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The purpose of this experiment was to study  the effect of using vocabulary games 

on the retention in learning vocabulary of Prathomsuksa five students. 
 The sample group was Prathomsuksa 5 students in the second semester of the 2003 academic 
year at Assumption College Rayong. The experiment was carried out for a  
six - week time frame; there were twenty – four class periods of fifty minutes each. 
 The instruments used in this study were 12 lesson plans, a learning achievement test and a 
questionnaire about the students’ opinions on learning vocabulary games.The data were statistically 
analysed by percentage, mean, standard deviation and t-test for Dependent Samples. 
 The findings revealed that : 

1. The students’ retention in learning English vocabulary games were at high level. 
2. The students of Prathomsuksa 5 were satisfied with the vocabulary activities.    
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บทที 1 
บทนํา 

 

ภมูหลงัิ  
           การเรยีนการสอนภาษาต่างประเทศในประเทศไทยปจจุบนัเป็นแนวการสอนเพื่อการสื่อสารั (communicative 
Approach) ซึง่มุง่เน้นการสรา้งและการพฒันาทกัษะ 4 ดา้นขนึในตวัผูเ้รยีนซึง่ไดแ้ก่ทกัษะการฟง พดู อ่านและเขยีนั

เพื่อประโยชน์ในการสื่อสาร ซึ่งในการเรยีนการสอนนนัความรูเ้รื่องศพัทม์คีวามสมัพนัธก์บัทกัษะทงั 4 ดา้น การทีจ่ะ
เรยีนรูภ้าษาองักฤษไดด้นีนันกัเรยีนทีรู่ค้าํศพัทม์ากและจาํไดแ้มน่สามารถนําไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งยอ่มเรยีนไดผ้ลด ีซึง่
สอดคลอ้งกบัเสาวลกัษณ์ รตันวชิช ์(2540 : 39) ซึ่งไดท้ําวจิยัเรื่องความสมัพนัธร์ะหว่างความเขา้ใจไวยากรณ์และ
คาํศพัทก์บัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรยีนชนัมธัยมศกึษาปีที ่1 และพบวา่ถา้นักเรยีนไดค้ะแนน
คาํศพัทส์งูจะไดค้ะแนนการอ่านสงูดว้ย และสอดคลอ้งกบัรุง่รตัน์  ศรไีพร (2540 : 93) ทีก่ล่าววา่ในการพฒันาทกัษะ
การอ่านภาษาองักฤษซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศสิง่สําคญัคือการพฒันาความคิดรวบยอดเกี่ยวกบัคําศพัท์ต่างๆที่
เกี่ยวขอ้ง นอกจากนีคําศพัทย์งัมคีวามสาํคญัและความสมัพนัธเ์กี่ยวขอ้งกบัการฟง การพดูและการเขยีนดว้ย ในดา้นั

การฟงและการพดู ถา้นกัเรยีนไม่เขา้ใจความหมายของคําศพัทก์จ็ะฟงไั ั มรู่เ้รื่อง จบัใจความไมไ่ด ้ใชค้าํผดิความหมาย 
ทําให้การสื่อสารไม่ประสบผลสําเรจ็ ส่วนในด้านการเขยีนนัน นักเรยีนจะเขยีนสะกดคําไม่ถูกต้อง และเขยีนไม่ได้
ใจความชดัเจน กลา่วคอืถา้นกัเรยีนไมม่คีวามแมน่ยาํหรอืไมม่คีวามรูเ้กีย่วกบัคาํศพัทแ์ลว้นกัเรยีนจะเรยีนภาษาใหไ้ดด้ี
ทงัการฟง การพดู การอ่าน และการเขยีนไดย้ากั  
 ความรูเ้รือ่งคาํศพัทจ์งึเป็นเรือ่งสาํคญัในการเรยีนภาษา  ดงัทีนํ่าทพิย ์นําเพชร (2541: 65) กลา่ววา่ถา้
นกัเรยีนคนใดมกีารพฒันาการทางภาษาไดด้มีาตงัแต่เดก็ คอืรูค้าํศพัทม์ากพอเหมาะกบัวยัของตน สามารถนําคาํศพัท์
ไปใชไ้ดอ้ยา่งถกูตอ้ง นกัเรยีนคนนนัจะเขา้ใจความคดิของผูอ้ื่นและสิง่แวดลอ้มจนสามารถสือ่ความหมาย หรอืแสดง
ความตอ้งการของตนใหผู้อ้ื่นเขา้ใจไดด้ว้ย ซึง่สอดคลอ้งกบั กนิษฐา  ระเวช (2543 : 87) ทีก่ล่าววา่การสอนคาํศพัทม์ี
ความจาํเป็นมากในการเรยีนรูภ้าษา เพราะคาํศพัทจ์ะเป็นจุดเริม่ตน้ในการพฒันาทกัษะการพดู การฟงั การอ่าน และ
การเขยีน ทงันีเป็นเพราะคาํศพัทเ์ป็นหน่วยหน่ึงในโครงสรา้งของภาษาทีเ่ป็นพนืฐานของการเรยีนภาษาทีผู่เ้รยีนจะ
นํามาสรา้งเป็นวล ีหรอืประโยค 
 จากการวดัผลสมัฤทธกิารเรยีนรูภ้าษาองักฤษระดบัประถมศกึษาปีที ่5–6 จงัหวดัสมทุรปราการ (ฝายวจิยัและ่

วดัผลสาํนกัเขตหนองจอก 2540) ซึง่วดัจากการผา่นเกณฑ ์5 สมรรถภาพคอื 
 สมรรถภาพที ่1 คอื ทกัษะการฟง การพดูั  
 สมรรถภาพที ่2 คอื การอ่านออกเสยีง 
 สมรรถภาพที ่3 คอื การอ่านจบัใจความ หรอือ่านเอาเรือ่ง 
 สมรรถภาพที ่4 คอื การคดัลอกแบบตวัอกัษร 
 สมรรถภาพที ่5 คอื ทกัษะการเขยีนในชวีติประจาํวนั 
พบวา่สมรรถภาพทีต่ํ่ากวา่เกณฑ ์คอืสมรรถภาพที ่3 และ 5 และจากการวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดม้าพบวา่เดก็ไมเ่ขา้ใจเรื่อง
ที่อ่าน เพราะไม่สามารถแปลคําศพัท์ในเรื่องที่อ่านได ้ส่วนในดา้นการเขยีนนันเดก็จะเขยีนคําไม่ถูก และเขยีนไม่ได้
ใจความชดัเจน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อนุภาพ ดลโสภณ (2542 : 45) พบวา่ถา้เดก็ไมม่คีวามแมน่ยาํหรอืไมม่ี
ความรูเ้กี่ยวกบัคําศพัท์แลว้ เดก็จะเรยีนภาษาไดด้ทีงัการพูด การฟง การอ่าน และการเขยีนไดย้าก เฉพาะอย่างยิง่ ั
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การอ่านและการเขยีนซึ่งเป็นทกัษะทีส่าํคญัและจําเป็นทีเ่ดก็จะตอ้งมพีนืฐานเกีย่วกบัคําศพัทจ์งึจะสามารถเรยีนภาษา
ไดด้ ี และ อุทยั ภริมยร์ื่น (2541 : 91) ไดก้ล่าวถงึปญหาอนัเน่ืองมาจากคาํศพัทว์า่อุปสรรคทีย่ิง่ใหญ่ประการหน่ึงของั

นกัศกึษาไทยเวลาอ่านภาษาองักฤษ คอือ่านแลว้ไม่เขา้ใจเรื่องราว ทงันีเน่ืองมาจากแปลความหมายของคาํศพัทไ์มไ่ด้
หรอืไมเ่ขา้ใจความหมายของคาํศพัทท์งัประโยค และปญหาดงักลา่วเกดิขนึกบันกัเรยีนในโรงเรยีนของผูว้จิยัเองเช่นกนั ั

กล่าวคอืนกัเรยีนจําคําศพัทไ์ดใ้นระยะสนัทงัทีม่กีารท่องศพัท ์และทบทวนอยูเ่สมอ นักเรยีนยงัไมส่ามารถเขา้ใจเรื่องที่
อ่านไดอ้ยา่งถกูตอ้งรวมทงัยงัไมส่ามารถนําคาํศพัทท์ีเ่รยีนมาใชใ้นการเขยีนไดถ้กูตอ้ง 

จากปญหาดงักล่าวขา้งตน้ไดม้ผีูท้ีใ่หค้วามสนใจศกึษาปญหาและวธิกีารแกไ้ข เช่น สนัต ิแสงสกุ ั ั (2541 : 15) 
และJohnson (2001 : 76 -161)ซึง่ไดท้าํการวจิยัพบวา่การสรา้งความจาํในการเรยีนคาํศพัทใ์หไ้ดผ้ลนนัครคูวรจดัการ
เรยีนการสอนใหอ้ยูใ่นรปูของเกมจะทาํใหก้ารเรยีนสนุกยิง่ขนึ สอดคลอ้งกบั ดกิเกอรส์นั (Dickerson. 1976 : 6456-A) 
ไดท้ําการวจิยัเปรยีบเทยีบการจําคําศพัท์ของนักเรยีนในระดบัหน่ึง โดยใช้เกมการเคลื่อนไหวซึ่งได้รบัผลสมัฤทธสิูง 
เช่นเดยีวกบัปราโมทย ์บุญมุสกิ ( 2541:68 ) ซึ่งไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธแิละความคงทนในการสะกดคํา
ภาษาองักฤษของนักเรยีนชนัประถมศกึษาปีที ่6 ระหว่างการสอนแบบใชเ้กมและการสอนแบบใชคู้่มอืคร ูปรากฏว่า
นักเรยีนที่ไดร้บัการสอนแบบใชเ้กมมผีลสมัฤทธทิางการเรยีนสงูกว่านักเรยีนที่สอนตามคู่มอืครูอย่างมนีัยสาํคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05  
 จากประสบการณ์ทีผู่ว้จิยัไดม้โีอกาสปฏบิตักิารสอนในวชิาTF504 รว่มกบัเพื่อนๆทีโ่รงเรยีนสวสัด ีในโรงเรยีน
สงักดัในกรุงเทพมหานคร ในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2543 ชนัประถมศกึษาปีที ่5 จาํนวน 1 หอ้งเรยีน ซึง่เดก็
นักเรยีนในหอ้งนีค่อนขา้งอ่อน นักเรยีนบางคนไม่อยากเรยีน   อาจารยผ์ูส้อนเดมิจดักจิกรรมทางดา้นภาษาในทกัษะ
ต่างๆ เชน่การฟง พดู อ่าน และเขยีน นกัเรยีนไมส่ามารถทาํงานทีไ่ดร้บัมอบหมายได ้นอกจากนีนกัเรยีนยงัขาดความั

กระตือรือร้นในการเรียนภาษาและไม่มีความมัน่ใจในการใช้ภาษาเท่าที่ควร ผู้วิจยัและเพื่อนๆได้ใช้เกมคําศพัท์
ประกอบการสอนโดยใชเ้กมเคลื่อนไหว และเกมเฉื่อยเขา้มาแทรกในแต่ละบทเรยีนพบว่านักเรยีนมคีวามกระตอืรอืรน้
ใหค้วามรว่มมอืในการทาํกจิกรรมและเรยีนดว้ยความสนุกสนานมากขนึ และพยายามพฒันาตวัเอง เพื่อจะไดเ้รยีนและ
เล่นเกมใหส้นุกและไดร้บัชยัชนะ  ซึง่สอดคลอ้งกบัสมุติร  คุณากร (2543 :17) ทีก่ล่าววา่ การเล่นเกมทาํใหน้กัเรยีนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมที่จดัขนึ เกิดความสนุกสนานและช่วยเสรมิการเรยีนรู้ในเรื่องของคําศพัท์ได้เป็นอย่างด ีทําให้
นักเรยีนได้ฝึกตนเองอยู่เสมอ ก่อให้เกดิทศันคตทิี่ดต่ีอภาษาองักฤษ นอกจากนีการที่นักเรยีนจดจําภาษาองักฤษได้
แม่นยําและมีความคงทนในการจําคําศพัท์เป็นสิ่งสําคญัประการหน่ึงที่จะทําให้นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษได้ด ี
สอดคลอ้งกบั วรรณพร  ศลิาขาว (2539 : บทคดัยอ่) ทีไ่ดเ้ปรยีบเทยีบผลสมัฤทธแิละความคงทนในการเรยีนรูค้าํศพัท์
วชิาภาษาองักฤษระดบัชนัประถมศกึษาปีที ่6 ของโรงเรยีนวดัทรพัยส์โมสร กรุงเทพมหานคร จํานวน 60 คนโดยใช้
แบบฝึกหดัทีม่เีกมและไมม่เีกมประกอบ ผลการวจิยัพบวา่นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชแ้บบฝึกหดัทีม่เีกมประกอบมี
ผลสมัฤทธทิางการเรยีนรูส้งูกว่านักเรยีนทีเ่รยีนจากการสอนโดยใชแ้บบฝึกหดัทีไ่ม่มเีกมประกอบอย่างมใีนสาํคญัทาง
สถติทิี่ระดบั .01 และยงัพบว่านักเรยีนที่เรยีนจากการสอนโดยใชแ้บบฝึกหดัที่มเีกมประกอบ มคีวามคงทนในการ
เรยีนรูส้งูกว่านักเรยีนที่เรยีนจากการสอนโดยใช้แบบฝึกหดัที่ไม่มเีกมประกอบอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่ระดบั .05   
จะเห็นได้ว่าการใช้เกมส่งผลให้ผลสมัฤทธิทางการเรียนและความคงทนทางการเรียนของนักเรียนสูงขึนอย่างมี
ประสทิธภิาพ 
 จากหลกัการและเหตุผลดงักล่าวผูว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาผลของการใชเ้กมในการสรา้งความคงทนในการเรยีนรู้
คําศพัทภ์าษาองักฤษสาํหรบันักเรยีนชนัประถมศกึษาปีที่ 5 เพื่อใหเ้กดิความรู ้ความคงทนในในการจําคําศพัทแ์ละ
สามารถนําไปใชไ้ดท้งัในดา้นการฟง พดู อ่าน และเขยีน ั  
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ความมงุหมายของการศึกษาค้นคว้า่  
 1. เพือ่ศกึษาผลของการใชเ้กมคาํศพัทป์ระกอบการสอนทีม่ต่ีอความคงทนในการเรยีนรูค้าํศพัทภ์าษาองักฤษ
ของนกัเรยีนชนัประถมศกึษาปีที ่5 
 2.  เพือ่เปรยีบเทยีบผลการเรยีนรูค้าํศพัทก์บัความคงทนในการเรยีนรูค้าํศพัทห์ลงัการเรยีนรูล้่วงไปแลว้ 2 
สปัดาห ์กบั 4 สปัดาห ์
 

ความสาํคญัของการศึกษาค้นคว้า 
 ผลของการศกึษาคน้ควา้จะเป็นแนวทางสาํหรบัครผููส้อนภาษาองักฤษ ในการนําเกมคาํศพัทม์าประกอบการ
เรยีนการสอนภาษาองักฤษ เพื่อสรา้งความคงทนในการเรยีนรูค้าํศพัทข์องนกัเรยีนระดบัชนัประถมศกึษา 
 

สมมตุฐานในการศึกษาค้นคว้าิ  
1.  ผลการเรยีนรูค้าํศพัทก์บัความคงทนหลงัการสอน 2 สปัดาหไ์มแ่ตกต่างกนั 
2.  ผลการเรยีนรูค้าํศพัทส์งูกวา่ความคงทนในการเรยีนรูค้าํศพัทห์ลงัการสอน 4 สปัดาห ์

 3.  ความคงทนในการเรยีนรูค้าํศพัทห์ลงัการสอน 2 สปัดาห ์สงูกวา่ 4 สปัดาห ์
 

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 
1.  ประชากรไดแ้ก่นกัเรยีนชนัประถมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนอสัสมัชญัระยอง จงัหวดัระยอง 

สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน จงัหวดัระยอง จาํนวน 5 หอ้งเรยีนๆ ละ 40 คน แต่ละหอ้งไดจ้ดัระดบั
ความสามารถนกัเรยีนแบบคละกนัหมดรวมนกัเรยีนทงัสนิ 200 คน 
 2.  กลุม่ตวัอยา่ง ไดแ้ก่นกัเรยีนชนัประถมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนอสัสมัชญัระยอง อาํเภอเมอืง จงัหวดัระยอง
จาํนวน 1 หอ้งเรยีนโดยใชว้ธิสีุม่อยา่งงา่ย (Simple Random Sampling) จากจาํนวนทงัหมด 5 หอ้ง โดยวธิจีบัฉลากมา 
1 หอ้งเรยีน จาํนวนนกัเรยีน 40 คน 

3.  คาํศพัทท์ีใ่ชใ้นการทดลองครงันี เป็นคาํศพัทท์ีก่าํหนดตามหลกัสตูรระดบัประถมศกึษาปีที ่5-6 ประเภท 
คาํนาม คาํกรยิา คาํคุณศพัท ์และคาํบุพบทบอกสถานที ่ซึง่ตรงกบัเนือหาคาํศพัทท์ีใ่ชใ้นการทดลอง 
 4.  ระยะเวลาในการทดลองคอืภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2546 ใชร้ะยะเวลา 6 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 4 คาบๆ 
ละ 50 นาท ีรวม 24 คาบทงันีไมร่วมคาบทีท่ดสอบหลงัการทดลอง 
 5.  ตวัแปรทีศ่กึษา 
       ตวัแปรอสิระ คอื การใชเ้กมคาํศพัทป์ระกอบการสอน 
       ตวัแปรตาม มดีงันี 

1.  การเรยีนรูค้าํศพัทภ์าษาองักฤษ 
2.  ความคงทนในการเรยีนรูค้าํศพัทภ์าษาองักฤษ  
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นยามศพัทเ์ฉพาะิ  
1.  การเรยีนรูค้าํศพัท ์หมายถงึ ความรู ้ความจาํและความเขา้ใจ ในดา้นความหมายของคาํศพัทก์ารสะกดคาํ

และความสามารถในการนําคาํศพัทไ์ปใชใ้นโครงสรา้งภาษาองักฤษซึง่วดัไดจ้ากแบบทดสอบวดัผลการเรยีนรูค้าํศพัทท์ี่
ผูว้จิยัสรา้งขนึ 

2.  ความคงทนในการเรยีนรูค้ําศพัท ์หมายถงึ ความสามารถของผูเ้รยีนในการจําคาํศพัทภ์าษาองักฤษที่
เรยีนรูไ้ปแลว้ ในดา้นความหมายของคําศพัท ์การสะกดคาํ และความสามารถในการนําคําศพัทไ์ปใชใ้นประโยค ซึง่ได้
จากการจดัเกมคําศพัท์ประกอบการเรยีนการสอนซึ่งมผีลต่อการเรยีนรูโ้ดยการทําแบบทดสอบวดัผลทางการเรยีนรู้
คาํศพัทห์ลงัจากการสอน 2 สปัดาห ์และ 4 สปัดาห ์

3.  เกมคําศพัทห์มายถงึ กจิกรรมประกอบการเรยีนการสอนคาํศพัทภ์าษาองักฤษ ทีม่กีารแขง่ขนัเป็นทมี 
คําศพัท์ที่นํามาจดักจิกรรมตรงกบัจุดประสงค์การเรยีนรู ้สอดคลอ้งกบัความสนใจ และวยัของผูเ้รยีน ทุกคนมสีว่นใน
การเล่นเกม คาํศพัทท์ีใ่ชค้ดัเลอืกจากหลกัสตูรทีก่ําหนด และคลงัคาํศพัทใ์นระดบัชนัประถมศกึษาปีที ่5 ทีก่ําหนดโดย
โรงเรยีนอสัสมัชญัระยอง ซึง่เป็นคําศพัทป์ระเภท คํานาม คาํกรยิา คําคุณศพัท ์และคาํบุพบทบอกสถานที ่สาํหรบัเกม
ทีจ่ะนํามาจดักจิกรรมการเรยีนการสอนเป็นเกมทีจ่ะชว่ยพฒันาผูเ้รยีนในบทเรยีน และชว่ยผอ่นคลายความเครยีดใหก้บั
นกัเรยีน เกมทีใ่ชม้ทีงัใชค้วามคลอ่งแคลว่ วอ่งไว กระฉบักระเฉง และบางเกมจะใชส้มาธใินการคดิ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวจยัท่ีเก่ียวข้องิ  

 
 ในการศกึษาแนวทางสําหรบัการวจิยัเรื่องการศกึษาผลของการใช้เกมคําศพัท์ประกอบการสอนเพื่อสร้าง
ความคงทนในการเรยีนรูค้าํศพัทใ์นระดบัประถมศกึษาปีที ่5 ผูว้จิยัไดศ้กึษาแนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง  จากเอกสาร
และงานวจิยัในหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1. เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสอนคาํศพัทภ์าษาองักฤษ 
1.1 ความหมายของคาํศพัท ์
1.2 ความสาํคญัของคาํศพัท ์
1.3 ประเภทของคาํศพัทภ์าษาองักฤษ 
1.4 องคป์ระกอบของคาํศพัทภ์าษาองักฤษ 
1.5 หลกัการเลอืกคาํศพัทภ์าษาองักฤษเพือ่นํามาสอน 
1.6 วธิกีารสอนคาํศพัทภ์าษาองักฤษ 

2. เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชเ้กมคาํศพัทป์ระกอบการสอน 
2.1  ความหมายของเกมและเกมประกอบการสอน 
2.2  ประเภทและลกัษณะของเกมประกอบการสอน 
2.3  การใชเ้กมประกอบการสอน 
2.4  ชนิดของเกมประกอบการสอน 
2.5  ชนิดของเกมคาํศพัท ์
2.6  ความสาํคญัของการใชเ้กมคาํศพัทป์ระกอบการสอน 

 3.   เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัความคงทนในการเรยีนรูค้าํศพัท ์
3.1  ความหมายของการเรยีนรู ้
3.2  ความหมายของความคงทนในการเรยีนรู ้
3.3  ความหมายของการจาํ 
3.4  ชนิดของความจาํของมนุษย ์
3.5  ทฤษฎคีวามจาํ 
3.6  ปจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการจาํั  
3.7  การวดัความคงทนในการเรยีนรู ้

4.   งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชเ้กมคาํศพัทป์ระกอบการสอนและความคงทนในการเรยีนรูค้าํศพัท ์
4.1  งานวจิยัต่างประเทศ 
4.2  งานวจิยัในประเทศ 
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1.  เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการสอนคาํศพัทภ์าษาองักฤษ 
1.1  ความหมายของคาํศพัท ์

     คาํศพัทต์ามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2525 หมายถงึ กลุ่มเสยีง เสยีงพดู หรอืลายลกัษณ์
อกัษรทีเ่ขยีนหรอืพมิพข์ึน้เพื่อแสดงความคดิเป็นคาํหรอืคาํยากทีต่อ้งแปล (พจนานุกรมฉบบัราช บณัฑติยสถาน 2540 
: 853) 
      คาํศพัท ์คอื กลุม่เสยีงทีม่คีวามหมาย แบง่ออกไดเ้ป็นหลายประเภทขึน้อยูก่บัหลกัเกณฑท์ีแ่ตกต่างกนัออกไป 
เชน่ แบง่ตามรปูคาํหรอืแบง่ตามลกัษณะการนําไปใช ้เป็นตน้ (สมพร  วราวทิยศร.ี 2541 : 12) 
 ศธิร แสงธนู และ คดิ พงษ์ทตั (2541 : 35 - 41) ไดก้ล่าวสรุปวา่คาํศพัทค์อืกลุ่มเสยีงกลุ่มหน่ึง ซึง่มทีัง้
ความหมายใหรู้ว้า่เป็นคน สิง่ของ อาการ หรอืลกัษณะอาการอยา่งใดอยา่งหน่ึง คาํศพัทเ์ป็นสว่นหน่ึงของภาษา  
 
  1.2  ความสาํคญัของคาํศพัท ์

ในการเรยีนภาษานัน้ สิง่ทีม่ปีระโยชน์สาํหรบัผูเ้รยีนกค็อืการเรยีนรูค้าํศพัท ์ เพราะคาํศพัทถ์อืวา่เป็นพืน้ฐาน   
ของการเรยีนภาษา ซึง่มผีูก้ลา่วถงึความสาํคญัของคาํศพัทไ์วด้งัน้ี 
 สตวีคิ (Stewich. 1972 : 2)  กล่าววา่ ในการเรยีนภาษานัน้การเรยีนรูค้าํศพัทข์องภาษาใหมถ่อืวา่เป็นเรื่องที่
สาํคญัมาก ความสาํเรจ็ในการเรยีนภาษาต่างประเทศสว่นหน่ึงนัน้ ขึน้อยูก่บัความสามารถในการใชอ้งคป์ระกอบของ
ภาษาซึง่ประกอบดว้ย เสยีง โครงสรา้งและคาํศพัท ์ ซึง่องคป์ระกอบทัง้สามประการนี้จะช่วยใหผู้เ้รยีนสามารถเขา้ใจ
เรื่องทีผู่อ้ื่นพดู และสามารถพดูใหผู้อ้ื่นเขา้ใจได ้ คาํศพัทจ์งึนบัเป็นหวัใจสาํคญัอยา่งหน่ึงในการเรยีนภาษา โดยถอืวา่
ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูภ้าษาต่างประเทศกต่็อเมือ่ 

1.  ไดเ้รยีนรูร้ะบบเสยีง คอื สามารถพดูไดด้แีละสามารถเขา้ใจได ้
2.  ไดเ้รยีนรูแ้ละสามารถใชโ้ครงสรา้งของภาษานัน้ ๆ ได ้
3.  ไดเ้รยีนรูค้าํศพัทจ์าํนวนมากพอสมควร และสามารถนํามาใชไ้ด ้
กาเดสซี ่(Ghadessy. 1998 : 24)  ใหค้วามเหน็วา่ คาํศพัทม์คีวามสาํคญัยิง่กวา่โครงสรา้งทาไวยากรณ์  

เพราะคาํศพัทเ์ป็นพืน้ฐานของการเรยีนภาษา หากผูเ้รยีนมคีวามรูเ้กีย่วกบัคาํศพัท ์ กส็ามารถนําคาํศพัทม์าสรา้งเป็น
หน่วยทีใ่หญ่ขึน้ เชน่ วล ีประโยค เรยีงความ แต่หากไมเ่ขา้ใจคาํศพัท ์กไ็มส่ามารถเขา้ใจหน่วยทางภาษาทีใ่หญ่กวา่ได้
เลย ดงันัน้ในบรรดาองคป์ระกอบทัง้หลายของภาษา “คาํ” เป็นสิง่ทีเ่รารูจ้กัมากทีส่ดุ ภาษากค็อืการนําคาํมารวมกนั  
( A language is a collection of words.) นัน่เอง 
 วรรณพร  ศลิาขาว (2539 : 15)  ใหค้วามเหน็วา่คาํศพัทเ์ป็นหน่วยพืน้ฐานทางภาษา ซึง่ผูเ้รยีนจะตอ้งเรยีนรู้
เป็นอนัดบัแรก เพราะคาํศพัทเ์ป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญัในการเรยีนรู ้และฝึกฝนทกัษะ การฟงั พดู อ่านและเขยีนภาษา 
 สรุปไดว้่า คําศพัทเ์ป็นหน่วยพืน้ฐานทางภาษา ซึ่งผูเ้รยีนจะต้องเรยีนรูเ้ป็นอนัดบัแรกเพราะคําศพัทเ์ป็น
องคป์ระกอบทีส่าํคญัในการเรยีนทกัษะ ฟงั พดู อ่าน และเขยีนภาษา ดงันัน้การเรยีนคาํศพัทจ์งึมคีวามสาํคญัต่อการเรยีน
ภาษามาก 
 
 1.3  ประเภทของคาํศพัทภ์าษาองักฤษ 

ประเภทของคาํศพัทภ์าษาองักฤษ แบง่ไดเ้ป็นหลายประเภท เดล เอดกา้ (Dale Edgar and 
 others. 1999 : 37 – 38) ไดแ้บง่คาํศพัทอ์อกเป็น 2 ประเภท คอื 
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1.  คาํศพัทท์ีม่คีวามหมายตวัเอง (Content Words) คอื คาํศพัทป์ระเภททีเ่ราอาจบอกความหมายไดโ้ดยไม ่
ขึน้อยูก่บัโครงสรา้งของประโยค เป็นคาํทีม่คีวามหมายตามพจนานุกรม เชน่ dog, box , pen เป็นตน้ 

2.  คาํศพัทท์ีไ่มม่คีวามหมายแน่นอนในตวัเอง (Function Words) หรอืทีเ่รยีกวา่การยะ ไดแ้ก่ คาํนําหน้า 
(Article), คาํบุพบท (Preposition), คาํสรรพนาม (Pronoun) คาํประเภทน้ีมใีชม้ากกวา่คาํประเภทอื่น เป็นคาํทีไ่ม่
สามารถสอนและบอกความหมายได ้แต่ตอ้งอาศยัการสงัเกตจากการฝึกการใชโ้ครงสรา้งต่างๆในประโยค  

นอกจากน้ี สไุร  พงษ์ทองเจรญิ (สขุมุาลย ์ บุตรานนท.์ 2542 : 14 ; อา้งองิจาก สไุร  พงษ์ทองเจรญิ. 2526) 
ไดแ้บง่ประเภทของคาํศพัทอ์อกเป็น 2 ประเภทคอื 
 1.  Active Vocabulary คอื คาํศพัทท์ีน่กัเรยีนควรจะใชเ้ป็นและใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง คาํศพัทเ์หล่าน้ีใชม้ากใน
การฟงั พดู อ่านและเขยีน เช่นคาํวา่ important, necessary, consist เป็นตน้ สาํหรบัการเรยีนคาํศพัทป์ระเภทน้ี ครู
จะตอ้งฝึกบอ่ย ๆ ซํ้า ๆ จนนกัเรยีนสามารถนําไปใชไ้ดถ้กูตอ้ง 
 2.  Passive Vocabulary คอืคาํศพัทท์ีค่วรจะสอนใหรู้แ้ต่ความหมายและการออกเสยีงเท่านัน้ ไม่จาํเป็น
จะตอ้งฝึก คาํศพัทป์ระเภทน้ี เช่น คาํวา่ elaborate, fascination, contrastive เป็นตน้  คาํศพัทเ์หล่าน้ีเมื่อผูเ้รยีน เรยีน
ในระดบัสงูขึน้ กอ็าจจะกลายเป็นคาํศพัทป์ระเภท Active vocabulary ได ้
 กล่าวโดยสรุป คาํศพัทใ์นภาษาองักฤษสามารถแบ่งประเภทไดจ้ากความหมายของคาํ คอื คาํทีม่คีวามหมาย
ในตวัเอง และคาํทีไ่มม่คีวามหมายในตวัเอง นอกจากน้ียงัสามารถแบ่งตามประเภทการนํามาใช ้คอื คาํศพัทท์ีน่กัเรยีน
ควรจะใชเ้ป็นและใชไ้ดอ้ยา่งถกูตอ้ง และคาํศพัทท์ีค่วรจะสอนใหรู้แ้ต่ความหมายและการออกเสยีงเทา่นัน้ 
 

1.4  องคป์ระกอบของคาํศพัทภ์าษาองักฤษ 
ดา้นองคป์ระกอบของคาํศพัทภ์าษาองักฤษนัน้ ศธิร  แสงธนู และ คดิ พงศท์ตั (2541 : 9 – 10)  ไดก้ล่าวถงึ

องคป์ระกอบทีส่าํคญัของคาํศพัทว์า่ตอ้งมอีงคป์ระกอบดงัน้ี  
1. รปูคาํ (Form) ไดแ้ก่ รปูรา่งหรอืการสะกดตวัของคาํนัน้ ๆ 
2. ความหมาย (Meaning) ไดแ้ก่ ความหมายของคาํนัน้ๆซึง่หากจะกล่าวโดยละเอยีดแลว้คาํศพัทห์น่ึงๆ จะ

มคีวามหมายแฝงอยูถ่งึ 4 นยั ดว้ยกนั คอื 
2.1  ความหมายตามพจนานุกรม (Lexical Meaning) ไดแ้ก่ ความหมายตามพจนานุกรม สาํหรบั 

ภาษาองักฤษคําหน่ึง ๆ มคีวามหมายหลายอย่าง บางคําอาจใชใ้นความหมายแตกต่างกนั ทําใหบ้างคนเขา้ใจว่า
ความหมายทีแ่ตกต่างออกไป หรอืความหมายทีต่นไมค่อ่ยรูจ้กันัน้เป็น “สาํนวน” ของภาษา 
  เชน่  He went to his house.  (บา้นทีเ่ป็นทีอ่ยูอ่าศยั) 
   The President lives in the White House. (บา้นประจาํตาํแหน่งประธานาธบิด)ี 
                       The House of Representative is meeting today. (สภา) 

