแกไข  ควรมีการศึกษาดวยวาแบบเรียนนั้นได
สะทอนใหเห็นถึงแนวคิดใหมๆ ในการเรียนการสอนภาษาหรือไม

นอกจากนี้ บัทส (Butts 1974 : 85) ไดเสนอหลักการสรางแบบฝกไวดังนี้    คือ
1. กอนที่จะสรางแบบฝกจะตองกําหนดโครงรางคราวๆ กอนวาจะเขียนแบบฝก

เกี่ยวกับเร่ืองอะไร  มีจุดประสงคอยางไร
            2. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับเร่ืองที่จะใชสรางแบบฝก

3. เขียนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมและเนื้อหาใหสอดคลองกัน
4.  แจงจดุประสงคเชงิพฤตกิรรมออกเปนกจิกรรมยอย    โดยคาํนงึถงึความเหมาะสม

ของผูเรียน  และเรียงกิจกรรมหรืองานที่นักเรียนตองปฏิบัติจากงายไปยาก
5.  กําหนดอุปกรณที่จะใชในแตละตอนใหเหมาะสมกับแบบฝก
6.  กําหนดเวลาที่จะใชในแบบฝกแตละตอนใหเหมาะสม
7.  ควรประเมินผลกอนและหลังเรียน
สําหรบัข้ันตอนในการฝกนัน้จะเริม่ดวยการทดสอบกอนเรยีน แลวใหนกัเรยีนทาํแบบฝก

เมื่อจบแบบฝกแลวจึงทําการทดสอบหลังเรียน
ข้ันตอนการสรางแบบฝกของซีลสและกลาสโกว (Seels and Glasgow 1990: 50)

ไดกลาวไวดังนี้
1. วิเคราะหปญหา  กําหนดปญหาการสอน  โดยรวบรวมปญหาจากการประเมิน

ความตองการผูเรียน
2. วิเคราะหภาระงาน  โดยรวบรวมขอมูลจากทักษะตางๆ รวมไปถึงพฤติกรรมทาง

การเรียนและทัศนคติ  จากนั้นจึงวิเคราะหวิธีการสอนเพื่อกําหนดวิธีที่ตองการ
3. เขียนจุดประสงคเชิงพฤติกรรม  และกําหนดเกณฑการทดสอบเพื่อใหสัมพันธกับ

จุดประสงค
4.  กาํหนดกลวธิกีารสอนหรอืสวนประกอบของการสอน  เชน ข้ันนาํ  ข้ันเสนอเนือ้หา

หรือข้ันการฝกปฏิบัติ
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5.  เลือกรูปแบบการสอนและสื่อที่จะนํามาสรางเปนแบบฝก
6. วางแผนผลิต    พัฒนาสื่อ    ตรวจสอบขั้นตอนในการพัฒนาสื่อเพื่อใหสอด

คลองกับโครงการสอน
7. วางแผนและกําหนดกลวิธีที่จะใชในการประเมินผลขั้นปฏิบัติการ   รวบรวมขอมูล

ในขั้นการวัดการเรียนรูรายจุดประสงค   เพื่อนําไปพิจารณาปรับปรุงหรืออาจมีการทดสอบใหม
         8.  วางแผนขั้นตอนในการใชเครื่องมือ
         9.  ดําเนินการประเมินผลขั้นสรุป
        10. นําแบบฝกออกเผยแพร

จากแนวคิดของนักการศึกษาที่กลาวมาแลวขางตน พอจะสรุปไดวา ข้ันตอนการ
พัฒนาแบบฝกการสอนศัพท  มีดังตอไปนี้

1.  ศึกษาปญหาและความตองการ  โดยศึกษาจากการผานจุดประสงคการเรียนรู
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

2.  วิเคราะหเนื้อหาคําศัพทออกเปนเนื้อหาหรือทักษะยอยๆ เพื่อนํามาใชในการสราง
แบบทดสอบและแบบฝกหัด

3.  พิจารณาวัตถุประสงค   รูปแบบ  และข้ันตอนในการใชแบบฝก   เชน จะนําแบบ
ฝกไปใชอยางไร   ในแตละชุดจะประกอบดวยอะไรบาง

4.  สรางบตัรฝกหดัคาํศพัทเพือ่ใชในการพฒันาทกัษะยอยแตละทกัษะ  ในแตละบตัร
จะมีคําถามใหนักเรียนตอบ  การกําหนดรูปแบบ  ขนาดของบัตร  พิจารณาตามความเหมาะสม

5.  สรางบัตรอางอิง   เพื่อใชอธิบายคําตอบหรือแนวทางการตอบคําถาม  การสราง
บัตรอางอิงอาจทําเพิ่มเติมเมื่อไดนําแบบฝกหัดไปทดลองใชแลว

6.  สรางแบบบันทึกความกาวหนา  เพื่อใชบันทึกผลการทดสอบหรือผลการเรียน
โดยจัดทําเปนตอน

7.  นาํแบบฝกไปทดลองใช    เพือ่หาขอบกพรอง    คณุภาพของแบบฝกและคณุภาพ
ของแบบทดสอบ

8.  ปรับปรุงแกไข
9.   รวบรวมแบบฝกเปนชุด  จัดทําคําชี้แจง  คูมือการใช  สารบัญ    เพื่อใชประโยชน

ตอไป
การฝกทักษะทางภาษามีความจําเปนที่ตองอาศัยแบบฝก  เนื่องจากนักเรียนจะตอง

ไดรับการฝกหัดทบทวนซ้ําไปซ้ํามาจึงจะเกิดการเรียนรูและเกิดความชํานาญในทักษะทางภาษาได  
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แบบฝกจะตองมรีะบบและสามารถวดัผลการเรยีนของผูเรียนได ดงัเชน   วนดิา   สุขวนชิ  (2536 : 36)
กลาวถึงประโยชนของแบบฝกหัด  ดังตอไปนี้

1. แบบฝกเปนสิ่งที่จัดทําขึ้นอยางเปนระเบียบเปนอุปกรณการสอนที่ชวยลดภาระ
ของครูไดมาก

2. แบบฝกชวยในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล  เนื่องจากนักเรียนมีความ
สามารถทางดานภาษาแตกตางกัน การใหนักเรียนทําแบบฝกที่เหมาะสมกับความสามารถ
ชวยใหนักเรียนประสบความสําเร็จในดานจิตใจมากขึ้น

3. แบบฝกชวยเสริมใหทักษะทางภาษาคงทน  โดยมีการฝกซ้ําหลายๆ คร้ัง
4.  แบบฝกเปนเครื่องชวยใหนักเรียนไดฝกฝนทักษะในการใชภาษาใหดีข้ึน
5.  แบบฝกชวยเปนเครื่องมือวัดผลการเรียนหลังจากจบบทเรียนแตละครั้ง
6.  แบบฝกชวยใหนักเรียนสามารถทบทวนไดดวยตนเอง
7. การใหนกัเรยีนทาํแบบฝกหดัชวยใหครูมองเหน็ปญหาตางๆ ของนกัเรยีนไดชดัเจน   

ซึ่งจะชวยใหครูสามารถปรับปรุงแกไขปญหานั้นๆ ไดทันทวงที
8.  แบบฝกทีจ่ดัทาํขึน้นอกเหนอืจากทีม่อียูในหนงัสอืจะชวยใหนกัเรยีนไดฝกฝนเตม็ที่
9. แบบฝกที่จัดพิมพไวเรียบรอยแลว  จะชวยใหครูประหยัดเวลาในการที่ตองเตรียม

แบบฝกหดัอยูตลอดเวลา   ในดานผูเรียนไมตองเสยีเวลาลอกแบบฝกหดัจากตาํราเรยีนหรอืกระดานดาํ
ทําใหผูเรียนมีโอกาสฝกฝนทักษะตางๆ มากขึ้น   และแบบฝกทําใหผูเรียนสามารถมองเห็นความ
กาวหนาของตนเอง

สรุปไดวา  หลักในการสรางแบบฝกประกอบดวย  การกําหนดจุดมุงหมายวาตองการ
ฝกในเรื่องใด   ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับเร่ืองที่จะสรางแบบฝก  เขียนจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
กาํหนดวธิกีารสอนและสือ่ทีจ่ะนาํมาสรางแบบฝก   และลงมอืผลิตและพฒันาคณุภาพของแบบฝก
กอนที่จะนําแบบฝกไปใชจริงหรือเผยแพร

6. เทคนิคการสอนศัพทภาษาอังกฤษ
ผูที่มีความรูเร่ืองคําศัพทนอยจะไมสามารถเดาความหมายจากบริบทได   เนื่องจาก

ในบางครั้งเนื้อเรื่องหรือบริบทไมสามารถทําใหผูอานรูความหมายของคําศัพทไดอยางชัดเจน     
ดังนั้น หากครูผูสอนทราบเทคนิคการสอนศัพทก็จะสามารถนําไปใชในการสอนศัพทใหนักเรียนรู
ความหมายคําศัพทไดอยางมีประสิทธิภาพ  ไรเดอร (Ryder1986:63) ไดเสนอแนะเทคนิคเกี่ยวกับ
การสอนศัพทจากบริบทไวดังนี้
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                 1. สอนจากสิ่งที่เปนรูปธรรมไปสูนามธรรม  การเริ่มสอนคําศัพทที่เปนนามธรรม
เชน communism ทําใหยากตอความเขาใจ ควรเริ่มสอนคําที่นักเรียนสามารถทําความเขาใจได
เชน คําวา celebration เกี่ยวเนื่องกับส่ิงที่เปนรูปธรรมตางๆ
                  2. สอนตวัชีแ้นะทีป่รากฏในหนงัสอืเรียน  เมือ่นกัเรยีนไดฝกกลวธิเีดาศพัทจากตวัอยางที่
ครูใหแลว  ควรใหนักเรียนนําทักษะนั้นไปใชจริงในหนังสือเรียนที่อานในหองเรียน
                  3.  ความสามารถในการเดาศัพทอาจเปลี่ยนไปตามความยากของเรื่อง  เมื่อนักเรียน
พบหนังสือเรียนที่ยากขึ้นอาจมีปญหาในการเดาศัพท  ครูตองชวยสอนหรือฝกกลวิธีใชอีกครั้ง
                   นอกจากนี้ วิสา จัติวัตร  (2541: 74 -103) ไดกลาวถึงเทคนิคสอนศัพทไวดังนี้

1.   การใหคาํจาํกดัความ    คอื การทีค่รูใหคาํแปล หรือคําจาํกดัความศพัททีต่องการสอน
2. การเดาความหมายตามบรบิท  คอื  นกัเรียนจะอนมุานคาํศพัทคาํนัน้อยางคลมุเครอื

จากคําที่อยูรอบ ๆ โดยไมจดจําความหมายที่แนนอนของคํานั้น ๆ
3. การใชประสบการณเดิมเชื่อมโยงกับความหมายของศัพทใหม  คือ การที่ครู

กระตุนใหนักเรียนใชประสบการณเดิม หรือโครงสรางความรูที่เคยมีมากอนแลว  โดยใหนักเรียน
เชื่อมโยงศัพทใหมเขากับความคิดรวบยอด หรือประสบการณเดิม

3.1 แผนภูมิความรู  คือ   การจัดระบบขอมูลในรูปของแผนภูมิ  โดยนักเรียน
ตองนําเอาศัพทใหมมาสัมพันธกับความรูและประสบการณเดิม

3.2 แผนภูมิคําศัพท คือ แผนภูมิที่แสดงคําจํากัดความของคําศัพท  ซึ่งจะ
ชวยใหนักเรียนจดจําและระลึกถึงความหมาย หรือความคิดรวบยอดของคําศัพทใหมได

3.3 ตารางการวิเคราะหความหมายคําศัพท คือ ตารางที่แสดงความสัมพันธ
หรือเปรียบเทียบความหมายของคําศัพท โดยใชตารางวิเคราะหความหมายสอดคลองกับทฤษฎี
โครงสรางความรู

3.4  ความสัมพันธของคําศัพทที่อยูในกลุมเดียวกัน คือ การแสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธของคําศัพท   เพื่อพัฒนาการความรูเกี่ยวกับคําศัพท

3.5 ความคิดรวบยอด คือ ครูใหนักเรียนหาความสัมพันธของศัพทใหมกับ
ศัพท หรือความคิดรวบยอดที่นักเรียนเคยรูแลวลดหลั่นตามลําดับ

3.6  การคาดเดาเรือ่ง  คอื การทีค่รูใหนกัเรยีนทาํนายวาผูเขยีนจะใชศพัทตาง ๆ
ในการวางโครงเรื่องอยางไร

3.7 ความสัมพันธของคําศัพท คือ การบอกความสัมพันธของคําศัพทจาก
มากไปหานอยหรือสูงสุดไปต่ําสุด
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4.  เสริมความรูเกี่ยวกับคําศัพทเพิ่มเติมโดยครูนําคําศัพทที่คลาย ๆ กัน  มาเปรียบ
เทียบแยกแยะหรือรวบรวมเปนหมวดหมู

4.1  การจัดความสัมพันธของคําศัพท  คือ กิจกรรมที่ชวยใหนักเรียนจัดคําศัพท
ที่มีความสัมพันธกันเขาเปนหมวดหมูเดียวกัน

4.2 การจัดกลุมคําศัพทของคําศัพท คือ การจัดกลุมคําโดยวิเคราะหความ
หมายของคาํศพัททีม่คีวามหมายกวางครอบคลมุความหมายของคาํศพัทอ่ืน ๆ ทีม่คีวามหมายแคบ
กวา

4.3 แผนภูมิทบทวนความหมายของคําศัพท  คือ กิจกรรมที่ใหนักเรียนเห็น
ความสัมพันธที่สําคัญระหวางความคิดรวบยอดกับการวิเคราะหความหมายของคําศัพท

5. การสอนศัพทพิเศษ คือ การใหนักเรียนเขาใจศัพทที่อาจมีความหมายกํากวม
ซึ่งสามารถแบงไดดังตอไปนี้

5.1  คําที่สะกดตางกันแตออกเสียงเหมือนกัน คือ การที่ครูสอนใหนักเรียนทราบ
วาคําบางคําที่อานออกเสียงเหมือนกันอาจสะกดตางกันได

5.2 คําที่สะกดเหมือนกันแตมีความหมายตางกัน คือ การที่ครูสอนใหนักเรียน
ทราบวาคําที่สะกดเหมือนกันอาจมีความหมายตางกันหรือมีวิธีการออกเสียงที่ตางกัน

5.3  คําที่มีหลายความหมาย  คือ การที่ใหนักเรียนตระหนักถึงวา คําบางคํา
อาจมีความหมายไดหลายความหมาย  ทั้งนี้ตองพิจารณาจากบริบทเปนสําคัญ

5.4 คําที่แสดงการเปรียบเทียบ คือ การที่ใหนักเรียนตระหนักถึงวา คําศัพท
สามารถนํามาเปรียบเทียบกันไดวามีความสัมพันธกันในทางใดทางหนึ่ง

5.5 คําที่มีความหมายตรงตามพจนานุกรม และคําที่มีความหมายพิเศษเฉพาะ
บุคคล หรือมีความหมายลึก ๆ แตกตางกัน คือ การที่ใหนักเรียนตระหนักถึงวา คําบางคํามีความ
หมายกวาง ๆ เหมือนกันแตมีความหมายลึกตางกัน

5.6  คําที่มีความหมายเหมือนกัน และคําที่มีความหมายตรงกันขาม   คือ การที่
ใหนักเรียนตระหนักถึงวา คาํบางคําอาจมีความหมายเหมือนกันและ คําบางคําอาจมีความหมาย
ตรงกันขามกัน

6.  หาทีม่าหรอืกาํเนดิของศพัท  คอื การทีค่รทูาํใหนกัเรียนทราบทีม่าหรือกาํเนดิของศพัท   
ทําใหการเรียนศัพทสนุกสนานและจําคําศัพทนั้น ๆ ไดดีข้ึน

7.  การสะสมศัพทดวยตนเอง    เฮกการด ไดเสนอแนะวิธีการสะสมศัพทดวยตนเอง
ดังนี้
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7.1  ใหนักเรียนหาความหมายจากบริบทโดยไมตองหาความหมายจาก
พจนานกุรม

7.2   ใหนักเรียนแตละคนเขียนคําศัพทของตนเองบนกระดาน  พรอมทั้งอธิบาย
ขอมูลเกี่ยวกับคําศัพทนั้น

7.3  คัดเลือกคําศัพทและใหนักเรียนบันทึกบัญชีรายการศัพทไวในสมุดบันทึก
7.4 ใหแบบฝกหัดหรือกิจกรรมเกี่ยวกับศัพทในบัญชี
7.5 ทดสอบนักเรียนเกี่ยวกับศัพทในบัญชีในตอนปลายสัปดาห

ทพิวลัย  มาแสง (2532 : 46 – 48)  ไดกลาวถงึ เทคนคิการสอนคาํศพัทไวดงันีค้อื
1.  การสอนโดยการใหความหมายโดยตรง (Synonyms)  และความหมายตรงกนัขาม

(Antonyms) เมื่อสอนคําศัพทใหม ตัวอยางเชน
Ancient means very old. (Synonym)
Boring is the opposite of interesting. (Antonym)

2. การสอนโดยการใหคําจํากัดความ (Definitions)
                   3.   การสอนโดยการใชอุปกรณการสอน (Visual aids) หรือส่ือทีใ่ชประกอบการสอน
ตัวอยางเชน

รูปภาพ (Pictures) ควรเก็บรูปภาพตาง ๆ ไวใหมาก เพราะจะใชประโยชนใน
การสอนไดเปนอยางดี ครูอาจใหนักเรียนชวยได  การหารูปภาพอาจจะหาจากนิตยสารแลวผนึก
ลงบนกระดาษแข็ง เชน รูปภาพของศิลปะไทย ภาพเด็ก ๆ หรือรูปภาพที่แสดงการเปรียบเทียบ
(big, bigger, biggest, sick, sicker, sickest)  รูปภาพตาง ๆ เหลานี้เปนตน ถาครูไมสามารถหา
รูปภาพไดจะใชภาพวาดก็ได  ใชประกอบในการสอนคําศัพท

การสาธติ (Demonstration)  ควรใชการแสดงทาทาง   เพือ่ประกอบการสอนศพัท
ใหมากที่สุดเทาที่จะทําได  การใชทาทางจะทําใหบทเรียนไมนาเบื่อ นักเรียนไมงวงนอน  ครูอาจจะ
สอดแทรกอารมณขันดวยก็ได  นักเรียนจะจําศัพทไดดียิ่งขึ้น  ถาครูแสดงทาทางที่นักเรียนสามารถ
มองเห็นได  ทําใหบทเรียนมีชีวิตชีวาขึ้น

ใชของจริง (Real objects) ของจริงที่ครูสามารถนํามาใชประกอบการสอน
ไดมีมากมาย ซึ่งจะทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจในความหมายดียิ่งขึ้นวาใชรูปภาพหรือบอกเลา
ลอย ๆ เชน mango, basket, cloth, clothes, red, sugar, glass, grass, coin, string, rope.

การวาดภาพบนกระดาน (Drawing on the blackboard) เปนวธิกีารทีช่วยใหนกัเรยีน
จําคําศัพท และเขาใจความหมายไดดียิ่งขึ้นโดยไมตองอธิบายความหมาย แตรูปที่วาดจะตองมี
ความชัดเจน
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4. การสอนโดยการพูดในรูปของประโยค (Context sentences) เมื่อตองการจะให
ทราบความหมาย ควรใหเนนในรูปของประโยคโดยการใหตัวอยางเปนประโยค เชน

Busaba doesn’t like durian.  She says it tastes terrible.
Anan likes chocolate.  He says it tastes good.

การใหตัวอยาง ควรเปนตัวอยางที่ชัดเจน  คําที่ใชแตงประโยค ควรเปนคําศัพท
ที่นักเรียนเคยทราบความหมายแลว

5. การสอนโดยการแปล (Translation) วิธีการนี้เปนวิธีที่ครูผูสอนควรคํานึงถึงเปน
กรณีสุดทาย  ซึ่งควรใชกับ passive vocabulary และไมสามารถที่จะหาวิธีอ่ืนดีกวานี้ได

6. การสอนโดยใหคาํศพัททีเ่ปนรปูธรรมและนามธรรม (Concrete and abstract
vocabulary) คําศัพทที่เปนรูปธรรม (Concrete) ครูสามารถสอนดวยการใชอุปกรณที่มองเห็น
(เชน  ของจริง) หรือทาทางตลอดจนรูปภาพ เชน flower, horse, monkey, chair

นอกจากนั้น  เพียรสัน และ จอหนสัน (Pearson and Johnson 1978 : 28)  ยังได
เสนอแนวทางในการสอนคําศัพทใหมที่ปรากฏในเนื้อหาเพื่อใหผูเรียนสามารถเขาใจในการอานได
ดีข้ึนโดยการใชแผนผังแสดงความสัมพันธของคําศัพทในกิจกรรมการเรียนการสอน เชน dog
สามารถโยงใยใหผูเรียนไดเห็นวามีความสัมพันธกับคําอื่น ๆ ได

จะเห็นไดวาเทคนิคการสอนศัพทนั้นมีหลายวิธีแตก็ข้ึนอยูกับตัวครูวาจะพจิารณา
ปจจยัตาง ๆ และเลอืกเทคนคิการสอนศพัททีเ่หมาะสมเพือ่ใหการสอนนัน้บรรลจุดุมุงหมาย  และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

7. การสอนศัพทและขั้นตอนการสอนศัพท
คําศัพทเปนองคประกอบหนึ่งที่มีความสําคัญตอการเรียนภาษา เชน ผูที่มีความ

สามารถในการอานต่าํยอมรูศพัทนอยกวาผูทีม่คีวามสามรถในการอานสงู  ดงันัน้ การสอนคาํศพัทจึง
มีบทบาทและความจําเปนอยางยิ่งในการเรียนคําศัพท เพราะการเรียนรูความหมายศัพทจะทําให
นักเรียนเขาใจและสามารถสื่อความหมายไดอยางถูกตอง

นันทพร  คชศิริพงศ (2526)  ไดศึกษาการสอนคําศัพท และข้ันตอนการสอนที่จะ
สงเสริมการสอนศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนไวดังนี้

1. จัดหาประสบการณตรงใหนักเรียนมากที่สุด  โดยใหนักเรียนไดยินสิ่งที่เกี่ยวกับ
คําศัพทนั้น  ซึ่งอาจรวมถึงการแสดงละคร การละเลนตาง ๆ

2. ใหนักเรียนดูรูปภาพ รูปปน ภาพนิ่ง ภาพยนตร เพื่อใหไดประสบการณที่ศึกษา
มากกวาการบรรยายเพียงอยางเดียว
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3. ใหนกัเรยีนไดมโีอกาสพดูและฟง ซึง่จะทาํใหนกัเรยีนเขาใจความหมายของคาํไดดี   
เพราะมีโอกาสไดใชคําเหลานั้น

4. ใชหนังสืออานประกอบ
5. ใชวัสดุอุปกรณที่ทําข้ึนเอง ซึ่งจะมีความหมายมาก ครูควรแนะนําใหนักเรียน

ชวยกันทําแผนภูมิคําศัพทใหม และทําพจนานุกรมเกี่ยวกับคําศัพทประกอบภาพ
ระวิวรรณ  ศรีครามครัน (2522 : 95) กลาววา ในการสอนคําศัพทใหแกเด็กในแตละ

คร้ังนั้น   ครูไมควรสอนจํานวนคําศัพทใหมากเกินความสามารถของเด็กที่จะเรียนไดในชวง
ระยะเวลาหนึ่ง      การพยายามใหเด็กทองจําคําศัพทคร้ังละมาก ๆ และเนนในการสอนคําศัพท
มากเกินไป ในระยะเริ่มตนของการสอน   พบวาเปนการสอนที่ผิดพลาดเพราะถึงแมวาเด็กจะเรียน
รูความหมายของคําศัพทไดเปนจํานวนมากแตเด็กไมสามารถที่จะนําคําศัพทที่ไดเรียนรูนั้นไปใช
ในการสื่อสารได   จดุมุงหมายสําคัญของการเรียนรูทางภาษาก็คือ การใหเด็กสามารถใชภาษาได
อยางถูกตอง สามารถพูด และออกเสียงได รวมทั้งรูถึงความแตกตางและความคลายคลึงกันของ
เสียงหรือสําเนียงที่พูดออกมาดวย   ดังนั้นการใหเด็กทองจําคําศัพทตาง ๆ ควรจะควบคูไปกับการ
สอนใหเด็กรูจักใชคําศัพทในรูปประโยค  ซึ่งอาจจะมีลักษณะตาง ๆ กัน  รวมทั้งการออกเสียงคํา
นั้น ๆ ในประโยคไดอยางถูกตอง  การสอนคําศัพทใหแกเด็กควรจะคํานึงถึงระดับความรูพื้นฐาน
และความสามารถในการเรียนของเด็กที่สามารถจะเรียนรูได

อุทัย     ภิรมยร่ืน (2524 : 24) ไดกลาวถึงขั้นตอนในการสอนคําศัพทภาษาอังกฤษไว
ดังนี้

1.  ครูเปนผูออกเสยีงคาํศพัทโดดๆ อยางถกูตองชดัเจน  ใหนกัเรยีนฟงกอน 2-3 คร้ัง
แลวจึงใหเด็กพูดตาม

2.   ครูใหความหมายของคําศัพทดวยการใชอุปกรณหรือการแสดงทาทางประกอบ
3. ตรวจสอบวานักเรียนเขาใจความหมายของคําศัพทดวยการตั้งคําถามแบบใช 

หรือไม  ใหนักเรียนตอบทั้งชั้นเรียนตอบทั้งชั้นหรือใหคนใดคนหนึ่งเปนคนตอบ
4.   ครูแสดงการใชคําศัพทในรูปประโยคใหเด็กไดเห็น  แลวใหเด็กจดเอาไวในสมุด
5.   ครูใหนกัเรยีนคดิคาํศพัทหรือหดัแตงประโยคโดยการใชคาํศพัทนัน้ๆ ตามแบบที่

