
     การใชยุทธวธิีการเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษจากบรบิทของนกัเรียนชวงชัน้ที3่  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที3่ โรงเรียนนวมนิทราชนิทูิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สารนพินธ 

ของ 
เสาวณีย  ณัฎฐาไกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        เสนอตอบัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ เพื่อเปนสวนหนึง่ของการศึกษา 

ตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ 

พฤษภาคม 2549 
 
 
 
 



        การใชยทุธวิธกีารเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษจากบรบิทของนกัเรียนชวงชั้นที3่  
   ระดับชัน้มธัยมศึกษาปที3่ โรงเรียนนวมนิทราชนิทูิศ เตรยีมอุดมศึกษานอมเกลา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
สารนพินธ 

ของ 
เสาวณยี ณัฎฐาไกร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
        เสนอตอบัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ เพื่อเปนสวนหนึง่ของการศึกษา 

ตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
                       สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ 
                                                    พฤษภาคม 2549 
                              ลิขสิทธิ์เปนของมหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 
 
 
 
 



     การใชยุทธวธิีการเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษจากบรบิทของนกัเรียนชวงชัน้ที3่  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที3่ โรงเรียนนวมนิทราชนิทูิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
บทคัดยอ 

ของ 
เสาวณีย  ณัฎฐาไกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        เสนอตอบัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ เพื่อเปนสวนหนึง่ของการศึกษา 

ตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ 

พฤษภาคม 2549 
 
 
 
 



 
เสาวณีย ณัฎฐาไกร. (2549). การใชยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษจากบริบท 

             ของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ    

 เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา. สารนิพนธ ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษา 

 ตางประเทศ).กรุงเทพฯ :บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

 อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ : ผูชวยศาสตราจารยเฉลียวศรี พิบูลชล 

 

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุงหมาย เพื่อศึกษาผลการใชยุทธวิธีการเดาความหมายความศัพท

ภาษาอังกฤษจากบริบทของนักเรียนชวงชั้นที่3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กลุมตัวอยางเปน 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา จํานวน 30 คน 

โดยการสุมอยางงายดวยวิธีจับสลากจากนักเรียนทั้งหมดในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่3 จํานวน  

615 คน ใชเวลาในการทดลองสอน 10 คาบๆ ละ 50 นาที สัปดาหละ 2 คาบ เปนเวลา 5 สัปดาห 

ดําเนินการทดลองโดยใช แบบแผนการวิจัยแบบ Randomized One Group Pretest – Posttest 

Design 

เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแกแผนการสอนการใชยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพท

ภาษาอังกฤษจากบริบทจํานวน 5 แผน แบบทดสอบการเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษจาก

บริบท จํานวน 40 ขอ แบบบันทึกหลังการเรียนรูของนักเรียน และบันทึกหลังการสอนของครู 

วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย และทดสอบคาสถิติ t-test แบบ Dependent 

            ผลการศึกษาพบวา นักเรียนกลุมตัวอยางที่ไดรับการสอน โดยการใชยทุธวธิกีารเดา

ความหมายคาํศัพทภาษาองักฤษจากบริบท สามารถใชยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพท

ภาษาอังกฤษจากบริบทไดอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 
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 The purpose of this research was to study the use of strategies in guessing 

vocabulary meaning from context clues of Mathayomsuksa III students. 

 The subjects were 30 Mathayomsuksa 3 students in Nawaminthrachinuthit  

Triamudomsuksanomklao School, studying in the 2005 academic year. The samples 

were selected from a population of 615 by the simple random sampling technique. The 

instruction was given in ten 50–minute periods. The research design was randomized 

one group Pretest-Posttest Design. 

 The research instruments were 5 lesson plans, a pretest-posttest, a learning log 

and a teaching log. The data were analyzed by percentage and t-test for dependent 

samples. 

 The findings of the research revealed that there was a statistically significant 

difference in students’ ability of using strategies in guessing vocabulary meaning from 

context clues at .01 level. 
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บทที ่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 ประเทศไทยใชภาษาอังกฤษเพื่อการติดตอส่ือสารกับชาวตางประเทศและใชใน

การศึกษา   ดังนั้น ภาษาอังกฤษจึงถูกกําหนดใหเปนภาษาขั้นพื้นฐานที่ตองใชเรียนในโรงเรียนโดย

มุงเนนใหผูเรียน     มีทักษะดาน การฟง พูด อาน และเขียน เพื่อใหสามารถนําไปใชติดตอส่ือสาร