2.2  ความหมายทางไวยากรณ์(Morphological Meaning)คาํศพัทป์ระเภทน้ีเมื่ออยูต่ามลาํพงัโดด ๆ จะ
เดาความหมายไดย้าก เช่น “s” เมื่อไปต่อทา้ยคาํนาม hats, pens จะแสดงความหมายเป็นพหพูจน์ หรอืเมื่อนําไป
ต่อทา้ยคาํกรยิา เชน่ walks ในประโยค She walks home. กจ็ะหมายความวา่ การกระทาํนัน้ทาํอยูเ่ป็นประจาํ เป็นตน้ 

2.3  ความหมายจากการเรยีงคํา (Syntactic Meaning) ไดแ้ก่ ความหมายทีเ่ปลีย่นแปลงไปตาม       
การเรยีงลาํดบัคาํ เชน่  boathouse หมายถงึ อู่เรอื แตกต่างจาก houseboat หมายถงึ เรอืทีท่าํเป็นบา้น 
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2.4  ความหมายตามเสยีงขึน้ลง (Intonational Meaning) ไดแ้ก่ ความหมายของคาํทีเ่ปลีย่นไปตามเสยีง
ขึน้ลงทีผู่พ้ดูเปลง่ออกมา ไมว่า่จะเป็นเสยีงทีม่พียางคเ์ดยีว หรอืมากกวา่ เชน่ Fire กบั Fire  คาํแรกเป็นการบอกเลา่   
ทีอ่าจทาํใหผู้ฟ้งตกใจมากหรอืน้อยั  แลว้แต่น้ําหนกัของเสยีงทีเ่ปลง่ออกมา สว่นคาํหลงัเป็นคาํถามเป็นเชงิไมแ่น่ใจจากผูฟ้งั 
   3.   ขอบเขตของการใชค้าํ (Distribution) จาํแนกออกเป็น 

3.1  ขอบเขตทางดา้นไวยากรณ์ เช่น ในภาษาองักฤษการเรยีงลาํดบัคาํ (Word Order) หรอืตําแหน่ง
ของคาํทีอ่ยูใ่นประโยคทีแ่ตกต่างกนั ทาํใหค้าํนัน้มคีวามหมายแตกต่างกนัออกไปดว้ย ดงัประโยคต่อไปน้ี 
  This man is brave. (คาํนาม) แปลวา่ คนผูช้าย 
  They man the ship. (คาํกรยิา) แปลวา่ บงัคบั 
  We need more man-power. (คาํคุณศพัท)์ แปลวา่ กาํลงัคน 
       3.2  ขอบเขตของภาษาพดูและภาษาเขยีน คาํบางคาํใชใ้นภาษาพดูเท่านัน้ แต่คาํบางคาํกใ็ชภ้าษาเขยีน
โดยเฉพาะ 
       3.3  ขอบเขตของภาษาในแต่ละทอ้งถิน่ การใชค้ําศพัทบ์างคํามคีวามหมายแตกต่างกนัไปในแต่ละ
ทอ้งถิน่ และแมแ้ต่ภายในประเทศเดยีวกนักย็งัมภีาษาทอ้งถิน่ทีแ่ตกต่างกนัไป 
 กล่าวโดยสรุป องคป์ระกอบของคาํศพัทภ์าษาองักฤษม ี3 ประการ คอื รปูคาํ ความหมายและขอบเขตของการ
ใชค้าํ ในดา้นของความหมาย นอกจากจะมคีวามหมายตามพจนานุกรมแลว้ ยงัมคีวามหมายทางไวยากรณ์ ความหมาย
จากการเรยีงคาํ และความหมายจากการออกเสยีงขึน้ลงของคาํพดู สว่นในดา้นของขอบเขตของการใชค้าํ แบ่งออกเป็น
ขอบเขตของการเรยีงลาํดบัคาํ ขอบเขตของภาษาพดูและภาษาเขยีน และขอบเขตของภาษาในแต่ละทอ้งถิน่ 
  

1.5  หลกัการเลือกคาํศพัทภ์าษาองักฤษเพ่ือนํามาสอน 
จากงานวจิยัของนนัทพร คชศริพิงศ ์(2541 : 79 ) กลา่วถงึการเลอืกคาํศพัทภ์าษาองักฤษ วา่ควรเลอืกคาํ 

ศพัทท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัประสบการณ์ทีใ่กลต้วัเดก็ทีส่ดุมาสอน หวัใจของการสอนคาํศพัทอ์ยูท่ีก่ารฝึกซํ้าจนผูเ้รยีนสามารถนํ
คาํศพัทไ์ปใชใ้นสถานการณ์ทีต่อ้งการไดอ้ยา่งคลอ่งแคลว่โดยอตัโนมตั ิ

แมค็กี ้ (Mackey.1997 : 176-190) และศธิร  แสงธนู (2541 : 13 – 14) ไดใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัหลกัการใน
การเลอืกคาํศพัทม์าสอนนกัเรยีนดงัน้ี 
 1.  คาํศพัทท์ีป่รากฎบ่อย (Frequency) หมายถงึ คาํศพัทท์ีป่รากฏบ่อยในหนงัสอื เป็นคาํศพัทท์ีน่กัเรยีนตอ้ง
รูจ้กั จงึจาํเป็นตอ้งนํามาสอนเพือ่ใหน้กัเรยีนรูแ้ละใชไ้ดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 2.  อตัราความถีข่องคาํศพัทจ์ากหนงัสอืต่าง ๆ สงู (Range) หมายถงึ จาํนวนหนงัสอืทีนํ่ามาใชใ้นการนบั
ความถี ่ ยิง่ใชห้นงัสอืจาํนวนมากเท่าไร บญัชคีวามถีย่ิง่มคีุณค่ามากเท่านัน้ เพราะคาํทีจ่ะหาไดจ้ากหลายแหล่งยอ่มมี
ความสาํคญัมากกวา่คาํทีจ่ะพบเฉพาะในหนงัสอืเลม่ใดเล่มหน่ึงอยา่งเดยีว แมว้า่ความถีข่องคาํศพัทท์ีพ่บในหนงัสอืเล่ม
นัน้ ๆ จะมมีากกต็าม 
 3.  สถานการณ์หรอืสภาวะในขณะนัน้ (Availability) คาํศพัทท์ีเ่ลอืกมาใชไ้มไ่ดข้ึน้อยูก่บัความถีเ่พยีงอยา่ง
เดยีว ตอ้งพจิารณาถงึสถานการณ์ดว้ย เช่น คาํวา่ blackboard ถา้เกีย่วกบัหอ้งเรยีนครตูอ้งใชค้าํน้ี แมจ้ะเป็นคาํทีไ่ม่
ปรากฏบอ่ยทีอ่ื่น 
 4.  คาํทีค่รอบคลุมคาํไดห้ลายอยา่ง (Coverage) หมายถงึ คาํทีส่ามารถครอบคลุมความหมายไดห้ลายอยา่ง 
หรอืสามารถใชค้าํอื่นแทนได ้



 

 

9 

 5.  คาํทีเ่รยีนรูไ้ดง้า่ย (Leamability) หมายถงึ คาํทีส่ามารถเรยีนรูไ้ดง้า่ย เช่น คาํทีค่ลา้ยกบัภาษาเดมิ มี
ความหมายชดัเจน สัน้ จาํงา่ย 
 หลกัการดงักล่าวสอดคลอ้งกบั ลาโด (Lado. 1996 : 119 – 120) เป็นสว่นใหญ่ เวน้บางขอ้ทีล่าโดไดเ้สนอ
เพิม่เตมิไวด้งัน้ี 

1. ควรเป็นคาํศพัทท์ีม่คีวามสมัพนัธก์บัประสบการณ์และความสนใจของผูเ้รยีน 
2. ควรมปีรมิาณของตวัอกัษรในคาํศพัทเ์หมาะสมกบัระดบัอายุ และสตปิญญาของผูเ้รยีนั  เชน่ ในระดบั 

ประถมศกึษาตอนตน้ กค็วรนําคาํศพัทส์ ัน้ ๆ มาสอน 
3. ไม่ควรมคีําศพัท์มากเกนิไปหรอืน้อยเกนิไปในบทเรยีนหน่ึง ๆ แต่ควรเหมาะสมกบัวุฒภิาวะทาง

สตปิญญาของผูเ้รยีนั  
4. ควรเป็นคาํศพัทท์ีน่กัเรยีนมโีอกาสนําไปใชใ้นชวีติประจาํวนั เช่น นําไปพดูสนทนาหรอืพบเหน็คาํศพัท์

นัน้ตามปายโฆษณา้  เป็นตน้ 
กล่าวโดยสรุป การเลอืกคําศพัทเ์พื่อนํามาสอนผูเ้รยีนนัน้ ควรเป็นคําศพัท์ทีอ่ยู่ใกลต้วัและเป็นคําศพัท์ที่

ปรากฏบ่อย นอกจากน้ีคําศพัทท์ีจ่ะนํามาสอนนัน้ตอ้งเหมาะสมกบัวยัและระดบัความสามารถของผูเ้รยีน อกีทัง้ยงั
สามารถนําไปใชใ้นชวีติประจาํวนัได ้

 
1.6  วธีการสอนคาํศพัทภ์าษาองักฤษิ  
ในการสอนคาํศพัทน์ัน้มนีกัการศกึษาหลายทา่นไดเ้สนอขัน้ตอนในการสอนคาํศพัทไ์วห้ลาย 

แนวทางดว้ยกนัดงัน้ี 
 อนุภาพ  ดลโสภณ (2542 : 18) ไดเ้สนอแนะลาํดบัขัน้ในการสอนคาํศพัท ์ดงัน้ี 
 1.  พจิารณาความยากงา่ยของคาํ ครคูวรพจิารณาวา่คาํนัน้ ๆ เป็นคาํศพัทย์ากหรอืคาํศพัทง์า่ย หรอืเป็น
คาํศพัทท์ีม่ปีญหาั  ทัง้น้ีเพือ่จะไดแ้บง่แยกหาวธิใีนการสอน และทาํการฝึกใหเ้หมาะสมกบัคาํศพัทน์ัน้ 
 2.  สอนความหมาย ใหน้กัเรยีนตคีวามหมายจากภาษาองักฤษโดยตรง ควรหลกีเลีย่งการใชภ้าษาไทย โดย
อาจจะใชอุ้ปกรณ์ช่วย เช่น แผนภูม ิรปูภาพ ของจรงิ หรอืแสดงกรยิาท่าทางประกอบเพื่อใหน้กัเรยีนเขา้ใจความหมาย
อยา่งเดน่ชดัขึน้ 

3.  ฝึกการออกเสยีงคาํศพัทใ์หม ่ครเูขยีนคาํศพัทใ์หมล่งบนกระดาน อ่านใหน้กัเรยีนฟงก่อนั  และใหน้กัเรยีน
ออกเสยีงตามพรอ้มทัง้แกไ้ขถา้นกัเรยีนออกเสยีงผดิ 
 สาํหรบักลวธิใีนการสอนความหมายคาํ เพื่อหลกีเลีย่งการใชภ้าษาไทยในการสอนนัน้มวีธิกีารหลายแบบทีค่รู
จะชว่ยใหน้กัเรยีนเขา้ใจความหมายของคาํจากภาษาองักฤษโดยตรง ดงัต่อไปน้ี 
 1.  ใชค้าํศพัทท์ีน่กัเรยีนรู ้หรอืจากสิง่แวดลอ้มของนกัเรยีนมาผกูประโยค เพื่อเชื่อมโยงไปสูค่วามหมายของ
คาํศพัทใ์หม ่
 2.  ใชป้ระโยชน์ของคาํศพัทเ์ก่า เมือ่มคีวามหมายเหมอืนกนัหรอืตรงกนัขา้มกบัคาํศพัทใ์หม ่
 3.  สอนคาํศพัทใ์หม ่โดยการใชค้าํจาํกดัความหมายงา่ย ๆ 
 4.  ใชภ้าพหรอืของจรงิประกอบการอธบิายความหมาย อุปกรณ์ประเภทน้ีหามาไดง้า่ย ๆ เช่นของทีอ่ยูร่อบ
หอ้ง เครื่องแต่งกาย หรอืสว่นต่าง ๆ ของรา่งกาย หรอือาจใชภ้าพลายเสน้ การต์ูน เขยีนภาพบนกระดานดาํได ้
อุปกรณ์เหลา่น้ีจะชว่ยใหก้ารแสดงความหมายชดัเจนโดยไมต่อ้งใชค้าํแปลประกอบ 
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 5.  การแสดงทา่ทาง ครใูชก้ารแสดงทา่ทางประกอบการแสดงความหมายของคาํได ้
 6.  การใชบ้รบิทหรอืสอนใหเ้ดาความหมายจากประโยค 
 สาํหรบัการฝึกใชค้าํศพัท ์ ตอ้งฝึกในรปูประโยคเสมอ และรปูประโยคทีนํ่ามาฝึกกต็อ้งเป็นประโยคทีถู่กตอ้ง 
และใชไ้ดใ้นสถานการณ์จรงิ ประโยคทีนํ่ามาใชต้อ้งเป็นประโยคทีน่กัเรยีนรูจ้กัแลว้ สอนคาํศพัทใ์หมใ่นรปูประโยคใหม ่
ครคูวรหาวธิเีสรมิคาํศพัท ์โดยใชว้ธิกีารฝึกต่าง ๆ เชน่ 

1.  หาคาํศพัทท์ีม่คีวามหมายเหมอืนกนั 
2.  หาคาํศพัทท์ีม่คีวามหมายตรงกนัขา้ม 
3.  หาคาํศพัทท์ีม่าจากราก (root) เดยีวกนั 
4.  หาคาํศพัทท์ีม่คีวามหมายอยูใ่นกลุม่เดยีวกนั 
5.  ศกึษาชนิดของคาํ (Parts of speech) 
6.  ฝึกการเตมิวภิตัตปิจจยัั  (prefix and suffix) เขา้ไปในคาํทีน่กัเรยีนรูจ้กัแลว้ 
เดล  เอดกา้ และคนอื่นๆ (Dale Edgar and others 1999 : 46 – 52) ไดก้ลา่วถงึวธิกีารสอนคาํศพัท ์

ดงัน้ี 
 1.  นกัเรยีนในระยะเริม่เรยีน ควรจะไดเ้รยีนการออกเสยีงอยา่งถกูตอ้งและสามารถเรยีงคาํเป็นประโยคในการ
พดูไดอ้ยา่งมัน่ใจและถูกตอ้ง คาํทีไ่มม่คีวามหมายในตนเอง (function word) เช่น คาํบุพบท to, for และอื่นๆ ควรให้
ฝึกในโครงสรา้งประโยคอยา่งคลอ่งแคลว่ 
 2.  ทบทวนคําศพัทเ์ก่าเมื่อพบในโครงสรา้งประโยคใหม่ แต่สิง่ทีจ่ําเป็นคอื สอนการออกเสยีงใหม่ใน
โครงสรา้งของประโยคใหม ่
 3.  คาํศพัทท์ีน่กัเรยีนสนใจหรอือยูใ่นหวัขอ้ทีจ่ะเรยีนไมจ่าํเป็นตอ้งเรยีนทเีดยีวหมด 
 4.  คาํศพัทท์ีเ่รยีนควรจะเป็นคาํศพัทท์ีเ่ดก็ตอ้งการ เพือ่ใชใ้นชวีติประจาํวนัของเดก็ 
 5.  โดยทัว่ไปในระยะเริม่แรก ควรเรยีนคาํศพัทใ์หม ่3 – 5 คาํ และควรเพิม่ขึน้ในระดบัชัน้สงูต่อไป 
 6.  คาํศพัทใ์หม ่ 3 – 5 คาํ หมายถงึ การฝึกในแบบฝึกหดัหรอืกจิกรรมและใชใ้นการสรา้งประโยคใหมใ่น
โครงสรา้งเดมิทีเ่รยีนมา เช่น คาํวา่ hospital ถา้นกัเรยีนรูจ้กัประโยค I went to the store. กส็ามารถสรา้งประโยคใหม ่
I went to the hospital. และนกัเรยีนควรจะไดใ้ชค้าํใหมใ่นทกัษะอื่น ๆ เชน่ ฟงั พดู อ่าน เขยีน หรอืในกจิกรรมอื่น ๆ 
 7.  ในการเลอืกคาํศพัทท์ีส่าํคญัประการหน่ึง คอื เป็นคาํทีเ่จา้ของภาษาใชพ้ดูอยา่งแทจ้รงิและควรตัง้คาํถาม
อยูเ่สมอวา่นกัเรยีนจะใชพ้ดูอยา่งไร 
 8.  สิง่ทีจ่าํเป็นในการเลอืกคาํศพัท ์คอื ศพัทใ์หมใ่ชส้ิง่ทีอ่ยูใ่กลต้วั สามารถใชใ้นชวีติประจาํวนั 
 9.  ในระยะเริม่แรก คาํทีส่อนควรมภีาพประกอบหรอืการแสดงงา่ย ๆ ซึง่นกัเรยีนจะใชค้าํเหล่าน้ีในการเรยีน
สิง่ทีย่ากต่อไป 
 จากทีก่ล่าวมาสรุปไดว้า่ ในการสอนคาํศพัทน์ัน้ครคูวรสอนการออกเสยีงคาํศพัท ์สอนเขยีน สอนใหน้กัเรยีน
ทราบความหมายของคําศพัท์โดยใช้วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ เป็นสื่อเพื่อสนองเรื่องการสะกดคําและสอนให้นักเรยีนนํา
คาํศพัทไ์ปใชใ้นรปูประโยคได ้
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2.  เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้เกมคาํศพัทป์ระกอบการสอน 
2.1  ความหมายของเกมและเกมประกอบการสอน 
ดอบสนั (Dobson. 1998 : 9 – 17) ใหค้วามหมายของเกมไวว้า่ เกม หมายถงึ กจิกรรมทีส่นุกสนานมี

กฎเกณฑ ์ กตกิา กจิกรรมทีเ่ล่น มทีัง้เกมเงยีบ (Passive Games) หรอืเกมทีเ่ล่นไมต่อ้งเคลื่อนที ่ และเกมทีใ่ชค้วาม
วอ่งไว (Active Games) หรอืเกมทีต่อ้งเคลื่อนไหว เกมเหล่าน้ีขึน้อยูก่บัความวอ่งไว ความแขง็แรง การเล่นเกมมทีัง้
เล่นคนเดยีว สองคน หรอืเล่นเป็นกลุ่ม บางเกมกก็ระตุน้การทาํงานของรา่งกายและสมอง บางเกมกฝึ็กทกัษะบางสว่น
ของรา่งกายและจติใจ 

The World Book Encyclopedia (1998 : 49 - 51) ไดก้ลา่วถงึความหมายของเกมไวว้า่ เกม หมายถงึ  
เครื่องมอือยา่งหน่ึงในการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสมกบัเดก็ ช่วยในการสง่เสรมิพฒันาการเรยีนรูใ้หเ้ป็นไปตามธรรมชาต ิ เกม
หลายชนิดทําใหเ้ดก็ไดร้บัแสงแดดและอากาศบรสิุทธ ิ เกมบางอยา่งช่วยพฒันาความคดิ  สาํหรบัผูใ้หญ่ เกมเป็น
เครือ่งมอืในการผอ่นคลายความเครยีด 

วมิลรตัน์ คงภริมยช์ื่น (2540 : 21) ใหค้วามหมายของเกมประกอบการสอนไวว้า่ เกม หมายถงึ กจิกรรมการ
เล่นทีใ่หค้วามสนุกสนานเพลดิเพลนิ ช่วยฝึกทกัษะใหน้ักเรยีนเกดิความคดิรวบยอดในสิง่ทีเ่รยีน อาจมกีารแขง่ขนั
หรอืไมก่ไ็ด ้แต่จะตอ้งมกีตกิาการเลน่กาํหนดไว ้และจะตอ้งมกีารประเมนิผลความสาํเรจ็ของผูเ้ลน่ดว้ย 

 
        2.2 ประเภทและลกัษณะของเกมประกอบการสอน 

จากงานวจิยัของบาํรงุ โตรตัน์ (2540 : 148) ไดแ้บง่เกมประกอบการสอนออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คอื 
2.2.1  เกมเคลื่อนไหว (Active Games) หมายถงึ เกมทีน่กัเรยีนหรอืผูเ้ล่นตอ้งเคลื่อนไหวไปรอบๆ

หอ้งเรยีนและบางครัง้นกัเรยีนตอ้งออกเสยีงดงั 
2.2.2  เกมเงยีบ (Passive Games) หมายถงึ เกมทีผู่เ้ลน่ หรอืนกัเรยีนเล่นโดยไมต่อ้งเคลื่อนทีเ่ป็นเกมที่

เลน่แลว้ไมส่ง่เสยีงดงั 
เกมทีใ่ชป้ระกอบการสอนมลีกัษณะดงัน้ี (วรรณพร ศลิาขาว. 2540 : 160) 
      1.  ไมต่อ้งเสยีเวลาเตรยีมตวัลว่งหน้า 

2.  เลน่ไดง้า่ยแต่เป็นการสง่เสรมิความเฉลยีวฉลาด 
3.  สัน้และสามารถนําไปแทรกในบทเรยีนได ้
4.  ทาํใหน้กัเรยีนไดร้บัความสนุกสนาน แต่ครกูย็งัควบคุมชัน้ได ้
5.  ถา้มกีารเขยีนตอบในตอนหลงักไ็มต่อ้งเสยีเวลาตรวจแก ้
 

  2.3  การใช้เกมประกอบการสอน 
รสี (Reese. 1999 : 12) ไดเ้สนอแนะวธิกีารนําเกมมาประกอบกจิกรรมการเรยีนการสอนไวด้งัน้ี 
1.   ใชเ้กมนําเขา้สูบ่ทเรยีน โดยดาํเนินการ 3 ขัน้ตอน คอื 

1.1  ใชเ้กมนําเขา้สูบ่ทเรยีนโดยใชเ้กมทบทวนพืน้ฐานความรูเ้ดมิ เช่น ใชร้ปูภาพจบัคู่กบัคาํศพัท ์หรอื
แบง่กลุม่สลบักนัเตมิอกัษรทีห่ายไป 

1.2  ดาํเนินการสอน มกีารนํารปูภาพ หรอืของจรงิมาสนทนากนั มกีารนําเสนอคาํศพัท ์ และอธบิาย
ความหมายของคาํศพัท ์จากนัน้นําเสนอรปูประโยคเพือ่ฝึกพดูและเขยีน ขัน้สดุทา้ยมกีารสรปุโดยการทบทวนเช่นครนํูา
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ภาพตดิบนกระดานดาํใหน้กัเรยีนแต่ละกลุ่มสง่ตวัแทนออกไปเขยีนคาํศพัทใ์หถู้กตอ้งหรอืเตมิอกัษรทีห่ายไป หรอืเตมิ
คาํศพัทใ์หส้มัพนัธก์บัประโยค 

1.3  ฝึกหดั ครใูหน้กัเรยีนแต่งประโยค หรอืเตมิคาํทีห่ายไปของประโยค  
2.   ใชเ้กมเป็นกจิกรรมในการฝึก โดยดาํเนินการ 3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 

2.1  เตรยีมตวัผูเ้รยีน 
2.1.1  แบง่กลุม่นกัเรยีนออกเป็นกลุม่ๆ เพือ่เลน่เกม 
2.1.2  อธบิายจุดประสงคข์องการเลน่เกม วธิกีารเลน่ พรอ้มกตกิาการเลน่ และการใหค้ะแนน 

2.2  ดาํเนินการสอน เชน่ สอนคาํศพัท ์
2.2.1  สอนความหมายของคาํศพัทจ์ากภาพ ครชูภูาพ และออกเสยีงคาํศพัท ์ นกัเรยีนดภูาพและ

ออกเสยีงตาม 
2.2.2  สอนการสะกดคาํศพัทโ์ดยใชเ้กมตามสถานการณ์แต่ละบทเรยีน 
2.2.3  ใชเ้กมการฝึกแบง่นกัเรยีนเป็นกลุม่ๆ เพือ่เลน่เกม อธบิายวธิกีารเลน่ กตกิาการใหค้ะแนน 

 
2.4  ชนดของเกมประกอบการสอนิ  
เกมภาษาองักฤษมหีลายชนิด ครูควรเลอืกเกมต่างๆมาประกอบการเรยีนการสอนตามความเหมาะสม       

ใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาในบทเรยีน ซึง่มผีูแ้บง่ชนิดของเกมการสอนไวด้งัน้ี 
สงัเวยีน สฤษดกุิล (2541 : 315) ไดแ้บง่เกมทีใ่ชใ้นการสอนเป็น 7 ชนิด ดงัน้ี 
1.  Number Games เป็นเกมทีเ่กีย่วกบัการฝึกนบัตวัเลขและจาํนวน 
2.  Spelling Games เป็นเกมเกีย่วกบัการสะกดคาํ สอนคาํศพัทห์รอืเรยีงอกัษรภาษาองักฤษ 
3.  Vocabulary Games เป็นเกมคาํศพัทอ์งักฤษและออกเสยีง 
4.  Structure Practice Games เป็นเกมฝึกสรา้งประโยคและการพดูทีถ่กูตอ้ง 
5.  Pronunciation Games เป็นเกมฝึกการออกเสยีงของคาํต่างๆ 
6.  Rhyming Games เป็นเกมฝึกการออกเสยีงของคาํต่างๆ ลกัษณะสมัผสัเสยีง 
7.  Miscellaneous Games เป็นเกมการฝึกผสมผสานกนัหลายแบบ ครเูลอืกฝึกตามทีเ่หน็วา่เหมาะสมกบัวยั

และระดบันกัเรยีน 
นอกจากน้ีคณะนกัวชิาการบรษิทันานมบุ๊ีคส ์( 2543 : 15 ) ไดแ้บง่ชนิดของเกมฝึกภาษาทีใ่ชใ้น 

ระดบัประถมศกึษาเป็น 7 ชนิด ดงัน้ี 
1.  Alphabet Game เป็นเกมฝึกตวัอกัษร 
2.  Pronunciation Game เป็นเกมการฝึกการออกเสยีง 
3.  Listening and Speaking Games เป็นเกมการฝึกการฟงและการพดูั  
4.  Vocabulary Game เป็นเกมฝึกคาํศพัท ์
5.  Spelling Game เป็นเกมฝึกการสะกดคาํ 
6.  Structure Practice Game เป็นเกมฝึกไวยากรณ์ 
7.  Reading Game เป็นเกมฝึกการอ่าน 
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2.5  ชนดของเกมคาํศพัท์ิ  
ฟอง เกดิแกว้ (2538 : 137-141) ไดเ้สนอแนะเกมคาํศพัท ์ (Vocabulary Games) ทีจ่ะนํามาใชป้ระกอบการ

สอน ดงัต่อไปน้ี 
1.  Ice – breaking  activities  
2.  Bingo activities  
3.  Matching pairs activities  
4.  Crossword and word square activities  
5.  Word grouping activities  
6.  Pair work and board games  
7.  Teacher – led activities  
8.  20 square activities  
9.  Miscellaneous activities 
10.  Deaf and Dumb Spelling Game 
11.  A Spelling Bee Game 
12.  Crossword Puzzle Game 
13.  Whisper Game 
14.  Fast Thinking Game 
คณะนกัวชิาการนานมบุีคส ์( 2543 : 87 – 127 ) ไดเ้สนอแนะเกมคาํศพัทท์ีส่ามารถนํามาใชใ้นการเรยีนการ

สอนภาษาองักฤษใหน้กัเรยีนสนุกสนาน และสง่ผลใหเ้กดิความคงทนในการเรยีนรูค้ําศพัทภ์าษาองักฤษ เกมคาํศพัท์
เหลา่น้ี ไดแ้ก่  

1.  Rise and Act Game  
2.  Train Word Game  
3.  Merry – Go – Round   
4.  Build a New Word Game 
5.  Beginning Letter Word Game   
6.  Matching Picture and Word Game   
7.  Word Grouping Game   
8.  Matching a Sentence Game 
9.  A Chain Game 
ซึง่เมือ่พจิารณาตามเกณฑด์งักลา่ว มเีกมทีเ่ขา้หลกัเกณฑใ์นการใชใ้นการวจิยัครัง้น้ีคอื 
1.  Spelling Game เกมแขง่ขนัสะกดคาํทีค่รกูาํหนดให ้
2.  Deaf and Dumb Spelling เกมคนหหูนวกและคนใบส้ะกดคาํ 
3.  Build a New Word Game เกมสรา้งคาํศพัทจ์ากตวัอกัษรทีก่าํหนดให ้
4.  Bingo Game เกมบงิโก 
5.  Whisper Game เกมกระซบิ 
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6.  A Spelling Bee Game เกมแขง่สะกดคาํ 
7.  Crossword Puzzle Game เกมปรศินาอกัษรไขว ้
8.  Matching Picture and Word Game เกมจบัคูค่าํศพัทก์บัภาพ 
9.  Matching a Sentence Game เกมต่อประโยค 
10. Word Group Activity เกมหว่งยาง 
11. Fast Thinking Game เกมคดิเรว็ 
12. A Chain Game เกมลกูโซ่   
 

2.6  ความสาํคญัของการใช้เกมคาํศพัทป์ระกอบการสอน  
ครแูชงค ์(Cruickshank. 1999 : 28 – 32) กลา่วถงึความสาํคญัของการใชเ้กมประกอบการสอนดงัน้ี 
1.  ชว่ยพฒันาทกัษะทางการเรยีนของเดก็ๆ 
2.  เป็นการทบทวนวชิาทีเ่รยีนไปแลว้ 
3.  เป็นการเพิม่พนูทกัษะทีด่แีก่ผูเ้ลน่ทลีะน้อยดว้ยตวัของเขาเอง 
4.  ชว่ยเสรมิการสอนของครใูหน่้าสนใจยิง่ขึน้ และชว่ยแกไ้ขปญหาการเรยีนการสอนทีน่่าเบื่อั  
นิตยา ฤทธโิยธ ี  ( 2540 : 6 ) กล่าววา่ ความสาํคญัของการใชเ้กมช่วยใหบ้รรยากาศในการเรยีน การสอน

เป็นไปอยา่งมชีวีติชวีา สรา้งความเป็นกนัเอง ระหวา่งครแูละนกัเรยีนไดม้ากขึน้ 
เกมคําศพัท์เหล่าน้ีเป็นกจิกรรมช่วยส่งเสรมิการเรยีนรูค้ําศพัท์ใหน้ักเรยีนเกดิความคงทนในการจําคําศพัท์

ภาษาองักฤษใหด้ยีิง่ขึน้ 
ในดา้นของการใชเ้กมคําศพัท์ไดม้ผีูใ้หค้วามสาํคญัไวด้งัน้ี เกมสามารถนํามาประยุกต์ในการสอนคําศพัท ์

เพื่อใหเ้กดิความสนุกสนานในบทเรยีน และยงัสรา้งความคงทนในการเรยีนรูค้ําศพัทภ์าษาองักฤษไดด้อีกีดว้ย นิตยา 
สวุรรณศร ี( 2540 : 51 – 58 ) Jones.( 1999 : 1 – 17 ) คณะนกัวชิาการนานมบุีคส ์(2543:87-127) 

จากทีก่ล่าวมา สรุปไดว้่าในการใชเ้กมประกอบการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพ ครูผูส้อนต้องรูจ้กัเลอืกเกมให้
เหมาะสมกบัจุดมุง่หมายในการเรยีนรู ้โดยอาศยัประสบการณ์ความรู ้ความสามารถ และทกัษะในการเลอืกเกม ในการ
นําเกมมาใช ้จะตอ้งรูว้า่เกมนัน้ๆจะใชใ้นขัน้ไหน ขัน้นําเขา้สูบ่ทเรยีน ขัน้สอน และขัน้ปฏบิตั ิทีส่าํคญัตอ้งรูจ้กัใชเ้กมให้
เหมาะสมกบัเวลา โอกาส ความตอ้งการ ความสนใจ และความสามารถของนกัเรยีน ซึง่เมื่อถงึเวลาเล่นเกม ควรที่
จะแจง้ใหน้กัเรยีนทราบล่วงหน้าวา่ เกมชื่ออะไร มกีฎกตกิาการเล่นเป็นอยา่งไร รวมทัง้วธิกีาร และการปฏบิตัติวัของผู้
เลน่มจีุดมุง่หมาย ควรจะทาํอยา่งไรจนจบการแขง่ขนั  

 

3.  เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัความคงทนในการเรียนรู้คาํศพัท ์
        3.1  ความหมายของการเรียนรู้ 