เด็กเคยเห็นจากที่ครูเขียนใหดูบนกระดาน
ทพิวลัย   มาแสง (2532 : 24) กลาวถงึขัน้ตอนในการสอนศพัทใหม  ซึง่สรุปไดดงัตอไปนี้
1. ครูพูดคํานั้น 2-3 คร้ัง  ในขณะที่นักเรียนฟง
2. ใหนักเรียนพูดตามครู 2-3 คร้ัง
3. เขียนคําศัพทบนกระดาน (ใชบัตรคํา) ใหนักเรียนสะกดปากเปลาพรอมๆ กัน
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4. ครูสอนความหมายโดยใชคําศัพทงาย ๆ และชัดเจนในการอธิบาย
5. ทดสอบความเขาใจคําศัพทนั้นใชภาษางายๆ เชน คําถามประเภท Yes, No
6. เขียนประโยคที่มีคําศัพทนั้นบนกระดานใหนักเรียนจดทั้งประโยคลงในสมุด
7. ถาคํานั้นยากเกินไป  ครูควรไดทําการทบทวนในขอ 1-5 ดวย  ควรใชเวลา

สําหรับการสอนคําศัพทใหมหนึ่งคํา  ประมาณ  5 นาที
ฟนอคคีอาโร (Finocchiaro 1989 : 108 – 109)  ไดกลาวถึงขอควรคํานึงในการสอน

คําศัพท ดังนี้
1. คําศัพททั้งหมดที่ผูเรียนเรียนในแตละบทเรียนนั้น  ผูสอนไมจําเปนตองสอนให

ผูเรียนนําคําศัพทเหลานั้นไปใชทุกคํา เพราะคําศัพทบางคํานั้นสอนเพียงแคใหผูเรียนรูความหมาย
และการออกเสียงเทานั้น  ซึ่งหมายถึงการสอนคําศัพทใหผูเรียนเขาใจความหมายเมื่อผูเรียนไดยิน
หรือไดอานคําศัพทเทานั้นแตไมไดนําไปใชในการเขียนและการพูด

2. ผูสอนควรสอนคําศัพทโดยการพูดดวยความเร็วปกติ (Normal speed)
3. การสอนคําศัพทใหมควรสอนในโครงสรางประโยคที่ผูเรียนเคยเรียนมาแลวและ

ในสถานการณที่ผูเรียนคุนเคย
4. หากเปนไปได  ผูสอนควรสอนคาํศพัททีอ่ยูในหวัขอเดยีวกนั ตวัอยางเชน คาํศพัท

ที่เกี่ยวกับอาหารก็ควรจัดไวหนึ่งบทเรียน  สวนคําศัพทที่เกี่ยวกับเครื่องแตงกายหรืออากาศก็ควร
จัดแยกไวในแตละบทเรียน

5. เมื่อผูเรียนพบคําศัพทที่คุนเคยในบริบทใหม  ผูสอนควรทบทวนและฝกการใช
คาํศพัทนัน้ ๆ ใหม  การทบทวนคาํศพัททีคุ่ยเคยแลวนัน้  ผูสอนควรสอนใหผูเรียนเขาใจความหมายที่
เหมือนกันและความหมายที่แตกตางกันดวย

6. การสอนคาํศพัทควรสอนใหผูเรียนเขาใจความหมาย    ผูสอนควรใชเทคนคิทีเ่หมาะสม
ซึ่งอาจจะใชการแสดงละคร การใชรูปภาพ การถอดถายขอความ (Paraphrase)

7. ผูสอนควรใหผูเรียนฝกใชคําศัพทในสถานการณเพื่อการสื่อสาร  ตัวอยางเชน
การฝกการแทนที่การถายโอนขอมูล การถาม – ตอบ และในภาระงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

8. การสอนคําศัพทแตละคํา ควรสอนหลาย ๆ คร้ังดวยโครงสรางและสถานการณ
ตาง ๆ ที่สามารถนําคําศัพทเหลานั้นไปใชไดอยางเหมาะสม

9. ควรสอนคําศัพทที่เปนคํานาม คํากริยา คําคุณศัพท และคําวิเศษณที่มาจาก
รากศัพทเดียวกัน  ตัวอยางเชน
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คํานาม-------------------difference คํากริยา------------------- (to) differ
คําคุณศัพท-----------------different คําวิเศษณ------------------differently

วิสาข  จัติวัตร (2541: 74)  ไดกลาวถึงวิธีการสอนศัพทวามีหลายวิธี ไมใชเพียงแตให
นักเรียนทองความหมายหาศัพทในพจนานุกรมและใหทองจําเทานั้นการสอนศัพทเปนพื้นฐาน
สําคัญในการพัฒนาความคิดรวบยอดและโครงสรางความรูอยางมีระบบ  ทําใหผูอานสามารถเขา
ใจเร่ืองที่อานไดดีข้ึน

นอกจากนี้ บํารุง    โตรัตน (2524 : 18) อัญชลี   แจมเจริญ  และคณะ (2526 : 33)
ไดเสนอขั้นตอนการสอนคําศัพทในทํานองเดียวกัน  ไวดังนี้

1. ข้ันสอนฟงและสอนความหมาย
2. ข้ันสอนพูดใหออกเสียงไดถูกตอง  ครูออกเสียงคําศัพทแลวใหนักเรียนออกเสียง

ตาม 2-3 คร้ัง
3. ข้ันสอนอาน  ใหเห็นสวนประกอบของคํา อานใหฟงและใหอานถูกตองพรอม

ทั้งสะกดคํากันได
4. ข้ันสอนเขียน ใหเห็นภาพหรือไดฟงคํานั้น  และเขียนใหถูกตอง
5. ข้ันทดสอบความเขาใจและฝกใหนักเรียนใชคําศัพทในประโยค
6. ใหนักเรียนจดคําศัพทพรอมความหมายและตัวอยางลงสมุด
จากขัน้ตอนการสอนศพัทของ บาํรุง โตรตัน (2524 : 18) อัญชล ีแจมเจริญ และคณะ

(2526 : 33) และทพิวลัย มาแสง (2532: 24) ผูวจิยัสามารถสรปุแนวทางในขัน้ตอนการสอนคาํศพัท
ไดดงันี้

ข้ันที่ 1  คือ  ข้ันการสอนฟง – พูด  ความหมายของคําศัพท  และการออกเสียงที่
ถูกตองอาจจะมีกิจกรรมดังนี้ คือ  เร่ิมจากแนะนําคําศัพทโดยการใชส่ือประกอบ  จากนั้นออกเสียง
และใหนักเรียนออกเสียงเลียนเสียงอยางถูกตอง

ข้ันที่ 2  คือ  ข้ันการสอนอาน  กิจกรรมในขั้นนี้อาจจะเปนการจับคูภาพกับคําศัพท
โดยใชบัตรภาพและบัตรคําสําหรับใหนักเรียนอาน

ข้ันที่ 3  คือ  ข้ันการสอนเขียนเริ่มจากสอนตัวอักษรใหออกเสียงและเขียนลีลา
ตัวอักษรในอากาศ    จากนั้นเขียนตัวอักษรตามเสนประ   แลวจึงคัดและบันทึกลงในสมุด

ข้ันที ่  4    คอื  ข้ันการฝกปฏบิตักิจิกรรมในขัน้นีเ้ปนการนาํคาํศพัททีเ่รียนแลวฝกสนทนา
จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสอนศัพทและขั้นตอนการสอนศัพทภาษา

อังกฤษ สรุปไดวา  คําศัพทภาษาอังกฤษมีองคประกอบที่สําคัญคือ รูปคํา  ความหมาย และ
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ขอบเขตในการใชคํา  ดังนั้น ครูผูสอนควรสอนใหผูเรียนเขาใจความหมาย  รวมทัง้การฝกใชคําศัพท
ในสถานการณเพื่อการสื่อสาร และสอนคําศัพทแตละคํา ควรสอนหลาย ๆ คร้ังดวยโครงสรางและ
สถานการณตาง ๆ ที่สามารถนําคําศัพทเหลานั้นไปใชไดอยางเหมาะสม   นอกจากนี้  ครูผูสอน
ควรใหนักเรียนจดคําศัพทพรอมความหมายและตัวอยางลงสมุด   เพื่อใหนักเรียนไดทบทวนและ
เปนการชวยย้ําความจําในดานคําศัพทดวย

8. การวัดและการประเมินผลการเรียนศัพท
การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูคําศัพท เปนการวัดความรูคาํศพัททีเ่ปนสวนหนึง่

ของกระบวนการสอนภาษาในรายวชิาทีน่กัเรยีนไดเรียนโดยมวีตัถปุระสงค 2 ประการ  คือ  เพื่อเปน
การประเมินวานักเรียนไดเกิดการเรียนรูส่ิงที่ไดสอนไปแลวหรือยังและเปนสวนที่ชวยเสริมให
เกิดการเรียนรูที่ดีข้ึน   โดยแบบทดสอบที่จะใชควรมีลักษณะดังนี้

1. ตองไมเปนการทดสอบคําโดด  เนื่องจากในการเรียนแตละรายวิชา  ผูเรียนมัก
จะมีโอกาสไดพบ  และใชคําศัพทในบริบทที่เปนภาษาพูดและภาษาเขียนเปนประจํา

2. สามารถใหคะแนนไดงาย  เชน  แบบทดสอบแบบโคลซ หรือจับคู เปนตน
3. ถาเปนแบบเติมคําหรือเลือกตอบ  คําตอบตองเหมาะสมกับความรูของนักเรียน

ที่ไดเรียนไป
4. เปนแบบทดสอบทีค่รสูามารถสรางได  ไมควรยากหรอืมกีระบวนการสรางทีซ่บัซอน

เกินไป
5.    จาํนวนขอในแตละแบบทดสอบตองเหมาะสมกับเวลา
ฮีตัน (Heaton 1975: 41) ไดเสนอแนะเกี่ยวกับการทดสอบคําศัพทไวดังนี้
1. การเลือกหัวขอในการทดสอบ (Selection of items)  ในการทดสอบคําศัพท

การเลือกหัวขอที่จะสอบควรใชคําศัพทที่มีในหลักสูตรการเรียน   หรือคําที่ใชบอยๆ ในแบบเรียนที่
นักเรียนคุนเคย

2. ขอสอบแบบเลอืกตอบ (Multiple-choice) โดยสวนใหญแลว  ขอสอบประเภทนีม้วีธิี
การวัดความรูดานคําศัพท 2 แบบใหญๆดวยกัน คือ การใหนักเรียนเลือกความหมายที่ใกลเคียง
กับศัพทที่กําหนดให และใหนักเรียนเลือกคําศัพทที่เหมาะสมเติมลงในประโยคใหสมบูรณ

3. การใชคําที่เกี่ยวของกัน หรือเปนกลุมคําเดียวกัน(Associated words) ขอสอบ
แบบนี้มีลักษณะ คือ ใหคาํที่มีกลุมคําเดียวกัน แลวมีคําที่ไมใชกลุมคําเดียวกันปรากฏอยูหนึ่งคํา
ใหนักเรียนเลือกตอบหรือการใหคํากลุมเดียวกันแลวใหนักเรียนเดาความหมายจากศัพทที่
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กําหนดให เชน chair   table  cupboard  bed (=furniture) จากตัวอยาง เกาอี้ โตะ ตู เตียง เปน
คํากลุมเดียวกัน คําศัพทที่นักเรียนสามารถเดาไดวาคําเหลานี้นั้นเกี่ยวของกับ เฟอรนิเจอร

4.   การจับคู (Matching) เปนการวัดความรูดานศัพทของนักเรียนอีกวิธีหนึ่ง โดย
การใหคําศัพทจํานวนหนึ่งแลวใหนักเรียนเลือกคําศัพทที่กําหนดใหตอบลงในประโยคใหสมบูรณ  
หรือการให Column A เปนคําศัพท และ Column B เปนความหมาย  แลวใหนักเรียนเลือกความ
หมายจาก Column B ตอบใหตรงกับคําศัพทในColumn A เปนตน

5.  การทาํคาํศพัทใหสมบรูณ (Completion) เชน การใหคาํตนมาหนึง่คาํแลวใหนกัเรยีน
เติมตอใหสมบูรณ เชน I’m late this morning because I over........(overslept) หรือการเวนคํา
บางคําของศัพทแลวใหนักเรียนเติมใหสมบูรณ เชน  Snakes are one of the(1) d _  m _ n_ _ t
groups of  (2) r _ pt_ _ _ _: there are least 2,000 different ....etc.

นอกจากนี้ ฟนอคคีอาโร และซาโกะ ไดเสนอแนวทางในการวัดความรูเร่ือง คําศัพท
ไวไดแก  การใหนักเรียนเลือกตอบแบบถูก หรือ ผิด เชน  Spring comes before summer. (True
or false)  การเลือกคําที่เหมาะสมเติมลงในชองวาง เชน  A cow _______. (barks, moos
,shrieks)  การเลือกคําที่ไมเขาพวก เชน meat, soup, napkin, peas  การเรียกชื่อส่ิงของที่พบใน
หองเรียน เชน window, blackboard, pencil  etc. การใหเติมความหมายที่ตรงขามกับคําที่
กําหนดให เชน finish: ________(start)  การเลือกคําศัพทที่มีความหมายเหมือนกับคําที่ขีดเสนใต
เชน I have to leave now. ( a. must b. should  c. will) การเติมคําศัพทในบริบทใหสมบูรณ เชน
It was dark so he ______the light.  หรือการเลือกคําที่เหมาะสมเติมลงในชองวาง เชน The
picture is ______the wall. ( in, on) เปนตน

จากการศึกษาการวัดและการประเมินผลการเรียนคําศัพทจากนักการศึกษา
ภาษาขางตน สรุปไดวาการทดสอบคําศัพทจะมีประโยชนและมีประสิทธิภาพมาก   หากไดทํา
ขอสอบในรูปของขอความ(context)เพราะขอความเปนสวนชวยใหเกิดความหมายที่เหมาะสม
ของคําที่ตองการวัด  ทั้งนี้เพราะคําๆ เดียวมีไดหลายความหมายขึ้นอยูกับขอความที่ใชและ
ลักษณะโครงสรางทางไวยากรณจะตองไมมีปญหาหรือมีความยากเกินไป   อันอาจทําใหเปน
อุปสรรคในการวัดความรูเร่ืองศัพท  สวนคําที่เลือกมาทดสอบนั้นใหพิจารณาดูวาเปนคําศัพท
ประเภทที่ผูเรียนจะใชสําหรับการพูดและการเขียนหรือสําหรับการฟงและการอาน   ตอจากนั้นให
พิจารณาดูวาจะทําการทดสอบไดจากภาษาพูดหรือภาษาเขียน  ทั้งนี้โดยใหสัมพันธกับทักษะทั้ง 4
ประการทางภาษา คือ ฟง พูด อาน และเขียน
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9.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ
   9.1  งานวิจัยเกี่ยวกับปญหาและผลสัมฤทธิ์ในการสอนศัพท

ผูวจิยัไดศกึษางานวจิยัหลายเลมพบวา งานวจิยัทีเ่กีย่วกบัปญหาและผลสมัฤทธิใ์น
การสอนคําศัพทภาษาอังกฤษที่ไดทําการวิจัยในประเทศ และตางประเทศ มีดังนี้

  9.1.1   งานวิจัยในประเทศ
สันทัศน หอมสมบัติ (2534) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความ

คงทนในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนโดยใชแบบฝก
หัดที่มีเกมประกอบและแบบฝกหัดตามคูมือครู  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนเซกา จังหวัดหนองคาย  จํานวน 53 คน โดยแบงเปนกลุมทดลอง 30 คน และกลุมควบคุม
23 คน พบวา นักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกหัดที่มีเกมประกอบมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูแตกตาง
จากนักเรียนที่เรียนโดยใชแบบฝกหัดตามคูมือครู  สวนในดานความคงทนในการเรียนรูปรากฏวา
ไมแตกตางกัน

มานพ  ประธรรมสาร (2535) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการ
เรียนศัพทคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนโดยใหเพื่อนชวยสอนกับที่
เรียนโดยครเูปนผูสอน   กลุมตัวอยางเปนนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่ 1 โรงเรยีนมธัยมวดัหนองแขม
จํานวน 80 คน แบงเปนนักเรียนกลุมเกง และกลุมออนกลุมละ 40 คน พบวาผลสัมฤทธิ์ในการ
เรียนคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมออนที่เรียนโดยใหเพื่อนชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์ในการ
เรียนคาํศพัทเพิม่ข้ึนสงูกวานกัเรยีนกลุมออนทีเ่รียนโดยครเูปนผูสอน  นอกจากนีพ้บวา  นกัเรยีนผูเรียน
และนักเรียนผูสอนมีทัสนคติที่ดีและเห็นประโยชนของการเรียนโดยวิธีใหเพื่อนชวยสอน

นันทนา  คําภาพันธ (2540) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ระหวางการสอนโดยการใช
แบบฝกเสริมทกัษะคําศพัทภาษาองักฤษกบัการสอนปกต ิ กลุมตัวอยางเปนนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปที ่5 ทีก่าํลงัเรยีนภาคเรยีนเรยีนที ่2 ปการศกึษา 2539  โรงเรยีนบานทรายมลู อําเภอสวางแดนดนิ
จงัหวดัสกลนคร ซึง่ไดมาโดยการจดัคูลําดบัคะแนนทีใ่กลเคยีงกนัของวชิาภาษาองักฤษภาคเรยีนที ่ 1
แลวนํามาจับสลากแยกเขากลุม A และ B แลวทําการสุมอยางงายเขาเปนกลุมทดลองและกลุม
ควบคุมกลุมละ 20 คน ใชเวลาเรียนกลุมละ 10 ชั่วโมง รูปแบบการวิจัยเปนแบบ Posttest Only
Control Design เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคําศัพท
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ภาษาอังกฤษ แบบฝกเสริมทักษะคําศัพทภาษาอังกฤษและแผนการสอนปกติ นําขอมูลที่ไดมา
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคําศัพทภาษาอังกฤษโดยใชสถิติ t – test ในการวิเคราะหขอ
มูลผลการวิจัยปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคําศัพทภาษาอังกฤษของกลุมทดลองที่สอน
โดยใชแบบฝกเสริมทักษะคําศัพทภาษาอังกฤษสูงกวากลุมควบคุมที่สอนโดยการสอนตามปกติ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สุรีพร  ไชยเชษฐ(2542) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดานคําศัพทวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ดวยหลักการเรียน
เพื่อรอบรู โดยกลุมตัวอยางทีใ่ชในการวจิยั เปนนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่ 6 ทีก่าํลงัศกึษาอยูใน
ภาคเรยีนที ่2 ปการศึกษา 2541 โรงเรียนบานหนองคลอง สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ
บานฝาง  สํานกังานการประถมศกึษาจงัหวดัขอนแกน  ซึง่ไดมาโดยการสุมอยางงาย จาํนวน 1 หองเรยีน
จาํนวน 29 คน รูปแบบที่ใชในการวิจัยคือ one short case study เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก
แผนการสอนคําศัพทวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ดวยหลักการเรียนเพื่อ
รอบรู  จํานวน 13 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานคําศัพทวิชาภาษาอังกฤษ
และแบบพฤตกิรรมการเรยีนของนกัเรยีนและแบบสงัเกตพฤตกิรรมการสอนของคร ู  วเิคราะหขอมลู
โดยใชการทดสอบ  t-test  ผลการวจิยัพบวา  นกัเรยีนทีไ่ดรับการสอนโดยใชหลกัการเรยีนเพือ่รอบรู
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑรอยละ 70  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นอกจากนี้ ผลการสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนพบวา
นักเรียนสวนใหญมีความสนใจและกระตือรือรนตอการเรียนการสอนศัพทวิชาภาษาอังกฤษอยูใน
ระดบัดีและผลการสงัเกตพฤตกิรรมการสอนของครู  พบวา ครูไดมีการปรับปรุงพฤติกรรมการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนคําศัพทวิชาภาษาอังกฤษไดในระดับดี

9.1.2 งานวิจัยตางประเทศ
 แอนเดอรส และคณะ (Anders et al 1985 quoted in Pittleman et

al. 1991) ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรูคําศัพท และความเขาใจบทอานของนักเรียนที่
มีผลการเรียนอยูในเกณฑต่ํา  โดยเปรียบเทียบการสอนสองวิธี คือ วิธีวิเคราะหองคประกอบ
ความหมายและวธิสีอนแบบตรง โดยทีน่กัเรยีนจะไดรับการฝกฝนดวยการทองจาํคาํศพัท นยิามศพัท
และคําที่มีความหมายพองกัน  ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนดวยการวิเคราะหองคประกอบ
ความหมายเกิดการเรียนรูคําศัพทและมีความเขาใจในบทอานสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอน
แบบตรง
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ในปตอมา แอนเดอรส และคณะ (Anders et al. 1986, quoted in Pittleman
et al. 1991) ไดเห็นประโยชนของวิธีการวิเคราะหองคประกอบความหมาย  จึงไดทําการประเมินผล
วิธีการสอนแบบการวิเคราะหองคประกอบความหมายไว  โดยไดทําการศึกษาเปรียบเทียบวิธีสอน
สามวิธี คือ วิธีวิเคราะหองคประกอบความหมาย วิธีสอนโดยใชพจนานุกรม  และวิธีสอนโดยการ
ฝกฝนทองจาํกบันกัเรยีนระดบัมธัยมศึกษาตอนตนทีม่ผีลการเรียนแตกตางกนั ผลการวจิยัทีป่รากฏ
สอดคลองกับงานวิจยัอื่น ๆ  ซึ่งเคยกระทํามาแลว    กลาวคือ  นักเรียนที่เรียนดวยวิธีวิเคราะห
องคประกอบความหมายมีความเขาใจในการอานและการเรียนรูคําศัพทสูงกวานักเรียนที่เรียน
ดวยวิธีการเปดพจนานุกรมและการฝกฝนโดยการทองจํา

วิสเซอร (Visser 1990)  ไดทําการศึกษาผลลัพธของเทคนิคการเรียนรู
คําศัพทภาษาอังกฤษโดยไดทําการสอนใหแกผูเรียนที่เปนชาวตางประเทศ 16 คน โดยแบงเปน
กลุมทดลอง 8 คน  และกลุมควบคุม 8 คน  กลุมทดลองเรียนโดยไดรับภาระงานที่เนนใหมีการ
ปฏิสัมพันธในการเรียนโดยมุงความสนใจไปที่ความหมายของกลุมคําศัพทที่สัมพันธกัน  ผลการ
ทดลองปรากฏวา ในกลุมทดลองผูเรียนมกีารใชภาษาในการปฏสัิมพนัธโตตอบกนัอยางกวางขวาง
และมีการใชบริบทในการหาความหมายมากกวากลุมควบคุมแตผลการเรียนรูคําศัพทไมแตกตาง
กันจากกลุมควบคุม

บราวน และ เพอรร่ี (Brown and Perry 1991) ไดศึกษาเปรียบเทียบผล
การเรยีนรูคาํศพัท 3 วธิ ีคอื การใชกญุแจคาํ (Keyword method) การคดิสมัพนัธขอบขายความหมาย
(Semantic processing) และการใชกุญแจคําผสมกับการคิดสัมพันธขอบขายความหมาย
กลุมตัวอยางเปนผูเรียนชาวอาหรับที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ จํานวน 60 คน   
ผลการทดลองปรากฏวา กลุมผูเรียนเกงจะเรียนรูคําศัพทไดดีโดยใชวิธีการคิดสัมพันธขอบขาย
ความหมายผูเรียนทีอ่อนจะเรียนรูคาํศพัทโดยวธิกีารใชกญุแจคาํ  สวนกลุมทีเ่รียนโดยสองวธิรีวมกนั
มีผลการเรียนรูคําศัพทของผูเรียนเกงและออนกวาภายในกลุมไมแตกตางกัน   เมื่อเปรียบเทียบ
ระหวางกลุมพบวาการเรียนรูและความคงทนในการจําคําศัพทของกลุมที่เรียนโดยสองวิธีรวมกัน
สูงกวาอีกสองกลุมที่เรียนโดยวิธีเดียว

โกเออรส  (Goerss 1993)ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษาการฝกนักเรียน
ที่ไดรับการซอมเสริมใหไวตอการใชบริบท จุดมุงหมายของการวิจัย เพื่อชวยซอมเสริมนักเรียนที่มี
ความสามารถต่าํใหมปีระสิทธภิาพในการใชบริบท  และการหาความหมายคาํศพัททีไ่มรูความหมาย    
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ตัวอยางกลุมประชากรที่ใชในการวิจัย เปนนักเรียนแถบชานเมือง ระดับเกรด 5-6 จํานวน 5 คน
เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยัเปนแบบทดสอบคาํศพัทกอนเรยีนและหลงัเรยีนจาํนวน 2 ฉบบั  กลุมตวัอยาง
ประชากรดังกลาวไดรับการทดสอบกอนเรียน  จากนั้นจึงไดรับการฝกตัวตอตัว จํานวน 7 คร้ัง
โดยในการฝกผูวิจัยใชคําศัพทที่นักเรียนไมรูความหมาย  ซึ่งมีบริบทประกอบอยู 1-3 ประโยค
เมื่อไดรับการฝกครบตามกําหนด  จึงทําการประเมินผลจากแบบทดสอบอีกครั้ง  ผลการวิจัยพบวา
ตัวอยางกลุมประชากรทั้ง 5 คน มีการพัฒนาที่ดีข้ึน ในการเลือกใชบริบท เพื่อชวยในการหาความ
หมายคําศัพท

9.2  งานวิจัยเกี่ยวกับการสอนศัพทและการพัฒนากลวิธีการสอนศัพท
9.2.1 งานวิจัยในประเทศ

งามทิพย  วิมลเกษม และ ธนา  จันทรุพันธ (2537)  ศึกษาเปรียบเทียบ
วิธีการสอนคําศัพท 2 วิธี คือ การสอนคําศัพทโดยการบอกความหมายและการสอนคําศัพทโดย
การใชบริบทในการสอนอานเพื่อความเขาใจ ประชากร คือ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร  สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลา พระนครเหนือ จํานวน 60 คน เปนชาย 31 คน หญิง 29 คน ที่มีอายุ
ระหวาง 16-19 ป แบงกลุมโดยการสุมเปน 2 กลุม  กลุมที่ 1 สอนคําศัพทโดยการบอกความหมาย
กลุมที่ 2 สอนศัพทโดยการใชบริบท  ใชระยะเวลาในการทดลอง 1 เดือน  โดยการทดสอบกอน
เรียนและหลงัเรยีน  ผลการวจิยัพบวา  คะแนนทีไ่ดจากการทดสอบหลงัเรยีนของนกการศกึษาทัง้สอง
กลุมสูงกวาคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนเรียน  และพบวาการสอนคําศัพทโดยการใชบริบทจะ
มีประสิทธิภาพมากกวาการสอนโดยการบอกความหมาย และทักษะการหาความหมายจากบริบท
ชวยใหการอานของผูเรียนมีประสิทธิภาพดีข้ึน