ไดในชีวิตประจําวันและเปนพื้นฐานในการแสวงหาความรูในระดับที่สูงขึ้น หลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 (กรมวิชาการ.  2544: 17) จึงกําหนดใหมีการเรียนภาษาอังกฤษทุกชวง

ชั้นตลอดหลักสูตร ดังนี้คือ ชวงชั้นที่ 1(ป.1-ป.3) ชวงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) ชวงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) และ

ชวงชั้นที่ 4 (ม.4-ม.6) 

 ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟง พูด อานและเขียนนั้น ทักษะการอานนับวาเปน

ทักษะที่ใชมากในชีวิตประจําวันเพราะเปนทักษะที่นักเรียนนํามาใชแสวงหาความรูเพื่อความเขาใจ 

ความบันเทิง เตรียมตัวในการศึกษาตอและพัฒนาตนเองใหถึงพรอมกับการรับสงขอมูลขาวสาร

และใหสามารถกาวทันโลกในยุคปจจุบัน อยางไรก็ตามการที่จะใหนักเรียนตระหนักถงึความสาํคญั

ของการอานภาษาอังกฤษและเห็นประโยชนในการอานและรักการอานแลว ครูควรมีการ

เตรียมการสอนที่ดี ทั้งนี้เพื่อใหนักเรียนเกิดความสนใจตอการเรียนการสอน 

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการอานภาษาอังกฤษ ในปจจุบันพบวา ความสามารถ

ดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนอยูในเกณฑที่ไมนาพอใจ ทั้งนี้เพราะยังขาดวิธีการหรือ

เทคนิคที่เหมาะสมซึ่งเปนตัวชวยที่ทําใหเกิดประสิทธิภาพดานการอานเพื่อความเขาใจใหมากขึ้น 

(เรวดี หิรัญ. 2537: 149) ขณะที่ สมุทร เซ็นเชาวนิช (2540: 15) กลาววา อุปสรรคที่สําคัญประการ

หนึ่งของนักเรียนไทยดานการอานภาษาอังกฤษคือการไมเขาใจความหมายของคําศัพทซึ่งทําใหไม

สามารถเขาใจประโยคที่อานและสงผลนําไปสูความไมเขาใจตอส่ิงที่อานในที่สุด 

 จอนหนสัน; และแพรสัน (Johnson; & Pearson. 1978) ไดกลาวถึงความสําคัญของการ

เรียนรูคําศัพทวา เด็กที่มีความรูดานคําศัพทนอยหรือไมไดรับการเรียนรูคําศัพทใหมที่ดีจะไม

สามารถเขาใจขอความที่อานไดซึ่งสอดคลองกับ ลอง; และริชารด (Long; & Richards.1987: 

100-101) กลาววาความรูดานคําศัพทเปนปจจัยสําคัญที่ชวยในดานการอานขณะที่ โคดี้; และ

ฮักกิ้น (Coady; & Huckin.  1999:196) ไดกลาวถึงความสําคัญของคําศัพทวาการรูคําศัพทเปนสิ่ง

สําคัญและจําเปนตอความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจในทุกระดับการศึกษาของผูเรียน

ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่หนึ่งและที่สอง ยิ่งระดับการศึกษายิ่งสูงเทาใดความจําเปนในการเรียนรู

คําศัพทยิ่งตองมากขึ้นเทานั้น                                              



 เฟรดริดสัน (Fredrickson.1994: 1-5) กลาววาคําศัพทเปนหัวใจสําคัญในการสอน

ภาษา ตางประเทศและวิธีที่ดีที่สุดในการสอนคําศัพทคือ การสอนโดยวิธีฝกการใชคําศัพทใน

บริบทซึ่งการสอนคําศัพทดวยวิธีนี้จะเปนพื้นฐานอยางดีในเรื่องของการอานเพราะคําศัพท

ภาษาอังกฤษคําหนึ่งๆ อาจมีความหมายเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอมของรูปประโยคที่

คําศัพทคํานั้นปรากฏอยู และบริบทเปนสิ่งที่ชวยชี้แนะเกี่ยวกับความหมายของคําที่ยังไมทราบซึ่ง

มาจากการสังเกตคําหรือประโยคที่อยูใกลกับคําที่ไมทราบ 

 ฟนอคเชียโร (Finoechiaro. 1974) ใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนคําศัพทวาครูควร

สอนใหนักเรียนเดาความหมายของคําศัพทจากบริบทและควรมีจุดมุงหมายเพื่อการนําไปใชใน

สถานการณเพื่อการติดตอส่ือสาร ขณะที่เนชั่น (Nation.1980:18-23) ใหเหตุผลวาความหมายของ

คําศัพทจะขึ้นอยูกับคําอื่นๆ ที่อยูขางเคียงดังนั้น คําศัพทจึงควรสอนในบริบทเพราะคําศัพทใน