ในการศกึษาความหมายของการเรยีนรูน้ัน้ ไดม้นีกัการศกึษาหลายทา่นใหค้วามหมายไวด้งัต่อไปน้ี 
ฮลิการด์ (Hilgard. 1997 : 194) อธบิายวา่ การเรยีนรู ้คอื กระบวนการเปลีย่นแปลงของกจิกรรมในการแสดงปฏกิรยิา
ตอบสนองต่อสถานการณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึง 
 กนัยา  สวุรรณแสง (2540 : 135) สรุางค ์โคว้ตระกูล (2541 : 65) และ สภุทัรา  ปิณฑะแพทย ์(2542 : 120 ) 
ไดก้ลา่วถงึความหมายของการเรยีนรูว้า่ การเรยีนรู ้คอื กระบวนการทีป่ระสบการณ์ตรงหรอืประสบการณ์ออ้ม จะทาํให้
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เกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมทีค่่อนขา้งถาวร แต่ไมร่วมถงึการเปลีย่นแปลงเน่ืองมาจากเหตุอื่น เช่น วุฒภิาวะ ความ
เจบ็ปวย่  ฤทธยิา หรอืสารเคม ี
 ถวลิ  ธาราโภชน์ และ ศรณัย ์ ดาํรสิขุ (2542 : 119) กล่าววา่ การเรยีนรูใ้นความหมายของนกัจติวทิยา คอื
การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของบุคคลทีอ่าจเป็นไดท้ัง้บวกและลบ 
 สรปุไดว้า่ การเรยีนรู ้คอื การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมทีค่อ่นขา้งถาวรซึง่เป็นผลมาจากประสบการณ์ 
 

3.2  ความหมายของความคงทนในการเรียนรู้ 
ในการศกึษาความหมายของความคงทนในการเรยีนรูไ้ดม้นีกัการศกึษาหลายทา่นไดค้วามหมายไวด้งัน้ี 

 อาดมั (Adam. 1998 :9) และชยัพร  วชิชาวุธ (2540 : 19) กล่าววา่ ความคงทนทางการเรยีนรู ้คอื การคงไว้
ซึง่ผลการเรยีนหรอืความสามารถทีจ่ะระลกึไดต่้อสิง่เรา้ทีเ่คยเรยีน หรอืเคยมปีระสบการณ์การรบัรูม้าแลว้ หลงัจากทีไ่ด้
ทิง้ระยะไวร้ะยะหน่ึง 
 กมลรตัน์  หลา้สวุงษ์ (2541 : 129) สรุปไวว้า่ ความคงทนทางการเรยีนรู ้หมายถงึ การรวบรวมประสบการณ์
ต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการเรยีนรูท้ ัง้ทางตรงและทางออ้ม 
 กล่าวโดยสรุป ความคงทนทางการเรยีนรู ้ หมายถงึความสามารถในการระลกึถงึสิง่ที่ไดเ้รยีนรูม้าแล้ว 
หลงัจากผา่นชว่งระยะเวลาหน่ึง ซึง่ความคงทนทางการเรยีนรูก้ค็อื การจาํ นัน้เอง 
 
 3.3  ความหมายของการจาํ 

การจาํเป็นสิง่ทีม่คีวามสาํคญัยิง่ต่อการเรยีนรู ้การจดจาํเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีค่นเรารบัรูม้คีวามสาํคญัอยา่ง 
ยิง่ในการดาํรงชวีติและการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม มนีกัการศกึษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของความจาํไว้
ดงัต่อไปน้ี 
 ทว ี ทอ่แกว้ (2539 :70 ) กมลรตัน์  หลา้สวุงษ์ (2541 : 128)  ประสาท อศิรปรดีา (2541 : 137)  
และสภุทัทา  ปิณฑะแพทย ์(2542 : 123) ไดใ้หค้วามหมายของการจาํวา่ การจาํหมายถงึ กระบวนการทีส่มองสามารถ
สะสมประสบการณ์ต่างๆที่ไดร้บัจากการเรยีนรูท้ ัง้ทางตรงและทางออ้ม แลว้สามารถถ่ายทอดออกมาในรปูของการ
ระลกึไดห้รอืจาํได ้
 นภดล  นพไธสง (2542 : 8) ไดก้ล่าวไวว้า่ ความจาํ เป็นพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้ภายในชวีติเช่นเดยีวกบัการ
เรยีนรู ้ความชอบ ความสนใจ จนิตนาการขัน้ตน้ ซึง่ถอืวา่เป็นพฤตกิรรมภายใน (Covert Behavior) ทีผู่อ้ื่นไมส่ามารถ
จะสงัเกตไดโ้ดยตรง การจดจาํเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีค่นเรารบัรูม้คีวามสาํคญัอยา่งยิง่ต่อการดาํรงชวีติ และการปรบัตวัให้
เขา้กบัสภาพแวดลอ้ม 
 จากเอกสารเกี่ยวกบัความหมายของการจํา สรุปไดว้่า ความจํา หมายถงึ ความสามารถในการสะสม
ประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้แล้วสามารถแสดงประสบการณ์ดงักล่าวออกมาในรูปของการระลึกได้หรือการ
แสดงออกทางพฤตกิรรม 
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        3.4  ชนดของความจาํของมนุษย์ิ  
แอตคนิสนั  และซฟิฟรนิ (ชยัพร  วชิชาวธุ. 2540 : 39 ; อา้งองิจาก Atkinson and Shiffrin. 1997) 

ธญัญะ  บุปผเวส และคณาจารยม์หาวทิยาลยัขอนแก่น (2543 : 191 – 192) ไดแ้บ่งความจาํของมนุษยอ์อกเป็น 3 
ชนิด ดงัน้ี 
 1.  ความจาํจากการรูส้กึสมัผสั (Sensory Memory) หมายถงึ การคงอยูข่องความรูส้กึสมัผสัหลงัจากเสนอสิง่
เรา้สิน้สดุลง การสมัผสัดว้ยอวยัวะรบัสมัผสัทัง้ 5 ไดแ้ก่ ห ูตา จมกู ลิน้ และผวิหนงั หรอืสว่นใดสว่นหน่ึง 
 2.  ความจาํระยะสัน้  (Short  - Term Memory)  เขยีนยอ่วา่ STM  คอืความจาํหลงัการเรยีนรูเ้ป็นความจาํที่
คงอยูใ่นระยะเวลาสัน้ ๆ ทีต่ ัง้ใจจาํหรอืใจจดจ่อต่อสิง่นัน้เท่านัน้ เมื่อไมไ่ดใ้สใ่จในสิง่เหล่านัน้แลว้ความจาํกจ็ะเลอืน
หายไป 

3.  ความจาํระยะยาว (Long – Term Memory) เขยีนยอ่วา่ LTM หมายถงึ ความจาํทีค่งทนถาวรมาก 
กวา่ความจาํระยะสัน้ ไมว่า่จะทิง้ระยะไวเ้น่ินนานเพยีงใด ถา้เมื่อตอ้งการรือ้ฟ้ืนความจาํนัน้ๆ จะระลกึออกมาไดท้นัที
และถกูตอ้ง ระบบความจาํระยะยาวน้ีเป็นระบบความจาํทีม่คีุณคา่ยิง่ เป็นความหมายหรอืความเขา้ใจในสิง่ทีต่น 
รูส้กึ เป็นการตคีวาม จงึขึน้อยูก่บัประสบการณ์เดมิ ความสนใจและความเชื่อของแต่ละคน 
  
        3.5  ทฤษฎีความจาํ 

แอตคนิสนั และชฟิฟรนิ (ชยัพร  วชิชาวุธ . 2540 : 71 – 72 ; อา้งองิจาก Atkinson and Shiffrin. 1997) ได้
กล่าวถงึทฤษฎคีวามจาํสองกระบวนการ ซึง่มใีจความวา่ ความจาํระยะสัน้ เป็นความจาํชัว่คราว สิง่ใดกต็ามถา้อยูใ่น
ความจําระยะสัน้ ต้องไดร้บัการทบทวนทุกสิง่ทีเ่ขา้มาอยู่ในความจําระยะสัน้ ดงันัน้จํานวนสิง่ของที่เราจะจําไดใ้น
ความจาํระยะสัน้จงึมจีาํกดั เช่น ถา้เป็นชื่อคน เราอาจทบทวนไดเ้พยีง 3 ถงึ 4 ชื่อในช่วงระยะเวลาหน่ึง การทบทวน
ช่วยปองกนัไมใ่หค้วามจาํสลายตวั้ ไปจากความจาํระยะสัน้ และสิง่ใดกต็ามถา้อยูใ่นความจาํระยะสัน้เป็นระยะเวลานาน 
ยิง่นานเท่าใด สิง่นัน้กจ็ะมโีอกาสฝงตวัในความจาํระยะยาวมากยิง่ขึน้ั  ถา้เราจาํสิง่ใดไวใ้นความจาํระยะยาว สิง่นัน้กจ็ะ
ตดิอยูใ่นความจาํตลอดไป กลายเป็นความจาํทีถ่าวร ซึง่สามารถทีจ่ะรือ้ฟ้ืนขึน้มาได ้ซึง่ความจาํระยะยาวทีก่ล่าวถงึใน
ทฤษฎคีวามจําสองกระบวนการกค็อื ความคงทนในการเรยีนรูน้ัน่เอง สว่นช่วงระยะเวลาทีค่วามจาํระยะสัน้จะฝงตวัั

กลายเป็นความจาํระยะยาว หรอืความคงทนในการจาํนัน้ จะใชเ้วลาประมาณ 14 วนั หรอื 2 สปัดาห ์ ซึง่อาจแสดง
กระบวนการของความจาํระยะสัน้กบักระบวนการความจาํระยะยาว เป็นแผนภมูไิดด้งัภาพประกอบ 
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                                                                   การทบทวน 
 
              

ความจาํระยะสัน้ 
                   สิง่เรา้                                                        การฝงตวัั                  ความจาํระยะยาว 
 
          
                                                          สลาย 
                                                           ตวั 

 
           ลมื 

 
 

                   ภาพประกอบ 1 แผนภมูแิสดงทฤษฎคีวามจาํสองกระบวนการ 
        (ชยัพร  วชิชาวธุ. 2540) 
 

กาเย ่(Gagne. 1994 : 27-36) ไดอ้ธบิายขัน้ตอนของกระบวนการเรยีนรูแ้ละการจาํพอสรปุได ้ดงัน้ี 
1.  การจงูใจ (Motivation Phase)  เป็นการชกัจงูใหผู้เ้รยีนอยากเรยีนรู ้
2.  การทาํความเขา้ใจ (Apprehending Phase) เป็นขัน้ทีผู่เ้รยีนสามารถเขา้ใจสถานการณทีเ่ป็นสิง่เรา้ 
3.  การเรยีนรูป้รุงแต่งสิง่ทีเ่รยีนรูไ้วเ้ป็นความจํา (Acquisition Phase) ขัน้น้ีจะมกีารเปลีย่นแปลงเป็น

ความสามารถอยา่งใหมเ่กดิขึน้ 
4.  ความสามารถในการสะสมสิง่เรา้เกบ็ไวใ้นความจาํ (Retention Phase) ขัน้น้ีเป็นการนําสิง่ทีเ่รยีนรู ้

ไปเกบ็ไวใ้นสว่นของความจาํชว่งเวลาหน่ึง 
5.  การรือ้ฟ้ืน (Recall Phase) ขัน้น้ีเป็นการเอาสิง่ทีเ่รยีนรูไ้ปแลว้และเกบ็เอาไวน้ัน้ ออกมาใชใ้น 

ลกัษณะของการกระทาํทีส่งัเกตได ้
6.  การสรปุหลกัการ (Generalization Phase) ขัน้น้ีเป็นความสามารถทีใ่ชใ้นสิง่ทีเ่รยีนรูไ้ปแลว้ 

ไปประยกุตก์บัสิง่เรา้ใหมท่ีป่ระสบมา 
7.  การลงมอืปฏบิตั ิ (Performance Phase) เป็นการแสดงพฤตกิรรมทีแ่สดงออกถงึการเรยีนรู ้
8.  การสรา้งผลยอ้นกลบั (Feedback Phase) ขัน้น้ีผูร้บัทราบผลการเรยีนรู ้ถา้ขัน้ทาํความเขา้ใจและ 

การเรยีนรูไ้มด่ ี ขัน้การจํากจ็ะลดลงหรอืจําไมไ่ดเ้ลยจากกระบวนการเรยีนรูแ้สดงใหเ้หน็ว่า คนเราจะจาํสิง่ทีเ่รยีนมา
ไดม้ากน้อยเพยีงใด ขึน้อยูก่บักระบวนการเรยีนรู ้วา่จะช่วยใหเ้กดิความจาํระยะยาวแก่ผูเ้รยีนไดด้เีพยีงใดนัน้ขึน้อยูก่บั
การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนดงั น้ีคอื 
           1.  การจดับทเรยีนใหม้คีวามหมาย ( Meaningfulness ) เชน่ 
               1.1  การสรา้งสือ่สมัพนัธ ์ (Mediation) 
               1.2  การจดัระบบไวล้ว่งหน้า (Advance Organization) 
               1.3  การจดัลาํดบัชัน้ (Hierrachial Structure) 
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               1.4  การจดัเขา้หมวดหมู ่(Organization) 
           2.  การจดัสถานการณ์การเรยีนรู ้(Management of Learning) ซึง่ทาํไดด้งัน้ี 
               2.1  การนึกถงึสิง่ทีเ่รยีนในขณะทีเ่รยีนอยู ่(Recall During Practice) 
               2.2  การเรยีนเพิม่เตมิ (Over Learning) 
               2.3  การทบทวนบทเรยีน (Periodical Reviews) 
               2.4  การจาํอยา่งมหีลกัเกณฑ ์(Logical Memory) 
               2.5  การทอ่งจาํ (Recitation) 
               2.6  การใชจ้นิตนาการ (Imaginary)  

นอกจากกจิกรรมสง่เสรมิการจาํดงักล่าวแลว้  สชุา  จนัทรเ์อม (2542) ไดแ้นะนําวธิเีรยีนทีท่าํใหล้มืน้อยทีส่ดุ 
พอสรปุได ้ดงัน้ี 

1.  พยายามทาํใหส้ิง่ทีเ่รยีนมคีวามหมาย เพราะคนเราจะลมืสิง่ทีม่คีวามหมายและความสาํคญัไดย้าก 
2.  เรยีนใหเ้กดิขัน้ทีจ่าํไดห้มด เมือ่คดิสิง่น้ีในเวลาต่อไปยงัจาํไดม้าก 
3.  แยกแยะสิง่ทีเ่รยีนเพือ่ใหเ้หน็วา่แต่ละตอนมคีวามหมายอยา่งไร ถา้เรยีนไปโดยไมพ่จิารณาเหตุผลของแต่

ละตอนจะทาํใหล้มืงา่ย 
4.  ผูเ้รยีนมสีว่นรว่มในกระบวนการเรยีนรู ้ไมไ่ดเ้พยีงแต่รบัฟงเฉยๆั  แต่ตดิตามไปดว้ย 
5.  เมือ่เรยีนจบไปแลว้ตอนหน่ึงๆ ควรพกัสกัครูแ่ลว้จงึเรยีนต่อไป ทาํใหค้วามคดิไมป่ะปนกนั 

             6.  หมัน่ทบทวนในสิง่ทีเ่รยีนไปแลว้บอ่ยๆ จะทาํใหจ้าํแมน่ยาํยิง่ขึน้ 
 
        3.6  ปัจจยัท่ีมีอทธพลตอการจาํิ ิ ่  

การทีน่กัเรยีนจะจดจาํสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูห้รอืมปีระสบการณ์ไดม้ากน้อยเพยีงใดนัน้ขึน้อยูก่บัปจจยัหลายั  
ประการ ดงัทีม่ผีูใ้หค้วามคดิเหน็ไวค้อื 
 อจัฉรา  สขุารมณ์ (2542 : 72)  ไดก้ลา่วถงึปจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการจาํั  ดงัน้ี 
 1.  สตปิญญาั  การจาํจะเกีย่วกบัสตปิญญามากั  โดยเฉพาะความเขา้ใจทางดา้นภาษาและความสามารถในการ
แกป้ญหาั  คนทีม่คีวามสามารถในการแกป้ญหาและความคดิรเิริม่ต่างั  ๆ ยอ่มตอ้งเป็นผูท้ีม่คีวามจาํดดีว้ย 
 2.  ปฏกิริยิาทางอารมณ์ ซึง่เกดิขึน้ในประสบการณ์แต่ละอยา่งจะมผีลต่อการจาํดว้ย เช่น สิง่ทาํใหด้ใีจสดุขดี
หรอืเป็นทุกขแ์สนสาหสั ยอ่มจะทาํใหจ้าํไดเ้ป็นเวลานาน 
 3.  ความสนใจ เรามคีวามสนใจอย่างหน่ึงย่อมจดจําเรื่องนัน้ไดไ้ม่ยากนัก สิง่ที่เราเหน็ว่าปราศจาก
ความสาํคญั ถา้ไมส่นใจกจ็ะทาํใหล้มืเรือ่งนัน้เรว็ขึน้ 
 ถงึอย่างไรกต็าม การจําสิง่ต่าง ๆ กย็อ่มมกีารลมืไปบา้ง เพราะในแต่ละวนันัน้มกีารเรยีนรูใ้นสิง่ต่าง ๆ 
มากมาย ไดม้ผีูศ้กึษาถงึการจาํและการลมื พบวา่ การจาํนัน้ขึน้อยูก่บัเวลาดว้ยคอืเมื่อเวลาผ่านไปนานเขา้ การจาํกจ็ะ
ลดลงหรอืจาํนวนทีจ่ะลมืจะมากขึน้ 
 กมลรตัน์  หลา้สวุงษ์ (2542 : 254) ไดก้ลา่วถงึปจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการจาํั  ดงัน้ี 
 1.  ทศันคตแิละความในใจ ถา้ผูเ้รยีนมทีศันคตทิีด่ต่ีอสิง่ใดและมคีวามสนใจจดจ่ออยูก่บัสิง่ใด กจ็ะทาํใหจ้ดจาํ
สิง่นัน้ไดอ้ยา่งแมน่ยาํและเป็นเวลานาน ๆ 
 2.  การฝึกฝน ถา้ผูเ้รยีนฝึกฝนทบทวนในสิง่ทีเ่รยีนอยูเ่สมอ กจ็ะทาํใหส้ามารถจดจาํสิง่นัน้ไดเ้ป็นเวลานาน 
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 3.  ระยะเวลา หากทิง้ระยะหลงัจากการเรยีนรูไ้ปเป็นระยะเวลานาน ๆ กจ็ะทาํใหจ้าํในสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูไ้ปไดน้้อย 
หรอืบางครัง้อาจลมืไปเลยกไ็ด ้
 สรปุไดว้า่ ปจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการจาํั  ไดแ้ก่ สตปิญญาั  ความสนใจ ทศันคต ิระยะเวลาหลงัจากเกดิการเรยีนรู ้
และการฝึกฝนทบทวนสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูม้าแลว้ 
 
       3.7  การวดัความคงทนในการเรียนรู้ 

หลงัจากทีผู่เ้รยีนไดเ้รยีนรูส้ ิง่ต่าง ๆ ไปแลว้นัน้ ผูเ้รยีนจะยงัสามารถคงไวซ้ึง่ผลการเรยีนรูห้รอืไมน่ัน้ ไดม้ ี
นกัการศกึษากลา่วถงึวธิวีดัความคงทนในการเรยีนรู ้ดงัน้ี 
 กมลรตัน์ หลา้สวุงษ์ (2542 : 242 – 248) ไดก้ล่าวถงึการวดัความคงทนในการเรยีนรูว้า่เมื่อผูเ้รยีนไดเ้รยีนรู้
แลว้จะมกีารคงไวซ้ึง่ผลการเรยีนรู ้หรอืสามารถระลกึไดต่้อสิง่เรา้ทีเ่คยไดเ้รยีนหรอืมปีระสบการณ์รบัรูม้าแลว้ โดยจะทิง้
ไวส้กัระยะหน่ึงแลว้จงึทาํการวดัจงึเรยีกวา่ การวดัความคงทนในการเรยีนรูห้รอืการทดสอบความจาํ ซึง่มวีธิกีารวดัอยู ่
3 วธิ ีคอื 
 1.  การจาํได ้(Recognition) เป็นการทดสอบความจาํ โดยการปรากฏสิง่เรา้ทีเ่คยประสบมาแลว้ในอดตีปะปน
กบัสิง่เรา้ใหม ่ๆ แลว้ใหช้ีว้า่สิง่เรา้ใดเป็นสิง่เรา้เดมิไดถู้กตอ้งเช่น การชีต้วัผูต้อ้งหาบนโรงพกั โดยปะปนอยูก่บับุคคลที่
ไมเ่กีย่วขอ้งกบัเหตุการณ์นัน้ๆ 
 2.  การระลกึได ้ (Recall) เป็นการดงึความจาํถงึสิง่ทีเ่คยประสบมาในอดตีไดโ้ดยไมม่สีิง่เรา้ทีเ่คยประสบมา
ปรากฏใหเ้หน็ 

3.  การเรยีนซํ้า (Relearning) หมายถงึ การทาํซํ้าๆ หรอืเสนอสิง่เรา้ซํ้าๆในการเรยีนรู ้การเรยีนรูแ้บบน้ีมกัใช้
วดัดว้ยเวลาหรอืจาํนวนครัง้ การวดัความจาํโดยการเรยีนซํ้าน้ีวดัไดเ้รว็กวา่การจาํไดแ้ละการระลกึได ้กลา่วคอื ความจาํ
บางอยา่งเหลอืน้อยจนไมอ่าจวดัไดด้ว้ยวธิกีารจาํหรอืการระลกึ แต่เมือ่ใชว้ธิกีารเรยีนซํ้ากจ็ะพบวา่ยงัมคีวามจาํเหลอือยู ่
เช่น เมื่อเยาวว์ยัเราเรยีนรูก้ารท่องอาขยานบทหน่ึงถงึ 10 ครัง้จงึจาํได ้ ครัน้โตขึน้เราคดิวา่ลมืบทอาขยานนัน้ไปแลว้ 
แต่ถา้ตอ้งการเรยีนรูใ้หมจ่ะใชร้ะยะเวลาในการทอ่งจาํเพยีง 5 ครัง้ หรอืน้อยกวา่ 10 ครัง้ กส็ามารถจาํได ้ 

อยา่งไรกต็ามแมจ้ะเป็นการเรยีนซํ้า แต่หากสิง่ทีเ่รยีนเป็นสิง่ทีไ่มม่คีวามหมายและไมเ่ป็นประโยชน์ต่อผูเ้รยีน
แลว้ ความจาํจะลดลงไปมาก ดงัเช่น เอบบงิเฮาส ์(ชยัพร วชิชาวุธ. 2540 : 23–27 ; อา้งองิจาก  Ebbinghaus. 1997)
ไดท้าํการทดลองกบัตวัเอง โดยพยายามจาํคาํทีไ่รค้วามหมายครัง้ละหลายๆพยางค ์แลว้ปล่อยเวลาใหล้่วงเลยไปจนไม่
สามารถนึกพยางคไ์รค้วามหมายเหลา่นัน้ไดทุ้กพยางค ์จากนัน้เอบบงิเฮาสไ์ดอ่้านพยางคไ์รค้วามหมายนัน้ซํ้าจนไดอ้กี 
ซึง่ไดพ้บว่าความจําทีว่ดัจากการเรยีนซํ้าน้ีลดลงอยา่งรวดเรว็ ในระยะแรกๆ หลงัจากนัน้ความจําค่อยๆ หายไปทลีะ
น้อย (ดภูาพประกอบ 2)   
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เปอรเ์ซน็ตท่ี์จาํได้ 
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ชวงความจาํ่  (วนั) 
 
      ภาพประกอบ 2 การทดลองกบัตนเอง โดยพยายามจาํคาํทีไ่รค้วามหมายครัง้ละ หลาย ๆ พยางคข์องเอบบงิเฮาส ์ 
(ชยัพร  วชิชาวธุ. 2540) 
 
 จากภาพประกอบ 2 จะเหน็วา่ ความจาํจะสญูหายไปอยา่งรวดเรว็ในระยะเวลา 20 นาทแีรกจนถงึ 9 ชัว่โมง
แรก กล่าวคอื เวลาผ่านไป 20 นาท ีความจาํจะลดลงเหลอืน้อยกวา่รอ้ยละ 60 เมื่อเวลาผ่านไป 1 ชัว่โมงความจาํจะ

ระลกึได้ทนัที 
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ลดลงเหลอืน้อยกวา่รอ้ยละ 50 และเหลอืน้อยกวา่รอ้ยละ 40 เมื่อเวลาผ่านไป 9 ชัว่โมงแรก จากนัน้จะค่อย ๆ ลด
หายไปเรือ่ย จนถงึประมาณรอ้ยละ 20 ในเวลา 31 วนั 
 จากการศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วกบัความคงทนทางการเรยีนรู ้ สรุปไดว้า่ ความคงทนทางการเรยีนรูเ้ป็นสิง่ทีม่ ี
ประโยชน์ต่อผูเ้รยีน เพราะหากผูเ้รยีนจําสิง่ที่เรยีนรูไ้ปแลว้ไดอ้ย่างดกีจ็ะนําสิง่ที่เรยีนรูอ้อกมาใชป้ระโยชน์ไดต้าม
ตอ้งการ การเรยีนรูค้าํศพัทซ์ึง่นกัเรยีนจะตอ้งจดจาํคาํศพัท ์เพื่อนําคาํศพัทไ์ปใชป้ระโยชน์ในดา้นการฟงั พดู อ่าน และ
เขยีนต่อไป แต่ความคงทนในการเรยีนรูน้ัน้มสีว่นสมัพนัธก์บักจิกรรมการเรยีนการสอน ถา้นักเรยีนไดร้บัการสอนที่
สรา้งความเขา้ใจ และฝึกทกัษะอย่างพอเพยีงแลว้จะทําใหเ้กดิความคงทนทางการเรยีนรู ้ ไดอ้ธบิายไวว้่า โดยช่วง
ระยะเวลาทีค่วามจาํระยะสัน้จะฝงตวักลายเป็นความจาํระยะยาวหรอืความคงทนในการเรยีนรูจ้ะใชเ้วลาประมานั 14วนั 
การวดัความคงทนในการเรยีนรูม้ ี3 วธิคีอื การจาํได ้การระลกึได ้และการเรยีนซํ้า 
         

4.   งานวจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้เกมคาํศพัทป์ระกอบการสอนแลิ ะความคงทนในการเรียน
คาํศพัท ์

4.1  งานวจยัตางประเทศิ ่  
พนิเตอร ์(Pinter. 1998 : 710 – A – 711 – A) ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบผลการเรยีนสะกดคาํ ซึง่สอนโดยใช ้

เกมคาํศพัทแ์ละสอนตามตํารากบันกัเรยีนระดบั 3 จาํนวน 94 คน หลงัการทดลองสามสปัดาห ์ไดท้าํการทดสอบเพื่อ
หาความคงทนในการจํา ผลการทดลองปรากฎว่ากลุ่มทีเ่รยีนโดยใชเ้กมคําศพัทม์คีวามคงทนในการจําสงูกว่ากลุ่มที่
เรยีนจากการสอนตามตาํรา 

ดกิเกอรส์นั (Dickerson. 1997 : 6456 –A) ทดลองเปรยีบเทยีบการจาํคาํศพัทข์องนกัเรยีนระดบั1โดยใชเ้กม 
เคลื่อนไหว (Active Games) เกมเงยีบ (Passive Games) และกจิกรรมปกต ิ (Traditional Activity) กลุ่มตวัอยา่งเป็น
นกัเรยีนระดบั 1 จาํนวน 274 คน เป็นนกัเรยีนหญงิ 128 คน นกัเรยีนชาย 146 คน แต่ละกลุ่มไดร้บัการปฏบิตัดิงัน้ี 
กลุ่มทีใ่ชเ้กมเคลื่อนไหว จะเล่นโดยมกีารเคลื่อนไหวสว่นต่างๆของรา่งกาย กลุ่มทีใ่ชเ้กมเงยีบจะเล่นโดยใชบ้ตัรคาํและ
กระดานดาํ กลุม่ทีใ่ชก้จิกรรมปกตใิชส้มดุแบบฝึกหดั ผลการทดลองปรากฎวา่ 
 1.  กลุ่มทีใ่ชเ้กมการเคลื่อนไหวมผีลสมัฤทธใินการจาํคาํศพัทส์งูกวา่กลุ่มทีใ่ชเ้กมเงยีบ และกลุ่มทีใ่ชก้จิกรรม
ปกต ิ
 2.  กลุม่ทีใ่ชเ้กมเงยีบมผีลสมัฤทธใินการจาํคาํศพัทส์งูกวา่กลุม่ทีใ่ชก้จิกรรมปกต ิ
 3.  นกัเรยีนชายและนกัเรยีนหญงิในกลุ่มทีใ่ชเ้กมเคลื่อนไหวมผีลสมัฤทธใ์นการจาํสงูกว่านักเรยีนชายและ
นกัเรยีนหญงิในกลุม่ทีใ่ชเ้กมเงยีบ 
 4. นักเรยีนชายและนกัเรยีนหญงิในกลุ่มทีใ่ชเ้กมเงยีบมผีลสมัฤทธใินการจาํคาํศพัทส์งูกวา่นกัเรยีนชายและ
นกัเรยีนหญงิในกลุม่ทีใ่ชก้จิกรรมปกต ิ

 5. ในกลุม่ทดลองทัง้ 3 กลุม่ มผีลสมัฤทธใินการจาํคาํศพัทร์ะหวา่งนกัเรยีนชายและนกัเรยีนหญงิไมแ่ตกต่างกนั 
 

4.2  งานวจยัในประเทศิ  
 สนัทดั  หอมสมบตั ิ(2542 : บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธแิละความคงทนในการเรยีนรูค้าํศพัท์
วชิาภาษาองักฤษ ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 จากการสอนทีใ่ชแ้บบฝึกที่มเีกมประกอบและการสอนทีใ่ช้
แบบฝึกหดัตามคูม่อืคร ูกลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีก่ําลงัเรยีนในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2543 
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โรงเรยีนเชกา อาํเภอเชกา จงัหวดัหนองคาย จาํนวน 53 คน กลุ่มทดลอง 30 คน เรยีนจากการสอนทีใ่ชแ้บบฝึกหดัทีม่ ี
เกม กลุ่มควบคุม 23 คน เรยีนจากการสอนทีใ่ชแ้บบฝึกหดัตามคู่มอืคร ู ผลการทดลองปรากฏวา่ผลสมัฤทธใินการ
เรยีนรูค้าํศพัทว์ชิาภาษาองักฤษของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคุม แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 ปราโมทย ์  บุญมสูกิ (2543 : 79) ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธแิละความคงทนในการเรยีนรูค้าํศพัทว์ชิา
ภาษาองักฤษระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6 จากการสอนโดยใชแ้บบฝึกหดัทีม่เีกมและไมม่เีกมประกอบ กลุ่มตวัอยา่ง
เป็นนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 จาํนวน 60คน โดยแบง่เป็นกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคุม กลุม่ละ 30 คน ผลการวจิยั
พบวา่นกัเรยีนทีเ่รยีนจากการสอนโดยใชแ้บบฝึกหดัทีม่เีกมประกอบ มผีลสมัฤทธใินการเรยีนรูค้าํศพัทส์งูกวา่นกัเรยีนที่
เรยีนจากการสอนโดยใชแ้บบฝึกหดัทีไ่มม่เีกมประกอบ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ นกัเรยีนทีเ่รยีนจาก
การสอนโดยใชแ้บบฝึกหดัทีไ่มม่เีกมประกอบอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 นนัทพร  คชศริพิงษ์ (2541 : 169) ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธแิละความคงทนในการเรยีนรูค้าํศพัทว์ชิา
ภาษาองักฤษ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1 จากการสอนโดยใชแ้บบฝึกหดัทีม่เีกมและไมม่เีกมประกอบ กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้น
การทดลอง ไดแ้ก่ นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 1 จาํนวน 60 คน โรงเรยีนวเิชยีรกลิน่สุคนธอุ์ปถมัภ์ จงัหวดั
พระนครศรอียุธยา แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มทดลองเรยีนจากการสอนโดยใชแ้บบฝึกหดัที่มเีกม
ประกอบ กลุ่มควบคุมเรยีนจากการสอนโดยใชแ้บบฝึกหดัทีไ่ม่มเีกมประกอบ ผลการทดลองปรากฏว่าผลสมัฤทธิ
ทางการเรยีนรูค้าํศพัทว์ชิาภาษาองักฤษแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 แต่เมื่อทิง้ช่วงไป 2 สปัดาห ์
ความคงทนในการเรยีนรูค้าํศพัทไ์มแ่ตกต่างกนั 
 สนัต ิ  แสงสกุ (2542 a : บทคดัยอ่) ไดท้าํการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธแิละความคงทนในการเรยีนรูค้าํศพัท์
วชิาภาษาองักฤษ ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 5 ระหวา่งการสอนโดยใชเ้กมกบัการสอนปกต ิพบวา่ นกัเรยีนที่
ไดร้บัการสอนโดยใชเ้กมมผีลสมัฤทธแิละความคงทนทางการเรยีนรูส้งูกว่านักเรยีนที่ได้รบัการสอนตามปกตอิย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
  ผลจากการศึกษางานวิจยัทัง้ในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวกบัการจดัการเรียนการสอนและวิธีสอน
คาํศพัทโ์ดยใชเ้กมประกอบการสอน แสดงใหเ้หน็วา่การใชเ้กมประกอบการสอนจะสง่ผลต่อการเรยีนรูข้องนกัเรยีนใหด้ี
ยิง่ขึน้ กล่าวคอื สามารถทาํใหน้กัเรยีนเขา้ใจบทเรยีนไดด้แีละมแีนวโน้มทีจ่ะทาํใหน้กัเรยีนมคีวามคงทนในการเรยีนรู้
คาํศพัทภ์าษาองักฤษไดด้ยีิง่ขึน้ 
  