วิเชียร   ใจทน (2538) ไดทําการศึกษาการพัฒนารูปแบบการสอนศัพท
วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชกิจกรรมเพื่อการสื่อสาร  กลุมตัวอยางเปนนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนชุมชนกดุคา อําเภอทุงฝน จงหวัดอุดรธานี จํานวน 25 คน  พบวา
นักเรียนมากกวารอยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคําศัพททักษะการฟง พูด อาน เขียน และ
ความเขาใจคําศัพทผานเกณฑความรอบรูที่กําหนด คือ รอยละ 60 ของคะแนนเต็ม และนักเรียน
สวนใหญมีเจตคติตอการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษอยุในระดับดี

พลชยั   วริิยะสมบตั ิ (2539) ไดทาํการศกึษาการใชกลวธิใีนการคาดเดา
ความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 และเพื่อวิเคราะหปริมาณการ
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ใชและความถูกตองของการใชกลวิธีในการคาดเดาความหมายของคําศัพทภาษาอังกฤษของ     
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่มีความสามารถในการคาดเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษ
สูง  กลาง  และตํ่า  ตัวอยางประชากรทีใ่ชในการวจิยันีเ้ปนนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่ 6 ซึง่กาํลงั
เรียนอยูในภาคปลายปการศึกษา 2536 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
กรุงเทพมหานครจํานวน 400 คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบทดสอบวัดความ
สามารถในการคาดเดาความหมายคําศัพทภาษาองักฤษ และแบบทดสอบวดักลวธิใีนการเดา
ความหมายคาํศพัทภาษาองักฤษ   ผลการวจิยัสรุปพบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ใชกลวิธีใน
การเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษประเภทการวิเคราะหคําปริมาณที่มากที่สุด คือ รากศัพท
และนอยที่สุด คือ อุปสรรค แตใชไดถูกตองมากที่สุด คือ ปจจัย และนอยที่สุด คือ การกลาวซ้ํา
แตใชไดถูกตองมากที่สุด  คือ การยกตัวอยาง  และนอยที่สุด คือ คําจํากัดความ

ชาํเลอืง   ตรีเดชา (2540) ไดทาํการศกึษาวจิยัเรือ่ง การศกึษาการรูความหมาย
คาํศพัทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ในจังหวัดสุพรรณบุรี   โดยมีจุดมุงหมาย
เพื่อศึกษาเปรยีบเทยีบความเขาใจคําศพัทภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่ 5 ทีใ่ช
แบบเรยีน English Is Fun กับที่ใชแบบเรียน On the Springboard กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ที่ศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2539 ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 2 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนหนึ่งสอนภาษา
อังกฤษโดยใชแบบเรียน English Is Fun อีกโรงเรียนหนึ่งสอนภาษาอังกฤษโดยใชแบบเรียน On
the Springboard แลวทําการสุมนักเรียนมาอีกครั้งหนึ่ง โรงเรียนละ 1 หองเรียน  เครื่องมือที่ใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูล   ไดแก  แบบทดสอบวัดความเขาใจภาษาอังกฤษโดยตรง และแบบทดสอบ
วัดความเขาใจคําศัพทภาษาอังกฤษตามบริบท  แลวทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย         
คารอยละ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความแปรปรวน และการทดสอบคา t-test  ผลการวิจัยสรุปวา
นักเรียนที่ใชใชแบบเรียน English Is Fun และแบบเรียน On the Springboard มรีะดับความ
เขาใจคําศัพทโดยตรงอยูในระดบัมาก  คดิเปนรอยละ 80.03 และ 78.42 ตามลาํดบั   และเมือ่ทาํการ
เปรียบเทยีบความเขาใจคําศัพทระหวางนักเรียนทั้งสองกลุม พบวา นักเรียนมีความเขาใจคําศัพท
ภาษาอังกฤษโดยตรงไมแตกตางกันรวมทั้งมีความเขาใจคําศัพทภาษาอังกฤษตามบริบทไม    
แตกตางกัน

 ซมิมี ่   อุปรา (2541) ไดทาํการศกึษาการวเิคราะหคาํศพัทและขอบขาย
ความหมายที่ปรากฏในหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยศึกษา
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ลักษณะการปรากฏของคํา การวิเคราะหองคประกอบทางความหมายของคํา และการวิเคราะหคํา
ที่สามารถปรากฏรวมกันไดของคําในขอบขายความหมาย อีกทั้งเสนอวิธีการและลําดับข้ันตอน
การวิเคราะหคาํศพัทในบทเรียนภาษาองักฤษชดุ Practice in Comprehension จาํนวนสามเลม
สําหรบันกัเรยีนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ส่ี หา และหก จากการศึกษาวิเคราะหการปรากฏของคํา
ศัพทในหนังสือแบบเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ส่ี หา และหก พบวา มีคําศัพทที่มีความหมายสัมพันธ
กันและสามารถจัดใหอยูในขอบขายความหมายเดียวกันไดปรากฏอยูจํานวน 223, 324 และ275
ขอบขายตามลําดับ และมีขนาดของขอบขายความหมายหรือจํานวนคําในขอบขายความหมาย
ตั้งแต 2 คําข้ึนไปจนถึง 22 คํา เมื่อนําขอบขายความหมายที่ปรากฏในทั้งสามระดับมาสังเคราะห
เขาดวยกัน พบวา มีขอบขายความหมายที่ปรากฏซ้ํากันในระดับมัธยมศึกษาปที่ส่ี  หา  และหก
มีอยูทั้งหมดจํานวน 52 ขอบขายหลัก   โดยมีจํานวนคําในแตละขอบขายตั้งแต 2 คําขึ้นไปจนถึง
31 คํา

ธรีนนัทน    ตานนท (2541) ไดทาํการศกึษาวจิยัเรือ่งการสรางความคุน
เคยคาํศพัทภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปที่ 1  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางและพัฒนาแบบฝก
สรางความคุนเคยคําศัพทภาษาอังกฤษ  และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ความคุนเคยคําศัพทกอน
และหลังการใชแบบฝกสรางความคุนเคยคําศัพทภาษาอังกฤษ  อีกทั้งศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนตอการใชแบบฝกสรางความคุนเคยคําศัพทภาษาอังกฤษ  ประชากรที่ใชในการวิจัย    
เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2541 โรงเรียนบานไคนุน จังหวัด
รอยเอ็ด จํานวน 23 คน ใชเวลาทดลอง 28 คาบ คาบละ 20 นาที  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ
แบบฝกสรางความคุนเคยคําศัพทภาษาอังกฤษ จํานวน 9 แบบฝก  แบบทดสอบวัดความคุนเคย
คําศัพทจํานวน 9 แบบฝก แบบทดสอบวัดความคุนเคยคําศัพทภาษาอังกฤษ และแบบประเมิน
ความพึงพอใจตอการใช  แบบฝกของนักเรียน  วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติรอยละ คาเฉลี่ย และ    
t-test  ผลการวิจัยพบวา แบบฝกทีส่รางขึน้มปีระสิทธภิาพเทากบั 90.48/89.13 ผลสัมฤทธิค์วาม
คุนเคยคาํศพัทภาษาองักฤษหลังการใชแบบฝกสูงกวากอนการใชแบบฝกอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 และความ พึงพอใจของนักเรียนทุกคนตอแบบฝกอยูในระดับมาก

                       วิไลลักษณ   อุดมทรัพย (2542) ไดทําการศึกษาการพัฒนาแบบฝก
ทักษะภาษาอังกฤษ เร่ืองการสะกดคําศัพท จากแบบเรียน English Is Fun Book II ชั้นประถม
ศึกษาปที่ 5  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อสรางแบบฝกทักษะการสะกดคําศัพทภาษาอังกฤษ และเปรียบ
เทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการใชแบบฝกการเขียน
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สะกดคําศัพทประชากรและกลุมตวัอยางทีใ่ชในการศกึษาคนควา  ไดแก  นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปที ่5
จาํนวน 25 คน ในโรงเรยีนวัดแจมอารมณ  ปการศึกษา 2541 สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด  ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา ไดแก แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปที่ 5
จํานวน 7 แผน แบบฝกทกัษะการสะกดคาํศพัทภาษาองักฤษซึง่ไดคดัจากแบบเรยีน English Is Fun
Book II จาํนวน 7 ชดุ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จํานวน 30 ขอ  ซึ่งมีความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเทากับ 0.80 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอ
มูล ไดแก คารอยละ     คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมุติฐานใช t-test
(dependent samples)  ผลการวิจัยพบวา แบบฝกทักษะการสะกดคําศัพทภาษาอังกฤษที่สราง
ข้ึน  มีประสิทธิภาพเทากับ 90.00/77.46 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 75/75 ที่ตั้งไว และนักเรียนที่เรียนดวย
แบบฝกทักษะมีความสามารถในการสะกดคําภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึนจากเดิม

โสภดิา  เสรีสุชาต ิ(2545) ไดทาํการศกึษาการพฒันาและหาประสทิธภิาพ
ของกิจกรรมเสริมประกอบการสอนคําศัพทเพื่อการสื่อสารสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย  เพื่อเปรียบเทียบความเขาใจคําศัพทภาษาอังกฤษของนักศึกษากอนและหลังการ
ใชกิจกรรมเสริมประกอบการสอนคําศัพทเพื่อการสื่อสารและเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา
ที่มีตอความเหมาะสมของกิจกรรมเสริมที่สรางขึ้น  กลุมตัวอยางคือ นักศึกษาช้ันปที่ 1 สาขาวิชา
ภาษาองักฤษธรุกจิ มหาวทิยาลยัเอเชยีอาคเนย ทีศ่กึษารายวชิาภาษาองักฤษ 2 ในภาคการเรยีนที ่ 2
ปการศึกษา 2544 จํานวน 40 คน เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก กิจกรรมเสริมประกอบการ
สอนคําศัพทเพื่อการสื่อสารที่ผุวิจัยสรางขึ้น จํานวน 14 กิจกรรม  แบบทดสอบวัดความเขาใจ
ความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษกอนเรียน (pretest) และหลังเรียน (posttest) และแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอความเหมาะสมของกิจกรรมเสริมประกอบการสอนคําศัพทเพื่อ
การสื่อสาร  วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ t-test แบบจับคูเพื่อเปรียบเทียบความเขาใจความหมาย
คําศัพทภาษาอังกฤษของนักศึกษากอนและหลังการใชกิจกรรมเสริมประกอบการสอนคําศัพท
เพื่อการสื่อสาร  ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของกิจกรรมเสริมประกอบการสอนคําศัพทเพื่อ
การสื่อสารมีคาเทากับ 76.63/75.59 ถือวามีประสิทธิภาพดี  ความเขาใจความหมายคําศัพท
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลังการใชกิจกรรมเสริมประกอบการสอนคําศัพทเพื่อการสื่อสารสูง
กวากอนไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมเสริมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักศึกษามี
ความคิดเห็นตอกิจกรรมเสริมประกอบการสอนคําศัพทเพื่อการสื่อสารอยูในระดับสูงทุกกิจกรรม
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9.2.2 งานวิจัยตางประเทศ
บราวน (Brown 1978) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับเร่ืองการเรียนรูคําศัพท

ของนกัศกึษาผูใหญทีก่าํลงัเรยีนอยูในวทิยาลยัแหงหนึง่ในรัฐโอคลาโฮมา หลกัสตูร 2 ป  กลุมตัวอยาง
ประชากรเปนนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาเรียงความภาษาอังกฤษ โดยแบงกลุมตัวอยางเปน  3 กลุม
คือ กลุมที่หนึ่งสอนคําศัพทเปนคําๆ โดยไมมีบริบทประกอบ กลุมที่สองสอนคําศัพทโดยมีเนื้อหา
บริบทประกอบ และกลุมที่สามไมสอนเรื่องคําศัพทใหแก นักศึกษา  ผลการวิจัยพบวา กลุมที่หนึ่ง
และกลุมที่สองมีความรูเร่ืองคําศัพทมากกวากลุมที่สามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และกลุมที่สอง
มีผลสัมฤทธิ์การรูคําศัพทมากกวากลุมที่หนึ่ง

 เฮยส (Hayes 1986) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาการใชบริบทของ
นักเรียนผิวดําเกรดหกในโรงเรียนประจําอําเภอโอคลาโฮมา  จุดมุงหมายการวิจัยเพื่อศึกษาการใช
บริบท 5 ประเภท คือ คําตรงขาม  คําเหมือน  การบรรยาย  ประสบการณภาษา และเหตุผล ของ
นักเรียนผิวดําเกรดหก ตัวอยางประชากรเปนนักเรียนหญิง และชาย ผิวดํา ซึ่งกําลังเรียนอยูใน
ระดับเกรดหกของโรงเรียนประจําอําเภอโอคลาโฮมา  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบทดสอบ
การอานโดยใชบริบท และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิแ์คลฟิอรเนยี   ผลการวจิยัพบวา   แบบทดสอบ
การอานโดยใชบริบทมีคาความเชื่อมั่นในดานบริบทตางๆ นักเรียนเพศหญิง และเพศชายผิว
ดํามีความคลายคลึงกันในดานการเลือกใชบริบทและนักเรียนเลือกใชบริบทประเภทคําเหมือนดี
กวาดานอื่นๆ ทุกดาน

โครว และควิกลีย (Crow and Quigley 1985)  ไดศึกษาวิธีการสอน
คําศัพทเพื่อใช (productive  vocabulary)  ในวิชาการอาน  โดยใชการสอนแบบสัมพันธขอบขาย
ความหมายใหกับนักศึกษานานาชาติที่กําลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย  North  Texas  States
University จํานวน 420  คน  ผลการทดลองสอนปรากฏวา  นักเรียนในกลุมทดลองเรียนรูคําศัพท
ไดจํานวนมากกวากลุมควบคุมและชอบวิธีการสอนแบบสัมพันธขอบขายความหมายดวย

เฮซ (Haase 1989 : 2264a) ไดทดลองเปรียบเทียบการสอนคําศัพท
โดยวธิกีารแนะนาํใหเหน็ภาพ และวธิกีารใหนยิามเองสาํหรับนกัศกึษาทีเ่ขามาเรยีนใหม กลุมตัวอยาง
ไดรับการสอนกอนและหลงัการทดลองสอนจากจาํนวนขอสอบ  2  ชดุ   คอื  แบบทดสอบเพือ่พฒันา
ทกัษะดานคาํศพัทนั้นใชคําศัพทจากหนังสือเรียนจาก 4 หัวขอเร่ือง  สวนการจัดหมวดหมูคําศัพท
นั้นใชขอสอบของ Gatas Mac Gintic Reading  ผลการวิจัยปรากฏวา  นักเรียนที่ไดรับการสอน
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โดยวธิแีนะนาํมคีาเฉลีย่ของคะแนนสงูกวานกัเรยีนทีส่อนโดยวธิกีารใหนยิามเองและจากการสอบถาม
จากกลุมตัวอยางพบวาการใชบัตรคํา  แถบประโยค  ประโยค สามารถชวยใหเขาใจคําศัพทดีข้ึน

นิสท และโอเลจนิค (Nist and Olejnik 1995) ศึกษาบทบาทของบริบท
และความหมายจากพจนานุกรมตอระดับการเรียนรูคําศัพทืที่ไมใชวิธีสอน กลุมตัวอยาง คือ      
นักศึกษาจํานวน 186 คน ที่เปนทั้งนักศึกษาที่สามารถใชบริบทไดดีและใชไดไมดี และใช
พจนานุกรมไดดีและใชไดไมด ี นกัศกึษาตองศกึษาคํานาม 10 คาํ ในเวลา 20 นาท ีและทาํแบบทดสอบ
คาํศพัท 4 ชนดิ  ผลการวิจัย พบวา ไมมีปฏิสัมพันธระหวางการใชบริบทและการใชพจนานุกรม
และการใชบริบทจะไดผลดีเมื่อมีการยกตัวอยางประกอบ  กลุมที่ใชบริบทไดดีจะมีผลการเรียนรู
คําศัพทดีกวากลุมที่ใชบริบทไดไมดีและพบวากลุมที่ใชพจนานุกรมไดดีจะมีผลการเรียนรูคําศัพทดี
กวากลุมที่ใชพจนานุกรมไดไมดี  สรุปไดวา นักศึกษาสามารถเรียนรูคําศัพทไดดวยตนเอง

ออย และ คิมโซห (Ooi and Kim – Seoh 1996)  ไดศึกษาความ
สามารถในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษโดยกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัย
นันยาง  ประเทศสิงคโปร  จํานวน 110 คน  เปนผูเรียนที่เปนเจาของภาษา 20 คน  และไมใชเจา
ของภาษา 90 คน  แบงกลุมตัวอยางออกเปน 3 กลุม  คือ  กลุมที่มีความสามารถในการเรียนสูง
ปานกลาง และตํ่า เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  คือ   บทเรียนที่มีการคละคํา จํานวน 2 ฉบับ ฉบับละ
50 ขอ ผลการทดลองปรากฏวาผูเรียนทีเ่ปนเจาของภาษาและมคีวามสามารถในการเรยีนสงูสามารถ
ใชคาํทีเ่ปนรูปศัพทเดมิ (original word) ไดมากกวา  สําหรับผูเรียนที่มีความสามารถปานกลาง
และตํ่านั้นพบวาผูเรียนไมสามารถแยกคําที่มีความหมายอยูในกลุมคําเดียวกันได นอกจากนั้น    
ผูเรียนยงัไมสามารถใชคาํทีป่รากฏรวมกนั (collocation)  และมคีวามรูเกีย่วกบัรากคาํของคาํศพัทนอย

แฟน (Fan 2000) ทําการศึกษาความรูทางดานคําศัพทเพื่อการเรียนรู
(passive vocabulary) และคําศัพทเพื่อนํามาใช (active vocabulary) ของนักเรียนที่เรียนภาษา
อังกฤษเปนภาษาที่สอง  วัตถปุระสงคของการศึกษานี้คือ เพื่อศึกษาชองวางและวิธีการลดชองวาง
ระหวางการรูคําศัพทของภาษาอังกฤษและความสามารถทางคําศัพทโดยทําการศึกษากับ         
นักศึกษาชั้นปที่ 1 จากฮองกง จํานวน 138 คน แบงเปน เพศชาย 70% เพศหญิง 30 % โดย
นักศึกษาทําแบบทดสอบคําศัพทเพื่อการรับรูและคําศัพทเพื่อการนํามาใช  และทําแบบทดสอบ
กลยุทธในการเรียนรูคําศัพท   ผลการศึกษาพบวา  นักศึกษามีความรูคําศัพทคอนขางต่ํา
สวนความสัมพันธระหวางคําศัพทเพื่อการเรียนคําศัพทเพื่อการรับรูและคําศัพทเพื่อการนํามาใช   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



48

พบวา  มีชองวางเพิ่มมากขึ้นระหวางคําศัพททั้งสองชนิดนี้  และกลยุทธที่นํามาใชในการลดชอง
วางระหวางคําศัพททั้ง 2 ชนิด คือ นักศึกษาเรียนคําศัพทจากหนังสือเรียน  อานเรื่องสั้น  หรือ
หนังสือพิมพ  เลนเกมภาษาอังกฤษเดาความหมายของคําศัพทและเปดพจนานุกรม  จัดกลุม
คําศัพทที่มีความสัมพันธกัน  จัดกลุมคําศัพทและขอความที่จะใชในสถานการณตางๆ และ
ทองคําศัพทในใจ

ผลการศกึษางานวจิยัทัง้ภายในประเทศและตางประเทศ พบวา การสอน
คําศัพทภาษาอังกฤษโดยใชเทคนิควิธีการสอนแบบตางๆ ลวนสามารถพัฒนาความรูความ
สามารถทางการเรียนทักษะตางๆ ของผูเรียนได  และองคประกอบหนึ่งที่มีอิทธิพลในการเรียน
ภาษาอังกฤษใหประสบความสําเร็จ คือ การเรียนรูความหมายของคําศัพทภาษาอังกฤษ  งานวิจัย
ที่พบสวนใหญจะเนนกระบวนการเรียนรูความหมายของคําศัพทภาษาอังกฤษในดานทักษะ     
การอาน   สวนในดานทักษะการฟง  พูด  และเขียน  ยังพบงานวิจัยคอนขางนอยและจากการ
ศึกษางานวิจัยตางๆ    ผูวิจัยคาดวาการเรียนรูคําศัพทที่เนนกลวิธีการเดาศัพทจากกับโครงสราง
คําและบริบทคํา    จะสามารถชวยแกปญหาการเรียนรูดานคําศัพทและสามารถนําไปประยุกตใช
กับการเรียนทักษะดานอื่นๆ นอกเหนือจากทักษะการอานไดดียิ่งขึ้นดวย  นอกจากนี้ ยังสงผลให
นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนภาษาตางประเทศ และชวยทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาอังกฤษไดดียิ่งขึ้นดวย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 3

วิธีดําเนินการวิจัย

                  การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพทภาษาอังกฤษ” สําหรับ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนทามะกาวิทยาคม  อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
เปนการวิจัยเชงิทดลอง (Experimental Research) มวีตัถปุระสงคเพื่อสรางและพัฒนาแบบฝกกลวิธี
การเรียนศัพท และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการใชแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพทภาษาอังกฤษ  รวมทั้งเพื่อ
ศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอแบบฝกที่ผูวิจัยสรางขึ้น   การวิจัยนี้มีข้ันตอนในการวิจัย
ดังรายละเอยีดตอไปนี้

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรทีใ่ชในการวจิยัครัง้นี ้ คอื  นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่3  โรงเรยีนทามะกาวทิยาคม

อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  ทีเ่รียนวชิาภาษาองักฤษหลกั 9 (อ 015) ในภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2546 จํานวน 12 หองเรียน  รวมทั้งสิ้นจํานวน 480 คน

กลุมตวัอยาง  คอื  นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่ 3  ทีเ่รียนวชิาภาษาองักฤษหลกั 9
(อ 015) ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2546 โรงเรียนทามะกาวิทยาคม  อําเภอทามะกา   
จังหวัดกาญจนบรีุ   โดยวธิกีารเลอืกแบบเฉพาะเจาะจงมา 1 หอง  ไดนกัเรยีนกลุมตัวอยาง  40  คน

ตัวแปรที่ศึกษา
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังจากไดรับ  

การฝกโดยใชแบบพัฒนาแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพทภาษาอังกฤษ
2.   ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพทภาษาอังกฤษ
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ
1. แบบฝกกลวิธีการเรียนศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

จํานวน 10 บทเรียน ใชเวลาในการสอน 20 คาบเรียน  เปนเวลา 10 สัปดาหๆ ละ 2 คาบเรียน
คาบเรียนละ 25 นาที ครอบคลุมเนื้อหาดานคําศัพทตามกลวิธีการหาความหมายคําศัพท 2
ประเภทใหญๆ คือ การศึกษาศพัทจากการวเิคราะหโครงสรางคาํ (word structures) และจากการ
วเิคราะหบริบทคาํ (context clues)

 2. เครื่องมือในการรวบรวมขอมูลมี 2 ฉบับ คือ
2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนศัพทภาษาอังกฤษกอนและหลังเรียน

ชนิดแบบเลือกตอบมี 4 ตัวเลือก  จํานวน 1 ฉบับ  จํานวน 50 ขอ  50 คะแนน ใชเวลาในการทํา
50 นาที เพื่อใชวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนศัพทของนักเรียน

2.2 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพท
ภาษาอังกฤษ จํานวน 10 ฉบับ จํานวน 15 ขอ โดยแยกวัดระดับความคิดเห็นเปนรายดาน
ดังนี้ ดานรูปแบบ (3 ขอ) ดานเนื้อหา (2 ขอ) ดานกิจกรรม (5 ขอ) และดานประโยชน
จากการเรียนรู (5 ขอ) (ดูภาคผนวก จ)

การสรางและพัฒนาเครื่องมือในการทดลอง
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและพัฒนาเครื่องมือ  โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.  การสรางและพัฒนาแบบฝกคําศัพท  มีข้ันตอนการพัฒนาดังนี้

1.1 การพิจารณาเนื้อหาคําศัพทที่ควรสอน
1.1.1 ศกึษาวงคาํศพัททีค่วรสอนจากจดุประสงคโดยรวมรายวชิาภาษาองักฤษ

หลัก 9  (อ 015) ซึ่งมีจุดประสงคการเรียนรู  ดังตอไปนี้
1. To give information.
2. To describe people and things.
3. To describe experiences.
4. To describe frequency of present routines.
5. To give directions.
6. To describe injuries or illnesses.
7. To order and describe food.
8. To talk about plans.
9. To describe and predict the weather.
10. To express likes / dislikes.
11. To talk about quantity and numbers.
12. To describe locations or places.
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1.1.2 สังเคราะหจุดประสงครายวิชาภาษาอังกฤษหลัก 9 (อ 015) วาควร
สอนศัพทดานใด   ซึ่งผลการวิเคราะหคําศัพทมีดังตารางที่ 1 ตอไปนี้

ตารางที่ 1  ตารางวิเคราะหจุดประสงครายวิชาภาษาอังกฤษหลัก 9 (อ 015)

จุดประสงครายวิชา วงคําศัพท
1.  To give information.
2.  To describe people and things.
3.  To describe experiences.
4.  To describe frequency of present         
      routines.
5.  To give directions.
6.  To describe injuries or illnesses.
7.  To order and describe food.
8.  To talk about plans.
9.  To describe and predict the weather.
10.To express likes / dislikes.
11.To talk about quantity and numbers.
12.To describe locations or places.