 
                                                
 
 
 
 
 



บทที 3 
วธีดาํเนนการศึกษาค้นคว้าิ ิ  

 
 ศกึษาผลของการใชเ้กมประกอบการสอนภาษาองักฤษเพือ่สรา้งความคงทนในการเรยีนรูค้าํศพัทใ์นระดบั
ประถมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนอสัสมัชญัระยอง ผูว้จิยัไดด้าํเนินการศกึษาคน้ควา้ตามหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

1.  การกาํหนดประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
2.  เครือ่งมอืและการสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ 
3.  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
4.  การจดักระทาํและการวเิคราะหข์อ้มลู 

 

การกาํหนดประชากรและกลมุตวัอยาง่ ่  
ประชากร  
ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ี ไดแ้ก่นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 5 โรงเรยีนอสัสมัชญัระยอง จงัหวดั

ระยอง สงักดัสาํนักคณะกรรมการการศกึษาเอกชน จงัหวดัระยอง จาํนวน 5 หอ้งเรยีนๆ ละ 40 คน ทีไ่ดร้บัการจดั
หอ้งเรยีนแบบคละความสามารถ จาํนวนนกัเรยีน 200 คน 

 กลุมตวัอยาง่ ่  
 กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ี ไดแ้ก่นกัเรยีนชัน้ประถมปีที ่5 โรงเรยีนอสัสมัชญัระยอง 

อาํเภอเมอืง จงัหวดัระยอง ซึง่ไดม้าจากการสุม่อยา่งงา่ย (Simple Random Sampling) จํานวนทัง้หมด 5 หอ้ง 
โดยวธิจีบัสลากมา 1 หอ้งเรยีน จาํนวนนักเรยีน 40 คน 

ระยะเวลาท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
ในการศกึษาครัง้น้ี ผูว้จิยัใชเ้วลาในการทดลองในภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2546 ใชเ้วลาทาํการทดลอง 

6 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 4 คาบๆละ 50 นาท ีรวม 24 คาบ ซึง่ไม่รวมคาบการทดสอบหลงัการเรยีนรูแ้ลว้ 2 สปัดาห ์
และ 4 สปัดาห ์ 
 

เคร่ืองมือและการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
            เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
             1. แผนการสอนการใชเ้กมคาํศพัทป์ระกอบการสอนแต่ละบทเรยีน 12 แผนๆละ 2 คาบๆละ 50 นาท ี

  2. แบบทดสอบวดัผลการเรยีนรูค้าํศพัทแ์ละวดัความคงทนในการเรยีนรูค้าํศพัทจ์าํนวน 1 ฉบบั ซึง่ 
เป็นแบบทดสอบปรนยัชนิด 4 ตวัเลอืก และแบบเตมิคาํเพือ่วดัความจาํและการนําไปใช ้จาํนวน 40 ขอ้ ซึง่ใช้
ทดสอบหลงัการทดลอง และทดสอบหลงัการทดลองผา่นไปแลว้ 2 สปัดาห ์และ 4 สปัดาห ์

  3. แบบสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัเกมคาํศพัทข์องนักเรยีน 
      
การสรา้งและการหาคณุภาพของเครื่องมือ 
1. แผนการสอน ผูว้จิยัไดด้าํเนินการดงัน้ี 

1.1 ศกึษาหลกัสตูร ขอบบา่ยของเนื้อหาวชิา และจุดหมายของวชิาภาษาองักฤษคูม่อืการสอน 
ภาษาองักฤษรวมทัง้จุดประสงคก์ารเรยีนรูภ้าษาองักฤษระดบัประถมศกึษาปีที ่5 

1.2 ศกึษาทฤษฎ ีหลกัการ วธิกีาร เน้ือหาคาํศพัทท์ีจ่ะใชส้อน ขอ้เสนอแนะจากเอกสารงาน 
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วจิยัทีเ่กีย่วกบัการสรา้งแผนการสอน และเทคนิควธิกีารสอนภาษาองักฤษ เพือ่นํามาสอนคาํศพัท ์ และสรา้งแบบ
ฝึกในรปูแบบต่างๆในการสะกดคาํ ตลอดจนการสรา้งเกมเพือ่นํามาใชใ้นการฝึกคาํศพัทซ์ึง่มคีาํศพัทท์ัง้หมด 60 คาํ 
(ดภูาคผนวก ก รายการคาํศพัท ์(Word list) หน้า 45) 

1.3 ศกึษาและสรา้งแผนการสอนคาํศพัทส์าํหรบักลุม่ตวัอยา่งซึง่ใชเ้กมประกอบการสอน  
(ดภูาคผนวก ก Course outline หน้า 46-49 และแผนการสอนหน้า 50-88) 

1.4 นําแผนการสอนทีส่รา้งเรยีบรอ้ยแลว้ ผูว้จิยัไดนํ้าแผนการสอนไปใหผู้เ้ชีย่วชาญการสอน 
ภาษาองักฤษ 3 ทา่น จากมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ตรวจแก ้เพือ่ปรบัปรงุแกไ้ข  

1.5 นําแผนการสอนทีไ่ดท้ไีดป้รบัปรุงแกไ้ขนําไปทดลองกบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6  
โรงเรยีนอสัสมัชญัระยอง อาํเภอเมอืง จงัหวดัระยอง ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2546 ทีไ่มใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่ง 

 2.  แบบทดสอบวดัผลการเรยีนรูค้าํศพัทแ์ละวดัความคงทนในการเรยีนรูค้าํศพัท ์ 
(ดภูาคผนวก ข หน้า 90-95) 

แบบทดสอบวดัผลการเรยีนรูค้าํศพัทแ์ละความคงทนในการเรยีนรูค้าํศพัทเ์ป็นแบบทดสอบ 
ปรนยั 4 ตวัเลอืก และแบบเตมิคาํ (คะแนนทีใ่หแ้บบ 0,1) ตอนที ่ 1 ม ี 15 ขอ้ แบบเลอืกตอบตอนที ่ 2 ม ี 15 ขอ้ 
แบบเลอืกตอบและนํามาเขยีนตอนที ่ 3 ม ี 10 ขอ้ จาํนวนแบบทดสอบ 40 ขอ้ ซึง่ใชท้ดสอบหลงัการทดลอง และ
ทดสอบหลงัการทดลองผา่นไปแลว้ 2 สปัดาห ์และ 4 สปัดาห ์ซึง่ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสรา้งดงัน้ี 

2.1  ศกึษาวธิสีรา้งแบบทดสอบจากหนงัสอืดงัต่อไปน้ี 
      2.1.1 แนวการสรา้งขอ้สอบวดัผลการเรยีนรูค้าํศพัท ์(อจัฉรา วงศโ์สธร. 2539) 
      2.1.2 การทดสอบและการประเมนิผลการเรยีนรูค้าํศพัท ์(อจัฉรา วงศโ์สธร. 2540) 
  2.1.3 การทดสอบการประเมนิผลการเรยีนรูค้าํศพัท ์(สาํอาง หริญับรูณะ. 2542) 
  2.1.4 การพฒันาขอ้สอบการเรยีนรูค้าํศพัทใ์หเ้ป็นมาตรฐาน (อจัฉรา วงศโ์สธร. 2543) 
2.2  ศกึษารายละเอยีดของเน้ือหาทีไ่ดค้ดัเลอืกตามจุดประสงคก์ารเรยีนรูแ้ลว้สรา้งแบบทดสอบ 

ปรนยัชนิด 4 ตวัเลอืก และแบบเตมิคาํ จาํนวน 80 ขอ้ โดยการวดัผลการเรยีนรูค้าํศพัทด์า้น 
1. การสะกดคาํ 
2. ความหมาย 
3. การนําไปใช ้

2.3  นําแบบทดสอบทีส่รา้งขึน้ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญทางการสอนภาษาองักฤษ 3 ท่าน ตรวจแกไ้ข 
เพือ่ตรวจสอบคุณภาพ โดยพจิารณาวา่แบบทดสอบทีส่รา้งขึน้มานัน้ สอดคลอ้งกบัเน้ือหา และจุดประสงคก์าร
เรยีนรูห้รอืไม ่โดยมเีกณฑก์าํหนดความคดิเหน็ไว ้(พวงรตัน์ ทวรีตัน์. 2543 : 117) ดงัน้ี 
  +1 ขอ้คาํถามนัน้สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้
   0  ไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามนัน้สอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้
  -1  ขอ้คาํถามนัน้ไมส่อดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้

บนัทกึผลการพจิารณาลงความเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญแต่ละท่านในแต่ละหวัขอ้และนําไปหาค่าดรรชนี
ความสอดคลอ้ง (พวงรตัน์ ทวรีตัน์ 2543 : 117) ระหว่างขอ้ทดสอบกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้และคดัเลอืกขอ้
ทดสอบทีม่คี่าดรรชนีความสอดคลอ้งมากกว่าหรอืเท่ากบั 0.5 ซึ่งแสดงว่าขอ้ทดสอบมคีวามเทีย่งตรงเชงิเนื้อหา 
สว่นขอ้ทดสอบทีม่คีา่ดชันีความสอดคลอ้งน้อยกวา่ 0.5 ผูว้จิยัไดนํ้ามาปรบัปรงุ  

2.4 นําแบบทดสอบทีผู่เ้ชีย่วชาญดา้นการสอนภาษาองักฤษไดเ้สนอแนะไว ้มาปรบัปรุงแกไ้ข 
ใหเ้หมาะสม 
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2.5  นําแบบทดสอบไปทดลองกบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนอสัสมัชญัระยอง  
อาํเภอเมอืง จงัหวดัระยองจาํนวน 120 คน เพือ่หาค่าความยากงา่ยและค่าอาํนาจจาํแนกของขอ้สอบโดยใชเ้ทคนิค 
27% (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ. 2538 : 334-359) ในการแบง่กลุม่สงู – กลุม่ตํ่า 
                 2.6 นําแบบทดสอบทีไ่ดม้าหาความยากงา่ย และอํานาจจาํแนกตามเกณฑเ์พือ่หาคา่ความเชื่อมัน่
ของแบบทดสอบ โดยใชว้ธิคีาํนวณแบบ คเูดอร ์รชิารด์สนั (Kuder-Richardson) สตูร KR. 20 (พวงรตัน์ ทวรีตัน์. 
2543:123) แลว้คดัเลอืกใชข้อ้ทีม่คีวามยากงา่ย จาํนวน 40 ขอ้ ไปใชก้บันกัเรยีนทีเ่ป็นกลุม่ตวัอยา่ง 

3.  แบบสอบถามความคดิเหน็ของนกัเรยีนเกีย่วกบัเกมคาํศพัท ์
แบบประเมนิความเหมาะสมของเกมทีใ่ชป้ระกอบการสอนเพือ่หาความเหมาะสมหลงัการทดลอง ซึง่เป็น

แบบสอบถามเกีย่วกบัความคดิเหน็และความรูส้กึของนกัเรยีนทีม่ต่ีอเกมคาํศพัทท์ีใ่ชป้ระกอบการสอน แต่ละเกม
ซึง่ผูว้จิยัสรา้งขึน้  

3.1  ศกึษาการสรา้งแบบสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัเกมแต่ละเกมทีใ่ชป้ระกอบการสอน  
จากหนังสอืเทคนิควจิยัทางการศกึษา (ล้วน สายยศ และองัคณา สายยศ. 2538 :179-191)วธิกีารวจิยัทาง
พฤตกิรรมศาสตร ์และสงัคมศาสตร ์(พวงรตัน์ ทวรีตัน์. 2543 : 106 –111) และงานวจิยัของกติดา ปรตัถจริยิา      
(2540 : 175 -176) 

3.2 สรา้งแบบสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัเกมคาํศพัทท์ีใ่ชป้ระกอบการสอนแต่ละเกมคอืแบบ 
ประมาณค่า (Rating Scales) ตามวธิกีารของลเิคอิรท์ (Likert) ลกัษณะแบบสอบถามเกีย่วกบัความรูส้กึชอบ
หรอืไม่ชอบของนักเรยีนทีม่ต่ีอเกมทีเ่ล่น โดยกําหนดความคดิเหน็ 5 ระดบั  คอื ชอบมากทีส่ดุ ชอบมาก ชอบปานกลาง 
ชอบน้อย ชอบน้อยทีส่ดุ โดยกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัต่อไปน้ี 
  5 คะแนน หมายถงึ  ชอบมากทีส่ดุ 
  4 คะแนน  หมายถงึ  ชอบมาก 
  3 คะแนน หมายถงึ  ชอบปานกลาง 
  2 คะแนน หมายถงึ  ชอบน้อย 
  1 คะแนน หมายถงึ  ชอบน้อยทีส่ดุ 

ในการพจิารณาวา่นกัเรยีนมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการเล่นเกมอยูใ่นระดบัใดจะพจิารณา 
จากค่าเฉลีย่ของคะแนนจากการแสดงความคดิเหน็ของนกัเรยีน โดยใชเ้กณฑข์องรววีรรณ ชนิตระกลู 
(2535 : 164) ดงัน้ี 
  4.50 – 5.00 = ชอบมากทีส่ดุ 
  3.50 – 4.49 = ชอบมาก 
  2.50 – 3.49 = ชอบปานกลาง 
  1.50 – 2.49 = ชอบน้อย 

1.00 – 1.49 = ชอบน้อยทีส่ดุ  
 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู  
1. แบบแผนการทดลอง 

แบบแผนในการทดลองการวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิทดลอง (Experimental Research) 
ซึง่ผูว้จิยัดาํเนินการทดลองแบบสอบซํ้าโดยใชแ้บบทดสอบชุดเดมิแต่สลบัตวัเลอืก  
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2.   การดาํเนนการทดลองิ  
2.1 จดัปฐมนิเทศทาํความเขา้ใจกบันกัเรยีนถงึวธิกีารเรยีน จุดประสงคใ์นการเรยีนและวธิ ี

การประเมนิผลการเรยีน 
 

2.2 นําแผนการสอนทีไ่ดป้รบัปรงุใหม้ปีระสทิธภิาพ แลว้ไปดาํเนินการสอนกบันกัเรยีน 
กลุม่ตวัอยา่งเป็นเวลา 24 คาบ (คาบเรยีนละ 50 นาท)ี โดยผูว้จิยัเป็นผูด้าํเนินการสอนเอง 

2.3 นําแบบทดสอบวดัผลการเรยีนรูค้าํศพัท ์ไปทดสอบหลงัการเรยีนกบันกัเรยีนกลุ่มตวัอยา่ง 
2.4 นําแบบทดสอบไปทดสอบวดัความคงทนในการเรยีนรูค้าํศพัทค์รัง้ที ่ 1 หลงัการเรยีนรูไ้ป

แลว้ 2 สปัดาห ์โดยใชแ้บบทดสอบชุดเดมิ สลบัตวัเลอืกตอบ 
2.5 นําแบบทดสอบไปทดสอบวดัความคงทนในการเรยีนรูค้าํศพัทค์รัง้ที ่2 หลงัการเรยีนรูไ้ป

แลว้ 4 สปัดาห ์โดยใชแ้บบทดสอบชุดเดมิ สลบัตวัเลอืกตอบ 
2.6 นําแบบทดสอบความคดิเหน็แจกใหก้บันกัเรยีนไดเ้ขยีนแสดงความคดิเหน็ (ดภูาคผนวก ค 

หน้า 96) 
2.7 นําผลการทดลองจากขอ้ 2.3 , 2.4 , 2.5 และ 2.6 ไปวเิคราะหท์างสถติเิพื่อตรวจสอบ

สมมุตฐิาน  
 

การจดักระทาํและการวเคราะหข้์อมลูิ  
 สถตท่ีใช้ในการวเคราะห์ข้อมูลิ ิ ิ  

 1.  สถติพิืน้ฐาน 
1.1 คา่เฉลีย่ (Mean) (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ. 2538 : 76 -78) 
1.2 คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviasion) (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ.  

2538 : 76-78) 
2. เปรยีบเทยีบผลการเรยีนรูค้าํศพัทก์บัความคงทนในการเรยีนรูค้าํศพัท ์หลงัจากสิน้สดุการสอน 

ผา่นไปแลว้ 2 สปัดาหโ์ดยใช ้t-test สาํหรบักลุม่ตวัอยา่งไมอ่สิระจากกนั (Dependent Samples) 
 3. เปรยีบเทยีบผลการเรยีนรูค้าํศพัทก์บัความคงทนหลงัการเรยีนรูค้าํศพัท ์หลงัจากสิน้สดุการสอน 

ผา่นไปแลว้ 4 สปัดาห ์โดยใช ้t-test สาํหรบักลุ่มตวัอยา่งไมอ่สิระจากกนั (Dependent Samples) 
             4. เปรยีบเทยีบความคงทนหลงัการสอนไปแลว้ 2 สปัดาห ์และ 4 สปัดาหโ์ดยใช ้t-test สาํหรบักลุม่ 
ตวัอยา่งไมอ่สิระจากกนั (Dependent Samples) 
  
                                                    
                                                             
 
                                                 
 
 
 
 



บทท่ี 4 
ผลการวเคราะหข้์อมลูิ  

 
การศกึษาวจิยัครงันี  เป็นการศกึษาการใชเ้กมประกอบการสอนภาษาองักฤษเพือ่สรา้งความคงทนในการ

เรยีนรูค้าํศพัทใ์นระดบัประถมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนอสัสมัชญัระยอง  อําเภอเมอืง จงัหวดัระยอง  ในภาคเรยีนที ่2  
ปีการศกึษา 2546  นักเรยีนกลุ่มทดลองจาํนวน 40 คน ใชร้ะยะเวลาในการทดลอง 6 สปัดาห ์ สปัดาหล์ะ 4 คาบ ๆ 
ละ 50 นาท ี รวม 24 คาบ  จาํนวนแผนการสอน 12 แผน  ซึง่ไมร่วมคาบทดสอบหลงัการเรยีนรูล้่วงไปแลว้  2  
สปัดาห ์ และ 4 สปัดาห ์  
 

สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการนําเสนอข้อมลูผล 
M  แทน  คา่เฉลีย่ของขอ้มลู 

        S.D.  แทน  คา่ความเบีย่งมาตรฐาน 
        Mdiff  แทน  คา่เฉลีย่ของผลต่างของขอ้มลู 
        S.D.diff  แทน  คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐานของผลต่างของขอ้มลู 
        t   แทน  อตัราสว่นทีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตุฐิาน 

p  แทน  ความน่าจะเป็นของคา่ t 
 

การวเคราะหข้์อมลูิ  
การวเิคราะหข์อ้มลูนําเสนอเป็น 3 สว่น  โดยใชร้ปูแบบตารางประกอบความเรยีง ดงันี 

 สว่นที ่1  เปรยีบเทยีบผลการเรยีนรูค้าํศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรยีนแต่ละคนหลงัจบการทดลองและ
เมือ่เวลาผา่นไป 2 สปัดาห ์และ 4 สปัดาห ์
 สว่นที ่2  เปรยีบเทยีบผลการเรยีนรูค้าํศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรยีนหลงัจบการทดลองเมือ่เวลาผา่นไป 
2 สปัดาห ์และ 4 สปัดาห ์
 สว่นที ่3  วเิคราะหห์าคา่คะแนนเฉลีย่ความคดิเหน็ของนกัเรยีนเกีย่วกบัเกมทีนํ่ามาใชป้ระกอบการสอน
หลงัการทดลอง 
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 สว่นที ่ 1  เปรยีบเทยีบผลการเรยีนรูค้าํศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรยีนแต่ละคนหลงัจบการสอนและเมือ่
เวลาผา่นไป 2 สปัดาห ์และ 4 สปัดาห ์
 
ตาราง 1  ผลการเรยีนรูค้าํศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรยีนแต่ละคนหลงัจบการทดลองและเมือ่เวลา 
     ผา่นไป 2 สปัดาห ์และ 4 สปัดาห ์
 

ผลการเรยีนรูค้าํศพัทภ์าษาองักฤษของ 
นกัเรยีนแต่ละคน 

ผลต่างของคะแนน 

หลงัจบ 
การทดลอง 

 
2 สปัดาห ์

 
4 สปัดาห ์

 
(1) กบั (2) 

 
(1) กบั (3) 

 
(2) กบั (3) 

เลขที ่
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29 

30 

27 

26 

31 

30 

28 

29 

30 

26 

24 

27 

24 

24 

25 

26 

24 

27 

25 

23 

25 

28 

25 

24 

29 

28 

26 

-1 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

4 

2 

2 

1 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

3 

2 

5 

3 

3 

2 

3 

2 

3 

2 

4 

2 

1 

1 

3 

3 

3 

2 

4 

3 

2 

1 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 



 

 

29 

ตาราง(ต่อ) 
 

ผลการเรยีนรูค้าํศพัทภ์าษาองักฤษของ 
นกัเรยีนแต่ละคน 

ผลต่างของคะแนน 

หลงัจบ 
การทดลอง 

 
2 สปัดาห ์

 
4 สปัดาห ์

 
(1) กบั (2) 

 
(1) กบั (3) 

 
(2) กบั (3) 

เลขที ่

( 1 ) ( 2 ) ( 3 )    
21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

29 

31 

29 

31 

28 

29 

28 

28 

28 

29 

28 

28 

28 

28 

25 

24 

29 

25 

24 

29 

28 

30 

28 

30 

28 

27 

26 

27 

27 

28 

27 

28 

28 

27 

24 

22 

28 

24 

22 

28 

27 

26 

25 

27 

26 

26 

25 

24 

24 

25 

24 

25 

25 

24 

22 

21 

25 

20 

21 

25 

1 

1 

1 

1 

0 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

2 

5 

4 

4 

2 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

4 

3 

3 

4 

5 

3 

3 

1 

4 

3 

3 

2 

1 

1 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

1 

3 

4 

1 

3 

M 

S.D. 

28.35 

2.73 

27.58 

2.34 

25.15 

2.12 

0.82 

2.13 

3.17 

1.95 

2.42 

0.96 
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 จากตาราง  1  พบวา่ คะแนนเฉลีย่ของนกัเรยีนจากการทดสอบหลงัการเรยีนรูแ้ละเมือ่เวลาผา่นไป 2 
สปัดาห ์และ 4 สปัดาห ์ มคีา่เทา่กบั  28.35 , 27.58  และ  25.15  คะแนน  และมคีา่เบีย่งเบนมาตรฐาน เทา่กบั  
2.07 , 2.34 และ 2.12  ตามลาํดบั  ซึง่มผีลต่างของคะแนนเฉลีย่ ระหวา่งหลงัจบบทเรยีนกบัเมือ่เวลาผา่นไป  2  
สปัดาห ์เทา่กบั  0.78  และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน เทา่กบั  0.66  และผลต่างของคะแนนเฉลีย่   ระหวา่งหลงัจบ
การเรยีนรูก้บัเมื่อเวลาผา่นไป  4  สปัดาห ์ เทา่กบั  3.20  และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน เทา่กบั  0.99  และผลต่าง
ของคะแนนเฉลีย่ ระหวา่งเวลาผา่นไป 2 สปัดาห ์กบั 4 สปัดาห ์หลงัจบบทเรยีนเทา่กบั 2.43 และคา่เบีย่งเบน
มาตรฐาน เทา่กบั  0.96 
  
 สว่นที ่ 2  การเปรยีบเทยีบผลการเรยีนรูค้าํศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรยีนชนัประถมศกึษาปีที ่ 5   
โรงเรยีนอสัสมัชญัระยอง หลงัจบการทดลองกบัเมือ่เวลาผา่นไป 2 สปัดาห ์และ 4 สปัดาห ์
 
ตาราง 2  การเปรยีบเทยีบผลการเรยีนรูค้าํศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรยีน ชนัประถมศกึษาปีที ่5  
     โรงเรยีนอสัสมัชญัระยอง  กบัความคงทนในการเรยีนรูค้าํศพัทเ์มือ่เวลาผา่นไป  2  สปัดาห ์
 

ผลการเรยีน M S.D. Mdiff S.Ddiff t p 
 
ผลการเรยีนรูค้าํศพัท ์
 
ความคงทนหลงัจาก
การสอนผา่นไป 2 
สปัดาห ์

   28.35 
 

   27.58 

2.73 
 

2.34 

 
0.82 

 
2.13 2.30* .02 

 
**  มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 
 จากตาราง 2  พบวา่ ผลการเรยีนรูค้าํศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรยีน  ชนัประถมศกึษาปีที ่ 5       โรง
เรยีนอสัสมัชญัระยอง  กบัความคงทนในการเรยีนรูห้ลงัการสอนแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดย
นกัเรยีนมผีลการเรยีนรูส้งูกวา่ความคงทนหลงัจากการเรยีนรูผ้า่นไปแลว้ 2 สปัดาห ์
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ตาราง 3  การเปรยีบเทยีบผลการเรยีนรูค้าํศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรยีนชนัประถมศกึษาปีที ่ 5   
     โรงเรยีนอสัสมัชญัระยอง  กบัความคงทนในการเรยีนรูค้าํศพัทห์ลงัจบการเรยีนรูเ้มือ่เวลาผา่นไป 4 สปัดาห ์
 

ผลการเรยีนรู ้ M S.D. Mdiff S.D.diff t p 
 
ผลการเรยีนรูค้าํศพัท ์
 
ความคงทนหลงัจากการ
สอนผา่นไป 4 สปัดาห ์

28.35 
 

25.15 

2.07 
 

2.12 
3.20 0.99 20.39** .00 

 
**  มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
จากตาราง 2 พบวา่ ผลการเรยีนรูค้าํศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรยีนชนัประถมศกึษาปีที ่ 5   

โรงเรยีนอสัสมัชญัระยอง  กบัความคงทนในการเรยีนรูห้ลงัการสอนแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั  
.01 โดยนกัเรยีนมผีลการเรยีนรูส้งูกวา่ความคงทนหลงัจากการเรยีนรูผ้า่นไปแลว้ 4 สปัดาห ์
 
ตาราง 4  การเปรยีบเทยีบผลการเรยีนรูค้าํศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรยีน  ชนัประถมศกึษาปีที ่ 5           โรง

เรยีนอสัสมัชญัระยอง  กบัความคงทนในการเรยีนรูเ้มือ่เวลาผา่นไป  2  สปัดาห ์กบั 4 สปัดาห ์
 

ความคงทน M S.D. M diff SD. diff t p 
 

เมือ่เวลาผา่นไป 
2 สปัดาห ์

 
เมือ่เวลาผา่นไป 

4 สปัดาห ์

27.58 
 

25.15 

2.34 
 

2.12 
2.43 0.96 16.01** .00 

 
 **  มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
 จากตาราง 4  พบวา่ ผลการเรยีนรูค้าํศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรยีน ชนัประถมศกึษาปีที ่ 5   
โรงเรยีนอสัสมัชญัระยอง  กบัความคงทนในการเรยีนรูห้ลงัการสอนแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.1 โดยนกัเรยีนมคีวามคงทนหลงัจากการเรยีนรูผ้า่นไปแลว้ 2 สปัดาห ์สงูกวา่ความคงทนหลงัการเรยีนรูผ้่านไป
แลว้ 4 สปัดาห ์  
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 สว่นที ่ 3  ความคดิเหน็ของนกัเรยีนเกีย่วกบัเกมทีนํ่ามาใชป้ระกอบการสอนหลงัการทดลอง  โดยใช้
เกณฑข์อง  รววีรรณ   ชนิะตระกลู  (2535 : 164)  ในการแปลความหมาย   
  
ตาราง 5   ความคดิเหน็เกีย่วกบัการใชเ้กมประกอบการสอนภาษาองักฤษหลงัจบการทดลองของนกัเรยีน  
     ชนัประถมศกึษาปีที ่ 5  โรงเรยีนอสัสมัชญัระยอง 

 

ความคดิเหน็ของนกัเรยีน 
เกมทีใ่ชป้ระกอบการสอน  

M 
 

S.D. 
ระดบั

ความชอบ 
1. Spelling Game 
2. Deaf and Dumb Spelling Game 
3. Building a New Word Game 
4. Bingo Game  
5. Whisper Game 
6. Spelling Bee Game 
7. Crossword Puzzle Game 
8. Matching picture and Word Game 
9. Matching a Sentence Game 
10. Words Group Activity 
11. Fast Thinking Game 
12. A Chain Game 
 

รวม 

4.40 
4.68 
4.25 
4.65 
4.18 
4.05 
3.95 
4.60 
3.80 
4.10 
4.33 
3.85 

 
4.24 

0.81 
0.73 
1.03 
0.58 
1.22 
1.26 
1.15 
0.59 
1.32 
1.28 
1.02 
1.42 

 
1.03 

มาก 
มากทีส่ดุ 
มาก 

มากทีส่ดุ 
มาก 
มาก 
มาก 

มากทีส่ดุ 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
 

จากตาราง  5  แสดงวา่ นกัเรยีนมคีวามชอบเกีย่วกบัเกมโดยรวมในระดบัมากโดยมคีวามชอบแต่ละเกม
ทีค่รนํูามาใชป้ระกอบการสอนในระดบัมากถงึมากทีส่ดุโดยครใูชแ้บบสอบถาม   
 เกมทีน่กัเรยีนชอบมากทีส่ดุม ี3 เกม โดยมเีกม Deaf and Dumb Spelling Game ชอบมากเป็นอนัดบั
แรก รองลงมาคอื Bingo  Game และ Matching Picture and Word Game  ตามลาํดบั         
 เกมทีน่กัเรยีนมคีวามชอบในระดบัมากอยูร่ะหวา่ง 4 โดยม ีSpelling Gameทีค่รกูาํหนดใหเ้ป็นลาํดบัแรก   
รองลงมาคอื Fast Thinking Game,  Building a new Word Game,   Whisper Game,  Word Group Activity,   
A Spelling Bee Game,  Crossword Puzzle Game,   A Chain Game  และ Matching a Sentence Game เป็น
เกมทีช่อบมากลาํดบัสดุทา้ย  
 นอกจากนีนกัเรยีนยงัแสดงความคดิเหน็ทัว่ไปเกีย่วกบัเกมคาํศพัทใ์นสว่นทีเ่ป็นคาํถามทีผู่ว้จิยัศกึษา
ขอ้มลูเพิม่เตมิและจดบนัทกึไดด้งัต่อไปนี 
 1.  นกัเรยีนพอใจและสนุกสนานกบัการเรยีนภาษาองักฤษเมือ่ใชเ้กมประกอบการการสอนจาก
แบบสอบถามพบวา่มนีกัเรยีน 36 คน คดิเป็น 90% 
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 2.  นกัเรยีนมสีว่นรว่มในการทาํกจิกรรม  ไดแ้สดงออกถงึความสามารถทีม่อียูใ่นตนเอง  นอกจากนีการ
เลน่เกมทาํใหน้กัเรยีนเกดิความสามคัคมีากขนึจากแบบสอบถามพบวา่มนีกัเรยีน 34 คน คดิเป็น 85% 
 3.  การใชเ้กมประกอบการเรยีนการสอน  ทาํใหน้กัเรยีนอยากเรยีนภาษาองักฤษมากยิง่ขนึ นกัเรยีนม ี
ทศันคตทิีด่ต่ีอการเรยีนภาษาองักฤษจากแบบสอบถามพบวา่มนีกัเรยีน 38 คน คดิเป็น 95% 
 
 
  
 
 



บทที  5 
สรปุ อภปรายผลิ  และข้อเสนอแนะ 

 
 การศกึษาครัง้น้ีเป็นการใชเ้กมคาํศพัทป์ระกอบการสอนเพื่อสรา้งความคงทนในการเรยีนรูค้าํศพัทข์อง
นกัเรยีนในระดบัประถมศกึษาปีที ่ 5 
 

ความมงุหมายของการศึกษาค้นคว้า่  
 1.  เพือ่ศกึษาผลของการใชเ้กมคาํศพัทป์ระกอบการสอนทีม่ต่ีอความคงทนในการเรยีนรูค้าํศพัท์
ภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 5 
 2.  เพือ่เปรยีบเทยีบผลการเรยีนรูค้าํศพัทแ์ละความคงทนในการเรยีนรูค้าํศพัทห์ลงัการเรยีนรูล้ว่งไปแลว้ 
2 สปัดาหแ์ละ 4 สปัดาห ์
 

สมมตุฐานในการศึกษาค้นคว้าิ  
1.  ผลการเรยีนรูค้าํศพัทก์บัความคงทนหลงัการสอนไปแลว้ 2 สปัดาหไ์มแ่ตกต่างกนั 
2.  ผลการเรยีนรูค้าํศพัทส์งูกวา่ความคงทนในการเรยีนรูค้าํศพัทห์ลงัการสอนไปแลว้ 4 สปัดาห ์
3.  ความคงทนในการเรยีนรูค้าํศพัทห์ลงัการสอนไปแลว้ 2 สปัดาห ์สงูกวา่ 4 สปัดาห ์

 

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 
 1.  ประชากร  ไดแ้ก่  นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนอสัสมัชญัระยอง จงัหวดัระยอง สงักดั
สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาเอกชน จงัหวดัระยอง  จาํนวน 5 หอ้งๆ ละ 40 คน  ซึง่แต่ละหอ้งทางฝาย่

วชิาการไดจ้ดัระดบัความสามารถนกัเรยีนแบบคละกนัหมด  รวมนกัเรยีนทัง้สิน้ 200 คน 
 2.  กลุม่ตวัอยา่ง  ไดแ้ก่  นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนอสัสมัชญัระยอง จาํนวน 1 หอ้งเรยีน 
โดยใชว้ธิสีุม่อยา่งงา่ย  (Simple Random Sampling) จากจาํนวน 5 หอ้ง  โดยใชว้ธิจีบัฉลากมา 1  หอ้งเรยีน  
จาํนวนนกัเรยีน 40 คน 
 3.  คาํศพัทท์ีใ่ชใ้นการทดลองในครัง้น้ีเป็นคาํศพัทข์องกรมวชิาการในระดบัประถมศกึษาปีที ่5 – 6 
ประเภทคาํนาม  คาํกรยิา  คาํคณุศพัท ์และคาํบุพบทบอกสถานที ่  

4.  ระยะเวลาในการทดลอง คอื ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2546  ใชเ้วลา 6 สปัดาห์ๆ  ละ 4 คาบ 
คาบละ 50 นาทรีวม 24 คาบ  ทัง้น้ีไมร่วมคาบทีท่ดสอบหลงัการเรยีนรู ้
 5.  ตวัแปรทีศ่กึษา 
  ตวัแปรอสิระ คอื การใชเ้กมคาํศพัทป์ระกอบการสอน 
  ตวัแปรตาม  มดีงัน้ี 

1. การเรยีนรูค้าํศพัทภ์าษาองักฤษ 
2. ความคงทนในการเรยีนรูค้าํศพัทภ์าษาองักฤษ 
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การจดักระทาํและการวเคราะหข้์อมลูิ  
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 

1. สถติพิืน้ฐาน 
1.1 คา่เฉลีย่  (Mean)  (ลว้น  สายยศและองัคณา  สายยศ. 2538 : 76 – 78) 
1.2 คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  (ลว้น  สายยศ และองัคณา สายยศ.  