- personality , things
- characteristics , things , personality,

sports
- vocation , education , occupation
- activity , education , hobby
-     direction , place
- health , medicine , sports , body
- food , cost
- occupation , education , tourist

attractions
- weather, tempeture , direction , time
- things , food , personality , characteristics,

sports
- clothes , things , food , quantity
- direction , things, sports

1.1.3 ศกึษาแบบเรยีนทีก่าํหนดใชในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปที ่ 3 ทีน่ยิมมาก
จาํนวน 4 เลม  ทาํการศกึษาและวเิคราะหคาํศพัทดานตางๆ ทีป่รากฏในหนงัสอืเรียน ผลการศกึษา
คําศัพทมีดังตารางที่ 2 ตอไปนี้

ตารางที่ 2  ตารางศึกษาและวิเคราะหคําศัพทดานตางๆ ที่ปรากฏในหนังสือเรียน 4 เลม

COMPASS NEW ECW. TRIO DISCOVERIES
Animals
Characteristics
Clothes
Weathers
Places
Quantities
Occupations
Food
Activities
Time
Sports
Directions
Things

Personalities
Education
Occupations
Things
Time
Sports
Food
Places
Health
Clothes

Things
Sports
Characteristics
Time
Weathers
Occupations
Food
Education
Directions
Number
Quantities
Places

Occupations
Sports
Directions
Personalities
Animals
Advertisements
Characteristics
Health
Food
Bodies
Things
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1.1.4 นําขอมูลขอบขายคําศัพทที่นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่จะ
ตองรูจากหลักสูตรและจากแบบเรียนมาสังเคราะหโดยวิธีการดูความถี่ของการปรากฏรวมของ   
คาํศพัทในแบบเรยีนภาษาองักฤษทัง้ 4 เลมดังกลาวขางตน รวมถงึความสอดคลองของจดุประสงค
การเรียนรูภาษาอังกฤษในรายวิชา ภาษาอังกฤษหลัก 9 (อ 015) ผลปรากฏวาในระดับช้ันมัธยม
ศึกษาปที่ 3 นักเรียนควรรูคําศัพทตางๆ ดังตารางที่ 3 ดังนี้

ตารางที่ 3 ตารางขอบขายคําศัพทในรายวิชา ภาษาอังกฤษหลัก 9 (อ 015)
คําศัพท

1. Characteristics  -    ลักษณะนิสัย
2. Things               -   สิ่งของเครื่องใชตางๆ
3. Occupations      -     อาชีพ
4. Food                  -     อาหาร
5. Sports                -     กีฬา

6. Time              -     เวลา
7. Directions       -     ทิศทาง
8. Weathers        -     อากาศ
9. Education     -     วิชา , การศึกษา
10.   Clothes          -     เครื่องนุงหม

11. Quantities    -      ปริมาณ
12. Health          -     สุขภาพ
13. Personalities -   บุคลิกลักษณะ
14.   Places           -      สถานที่

1.2  การศึกษากลวิธีในการสอนศัพท จากนักการศึกษาตางๆ ดังปรากฏใน
ตารางที่ 4 ตอไปนี้

ตารางที่ 4 ตารางการศึกษากลวิธีในการสอนศัพท

Dale Edgar

1971

Joseph Bellafiore

1980

Arthur W. Heilman
Timonthy R. Blair

and William H.
Rupley
1994

เสงี่ยม โตรัตน

2524

เรืองสุข ฉัตรปราการ
อัญชลี   พงศพันธุ

2533
Word structure

Prefixes
- negative prefixes
- number prefixes
- common prefixes
Suffixes
Roots
Compound Words

Context clues
- Formal Definition
- Description
- Example
- Synonyms
- Comparison
- Contrast
- Origin
- Apposition

Word structure
Roots
Prefixes
Suffixes
Compound words

Context clues
- Definition
- Restatement or
  Explanation
- Comparison
- Contrast
- Illustration or
  Example
- Synonym
- Antonym

Word structure
Prefixes
Suffixes
Compound words

Context clues
-Definitions or
  explanations
- Synonyms and
   antonyms
- Figurative
   language
- Summary
   statements

Word structure
Sufffixes
-noun suffixes
-adjective suffixes
Prefixes
-negative
-direction, time,
occurrence
-indicate relationship
-time and number
-additional
Roots
Context clues
-Formal definition
-Examples
-Restatement
-Background
  knowledge
-Description
-Comparison
-Contrast
-Reflection of
  intent, mood,
  tone, or setting

Word structure
Roots
Prefixes
Suffixes
Compound words

Context clues
-Definition
-Renaming or
Restatement
-Similarity
-Contrast and
 Concession
-Exemplification
-Cause and Effect
  or Result
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1.2.1  สังเคราะหกลวธิใีนการเรยีนศพัท  โดยพจิารณาจากการปรากฏรวมของ
โครงสรางคาํ (word structures) และบรบิทคาํ (context clues) โดยศกึษาจาก เอ็ดการ(Edgar 1971)
เบลลาฟออร(Bellafiore1980) เฮลแมน แบลร และรูเพลย (Heilman, Blair and Rupley 1994)
เสงีย่ม โตรตัน (2524) เรืองสขุ ฉัตรปราการ และอัญชล ีพงศพนัธุ (2533) และผูเชีย่วชาญดานภาษา
เพื่อกําหนดเปนแนวทางในการสอนดังนี้

Word structures Context clues
1. Roots
2. Prefixes
3. Suffixes
4.   Compound words

1. Definitions
2. Restatement
3. Comparison
4.   Contrast
5. Examples
6. Synonyms

1.3   จากการสงัเคราะหไดกลวธิใีนการเรยีนศพัท ทีน่าํมาสรางแบบฝกกลวธิกีารเรยีน
ศพัทภาษาอังกฤษ  กําหนดตารางการสอนศัพทดังนี้

ตารางที่ 5  ตารางกําหนดเนื้อหาของแบบฝกกลวิธีในการเรียนศัพทภาษาอังกฤษ
จุดประสงค กลวิธีในการเรียน ตัวอยาง กิจกรรม ประเมินผล

To identify meanings of
words from word formation

Identify roots anthropology
sympathy
history

- Asking / answering
- Analyzing
- filling in the blank
- Choosing the right words

- Choosing the right words
- Fill in the blank

To identify meanings of
words from word formation

Identify prefixes automatic
perfect
bicycle

- Asking / answering
- Analyzing
- Filling in the blank
- Matching

- Matching

To identify meanings of
words from word formation

Identify suffixes carefully
scientist
headache

- Asking / answering
- Analyzing
- Filling in the blank
- Matching
- Choosing the right words

- Choosing the correct
answer

To identify meanings of
words from word formation

Identify base meanings
of compound

- noun
- adjective
- verb
- adverb

good-looking
sometimes
babysit
somebody

- Matching / combining
- Discussing
- Filling in the blank
- Reading / matching

- Matching / combining
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ตารางที่ 5  (ตอ)

จุดประสงค กลวิธีในการเรียน ตัวอยาง กิจกรรม ประเมินผล

To identify meanings of
words from various types
of context clues.

Identify definitions is, am, are, mean,
define, be called

- Asking / answering
- Analyzing
- Finding the meanings and
clue of the words
- Combining
- Making the word cards

- Fill in the blank
- Circle the definition clue

To identify meanings of
words from various types
of context clues.

Identify restatement or, in other words,
that is, punctuation
dashes, words like
commas, and
brackets

- Asking / answering
- Analyzing
- Filling in the table
- Choosing the right words

- Choosing the correct
answer

To identify meanings of
words from various types
of context clues.

Identify comparison as if, like, too, also - Asking / answering
- Analyzing
- Filling in the blank
- Ordering

- Choosing the right words
- Fill in the blank

To identify meanings of
words from various types
of context clues.

Identify contrast but, however,
although,
nevertheless, while

- Asking / answering
- Analyzing
- Filling in the blank
- Writing the sentences
- Matching

- Choosing the right words
- Matching

To identify meanings of
words from various types
of context clues.

Identify examples for example, such
as, for instance,
e.g., like

- Asking / answering
- Analyzing
- Filling in the blank
- Choosing the correct answer

- Choosing the correct
answer

To identify meanings of
words from various types
of context clues.

Identify synonyms too, also, and - Asking / answering
- Analyzing
- Writing the sentences
- Filling in the blank

- Choosing the correct
answer
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1.4 นําตารางที่สังเคราะหกลวิธีในการเรียนศัพทที่นํามาสรางแบบฝกกลวิธีการ
เรียนศัพทภาษาอังกฤษ  ใหผูเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษจํานวน 2 ทาน และผูเชี่ยวชาญที่
เปนเจาของภาษาจํานวน 1 ทาน ตรวจสอบความเหมาะสมของขอบขายคําศัพท หนาที่ภาษา ส่ือ
รูปแบบกิจกรรมของโครงสรางกรอบเนื้อหาที่สรางขึ้น   เพื่อใหเหมาะสมกับผูเ รียนโดยให
ผูเชี่ยวชาญแตละทานประเมินวาโครงสรางเนื้อหาเปนไปตามเกณฑหรือไม

คะแนนความเห็นของผูเชี่ยวชาญมีเกณฑดังนี้
-1   หมายถึง  แนใจวาไมเปนกลวิธีการเรียนศัพทภาษาอังกฤษ
0    หมายถึง  ไมแนใจวาเปนกลวิธีการเรียนศัพทภาษาอังกฤษ
1 หมายถึง  แนใจวาเปนกลวิธีการเรียนศัพทภาษาอังกฤษ

1.5   นําคะแนนที่ผูเชี่ยวชาญประเมินแตละขอมาหาคาเฉลี่ย   (ดูภาคผนวก ก)
โดยใชสูตรหาความสอดคลองของความเหมาะสมของขอบขายคาํศพัท หนาทีภ่าษา ส่ือ รูปแบบกจิกรรม
ในการพัฒนาแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพทภาษาอังกฤษ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537)
มีวิธีการคํานวณดังนี้

IC = ∑R
 N

IC คือ      คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอบขายคําศัพท  หนาที่
ภาษา ส่ือ รูปแบบกิจกรรม กับผูเรียน

∑R คือ ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
N คือ จํานวนผูเชี่ยวชาญ

พิจารณาเกณฑเพื่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตารางขอบขายโครงสรางเนือ้หาของ
แบบฝกดงันี้

1. หัวขอที่มีคา IC มากกวาหรือเทากับ 0.5 หมายถึง ขอบขายคําศัพท หนาที่
ภาษา ส่ือ และรูปแบบกิจกรรมมีความเหมาะสมสอดคลองกับจุดประสงคสามารถนํามาสราง
แบบฝกกลวิธีการเรียนศัพทภาษาอังกฤษได

2. หัวขอที่มีคา IC นอยกวา 0.5 หมายถึง ขอบขายคําศัพท   หนาที่ภาษา   ส่ือ
และรูปแบบกิจกรรมไมมีความสอดคลองและไมเหมาะสมกับจุดประสงค จึงไมสามารถนํามา
สรางแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพทภาษาอังกฤษได

1.6 ปรับปรุงแกไขกรอบโครงสรางเนื้อหา  ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
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1.7 นาํแบบฝกทีม่คีา IC มากกวาหรอืเทากบั 0.5 มาสรางแบบฝกตามกรอบ
โครงสรางเนื้อหาของแบบฝกศัพทภาษาอังกฤษ  จํานวน 10 บท

1.8   สรางแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพทตามตารางขอบขายเนื้อหาคําศัพท  
โดยทีผู่วจิยัไดประยกุตข้ันตอนการสอนศพัทภาษาองักฤษมาจาก เสงีย่ม  โตรตัน (2524:52-55) ซึ่ง
ประกอบดวยขั้นตอนดังนี้

1.  ขั้นกระตุนความสนใจ (Motivation)

2.  ขั้นนําเสนอ (Presentation)

3.  ขั้นฝกหัด (Practice)

4. ขั้นสรางกิจกรรมเสริม (Transfer activity)

5. ขั้นประเมินผล (Evaluation)

แผนภูมิที่ 1  แผนภูมิแสดงขั้นตอนกิจกรรมในแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพทภาษาอังกฤษ

จากแผนภมูสิามารถอธบิายรายละเอยีดของขัน้ตอนกจิกรรมในแบบฝกกลวธิี
การเรียนศัพทภาษาอังกฤษไดดังนี้

 1.8.1 ข้ันกระตุนความสนใจ (Motivation) เปนขั้นที่กระตุนใหนักเรียน
เกิดความสนใจและเตรียมความพรอมกอนที่จะลงมือทําแบบฝกหัด ดวยการแจงจุดประสงค
ปลายทางและจุดประสงคนําทาง และประโยชนที่นักเรียนจะไดรับจากการทําแบบฝกหัดในบทนั้น   
ตลอดจนทบทวนและใหความหมายของคําศัพทที่จําเปนในการทํากิจกรรมขั้นตอไป ตัวอยาง
กิจกรรมในขั้นนี้ไดแก
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1.8.1.1  ใหเขียนแผนภูมิโยงความสัมพันธกับเนื้อหาคําศัพท
1.8.1.2   ใหคาดเดาความหมายของคําศัพทจากบริบท
1.8.1.3   ใหจับคูคําศัพทที่แยกออกจากกัน
1.8.1.4   ใหตอบคําถามจากแผนภูมิคําศัพท

1.8.2  ข้ันนําเสนอ (Presentation) เปนขั้นที่ใหนักเรียนไดเห็นรูปแบบของ
ภาษาที่ตองการใหนักเรียนฝก และอธิบายการใชโครงสรางคํา (word structures) และ
บริบทคํา (context clues) ที่จําเปน เพื่อนํานักเรียนเขาสูกิจกรรมขั้นฝกหัด  ตัวอยางกิจกรรมใน
ข้ันนี้ไดแก

        1.8.2.1    ใหวเิคราะหโครงสรางคาํศพัทจากตวัอยางประโยคทีใ่หมา
 1.8.2.2   ใหตัวอยางคําศัพทและบริบทคํา เพื่ออธิบายเนื้อหาในแต

ละบทเรียน
1.8.3 ข้ันฝกหัด(Practice)เปนขั้นที่ใหนักเรียนฝกการเรียนโครงสรางคํา

(word structures) และบริบทคํา (context clues) ตลอดจนใหนักเรียนทําแบบฝกหัดเพื่อการสอน
ศัพทอีกครั้งตามจุดประสงคนําทางที่กําหนดไว  ตัวอยางกิจกรรมในขั้นนี้ไดแก

1.8.3.1   ใหเติมคําในประโยค
       1.8.3.2   ใหจับคูคําศัพทกับความหมายของคําศัพทที่ใหมา

1.8.3.2   ใหวิเคราะหโครงสรางคําและบริบทคํา
1.8.3.3   ใหแตงประโยคใหมจากคําศัพท บริบทคํา ที่กําหนดให

1.8.4 ข้ันสรางกจิกรรมเสรมิ (Transfer activity) เปนขัน้ทีใ่หนกัเรียนทาํ
กจิกรรมเสริมนอกหองเรียนเพื่อใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาเพิ่มข้ึน  ตัวอยางกิจกรรมในขั้นนี้ไดแก

      1.8.4.1 การเก็บสมุดศัพทเกี่ยวกับโครงสรางคํา (word structures)
และบริบทคํา (context clues) ที่นอกเหนือจากบทเรียน

    1.8.4.2 ใหตัดเนื้อหาขาวจากหนังสือพิมพแลวนํามาวิเคราะหโครง
สรางคํา (word structures) และบริบทคํา (context clues)

1.8.5 ข้ันประเมินผล (Evaluation) เปนขั้นที่ใหนักเรียนทําแบบทดสอบ
รายบท เพื่อวัดความสามารถในการเรียนโครงสรางคํา (word structures) และบริบทคํา (context
clues)ตามจุดประสงคที่กําหนดไว หลังจากที่นักเรียนทําแบบฝกหัดแตละบทเรียบรอยแลว   
แบบทดสอบรายบทมคีะแนนเตม็ แบบทดสอบละ 10 คะแนน  เปนแบบปรนยั ใชเวลาในการทาํ 10 นาที
เนือ้หาทีส่อบเกีย่วกบัความหมายศัพท  และกลยุทธในการไดมาซึ่งความหมายศัพท
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1.9 เขียนแผนการสอนใหสอดคลองเหมาะสมกบัขอบขายเนือ้หาคาํศพัท รูปแบบ
กจิกรรม หรือภาระงาน   โดยการศึกษาขั้นตอนในการวางแผนการออกแบบการสอนของ ซีลส และ
กลาสโกว (Seels and Glasgow 1990:50)

1.10 นาํแผนการสอนและแบบฝกกลวธิกีารเรยีนศพัทไปใหผูเชีย่วชาญทางการสอน
ภาษาอังกฤษ  อาจารยผูมีประสบการณทางการสอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 และ
ผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศรวม 3 ทาน  ตรวจแกไขความถูกตองของภาษา ความสอดคลองกับ
จุดประสงคและความเที่ยงตรงของเนื้อหาในแผนการสอน และแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพทภาษา
อังกฤษ  โดยใชตารางที่ 6 ตรวจสอบดังนี้

ตารางที่ 6   ตารางขอบขายเนื้อหาที่สอบถามผูเชี่ยวชาญทางการสอนภาษาอังกฤษ
ความคิดเห็น หมายเหตุบทเรียน จุดประสงค กลวิธีในการเรียน กิจกรรม

-1 0 1

1 To identify meanings
of words from word
formation

Identify roots - Asking / answering
- Analyzing
- Filling in the blank
- Choosing the right words

2 To identify meanings
of words from word
formation

Identify prefixes - Asking / answering
- Analyzing
- Filling in the blank
- Matching

3 To identify meanings
of words from word
formation

Identify suffixes - Asking / answering
- Analyzing
- Filling in the blank
- Matching
- Choosing the right words

4 To identify meanings
of words from word
formation

Identify the base
meanings of compound

-      noun
-      adjective
-      verb
-       adverb

- Matching / combining
- Discussing
- Filling in the blank
- Reading / matching
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ตารางที่ 6  (ตอ)
ความคิดเห็นบทเรียน จุดประสงค กลวิธีในการเรียน กิจกรรม

-1 0 1
หมายเหตุ

5 To identify meanings
of words from various
types of context clues.

Identify definitions - Asking / answering
- Analyzing
- Finding the meanings and
clue of the words
- Combining
- Making the word cards

6 To identify meanings
of words from various
types of context clues.

Identify restatement - Asking / answering
- Analyzing
- Filling in the table
- Choosing the right words

7 To identify meanings
of words from various
types of context clues.

Identify comparison - Asking / answering
- Analyzing
- Filling in the blank
- Ordering

8 To identify meanings
of words from various
types of context clues.

Identify contrast - Asking / answering
- Analyzing
- Filling in the blank
- Writing the sentences
- Matching

9 To identify meanings
of words from various
types of context clues.

Identify examples - Asking / answering
- Analyzing
- Filling in the blank
- Choosing the correct answer

10 To identify meanings
of words from various
types of context clues.

Identify synonyms - Asking / answering
- Analyzing
- Writing the sentences
- Filling in the blank

1.11   ปรับปรุงแผนการสอนและแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพทดานโครงสรางคํา
(word structures) และบริบทคํา (context clues) ทั้ง 10 บท

1.12 นําแบบฝกที่สรางขึ้นไปหาประสิทธิภาพของแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพท
ตามเกณฑที่กําหนด คือ 75/75 กลาวคือ

 75 ตัวแรก  หมายถึง  รอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบราย
                                                                      จุดประสงคของกลุมตัวอยางไดถูกตองโดยเฉลี่ย
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75 ตัวหลัง หมายถึง   รอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิใ์นการเรยีนแบบฝกกลวธิกีารเรยีนศพัท
ภาษาองักฤษโดยเฉลีย่

1.13  นาํแบบฝกกลวธิกีารเรยีนศพัทโครงสรางคาํ (word structures) และบรบิทคาํ
(context clues) ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน ในการทดลองภาคสนามเปนการ
วจิยัเชงิทดลอง (experiment research) ใชรูปแบบ one – group pretest posttest design           
(บํารุง   โตรตัน  2534 : 29 - 31) ซึ่งมีรูปแบบดังนี้

              สอบกอน                                          ทดลอง                                          สอบหลัง
                    T1                                                    X                                                    T2

T1   แทน  การทดสอบกอนการใชแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพทภาษาอังกฤษหลัก 9 (อ 015)
T2  แทน  การทดสอบหลงัการใชแบบฝกกลวธิกีารเรยีนศพัทภาษาองักฤษหลกั 9 (อ 015)
X   แทน  การใชแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพทภาษาอังกฤษหลัก 9  (อ 015)

ข้ันตอนการทดลองภาคสนาม (Field Trial) มีดังตอไปนี้
1.13.1 ข้ันทดสอบกอนทําแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพทภาษาอังกฤษ

(pretest) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่ผูวิจัยสรางขึ้น  เพื่อใหผูวิจัยไดทราบพื้นความรูความ
สามารถทางภาษาของนักเรียนกลุมตัวอยางกอนการใชแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพทภาษาอังกฤษที่
ผูวิจัยสรางขึ้น โดยใหนักเรียนกลุมตัวอยางที่ทําการสุมไวในขั้นตนจํานวน 40 คน ทําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศัพทภาษาอังกฤษกอนเรียน  มี 4 ตัวเลือก  จํานวน 50 ขอ 50 คะแนน
ใชเวลา 50 นาที และ   ผูวิจัยเปนผูดําเนินการแจกแบบทดสอบเอง

1.13.2 ข้ัน การใชแบบฝก กลวิธีก า ร เรีย นศัพทภ าษาอัง กฤษ
(Teaching experiment) ใหกลุมตัวอยางทาํแบบฝกกลวธิกีารเรยีนศพัทภาษาองักฤษทีผู่วจิยัสรางขึน้
จาํนวน 10 บท รวม 20 คาบเรยีน เปนเวลา 5 สัปดาห  สัปดาหละ 4 คาบเรียน  ในขั้นกระตุนความ
สนใจ (motivation)   ผูวจิยัแจกแบบฝกบททีจ่ะใหนกัเรียนทาํและแจงจดุประสงคใหนกัเรียนทราบแลว
จึงใหนกัเรียนทํากิจกรรมเพื่อเปนการสรางความสนใจ โดยการตั้งคําถามใหนักเรียนไดแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมายของคําศัพท  จากนั้น  ในขั้นนําเสนอ (Presentation) เปนขั้นที่ให
นักเรียนไดเห็นรูปแบบของภาษาที่ตองการใหนักเรียนฝกและอธิบายการใชโครงสรางคํา
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(word structures) และบรบิทคาํ (context clues) ที่จําเปน    เพื่อนํานักเรียนเขาสูกิจกรรมขั้นฝกหัด
สวนในขั้นฝกหัด (Practice) เปนขั้นที่ใหนักเรียนฝกการเรียนโครงสรางคํา (word structures) และ
บริบทคํา (context clues)  ตลอดจนใหนักเรียนทําแบบฝกหัดเพื่อการสอนศัพทอีกครั้งตามจุด
ประสงคนําทางที่กําหนดไว   กิจกรรมในขั้นนี้  เชน การเติมคําในประโยค  การจับคู  การเลือก
ตอบคําถาม  และในข้ันสรางกจิกรรมเสรมิ (Transfer activity) เปนขัน้ทีใ่ห  นกัเรียนทาํกจิกรรมเสริม
นอกหองเรียนเพื่อใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาเพิ่มข้ึน เชน การหาศัพทเกี่ยวกับโครงสรางคํา (word
structures) และบริบทคํา (context clues) ที่นอกเหนือจากบทเรียน  จากหนังสือพิมพ วารสาร
หรือการทําการดคําศัพท  เปนตน  สวนขั้นประเมินผล (Evaluation) เปนขัน้ทีใ่หนกัเรยีนทาํแบบ
ทดสอบรายบท เพือ่วดัความสามารถในการเรยีนโครงสรางคาํ (word structures) และบริบทคํา
(context clues) ตามจดุประสงคทีก่าํหนดไว  หลงัจากทีน่กัเรยีนทาํแบบฝกหดัแตละบทเรียบรอยแลว      
แบบทดสอบรายบทมคีะแนนเตม็ แบบทดสอบละ 10 คะแนน  เปนแบบปรนยั ใชเวลาในการทาํ 10 นาที
เนือ้หาทีส่อบเกีย่วกบัความหมายศัพทและกลยุทธในการไดมาซึ่งความหมายศัพท

1.13.3 ข้ันทดสอบหลังเรียน (posttest) ใหกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน
ที่ไดทําการสุมไวข้ันตนและไดทําแบบทดสอบกอนเรียนแลว    ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรยีนศพัทภาษาองักฤษทีผู่วจิยัสรางขึน้ชดุเดยีวกนักบัแบบทดสอบกอนเรยีน (pretest) มลัีกษณะ
แบบเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก จํานวน 50 ขอ  50 คะแนน ใชเวลา 50 นาที และผูวิจัยเปนผูดําเนิน
การแจกแบบทดสอบเอง

2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนศัพท
แบบทดสอบวัดความสามารถในการเรียนศัพทภาษาอังกฤษเปนขอสอบปรนัย

เลือก       คาํตอบ 4 ตวัเลอืก  จาํนวน 50 ขอ  จาํนวน 1 ฉบับ ใชเวลา 50 นาท ีโดยดาํเนนิการสรางตาม
ข้ันตอนดงันี้

2.1 ศึกษาแนวทางการสรางแบบทดสอบ จากหนังสือเทคนิคการสรางขอสอบ
ภาษาองักฤษของ ดร. อัจฉรา  วงศโสธร (2529: 1-383) การวเิคราะหแบบเรยีนภาษาองักฤษของ
เสงีย่ม โตรตัน (2528)  Testing English as a Second language ของแฮรรีส (Harris 1974)
Technique in the Testing ของ แมดแซม (Madsem 1983) และ Classroom Testing ของฮตีนั
(Heaton 1990)
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2.2 เขยีนจดุประสงคการสอนตามตารางขอบขายเนือ้หาทีก่าํหนด ตามตารางที ่ 7 ดงันี้

ตารางที ่7  ตารางขอบขายเนือ้หาแบบฝกกลวธิกีารเรยีนศพัทภาษาองักฤษ
จุดประสงค กลวิธีในการเรียน ตัวอยาง กิจกรรม ประเมินผล

To identify meanings of
words from word formation

Identify roots anthropology
sympathy
history

- Asking / answering
- Analyzing
- Filling in the blank
- Choosing the right words

- Choosing the right words
- Fill in the blank

To identify meanings of
words from word formation

Identify prefixes automatic
perfect
bicycle

- Asking / answering
- Analyzing
- Filling in the blank
- Matching

- Matching

To identify meanings of
words from word formation

Identify suffixes carefully
scientist
headache

- Asking / answering
- Analyzing
- Filling in the blank
- Matching
- Choosing the right words

- Matching
- Choosing the correct
answer

To identify meanings of
words from word formation

Identify base meanings
of compound
- noun
- adjective
- verb
- adverb

good-looking
sometimes
babysit
somebody

- Matching / combining
- Discussing
- Filling in the blank
- Reading / matching

- Matching / combining

To identify meanings of
words from various types
of context clues.

Identify definitions is, am, are, mean,
define, be called

- Asking / answering
- Analyzing
- Finding the meanings and
clue of the words
- Combining
- Making the word cards

- Fill in the blank
- Circle the definition clue

To identify meanings of
words from various types
of context clues.

Identify restatement or, in other words,
that is,
punctuation
dashes, words
like commas, and
brackets

- Asking / answering
- Analyzing
- Filling in the table
- Choosing the right words

- Choosing the correct
answer

To identify meanings of
words from various types
of context clues.

Identify comparison as if, like, too,
also

- Asking / answering
- Analyzing
- Filling in the blank
- Ordering

- Choosing the right words
- Fill in the blank

To identify meanings of
words from various types
of context clues.

Identify contrast but, however,
although,
nevertheless,
while

- Asking / answering
- Analyzing
- Filling in the blank
- Writing the sentences
- Matching

- Choosing the right words
- Matching

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



63

ตารางที ่7  (ตอ)
จุดประสงค กลวิธีในการเรียน ตัวอยาง กิจกรรม ประเมินผล

To identify meanings of
words from various types
of context clues.

Identify examples for example, such
as, for instance,
e.g., like

- Asking / answering
- Analyzing
- Filling in the blank
- Choosing the correct answer

- Choosing the correct
answer

To identify meanings of
words from various types
of context clues.

Identify synonyms too, also, and - Asking / answering
- Analyzing
- Writing the sentences
- Filling in the blank

- Choosing the correct
answer

2.3  สรางตารางกาํหนดเนือ้หาขอสอบ (Table of Test Specification) โดย
ครอบคลมุเนือ้หาทีผู่วจิยัสังเคราะหข้ึนในการเรยีนศพัทดานโครงสรางคาํ (Word structures) และ
บริบทคาํ (Context clues) โดยจดัตารางกาํหนดเนือ้หาแบบทดสอบโดยแบงระดับยอย (skill level)
คอื ระดบักลไก (Mechanical-M) ระดับความรู (Knowledge-K) ระดับถายโอน (Transfer-T) ระดับ
ส่ือสาร (communication-C) และระดับวิพากษวิจารณ (Criticism-C) ตามทักษะของวาเล็ต
(Valette 1977)  ดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8  ตารางกาํหนดเนือ้หาขอสอบ

Objective Mode Content Level of
knowledge

Test
Techniques

Time
(mins)

No. of
Items

Weight
% 100

Scoring

To identify meanings of
words from word
formation.

R Identify roots T/K MC 5 5 10 0-1

To identify meanings of
words from word
formation.

R Identify prefixes T/K MC 5 5 10 0-1

To identify meanings of
words from word
formation.

R Identify suffixes T/K MC 5 5 10 0-1

To identify meanings of
words from word
formation.

R Identify base
meanings of
compound

- noun
- adjective
- verb
- adverb

T/K MC 5 5 10 0-1

To identify meanings of
words from various
types of context clues.

R Identify
definitions

T/K MC 5 5 10 0-1
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ตารางที่ 8  (ตอ)
Objective Mode Content Level of

knowledge
Test

Techniques
Time
(mins)

No. of
Items

Weight
%

Scoring

To identify meanings of
words from various types
of context clues.

R Identify
restatement

T/K MC 5 5 10 0-1

To identify meanings of
words from various types
of context clues.

R Identify
comparison

T/K MC 5 5 10 0-1

To identify meanings of
words from various types
of context clues.

R Identify
contrast

T/K MC 5 5 10 0-1

To identify meanings of
words from various types
of context clues.

R Identify
examples

T/K MC 5 5 10 0-1

To identify meanings of
words from various types
of context clues.

R Identify
synonyms

T/K MC 5 5 10 0-1

50 50

2.4   สรางแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิใ์นการใชแบบฝกจาํนวน 70 ขอ เปนแบบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 70 ขอ 70 คะแนน ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0
คะแนน  ใชเวลาสอบ 70 นาที

2.5 นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นและตารางที่กําหนดเนื้อหาขอสอบและแบบฟอรม
การประเมินไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญดานการสอนศัพทและภาษา
ศาสตรตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา  ความถูกตองของภาษา และความเหมาะสมของแบบ
ทดสอบแลวนํามาปรับปรุงแกไข

2.6  นาํแบบทดสอบทีป่รับปรุงแกไขแลวไปใหเจาของภาษาตรวจสอบความถกูตอง
ของภาษา

2.7 นําผลการสอบมาวิเคราะหเพื่อหาคาความยากงายและคาอํานาจจําแนก
โดยใชโปรแกรม CTIA (Classical Test Items Analysis) ของสุพัฒน สุกมลสันต แลวคัดเลือก
ขอสอบที่มีคาความยากงายระหวาง 0.2 ถึง 0.8  และคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ข้ึนไป จาก
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จํานวน 70 ขอ ใหเหลือเพียงจํานวน 50 ขอ เปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนแบบฝก
กลวิธีการเรียนศัพทภาษาอังกฤษ

2.8   นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองครั้งที่ 1 กับนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 3 โรงเรียนทามะกาวิทยาคม อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ในภาคเรียนที่ 1
ปการศกึษา 2546 จาํนวน 40 คน  ซึง่มลัีกษณะและสภาพแวดลอมคลายคลงึกบักลุมตัวอยางไดคา
อํานาจจําแนกระหวาง 0.15 - 0.80  และมคีาความยากงายระหวาง 0.14 - 0.77 โดยขอสอบ
ทัง้ฉบบัมคีาความเชือ่มัน่เทากบั 0.69

2.9   สําหรับขอสอบที่ไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนดจะนํามาปรับปรุงแกไขดาน
ตัวเลือก  โดยใหอาจารยผูทรงคุณวุฒิและเจาของภาษาตรวจสอบความถูกตองของภาษา

2.10   หาคาความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบทัง้ฉบบัโดยใชสูตร KR-20 ของคเูดอร     
ริชารดสนั (Kuder -Richardson)  หาคาอํานาจจําแนก และคาความยากงายอีกครั้ง โดยขอสอบ
ทั้งฉบับมีคาความเชื่อม่ันระหวาง 0.74  คาอํานาจจําแนกระหวาง 0.28-0.77 และมีคาความยาก
งายระหวาง  0.21-0.75

2.11  นําแบบทดสอบที่วิเคราะหแลวจํานวน 50 ขอ ไปใชกับกลุมตัวอยางในขั้น
ทดลองภาคสนาม  เพื่อนําผลที่ไดไปดําเนินการขั้นตอไป

3.  แบบทดสอบวัดความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกการสอนศัพท
แบบสอบถามความคิดเห็นแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพทภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสราง

ขึ้นนี้มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (rating scale) ตามแนวคดิของลเิคอรท (Likert, quoted
in Best 1982 : 182)

3.1  ศกึษาวธิกีารสรางแบบสอบถามความคดิเหน็ตามวธิขีองลเิคอรทจากหนงัสอื
ของทวปี  ศริิรัศม ี(2534)  และภทัรา นคิมานนท (2535)

3.2 กาํหนดกรอบสาระทีแ่สดงความคดิเหน็ตอแบบฝกกลวธิกีารเรยีนศพัทภาษา
อังกฤษ  โดยทําการศึกษาดานตางๆ ดงันี้

3.2.1    การวัดดานรูปแบบ
3.2.2    การวัดดานเนื้อหา
3.2.3    การวัดดานกิจกรรม
3.2.4    การวัดดานประโยชนจากการเรียนรู

3.3 สรางขอความที่แสดงความคิดเห็นตอแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพทในเรื่อง
ความเหมาะสมของตวัอกัษร  รูปภาพประกอบ  และการนาํเสนอกจิกรรมแตละขัน้ตอน  ดานเนือ้หาที่
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เกี่ยวของกับกลวิธีการเรียนศัพท เพื่อวัดความคิดเห็นดานระดับความยากงายในเรื่องความ
เหมาะสมของระดับความยากงายกับระดับชั้นเรียน และความเหมาะสมของปริมาณเนื้อหา
กบัเวลาเรยีน ดานกจิกรรมการเรยีนการสอน ไดแก ข้ันกระตุนความสนใจ (Motivation) ข้ันนาํเสนอ
(Presentation) ข้ันฝกหดั (Practice) ข้ันสรางกจิกรรมเสรมิ (Transfer activity) ข้ันประเมนิผล
(Evaluation) และกิจกรรมอ่ืนๆ ไดแก กิจกรรมทบทวน  รวมเปนคําถามในตอนทายของแตละแบบ
ฝกที่แสดงความคิดเห็นตอแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพทจํานวน 15 ขอ โดยมีมาตราสวนตั้งแต 5-1
โดยใชเกณฑของลิเคอรท มีใหเลือก 5 ระดับดังนี้               

เห็นดวยอยางยิ่ง ใหคาระดับเทากับ 5
                         เห็นดวย ใหคาระดับเทากับ 4

ไมแนใจ ใหคาระดับเทากับ 3
       ไมเห็นดวย               ใหคาระดับเทากับ 2

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง           ใหคาระดับเทากับ 1
และนักเรียนจะตองทําเครื่องหมาย  ( / )  ลงในชองที่ตรงกับความคิด

เห็นของนักเรียนมากที่สุด 1 ชอง  (ภาคผนวก จ)
3.4   นําขอความที่สรางขึ้นไปใหอาจารยผูทรงคุณวุฒิดานการสรางแบบ

ทดสอบวัดความคิดเห็น  ตรวจสอบความสมบูรณของโครงสรางคําถาม
3.5 นําแบบแสดงความคิดเห็นไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  

3  โรงเรียนทามะกาวิทยาคม  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน 1 คน ที่ทําการทดลองใชแบบฝกกลวิธี
การเรียนศัพทภาษาอังกฤษ  เพื่อดูความเขาใจดานภาษา

3.6 นาํแบบแสดงความคดิเหน็มาปรบัปรุงแกไข  เพือ่นาํไปใชกบันกัเรยีนกลุม
ตวัอยาง 40 คน  โดยใหนักเรียนทําแบบสอบถามหลังจากทําแบบฝกทุกครั้ง รวม 10 คร้ัง

3.7   นาํขอมลูทีไ่ดจากกลุมตวัอยางจาํนวน 40 คน มาวเิคราะหโดยการหาคา
ความเชือ่มัน่โดยใชคาสมัประสทิธิแ์อลฟา (∝ Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach 1972) ได
คาความเชื่อมั่น 0.84

4.  การหาประสิทธิภาพของแบบฝกกลุมเล็ก 1 คน และ 10 คน กอนนําไป
ทดลองใชจริง

ผูวิจัยดาํเนินการหาประสิทธิภาพของแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพทภาษาอังกฤษ    
ตามขัน้ตอนตอไปนี้
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 4.1   ข้ันทดลองรายบคุคล (One-to-one testing) ทดลองกบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา
ปที ่ 3 โรงเรยีนทามะกาวทิยาคม ทีไ่มใชกลุมนกัเรียนตวัอยาง เปนนกัเรียนทีม่ผีลการเรยีนระดบั
ปานกลาง 1 คน ทาํแบบฝกกลวธิกีารเรยีนศพัทภาษาองักฤษในชวงเวลาวนัหยดุเสาร-อาทติย  วนัละ 3 บท
จนครบ 10 บท เนือ่งจากจดุมุงหมายในการทาํแบบฝกครัง้นี ้คอื ปรับปรุงแบบฝกใหมคีวามเหมาะสมที่
สุดทีจ่ะใชในการทดลองภาคสนาม  ดงันัน้ ในระหวางทีน่กัเรียนทาํแบบฝกหดัผูวจิยัจะคอยใหการ
ชวยเหลอื เชน อธบิายคาํศพัททีไ่มเขาใจ  และเมือ่เสร็จส้ินการทดลองเดีย่วใหนกัเรียนทาํแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพทภาษาอังกฤษ (posttest) เพื่อนําคะแนนที่ได
จากการทําแบบทดสอบวัดรายจุดประสงค และนําผลจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
หลังเรียนมาคํานวณหาประสิทธิภาพของแบบฝกตามเกณฑ 75/75 ไปปรับปรุงแกไขแบบฝกกลวิธี
การเรียนศัพทภาษาอังกฤษซึ่งผลปรากฏวาไดคาประสิทธิภาพของแบบฝกในขั้นทดลอง    
รายบุคคล  ดังตารางที่  9

ตารางที่ 9 ผลคะแนนจากการทําแบบทดสอบรายบทหลังเรียนแบบฝกทั้ง 10 บท   และ
คะแนนแบบทดสอบหลงัเรยีนในขัน้การทดลองรายเดีย่วโดยทดลองกบันกัเรียน
จาํนวน 1 คน

คะแนนแบบทดสอบรายบท
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

รวม รอยละ คะแนนสอบ
หลงัเรียน

รอยละลําดับท่ี
นักเรียน

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100 50 100
1 7 9 9 8 8 9 9 7 8 7 81 81.00 36 72.00

รอยละ 70.00 90.00 90.00 80.00 80.00 90.00 90.00 70.00 80.00 70.00 81 81.00 36 72.00

จากตารางที่ 9 แสดงใหเห็นวา ในขั้นทดลองรายบุคคลซึ่งทดลองกับนักเรียน
จาํนวน 1 คน นกัเรยีนทาํคะแนนรวมจากแบบทดสอบรายบททัง้ 10 บท ได 81 คะแนน  จากคะแนนเตม็
100 คะแนน  คดิเปนรอยละ 81.00 และทาํคะแนนทดสอบหลงัเรยีนได 36 คะแนน จากคะแนนเตม็ 50
คะแนน  คดิเปนรอยละ 72.00  สรุปผลของประสทิธภิาพแบบฝกกลวธิกีารเรยีนศพัทภาษาองักฤษในขัน้
ทดลองรายเดี่ยว E1 / E 2 = 81.00 / 72 .00  จากผลการทดลองในขั้นทดลองรายบุคคล แสดงวา
แบบฝกมปีระสิทธภิาพต่าํกวาเกณฑ 75/75  ของชยัยงค  พรหมวงศ และคณะ (2520 : 134-138)
ที่ตั้งไว นําแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพทภาษาอังกฤษและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
ศัพทภาษาอังกฤษไปแกไขปรับปรุงใหเหมาะสมกอนที่จะนําไปทดลองกับกลุมเล็กตอไป

4.2 ข้ันทดลองกลุมเล็ก (Small group testing) ทดลองกับนักเรียนที่กําลัง
เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษหลัก 9 (อ 015) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนทามะกาวิทยาคม ที่ไม
ใชกลุมนักเรียนตัวอยางจํานวน 10 คน และเปนเด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับปานกลาง       
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ทําแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพทภาษาอังกฤษในชวงเวลาวันหยุดเสาร-อาทิตย วนัละ 3 บท จนครบ
10 บท เนือ่งจากจดุมุงหมายในการทาํแบบฝกครัง้นี ้คอื ปรับปรุงแบบฝกใหมคีวามเหมาะสมทีสุ่ดทีจ่ะ
ใชในการทดลองภาคสนาม  ดงันัน้ ในระหวางทีน่กัเรียนทาํแบบฝกหดัผูวจิยัจะคอยใหการชวยเหลอื
เชน อธบิายคาํศพัททีไ่มเขาใจและเมือ่เสร็จส้ินการทดลองเดีย่วใหนกัเรียนทาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์
ทางการเรยีนแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพทภาษาอังกฤษ (posttest) เพื่อนําคะแนนที่ไดจากการทํา
แบบทดสอบวัดรายจุดประสงค  และนําผลจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนมา
คํานวณหาประสทิธภิาพของแบบฝกตามเกณฑ 75/75 ไปปรับปรุงแกไขแบบฝกกลวธิกีารเรยีนศพัท
ภาษาอังกฤษ ซึ่งผลปรากฏวาไดคาประสิทธิภาพของแบบฝกในขั้นทดลองรายบุคคลครั้งที่ 2      
ดังตารางที่  10

ตารางที่ 10 ผลคะแนนจากการทําแบบทดสอบรายบทในแบบฝกทั้ง  10 บท และคะแนน
แบบทดสอบหลงัเรยีนในขัน้การทดลองกลุมเลก็โดยทดลองกบันกัเรยีนจาํนวน 10 คน

คะแนนแบบทดสอบรายบท
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

รวม รอยละ คะแนนสอบ
หลงัเรียน

รอยละลําดับที่
นักเรียน

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100 50 100
1 7 9 9 6 7 8 9 7 9 8 79 79.00 44 88.00

2 6 7 7 8 9 9 9 6 8 7 76 76.00 36 72.00

3 7 9 6 7 7 8 6 7 7 8 72 72.00 33 66.00

4 6 8 7 7 9 6 8 7 8 7 73 73.00 38 76.00

5 8 9 7 6 9 8 10 8 9 8 82 82.00 39 78.00

6 8 6 8 7 7 9 8 8 7 7 75 75.00 36 72.00

7 6 8 7 6 8 8 9 9 8 10 79 79.00 40 80.00

8 7 8 8 7 9 9 8 7 8 6 77 77.00 41 82.00

9 8 8 7 6 8 9 7 8 7 7 75 75.00 33 66.00

10 7 6 6 8 8 7 6 7 8 8 71 71.00 37 74.00

รอยละ 70.00 78.00 72.00 68.00 81.00 81.00 80.00 74.00 79.00 76.00 759 75.90 377 75.40
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จากตารางที่ 10 แสดงใหเห็นวา ในขั้นทดลองกลุมเล็กซึ่งทดลองกับนักเรียนจาํนวน
10 คน นกัเรยีนทาํคะแนนรวมจากแบบทดสอบรายบททัง้ 10 บท ได 759 คะแนน   จากคะแนนเตม็
1000 คะแนน  คดิเปนรอยละ 75.90 และทาํคะแนนทดสอบหลงัเรยีนได 377 คะแนน จากคะแนนเตม็
500 คะแนน  คดิเปนรอยละ 75.40  สรุปผลของประสทิธภิาพแบบฝกกลวธิกีารเรยีนศพัทภาษาองักฤษใน
ข้ันทดลองกลุมเล็กมีคาเทากับ E1 / E 2 = 75.90 / 75.40  จากผลการทดลองในขั้นทดลอง
รายบุคคล แสดงวาแบบฝกมปีระสทิธภิาพสงูกวาเกณฑ 75/75  ของชัยยงค  พรหมวงศ และคณะ
(2520 : 134-138) ทีต่ัง้ไว    นาํแบบฝกกลวธิกีารเรยีนศพัทภาษาองักฤษไปแกไขปรับปรุงใหเหมาะสม
กอนที่จะนําไปทดลองกับกลุมตัวอยางตอไป   นอกจากนั้น  ผลจากคะแนนสรุปรายบทปรากฏวา
แบบฝกกลวิธีการเรียนศัพทภาษาอังกฤษที่มีคาคะแนนรอยละสูงสุด คือ บทที่ 5  definitions  และ
บทที่ 6 restatement  ไดคะแนนรอยละ 81.00 บทที่ 7 comparison ไดคะแนนรอยละ 80.00   
ตามลําดับ   สวนบทที่มีคาคะแนนรอยละต่ําสุด คือ บทที่ 4 compound words ไดคะแนนรอยละ
68.00 บทที่ 1 roots  ไดคะแนนรอยละ 70.00  และบทที่ 3  suffixes ไดคะแนนรอยละ 72.00
ตามลาํดบั  และผูวจิยัไดทาํการปรบัปรุงในบททีม่คีะแนนรอยละต่าํกอนทีจ่ะนาํไปทาํการทดลองจรงิ
โดยการปรับเนื้อหาทางภาษาในแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพทภาษาอังกฤษใหงายขึ้นกวาเดิม    
แลวนําสื่อการสอนไปใหอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยชาวตางประเทศตรวจ จํานวน 3 ทาน
เพื่อปรับปรุงแกไขความถูกตองและความเหมาะสมของระดับความยากงายของภาษากอนนําไป
ใชในขั้นทดลอง

การเก็บรวบรวมขอมูล
แบบแผนและขั้นตอนในการดําเนินการทดลองภาคสนาม
การวจิยัครัง้นีเ้ปนการวจิยัเชงิทดลอง (Experiment research) ใชรูปแบบ one – group

pretest posttest design (บํารุง  โตรัตน  2524 : 29 - 31) ซึ่งมีรูปแบบดังนี้

              สอบกอน                                          ทดลอง                                          สอบหลัง
                    T1                                                    X                                                    T2

T1    แทน การทดสอบกอนการใชแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพทภาษาอังกฤษหลัก 9 (อ 015)
T2   แทน  การทดสอบหลังการใชแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพทภาษาอังกฤษหลัก 9 (อ 015)
X   แทน  การใชแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพทภาษาอังกฤษหลัก 9  (อ 015)
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1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพื่อขอความรวมมือ
จากโรงเรยีนทามะกาวทิยาคม  อําเภอทามะกา จงัหวดักาญจนบรีุ  ในการเกบ็รวบรวมขอมลูจากกลุมตัวอยาง

2. นําหนังสือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย   
มหาวิทยาลัยศิลปากร  ไปติดตอผูอํานวยการโรงเรียนทามะกาวิทยาคม  อําเภอทามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี   ที่เปนกลุมตัวอยาง  เพื่อรวมกําหนดวัน เวลา และหองเรียน  เพื่อทําการเก็บขอมูล

3.  ข้ันทดสอบกอนทําแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพท นักเรียนกลุมตัวอยางที่กําลัง
ศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรยีนทามะกาวทิยาคม  อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ปการศึกษา 2546 จํานวน  40  คน จํานวน 1 หองเรียน  ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
แบบฝกกลวิธีการเรียนศัพทภาษาอังกฤษ แบบทดสอบมีลักษณะแบบเลือกตอบมี 4 ตัวเลือก
50 ขอ 50 คะแนน ใชเวลา 50 นาที เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพท
ภาษาอังกฤษ  โดยใชแบบทดสอบชุดเดียวกัน   จากนั้น  ตรวจใหคะแนน  ตอบถูกได 1 คะแนน
ตอบผิดได 0 คะแนน และบันทึกคะแนนของนักเรียนแตละคน

4. ข้ันการใชแบบฝกกลวธิกีารเรยีนศพัทภาษาองักฤษ ผูวจิยัเปนผูดาํเนนิการสอน
นกัเรยีนกลุมตวัอยางทีก่าํลงัศกึษาในชัน้มธัยมศกึษาปที ่ 3 โรงเรยีนทามะกาวทิยาคม อําเภอทามะกา
จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 40 คน โดยใชใหแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพทภาษาอังกฤษที่เนน
เนื้อหาดานโครงสรางคํา และบริบทคํา จํานวน 10 บทเรียน จํานวน 20 คาบเรียน เปนเวลา 5
สัปดาห ๆ ละ 4    คาบเรียน  และใหนักเรียนทําแบบสอบถามวัดความคิดเห็นตอแบบฝกกลวิธีการ
เรียนศัพทภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้น  รวมทั้งสิ้น 10 บท

5. ข้ันทดสอบหลังเรียนใหนักเรียนกลุมตัวอยาง 40 คน ที่กําลังศึกษาในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนทามะกาวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2546 ทําแบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธิห์ลงัเรยีนทีผู่วจิยัสรางขึน้ ชดุเดยีวกบัแบบทดสอบกอนเรยีน มลัีกษณะแบบเลอืกตอบ
มี 4 ตัวเลือก จํานวน 50 ขอ 50 คะแนน ใชเวลา 50 นาที  เพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
ศพัทภาษาองักฤษ โดยใชแบบฝกกลวธิกีารเรยีนศพัทภาษาองักฤษ แลวตรวจใหคะแนนผลสมัฤทธิใ์น
การเรียนศัพทภาษาอังกฤษ

การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้
1.  หาประสทิธภิาพของแบบฝกโดยใช คะแนนเฉลีย่ สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน คารอยละ

โดยใชสูตร E1 / E2  ( ชยัยงค   พรหมวงศ  2520 : 134 –138 )
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สูตรที่ 1
E1 =       (      Xi  / N) x  100

             A
E1 หมายถึง     ประสิทธิภาพของแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพท
Xi หมายถึง      คะแนนรวมของแบบฝกทุกบทของนักเรียนคนที่ i
A หมายถึง      คะแนนเต็มของแบบฝกทุกบทรวมกัน
N หมายถึง      จํานวนผูเรียน

สูตรที่ 2
E2 =       (      Fi  / N) x  100

             B
E2 หมายถึง     ประสิทธิภาพของผลสอบวัดความสามารถในการใชแบบฝก

                                                       กลวิธีการเรียนศัพทภาษาอังกฤษของผูเรียน
Fi หมายถึง      คะแนนรวมของผลสอบหลังการเรียนของผูเรียนคนที่ i
B หมายถึง      คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน
N หมายถึง      จํานวนผูเรียน

2.  เปรียบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนศพัทภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที่
3  โรงเรยีนทามะกาวทิยาคม  อําเภอทามะกา จงัหวดักาญจนบรีุ  กอนและหลงัการใชแบบฝก
กลวธิกีารเรยีนศพัททีผู่วจิยัสราง สถติทิีใ่ชในการวเิคราะห คอื สถติ ิ t (t – test)วิเคราะหโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for WINDOWS

3.  วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นเปนรายขอ  ซึ่งมีลักษณะเปนแบบ
ประมาณคา  โดยนาํคาระดบัทีไ่ดมาหาคาเฉลีย่และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนาํไปแปล
ความหมายคาระดับความคิดเห็นตามเกณฑที่ปรับปรุงจากเกณฑของเบสท (Best1981:184)    
ดังนี้

∑

∑
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  1.00 ≤     < 1.50  หมายถึง  นักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพท
อยูในระดับตํ่าสุด