2538 : 76 – 78) 
2. เปรยีบเทยีบผลการเรยีนรูค้าํศพัทก์บัความคงทนในการเรยีนรูค้าํศพัทห์ลงัจากสิน้สดุการสอน 

ไปแลว้  2  สปัดาห ์ โดยใช ้ t – test  สาํหรบัตวัอยา่งไมอ่สิระจากกนั  (Dependent  Samples) 
 3.  เปรยีบเทยีบผลการเรยีนรูค้าํศพัทก์บัความคงทนหลงัการเรยีนรูค้าํศพัท ์ หลงัจากสิน้สดุการสอนผ่าน
ไปแลว้  4  สปัดาห ์ โดยใช ้ t – test  สาํหรบักลุม่ตวัอยา่งไมอ่สิระจากกนั  (Dependent  Samples) 
 

สรปุผลการศึกษาค้นคว้า 
 จากการศกึษาคน้ควา้การใชเ้กมคาํศพัทภ์าษาองักฤษประกอบการสอน  สามารถสรปุดงัน้ี 

1. การใชเ้กมคาํศพัทภ์าษาองักฤษประกอบการสอน  ชว่ยใหน้กัเรยีนมคีวามคงทนในการเรยีนรู ้
คาํศพัทภ์าษาองักฤษหลงัจากการเรยีนรูผ้า่นไปแลว้ 2 สปัดาห ์

2. ผลการเปรยีบเทยีบผลการเรยีนรูค้าํศพัทก์บัความคงทนในการเรยีนรูจ้ากการใชเ้กมคาํศพัท ์
ประกอบการสอนปรากฏผลดงัน้ี 

2.1 นกัเรยีนมผีลการเรยีนรูค้าํศพัทภ์าษาองักฤษสงูกวา่ความคงทนในการเรยีนรูค้าํศพัทภ์าษา 
องักฤษหลงัการเรยีนรูผ้า่นไปแลว้ 2 สปัดาหอ์ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

2.2 นกัเรยีนมผีลการเรยีนรูค้าํศพัทภ์าษาองักฤษสงูกวา่ความคงทนในการเรยีนรูค้าํศพัทภ์าษา 
องักฤษหลงัการเรยีนรูผ้า่นไปแลว้ 4 สปัดาหอ์ยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
       2.3 นกัเรยีนมคีวามคงทนในการเรยีนรูค้าํศพัทภ์าษาองักฤษหลงัการเรยีนรู ้2 สปัดาหส์งูกวา่ความ
คงทนหลงัการเรยีนรู ้4 สปัดาหต่์างอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 3.  นกัเรยีนมคีวามชอบในกจิกรรมเกมคาํศพัทท์ีใ่ชป้ระกอบการสอนระดบัมากถงึมากทีส่ดุ    
 

อภปรายผลิ  
 การใชเ้กมคาํศพัทภ์าษาองักฤษประกอบการสอน  ชว่ยใหน้กัเรยีนมคีวามคงทนในการเรยีนรูส้งู  โดย
สามารถอภปิรายผลไดด้งัต่อไปน้ี 

1.  จากการวเิคราะห์คะแนนเฉลีย่การทดสอบวดัผลสมัฤทธทิางการเรยีนรูห้ลงัการทดลองกบัคะแนน
เฉลี่ยความคงทนในการเรยีนรูค้ําศพัท์ภาษาองักฤษหลงัการทดลองเมื่อทิ้งช่วงไป 2 สปัดาห์มกีารสอนต่อไป  
พบวา่นกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ความคงทนในการเรยีนรูต้ํ่ากวา่คะแนนผลสมัฤทธทิางการเรยีนรูห้ลงัการทดลอง  โด
ผลต่างเท่ากบั  0.82 ซึ่งไม่แตกต่างกนัมากนัก  แสดงว่านักเรยีนมคีวามคงทนในการจําคําศพัท์อยู่ในระดบัสงู 
อยา่งไรกต็ามผลการเปรยีบเทยีบกย็งัพบว่าผลการเรยีนรูห้ลงัการทดลองกย็งัสงูกว่าความคงทนเมื่อผ่านไปแลว้ 2 
สปัดาห์ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุตฐิานที่ตัง้ไว ้และหลงัจากที่ไดท้ดสอบวดัผลสมัฤทธทิางการเรยีนรูห้ลงัการทดลอง
แลว้  ผูว้จิยัสอนเรื่องอื่น ๆ ต่อไป  ซึง่ไมใ่ช่เน้ือหาทีใ่ชใ้นการทดลอง  เมื่อครบ 4 สปัดาห ์ จงึทดสอบความคงทน
ในการเรยีนรูอ้กีครัง้  พบวา่ นกัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ความคงทนในการเรยีนรูต้ํ่ากวา่คะแนนผลการเรยีนรูห้ลงักา
ทดลอง  โดยมผีลต่างเท่ากบั 3.20 จากตาราง 1 หน้า 28-29 แสดงว่าความจําของนักเรยีนลดลง จากการ
เปรียบเทียบผลการเรยีนรู้คําศพัท์กบัความคงทนพบว่าผลการเรียนรู้คําศพัท์สูงกว่าความคงทนในกาเรียนรู้
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คาํศพัทเ์มื่อผ่านไปแลว้ 2 สปัดาหส์งูกวา่ 4 สปัดาหซ์ึง่เป็นไปตามสมมุตฐิานทีต่ัง้ไวแ้สดงวา่ความจาํของนกัเรยีน
ลดลงเมื่อเวลาผ่านไปนานขึ้นทัง้น้ีอาจเป็นเพราะนักเรยีนต้องเรยีนรู้สิง่ใหม่ ๆ เพิม่เขา้มาในสมอง  ซึ่งมคีวาม
สอดคลอ้งกบัทฤษฎกีารจาํและการลมืกบัการเรยีนรูข้อง Sigmund Freud  ทีว่า่การลมือาจเกดิขึน้ไดเ้น่ืองจากสิง่ที่
เรยีนรู้ใหม่ไปขดัขวางต่อการจําในสิง่ที่เรียนรู้ไปแล้ว  นอกจากน้ีการที่นักเรยีนมีความจําในการเรียนรู้ลดลง
สอดคลอ้งกบัทฤษฎคีวามจาํ 2 กระบวนการของเอบบงิเฮาส ์ (Ebbinghaus)  ทีว่่าความจํามคีวามสมัพนัธก์บั
ระยะเวลาทีล่่วงไป  ความจําระยะสัน้  (Short-Term Memory)  ถา้ไม่ไดร้บัการทบทวนหรอืรือ้ฟ้ืนกจ็ะทาํใหเ้กดิ
การลมืได ้ยิง่นานวนั เปอรเ์ซนต์ของความจาํทีอ่อกมาจะยิง่น้อยลง แต่ถา้ไดร้บัการทบทวนอยู่อย่างสมํ่าเสมอ กจ็
ฝงตวักลายเป็นความจาํระยะยาว ั (Long – Term – Memory) ถงึอยา่งไรกต็ามการทีน่กัเรยีนมคีะแนนเฉลีย่ความ
คงทนลดลง แต่ลดลงไมม่ากนกั แสดงวา่นกัเรยีนมคีวามคงทนในการเรยีนรูส้งู อนัเน่ืองมาจากปจจยัดงัต่อไปน้ีั  

1.1  การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนคําศพัทโ์ดยใชเ้กมประกอบการเรยีนการสอน  เกมทําให้
นกัเรยีนเรยีนอยา่งสนุกสนาน กระตอืรอืรน้ไมเ่บื่อหน่ายต่อการเรยีน คาํศพัทส์ว่นใหญ่จะอยูใ่นเน้ือหาบทเรยีนและ
นํามาจดักจิกรรมทีม่ลีกัษณะทีน่กัเรยีนตอ้งเคลื่อนไหวและออกกําลงักายไปดว้ย จากการสงัเกตและจดบนัทกึของ
ผูว้จิยัขณะทําการสอน พบว่า นักเรยีนมคีวามตื่นตวั กระตอืรอืรน้ที่จะเรยีนอยู่ตลอดเวลา ในขณะทํากจิกรรมที่
กําหนดไวใ้ห้นักเรยีนทุกคนให้ความร่วมมอื กลา้แสดงออก มคีวามมัน่ใจในตนเอง ถึงแมว้่าบางครัง้นักเรยีนจะ
ตอบผดิบา้งกต็าม  แต่นักเรยีนกม็คีวามพอใจในการเล่นเกม ไดฝึ้กทกัษะต่างๆทัง้ในดา้นการฟง พูด อ่าน เขยีน ั

โดยมโีอกาสนําภาษาทีเ่รยีนมาใชใ้นกจิกรรม  ซึง่นักเรยีนเหน็วา่เป็นประสบการณ์ทีม่คี่ามาก ตรงกบัคาํกล่าวของ
บาํรุง  โตรตัน์  (2540 : 147)  ทีก่ล่าวไวว้า่  “เกมมปีระโยชน์ในการกระตุน้ใหน้กัเรยีนสนใจเรยีนมากยิง่ขึน้ ทาํให้
นกัเรยีนเพลดิเพลนิกบัการเลม่เกมและยงัชว่ยในการทบทวนบทเรยีน”  และยงัสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของ วนา  ชล
ประเวศ  (2541 : 20)  ทีว่า่เกมเปลีย่นสภาพหอ้งเรยีนใหส้นุกสนาน  เกมทาํใหน้กัเรยีนเกดิความคุน้เคยกนั  เกม
ช่วยใหเ้กดิแรงจูงใจในการเรยีนรูท้ําใหน้ักเรยีนอยากเรยีนภาษาองักฤษและยงัช่วยสรุปบทเรยีนช่วยใหน้ักเรยีน
เขา้ใจในบทเรยีนไดด้ยีิง่ขึน้ 

1.2  ลกัษณะของเกมคาํศพัทท์ีนํ่ามาใชป้ระกอบการสอนมลีกัษณะหลากหลาย  เชน่  มทีัง้ประเภท 
เล่นคนเดยีว เล่นเป็นคู่ และเล่นเป็นกลุ่ม สว่นใหญ่จะเน้นเกมทีม่กีารแข่งขนัเป็นกลุ่มหรอืหมูค่ณะ เพื่อใหน้ักเรยีน
ไดม้สีว่นร่วมกนัในการทํากจิกรรม จากการสงัเกตของผูว้จิยัในขณะทีน่ักเรยีนทํากจิกรรม พบว่า  นักเรยีนเก่งได้
ช่วยเหลอืเพือ่น ๆ สมาชกิในกลุม่ทีเ่รยีนอยูใ่นระดบัปานกลางและอ่อนกวา่  ทาํใหน้กัเรยีนมัน่ใจและไมเ่คอะเขนิใน
การทาํกจิกรรม  ตรงขา้มนกัเรยีนรูส้กึตื่นตวัและใหค้วามสนใจในการเรยีนภาษาองักฤษมากยิง่ขึน้  จากหอ้งเรยีน
ทีเ่คยเงยีบเหงากลบักลายเป็นหอ้งเรยีนทีเ่ตม็ไปดว้ยความครกึครืน้  สนุกสนาน มชีวีติชวีา  การนําเกมคาํศพัทเ์ขา้
มาประกอบการเรยีนการสอนจงึเป็นสื่อการสอนทีก่ระตุน้ความสนใจของนักเรยีน  ทําใหน้ักเรยีนจดจําคําศพัทไ์ด้
แม่นยําและส่งผลใหน้ักเรยีนมผีลสมัฤทธทิางการเรยีนรูส้งูขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  สนัทดั  หอมสมบตั ิ 
(2534 : บทคดัยอ่)  ทีไ่ดศ้กึษาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธแิละความคงทนในการเรยีนรูค้าํศพัทว์ชิาภาษาองักฤษของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 3  จากการสอนทีใ่ชแ้บบฝึกหดัทีม่เีกมประกอบและการสอนทีใ่ชแ้บบฝึกหดัตามคู่มอื
คร ู พบวา่  กลุม่ทีเ่รยีนโดยใชแ้บบฝึกหดัทีม่เีกมประกอบการสอนมผีลสมัฤทธใินการเรยีนรูค้าํศพัทส์งูกวา่ 

1.3  การจดับทเรยีนใหม้คีวามหมายต่อผูเ้รยีน ( Meaningfulness )  กเ็ป็นสิง่ทีท่าํใหง้า่ยต่อการ
จดจําคําศพัท์ได้ในขณะทํากจิกรรม  ผูว้จิยัเลอืกคําศพัท์ทีอ่ยู่ในหมวดเดยีวกนัมาจดักจิกรรม  เพื่อใหง้า่ยต่อการ
จดจําคําศพัท์ของนักเรียนและองค์ประกอบที่สําคญัอีกประการหนึ่ง คือ  การจดัสถานการณ์ช่วยการเรียนรู ้ 
(Mathemagenic) เป็นวธิทีีจ่ะช่วยใหน้กัเรยีนมคีวามจาํระยะยาว  ไดแ้ก่  การจดัสถานการณ์ใหน้กัเรยีนมโีอกาสทาํ
กจิกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกบับทเรยีนนัน้มากขึน้  ในการทําวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดจ้ดัสถานการณ์ช่วยการเรยีนรู ้ โดยนํา
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เกมคําศพัท์เขา้มาประกอบการสอน  เพื่อใหน้ักเรยีนนึกถงึสิง่ที่เรยีนรูไ้ปแลว้  จากการสงัเกตและจดบนัทกึของ
ผูว้จิยัพบวา่  นกัเรยีนจะระลกึถงึคาํศพัทต่์าง ๆ ทีน่กัเรยีนไดท้าํไปแลว้ในกจิกรรมเกม 
 2.  ความคดิเหน็เกีย่วกบัเกมคาํศพัทท์ีใ่ชป้ระกอบการสอน 

ความคดิเหน็เกีย่วกบัเกมคาํศพัทข์องนกัเรยีนสามารถแบง่ไดเ้ป็น 2 ระดบั  ดงัน้ี  เกมทีน่ักเรยีนชอบมาก
ที่สุด  และชอบมาก  เกมที่นักเรยีนชอบมากที่สุดจะมลีกัษณะเป็นเกมความจําที่ต้องแข่งกบัเวลา  เพราะเกม
เหล่าน้ีสรา้งสมาธแิละการตื่นตวัซึ่งมสีว่นช่วยใหน้ักเรยีนจําคาํศพัทไ์ดม้าก  เพราะนักเรยีนรูส้กึสนุกสนานในขณะ
เล่นเกม  ไดฝึ้กออกเสยีงคําศพัท์ที่ตนไดเ้รยีน  ซึ่งเป็นการกระตุ้นใหน้ักเรยีนทํากจิกรรมใหเ้กดิความสนุกสนาน
มากยิง่ขึน้ ดจูากตาราง 4 สว่นเกมทีน่กัเรยีนชอบมาก  เป็นเกมลกัษณะเคลื่อนไหว  

(Active Games) เกมเคลื่อนไหวเหล่าน้ีมสี่วนช่วยใหน้ักเรยีนจําคําศพัท์ไดม้ากเพราะนักเรยีนรูส้กึ
สนุกสนานในขณะเล่นเกม ไดอ้อกกําลงักายและเคลื่อนไหวไปรอบหอ้งเรยีน นกัเรยีนไดใ้ชค้วามคดิและยงัทา้ทาย
ความสามารถของตวันกัเรยีนเอง  นอกจากน้ียงัเน้นการทาํ 

กจิกรรมที่มสี่วนให้นักเรยีนช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั  ซึ่งจะเป็นการเล่นเกมในลกัษณะเป็นกลุ่มหรอืหมู่
คณะ นักเรยีนที่เรยีนอ่อนจะไม่ค่อยให้ความสนใจในการทํากิจกรรมประเภทน้ีมจีํานวนน้อย  เมื่อทํากิจกรรม
ร่วมกนัพบว่า  นักเรยีนที่เรยีนเก่งจะชอบทํากจิกรรมประเภทน้ีมากกว่า  แต่อย่างไรกต็ามจากการสงัเกตและจด
บนัทกึพฤตกิรรมของนกัเรยีนในขณะทีท่าํกจิกรรม  พบวา่  มนีกัเรยีนบางกลุ่มเล่นเกมโดยมุง่หวงัเพื่อเอาชนะมาก
เกนิไปจนลมืตวัสง่เสยีงดงัรบกวนขา้งหอ้ง 

จากปจจยัดงักลา่วขา้งตน้ มผีลต่อความคงทนในการเรยีนรูข้องนกัเรยีน  เพราะถงึแมว้า่จะทิง้ระยะเวลาั

ไป 2 สปัดาห ์และ 4 สปัดาหแ์ลว้กต็าม  การเรยีนรูค้าํศพัทข์องนกัเรยีนกย็งัฝงอยูใ่นความทรงจาํั  
  

ข้อเสนอแนะ 
1.  ข้อเสนอแนะในการด้านการเรียนการสอน 

1.1 ในการใชเ้กมคาํศพัทป์ระกอบการสอนนัน้  ครผููส้อนควรชีแ้จงกบันกัเรยีนถงึจุดมุง่หมายของ
การเลน่เกมวา่  เป็นการฝึกคาํศพัทโ์ดยใชก้จิกรรมเกมเขา้มาประกอบเพือ่เป็นการทบทวนคาํศพัทแ์ละทาํให้
นกัเรยีนจาํคาํศพัทไ์ด ้

1.2 ในการแบง่กลุม่เลน่เกม  ควรใชว้ธิกีารแบ่งกลุม่ทีห่ลากหลายเพื่อใหน้กัเรยีนไดเ้ปลีย่นกลุม่ใน
การทาํกจิกรรมรว่มกบัผูอ้ื่น  และทาํใหน้กัเรยีนมโีอกาสไดช้ว่ยเหลอืกนัมากยิง่ขึน้ 

1.3 ครผููส้อนควรใชเ้กมคาํศพัทภ์าษาองักฤษโดยคดัเลอืกเกมทีม่ปีระโยชน์และนํามาแทรกใน
ขัน้ตอนต่าง ๆ ของการเรยีนการสอนองักฤษ  โดยอาจทาํแบบฝึกหดัทบทวนใหก้บันกัเรยีนหลงัการสอนเพื่อชว่ย
ใหผ้ลสมัฤทธใินการเรยีนของนักเรยีนสงูขึน้ 

1.4 ครคูวรใหโ้อกาสนกัเรยีนเลอืกเกมทีค่รไูดเ้ตรยีมไวห้ลากหลายมาประกอบการสอนบา้ง  จะทาํ
ใหน้กัเรยีนรูส้กึวา่มสีว่นรว่มในดา้นการเรยีนการสอนมากขึน้ 

2.  ข้อเสนอแนะในการทาํวจยัครัง้ตอไปิ ่  
2.1  ควรทาํการศกึษาทดลองการสอนคาํศพัทโ์ดยใชเ้กมประกอบการสอนกบันกัเรยีนกลุม่ตวัอยา่ง

อื่นและในระดบัชัน้อื่น ๆ  เพื่อศกึษาความคงทนในการเรยีนรู ้
2.2  ควรศกึษาการสอนโดยใชเ้กมในการทดลองเกีย่วกบัการสอนทกัษะการฟง พดู อ่าน และเขยีน ั

เพือ่ศกึษาผลเฉพาะทกัษะ 
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รายการคาํศพัท ์( Word list ) 
 

คาํศพัทท์ีจ่ะใชใ้นการทดลองครงันีเป็นคาํศพัทท์ีก่รมวชิาการกําหนดและจากคลงัคาํศพัท ์ในระดบั 
ชนัประถมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนอสัสมัชญัระยอง จงัหวดัระยองเป็นคาํศพัทป์ระเภทคาํนาม คาํกรยิา คาํคุณศพัท ์
และคาํบุพบทบอกสถานที ่ซึง่มทีงัหมด 60 คาํ 
  1.(a) bar of 21.guava (s) 41.post office 
  2.biscuit 22.half 42.powder 
  3.butcher 23.hungry 43.prawn 
  4.(a) can 24.iced tea 44.radio 
  5.candy 25.iced water 45.refrigerator 
  6.carrot (s) 26.lamp 46.rose apple 
  7.(a) carton of 27.(a) loaf of 47.saw 
  8.coconut (s) 28.museum 48.sell 
  9.coffee 29.near 49.soldier 
10.crab 30.noodles 50.stove 
11.crocodile(s) 31.omelet 51.television 
12.cucumber(s) 32.orange juice 52.temple 
13.curry 33.pepper 53.thirsty 
14.dentist 34.(a) piece of 54.tissue paper 
15.dozen 35.pineapple(s) 55.toothbrush 
16.dressmaker 36.pocupine(s) 56.toothpaste 
17.elephant (s) 37.policeman 57.towel 
18.fish sauce 38.police station 58.tuna fish 
19.fried rice 39.pomelo (s) 59.tomato 
20.giraffe (s) 40.pork 60.vegetable 
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Course outline การสอนคาํศพัทซึ์งใช้เกมประกอบการสอน 
 

แผนการสอนที ่ จาํนวนคาบ เรือ่งทีส่อน เนือหา กจิกรรม 
1 1-2 At  the  coffee 

shop 
คาํศพัทใ์หม ่ 
orange juice; iced tea; coffee; 
thirsty; iced water 
คาํศพัทเ์ก่า 
tea; water; some; glass; cup; 
bottle 
ประโยค  
Are you thirsty? Yes, I am.  Yes. 
Please give me some…… . 
Here you are. Thank you. 
No. I’m not. 

เกมแขง่ขนั
สะกดคาํทีค่รู
กาํหนดให ้

2 3-4 Preparing food คาํศพัทใ์หม ่ 
tuna fish ; crab ; flour ; sell ; 
vegetable 
คาํศพัทเ์ก่า  
chicken; fish; beef; pork; want 
ประโยค  
Do you sell ……? Yes, I do. 
No. I don’t. 
How much do you want? 
I want a ……of…… . 

เกม Deaf and 
dumb spelling 

3 5-6 At  the 
restaurant 

คาํศพัทใ์หม ่ 
fried rice ; curry ; omelet ; 
noodles ; hungry 
คาํศพัทเ์ก่า   
fish; rice; soup; bread; sandwich 
ประโยค  
Are you hungry? Yes, I am. 
No. I’m not. 
Do you want some noodles? 
Yes, I do. ( or ) No. I don’t. 

เกมสรา้ง
คาํศพัทจ์าก
อกัษรที่
กาํหนดให ้
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แผนการสอนที ่ จาํนวนคาบ เรือ่งทีส่อน เนือหา กจิกรรม 
4 7-8 At the 

Department 
Store 

คาํศพัทใ์หม ่
tooth paste; tooth brush; towel; 
tissue paper; powder; 
คาํศพัทเ์ก่า  
mirror; shirt; soap; tube; roll 
ประโยค 
Do you have……….? 
How many do you want? 
I want a…….of …… . 
Here you are. Thank you. 

เกม Bingo 

5 9-10 At the grocery 
 

คาํศพัทใ์หม ่
biscuit; bar; dozen; candy; half 
คาํศพัทเ์ก่า 
bottle; soap; bag; egg; kilo 
ประโยค 
How much is biscuit ? 
It’s…….baht a bag. 
How much are eggs ? 
It’s…….baht a dozen. 

เกมกระซบิ 

6 11-12 Food at the 
market 

คาํศพัทใ์หม ่ 
fish sauce; pork; carrot; pepper; 
cabbage; oil 
คาํศพัทเ์ก่า 
salt; sugar; tomato; potato 
ประโยค 
Do you have fish sauce ? 
How many do you want ? 
I want a…….of……. . 
Here you are. 
 

เกม Spelling Bee 
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แผนการสอนที ่ จาํนวนคาบ เรือ่งทีส่อน เนือหา กจิกรรม 
7 13-14 Occupation คาํศพัทใ์หม ่

soldier ; dentist ; policeman;  
dressmaker ; butcher 
คาํศพัทเ์ก่า 
teacher ; carpenter ; postman ; 
nurse ; farmer 
ประโยค 
What  work does your mother do? 
She is a …………. . 
What work does your father do? 
He is a…………… . 
Where does he / she work? 
He / She works in a ……… . 

เกมปรศินา
อกัษรไขว ้

8 15-16 Talking about 
fruit 

คาํศพัทใ์หม ่
coconut(s); pomelo(s); guava(s); 
rose apple (s); pineapple(s); 
คาํศพัทเ์ก่า 
mango(es) ;  mangosteen(s); 
sweet ; sour ; watermelon(s) 
ประโยค 
Do you want……….(s) ? 
Yes, I do. /  No. I don’t. 
How many do you want ? 
Four. 

เกมจบัคู่
คาํศพัทก์บัภาพ 

9 17-18 Ordering food คาํศพัทใ์หม ่
a piece of ;  a can of ; a bar of ;  
a carton of ;  a loaf of ; 
คาํศพัทเ์ก่า 
cake ; chocolate ;  bread ;  milk ; 
Pepsi 
ประโยค 
How much is a piece of cake ? 
Eight baht. 
How much is a bar of chocolate ? 
Twenty baht. 
How much is a carton of milk ? 
Ten baht. 
How much is a can of Pepsi ? 
Nine baht. 

เกมต่อประโยค 
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แผนการสอนที ่ จาํนวนคาบ เรือ่งทีส่อน เนือหา กจิกรรม 
10 19-20 Animals คําศพัท์ใหม ่

elephant(s) ; giraffe(s) ; bear(s) ; 

crocodile(s) ; pocupine (s) ;  

คําศพัท์เก่า 

bird(s) ; snake(s) ; lion(s) ;  

tiger(s) ; monkey(s) ; see ; saw 

ประโยค 

Where did you go yesterday ? 

I went  to the zoo. 

What did you see ? I saw……(s). 

เกมห่วงยาง 

11 21-22 Places คาํศพัทใ์หม ่
temple ; museum ; airport ; 
post office ;  police station 
คาํศพัทเ์ก่า 
hospital ; market ; park ; zoo ; 
kitchen 
ประโยค 
Where can we………..? 
I’m going to the temple. 
Where is the temple ? 
It’s near the bus station. 

เกมปรศินา 

12 23-24 Things in the 
house 

คาํศพัทใ์หม ่
radio ;  television ; stove ; lamp ; 
refrigerator 
คาํศพัทเ์ก่า 
pot ;  computer ;  chair ;  sofa ; 
clock 
ประโยค 
It’s a television.  Is it a ………..? 
Yes, it is.  /   No. It isn’t. 

เกมลกูโซ่ 
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แผนการสอนท่ี 1 
(เวลา 2 คาบ คาบละ 50 นาที รวม 100 นาที) 

 
ความคดรวบยอดิ  
 การเขา้ใจความหมาย การอ่านออกเสยีง การเขยีนสะกดคาํ และการนคาํศพัทไ์ปใชไ้ด ้จะทาํใหเ้รยีนรู้
ภาษาองักฤษไดเ้ป็นอยา่งด ี
 
จดุประสงคเ์ชงพฤตกรรมิ ิ  

1. นกัเรยีนสามารถออกเสยีง และบอกความหมายของคาํศพัทไ์ดถ้กูตอ้ง 
2. นกัเรยีนสามารถเขยีนสะกดคาํศพัทไ์ดถู้กตอ้ง 
3. นกัเรยีนสามารถนําคาํศพัทไ์ปใชใ้นรปูประโยคไดถ้กูตอ้ง 

 
เรือ่ง At the Coffee Shop  
เนือหา 
 คาํศพัทใ์หม่     คาํศพัทเ์ก่า 
 orange juice     tea 
 iced tea      water 
 iced water     a glass 
 coffee      a cup 
 thirsty      a bottle 

Pattern practice ไดแ้ก่ ประโยคคาํถาม Yes./ No. Question และรปูประโยคบอกเลา่ทีใ่ช ้some นําหน้า 
เพราะคาํศพัทเ์หลา่น้ีเป็นคาํนามทีน่บัไม่ได ้ดงัน้ี 

Are you thirsty? 
Yes, I am. / No, I am not. 
Yes, please give me some…………..  . 
Here you are. 
Thank you. 

กจกรรมการเรียนการสอนิ  
1. ขัน้นําเขา้สูบ่ทเรยีน 

ครนํูาของจรงิคอื น้ําสม้ ชาเยน็ น้ําแขง็ใสน้ํ่า และกาแฟ มาใหน้กัเรยีนดแูละสนทนา 
ถามเกีย่วกบัสิง่เหลา่น้ี และใหน้กัเรยีนสงัเกตว่าสิง่เหลา่น้ีมลีกัษณะเป็นของเหลว( ควรอยูใ่นภาชนะ ) ใน
ภาษาองักฤษจดัเป็นประเภทคาํนามทีน่บัไม่ได ้เมือ่มภีาชนะมาบรรจุและนบัตามภาชนะ เชน่ 1 แกว้ หรอื1 กลอ่ง 
ฯลฯ จงึเป็นคาํนามทีน่บัได ้

2. ขัน้สอน 
2.1 ครนํูาของจรงิคอื น้ําสม้ใหน้กัเรยีนดแูลว้ถามนกัเรยีนว่าอยากรูว้า่ในภาษา 

องักฤษเรยีกวา่อะไร ใหน้กัเรยีนถามคร ู
 นกัเรยีน  : What’s that? 
 ครตูอบ   : It’s orange juice. และเขยีนคาํศพัท ์orange juice บนกระดานดาํ 
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2.2 ครอูา่นออกเสยีงใหน้กัเรยีนฟง ั 2 – 3 ครัง้ แลว้ใหน้กัเรยีนอ่านตามหลงัจากนัน้ 
จงึบอกความหมาย Orange juice is what you drink. It is from oranges. You can drink  when you are thirsty. 

 (ครเูสนอคาํศพัท ์iced tea   iced water และ coffee   orange juice) 
2.3 ครทูาํทา่กระหายน้ําและพดู I am thirsty.  แลว้ใหน้ักเรยีนเดาความหมายคาํ 

วา่ thirstyหลงัจากนัน้ครนํูาบตัรคาํ thirsty ตดิบนกระดานดาํ และอ่านใหน้กัเรยีนฟง ั 2 – 3 ครัง้ แลว้จงึใหน้กัเรยีน
อ่านตาม 

2.4 สอนการนําไปใชใ้นรปูประโยค 
ครชูแูถบประโยคและถามนกัเรยีนคนหน่ึง  Are you thirsty? 
นกัเรยีนตอบ Yes, I am. / No, I’m not.  
สอนประโยคแสดงการขอ Please give me some orange juice.  
Please give me a glass of orange juice. 
ครสูง่น้ําใหแ้ละพดู Here you are. 
นกัเรยีนตอบ Thank you. 
หลงัจากนัน้ฝึกใหน้กัเรยีนออกมาสาธติหน้าชัน้เรยีนทลีะคู ่โดยใชค้าํทีข่ดีเสน้ใต ้

สามารถเปลีย่นเป็นคาํอืน่ ๆ ไดอ้กี 
3. ขัน้สรปุ 

ครทูบทวนคาํศพัทใ์หม่ทัง้หมด โดยใหน้กัเรยีนออกมาเลอืกคาํศพัทใ์หต้รงกบัภาพ  
และสรุปเกีย่วกบัการนําคาํศพัทไ์ปใชใ้นรปูประโยค โดยไมใ่ช ้a นําหน้าคาํศพัทเ์หลา่นี้ จะใช ้some หรอืไมใ่ชก้ไ็ด ้

4. ขัน้ฝึกทกัษะ 
ใหน้กัเรยีนเลน่เกมคาํศพัท ์
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เกมแขงขนัสะกดคาํท่ีครกูาํหนดให้่  
จดุประสงค ์
 เพือ่ใหน้กัเรยีนออกเสยีง รูค้วามหมาย และเขยีนสะกดคาํศพัทไ์ดถู้กตอ้ง 
อปุกรณ์ 

1. บตัรอกัษร 4 ชุด 
2. บตัรภาพ orange juice, iced tea, iced water, coffee 
3. แถบประโยค 

วธีเลนิ ่  
1. ครแูบ่งนักเรยีนออกเป็น 4 ทมีคอื ทมี A ,B , C และทมี D แลว้แจกบตัรตวัอกัษรให ้

ทมีละ 1 ชุด 
2. ครแูสดงแถบประโยคพรอ้มทัง้บตัรคาํศพัทเ์พือ่ใหน้กัเรยีนเตมิคาํศพัทใ์หถู้กตอ้ง 

โดยใหแ้ต่ละทมีชว่ยกนัหาบตัรอกัษรมาต่อกนัเพือ่ใหไ้ดค้าํศพัทต์ามบตัรภาพนัน้ 
 3.  ทมีใดหาตวัอกัษรของคาํศพัทต์ามบตัรภาพนัน้ครบ กใ็หส้ง่ตวัแทนถอืบตัรตวัอกัษรออกมายนื 
 4.  ทมีทีเ่รยีงตวัอกัษรไดถู้กตอ้งและเรว็ทีส่ดุเป็นผูช้นะ 
 5.  คาํศพัทแ์ต่ละคาํทีค่รกูาํหนดให ้นกัเรยีนจะออกมาถอืบตัรเรยีงกนั ดงัน้ี 
 
  

Teacher   : I am thirsty.  Please give me some………..   . 
 
 Student : W A T E R 
 
 
 6.  ใหท้มีทีแ่พทุ้กคนสะกดคาํศพัทแ์ละอ่านออกเสยีงคาํวา่ Water ทีผู่ช้นะถอือยู ่2 ครัง้  (เปลีย่นเป็นน้ําชา
กาแฟ และนมในลกัษณะเดยีวกบัน้ํา) 
 7.  ใหแ้ต่ละทมีนําคาํศพัทท์ีเ่ล่นวนัน้ีแต่งประโยคกลุม่ละ 1 ประโยค 
 
ส่ือการเรียนการสอน 

1. ของจรงิคอื น้ําสม้  ชาเยน็  น้ําแขง็ใสน้ํ่า และกาแฟ 
2. บตัรคาํศพัท ์orange juice, iced tea, iced water, coffee และ thirsty 
3. บตัรภาพ orange juice, iced tea, iced water และ coffee 
4. บตัรตวัอกัษร 
5. แถบประโยค What’s that? Are you thirsty ? 
6. เกมสะกดคาํตามทีค่รกูาํหนด 

การวดัและการประเมนผลิ  
1. สงัเกตจากความสนใจในการเขา้รว่มกจิกรรมการเล่นเกม 
2. วดัจากการตอบคาํถามเกีย่วกบัคาํศพัท ์
3. วดัจากการเลน่เกมสะกดคาํศพัท ์

Yes. / No. 
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แผนการสอนท่ี 2 
(เวลา 2 คาบ คาบละ 50 นาที รวม 100 นาที) 

 
ความคดรวบยอดิ  
 การเขา้ใจความหมาย การอ่านออกเสยีง การเขยีนสะกดคาํ และการนคาํศพัทไ์ปใชไ้ด ้จะทาํใหเ้รยีนรู้
ภาษาองักฤษไดเ้ป็นอยา่งด ี
 
จดุประสงคเ์ชงพฤตกรรมิ ิ  

1. นกัเรยีนสามารถออกเสยีง และบอกความหมายของคาํศพัทไ์ดถ้กูตอ้ง 
2. นกัเรยีนสามารถเขยีนสะกดคาํศพัทไ์ดถู้กตอ้ง 
3. นกัเรยีนสามารถนําคาํศพัทไ์ปใชใ้นรปูประโยคไดถ้กูตอ้ง 

 
เรือ่ง At the market  
เนือหา 
 คาํศพัทใ์หม่     คาํศพัทเ์ก่า 
 tuna fish      pork 
 flour      beef 
 crab      fish 
 vegetables     chicken 
           sell                     want 
Pattern Practice ไดแ้ก่ประโยคคาํถาม เพือ่ซกัถามราคาสนิคา้ 

- Do you sell…… ? 
Yes, I do. 
No, I don’t. 

- How much do you want? 
I  want  a…….  of…….   . 

กจกรรมการเรียนการสอนิ  
1. ขัน้นําเขา้สูบ่ทเรยีน 

1.1 ครนํูารปูสตัว ์pig, cow, buffalo, fish และ chicken ซึง่ไดต้ดัรปูภาพ แบง่ออก 
เป็น 2 สว่นจดัใหค้ละกนั แลว้ใหน้กัเรยีน 3 คน ออกมาชว่ยกนัต่อภาพเหล่าน้ีใหถ้กูตอ้ง  แลว้นําไปตดิบนกระดาน
ดาํ ซึง่เมือ่ต่อไดแ้ลว้ จะมคีาํศพัท ์pork, beef, fish และ chicken ปรากฎอยู่ 

1.2 ครอูา่นคาํศพัทเ์หลา่น้ีคาํละ 2 – 3 ครัง้ แลว้ใหน้กัเรยีนอ่านตามและสะกดคาํ 
2. ขัน้สอน  

2.1 ครนํูาภาพ pig, cow, buffalo, fish และ chicken มาใหน้กัเรยีนด ูซึง่ใตภ้าพแต่ 
ละภาพจะเป็นรปูเน้ือสตัวเ์หลา่น้ี และอธบิายถงึลกัษณะของเน้ือสตัวจ์ะไมน่ับเป็นตวั ดงันัน้จงึไมใ่ช ้a นําหน้า แต่
ใช ้some แทน 

2.2 ครชูีภ้าพหมแูละพดู This is a pig.  Pork comes from a pig. ใหเ้ดก็ช่วยกนั 
แปลความหมาย  (ครเูสนอคาํศพัท ์ beef, chicken, fish ในลกัษณะเดยีวกนัน้ี) 
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2.3 ครนํูารปูปลาท ูตดิบน white board และอา่น 2 – 3 ครัง้ นกัเรยีนอ่านตามคร ู
จากนัน้ครตูดิบตัรคาํศพัท ์tuna fish ครอูา่นออกเสยีงพรอ้มสะกดคาํ นกัเรยีนอ่านออกเสยีงและสะกดตาม ครู
อธบิายปลาทเูป็นปลาชนิดหน่ึงอาศยัในทะเล เราสามารถนํามาปรุงอาหารไดห้ลายอยา่งตามตอ้งการ เมือ่เรา
ตอ้งการซือ้ปลาท ูคนขายนิยมชัง่ขายเป็นกโิล หรอืครึง่กโิล 
(ครเูสนอคาํศพัท ์vegetables, crab และ flour ในลกัษณะเดยีวกนักบั ( tuna fish ) 

2.4 ครนํูาเสนอ sell บน whiteboard ใหน้กัเรยีนอา่นตาม 2 – 3 ครัง้ และสะกดคาํ 
หลงัจากนัน้ครบูอกความโดยนําแถบประโยคตดิบน whiteboard วา่  A fruit seller sells some mangoes at the 
market. แลว้ถามนกัเรยีนวา่ sell หมายถงึอะไร 

2.5 ครตูดิแถบประโยค A : Do you sell tuna fish? บน whiteboard แลว้อ่านออก 
เสยีง 2 – 3 ครัง้ นกัเรยีนอ่านออกเสยีงตาม 

2.6 ครตูดิแถบประโยคต่อจากประโยคเดมิใหเ้ป็น B:  
A : Do you sell tuna fish? 
B : No, I do. 
     Yes, I do. 

ครอูา่นออกเสยีงแถบประโยค B1: No, I don’t. 2 – 3 ครัง้ และใหน้กัเรยีนอ่านออกเสยีงตาม พรอ้มทัง้
อธบิายความหมาย เมือ่ตอบปฏเิสธ เราใช ้No, I don’t. (กบัประโยคคาํถาม ทีข่ึน้ตน้ Do you…….? 

ในประโยค B2: ครอูา่นออกเสยีง Yes, I do. พรอ้มทัง้อธบิายความหมาย ในเชงิตอบรบั เราใช ้Yes, I do. 
(กบัประโยคคาํถามทีข่ึน้ตน้ดว้ย Do you…..?) 

2.7 ครตูดิตามแถบประโยค B2.1: How much do you want? ใตแ้ถบประโยค B2:  
ครอูา่น 2 – 3 ครัง้ และใหน้กัเรยีนอ่านตาม 
  A : Do you sell tuna fish? 
  B : No, I don’t. 
  B2:  Yes, I do. 
  B2.1 : How much do you want ? 

2.8 ครตูดิแถบประโยค A: I want a kilo of tuna fish. ใตแ้ถบประโยค B2.1 ครอูา่น 
ประโยค 2 – 3 ครัง้ ใหน้กัเรยีนอ่านออกเสยีงตาม 
  A : Do you sell tuna fish? 
  B1: No, I don’t. 
  B2.1 : Yes, I do. (กรณี B2.1 ตอบ Yes. ใหถ้ามต่อ B3) 
  B3 : How many do you want? 
  A : I want a kilo of tuna fish. 

2.9 ครแูบ่งนกัเรยีนออกเป็น 2 กลุม่ กลุม่ทางซา้ยมอืครเูป็น A และกลุม่ทางขวา 
มอืครเูป็น B ครใูหข้อ้สงัเกตต่อนกัเรยีน คาํศพัทท์ีข่ดีเสน้ใต ้นักเรยีนสามารถนําคาํศพัทท์ีเ่รยีนในวนัน้ีแทนได ้
 

3. ขัน้สรปุ 
ครทูบทวนคาํศพัท ์tuna fish, prawn, crab, red onion, pork, beef, fish และ  

chicken และการนําคาํศพัทไ์ปใชใ้นประโยค จากนัน้ใหน้กัเรยีนเขยีนคาํศพัทท์ีเ่รยีนลงในสมุด 
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4.  ขัน้ฝึกทกัษะ 
ใหน้กัเรยีนเลน่เกม 
 

เกม Deaf and Dumb Spelling 
จดุประสงค ์
 เพือ่ใหน้กัเรยีนสะกดคาํศพัท ์บอกความหมายและแต่งประโยคไดถ้กูตอ้ง 
อปุกรณ์  

1. ชอลก์ 
2. กระดาน 
3. กระดาษ 
4. ปากกา 

วธีเลนิ ่   
1. ครแูบ่งนักเรยีนออกเป็น 2 ทมีคอื ทมี A และทมี B 
2. ครใูหค้าํศพัท ์pork กบันกัเรยีนทมี A คนที ่1 นกัเรยีนตอ้งสะกดคาํศพัทเ์ฉพาะตวัที ่

เป็นพยญัชนะ สว่นตวัทีเ่ป็นสระใหเ้วน้ไว ้และใชส้ญัลกัษณ์ต่อไปนี้แทน 
  “a”  ใหน้กัเรยีนยกแขนขวาขึน้ 
  “e”  ใหน้กัเรยีนยกแขนซา้ยขึน้ 
  “i”  ชีท้ีด่วงตา 
  “o”  ชีท้ีป่าก 
  “u”  ชีท้ีค่ร ู
  ตวัอยา่งคาํวา่ “pork” ผูเ้ล่นจะตอ้งทาํพฤตกิรรมดงัน้ี 
  “p”  พดูออกเสยีง 
  “o”  ชีท้ีป่าก 
  “r”  พดูออกเสยีง 
  “k”  พดูออกเสยีง 
 3.  ผูใ้ดทาํผดิหรอืสะกดผดิจะตอ้งนัง่ลง ครใูหค้าํศพัทใ์หมก่บันกัเรยีนทมี B คนที ่1 สะกดคาํบา้ง ทาํ
เชน่น้ีสลบักนัไปเรือ่ย ๆ โดยใหน้กัเรยีนทีเ่หลอืเป็นผูส้งัเกตและคอยจบัผดิทมีใดเหลอืคนยนืมากทีส่ดุเป็นผูช้นะ 
 4.  ครแูจกกระดาษใหก้บันกัเรยีนทกุคนแลว้ใหแ้ต่ละคนนําคาํศพัทท์ีเ่รยีนและเลน่เกมวนัน้ีแต่งประโยค
คนละ 1 ประโยค 
ส่ือการเรียนการสอน 

1. บตัรคาํศพัท ์tuna fish, flour, prawn, crab, vegetables, pork, beef, fish, chicken 
2. บตัรภาพ ปลาท-ูเน้ือปลา   กุง้-เน้ือกุง้   ป-ูเน้ือป ู  ผกั    หม ู– เน้ือหม ู  ววั-เน้ือววั    

ควาย – เน้ือควาย   ปลา – เน้ือปลา  และ ไก่ – เน้ือไก่ 
3. แถบประโยค Do you sell tuna fish ? 
                     No, I don’t . 
  Yes, I do. 
  How much do you want ? 
  I want a kilo of tuna fish . 
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4. เกม Deaf and Dumb Spelling 
 
การวดัและประเมนผลิ  

1. สงัเกตจากความสนใจในการเขา้รว่มกจิกรรมเกม 
2. วดัจากการถาม – ตอบ เกีย่วกบัคาํศพัท ์
3. ตรวจจากการเขยีนประโยค 
4. วดัจากการเลน่เกมคาํศพัทไ์ดถู้กตอ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 57 

แผนการสอนท่ี 3 
(เวลา 2 คาบ คาบละ 50 นาที รวม 100 นาที) 

 
ความคดรวบยอดิ  
 การเขา้ใจความหมาย การอ่านออกเสยีง การเขยีนสะกดคาํ และการนําคาํศพัทไ์ปใชไ้ด ้จะทาํใหเ้รยีนรู้
ภาษาองักฤษไดเ้ป็นอยา่งด ี
 
จดุประสงคเ์ชงพฤตกรรมิ ิ  

1. นกัเรยีนสามารถออกเสยีง และบอกความหมายของคาํศพัทไ์ดถ้กูตอ้ง 
2. นกัเรยีนสามารถเขยีนสะกดคาํศพัทไ์ดถู้กตอ้ง 
3. นกัเรยีนสามารถนําคาํศพัทไ์ปใชใ้นรปูประโยคไดถ้กูตอ้ง 

 
เรือ่ง At the Restaurant  
เนือหา 
 คาํศพัทใ์หม่    คาํศพัทเ์ก่า 
 fried rice     rice 
 omelet     soup 
 curry     fish 
 noodles     bread 
 hungry     sandwich 
 
 Pattern Practice ไดแ้ก่ ประโยคคาํถาม Yes. / No. Question และรปูประโยคบอกเลา่ทีใ่ช ้some 
นําหน้าคาํศพัทท์ีเ่ป็นคาํนามนับไม่ได ้

- Are you hungry ? 
- Yes, I am.  I want some …………….  .  / No, I am not. 
- Do you want some………? 
- Yes, I do. / No, I don’t. 

 
กจกรรมการเรียนการสอนิ  

1. ขัน้นําเขา้สูบ่ทเรยีน 
ครพูดูคุยกบันักเรยีนเกีย่วกบัอาหารประเภทต่าง ๆ ทีน่กัเรยีนตอบ โดยใหน้กัเรยีน 

ยกตวัอยา่งอาหารทีน่กัเรยีนชอบ คนละ 1 – 2 อยา่ง 
2. ขัน้สอน 

2.1 ครนํูาบตัรภาพ noodles และ rice ตดิไวบ้นกระดานดาํ 
2.2 ครชูีท้ ีภ่าพและพดู “noodles” แลว้ใหน้กัเรยีนพดูตาม 2-3 ครัง้ ครชูบูตัรคาํ 

และใหน้กัเรยีนสะกดคาํ n – o – o – d – l – e – s (อธบิายคาํวา่ noodles ม ีs ตลอด เพราะมหีลายเสน้) และ
สอนคาํวา่ rice ในลกัษณะเดยีวกนัน้ี  
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2.3 ครทูาํทา่หวิและพดูประโยค I am hungry.  I want some rice. ใหน้กัเรยีนชว่ย 
กนัเดาความหมายคาํวา่ “hungry” เพือ่ตรวจสอบความเขา้ใจในเรือ่งของความหมายจากนกัเรยีน หลงัจากนัน้ครู
อ่านประโยคน้ีอกีครัง้หน่ึง ใหน้กัเรยีนอ่านตามคร ู

2.4 ครสูอนการนําคาํศพัทไ์ปใชใ้นรปูประโยค โดยการนําแถบประโยคชใูหน้กัเรยีน 
ด ูและถามนกัเรยีนคนหน่ึง 
 คร ู :Are you hungry ? 
 นกัเรยีน:Yes, I am. / No, I am not. 
 คร ู :What do you want ? 
 นกัเรยีน:I want some fried rice. 
 คร ู :Do you want some fried rice, too ? 
 นกัเรยีน:No, I don’t.  I want some noodles. 
  No, I don’t.  I want some chicken. 
 
 3.  ขัน้สรปุ 
       ครแูละนกัเรยีนช่วยกนัสรปุคาํศพัทท์ีไ่ดเ้รยีนมาในวนัน้ี และการนําคาํศพัทไ์ปใชใ้นรปูประโยค และ
ใหน้กัเรยีนจดคาํศพัทล์งสมุด 
 4.  ขัน้ฝึกทกัษะ 
      ใหน้กัเรยีนเลน่เกม 
 

เกมสรา้งคาํศพัทจ์ากอกัษรท่ีกาํหนดให้ 
 
จดุประสงค ์

1. เพือ่ใหน้กัเรยีนสะกดคาํศพัท ์อ่านออกเสยีง และรูค้วามหมายของคาํศพัท ์
2. เพือ่ใหน้กัเรยีนนําอกัษรทีก่าํหนดใหม้าสรา้งคาํศพัทใ์หม ่
3. เพือ่ใหน้กัเรยีนไดท้บทวนคาํศพัทท์ีไ่ดเ้รยีนมาแลว้ 

อปุกรณ์ 
1. ใบงาน 
2. ดนิสอ 
3. ยางลบ 
4. สมุดแบบฝึกหดั 

วธีเลนิ ่  
1. ครอูธบิายวธิกีารเลน่ และอุปกรณ์ทีใ่ชส้ว่นตวั 
2. ครแูจกกระดาษทีม่ตีวัอกัษร A  B C D E  F G H I L M N O  P R S T U W Y  

คนละแผน่พรอ้มกาํหนดเวลา ตวัอยา่ง เช่น FISH = ปลา   HUNGRY = หวิ 
3. ใหน้กัเรยีนนําตวัอกัษรทีก่ําหนดใหเ้ทา่นัน้มาสรา้งคาํศพัทท์ีเ่รยีนทัง้หมด 10 คาํ  

ลงในกระดาษทีแ่จก พรอ้มทัง้เขยีนคาํแปลเป็นภาษาไทยดว้ย 
4. นกัเรยีนคนใดสรา้งคาํศพัทไ์ดค้รบ 10 คาํในเวลาทีก่ําหนดใหจ้ะเป็นผูช้นะ 
5. ใหน้กัเรยีนทีเ่สรจ็แลว้ แต่งประโยคคนละ1ประโยค ลงในดา้นหลงักระดาษทีแ่จกให ้
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กตกาิ  
1. นกัเรยีนมเีวลา 15 นาท ี
2. ขณะแขง่ขนัหา้มมใิหน้กัเรยีนสง่เสยีงดงัหรอืเลน่กนัในขณะทีเ่พือ่นกาํลงัใชส้มาธ ิ
3. นกัเรยีนคนใดสรา้งคาํไดค้รบ 10 คาํ ในเวลาทีก่ําหนดให ้จะไดร้บัดาวทอง 1 ดวง 
4. นกัเรยีนคนใดสรา้งคาํศพัทไ์ดเ้กนิคาํทีก่ําหนดให ้และในเวลาทีก่าํหนดไวจ้ะไดร้บั 

เชญิมาอา่นใหเ้พือ่นๆ  ฟงหน้าชัน้ เมือ่อา่นจบครจูะเชญิเพือ่น ๆ ทัง้ชัน้ปรบมอื และใหเ้ป็นเดก็เก่งในวนัน้ีั  
ส่ือการสอน 

1. สือ่ของจรงิ 
2. บตัรคาํ fried rice, omelet, curry, noodles, hungry, sandwich, rice, soup, fish และ bread 
3. บตัรภาพ fried rice, omelet, curry, noodles, sandwich, rice soup, curry และ noodles 
4. แถบประโยค Are you hungry ? 

 Yes, I am. 
 I want some………..  . 
 Do you want some……….? 
 Yes, I do. / No, I don’t. 

 
การวดัและการประเมนผลิ  

1. สงัเกตจากความสนใจในการรว่มกจิกรรม  
2. สงัเกตจากการอ่านออกเสยีง 
3. วดัจากความสาํเรจ็ในการทาํงานใน Work Sheet ทีแ่จกใหแ้ต่ละคน 
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แผนการสอนท่ี 4 
(เวลา 2 คาบ คาบละ 50 นาที รวม 100 นาที) 

 
ความคดรวบยอดิ  
 การเขา้ใจความหมาย การอ่านออกเสยีง การเขยีนสะกดคาํศพัท ์และการนําคาํศพัทไ์ปใชไ้ด ้จะทาํให้
เรยีนรูภ้าษาองักฤษไดเ้ป็นอยา่งด ี
 
จดุประสงคเ์ชงพฤตกรรมิ ิ  

1. นกัเรยีนสามารถอา่นออกเสยีงและบอกความหมายของคาํศพัทไ์ดถ้กูตอ้ง 
2. นกัเรยีนสามารถเขยีนสะกดคาํศพัทไ์ดถู้กตอ้ง 
3. นกัเรยีนสามารถนําคาํศพัทไ์ปใชใ้นรปูประโยคไดถ้กูตอ้ง 

 
เรือ่ง At the Department Store  
เนือหา 
  คาํศพัทใ์หม่    คาํศพัทเ์ก่า 
  powder     a mirror 
    a towel     soap 
  a toothpaste    a tube 
  a toothbrush    a roll 
  tissue paper    a shirt 
 
 Pattern practice ไดแ้ก่ประโยคถามตอบเกีย่วกบัการซือ้ขาย 
  Do you have tissue paper ? 
  How much do you want ? 
  I want a roll of  tissue paper. 
 
กจกรรมการเรียนการสอนิ  

1. ขัน้นําเขา้สูบ่ทเรยีน 
ครนํูากลอ่งใสบ่ตัรคาํใหม ่5 คาํ และคาํเก่าอกี 5 คาํรวมเป็น 10 คาํใสใ่นกลอ่งและใหน้กั 

เรยีนออกมาเลอืกคาํศพัทใ์หม ่5 คาํ และนําไปตดิบนกระเปาผนงั ครอู่านคาํศพัทท์ัง้ ๋ 5 คาํใหน้กัเรยีนฟงและให้ั

นกัเรยีนอ่านตาม 
2. ขัน้สอน 

2.1 ครนํูาบตัรภาพแปงใหน้กัเรยีนดแูละพดู ้ It’s powder. ใหน้กัเรยีนอา่นตาม  
 
2 – 3 ครัง้ (สอนคาํวา่ a towel, a toothpaste, a toothbrush และ tissue paper ในลกัษณะเดยีวกนัน้ี) แลว้นํา
รปูภาพไปตดิคู่กบับตัรคาํ พรอ้มทัง้บอกความหมายและใหน้กัเรยีนสะกดคาํศพัทท์ัง้ 5 คาํ 

2.2 ฝึกการนําไปใชใ้นประโยค โดยครชููแถบประโยคแต่ละประโยคและอ่านใหน้ัก 
เรยีนฟง ั 2 – 3 ครัง้ ใหน้กัเรยีนอ่านตาม และนําแถบประโยคไปตดิบน Whiteboard 
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 A  :  Do you have tissue paper? 
 B  :  How much do you want? 
 C  :  I want a roll of tissue paper. 
2.3  ครแูบ่งนกัเรยีนออกเป็น 2 กลุม่ กลุม่ดา้นซา้ยมอืครเูป็นกลุม่ A และกลุม่ทาง 

ขวามอืครเูป็นกลุม่ B ครใูหน้กัเรยีนกลุ่ม A อ่านแถบประโยค A นกัเรยีนกลุม่ B อ่านแถบประโยค B เมือ่นกัเรยีน
ทัง้ 2 กลุม่อา่นจบกใ็หส้ลบักนัอ่าน 

2.4 ครใูหข้อ้สงัเกตคาํทีข่ดีเสน้ใตน้ักเรยีนสามารนําคาํศพัทท์ีเ่รยีนมาแลว้แทนคาํที ่
ขดีเสน้ใต ้

2.5 ครใูหน้กัเรยีนจบัคู่สนทนาถามตอบตามโครงสรา้งประโยคทีก่ําหนดให ้
 

3. ขัน้สรปุ 
     ครทูบทวนคาํศพัทท์ีเ่รยีนในวนัน้ี โดยใชค้าํศพัทท์ีเ่รยีนแทนคาํทีข่ดีเสน้ใต ้คาํนามบางคาํตอ้งมหีน่วย

เฉพาะการเรยีกสิง่ของ เชน่ a tube of toothpaste, a roll of tissue paper, a bar of soap เป็นตน้ จากนัน้ให้
นกัเรยีน คดัคาํศพัทล์งในสมุดแบบฝึกหดั    

4. ขัน้ฝึกทกัษะ 
ใหน้กัเรยีนเลน่เกม 
 
                                            เกม Bingo 

จดุประสงค ์
1. เพือ่ใหน้กัเรยีนอา่นออกเสยีงและรูค้วามหมายของคาํศพัท ์
2. เพือ่ทบทวนคาํศพัทท์ีเ่รยีนไปแลว้ 
3. เพือ่ใหน้กัเรยีนไดนํ้าคาํศพัทท์ีเ่รยีนไปแลว้มาแต่งประโยคได ้

อปุกรณ์ 
1. บตัรคาํศพัท ์
2. บตัรภาพ 
3. ตารางสาํหรบัเล่นบงิโก (ขนาด 4 ชอ่ง ตาราง x 4 ชอ่งตาราง) 

วธีเลนิ ่  
1.ครตูกลงกบันักเรยีนถงึกตกิาในการเลน่ว่า คาํศพัทท์ีใ่ชใ้นการเลน่เกมทีเ่ป็นคาํศพัทท์ี ่

เรยีนมาแลว้ทัง้หมด 20 คาํ ครอูาจทบทวนปากเปลา่ก่อนกไ็ด ้
2.ครแูจกตารางสาํหรบัการเลน่เกมใหน้กัเรยีนคนละ 1 แผน่ 
3.ใหน้กัเรยีนแต่ละคนเลอืกคาํศพัทท์ีเ่รยีนมาแลว้ ใสล่งในตารางรอ้ยละ 1 คาํ ใหเ้ตม็ทกุ 

ช่อง ใหท้าํอยา่งรวดเรว็ทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทาํได ้โดยครกูาํหนดเวลาให ้10 นาท ีก่อนลงมอืทาํครตูอ้งยํ้าใหน้กัเรยีนทุกค
เขา้ใจวา่ คาํต่าง ๆ ทีนํ่ามาใชต้อ้งสะกดตวัใหถู้กตอ้งดว้ย 

1. พอหมดเวลา ครเูรยีกชื่อคาํศพัทต์ามตารางของครเูอง พอนกัเรยีนไดย้นิคาํใดทีต่รง 
กบัคาํศพัทข์องตวักข็ดีครอ่มชื่อคาํศพัทน์ัน้ นกัเรยีนคนใดสามารถขดีครอ่มคาํศพัทไ์ดต้ลอดแถว ไมว่า่จะเป็นจาก
บนลงลา่ง จากซา้ยไปขวาหรอืทะแยงมุม นกัเรยีนคนนัน้จะรอ้ง “บงิโก” 

2. จากนัน้นํากระดาษมาใหค้ร ูครจูะตรวจสอบวา่เป็นคาํทีเ่รยีกหรอืไม่ และสะกดถกู 
ตอ้งหรอืไม ่ถา้ทุกอยา่งถูกตอ้ง ครกูป็ระกาศวา่นกัเรยีนนัน้เป็นผูช้นะ ถา้มเีวลาอาจเริม่เลน่ใหมไ่ด ้
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3. ตารางคาํศพัทก์จ็ะมรีปูรา่งดงัต่อไปน้ี 
 

mirror thirsty toothpaste roll 
 

powder towel tube shirt 
 

soap coffee toothbrush milk 
 

carton tissue paper tuna fish crab 
 

 
4. ใหน้กัเรยีนแต่งประโยคลงในสมุดคนละ 1 ประโยค 

 
ส่ือการเรียนการสอน 

1. ของจรงิ 
2. บตัรภาพ 
3. ตารางสาํหรบัเล่นเกมบงิโก 

 
การประเมนผลิ  

1. สงัเกตจากความสนใจของนกัเรยีน 
2. วดัจากการพดูโตต้อบขณะเรยีน 
3. วดัจากการเลน่เกม 
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แผนการสอนท่ี 5 
(เวลา 2 คาบ คาบละ 50 นาที รวม 100 นาที) 

 
ความคดรวบยอดิ  
 การเขา้ใจความหมาย การอ่านออกเสยีง การเขยีนสะกดคาํศพัท ์และการนําคาํศพัทไ์ปใชไ้ด ้จะทาํให้
เรยีนรูภ้าษาองักฤษไดเ้ป็นอยา่งด ี
 
จดุประสงคเ์ชงพฤตกรรมิ ิ  

1.   นกัเรยีนสามารถอา่นออกเสยีงและบอกความหมายของคาํศพัทไ์ดถ้กูตอ้ง 
2. นกัเรยีนสามารถเขยีนสะกดคาํศพัทไ์ดถู้กตอ้ง 
3. นกัเรยีนสามารถนําคาํศพัทไ์ปใชใ้นรปูประโยคไดถ้กูตอ้ง 

 
เรือ่ง At the Grocery  
เนือหา 
  คาํศพัทใ์หม่  คาํศพัทเ์ก่า 
  a sweet   an egg 
  a biscuit   a bottle 
  a dozen   a bag 
  a half   soap 
  a carton   kilo 
 
 Pattern Practice ไดแ้ก่รปูประโยค 

- How much is candy ? 
…………..baht a bag. 

- How much is soap? 
…………..baht a bar. 

- How much are the eggs ? 
…………..baht a dozen. 