1.50 ≤      <  2.50  หมายถึง  นักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพท
อยูในระดับตํ่า

2.50 ≤      <  3.50  หมายถึง  นักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพท
อยูในระดับปานกลาง

 3.50 ≤       <  4.50  หมายถึง  นักเรียนมีความคิดเห็นตอแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพท
อยูในระดับสูง

4.50 ≤      ≤  5.00  หมายถึง  นกัเรยีนมคีวามคดิเหน็ตอแบบฝกกลวธิกีารเรยีนศพัท
อยูในระดับสูงที่สุด

จากการแปลความหมายคาระดับคะแนนขางตน  ความคิดเห็นที่ดี หมายถึง
คาระดับของความความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในระดับ            3.50

X

X

X

X

X

X ≥

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 4

ผลการวิเคราะหขอมูล

   การวิจัย เรื่อ ง  การพัฒนาแบบฝกกลวิธีก ารเรียนศัพทภาษาอังกฤษระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนทามะกาวิทยาคม  อําเภอทามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  ผูวิจัยได
นําเสนอผลการวิจัยเปน 3 ตอน  ดังตอไปนี้

                  ตอนที่ 1 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝก
กลวธิกีารเรยีนศพัทภาษาองักฤษ ตามเกณฑ 75/75 (ชยัยงค  พรหมวงศ และคณะ 2520 : 134-138)
จากการทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน
                    ตอนที่ 2 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบความสามารถทาง
การเรียนศัพทภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางกอนและหลังการทดลองใชแบบฝกกลวิธีการ
เรียนศัพทภาษาอังกฤษ
                     ตอนที่ 3 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลคะแนนความคิดเห็นจากแบบสอบ
ถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพทภาษาอังกฤษ ทั้ง 10 บท
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ผลการวิเคราะหขอมูล

ตอนที ่1  การวเิคราะหขอมลูเพือ่หาประสทิธภิาพของแบบฝกกลวธิกีารเรยีนศพัทภาษาองักฤษ
ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพทภาษา

อังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จากกลุมตัวอยางทั้ง 40 คน  ทําแบบทดสอบรายบท
ในแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพทภาษาอังกฤษทั้ง 10 บท  ซึ่งมคีะแนนเต็มบทละ 10 คะแนน  หลังทํา
แบบฝกกลวิธีการเรยีนศพัทภาษาองักฤษแตละบท ผลปรากฏดังแสดงไวในตารางที่ 11 ดังนี้

ตารางที ่ 11      คะแนนเฉลีย่ ( X ) และคะแนนรอยละ (%) ในการทาํแบบทดสอบแตละบทของ
นกัเรยีนกลุมตัวอยางจาํนวน 40 คน

บทที่ หวัขอ ( X ) รอยละ ลาํดับที่

1 Roots 7.12 71.25 9
2 Prefixes 9.92 99.25 1
3 Suffixes 8.27 82.75 8
4 Compound words 6.82 68.25 10
5 Definitions 9.07 90.75 3
6 Restatements 8.80 88.00 4
7 Comparisons 9.70 97.00 2
8 Contrasts 8.80 88.00 4
9 Examples 8.60 86.00 6
10 Synonyms 8.50 88.00 7

จากตารางที่ 11   เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการทําแบบทดสอบรายบททั้ง 10 บท
จากกลุมตัวอยาง 40 คน มาจัดลําดับ  พบวาแบบทดสอบรายบทที่นักเรียนทําคะแนนเฉลี่ยรอยละ
ไดสูงสดุ 3 บทแรก  ไดแก  บทที ่2  Prefixes  (รอยละ 99.25)  รองลงมา คอื  บทที ่7  Comparisons
(รอยละ 97.00)  และบทที่ 5  Definitions  (รอยละ 90.75)  สวนแบบทดสอบรายบททีน่กัเรยีนทาํ
คะแนนเฉลีย่รอยละไดต่าํสดุ 3 บทสดุทาย ไดแก  บทที ่ 4  Compound words (รอยละ 68.25)     
รองลงมาคือ  บทที่ 1 Roots  (รอยละ 71.25)  และบทที่ 3  Suffixes  (รอยละ 82.75)
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ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพทภาษาอังกฤษ โดยการ
หาคารอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบรายบทในแบบฝกทั้ง 10 บท  ของนักเรียนกลุม
ตัวอยางจํานวน 40 คน  ซึ่งปรากฏในตารางที่ 12

ตารางที่ 12    ผลคะแนนจากการทําแบบทดสอบรายบท  จํานวน 10 บท  และคะแนนแบบ
ทดสอบหลงัเรยีนในขัน้การทดลองภาคสนาม   โดยทดลองกบันกัเรยีนจาํนวน 40 คน

บทท่ี 1 บทท่ี 2 บทท่ี 3 บทท่ี 4 บทท่ี 5 บทท่ี 6 บทท่ี 7 บทท่ี 8 บทท่ี 9 บทท่ี 10 คะแนนรวม
คะแนนสอบ
หลังเรียน

รอยละลําดับท่ี
นักเรียน

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 50 100
1 6 10 9 7 9 9 10 9 9 8 86 42 84
2 7 10 7 5 9 9 10 9 8 9 83 34 68
3 8 10 9 8 9 9 10 10 8 10 91 27 54
4 8 10 7 7 9 9 10 9 8 7 84 28 56
5 8 9 9 6 9 9 10 10 9 8 87 35 70
6 7 10 8 7 9 9 10 9 7 7 83 37 74
7 7 10 8 8 9 9 10 9 8 10 88 32 64
8 7 10 8 7 9 9 10 9 8 6 83 29 58
9 5 10 7 10 9 9 10 8 7 9 84 33 66

10 8 10 9 10 9 9 10 10 10 9 94 32 64
11 6 10 8 7 9 9 10 10 9 8 86 30 60
12 6 10 7 7 9 9 10 8 8 10 84 36 72
13 5 10 9 7 9 8 10 7 10 9 84 42 84
14 8 10 7 7 9 9 10 6 9 5 80 38 76
15 8 10 9 8 9 9 10 10 10 6 89 46 92
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ตารางที่ 12  (ตอ)

บทท่ี 1 บทท่ี 2 บทท่ี 3 บทท่ี 4 บทท่ี 5 บทท่ี 6 บทท่ี 7 บทท่ี 8 บทท่ี 9 บทท่ี 10 คะแนนรวม
คะแนนสอบ
หลังเรียน

รอยละลําดับท่ี
นักเรียน

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 50 100
16 7 10 8 6 9 9 10 7 7 10 83 35 70
17 7 10 9 7 9 9 10 10 8 10 89 29 58
18 9 10 9 7 9 8 8 9 7 7 83 34 68
19 7 10 8 6 9 8 10 10 9 9 86 32 64
20 7 10 7 5 10 10 6 9 9 10 83 26 52
21 7 10 8 6 9 9 10 10 9 9 87 34 68
22 5 10 8 5 10 8 8 3 8 4 69 26 52
23 7 10 9 6 9 8 10 9 10 9 87 48 96
24 8 10 8 10 9 9 10 9 9 7 89 36 72
25 7 10 9 7 9 9 10 10 9 10 90 35 70
26 7 10 9 7 9 9 10 7 9 10 87 34 68
27 6 9 7 7 8 8 10 8 8 8 79 28 56
28 7 10 8 6 10 9 10 9 10 9 88 40 80
29 6 10 9 3 8 9 8 10 8 10 81 42 84
30 9 10 7 8 9 9 10 8 9 7 86 33 66
31 8 10 10 7 9 8 8 10 8 10 88 41 82
32 9 10 9 7 9 9 10 9 8 10 90 47 94
33 8 10 9 6 9 9 10 9 8 9 87 33 66
34 7 10 8 6 10 9 10 9 9 7 85 35 70
35 7 10 9 7 9 9 10 9 9 9 88 34 68
36 9 10 8 8 9 9 10 10 9 8 90 34 68
37 6 9 7 8 9 8 10 10 9 8 84 29 58
38 6 10 9 6 9 7 10 8 10 10 85 26 52
39 8 10 9 6 9 9 10 8 8 9 86 35 70
40 7 10 9 5 10 10 10 9 9 10 89 36 72

รอยละ 71.25 99.25 82.75 68.25 90.75 88.00 97.00 88.00 86.00 85.00 85.62 1383 69.15
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ในขั้นทดลองภาคสนามซึ่งทดลองกับนักเรียนจํานวน 40 คน ผลปรากฏวา นกัเรยีน
ทาํคะแนนจากแบบทดสอบรายบทไดคะแนนรวม  3425 คะแนน  จากคะแนนเตม็ 4000 คะแนน
คดิเปนรอยละ 85.62  และทาํคะแนนแบบทดสอบหลงัเรยีนไดคะแนนรวม 1383 คะแนน  จากคะแนน
เตม็ 2000 คะแนน  คดิเปนรอยละ 69.15   ดงันัน้  ประสทิธภิาพของแบบฝกกลวธิกีารเรยีนศพัทภาษา
อังกฤษในขัน้ทดลองภาคสนาม  ตามสูตรการหาคาประสิทธภิาพ E1 / E2 = 85.62 / 69.15

ตารางที ่ 13    ผลสรุปของการวเิคราะหหาประสทิธภิาพของแบบฝกกลวธิกีารเรยีนศพัทภาษาองักฤษ

คะแนนแบบทดสอบรายบท
(E1)

คะแนนทดสอบหลังเรียน
(E2)

จํานวนนักเรียน

คะแนนเต็ม คะแนนรวม คะแนนเต็ม คะแนนรวม

ประสิทธิภาพของแบบฝก
กลวิธกีารเรยีนศพัทภาษาองักฤษ

(E1 /E2)

  1 คน 10x10x1=100 81 (81.00%) 50x1=50 36 (72.00%) 81.00 / 72.00

10 คน 10x10x10=1000 759 (75.90%) 50x10=500 377 (75.40%) 75.90 / 75.40

40 คน 10x10x40=4000 3425 (85.62%) 50x40=2000 1383 (69.15%) 85.62 / 69.15

จากตารางที่ 13  สรุปไดวา  ประสิทธิภาพของแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพทภาษา
อังกฤษทีท่ดลองใชกบันกัเรยีนในขัน้การทดลองรายเดีย่ว  ผลปรากฏวา  นกัเรยีนทาํแบบทดสอบทุก
บทไดคะแนนเฉลี่ยรอยละ 81.00 และทําแบบทดสอบหลังการเรียนแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพท
ภาษาองักฤษไดคะแนนเฉลีย่รอยละ 72.00  ในการทดลองกลุมเลก็ซึง่ทดลองกบันกัเรยีนจาํนวน 10 คน
ผลปรากฏวา นกัเรยีนทาํแบบทดสอบทกุบทไดคะแนนเฉลีย่รอยละ 75.90 และทาํแบบทดสอบหลงั
การเรยีนแบบฝกกลวธิกีารเรยีนศพัทภาษาองักฤษไดคะแนนเฉลีย่รอยละ 75.40 และในการทดลอง
ภาคสนามซึง่ทดลองกับนักเรียนจํานวน 40 คน ผลปรากฏวา นกัเรยีนทาํแบบทดสอบทกุบทได
คะแนนเฉลีย่รอยละ 85.62 และทาํแบบทดสอบหลงัการเรยีนแบบฝกกลวธิกีารเรยีนศพัทภาษาองักฤษ
ไดคะแนนเฉลีย่รอยละ 69.15 สําหรบัคาประสทิธภิาพทีไ่ดจากกลุมตวัอยางคอื 85.62 / 69.15
แสดงวาแบบฝกกลวธิกีารเรยีนศพัทภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพ E1 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว
สวนประสิทธิภาพของ E2 ต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไว คือ 75/75 ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1

ตอนที่ 2 เปรียบเทียบความสามารถทางการเรียนศัพทภาษาอังกฤษของกลุม
ตัวอยางกอนและหลังการทดลองใชแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพทภาษาอังกฤษ
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ผูวิจัยไดใหกลุมตัวอยางทั้ง 40 คน  ทําแบบทดสอบวัดความสามารถทาง การ
เรียนศพัทภาษาองักฤษกอนและหลงัการทดลอง ซึง่เปนแบบทดสอบชดุเดยีวกนัและมคีะแนนเตม็ 50
คะแนน   จากนัน้   จงึหาผลตางของคะแนน  ( D ) จากการทดสอบกอนและหลังการใชแบบฝกและ
นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบทั้งสองครั้งมาเปรียบเทียบความสามารถทางการเรียนศัพทภาษา
อังกฤษของกลุมตัวอยาง ผลการวิเคราะหแสดงในตารางที่ 13  และ 14 ตามลําดับ

ตารางที่ 14 คะแนนความสามารถในการเรียนศัพทภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางกอนและหลัง
การทดลอง และผลตาง (D) ของคะแนนในการทดสอบทั้ง 2 คร้ัง

คะแนน
(คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

คะแนน
(คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

นักเรียนคนที่

กอนเรียน หลังเรียน

ผลตาง
(D )

นักเรียนคนที่

กอนเรียน หลังเรียน

ผลตาง
( D)

1 37 42 5 21 26 34 8
2 32 34 2 22 25 26 1
3 23 27 4 23 42 48 6
4 26 28 2 24 34 36 2
5 25 35 10 25 32 35 3
6 28 37 9 26 27 34 7
7 26 32 6 27 26 28 2
8 25 29 4 28 33 40 7
9 29 33 4        29 44 42 -2

10 26 32 6 30 29 33 4
11 21 30 9 31 29 41 12
12 29 36 7 32 35 47 12
13 37 42 5 33 27 33 6
14 30 38 8 34 24 35 11
15 39 46 7 35 29 34 5
16 28 35 7 36 30 34 4
17 24 29 5 37 28 29 1
18 27 34 7  38 29 26 -3
19 22 32 10 39 35 35 0
20 28 26 2 40 33 36 3
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              จากตารางที่ 14  แสดงใหเห็นวา  คะแนนความสามารถในการเรียนแบบฝกกลวิธี
การเรียนศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมตัวอยางของนักเรียนสวนใหญสูงขึ้นหลังจากไดรับ
การสอนโดยใชแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพทภาษาอังกฤษ  ยกเวนนักเรียนคนที่ 29 และ 38 ได
คะแนนนอยกวาหลังจากไดรับการสอนโดยใชแบบฝกกลวิธีการศัพทภาษาอังกฤษ ดังจะเห็นความ
แตกตางระหวางคะแนนจากการทําแบบทดสอบกอนและหลังเรียนปรากฏในตารางที่ 14

ตารางที ่ 15 เปรียบเทยีบคะแนนเฉลีย่ ( X ) สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนผลตางเฉลีย่ ( D )

และคาทดสอบ t ของกลุมตัวอยาง

การทดสอบ คะแนนเต็ม X S.D. t Sig

กอนเรียน 50 29.48 5.24
5.10 8.75* 0.00

หลังเรียน 50 34.58 5.62

*มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 15     แสดงใหเห็นวา  คาเฉลี่ยของคะแนนกอนการใชแบบฝกกลวิธี
การเรียนศัพทภาษาอังกฤษเทากับ 29.48  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 5.24  และคะแนนหลัง
การใชแบบฝกเทากับ 34.58 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 5.62  คะแนนผลตางเฉลี่ย ( D )

ระหวางกอนและหลังการใชแบบฝกเทากับ 5.10 คาสถิติ t เทากับ 8.75 แสดงวาความสามารถใน
การเรียนศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมตัวอยางหลังจากไดรับการฝกโดยการใชแบบฝกกล
วิธีการเรียนศัพทภาษาอังกฤษทั้ง 10 บท สูงกวากอนไดรับการฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (Sig = 0.00 < 0.05) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2

ตอนที ่ 3 การวเิคราะหขอมลูคะแนนความคดิเหน็จากแบบสอบถามความคดิเหน็ของ
นักเรียนที่มีตอแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพทภาษาอังกฤษ ทั้ง 10 บท

ผูวิจัยไดใหกลุมตัวอยางทั้ง 40 คน  ทําแบบแบบสอบถามความคดิเหน็ของนักเรียนที่
มตีอแบบฝกกลวธิกีารเรยีนศพัทภาษาองักฤษ ทัง้ 10 บท  ในดานรปูแบบ เนือ้หา กจิกรรม และ
ประโยชนจากการเรียนรูจํานวน 15 ขอ  พบวาในแตละบทเรียนมีความพึงพอใจในบทเรียนมาก
นอยตางกัน   ดังแสดงในตารางที่  16 ดังนี้

D
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ตารางที ่16 คาระดบัเฉลีย่ ( X ) และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคดิเหน็ของนกัเรยีนทีม่ตีอแบบฝกกลวธิกีารเรยีนศพัทภาษาองักฤษ

จากการศกึษารายขอจาํนวน 10 บท
บทเรยีนขอความ คาสถิติ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
คาระดับ
เฉลีย่รวม

ลาํดับที่

ดานรูปแบบ

x 4.48 4.55 4.58 4.40 4.58 4.68 4.68 4.55 4.53 4.60 4.56
1.  ตัวอักษรอานงายและชัดเจน

S.D. 0.51 0.50 0.55 0.50 0.50 0.47 0.47 0.50 0.51 0.50 0.50 1

x 3.75 3.85 4.28 4.13 4.30 4.10 4.32 4.30 4.45 4.45 4.19
2.  ภาพประกอบเหมาะสมกับเนื้อหา

S.D. 0.59 0.62 0.60 0.79 0.72 0.71 0.80 0.72 0.60 0.68 0.72 3

x 4.23 4.35 4.27 4.33 4.48 4.42 4.52 4.33 4.40 4.30 4.36
3.  การนําเสนอกิจกรรมแตละขั้นตอนมีความชัดเจน

S.D. 0.58 0.58 0.60 0.53 0.51 0.55 0.51 0.57 0.59 0.55 0.56 2

x 4.15 4.25 4.37 4.28 4.45 4.40 4.50 4.39 4.45 4.45 4.37
คาเฉลี่ยรวมดานรปูแบบ

S.D. 0.44 0.43 0.48 0.46 0.47 0.47 0.47 0.47 0.46 0.47 0.47

ดานเนื้อหา

x 3.60 4.22 4.10 4.07 4.25 4.28 4.33 4.18 4.18 4.35 4.154.  ความยากงายของเนื้อหาเหมาะกับระดับชั้นเรียน
     ของขาพเจา S.D. 0.71 0.58 0.55 0.73 0.54 0.60 0.57 0.59 0.64 0.66 0.65 1

x 3.63 4.22 4.00 3.95 4.00 4.20 4.32 4.07 4.05 4.27 4.075.  ปริมาณของเนื้อหาเหมาะสมกับเวลาเรียน
S.D. 0.74 0.66 0.55 0.55 0.60 0.61 0.62 0.57 0.50 0.55 0.62 2

x 3.61 4.22 4.05 4.01 4.12 4.23 4.32 4.12 4.11 4.31 4.11
คาเฉลี่ยรวมดานเนือ้หา

S.D. 0.48 0.56 0.45 0.54 0.50 0.55 0.56 0.54 0.49 0.55 0.55
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ตารางที ่16  (ตอ)

บทเรยีนขอความ คาสถิติ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

คาระดับ
เฉลีย่รวม

ลาํดับที่

ดานกิจกรรม

x 4.07 4.20 4.27 4.25 4.35 4.33 4.40 4.35 4.45 4.27 4.306.  ขั้นกระตุนความสนใจ (motivation) ชวยใหขาพเจามี
      ความรูดานโครงสรางคําและบริบทคํากอนที่จะทํา
      กิจกรรมในขั้นตอไป S.D. 0.73 0.65 0.64 0.71 0.58 0.62 0.59 0.66 0.64 0.64 0.65

1

x 4.17 4.20 4.25 4.07 4.27 4.43 4.37 4.27 4.25 4.25 4.257.  ขัน้นาํเสนอ (presentation)  มคีําอธบิายและใหตัวอยาง
     การใชโครงสรางคาํและบรบิทคาํชัดเจนและเขาใจงาย S.D. 0.64 0.56 0.59 0.62 0.60 0.55 0.59 0.60 0.54 0.63 0.59

2

x 4.00 4.10 4.20 4.00 4.08 4.35 4.18 4.13 4.28 4.30 4.168.  ขัน้ฝกหดั (practice)  มแีบบฝกหดัเพยีงพอในการฝกฝน
     โครงสรางคาํและบรบิทคาํทีไ่ดเรียนมา S.D. 0.55 0.63 0.61 0.60 0.62 0.62 0.59 0.65 0.55 0.61 0.61

4

x 3.92 4.10 4.15 3.95 4.23 4.22 4.28 4.18 4.20 4.38 4.169.   กจิกรรมในแบบฝกชวยใหขาพเจามี
ความรูทาง
      โครงสรางคาํและบรบิทคาํเพยีงพอที่
จะทาํกจิกรรม
      ในขัน้สรางกจิกรรมเสรมิ (transfer activity)

S.D. 0.62 0.67 0.58 0.60 0.53 0.58 0.68 0.59 0.61 0.54 0.61
4

x 4.18 4.27 4.10 4.15 4.25 4.30 4.17 4.05 4.10 4.33 4.1910.  กจิกรรมในขัน้ประเมนิผล (evaluation)
ชวยใหขาพเจา
       ประเมนิความรูในสิง่ทีไ่ดเรยีนมา S.D. 0.50 0.68 0.67 0.58 0.59 0.52 0.59 0.55 0.55 0.57 0.58

3

x 4.07 4.17 4.19 4.08 4.23 4.32 4.28 4.19 4.25 4.30 4.21
คาเฉลี่ยรวมดานกจิกรรม

S.D. 0.34 0.43 0.42 0.46 0.42 0.43 0.46 0.45 0.40 0.44 0.43
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ตารางที ่16 (ตอ)

บทเรยีนขอความ คาสถิติ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

คาระดับ
เฉลีย่รวม

ลาํดับที่

ดานประโยชนจากการเรียนรู

x 4.25 4.40 4.40 4.33 4.48 4.52 4.50 4.43 4.45 4.35 4.4111.  ประโยชนจากการเรยีนรูศัพทในแบบฝกกลวธิกีารเรยีนศพัท
       ภาษาองักฤษทาํใหขาพเจาทราบความหมายของคาํศัพท
       เพิม่มากขึน้ S.D. 0.71 0.59 0.63 0.66 0.55 0.51 0.64 0.64 0.60 0.70 0.62

1

x 4.13 4.25 4.33 4.15 4.42 4.48 4.35 4.28 4.27 4.28 4.2912. ประโยชนจากการเรยีนรูศัพทในแบบฝกกลวธิกีารเรยีนศพัท
       ภาษาองักฤษทาํใหขาพเจามคีวามรูดานโครงสรางคาํและ
       บริบทคาํในภาษาองักฤษเพิม่ขึน้ S.D. 0.61 0.54 0.66 0.70 0.64 0.60 0.66 0.55 0.60 0.64 0.62

3

x 3.97 4.27 4.25 4.22 4.33 4.25 4.15 4.33 4.20 4.33 4.2313. การเรยีนศพัทภาษาองักฤษทาํให
ขาพเจาเหน็ความ

      จําเปนในการฝกฝนทกัษะดานโครง
สรางคาํและบรบิทคาํ      อยางจรงิจัง

S.D. 0.58 0.60 0.59 0.58 0.57 0.59 0.53 0.62 0.65 0.57 0.59
5

x 4.05 4.20 4.37 4.13 4.33 4.40 4.20 4.23 4.27 4.43 4.2614.  ประโยชนจากการเรยีนรูศัพทในแบบฝกกลวธิกีารเรยีนศพัท
       ภาษาองักฤษชวยทาํใหขาพเจารูสกึสนกุสนานกบัการเรยีน
       คําศัพทภาษาองักฤษมากขึน้ S.D. 0.50 0.56 0.54 0.61 0.62 0.55 0.65 0.62 0.64 0.55 0.58

4

x 4.35 4.37 4.37 4.30 4.40 4.40 4.33 4.25 4.27 4.43 4.3515.  ประโยชนจากการเรยีนรูศัพทในแบบฝกกลวธิกีารเรยีนศพัท
       ภาษาองักฤษทาํใหขาพเจาไดรับความหลากหลายในการ
       เรียนคาํศัพทมากขึน้ S.D. 0.53 0.59 0.49 0.61 0.59 0.50 0.66 0.63 0.60 0.64 0.58

2

x 4.15 4.30 4.34 4.22 4.39 4.41 4.30 4.30 4.29 4.36 4.30
คาเฉลี่ยรวมดานประโยชนจากการเรียนรู

S.D. 0.42 0.42 0.43 0.49 0.46 0.41 0.47 0.46 0.47 0.48 0.45
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ตารางที ่16  (ตอ)

บทเรยีนขอความ คาสถิติ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

คาระดับ
เฉลีย่รวม

ลาํดับที่

x 4.05 4.23 4.26 4.16 4.31 4.35 4.34 4.26 4.29 4.35 4.26
คาเฉลี่ยรวมความคิดเห็นทั้ง 4 ดาน

S.D. 0.29 0.32 0.34 0.39 0.37 0.36 0.38 0.36 0.35 0.33 0.36

หมายเหตุ
บทที ่1 Roots บทที ่2 Prefixes บทที ่3 Suffixes บทที ่4 Compound words บทที ่5   Definitions

บทที ่6 Restatement บทที ่7 Comparison บทที ่8 Contrast บทที ่9 Examples บทที ่10   Synonyms
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จากตารางที ่ 16  แสดงใหเหน็วา  นกัเรียนมคีวามคดิเหน็ตอแบบฝกกลวธิกีารเรยีนศพัท
ภาษาองักฤษทัง้ 10 บท โดยไดคาระดบัเฉลีย่รวมอยูในระดบัสงู ( x = 4.26, S.D.= 0.36) จึงสรุปได
วานักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับบทเรียนได
คาระดับเฉลี่ยสูงสุด ไดแก บทที่ 6 Restatement ( x = 4.35, S.D.= 0.36) และบทที่ 10
Synonyms ( x = 4.35, S.D.= 0.33) ซึง่นบัวานกัเรียนมคีวามคดิเหน็ทีด่ตีอบทเรยีน สวนบทเรยีนทีไ่ด
คาระดบัเฉลีย่ต่าํสดุไดแก บทที ่1 Roots  ( x = 4.05, S.D.= 0.29) ซึง่นบัวานกัเรยีนมคีวามคดิเหน็ทีด่ี
ตอบทเรยีนเชนกนั และจากการศกึษาความคดิเหน็ของนกัเรียนตอบทเรยีน ในดานรปูแบบ ดานเนือ้หา
ดานกจิกรรม และดานประโยชนจาการเรยีนรู ผลการวเิคราะหพบวา ดานรปูแบบ ขอที ่1 - 3 นกัเรยีน
มคีวามคดิเหน็ทีด่ี  