 
กจกรรมการเรียนการสอนิ  

1. ขัน้นําเขา้สูบ่ทเรยีน 
สนทนาซกัถามเกีย่วกบัสิง่ของทีซ่ือ้ขายเป็นกโิลกรมั เป็นโหล และเป็นขวด 

2. ขัน้สอน 
2.1 ครนํูาน้ําปลาของจรงิมาใหน้กัเรยีนดแูละพดูวา่ “fish sauce” ใหน้กัเรยีนพดู 

ตาม 2 – 3 ครัง้และใหน้ักเรยีนบอกความหมาย หลงัจากนัน้ครชูีท้ีข่วดและพดูวา่ “This is a bottle of fish sauce.” 
ใหน้กัเรยีนบอกความหมาย ครตูรวจสอบความหมายของคาํศพัทจ์ากนักเรยีน 

2.2 ครถูามนักเรยีนเกีย่วกบัการซือ้ขายไข ่วา่เขาซื้อกนัอยา่งไร ในชวีติประจาํวนั 
จะซื้อขายเป็นโหล เราใชค้าํวา่ “dozen” 
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2.3 ครอูา่นใหน้กัเรยีนฟง ั 2 – 3 ครัง้ และใหน้กัเรยีนสะกดคาํศพัทแ์ละบอกความ 
หมายและถา้ซือ้ครึง่โหลเราใชค้าํวา่ “half” เชน่ half a  dozen, half a kilo เป็นตน้ ครเูขยีนคาํวา่ half บนกระดาน 
และอา่นออกเสยีงใหน้กัเรยีนฟง ั 2 – 3 ครัง้ ใหน้กัเรยีนอ่านตาม สะกดคาํและบอกความหมาย 

2.4 ครนํูาลกูอม ลกูกวาดมาใหน้กัเรยีนด ูและพดูว่า “candy” ครอู่านใหน้กัเรยีนฟงั 
2 – 3 ครัง้แลว้ใหน้ักเรยีนอา่นตามและบอกความหมาย 

2.5 ฝึกการนําไปใชใ้นรปูประโยค 
ครชู ูcandy ใหน้กัเรยีนด ูซึง่บรรจุอยูใ่นถุง ครถูามนกัเรยีนว่า How much is 

candy?  หลงัจากนัน้ครชูบูตัรคาํ 10 baht 
  นกัเรยีนตอบวา่ It’s ten baht a bag. 
  ครชู ูfish sauce ใหน้กัเรยีนด ูซึง่บรรจุอยูใ่นขวด ครถูามนกัเรยีนวา่  
How much is fish sauce? หลงัจากนัน้ครชูบูตัรคาํ 15 baht 
  นกัเรยีนตอบวา่ It’s fifteen baht a bottle. 
  หลงัจากนัน้ใหน้ักเรยีนผลดักนัถามตอบกนัเอง และใหน้กัเรยีนสงัเกต ลกัษณะนามจะอยูท่า้ย
ประโยค โดยคาํทีข่ดีเสน้ใตเ้ปลีย่นไดต้ามตอ้งการ 
 

3. ขัน้สรปุ 
ครใูหน้กัเรยีนแขง่ขนักนัออกไปวางบตัรคาํทีต่รงกบับตัรภาพและสรุปถงึการใชใ้นรปูประโยค 

  
4. ขัน้ฝึกทกัษะ 

ใหน้กัเรยีนเลน่เกม 
 

เกมกระซบิ  
 
จดุประสงค ์

1. เพือ่ใหน้กัเรยีนสะกดคาํศพัทแ์ละอา่นออกเสยีงคาํศพัทไ์ดถ้กูตอ้ง 
2. เพือ่ใหน้กัเรยีนบอกความหมายของคาํศพัทไ์ดถู้กตอ้ง 
3. เพือ่ใหน้กัเรยีนนําคาํศพัทใ์ชใ้นรปูประโยคไดถู้กตอ้ง 

 
อปุกรณ์ 

1. กระดาษ 
2. ปากกา 
3. ชอลก์ 
4. กระดานดาํ 

 
วธีเลนิ ่  

1. แบง่ผูเ้ลน่ออกเป็น 4 แถว ๆ ละ 7 คน ทีเ่หลอืเป็นกรรมการ 
2. ใหน้กัเรยีนนัง่เป็นแถวตอน 4 แถว หา่งกนัพอสมควร 
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3. คนทีอ่ยูข่า้งหลงัสดุแต่ละแถวออกมาหาคร ูและครยูืน่บตัรคาํศพัทใ์หแ้ต่ละคนดไูม่ 
เหมอืนกนั คอื 4 คน  4 คาํ เสรจ็แลว้ไปเขา้ประจาํที ่

4. ครใูหส้ญัญาณเริม่ คนทีไ่ดด้บูตัรคาํจะตอ้งกระซบิโดยสะดาํคาํศพัทต์วันัน้พรอ้มทัง้ 
ออกเสยีงทัง้คาํและบอกความหมายดว้ย แลว้กระซบิต่อไปยงัคนที ่2 คนที ่2 กระซบิไปเรือ่ย ๆ จนครบ 7 คน โดย
ไมไ่หเ้หน็บตัรคํา 

เชน่ p – o – w – d – e – r : พาวเดอร ์= แปง้  
คนที ่7 อยูข่า้งหน้าสุดออกมาเขยีนคาํศพัทท์ีไ่ดย้นิในเศษกระดาษทีค่รแูจกให ้

5. ทมีใดอ่านและบอกความหมายไดถ้กูตอ้งและเรว็ทีส่ดุได ้1 คะแนน 
6. เริม่แขง่ขนัรอบต่อไปเป็นการกระซบิในรปูประโยค โดยสลบัทีผู่เ้ล่น ครเูรยีกคนที ่1 

ของแต่ละแถวออกมาขา้งนอก ใหเ้วลาแต่ละคนนึกประโยคคนละ 1 ประโยคภายใน 1 นาท ี(โดยประโยคแต่ละ
ประโยคจะตอ้งใหค้รรููก้่อน) ใชค้าํศพัทท์ีพ่งึเรยีนมาแลว้แต่งประโยค 

7. นําไปกระซบิต่อกบัเพือ่นคนต่อไปเรือ่ย ๆ จนถงึคนสดุทา้ยจงึเขยีนประโยคทีไ่ดย้นิ 
บนกระดานดาํ (ทาํเชน่เดยีวกบัการกระซบิคาํศพัท)์ 

8. หลงัจากเขยีนบนกระดานดาํแลว้ใหส้ลบัทีเ่พือ่เปลีย่นตําแหน่งกนั 
9. ครแูละนกัเรยีนช่วยกนัตรวจประโยคทีเ่ขยีนไวบ้นกระดานดาํ ทมีใดถูกตอ้งมากที ่

สดุทมีนัน้จะเป็นผูช้นะ 
 
ส่ือการเรียนการสอน 

1. ลกูโปง่ 
2. บตัรภาพ candy, biscuit, dozen และcarton 
3. บตัรคาํ candy, biscuit, dozen half และ carton 
4. แถบประโยค  

- How much is candy? 
………….baht a bag. 

- How much is soap? 
…………baht a bar. 

- How much are the eggs? 
…………baht a dozen. 

5. เกมกระซบิ 
การวดัและการประเมนผลิ  

1. สงัเกตจากความสนใจในการเขา้รว่มกจิกรรมการเล่นเกม 
2. วดัจากการถามเกีย่วกบัคาํศพัท ์
3. วดัจากการเลน่เกมคาํศพัทไ์ดถู้กตอ้ง 
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แผนการสอนท่ี 6 
(เวลา 2 คาบ คาบละ 50 นาที รวม 100 นาที) 

 
ความคดรวบยอดิ  
 การเขา้ใจความหมาย การอ่านออกเสยีง การเขยีนสะกดคาํศพัท ์และการนําคาํศพัทไ์ปใชไ้ด ้จะทาํให้
เรยีนรูภ้าษาองักฤษไดเ้ป็นอยา่งด ี
 
จดุประสงคเ์ชิงพฤตกรรมิ  

1.   นกัเรยีนสามารถอา่นออกเสยีงและบอกความหมายของคาํศพัทไ์ดถ้กูตอ้ง 
2. นกัเรยีนสามารถเขยีนสะกดคาํศพัทไ์ดถู้กตอ้ง 
3.   นกัเรยีนสามารถนําคาํศพัทไ์ปใชใ้นรปูประโยคไดถ้กูตอ้ง 

 

เรือ่ง Food at the market  
เนือหา 
   คาํศพัทใ์หม่   คาํศพัทเ์ก่า 
   fish sauce   salt 
   pepper    sugar 
   a carrot    some 
   a cabbage   tomato 
   oil    potato 
  
 Pattern Practice ไดแ้ก่ประโยคคาํถามเกีย่วกบัการซือ้ขายและการใช ้some แทนคาํนามทีน่บัไมไ่ดแ้ละ
นามนบัได ้

- What are you going to buy ? 
- I’m going to buy some……….  . 
- I want some carrot? 
- Here is some. 

 

กจกรรมการเรียนการสอนิ  
1. ขัน้นําเขา้สูบ่ทเรยีน 

พดูคุยซกัถามกบันกัเรยีนเกีย่วกบัสว่นประกอบต่าง ๆ ทีใ่ชใ้นการปรงุอาหารใหม้รีสชาต ิ
อรอ่ยมอีะไรบา้ง ใหน้กัเรยีนชว่ยกนัตอบ (เชน่ น้ําปลา พรกิไทย น้ําตาล) 

2. ขัน้สอน 
2.1 ครนํูาบตัรภาพ น้ําปลา น้ํามนั พรกิไทย หวัผกักาดแดง กะหลํ่าปล ีมาใหน้กั 

เรยีนด ูและอธบิายเกีย่วกบัลกัษณะของสิง่เหลา่น้ีว่าจดัเป็นคาํนามทีน่บัไดแ้ละนามนบัไมไ่ด ้ 
ครนํูาบตัรภาพ น้ําปลา ชใูหน้กัเรยีนดแูละพดู “fish sauce” ครนํูาบตัรคาํมาวางคู่กบับตัรภาพ

บนกระเปาผนงั ครอู่านคาํวา่ ๋ fish sauce ใหน้กัเรยีนฟง ั 2 – 3 ครัง้แลว้ใหน้กัเรยีนอา่นตาม หลงัจากนัน้จงึให้
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นกัเรยีนบอกความหมายเป็นภาษาไทย ( เสนอคาํศพัท ์oil,  pepper, carrot ,a cabbage และ sugar ในลกัษณะ
เดยีวกนักบั fish sauce ) 

2.2 สอนการนําคาํศพัทไ์ปใชใ้นรปูประโยค 
โดยครชูแูถบประโยคและถาม What are you going to buy ? 
ครชูรูปูน้ําปลา นกัเรยีนตอบ I’m going to buy some fish sauce. 
ครชูรูปู a cabbage นกัเรยีนตอบ I’m going to buy a cabbage. 
ครชูรูปูพรกิไทย นกัเรยีนตอบ I’m going to buy some pepper. 

 

3. ขัน้สรปุ 
ครทูบทวนคาํศพัท ์fish sauce, oil, pepper, a carrot และ a cabbage และนําคาํ 

ศพัทเ์หลา่น้ีไปใชใ้นประโยค หลงัจากนัน้ใหน้กัเรยีนจดคาํศพัท ์5 คาํนี้ลงสมุด 
 

4. ขัน้ฝึกทกัษะ 
ใหน้กัเรยีนเลน่เกม 

 

เกม Spelling Bee 
 

วธีเลนิ ่  
1. ครรูวบรวมคาํศพัทท์ีน่กัเรยีนเคยเรยีนมาแลว้ เพือ่นํามาใหน้กัเรยีนสะกดตวั 
2. เลอืกนกัเรยีนมา 20 คน แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ ใหแ้ต่ละกลุม่ยนืคนละฟากหอ้งหนั 

หน้าเขา้หากนั นกัเรยีนทีเ่หลอืเป็นผูส้งัเกต 
3. ครอูธบิายใหน้กัเรยีนทราบวา่ ครจูะใหค้าํ ๆ  หน่ึงแก่นกัเรยีนคนที ่1 ในทมีที ่1  

นกัเรยีนคนนัน้จะตอ้งสะกดตวัดาํนัน้ออกมาดงั ๆ ถา้สะกดไดถ้กูตอ้ง กใ็หย้นืตรงต่อไปครใูหด้าํอกีอาํหนึ่งแก่
นกัเรยีนคนที ่1 ในทมีที ่2 ถา้สะกดไดถ้กูตอ้ง ครกูใ็หค้าํใหมอ่กีคาํหน่ึงแก่นกัเรยีนคนที ่2 ในทมีที1่ทาํสลบัไปมา
เชน่น้ีเรือ่ย ๆ 

4. นกัเรยีนคนหน่ึงมโีอกาสสะกดคําไดเ้พยีงครัง้เดยีว ถา้สะกดผดิเขาตอ้งออกจากทมี 
ไปและนัง่ลง หรอืแมแ้ต่สะกดถูกแต่ออกเสยีงผดิกต็อ้งนัง่ลงเหมอืนกนั เมือ่ใดทีส่ะกดผดิหรอืออกเสยีงผดิ คนใน
ทมีตรงขา้มกจ็ะไดค้าํนัน้ไปทนัท ีฉะนัน้เกมน้ีมลีกัษณะการเลน่ดงัน้ี 

คร ู     Carrot 
ทมีที ่1 นกัเรยีนคนที ่1  c – a – r – r – o – t 
คร ู     soap 
ทมีที ่2 นกัเรยีนคนที ่1  s – o – a – p 
คร ู     pepper 
ทมีที ่1 นกัเรยีนคนที ่2  p – e – p – p – e – r 
คร ู     pepper 
ทมีที ่2 นกัเรยีนคนที ่2  p – e – p – p -  e – r 
คร ู     cabbage 
ทมีที ่1 นกัเรยีนคนที ่3  c – a – b –b –a – g –e  

     etc. 
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5. เลน่วนเวยีนไปจนครบตวัคนในแต่ละทมี พอหมดแลว้กเ็ริม่ไปทีค่นแรกอกีจนกระทัง่วา่ เหลอืคน 
ยนือยูเ่พยีงคนเดยีว คน ๆ นัน้เป็นคนอยูท่มีไหน ทมีนัน้เป็นผูช้นะแต่ถา้เวลามน้ีอย ครกูอ็าจใหเ้ลน่โดย
กาํหนดเวลาให ้พอหมดเวลา นักเรยีนในทมีใด ยนือยูม่ากทีส่ดุ ทมีนัน้เป็นผูช้นะ 
 
ส่ือการเรียนการสอน 

1. บตัรภาพ 
2. ของจาํลอง 

 
การประเมนผลิ  

1. สงัเกตจากความสนใจของนกัเรยีน 
2. วดัจากการตอบคาํถามจากครแูละเพือ่นนกัเรยีน 
3. วดัจากการมสีว่นรว่มในกจิกรรมในชัน้เรยีน 
4. วดัจากการเลน่เกม 
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แผนการสอนท่ี 7 
           เวลา 2 คาบ คาบละ 50 นาที รวม 100 นาที 

 
ความคดรวบยอดิ  
 การเขา้ใจความหมาย การอ่านออกเสยีง การเขยีนสะกดคาํศพัท ์และการนําคาํศพัทไ์ปใชไ้ดจ้ะทาํให้
เรยีนรูภ้าษาองักฤษไดเ้ป็นอยา่งด ี
 
จดุประสงคเ์ชงพฤตกรรมิ ิ  

1. นกัเรยีนออกเสยีงและบอกความหมายเกีย่วกบัคาํศพัทบ์อกอาชพีได ้
2. นกัเรยีนสามารถใชค้ําศพัทเ์หลา่น้ีกบั Question words : What กบั Where ได ้
3. นกัเรยีนสะกดคาํศพัทเ์หลา่น้ีไดถู้กตอ้ง 

 
เรือ่ง Occupation 
เนือหา 
  คาํศพัทใ์หม่    คาํศพัทเ์ก่า 
  a soldier     a teacher 
  a policeman    a nurse 
  a dentist     a postman 
  a dressmaker    a farmer 
  a butcher    a carpenter 
  
 Pattern Practice ไดแ้ก่ประโยคคาํถาม Question Word : What และ Where เกีย่วกบัอาชพีและที่
ทาํงาน 

- What  does your mother do ? 
She is a ……………..   . 

- What  does you father do ? 
He is a ………..  . 

- Where does she work ? 
She works at ………….  . 

- Where does he work ? 
He works at …………  . 

กจกรรมการเรียนิ การสอน 
1. ขัน้นําเขา้สูบ่ทเรยีน 

ครสูนทนากบันักเรยีนเกีย่วกบัอาชพีต่าง ๆ ทีน่กัเรยีนรูจ้กั และเขยีนคาํศพัทไ์วบ้น 
 Whiteboard  

 
 
 



 70 

2. ขัน้สอน 
2.1 ครนํูาบตัรภาพ ทหารตดิบน White board พรอ้มออกเสยีงดงั 2 – 3 ครัง้ 

พรอ้มสะกดนกัเรยีนออกเสยีงตามครแูละสะกด (ครเูสนอบตัรภาพ ตาํรวจ   หมอฟนั   ช่างตดัเสือ้ คนขายเน้ือ ทาํ
เชน่เดยีวกบับตัรภาพทหาร) 

2.2 การสอนคาํศพัทใ์นรปูของประโยค โดยครชูแูถบประโยคและอ่านออกเสยีงดงั 
2 – 3 ครัง้และใหน้กัเรยีนออกเสยีงตาม 

- What  does your mother do ? 
She is a dressmaker. 

- What  does your father do ? 
He is a policeman. 

  หลงัจากนกัเรยีนอ่านออกเสยีงตามครแูลว้ ครใูหข้อ้สงัเกต คาํวา่ mother ใหใ้ชค้าํสรรพนาม
แทนวา่ She และ father ใหใ้ชค้าํสรรพนามแทนวา่ He 

2.3 ครชูแูถบประโยค Where does she work ? พรอ้มอ่านออกเสยีง 2 – 3 ครัง้ 
และใหน้กัเรยีนออกเสยีงตามครอูธบิายความหมาย เชน่ I am a teacher. I work  at  school. 

- Where หมายถงึ The place that he or she works.  
- at หมายถงึ  ณ จุดตาํแหน่งของสถานทีท่ีม่กีารกลา่วถงึบุคคลทีถ่กูถามทาํงานอยู ่

2.4 ครชูแูถบประโยค She works in / at a hospital. ครอูา่นออกเสยีง 2 – 3 ครัง้ 
นกัเรยีนออกเสยีงตาม 

2.5 ครชูแูถบประโยค He works in a field. ครอูา่นออกเสยีง 2 – 3 ครัง้นกัเรยีน 
ออกเสยีงตาม 
 

3. ขัน้สรปุ 
ครทูบทวนคาํศพัท ์a soldier, a policeman, a dentist, a dressmaker, a butcher 

และนําศพัทไ์ปใชใ้นประโยค หลงัจากนัน้ใหน้กัเรยีนเขยีนคาํศพัทท์ัง้ 5 คาํลงในสมุด  
  
 4.  ขัน้ฝึกทกัษะ 
  ใหน้กัเรยีนเลน่เกม 
 

เกมปรศนาอกัษรไขว้ิ  
 
วธีเลนิ ่  

1. นกัเรยีนแต่ละคนไดร้บัตารางปรศินาอกัษรไขว ้พรอ้มทัง้ตวัปรศินา คนละ 1 แผน่ 
2. นกัเรยีนแต่ละคนอา่นประโยคปรศินาและคดิหาคาํศพัทใ์สล่งในตารางชอ่งละ 1 ตวั 

อกัษร ตามปรศินาแนวขวาง (Across) แนวตัง้ (Down) ทีก่าํหนดไว ้ซึง่มตีวัเลขกบักบัอยู ่
3. ตารางปรศินาอกัษรไขวม้ดีงัน้ี 
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     6 F        
 4     A        
1 S   5  R  7      
P O L I C E M A N     9 
 L   A  E  U  8   P 
 D   R  R  R  B   O 
 I   P   2 S  U   S 
 E   E   D E N T I S T 
 R   N      C   M 
  3  T      H   A 
  D R E S S M A K E R  N 
    R      R    

 
  แนวตัง้ (DOWN)  แนวขวาง (ACROSS) 
 
เกมปรศนาอกัษรไขว้ิ  
อ่านตามขวาง (Across) 
1. Tom is a good man.  He keeps the rules. 

He is a ………………   . 
2. My mother makes beautiful dresses for women. 

She is  a ……………  . 
3. My brother looks after people’s teeth. 

He is a …………….  . 
 
อ่านแนวตัง้ (Down) 
4. Somchai is a brave man.  He protects his country. 

He is a ……………….  . 
5. Mana can make tables.  

He is a ………….   . 
6. Prapan works in the field.  He grows rice. 

He is a …………….  . 
7. Suda looks after  sick people. She can help doctors. 

She is a ……………  . 
8. Somsak sells beef at the market. 

He is a ……………..  . 
9. Bancha carries a big bag to deliver the letters from house to house. 

He is a ……………  . 
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ส่ือการสอน 
1. บตัรรปูภาพ a soldier, a policeman, a dentist, a dressmaker และ a butcher 
2. บตัรคาํ a soldier, a policeman, a dentist, a dressmaker และ a butcher 
3. แถบประโยค 

- What  does your mother  /  father do ? 
- She is a …………  . 

He is a ………..  . 
- Where does she  /  he work ? 

She works in / at ………..  . 
He works in / at …………..  . 

 
การประเมนิ  

1. สงัเกตจากการทาํงานจากเกมของแต่ละคน 
2. สงัเกตจากความสนใจในขณะครสูอน 
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แผนการสอนท่ี 8 
(เวลา 2 คาบ คาบละ 50 นาที รวม 100 นาที) 

 
ความคดรวบยอดิ  
 การเขา้ใจความหมาย การอ่านออกเสยีง การเขยีนสะกดคาํศพัท ์และการนําคาํศพัทไ์ปใชไ้ด ้จะทาํให้
เรยีนรูภ้าษาองักฤษไดเ้ป็นอยา่งด ี
 
จดุประสงคเ์ชงพฤตกรรมิ ิ  

1.   นกัเรยีนสามารถอา่นออกเสยีงและบอกความหมายของคาํศพัทไ์ดถ้กูตอ้ง 
2.   นกัเรยีนสามารถเขยีนสะกดคาํศพัทไ์ดถู้กตอ้ง 
3.   นกัเรยีนสามารถนําคาํศพัทไ์ปใชใ้นรปูประโยคไดถ้กูตอ้ง 

 
เรือ่ง Talking about Fruit 
เนือหา 
  คาํศพัทใ์หม่     คาํศพัทเ์ก่า 
  a coconut     a water melon  
  a pomelo     a mango 
  a rose apple     a mangosteen 
  a pineapple     sour 
  a guava      sweet 
 
 Pattern Practice ไดแ้ก่ประโยคคาํถามเกีย่วกบัสิง่ทีช่อบ 
 

- Do you want……………..  ? 
- Yes, I do. 
- No, I don’t. 
- How many do you want? 
- Four 

 
กจกรรมการเรียนการสอนิ  

1. ขัน้นําเขา้สูบ่ทเรยีน 
ครพูดูคุยกบันักเรยีนเกีย่วกบัผลไมป้ระเภทต่าง ๆ ของไทยและต่างประเทศทีน่กั 

เรยีนชอบใหน้ักเรยีนยกตวัอยา่งผลไมท้ีน่กัเรยีนชอบ 
 

2.  ขัน้สอน 
2.1  ครนํูาภาพผลไมต่้าง ๆ เช่น a guava,  a coconut,  a rose apple,  a pomelo 
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และa pineapple ชใูหน้กัเรยีนด ูครชูรูปูมะละกอและพดูวา่ This is a papaya. ครชูบูตัรคาํ a papaya และอา่น
ออกเสยีงใหน้กัเรยีนฟง ั 2 – 3 ครัง้ แลว้ใหน้ักเรยีนอ่านตาม ครใูหน้กัเรยีนบอกความหมาย ( ครเูสนอคาํศพัท ์a 
coconut,  a rose apple,  a pomelo และ a pineapple ในลกัษณะเดยีวกนั ) 

2.2  ฝึกการนําไปใชใ้นรปูประโยค 
ครนํูาคาํศพัทแ์ต่ละคาํวางบนกระเปาผนงัดงัน้ี๋  
 
Do  you  want  guavas. 

 
  นกัเรยีนตอบ Yes, I do. / No, I don’t. 
 ครถูามต่อโดยใชแ้ถวประโยค How many do you want? และใหน้กัเรยีนตอบตามจาํนวนปรมิาณที่
กาํหนดมาให ้
 เชน่ How many guavas do you want? 
       Four.   
 ครชูบูตัรคาํ a coconut,  a pomelo,  a rose apple และ a pineapple ใหน้กัเรยีนชว่ยกนัฝึกถามตอบกบั
เพือ่นตามรปูแบบทีก่ําหนดให ้

a coconut                   a pomelo         a guava    
 โดยสุม่แจกใหน้ักเรยีนบางคนออกมาหน้าชัน้แลว้จบัคูผ่ลไมน้ัน้ ตรวจสอบความถกูตอ้ง และใหน้กัเรยีน
สะกดคาํพรอ้มกนั 
  
 3.  ขัน้ฝึกทกัษะ 
  ใหน้กัเรยีนเลน่เกม 
 
เกมจบัคคูาํศพัทก์บัภาพ่  
 
วธีเลนิ ่  

1. ครแูบ่งนักเรยีนออกเป็น 2 ฝาย่  
2. ครนํูาภาพและบตัรคาํแจกใหน้กัเรยีน ฝายหน่ึงจะได้่ บตัรคาํ อกีฝายจะไดร้ปูภาพให้่  

ต่างคนต่างปิดของตนไว ้
3. ใหน้กัเรยีนทัง้ 2 ฝาย จบัคู่บตัรคาํใหต้รงกบัรปูภาพ ภายในเวลาทีก่าํหนดให ้่  

นกัเรยีนสามารถเรยีกชือ่เป็นภาษาองักฤษไดเ้ทา่นัน้ 
4. เมือ่คูใ่ดพบกนัแลว้ ใหน้ัง่ลง เมือ่หมดเวลาครแูละนกัเรยีนชว่ยกนัตรวจสอบบตัรคาํ 

และรปูภาพวา่ถูกตอ้งหรอืไม่ 
5. ครสูรุปคาํศพัทก์บัรปูภาพอกีครัง้หนึ่ง 

ส่ือการเรียนการสอน 
1. รปูภาพจกัรยานและสว่นประกอบ 
2. รปูภาพต่าง ๆ  
3. บตัรคาํ 
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การประเมนผลิ  
1. สงัเกตจากความสนใจของนกัเรยีน 
2. วดัจากการสรา้งรถจกัรยานจากสว่นประกอบทีค่าดไว ้
3. วดัจากการเลน่เกม 
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แผนการสอนท่ี 9 
(เวลา 2 คาบ คาบละ 50 นาที รวม 100 นาที) 

 
ความคดรวบยอดิ  
 การเขา้ใจความหมาย การอ่านออกเสยีง การเขยีนสะกดคาํศพัท ์และการนําคาํศพัทไ์ปใชไ้ด ้จะทาํให้
เรยีนรูภ้าษาองักฤษไดเ้ป็นอยา่งด ี
 
จดุประสงคเ์ชงพฤตกรรมิ ิ  

1.   นกัเรยีนสามารถอา่นออกเสยีงและบอกความหมายของคาํศพัทไ์ดถ้กูตอ้ง 
2.   นกัเรยีนสามารถเขยีนสะกดคาํศพัทไ์ดถู้กตอ้ง 
3.   นกัเรยีนสามารถนําคาํศพัทไ์ปใชใ้นรปูประโยคไดถ้กูตอ้ง 

 
เรือ่ง ordering food and things 
เนือหา  
  คาํศพัทใ์หม่   คาํศพัทเ์ก่า 
  a piece of   bread 
  a bar of    milk 
  a carton of   cake 
  a can of    Pepsi 
  a loaf of    chocolate 
Pattern practice ไดแ้ก่ รปูประโยคเกีย่วกบัเครือ่งบรรจุสนิคา้ 

- How much is a piece of cake ? 
- Eight baht. 
- How much is a bar of chocolate ? 

Twenty baht 
- How much is a carton of milk? 
- Ten baht. 
- How much is a can of Pepsi? 
- Nine baht. 

 
กจกรรมการเรียนการสอนิ  

1. ขัน้นําเขา้สูบ่ทเรยีน 
 สนทนาซกัถามเกีย่วกบัสิง่ของทีซ่ือ้ขายเป็น ชิน้  กอ้น  ถุงและกระปอง๋  
2. ขัน้สอน 

2.1 ครนํูาภาพขนมเคก้มาใหน้กัเรยีนดแูละพดูวา่ “cake” ใหน้กัเรยีนพดูตาม 2 – 3 ครัง้ และ 
ใหน้กัเรยีนบอกความหมาย หลงัจากนัน้ครชูีไ้ปทีภ่าพขนมเคก้ทีต่ดัแบ่งออกเป็นชิน้ 1 ชิน้ และพดูวา่ “This is a 
piece of cake” ใหน้กัเรยีนบอกความหมาย ครตูรวจสอบความหมายของคาํศพัทจ์ากนักเรยีน 

2.2 ครนํูาสบูข่องจรงิมาใหน้กัเรยีนดแูละพดูวา่ “soap” ใหน้กัเรยีนพดูตาม 2 – 3 ครัง้ และให ้
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นกัเรยีนบอกความหมาย ครซูกัถามนกัเรยีนเกีย่วกบัการซือ้ขายสบู ่วา่มลีกัษณะนามเป็นอะไร นกัเรยีนตอบวา่
เป็นกอ้น ครชูีท้ ีส่บู่และพดูวา่ “This is a bar of soap” ใหน้กัเรยีนบอกความหมาย ครตูรวจสอบความหมายของ
คาํศพัทจ์ากนกัเรยีน 

2.3 ครนํูาขนมปงของจรงิมาใหน้ักเรยีนดูและพดูวา่ ั “bread” ใหน้กัเรยีนพดูตาม 2 – 3 ครัง้ 
และใหน้กัเรยีนบอกความหมาย ครซูกัถามนกัเรยีนเกีย่วกบัการซือ้ขาย ขนมปงวา่มลีกัษณะนามเป็นอะไร ั

นกัเรยีนตอบวา่เป็นแถว ครชูีท้ีถุ่งแถวขนมปง และพดูวา่ ั “This is a loaf of bread.” ใหน้กัเรยีนบอกความหมาย 
ครตูรวจสอบความหมายของคาํศพัทจ์ากนกัเรยีน 

2.4 ครนํูากระปองเปปซีม่าใหน้กัเรยีนดแูละถามวา่ ๋ ๊ “What is this?” นกัเรยีนตอบว่า “Pepsi” 
ครชูีไ้ปทีก่ระปองเปปซี ่และพดูวา่๋ ๊  “This is a can of Pepsi” ใหน้กัเรยีนบอกความหมาย ครตูรวจสอบความหมาย
ของคาํศพัทจ์ากนกัเรยีน 

2.5 ฝึกการนําไปใชใ้นรปูประโยค 
ครชูภูาพเคก้ซึง่แบง่ออกมาเป็นชิน้แลว้ และถามนกัเรยีนวา่ “How much is a  

piece of cake?” หลงัจากนัน้และครชูบูตัรราคา 10 baht นกัเรยีนตอบวา่ “Eight baht.” 
ครชูสูบูข่องจรงิ 1 กอ้น และใหน้กัเรยีนถามครบูา้งวา่ สบูก่อ้นนี้ราคาเทา่ไร นกั 

เรยีนถามวา่ “How much is a bar of soap?” ครชูบูตัรราคา 13 baht และตอบวา่ “Thirteen baht.” 
  ครชูกูลอ่งนมใหน้กัเรยีนด ูครใูหน้กัเรยีนถามครวูา่ “นมกลอ่งน้ีเทา่ไร”่ นกัเรยีนถามวา่ “How 
much is a carton of milk?” ครชูบูตัรราคา 9 baht และใหน้กัเรยีนตอบพรอ้มกนัวา่  “Nine baht.” 
  ครชูกูระปองเปปซีใ่หน้กัเ๋ ๊ รยีนด ูครใูหน้กัเรยีนถามครวูา่เปปซีก่ระปองน้ีราคาเทา่ไร นกัเรยีน๊ ๋

ถามวา่ “How much is a can of Pepsi?” ครชูบูตัรราคา 12 baht และใหน้กัเรยีนตอบพรอ้มกนัวา่ “Twelve baht” 
  หลงัจากนัน้ใหน้ักเรยีนผลดักนัถามตอบกนัเอง และใหน้กัเรยีนสงัเกตลกัษณะนามทีอ่ยูใ่น
ประโยค 
  

3. ขัน้สรปุ 
ครใูหน้กัเรยีนแขง่ขนักนัออกไปวางบตัรคาํใหต้รงกบับตัรภาพ และใหน้กัเรยีนสรปุ 

ถงึการใชใ้นรปูประโยค 
 

4. ใหน้กัเรยีนเลน่เกมต่อประโยค 
 

เกมตอประโยค่  
 

จดุประสงค ์
1. เพือ่ใหน้กัเรยีนรูค้วามหมายของคาํศพัทแ์ละอ่านออกเสยีงคาํศพัทไ์ดถู้กตอ้ง 
2. เพือ่ใหน้กัเรยีนนําคาํศพัทม์าใชใ้นรปูประโรคไดถ้กูตอ้ง 

อปุกรณ์ 
 กระดาษตดัเป็นแนวยาวเพือ่เขยีนประโยคคาํถาม 15 แผน่ และประโยคคาํตอบ 15 แผน่ 
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วธีเลนิ ่  
1. แบง่นกัเรยีนออกเป็น 2 กลุม่  ๆ ละ 15 คน 
2. แจกแถบประโยคใหแ้ก่นักเรยีนคนละ 1 แผน่ ( กระดาษแผน่หนึ่งจะม ี

ประโยคเพยีง 1 ประโยค ทกุคนจะไดแ้ถบประโยคคนละ 1 แผ่น ) 
3. ครใูหส้ญัญาณนกหวดีเริม่เลน่ นักเรยีนแต่ละคนจะตอ้งเดนิสาํรวจรอบหอ้ง 

เรยีน นกัเรยีนทีไ่ดป้ระโยคคาํถามพยายามอา่นขอ้ความของตนเอง และจบัคู่ประโยคใหส้มัพนัธก์บัประโยคคาํตอบ 
เมือ่จบัคู่และประโยคไดแ้ลว้ใหร้บีนัง่ลง 

4. ครตูรวจสอบคาํตอบโดยใหแ้ต่ละคนคูอ่่านประโยคของตนเอง 
5. ถา้คาํตอบถกูตอ้ง คูน่ัน้จะไดค้ะแนน คนละ 1 คะแนน 

 
ส่ือการเรียนการสอน 

1. ของจรงิ soap, salt, Pepsi 
2. บตัรคาํ cake, soap, salt, Pepsi 
3. บตัรภาพ cake, a piece of cake 
4. บตัรราคา 8 baht, 9 baht, 10 baht, 12 baht 
5. เกมต่อประโยค 

 
การวดัผลและประเมนผลิ  

1. สงัเกตจากความสนใจในการเขา้รว่มกจิกรรมการเล่นเกม 
2. วดัจากการตอบคาํถาม 
3. วดัจากการเลน่เกม 
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How much is candy ? Ten baht a bag. 
How much is fish sauce? Fifteen baht a bottle. 
Are you hungry ? Yes, I want some rice. 
Are you thirsty? Yes, I want some water. 
Where are you going? I’m going to Top Supermarket. 
What do you want to buy? I want to buy some pepper. 
Do you want papayas? No, I don’t. 
How many pomeloes do you want? Four. 
How much are those eggs? Twenty – two baht a dozen. 
How much salt do you want? I want two bags of salt. 
Where can I buy stamps? At the post office. 
Where do you cook food? I cook food in the kitchen. 
How much is soap? Thirteen baht a bar. 
What kind of fruits do you like? I like pineapples and pomeloes. 
What do you have for breakfast? I have bread with jam. 
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แผนการสอนท่ี 10 
(เวลา 2 คาบ คาบละ 50 นาที รวม 100 นาที) 

 
ความคดรวบยอดิ  
 การเขา้ใจความหมาย การอ่านออกเสยีง การเขยีนสะกดคาํศพัท ์และการนําคาํศพัทไ์ปใชไ้ด ้จะทาํให้
เรยีนรูภ้าษาองักฤษไดเ้ป็นอยา่งด ี
 
จดุประสงคเ์ชงพฤตกรรมิ ิ  

1.   นกัเรยีนสามารถอา่นออกเสยีงและบอกความหมายของคาํศพัทไ์ดถ้กูตอ้ง 
2.   นกัเรยีนสามารถเขยีนสะกดคาํศพัทไ์ดถู้กตอ้ง 
3.   นกัเรยีนสามารถนําคาํศพัทไ์ปใชใ้นรปูประโยคไดถ้กูตอ้ง 

 
เรือ่ง Animals 
เนือหา 
  คาํศพัทใ์หม่   คาํศพัทเ์ก่า 
  an elephant    a bird  
  a giraffe    a snake  
  a crocodile    a monkey 
  a pocupine    a lion  
  a bear     a tiger ,   see,   saw 

Pattern Practice ไดแ้ก่ ประโยคคาํถามทีส่รา้งความสนใจในสิง่ทีคู่ส่นทนาพบเหน็มาในวนัหยุดทีส่วน
สตัว ์

- Where did you go yesterday? 
- I went to the zoo. 
- What did you see? 
- I saw …………..(s). 

 
กจกรรมการเรียนการสอนิ  

1. ขัน้นําเขา้สูบ่ทเรยีน 
ครพูดูคุยกบันักเรยีนเกีย่วกบัสตัวท์ีน่กัเรยีนไดพ้บเหน็ไดแ้ก่ ชา้ง ยรีาฟ จระเข ้เมน่  

และนกยงู เป็นตน้ 
 

2. ขัน้สอน 
2.1 ครชูบูตัรภาพสตัวต์่าง ๆ เชน่ an elephant , elephants, a giraffe,  giraffes,  

a crocodile, crocodiles, a pocupine,  pocupines และ a bear, bearsใหน้กัเรยีนดทูลีะภาพ 
ครชูภูาพชา้งและถามวา่ What’s this? นกัเรยีนตอบวา่ “ชา้ง” ครอูอกเสยีงคาํศพัท ์ 

“an elephant” และใหน้กัเรยีนออกเสยีงตาม 2–3ครัง้ ครชูบูตัรคาํและใหน้กัเรยีนสะกด  
e – l – e –p – h – a  - n – t 
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  (ครนํูาเสนอคาํศพัท ์a giraffe, a crocodile, a pocupine  และ a bear ในลกัษณะเดยีวกบั an 
elephant  

2.2 ฝึกการนําไปใชใ้นรปูประโยค 
ครเูลา่ใหน้กัเรยีนฟง ั “I went to the zoo yesterday.  I saw one elephant,two  

giraffes, four crocodiles and ten peacocks.” 
  ครถูามนกัเรยีนในชัน้ดว้ยคาํถาม Where did you go yesterday? ครใูหน้กัเรยีนยกมอืเพือ่ตอบ
คาํถาม ครเูรยีกเดก็ทีย่กมอืใหต้อบ “ผมไปสวนสตัวม์า” ครชูแูถบประโยค “I went to the zoo.” ครอูา่นออกเสยีง 2 
– 3 ครัง้ และใหน้กัเรยีนอ่านออกเสยีงตาม 
  ครชูแูถบประโยค What did you see? และอา่นออกเสยีง 2 – 3 ครัง้ และใหน้ักเรยีนอ่านออก
เสยีงตาม 
 ครทูบทวนจากขอ้ 2.2 
 “I went to the zoo yesterday. 
  I saw one elephant, two giraffes, four crocodiles and ten peacocks.” 
 ครถูามนกัเรยีนคนหนึ่ง 
คร ู :  Where did you go yesterday? 
นกัเรยีน :  I went to the zoo. 
คร ู :  What did you see? 
นกัเรยีน :  I saw two elephants. 
 ครฝึูกประโยคเหลา่น้ีโดยใชค้าํศพัท ์ทีเ่รยีนแทนคาํศพัทท์ีข่ดีเสน้ใต ้และใหน้กัเรยีนฝึกสนทนาในลกัษณะ
เดยีวกนั 
  

3. ขัน้สรปุ 
ครใูหน้กัเรยีนสรุปเกีย่วกบัคาํศพัทใ์หม่และการนําคาํศพัทไ์ปใชใ้นรปูประโยคหลงัจาก 

นัน้ใหน้กัเรยีนเขยีนคาํศพัทใ์หมท่ัง้ 5 คาํ ลงในสมุด 
 

4. ขึน้ฝึกทกัษะ 
ใหน้กัเรยีนเลน่เกมหว่งยาง 

 
เกมหวงยาง่  

จดุประสงค ์
 เพือ่ใหน้กัเรยีนเขยีนคาํศพัทเ์กีย่วกบัสตัวต่์าง ๆ ทีเ่รยีนไปแลว้ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 
อปุกรณ์ 

1. กระดาษ 
2. ปากกา 

วธีเลนิ ่  
1. แบง่นกัเรยีนออกเป็น 8 กลุม่  ๆ ละ 5 คน 
2. แจกกระดาษใหน้กัเรยีนแต่ละกลุม่ ใหน้กัเรยีนเขยีนชือ่กลุม่ไวด้า้นบนมุมขวามอื 
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3. ครเูขยีนคาํหลกั (key word) ไวบ้นกระดาษ ในทีน้ี่ครใูหค้าํวา่ “Animals” ใหน้กัเรยีนเขยีนคาํศพัทท์ี่
เกีย่วกบั “สตัวต่์างๆ” มา 10 คาํ ในลกัษะตามแผน่ภาพทีค่รใูหใ้นใบงาน 

 
 
 
 

Animals 
 
 
 
  
  

4. ครใูหเ้วลานกัเรยีนแต่ละกลุม่ ประมาณ 4 นาท ีเขยีนคําศพัท ์10 คาํ เกีย่วกบัสตัว ์
5. กลุม่ใดเขยีนไดค้รบก่อน ถกูตอ้งทัง้การสะกดคาํและความหมายภาษาไทยและได ้

คาํละ 1 คะแนนรวมทัง้หมด 10 คะแนน 
6. ครตูรวจสอบความถกูตอ้งของคาํศพัทท์ีน่กัเรยีนเขยีนมา กลุม่ใดเขยีนไดถ้กูตอ้ง 

มากทีส่ดุ กลุม่นัน้จะเป็นผูช้นะ 
7. ครใูหน้กัเรยีนอ่านออกเสยีงคาํศพัทท์ีน่กัเรยีนเขยีน 

ส่ือการเรียนการสอน 
1. บตัรภาพ 
2. บตัรคาํ 
3. กระดาษ 

การวดัและการประเมนผลิ  
1. สงัเกตจากความสนใจในการเขา้รว่มกจิกรรมการเลน่เกม 
2. วดัจากการตอบคาํถามเกีย่วกบัคาํศพัท ์
3. วดัจากการเลน่เกม 
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แผนการสอนท่ี 11 
(เวลา 2 คาบ คาบละ 50 นาที รวม 100 นาที) 

 
ความคดรวบยอดิ  
 การเขา้ใจความหมาย การอ่านออกเสยีง การเขยีนสะกดคาํศพัท ์และการนําคาํศพัทไ์ปใชไ้ด ้จะทาํให้
เรยีนรูภ้าษาองักฤษไดเ้ป็นอยา่งด ี
 
จดุประสงคเ์ชงพฤตกรรมิ ิ  

1.   นกัเรยีนสามารถอา่นออกเสยีงและบอกความหมายของคาํศพัทไ์ดถ้กูตอ้ง 
2.   นกัเรยีนสามารถเขยีนสะกดคาํศพัทไ์ดถู้กตอ้ง 
3.   นกัเรยีนสามารถนําคาํศพัทไ์ปใชใ้นรปูประโยคไดถ้กูตอ้ง 

 
เรือ่ง Places 
เนือหา 
  คาํศพัทใ์หม่   คาํศพัทเ์ก่า 
  a temple    a hospital 
  a museum    a market 
  an airport   a zoo 
  a post office   a park 
  a police station   a kitchen 
 
Pattern Practice   ไดแ้ก่รปูประโยคคาํถาม เพือ่สอบถามขอ้มลูเกีย่วกบัสถานที ่

- Where can we…………..? 
 
กจกรรมิ การเรียนการสอน 

1. ขัน้นําเขา้สูบ่ทเรยีน 
สนทนาซกัถามเกีย่วกบัสถานทีต่่าง  ๆในชุมชนของนกัเรยีน และหอ้งทีม่คีวาม 

สาํคญัในบา้น 
2. ขัน้สอน 

2.1 ครชูภูาพวดัและพดูวา่ “temple” ใหน้กัเรยีนพดูตาม 2 – 3 ครัง้ พรอ้มทัง้สะกด 
คาํตามบตัรคาํทีค่รชูไูว ้และใหน้กัเรยีนบอกความหมาย ครถูามนกัเรยีนเพิม่เตมิวา่ “Where can we see the 
monks?” นักเรยีนตอบวา่ “At the temple” 

2.2 ครถูามนักเรยีนวา่ “Where can we see policemen?” และใหน้ักเรยีนตอบวา่ 
”สถานีตาํรวจ”ครพูดูวา่ในภาษาองักฤษใชค้าํวา่ “At the police station” และใหน้กัเรยีนพดูตาม 2 – 3 ครัง้ พรอ้ม
ทัง้สะกดคาํถาม และตรวจสอบความเขา้ใจของนกัเรยีนอกี โดยใหน้กัเรยีนบอกชือ่โรงพยาบาลทีน่กัเรยีนรูจ้กัมาอกี
สกั 3 แหง่ 

2.3 ครถูามนักเรยีนวา่ “Where can we airplanes?” นกัเรยีนตอบ “สนามบนิ” คร ู
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พดูวา่ในภาษาองักฤษใชค้าํวา่At the “airport” และใหน้กัเรยีนพดูตาม 2 – 3 ครัง้ ครใูหน้กัเรยีนสะกดคาํตอบบตัร
คาํทีค่รชูไูว ้ครใูหค้วามหมายเป็นภาษาองักฤษวา่ An airport is a place where we can see many airplanes. 

2.4 ครถูามนักเรยีนวา่ “Where can we buy stamps?” นกัเรยีนตอบวา่ “ที ่
ไปรษณีย”์ ครพูดูคาํวา่ At the “post office” และใหน้ักเรยีนพดูตาม 2 – 3 ครัง้ และตรวจสอบความหมายจาก
นกัเรยีน 

2.5 ครถูามนักเรยีนวา่ “Where can we see the fossils? นกัเรยีนตอบวา่ 
 “พพิธิภณัฑส์ถาน” ครพูดูคาํวา่  At the “museum” และใหน้กัเรยีนพดูตาม 2 – 3 ครัง้ ครใูหน้ักเรยีนพดูตามและ
สะกดคาํตามบตัรคาํทีค่รชูไูว ้ครใูหค้วามหมายเป็นภาษาองักฤษวา่ A museum is a place where we keep 
fossils.  For example you can see dinosaur’s fossil at the museum. 

2.6 ฝึกการนําไปใชใ้นรปูประโยค 
ครถูามนกัเรยีนวา่ On Makhabucha’s day,  where should we go? นกัเรยีน 

ตอบวา่ “We should go to the temple.” 
  ครยูกตวัอยา่งสถานการณ์วา่ Jim is sick.  He can’t go to school.  Where should he go? 
นกัเรยีนตอบวา่ “He should go to a hospital.” / He should go to a clinic. 
  ครทูาํทา่หวิ และพดูวา่ “I am hungry.” .”Where can we cook food?”  
นกัเรยีนตอบวา่ “In the kitchen” 
  ครถูามนกัเรยีน “Where does the postman work?” ครใูหน้กัเรยีนเลอืกระหว่าง “At the post 
office or at the police station” นกัเรยีนตอบว่า “At the post office” 
 

3. ขัน้สรปุ 
ครใูหน้กัเรยีนจบัคู่บตัรภาพสถานทีต่่างๆกบับตัรคาํทีก่าํหนดไวใ้หม้คีวามสมัพนัธก์นั 

  
4. ขัน้ฝึกทกัษะ 

ใหน้กัเรยีนเลน่เกมปรศินา 
 
 
 

เกม Fast Thinking 
จดุประสงค ์

1. เพือ่ใหน้กัเรยีนเรยีนรูค้วามหมายของศพัท ์
2. เพือ่ใหน้กัเรยีนเขยีนสะกดคาํศพัทไ์ดถ้กูตอ้ง 

อปุกรณ์ 
 แผ่นตารางสาํหรบัเตมิตวัอกัษร ขนาด 15 x 15 ชอ่ง 
วธีเลนิ ่  

1. แบง่นกัเรยีนออกเป็น 6 กลุม่ ๆ ละ 5 คน 
2. แจกแผ่นตาราง 15 x 15 ชอ่ง ใหน้กัเรยีนแต่ละกลุม่ ซึง่ปรากฏคาํศพัทใ์นหมวด 

เดยีวกนั 1 คาํ 
3.  ใหเ้วลานกัเรยีนกลุ่มละ 3 นาท ีต่อ 1 หมวด เพือ่ชว่ยกนัคดิคาํศพัทต่์าง ๆ ใน 
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หมวดนัน้ใหม้ากทีส่ดุ โดยเขยีนตวัอกัษรลงไปในตารางทีม่คีาํศพัทป์รากฏอยู ่(อาจจะเขยีนนําหน้าคาํทีใ่หม้า เขยีน
ต่อจากคาํทีใ่หม้า หรอื เขยีนระหวา่งตวัอกัษรทีใ่หม้ากไ็ด)้ 

ตวัอยา่ง กาํหนดคาํวา่ “ELEPHANT” มาให ้ซึง่อยูใ่นหมวดของ animals 
 
 

               
               
               
      E         
      L         
      E         
      P         
      H         
      A         
      N         
      T         
               
               
               
               

 
4. ครตูรวจสอบความถกูตอ้งและใหค้ะแนน 1 คาํ ต่อ 1 คะแนน กลุม่ไหนเขยีนถกูตอ้ง 

และรวดเรว็มากทีส่ดุ จะเป็นผูช้นะ 
หมายเหตุ * ครกูาํหนดใหเ้ลน่เป็นหมวด ไดแ้ก่ หมวดผลไม ้อาชพี และสถานที ่เป็นตน้ 

 
ส่ือการเรียนการสอน 

1. บตัรภาพ 
2. บตัรคาํ 
3. กระดาษแผน่ตารางขนาด 15 x 15 ชอ่ง 

การวดัผลและประเมนผลิ  
1. สงัเกตจากความสนใจในการเขา้รว่มกจิกรรมการเล่นเกม 
2. วดัจากการเขยีนคาํศพัทข์องนกัเรยีน 
3. วดัจากการเลน่เกม 
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แผนการสอนท่ี 12 
(เวลา 2 คาบ คาบละ 50 นาที รวม 100 นาที) 

 
ความคดรวบยอดิ  
 การเขา้ใจความหมาย การอ่านออกเสยีง การเขยีนสะกดคาํศพัท ์และการนําคาํศพัทไ์ปใชไ้ด ้จะทาํให้
เรยีนรูภ้าษาองักฤษไดเ้ป็นอยา่งด ี
 
จดุประสงคเ์ชงพฤตกรรมิ ิ  

1.   นกัเรยีนสามารถอา่นออกเสยีงและบอกความหมายของคาํศพัทไ์ดถ้กูตอ้ง 
2.   นกัเรยีนสามารถเขยีนสะกดคาํศพัทไ์ดถู้กตอ้ง 
3.   นกัเรยีนสามารถนําคาํศพัทไ์ปใชใ้นรปูประโยคไดถ้กูตอ้ง 

 
เรือ่ง Things in the house 
เนือหา 
  คาํศพัทใ์หม่    คาํศพัทเ์ก่า 
  a radio     a clock 
  a television    a pot 
  a stove     a computer 
  a refrigerator    a chair 
  a lamp     a sofa 
 
Pattern practice ไดแ้ก่รปูประโยคคาํถาม คาํตอบ Wh – question กบั Yes – No question ดงัน้ี 

- What’s this? 
- It’ a …………….   . 
- Is it a …………….? 
- Yes, it is. 
- No. it’s a ………..  . 

 
กจกรรมการเรียนการสอนิ  

1. ครทูบทวนคาํศพัทท์ีเ่รยีนมาแลว้จากชัว่โมงทีแ่ลว้ โดยใชร้ปูภาพ 
2. หลงัจากทบทวนศพัทเ์ก่าแลว้ ครเูสนอคาํศพัทใ์หมท่ลีะคาํ โดยใชร้ปูภาพและบตัร 

คาํ ต่อจากนัน้ฝึกตอบคาํถามตามกระสวนประโยคดงัน้ี 
 
T  :  What’s this? 
S  :  It’s a radio. 
T  :  Is this a television? 
S  :  No, it’s a radio. 
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3. เพือ่ทดสอบความเขา้ใจของนกัเรยีน ครตูดิรปูภาพหรอืบตัรคาํบนกระดานดาํให ้
นกัเรยีนออกมาหยบิรปูภาพหรอืบตัรคาํ ใสล่งใหถ้กูตอ้งแต่ละคาํ 

4. ครนํูาเอาภาพต่าง ๆ มาวางรวมกนัไว ้ใหน้กัเรยีนออกมาเลอืกภาพคดัเขา้เป็น 
หมวดหมูต่ดิบนกระดานดาํ ครทูบทวนคาํศพัทจ์ากรปูภาพอกีครัง้หน่ึง ต่อจากนัน้ใหน้กัเรยีนพจิารณาวา่ของหมวดใด
ควรจะอยูใ่นหอ้งใด นําภาพหอ้งตดิใหต้รงกบัภาพสิง่ของแต่ละหมวด ตวัอยา่งเชน่ a pan, a plate, a stove, a pot 

5. ครสูรุปและทบทวนเกีย่วกบัคาํศพัทท์ัง้หมด จากนัน้ใหน้กัเรยีนเลน่เกมเพือ่ฝึก 
ทกัษะคาํศพัท ์

 

เกมลูกโซ่ 
 

วธีเลนิ ่  
1. ครแูบ่งนักเรยีนออกเป็น 2 ทมี จบัสลากว่าทมีใดจะเป็นผูพ้ดูคาํศพัทก์่อน 
2. ใหน้กัเรยีนคนหน่ึงพดูคําศพัทม์า 1 คาํ พยายามนําเอาคาํศพัทท์ีเ่รยีนมาแลว้มาใช ้

ใหม้ากทีสุ่ด นกัเรยีนคนนัน้เมือ่พดูคาํศพัทแ์ลว้ ตอ้งสะกดคาํดว้ย เชน่ 
คนที ่1 Teacher  T – e – a – c – h – e - r 

3. นกัเรยีนคนที ่1 ของทมีอกีทมีหน่ึง ตอ้งหาคาํศพัทท์ีข่ึน้ตน้ดว้ยพยญัชนะตวัสดุทา้ย 
ของคาํศพัทค์าํแรก และออกเสยีงใหถ้กูตอ้งดว้ย 

4. ทาํเชน่น้ี สลบักนัไปเรือ่ย ๆ จนกวา่จะครบทกุคนหรอืหมดเวลา ผูใ้ดออกเสยีงผดิ 
หรอืสะกดผดิตอ้งออกจากการแขง่ขนั ทมีใดเหลอืคนมากเป็นผูช้นะ 

5. คาํศพัทท์ีไ่ดจ้ะเกีย่วโยงกนัไปเหมอืนสายโซ่ ดงัน้ี 
 

t e a c h e r  
               a 
                b 

b 
                    l 
                      t i  g  e  r  

            a 
              d 
                i  
       o 
         r  a  n  g  e  
               l 
                e 
                  p 
             h  a  n  t 
            e 
                                                         l                                                  
                 e  p  h  o n e 
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ส่ือการเรียนการสอน 
1. รปูภาพ 
2. บตัรคาํ 

การประเมนผลิ  
1. สงัเกตจากความสนใจของนกัเรยีน 
2. วดัจากการทาํกจิกรรมในชัน้เรยีน 
3. วดัจากการเลน่เกม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
- แบบทดสอบวดัผลการเรยีนรูค้าํศพัท ์
- แบบสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัเกมคาํศพัทข์องนกัเรยีน  
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แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ 
วชาภาษาองักฤษ ชนัประถมศึกษาปีท่ี ิ 5 

 

ตอนที ่1 แบบทดสอบการเขยีนสะกดคาํ 

คาํสัง่ ใหน้กัเรยีนเลอืกตวัสะกดทีถ่กูตอ้งของคาํศพัทใ์หม้คีวามหมายตรงกบัรปูภาพ โดยทาํเครือ่งหมาย X ลงบน
คาํตอบทีถ่กูตอ้ง ( a, b, c หรอื d ) 
 
1.  r…s… a… …l… 
    a.  o e p p e  b.  e o p p e 
    c.  a e p p e  d.  o o p p e 
 
 
2.  t…s…u…   p…p…r 
     a.  i h e   e e  b.  i s e   a e  
    c.  i h e   a e  d.  i s e   e e  
 

 
3.  p…w…e… 
     a.  o d r  b.  o t r  
    c.  u d r  d.  u t r  
 
4.  p…n…ap…l… 
     a.  i e p e  b.  i e l e  
    c.  i a p e   d.  i a l e  
 
5.  …i…h   s…u…e 
     a.  f c   a s  b.  f s   a s  
    c.  f s   a c  d.  f c   a c  
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ตงัแต่ขอ้ 9 – 15 ใหน้กัเรยีนเตมิตวัอกัษรทีข่าดหายไปลงในช่องวา่งใหถ้กูตอ้ง 
 
 

9.  b _ _ _ 
 
 
 

 
10.  s _ _ d _ _ _ 
 
 
 
 
11.  t _ _ _ _ _ a _ _ _ 
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12.  n _ _ _ _ _ _     
 
 
 
 
13.  I _ _  c _ _ _ _ 
 
 
 
 
14.  c _ _ _ _ _ _ 
 
 
 
 
15.  t _ _ _ _ 
 
 
 
ตอนที ่2  แบบทดสอบความหมายของคาํศพัท ์
คาํสัง่  ใหน้กัเรยีนเลอืกคาํศพัทท์ีม่คีวามหมายตรงกบัรปูภาพ โดยทาํเครือ่งหมาย x ลงบนคาํตอบทีถ่กูตอ้ง         
( a, b, c หรอื d ) 
 

16.      a.  cake    b.  bread  
     c.  pizza    d.  sandwich 
 
 

17.      a.  banana   b.  jackfruit  
     c.  coconut   d.  guava 
 
 

18.      a.  sauce   b.  sugar 
     c.  pepper   d.  popcom 
 
 

19.      a.  sugar apple   b.  apple  
     c.  cantaloupe   d.  orange 
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20.      a.  cheese   b.  chocolate  
     c.  sweet   d.  soap 
 
 
 

21.      a.  a  postman   b.  a policeman 
     c.  a  bus driver   d.  a barber 
 
 

 b.  chocolate  
     c.  chalk    d.  biscuit 
 
 
 
23.      a.  leaf    b.  grass 
     c.  fruit    d.  vegetable 
 
 
 
24.      a.  candy   b.  hamburger 
     c.  hotdog   d.  rubber 
 
 
 
25.      a.  lemon   b.  watermelon  
     c.  pear    d.  potato 
 
 
 
26.      a.  temple   b.  health center  
     c.  hospital   d.  post office 
 
 
 
27.      a.  sugar apple   b.  apple  
     c.  cantaloupe   d.  orange 
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28. A : What is this ? 
B : It is a …………………… of  milk. 
 
a. box    b. piece 
c. cup of milk   d. carton 
  

29. A : What is these ? 
B : These are ……………… . 
 
a. lemons    b. stawberries 
c. cherries    d. grapes 
 

30. A : What is this ? 
B : ………………  .  
 
a. It is a toothbrush   b. It is a balt 
c. It is a fork    d. c It is a brush 
 
ตอนที ่3  แบบทดสอบการใชค้าํศพัทใ์นประโยค 
คาํสัง่     ใหน้ักเรยีนเลอืกคาํศพัทท์ีเ่หมาะสมเตมิลงในประโยค โดยทาํเครื่องหมาย  ลงในคาํตอบทีถู่กตอ้ง 
(a, b, c หรอื d) 
 

31. They are doctors. They work at the ………………. . 
a. bank    b. hospital 
c. post office    d. police station 
 

32. He is in the filed. He grows rice. He is a …………… . 
a. seller    b. farmer 
c. fisherman    d. Barber 
 

33. We cook food in a …………….. . 
a. garage    b. bathroom 
c. living room   d. kitchen 
 

34. I am hungry. I want some ………………. . 
a. water    b. fried  rice 
c. pepper     d. orange juice 
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35. A : Are you thirsty? 
B : Yes, I want some …………………. . 
a.  soup    b.  jam 
c.  salad     d.  water 
 

36. Where is the ……………? I want  to buy some stamps. 
a. post office    b. police station 
c. bus station    d. bank 
 

37. A : How much salt do you want? 
B : I want two ………… of salt. 
a.  dozens    b.  boxes 
c.  bags     d.  cups 
 

38. A : How much is a ………. Of pork? 
B : Sixty bath. 
a.  bag    b.  kilo 
c.  dozen     d.  bar 
 

39. A : How much is a …………….. of cake? 
B : Ten bath. 
a.  plate    b.  piece 
c.  bag     d.  bar 
 

40. A : What do you want to buy? 
B : …………………………. . 
a.  I want to eat some rice.   b.  I want to buy some soap. 
c.  I want to read a book.   d.  I want to play football. 

 
 

☺☺ ☺☺ 
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เกมที ่.......... ชือ่เกม .................................................................................. 
 
 
 

ความรูส้กึทีม่ต่ีอกจิกรรม 
 

วนั เดอืน ปี 

ชอบมากทีสุ่ด 

 

ชอบมาก 

 

ปานกลาง 

 

ชอบน้อย 

 

ชอบน้อยทีส่ดุ 

 
 
 
 
 

     

 
 
 

1. เพราะ ( เหตุผล ) .......................................................................................................... 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
 

2. ขอ้เสนอแนะ ................................................................................................................. 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 

แบบสอบถามความคดเหน็เก่ียวกบัเกมคาํศพัท์ของนักเรียนิ  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
- ผลการวเิคราะหค์า่ความยากงา่ยและคา่อํานาจจาํแนกของแบบทดสอบ 
- คา่ความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบ 
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ผลการวเิคราะหค์า่ความยากงา่ยและคา่อาํนาจจาํแนกของแบบทดสอบ 
 

ขอ้ที ่ คา่ความยากงา่ย คา่อาํนาจจาํแนก  ขอ้ที ่ คา่ความยากงา่ย คา่อาํนาจจาํแนก 
1 0.59 0.64  21 0.50 0.64 
2 0.64 0.73  22 0.59 0.45 
3 0.73 0.55  23 0.59 0.64 
4 0.64 0.55  24 0.59 0.82 
5 0.68 0.64  25 0.68 0.45 
6 0.59 0.45  26 0.55 0.73 
7 0.50 0.45  27 0.55 0.55 
8 0.50 0.64  28 0.59 0.82 
9 0.59 0.82  29 0.55 0.55 
10 0.45 0.73  30 0.59 0.45 
11 0.50 0.82  31 0.64 0.73 
12 0.45 0.55  32 0.77 0.45 
13 0.50 0.64  33 0.59 0.45 
14 0.50 0.82  34 0.64 0.36 
15 0.55 0.91  35 0.73 0.36 
16 0.59 0.82  36 0.68 0.45 
17 0.55 0.73  37 0.64 0.55 
18 0.59 0.64  38 0.68 0.64 
19 0.64 0.55  39 0.68 0.45 
20 0.45 0.55  40 0.73 0.36 
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คา่ความเชือ่มัน่ของแบบทดสอบ 
 
Kuder-Richardon, KR-20 
 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−

−
= ∑

21
1 S

pq
k
krtt  

 
โดยที ่

=ttr คา่ความเชื่อมัน่แบบทดสอบ 
=k จาํนวนขอ้ของแบบทดสอบ 
=p สดัสว่นขอ้ผูต้อบถูกในขอ้หน่ึงๆ 
=q สดัสว่นขอ้ผูต้อบผดิในขอ้หน่ึงๆ 
=S ความแปรปรวนของคะแนน 

 
 แทนคา่ 
 

  ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= −

− 297.14
9.178

1
140

40
ttr  

 
   0.93=  
 
 

ตารางที ่5 คา่โดยรวม (คา่เฉลีย่ เทา่กบั 4.24 คา่ S.D. เท่ากบั 1.03) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวตัยอของผูว้จยัิ ิ่  



ประวติัยอ่ ผูว้จยัิ  
  
ชื่อ       ชื่อสกุล               นายสาํเนา  ศรปีระมงค ์
วนั  เดอืน  ปีเกดิ      17  พฤษภาคม  2501 
สถานทีเ่กดิ                อําเภอสองพีน้่อง  จงัหวดัสพุรรณบุร ี
สถานทีอ่ยูป่จจุบนัั      15 / 23 หมู ่3 ต.เนินพระ อ.เมอืง จ.ระยอง 21000 
ตาํแหน่งหน้าทีก่ารงาน     อาจารยพ์เิศษประจาํวชิาภาษาองักฤษ  
สถานทีท่าํงานปจจุบนัั      โรงเรยีนอสัสมัชญัระยอง จงัหวดัระยอง 
ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ. 2544 - 47               ศศ.ม (การสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่าง  
                                                          ประเทศ)จากมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
พ.ศ. 2514 -16    ประถมศกึษาปีที ่5-7 โรงเรยีนอสัสมัชญัระยอง   

 พ.ศ. 2517 –19    มธัยมศกึษาปีที ่1-3  โรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชา 

 พ.ศ. 2520 –22    ระดบัปวช. โรงเรยีนอาชวีดอนบอสโก กรุงเทพฯ 

 พ.ศ. 2525    อบรมภาษาองักฤษระดบั Upper Intermidiate 
      Certificate  ณ ประเทศสงิคโปร ์  

พ.ศ. 2530 –33    ระดบัปรญิญาตร ี ค.บ. (การประถมศกึษา) 
วทิยาลยัราํไพพรรณี  จ. จนัทบุร ี
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