จากตารางที่ 16 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกกลวิธี
การเรียนศัพทภาษาอังกฤษ สรุปไดดังนี้

1.  ดานรปูแบบ  พบวานกัเรยีนมคีวามคดิเหน็ทีด่ ี  ( x = 4.37, S.D.= 0.47)  ในแตละ
ขอไดคาระดบัเฉลีย่เรยีงลาํดบัจากมากไปนอยดงันี ้  ขอที ่1 ตวัอกัษรอานงายและชดัเจน  ( x = 4.56,
S.D.= 0.50)  ขอที ่3 การนาํเสนอกจิกรรมแตละขัน้ตอนมคีวามชดัเจน    (x = 4.36, S.D.= 0.56)  และ
ขอที ่  2  ภาพประกอบเหมาะสมกบัเนือ้หา  (x = 4.19, S.D.= 0.72)

2.  ดานเนือ้หา  พบวานกัเรยีนมคีวามคดิเหน็ทีด่ ี ( x = 4.11, S.D.= 0.55) โดยในแต
ละขอไดคาระดับเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปนอยดังนี้ ขอที่ 4 ความยากงายของเนือ้หาเหมาะกบั
ระดบัชัน้เรยีนของขาพเจา  ( x = 4.15, S.D.= 0.65) ขอที ่5 ปริมาณของเนือ้หาเหมาะสมกบัเวลาเรยีน
( x = 4.07, S.D.= 0.62)

3. ดานกิจกรรม  พบวานักเรียนมีความคิดเห็นที่ดี ( x = 4.21, S.D.= 0.43) ซึ่งใน
แตละขอไดคาเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปนอยดังนี้  ขอที ่ 6 ข้ันกระตุนความสนใจ (Motivation)
ชวยใหขาพเจามคีวามรูดานโครงสรางคาํและบรบิทคาํกอนทีจ่ะทาํกจิกรรมในขัน้ตอไป  ( x = 4.30,
S.D.= 0.65)  ขอที ่  7 ข้ันนาํเสนอ (Presentation)  มคีาํอธบิายและใหตวัอยางการใชโครงสรางคาํ
และบรบิทคาํชดัเจนและเขาใจงาย  ( x = 4.25, S.D.= 0.59)  ขอที ่ 10 กจิกรรมในขัน้ประเมนิผล
(Evaluation)  ชวยใหขาพเจาประเมนิความรูในสิง่ทีไ่ดเรียนมา  (x = 4.19, S.D.= 0.58) ขอที ่ 8  ข้ันฝกหัด
(Practice) มีแบบฝกหัดเพียงพอในการฝกฝนโครงสรางคําและบริบทคําที่ไดเรียนมา ( x =4.16,
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S.D.= 0.61)  และขอที ่ 9 กจิกรรมในแบบฝกชวยใหขาพเจามคีวามรูทางโครงสรางคาํและบรบิทคาํ
เพยีงพอทีจ่ะทาํกจิกรรมในขัน้สรางกจิกรรมเสรมิ  (Transfer activity)  ( x = 4.16, S.D.= 0.61)

4. ดานประโยชนจากการเรียนรู พบวานักเรียนมีความคิดเห็นที่ดี ( x = 4.30,
S.D.= 0.45)  โดยแตละขอไดคาระดับเฉลี่ยเรยีงลาํดบัจากมากไปนอยดงันี ้  ขอที ่11 ประโยชน
จากการเรียนรูศัพทในแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพทภาษาอังกฤษทาํใหขาพเจาทราบความหมายของ
คาํศพัทเพิม่มากขึน้  ( x = 4.41, S.D.= 0.62)  ขอที ่15 ประโยชนจากการเรยีนรูศพัทในแบบฝกกลวธิี
การเรยีนศพัทภาษาองักฤษทาํใหขาพเจาไดรับความหลากหลายในการเรยีนคาํศพัทมากขึน้  (x = 4.35,
S.D.= 0.58)  ขอที ่ 12 ประโยชนจาการเรยีนรูศพัทในแบบฝกกลวธิกีารเรยีนศพัทภาษาองักฤษทาํให
ขาพเจามคีวามรูดานโครงสรางคาํและบรบิทคาํในภาษาองักฤษเพิม่มากข้ึน  ( x = 4.29, S.D.= 0.62)
ขอที ่14 ประโยชนจาการเรยีนรูศพัทในแบบฝกกลวธิกีารเรยีนศพัทภาษาองักฤษชวยทาํใหขาพเจารูสึก
สนกุสนานกบัการเรยีนคาํศพัทภาษาองักฤษมากขึน้  ( x = 4.26, S.D.= 0.58)  และขอที ่ 13 การเรยีน
ศพัทภาษาองักฤษทาํใหขาพเจาเห็นความจําเปนในการฝกฝนทักษะดานโครงสรางคําและบริบทคํา
อยางจริงจัง ( x = 4.23, S.D.= 0.59)

ดังนั้น จากผลการวิเคราะหตารางที่ 16 แสดงใหเห็นวา โดยภาพรวมนักเรียนมี
ความคิดเห็นที่ดีตอแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพทภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 3

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 5

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพทภาษาอังกฤษ” สําหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนทามะกาวิทยาคม  อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี  เปนการวิจัย
เชงิทดลอง (Experimental research) มวีตัถปุระสงคเพือ่สรางและหาประสทิธภิาพของแบบฝกกลวธิี
การเรยีนศพัทภาษาองักฤษ  เพือ่เปรียบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนศพัทภาษาองักฤษของนักเรียน
กอนและหลังการใชแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพทที่ผูวิจัยสราง    รวมทั้งเพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
นกัเรยีนทีม่ตีอแบบฝกกลวธิกีารเรยีนศพัทภาษาองักฤษทีผู่วจิยัสรางขึน้ กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวจิยั
คอื นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่ 3 ทีเ่รียนรายวชิาภาษาองักฤษหลกั 9 (อ 015) ในภาคเรยีนที ่ 1
ปการศึกษา 2546 โรงเรียนทามะกาวิทยาคม อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยการเลือก
แบบเฉพาะเจาะจงมาจํานวน 40 คน  จากประชากร 12 หองเรียน  รวมทั้งสิ้น 480 คน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้   มีดังตอไปนี้
1. แบบฝกกลวธิกีารเรยีนศพัทภาษาองักฤษ สําหรับนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปที ่ 3

จาํนวน 10 บท ทีส่รางขึน้โดยครอบคลมุเนือ้หาดานคาํศพัทตามกลวธิกีารหาความหมายคาํศพัท 2
ประเภทใหญๆ  คอื การศกึษาศัพทจาการวเิคราะหโครงสรางคาํ (word structures) และจากการ
วเิคราะหบริบทคาํ (context clues)  ประกอบกบัคําแนะนาํของผูเชีย่วชาญ  ซึง่แบบฝกทีส่รางขึน้มี
ประสทิธภิาพ 85.62 / 69.15  ซึง่ต่าํกวาเกณฑทีก่าํหนดไว คอื 75 / 75

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียน      
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โดยวัดความเขาใจดานกลวิธีการเรียนความหมายคําศัพทจาก
โครงสรางคํา (word structures) และบรบิทคาํ (context clues) เปนการทดสอบชนดิเลอืกตอบ
จาํนวน 1 ฉบับ  จํานวน 50 ขอ  ซึ่งมีคาความยากงาย (P) ระหวาง 0.21-0.75  คาอํานาจจําแนก
(D) ระหวาง 0.28-0.77  และมีคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเทากับ 0.74

3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ แบบฝกกลวิธีการเรียนศัพท
ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาเรื่องการฝกกลวิธีการเรียนคําศัพทจากโครงสรางคํา (word structures) ไดแก
การวเิคราะหรากคาํ (roots) คาํอุปสรรค (prefixes) และคาํปจจยั (suffixes) ตลอดจนการวเิคราะห
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ความหมายจากคาํประสม (compound words) และการฝกคาํศพัทจากบรบิทคาํ (context clues)
โดยอาศัยบริบทตางๆ ของขอความทีอ่ยูใกลเคยีงศพัทยาก และจากบรบิทคาํ (context clues) ไดแก
คาํจาํกดัความ (definitions) การกลาวซ้ํา (restatement) คําเปรียบเหมือน (comparison)       
คําตรงขาม (contrast) คําแสดงตัวอยาง (examples) คําเหมือน (synonyms) และการศึกษาจาก
โครงสรางประโยค  โดยกําหนดตัวเลือก 5 ระดับ  คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย  ไมแนใจ
ไมเห็นดวย   ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  จํานวน 15 ขอ  ไดคาความเชื่อม่ันของแบบความคิดเห็นทั้งฉบับ
เทากับ 0.84

การดําเนินการทดลอง

                    การดําเนินการทดลอง  ผูวิจัยเปนผูดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยางดวยตนเองใน
ภาคเรยีนที ่1 ปการศกึษา 2546 จาํนวน 40 คน ใชเวลาในการเรยีนการสอนเปนเวลา 5 สัปดาห ๆ ละ 4
คาบเรียน  โดยมีข้ันตอนในการดําเนินการวิจัย  ดังนี้

1. ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมตัวอยางกอน
ดําเนินการทดลอง  โดยใชแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้นและหาคุณภาพแลว

2. ดําเนินการทดลอง โดยใหนักเรียนกลุมตัวอยางทําแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพท
ภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้น  โดยผูวิจัยไดดําเนินตามขั้นตอนการสอนศัพท ดังนี้

2.1 ข้ันกระตุนความสนใจ (Motivation) เปนขั้นที่กระตุนใหนักเรียนเกิดความ
สนใจ และเตรยีมความพรอมกอนทีจ่ะลงมอืทาํแบบฝกหดั ดวยการแจงจดุประสงคปลายทางและ
จุดประสงคนําทาง  และประโยชนที่นักเรียนจะไดรับจากการทําแบบฝกหัดในบทนั้น   ตลอดจน
ทบทวนและใหความหมายของคําศัพทที่จําเปนในการทํากิจกรรมขั้นตอไป

 2.2 ข้ันนําเสนอ (Presentation) เปนขั้นที่ใหนักเรียนไดเห็นรูปแบบของภาษาที่
ตองการใหนักเรียนฝก และอธิบายการใชโครงสรางคํา (word structures) และบริบทคํา          
(context clues)  ที่จําเปน    เพื่อนํานักเรียนเขาสูกิจกรรมขั้นฝกหัด

2.3 ข้ันฝกหัด (Practice)เปนขั้นที่ใ หนักเรีย นฝกการเรียนโครงสรางคํา
(word structures) และบริบทคํา (context clues) ตลอดจนใหนักเรียนทําแบบฝกหัดเพื่อการ
สอนศัพทอีกครั้งตามจุดประสงคนําทางที่กําหนดไว กิจกรรมในขั้นนี้ เชน การเติมคําใน
ประโยค    การจบัคู    การเลือกตอบคําถาม เปนตน

  2.4  ข้ันสรางกจิกรรมเสรมิ (Transfer activity) เปนข้ันทีใ่หนกัเรียนทาํกจิกรรมเสริม
นอกหองเรียนเพื่อใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาเพิ่มข้ึน เชน การเก็บสมุดศัพทเกี่ยวกับโครงสรางคํา
(word structures) และบริบทคํา (context clues) ที่นอกเหนือจากบทเรียน เปนตน
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2.5 ข้ันประเมินผล (Evaluation) เปนขั้นที่ใหนักเรียนทําแบบทดสอบรายบท
เพื่อวัดความสามารถในการเรียนโครงสรางคํา(word structures) และบริบทคํา (context clues)
ตามจุดประสงคที่กําหนดไว

3. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมตัวอยาง
เมื่อเสร็จส้ินการทดลองแลว   โดยใชแบบทดสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบกอนการทดลอง

4. นาํผลการทดลองวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนศพัทภาษาองักฤษ คะแนนทดสอบราย
จุดประสงคและคาระดับของแบบสอบถามความคิดเห็นที่นักเรียนมีตอแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพท
ภาษาอังกฤษ   มาวิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน

สรุปผลการวิจัย
1. แบบฝกกลวิธีการเรียนศัพทภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีประสิทธิภาพ

เทากับ 85.62 / 69.15 ประสิทธิภาพของ E1 สูงกวาเกณฑทีก่าํหนดไว  สวนประสทิธภิาพของ E2

ต่าํกวาเกณฑทีก่าํหนดไว ซึง่ไมเปนไปตามสมมตฐิานขอที ่1
2.   ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังจากการไดรับการฝกจากแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพทที่ผูวิจัย
สรางสูงกวากอนไดรับการฝกจากแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพทภาษาอังกฤษอยางมีนัยสําคัญทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่เปนไปตามสมมตฐิานขอที ่2

3.   ผลจากการศึกษาความคิดเห็นซึ่งมี 5 ระดับของนักเรียนที่มีตอแบบฝกกลวิธีการ
เรียนศัพทภาษาอังกฤษในดานรูปแบบ  ดานเนื้อหา  ดานกิจกรรม  และดานประโยชนจากการ
เรียนรู พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอ แบบฝกกลวิธีการเรียนศัพทภาษาอังกฤษซึ่ง
เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 3 โดยมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.35 – 4.05  และบททีม่คีาระดบัเฉล่ีย
สูงสดุ คอื บทที ่6 Restatement (x =4.35, S.D.= 0.36) บทที ่10 Synonyms (x =4.35, S.D.= 0.33)
บทที ่7 Comparison ( x =4.34, S.D.= 0.38)  ตามลาํดบั   สวนบททีไ่ดรับคาเฉลีย่ต่าํกวาบทอืน่ๆ คอื
บทที ่1 Roots ( x =4.05, S.D.= 0.29) บทที ่4 Compound words ( x =4.16, S.D.= 0.39) บทที ่2
Prefixes ( x =4.23) ตามลาํดบั  และจากการศกึษาแบบทดสอบความคดิเหน็ของนกัเรียนเปนรายขอ
พบวา นักเรียนใหความสําคัญในแตละดานของแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพทภาษาอังกฤษใน
ดานรปูแบบ ดานเนือ้หา  ดานกจิกรรม  และดานประโยชนจากการเรยีนรู    ซึง่ผูวจิยัไดศกึษาเปนรายดาน
ดงัตอไปนี้

 3.1    ดานรปูแบบ  พบวานกัเรยีนมคีวามคดิเหน็ทีด่ ี ( x = 4.37, S.D.= 0.47)  ใน
แตละขอไดคาระดับเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปนอยดังนี้ ขอที่ 1 ตัวอักษรอานงายและชดัเจน
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(x = 4.56, S.D.= 0.50)  ขอที ่3 การนาํเสนอกจิกรรมแตละขัน้ตอนมคีวามชดัเจน  (x = 4.36, S.D.= 0.56)
และขอที ่ 2  ภาพประกอบเหมาะสมกบัเนือ้หา  (x = 4.19, S.D.= 0.72)

3.2   ดานเนือ้หา  พบวานกัเรยีนมคีวามคดิเหน็ทีด่ ี( x = 4.11, S.D.= 0.55) โดย
ในแตละขอไดคาระดับเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปนอยดังนี้ ขอที่ 4 ความยากงายของเนือ้หาเหมาะ
กบัระดับชัน้เรยีนของขาพเจา ( x = 4.15, S.D.= 0.65) ขอที ่ 5 ปริมาณของเนือ้หาเหมาะสมกบั
เวลาเรยีน  ( x = 4.07, S.D.= 0.62)

3.3   ดานกิจกรรม  พบวานักเรียนมีความคิดเห็นที่ดี ( x = 4.21, S.D.= 0.43)
ซึ่งในแตละขอไดคาเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปนอยดังนี้ ขอที่ 6 ข้ันกระตุนความสนใจ
(Motivation) ชวยใหขาพเจามคีวามรูดานโครงสรางคาํและบรบิทคาํกอนทีจ่ะทาํกจิกรรมในขัน้ตอไป
( x = 4.30, S.D.= 0.65)  ขอที ่ 7 ข้ันนาํเสนอ (Presentation)  มคีาํอธบิายและใหตวัอยางการใช
โครงสรางคาํและบรบิทคาํชดัเจนและเขาใจงาย  ( x = 4.25, S.D.= 0.59)  ขอที ่ 10 กจิกรรมในขัน้
ประเมนิผล  (Evaluation)  ชวยใหขาพเจาประเมนิความรูในสิง่ทีไ่ดเรียนมา  (x = 4.19, S.D.= 0.58) ขอที ่ 8
ข้ันฝกหัด(Practice)มีแบบฝกหัดเพียงพอในการฝกฝนโครงสรางคําและบริบทคําที่ไดเรียนมา  
( x =4.16, S.D.= 0.61)  และขอที ่9 กจิกรรมในแบบฝกชวยใหขาพเจามคีวามรูทางโครงสรางคาํและ
บริบทคาํเพยีงพอทีจ่ะทาํกจิกรรมในขัน้สรางกจิกรรมเสริม  (Transfer activity)  (x = 4.16, S.D.= 0.61)

3.4 ดานประโยชนจากการเรยีนรู พบวา นกัเรยีนมคีวามคดิเหน็ทีด่ ี (x = 4.30,
S.D.= 0.45)  โดยแตละขอไดคาระดับเฉลี่ยเรยีงลาํดบัจากมากไปนอยดงันี ้  ขอที ่11 ประโยชน
จากการเรียนรูศัพทในแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพทภาษาอังกฤษทาํใหขาพเจาทราบความหมายของ
คาํศพัทเพิม่มากขึน้  ( x = 4.41, S.D.= 0.62)  ขอที ่15 ประโยชนจากการเรยีนรูศพัทในแบบฝกกลวธิี
การเรยีนศพัทภาษาองักฤษทาํใหขาพเจาไดรับความหลากหลายในการเรยีนคาํศพัทมากขึน้  (x = 4.35,
S.D.= 0.58)  ขอที ่ 12 ประโยชนจาการเรยีนรูศพัทในแบบฝกกลวธิกีารเรยีนศพัทภาษาองักฤษทาํให
ขาพเจามคีวามรูดานโครงสรางคาํและบรบิทคาํในภาษาองักฤษเพิม่มากข้ึน  ( x = 4.29, S.D.= 0.62)
ขอที ่ 14 ประโยชนจาการเรยีนรูศพัทในแบบฝกกลวธิกีารเรยีนศพัทภาษาองักฤษชวยทาํใหขาพเจา
รูสึกสนกุสนานกบัการเรียนคาํศพัทภาษาองักฤษมากขึน้  (x = 4.26, S.D.= 0.58)  และขอที ่13 การเรยีน
ศพัทภาษาองักฤษทาํใหขาพเจาเห็นความจําเปนในการฝกฝนทักษะดานโครงสรางคําและบริบทคํา
อยางจริงจัง ( x = 4.23, S.D.= 0.59)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



90

การอภปิรายผล
จากการวเิคราะหผลการทดลองเพือ่ตรวจสอบสมมตฐิานของการวจิยัครัง้นีพ้บวา
1. ผลจากการหาประสทิธภิาพของแบบฝกกลวธิกีารเรยีนศพัทภาษาองักฤษจากเกณฑที่

ตัง้ไว คอื  75 / 75  พบวา  แบบฝกกลวธิกีารเรยีนศพัทภาษาองักฤษมปีระสทิธภิาพเทากบั  85.6 / 69.15   ซึง่
ต่าํกวาเกณฑทีต่ัง้ไว หมายความวา นกัเรียนสามารถเรยีนโดยใชแบบฝกกลวธิกีารเรยีนศพัทภาษา
อังกฤษและทาํแบบทดสอบในบทเรยีนไดคะแนนเฉลีย่สงูกวาคะแนนทีไ่ดจากการทาํแบบทดสอบหลงั
การเรยีนแบบฝกกลวธิกีารเรยีนศพัทภาษาองักฤษ  ซึง่สอดคลองกบังานวจิยัของ ปณพร  สุวรรณไตรย
(2542)  อัจฉรา  ศริิอาชารุงโรจน (2542)  เชาวณ ี คาํเลศิลกัษณ (2542)  พทัยา  หาญเมอืงใจ (2539)  นติยา
วงักงังาน (2537)  ทีพ่บวาคาประสทิธภิาพตวัแรกของแบบฝกทีส่รางขึน้สงูกวาคาประสทิธภิาพตวัหลงั
ทัง้นีอ้าจมาจากสาเหตดุงัตอไปนี้

1.1   เหตผุลทีน่กัเรยีนทาํคะแนนขอสอบรายบทไดมากกวาขอสอบหลงัเรยีน  เนือ่งจาก
ขอสอบรายบทเรยีนเปนขอสอบทีเ่นนการวดัความรูของเนือ้หาในแตละบทเรยีนทีเ่รียน   ขอสอบจงึมี
เนือ้หาของกลยทุธการเรยีนเพยีงกลยทุธเดยีวในแตละบท แบบฝกจงึมลัีกษณะการเรยีนทีค่อนขางเปน
แบบกลไกและวดัความเขาใจในระดบัตน   ในขณะทีแ่บบทดสอบหลงัเรยีน เนือ้หาของขอสอบสุมมา
จากกลยทุธทีห่ลากหลายจากบทเรยีนทัง้ 10 บทเรียน  ผูเรียนจะตองทาํขอสอบทีม่กีารเปรยีบเทยีบ
วเิคราะห  สังเคราะห    ดงันัน้การหาคาํตอบจงึยากกวาการทาํแบบทดสอบรายบท

1.2 เนื่องจากแบบฝกที่สรางขึ้นใชหลักจิตวิทยาทฤษฎีการเรียนรู ดังที่กลาวไวคอื
การใชส่ิงเราและการตอบสนองตอส่ิงทีเ่กดิข้ึนในเวลาใกลเคยีงกนั  กลาวคอื  หลงัจากทีม่กีารสอนแบบฝก
ในแตละครัง้  ผูวจิยัใหกลุมตวัอยางทดสอบทายบททนัท ี  ซึ่งถือวาเปนการตอบสนองตอส่ิงที่นักเรียนได
เรียนรูมาแลวจึงสรางความพึงพอใจใหกับนักเรียน เพราะสามารถทําใหนักเรียนทราบความ
สามารถของตนเองไดทันทีหลังจากไดเรียนจบในแตละบท   ในขณะเดียวกัน  ผูวิจัยไดสราง
กิจกรรมที่หลากหลายในแบบฝก และมีการใหทํากิจกรรมซ้ํา ๆ  เพื่อชวยสรางความรู  ความเขาใจ
ของตนเองใหมากข้ึน  นอกจากนี้  ผูวิจัยยังมีการเรียงลําดับความยากงายของแบบฝกและกจิกรรม
แตละขัน้ตอนของแบบฝกมกีารวางลาํดบัความยากงายอยางมรีะบบ    ซึง่ประยกุตตามทฤษฎกีารสราง
แบบฝกของ  มอรโร (Morrow 1997) และ ฮารเมอร (Harmer 1998)  โดยเริม่จากขัน้กระตุนความสนใจ
เพือ่ให นกัเรยีนเตรยีมความพรอมกอนทีจ่ะทาํแบบฝก  ตอดวยขัน้นาํเสนอเพือ่นาํนกัเรยีนเขาสูแบบฝก
ตอจากนั้นเปนขัน้ฝกหดัเพือ่ใหนกัเรยีนทาํกจิกรรมตาง ๆ ทีบ่รรจุในแบบฝก  ตามดวยขัน้สราง
กจิกรรมเสรมิเพือ่ใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาเพิ่มข้ึนจากบทเรียน  สุดทายเปนขั้นประเมินผล เพื่อวัด
ความสามารถในการเรียนตามจุดประสงคที่บรรจุไว ทําใหประสิทธิภาพของแบบฝกทายบท E1
สูงกวาเกณฑที่ตั้งไว
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1.3 ในการทาํแบบฝกกลวธิกีารเรยีนศพัทภาษาองักฤษ นกัเรยีนไดมโีอกาสซกัถาม
ขอสงสัยจากเพือ่นและผูวจิยัจากกจิกรรมกลุม กจิกรรมทบทวนและการตรวจแกงาน นกัเรยีนจงึไดรับ
ขอมลูยอนกลบัจากการเรยีนของจนเปนระยะ ๆ อยางตอเนือ่ง  นอกจากนีใ้นขณะทีน่กัเรียนทาํแบบ
ทดสอบรายจดุประสงคในแตละบท  นกัเรยีนอาจไมวติกกงัวลในการทาํขอสอบ  เพราะจาํนวนขอสอบ
รายจดุประสงคมจีาํนวนนอย  คอื  รายจดุประสงคละ 10 ขอ 10 คะแนน  เมือ่ทดสอบเสรจ็แลว
ผูวจิยัจะเฉลยคาํตอบทีถ่กูตองใหและทราบผลคะแนนจากการทาํแบบทดสอบรายบททกุครัง้  จงึทาํให
นกัเรยีนทราบความกาวหนาในการเรยีนของตน  จงึเกดิความกระตอืรือรนทีจ่ะพฒันาความรูดาน
คาํศพัทของตน  สงผลใหนกัเรยีนทาํคะแนนแบบทดสอบรายบทไดสูงกวาคะแนนจากแบบทดสอบหลงัเรยีน
ซึง่สอดคลองกบัความคดิเหน็ของโคลและชาน  (Cole and Chan 1994 : 380,222, อางถงึใน
กนัตดนยั  วรจติตพิล   2542 : 86)  ทีก่ลาววา  การใหการเสรมิแรงทนัทเีมือ่นกัเรียนทาํภาระงานเสรจ็
เปนสิง่สาํคญัอยางยิง่     โดยเฉพาะในระยะเริม่ตนของการเรยีน  และขอมลูยอนกลบัของครทูีเ่หมาะสม
ชวยใหนกัเรียนทราบวาเขาไดเรียนรูส่ิงใดไปบางแลว และยงัมส่ิีงใดอกีทีเ่ขายงัตองเรยีนรูเพือ่จะทาํ
ภาระงานไดอยางมปีระสิทธภิาพ

1.4 คาประสทิธภิาพของแบบฝกกลวธิกีารเรยีนศพัทตวัแรกสงูกวาตวัหลงัเนือ่งจาก
แบบทดสอบหลงัเรยีนเปนการวดัจดุประสงคการเรยีนรูของแบบฝกทกุบททีเ่รียนมาแลวในเวลาเดยีวกนั  
จงึทาํใหนกัเรียนอาจรูสึกสับสนและกงัวล  ซึง่ตางจากการทาํแบบทดสอบทายบททีเ่ปนการวดัเนือ้หา
จดุประสงคการเรยีนรู  ซึง่ทาํใหนกัเรยีนไมรูสึกวติกกงัวลในการทาํแบบทดสอบทายบท  จงึสงผลให
คะแนนการทาํแบบทดสอบหลงัเรยีนต่าํกวาคะแนนการทาํขอสอบรายบท ซึง่ ฟาเบยีน (Fabienne
1993)ไดทาํการศกึษาผลของความวติกกงัวลทีม่ตีอการเรียนรู และการทาํขอสอบของนกัศกึษาใน
วทิยาลยัแหงหนึง่ พบวา นกัศกึษากลุมทีม่คีวามวติกกงัวลต่าํทาํคะแนนในการทดสอบไดสูงมาก
และต่ํามาก    สวนกลุมที่มีความวิตกกังวลสูงทําคะแนนในการทดสอบไดต่ํากวาเกณฑเฉลี่ย        
ซึง่สอดคลองกบังานวจิยัของ แมดสนั และคณะ (Madson et al. 1995 : 85) พบวา ความวิตกกังวล
สงผลทางลบตอความสามารถในการเรียน  จึงทําใหนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบรายบท
สูงกวาคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน   นอกจากนี้  ในการเรียนการสอนผูวิจัยไดใชลําดับการสอน
แบบเปนขั้นเปนตอน  กลาวคือ กอนที่นักเรียนจะทํากิจกรรม     ผูวิจัยไดแจงจุดประสงคการเรียน
ใหนักเรียนทราบเปาหมายในการเรียน   ในขั้นกระตุนความสนใจ (motivation)  เปนขั้นที่กระตุน
ใหนักเรียนเกิดความสนใจ และเตรียมความพรอมกอนที่จะลงมือทําแบบฝกหัด   ตลอดจนทบทวน
และใหความหมายของคําศัพท  สวนในขั้นนําเสนอ (presentation)     ผูวิจัยเปดโอกาสใหนักเรียน
ไดเหน็รปูแบบของภาษาทีต่องการใหนกัเรียนฝกและอธบิายการใชโครงสรางคาํ (word structures)
และบริบทคํา (context clues)  ที่จําเปนเพื่อนํานักเรียนเขาสูกิจกรรมขั้นฝกหัดได   หลังจากนั้น
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ในขัน้ฝกหดั (practice) ผูวจิยัใหนกัเรยีนฝกการเรยีนโครงสรางคาํ   (word structures) และบรบิทคาํ
(context clues)  ตลอดจนใหนกัเรยีนทาํแบบฝกหดัเพือ่การสอนศพัทอีกครัง้ตามจดุประสงคนาํทางที่
กาํหนดไว  ข้ันสรางกจิกรรมเสรมิ (transfer activity) เปนขัน้ทีผู่วจิยัใหนกัเรียนทาํกจิกรรมเสรมินอก
หองเรยีนเพือ่ใหนกัเรียนเขาใจเนือ้หาเพิม่ข้ึน เชน การทาํบตัรคาํเกีย่วกบัความหมายศพัท และ
ข้ันประเมนิผล (evaluation) เปนขัน้ทีใ่หนกัเรียนทาํแบบทดสอบรายบท เพือ่วดัความสามารถใน
การเรยีนโครงสรางคาํ (word structures) และบรบิทคาํ (context clues) ตามจดุประสงคทีก่าํหนดไว
อาจเปนไปไดวานักเรียนมีโอกาสทําคะแนนแบบฝกทายบทไดสูงกวาคะแนนทดสอบหลังเรียน         
เนือ่งจากการทาํแบบฝกหดัทายบทเปนการวดัผลสิง่ทีเ่รียนมาทนัททีีเ่รียนจบบทเรยีน  ทาํใหนกัเรียนมี
ความจาํและเขาใจความหมายของคาํศพัทไดดกีวาแบบทดสอบหลงัเรยีนเมือ่เรียนเสรจ็ส้ินการทดลอง   
ซึง่ผลการทดลองนีส้อดคลองกบังานวจิยัของ นนัทนา คาํภาพนัธ (2540) ซึง่ไดทาํการทดลองพบวา
ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนคาํศพัทภาษาองักฤษของกลุมทีส่อนโดยใชแบบฝกเสรมิทกัษะคาํศพัทภาษา
อังกฤษสงูกวากลุมทีส่อนโดยการสอนตามปกต ิ  และงานวจิยัของ   วไิลลักษณ  อุดมทรัพย (2542)   
ทีพ่บวา   แบบฝกทกัษะการสะกดคําศัพทภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพเทากับ 90.00/77.46
ภาวินี  ทองสงูเนนิ  (2543)  ไดทาํการศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคาํศพัทภาษาองักฤษโดยใชแบบ
ฝกหดัเสรมิทกัษะคาํศพัทภาษาองักฤษ

1.5 ระดับความยากงายของคําศัพทในเนื้อหาของแบบฝกและขอสอบมีความ
แตกตางกัน  กลาวคือ  คําศัพทในขอสอบจะคอนขางยากกวาคําศัพทในแบบฝก  ซึ่งความรูดาน
คําศัพทมีความสาํคญัตอความสามารถในการทาํแบบทดสอบ  เมือ่นกัเรียนไมรูคาํศพัทนกัเรียนจงึไม
สามารถทาํแบบทดสอบขอนัน้ ๆ ได  ซึง่สอดคลองกบัความคดิของ แอนเดอรสัน และ เพยีรสัน
(Anderson and Pearson 1984: 269-285)  ไดสรุปถงึบทบาทโครงสรางความรูทีม่ผีลตอการเรยีนรู
ศพัทภาษาองักฤษไววา ถาผูเรียนขาดความรูเดมิดานคาํศพัทยอมสงผลใหผูเรียนไมสามารถเขาใจ
ความหมายในสิ่งที่เรียนและไมสามารถตีความหมายและเขาใจเนื้อหาในสิ่งที่กําลังเรียนอยูได  
ตลอดจนไมสามารถเขาใจความสัมพันธของขอเท็จจริงตาง ๆ ในเร่ืองที่อานนั้น  แอนเดอรสัน
และฟรีบอด้ี (Anderson and Freebody 1979: 345-346) ไดอธิบายเกี่ยวกับความถนัดทาง
ภาษาไววา ผูที่รูศัพทจํานวนมากยอมเขาใจสิ่งที่อานไดดี การรูศัพททําใหสามารถทําความเขาใจ
กับบทอานไดดีข้ึน ผูที่ทําคะแนนแบบทดสอบคําศัพทไดดียอมเขาใจคําตางๆในบทอานไดมากกวา
ผูที่ไดคะแนนต่ํากวา  ดังนั้นพอสรุปไดวา หากผูเรียนไมสามารถแปลความหมายของขอความที่
อานไดอยางถองแทก็ยอมทําใหเกิดความสับสนเรียนรูไดชา และนําไปสูความเชื่องชาในการ
ใชเหตผุลดวย  นอกจากนี ้  หากผูเรียนที่ไมสามารถเขาใจความหมายไดดีในสิ่งที่อานยอมไม
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สามารถสรุปอางอิงเพื่อใหไดความหมายในภาพรวมอยางถูกตองได   จึงสงผลใหความสามารถใน
การทําแบบทดสอบหลังเรียนต่ํากวาเกณฑที่กําหนด

2. ผลจากการวจิยัเพือ่เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรยีนศพัทภาษาองักฤษของกลุม
ตัวอยางพบวา   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนศัพทภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางหลังการเรียนแบบฝก
สูงกวากอนการเรยีนแบบฝกอยางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  ทัง้นีอ้าจจะมสีาเหตดุงันี้

  2.1  แบบฝกกลวธิกีารเรยีนศพัทภาษาองักฤษทีผู่วจิยัสรางขึน้  ผูวจิยัไดจดัลาํดบั
เนือ้หาจากงายไปสูเนือ้หาทีย่าก  โดยการแจกแจงกลยทุธและแนะรองรอยในการสงัเกตความหมาย
ตามลาํดบัและหลากหลาย   เปนการทาํความเขาใจเชงิ “Learning how to learn” คอื เปนเครือ่งมอื
ในการศกึษาไดในบริบทอืน่ๆ  นอกจากนี ้ ผูวจิยัไดรวบรวมกิจกรรมการสอนเพื่อฝกทักษะดาน
คําศัพทไวหลากหลาย เอ็ดการ (Edgar 1971) ครอส (Cross 1979: 161-163) เบลลาฟออร
(Bellafiore 1980) เฮลแมน แบลร และรูเพลย (Heilman, Blair and Rupley 1994)  เสงีย่ม โตรตัน (2524)
เรืองสขุ ฉัตรปราการ และอญัชล ี พงศพนัธุ (2533) และผูเชีย่วชาญดานภาษาไดจําแนกลักษณะ
กลวิธีการเรียนรูคําศัพท  ซึ่งสามารถสรุปเปนประเภทใหญๆ 2 ประเภท คือ  การวิเคราะห
โครงสรางคํา (word structures) และการวิเคราะหบริบทคํา (context clues) ทําใหผูเรียนได
เรียนรูที่จะหาความหมายของศัพทที่ไมทราบความหมายลวงหนามากอนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
เชน  การหาความหมายของคําศัพทจากคําที่มีความหมายตรงขามกัน การหาความหมายของ
คําศัพทจากกิจกรรมจับคูคําศัพทที่มีความหมายเหมือนกัน เปนตน

2.2  กลุมตวัอยางเปนนกัเรียนทีม่คีวามเอาใจใสในการพฒันาการเรยีนรูดาน คําศัพท
จึงมีความกระตือรือรนในการเรียนแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพทภาษาอังกฤษเปนอยางดี           
กรมวชิาการ (2539) ดงันัน้ นกัเรยีนกลุมตวัอยางจงึมคีวามพยายามทีจ่ะนาํความสามารถทีจ่ะนาํ
ความสามารถที่ไดจากการเรียนแบบฝกไปใชใหเกิดประโยชนในการเรียนศัพทภาษาอังกฤษใน        
วชิาภาษาองักฤษตามปกต ิ และยงัสามารถนาํความรูทีไ่ดจากการฝกหาความหมายคาํศพัทจาก
โครงสรางคาํและบรบิทคาํไปใชในชวีติประจาํวนัได ซึง่สอดคลองกบังานวจิยัของ เชาวณ ีคาํเลศิลกัษณ
(2542)  ทีพ่บวาความพยายามในการเรยีนเปนปจจยัทีสํ่าคญัตอการพฒันาความสามารถในดานตาง ๆ

3.     จากผลการศกึษาความคดิเหน็ของนกัเรยีนกลุมตวัอยางทีม่ตีอกจิกรรมและแบบฝก
กลวธิกีารเรยีนศพัทภาษาองักฤษโดยใชแบบสอบถามวดัความคดิเหน็พบวา  นกัเรยีนมคีวามคดิเหน็
ตอกจิกรรมและแบบฝกกลวธิกีารเรยีนศพัทภาษาองักฤษในภาพรวมโดยเฉลีย่อยูในระดบัสงู  บทเรยีน
ทีม่คีาระดบัเฉลีย่สงูกวาบทอ่ืน ๆ คอื  บทที ่ 6 Restatement ( x =4.35, S.D.= 0.36)  และ บทที ่ 10
Synonyms ( x =4.35, S.D.= 0.33)  บทที ่7 Comparison ( x =4.34, S.D.= 0.38)  ตามลาํดบั  และ
จากผลการศกึษาคาระดบัเฉลีย่รวมรายขอจาํนวน 15 ขอ จากแบบฝกทัง้หมดรวม 10 บท พบวา      
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นกัเรยีนมคีวามคดิเหน็ตอรูปแบบ  เนือ้หา  กจิกรรม  และประโยชนจากการเรยีนรู  โดยเฉลีย่อยูใน
ระดบัสงูทกุขอ  ขอทีไ่ดคาระดบัเฉลีย่สูงสดุในดานรปูแบบ  คอื  ขอ 1 ตวัอกัษรอานงายและชดัเจน
( x =4.56, S.D.= 0.50)  คาระดบัเฉลีย่สงูสดุในดานเนือ้หา คอื ขอ 4 ความยากงายของเนือ้หาเหมาะ
กบัระดับชัน้เรยีนของขาพเจา ( x =4.15, S.D.= 0.65 )   คาระดบัเฉลีย่สงูสดุในดานกจิกรรม คอื ขอ 6
ข้ันกระตุนความสนใจ (motivation)  ชวยใหขาพเจามคีวามรูดานโครงสรางคาํและบรบิทคาํกอนทีจ่ะทาํ
กจิกรรมในขัน้ตอไป ( x =4.30, S.D.= 0.65)  คาระดบัเฉลีย่สูงสดุในดานประโยชนจากการเรยีนรู คอื
ขอ 1 ประโยชนจากการเรยีนรูศพัทในแบบฝกกลวธิกีารเรยีนศพัทภาษาองักฤษทาํใหขาพเจาทราบ
ความหมายของคาํศพัทเพิม่มากขึน้ ( x =4.41, S.D.= 0.62)  แสดงใหเหน็วา  นกัเรียนแสดงความ
คดิเหน็ตอรูปแบบ  เนือ้หา  กจิกรรม  และประโยชนจากการเรยีนรูอยูในระดบัสงู  อาจเนือ่งมาจาก
สาเหตดุงันี้

3.1   แบบฝกกลวิธีการเรียนศัพทภาษาอังกฤษมีรูปแบบ  เนื้อหา  และกิจกรรม
ทีน่าสนใจ  เขาใจงาย  แบบฝกหัดในแตละขั้นตอนมีความเหมาะสม  หลังจากไดเรียนบทเรียนแลว
นักเรียนมคีวามพอใจกบัการเรยีนรู ทาํใหนกัเรียนเหน็ความจาํเปนในการฝกฝนกลวธิกีารเรยีนศพัท
ภาษาองักฤษอยางแทจริง

 3.2     รูปแบบกจิกรรมในแตละแบบฝกมคีวามหลากหลาย  อาทเิชน  ใหนกัเรียนพดู
ตอบคาํถามเกีย่วกบัสิง่ทีอ่าน  จบัคู   เตมิคาํ  ถายโอนขอมลูไปสูตาราง  เขยีนตอบคาํถาม  เรียงลาํดบั
คาํในประโยค  รวมไปถงึการเดาความหมายจากโครงสรางคาํและบรบิทคาํ  ซึง่ลกัษณะกจิกรรมมทีัง้ให
นกัเรยีนทาํงานเปนกลุม  จบัคู  และใหนกัเรียนทาํงานเดีย่ว  กจิกรรมการเรยีนการสอนเหลานี ้  ทาํให
ผูเรียนมคีวามกระตอืรือรนในการเรยีน  และเปนการเปดโอกาสใหนกัเรียนไดแสดง     ความคดิเหน็และ
ชวยเหลอืซึง่กนัและกนั   นกัเรียนทีเ่รียนดไีดมโีอกาสไดชวยเหลอืนกัเรียนทีเ่รียนออน  ทาํใหนกัเรยีนที่
เรียนออนมคีวามรูสึกกลาทีจ่ะเขารวมในการทาํกจิกรรม  นกัเรยีนไมรูสึกกลวัหรอืพะวงในเรือ่งเวลาใน
การเรยีนแตละครัง้  ซึง่แสดงใหเหน็วา  กจิกรรมในแบบฝกมลัีกษณะตอบสนองความตองการของ
ผูเรียน   ทาํใหผูเรียนมแีรงจงูใจทีจ่ะทาํกจิกรรมในบทตอ ๆ ไป

3.3  แบบฝกกลวธิกีารเรยีนศพัทภาษาองักฤษมเีนือ้หาทีต่างจากบทเรยีนในชัน้เรยีน
ทําใหนักเรียนมีความสนใจในการทํากิจกรรม  แบบฝกที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนแบบฝกที่มีรูปแบบใน
เชิงการสอนมากกวาเชิงการทดสอบ แนวการสอนเปนแบบ Bottom-up Model คือ เนนการสอน
ทักษะงายๆ หรือทักษะพื้นฐานกอนที่จะคอยๆ เรียนรูทักษะที่ซับซอนหรือยากขึ้น เนนการวิเคราะห
ประเด็นเนื้อหาการสอนศัพทยอยๆ จากงายไปยาก  ทําใหนักเรียนมีหลักหรือกลวิธีในการเรียน
จึงเหมาะกับการสอนนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่ 2 โดยประกอบดวยขั้นตอนการสอน
ดังนี้  ข้ันกระตุนความสนใจ (motivation)  เปนขั้นกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจและเตรียม
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พรอมกอนที่จะลงมือทําแบบฝกหัด  ข้ันนําเสนอ (presentation) เปนขั้นที่นักเรียนไดเห็นรูปแบบ
ของภาษาทีต่องการใหนกัเรียนฝก  ข้ันฝกหดั (practice)  เปนขัน้ทีใ่หนกัเรียนฝกการเรยีนโครงสรางคาํ
และบริบทคํา  ข้ันสรางกิจกรรมเสริม (transfer activity)   เปนขั้นที่ใหนักเรียนทํากิจกรรมเสริม
นอกหองเรียนเพื่อใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาเพิ่มมากขึ้น  และข้ันประเมินผล (evaluation)  เปนขั้นที่
ใหนักเรียนทําแบบทดสอบรายบทเพื่อวัดความสามารถในการเรียน ซึ่งเปนไปตามลําดับความยาก
งายของเนื้อหา

ปญหาที่พบในการวิจัย
ปญหาที่พบในการวิจัย  มีดังตอไปนี้
1. ปญหาจากนักเรียนกลุมตัวอยางไมมีความคุนเคยกับการเรียนคําศัพทจาก

ความรูเกี่ยวกับดานโครงสรางคํา (Word structures) และบริบทคํา (Context clues) เพราะสวน
ใหญไดรับการสอนคาํศัพทภาษาอังกฤษโดยการบอกความหมายของคาํศัพทจากภาษาอังกฤษมา
เปนภาษาไทย ดังนั้น นักเรียนจึงขาดกระบวนการในการวิเคราะหความหมายของคําศัพทจาก
โครงสรางคํา หรือ บริบทคาํ  จงึทาํใหนกัเรยีนตองใชเวลาในการทาํความความเขาใจการเดาความ
หมายศพัท  รวมไปถงึประโยชนที่นักเรียนจะไดรับจากการฝกคําศัพทโดยใชแบบฝกเสริมที่ผูวิจัย
สรางขึ้น

2.  ปญหาเรือ่งปริมาณความรูดานวงคาํศพัท  เนือ่งจากนกัเรียนกลุมตัวอยางสวนใหญ
มีความรูเร่ืองศัพทภาษาอังกฤษจํานวนนอย  ดังนั้น แมวานักเรียนจะเรียนรูเร่ืองการวิเคราะห
ความหมายศัพทจากโครงสรางคํา และบริบทคําแลวก็ตาม นักเรียนไมสามารถเดาความหมาย
ของคําศัพทคํางายๆ ที่ปรากฏในบริบทได

3.  ปญหาการใชกลยุทธในการเรียนคําศัพทและการฝกคําศัพทโดยใชกิจกรรมตาม
ลําดับข้ันตอนการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น  เนื่องจากนักเรียนไดรับวิธีการสอนศัพทในชั่วโมงเรียนปกติ
เปนคนละแนวการสอนที่ผูจัยใชในการทําการทดลอง   ทําใหนักเรียนชินกับวิธีการเรียนความ
เคยชินกับการเรียนในชั่วโมงปกติ

4. ปญหาการนําความรูเร่ืองการวิเคราะหหาความหมายคําศัพทจากโครงสรางคํา
(Word Structures) และบริบทคํา (Context clues) มาประยุกตมาใชในการเรียนได  เพราะขณะที่
เรียนแตละบทเรียนนั้น  นักเรียนมีความเขาใจเปนอยางดี   แตเมื่อผูวิจัยนํากลวิธีในการเรียนศัพท
ภาษาอังกฤษที่หลากหลายมารวมกันแลวใหนักเรียนลองทําแบบฝกดู   ปรากฏวานักเรียนเกิดการ
สับสนเรื่องการหาความหมายของคําศัพท  เพราะนักเรียนจํา clue ของแตละประเภทไมได

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



96

ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงและ

พัฒนากิจกรรมเสริมประกอบการสอนกลวิธีการเดาคําศัพทจากบริบท  ตลอดจนการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษและการวิจัยครั้งตอไป  ดังนี้

1.  ขอเสนอแนะในการปรบัปรงุและพฒันาเนือ้หาแบบฝกกลวธิกีารสอนศพัท
1.1  การสอนภาษาองักฤษในการเรยีนภาษาองักฤษเปนภาษาทีส่องนัน้  สวนใหญ

ที่พบคือ การฟง การพูด การอาน การเขียน  ทําใหยากตอการเรียนรูภาษาตามธรรมชาติ
(acquisition) จําเปนอยางยิ่งที่จะตองนําการสอนกลยุทธมาใช  เพื่อใหนักเรียนมีหลักเกณฑใน
การใชภาษา   การสอนภาษาควรที่จะเนนกระบวนการในระดับพื้นฐานไปสูระดับสูง เรียกวา การ
เรียนรูแบบ Bottom-up เร่ิมจากหลักงายๆ ใหกลยุทธไปจนถึงหลักที่ยากขึ้น  และเมื่อนักเรียนรู
หลักแลวจึงศึกษาภาษาแบบ Top-down ตอไป

1.2 กลยุทธการสอนศัพท ควรใหความสําคัญกับการทองรากศัพท root
prefixes, suffixes และจดจํากลยุทธตางๆ การใชบริบท และคําสําคัญใหแมนยํา  แนวการสอน
ของครูควรที่จะเนนกลยุทธโดยมีการวัดผลทั้งดานความหมายของศัพท และการวัดกระบวนการได
มาซึ่งความหมาย

1.3   การจัดทําบทเรียน  ควรเริ่มจากการทบทวนบทเรียนเกา โดยใชหลักการทาง
กลยุทธวิธีในการฝกที่มีแบบฝกวิเคราะหภาษาจากงายไปยาก  และควรจะเปนการเรียนรูศัพทจาก
ส่ือจริง     โดยนํากลยุทธที่เรียนมาไปใชวิเคราะหศัพทในสื่อจริง

2. ขอเสนอแนะในการนําแบบฝกกลวิธีการสอนศัพทไปใชในดานการเรียน
การสอน

2.1 ครูผูสอนควรศึกษาขั้นตอนในการสอนศัพทและขั้นการฝกคําศัพทอยาง
ละเอียดเพื่อใหการเรียนบรรลุจุดประสงคที่ตั้งไว

2.2    กอนนาํแบบฝกกลวธิกีารเรยีนศพัทภาษาองักฤษทีส่รางขึน้ไปใช  ครูผูสอนควร
พิจารณาวาบทเรียนใดเหมาะสมกับผูเรียนของตน คําศัพทและเนื้อหาที่จะสอนนั้นควรมีความ
สอดคลองกันในการนําไปใชนั้นครูผูสอนอาจเปลี่ยนคําศัพท โดยใชคําศัพทที่สัมพันธหรืออยูใน
หัวขอเดียวกันกับจุดประสงคที่ตั้งไว

2.3 การฝกคาํศพัทในขัน้นาํเสนอกจิกรรม (presentation) เปนขัน้สาํคญัทีผู่เรียน
ตองไดรับขอมูลทางภาษาอยางเพียงพอ  ครูผูสอนอาจจะตองมีสวนชวยในการอธิบายหรือให
คําชี้แนะแกผูเรียนในการเรียนแบบฝกไดอยางถูกตอง
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2.4    ครูผูสอนควรปรับเวลาในการใชแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพทภาษาอังกฤษ
ใหเหมาะสมกับความยากงายของเนื้อหาและความสามารถของผูเ รียน การเรียนกลยุทธ
การวิเคราะหความหมายศัพทควรถายโอนสูกิจกรรมการใชภาษา  รูปแบบ  และบริบท

3. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
3.1   ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนศัพทภาษาอังกฤษ

ของนกัเรยีนทีเ่รียนโดยใชกลยทุธการเรยีนศพัทดานโครงสรางคาํ (word structures) และบรบิทคาํ
(context clues) กับกลุมนักเรียนที่ไมใชกลยุทธการเรียนศัพท เพื่อศึกษาความแตกตางทางดาน
ความสามารถของนักเรียนทั้ง 2 กลุม

3.2 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสรางแบบฝกการเรียนศัพทภาษาอังกฤษ
เฉพาะสาขาใหมากข้ึน  เชน  คําศัพทธุรกิจสําหรับการศึกษาทางดานธุรกิจ  คําศัพทเทคนิคสาํหรับ
การศึกษาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนตน  ศัพททางวิชาการสวนใหญเปนคําศัพทที่มี
รากมาจากภาษากรีกและละติน

3.3    ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสรางแบบเรียนแบบ Package การสอนศัพทที่
เรียนไดดวยตนเองแบบศูนยกลางเรียนรูดวยตนเอง

 3.4    ควรศกึษาวจิยัเกีย่วกบัการนาํเทคนคิ Thinking aloud มาใชกบัการสอนกลยทุธ
ในการเรียนรูศัพทภาษาอังกฤษ ใหครูเปนผูสังเกตวิธีคิดของนักเรียนโดยใหนักเรียนพูดออกมาวา
เรียนรูศัพทไดอยางไร

3.5     ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการอานภาษาอังกฤษ โดยวิธีการสอนศัพทที่มีกล
วิธีการเรียนที่แตกตางกัน

3.6 ควรศึกษาเรื่องความคงทนในการจําความหมายของคําศัพทภาษาอังกฤษ
กับผูที่เรียนความหมายศัพทแตกตางกัน
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