ภาษาอังกฤษมีจํานวนมาก และเวลาเรียนในชั้นมีจํากัดซึ่งนักเรียนตองเรียนสิ่งอื่น

นอกเหนือไปจากคําศัพทอีกดวย 

 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษา     

นอมเกลา ประจําปการศึกษา 2545 (นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา. 2546) ซึ่ง

ผูวิจัยทําการสอน พบวานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษดานทักษะการอานเพื่อความเขาใจอยูในเกณฑควรปรับปรุงและจากการสัมภาษณ

ครูผูสอน พบวานักเรียนไมใหความสนใจตอการอานดีเทาที่ควร จึงทําใหผลการเรียนดานการอาน

อยูในเกณฑที่ควรแกไขปรับปรุง จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยมีความเห็นวา การที่นักเรียนจะมีความ

เขาใจในบทเรียนหรือเร่ืองราวขณะอานตลอดจนเกิดความสนใจที่จะติดตามการอานตอไปอยาง

ตอเนื่อง ประการสําคัญคือนักเรียนควรมีความรู ความเขาใจในความหมายของคําศัพท

ภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองในขณะทําการอานเพราะความเขาใจในความหมายของคําศัพท

เปรียบเหมือนเปนกุญแจสําคัญที่นําไปสูความสําเร็จในการอาน 

 ผลการประเมินคุณภาพทางการศึกษาและการศึกษาคนควางานวิจัยดานการอาน

ภาษาอังกฤษของนักเรียนพบวา นักเรียนสวนใหญยังไมประสบผลสําเร็จดีเทาที่ควร ทั้งนี้เปน

เพราะนักเรียนยังขาดความเขาใจในความหมายของคําศัพทภาษาอังกฤษขณะทําการอาน ผูวิจัย

จึงคิดยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษจากบริบทขึ้น เพื่อเปนการชวยเหลือนักเรียน 

และตองการทราบผลของการใช ดังนั้นจึงมีความประสงคที่จะทําการศึกษาผลของการใชยุทธวิธี

การเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษจากบริบทของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่3โรงรียนนวมิ

นทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา ทั้งนี้เพื่อผลการวิจัยไปประยุกตใชในการสอนการอาน

ภาษาอังกฤษ และเพื่อพัฒนาความสามารถของผูเรียนตอไป                                                                                     



 ยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษจากบริบทนี้ผูวิจัยเห็นวาเปนยุทธวิธีที่มี

ความสําคัญมากเพราะจะทําใหนักเรียนเกิดความคิดวิเคราะหดานความหมายคําศัพท

ภาษาอังกฤษขณะทําการอานอยางมีเหตุผลและถูกวิธีโดยไมตองเสียเวลากับการใชพจนานุกรม 

เปนการประหยัดเวลา คาใชจายและเหมาะสมกับการเรียนในยุคปจจุบันเพราะทุกคนตองแขงขัน

กับเวลา ยุทธวิธีนี้ใชไดกับนักเรียนในทุกระดับชั้นตลอดจนผูที่สนใจและรักการอานภาษาอังกฤษ

โดยทั่วไป 

 
ความมุงหมายของการคนควา 
 เพื่อศึกษาผลการใชยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษจากบริบทของ

นักเรียน    ชวงชั้นที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอม

เกลา 

 
ความสําคัญของการคนควา 
 จากผลของการศึกษาคนควาในครั้งนี้ จะนําไปปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ    

ของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจะไดบทเรียนดานการใชยทุธวิธีการเดาคําศัพท

ภาษาอังกฤษ  จากบริบทสําหรับนักเรียนชวงชัน้ที่3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 โรงเรยีนนวมนิท

ราชินทูิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา และผูที่สนใจโดยทัว่ไป 

 
ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
 ประชากรที่ใชในการคนควา 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินู

ทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา  ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 จํานวน 615 คน  

 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการคนควา 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนนวมินท

ราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 จํานวน 30 คน ซึ่งไดจาก

การสุมอยางงายดวยวิธีการจับฉลากจากนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่3 จํานวน 615 คน  

การจัดกิจกรรมทดลอง การเรียนการสอนใชนอกเวลาเรียนและไดรับอนุญาตจากผูปกครองแลว 

 
เนื้อหาที่ใชในการทดลอง 
 แผนการสอนยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษจากบริบท จํานวน  5 แผน  

ซึ่งประกอบดวยยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทจากการวิเคราะหบริบท 3 ดาน คือ 



 1. บริบทดานความหมาย จํานวน 2 แผน 

 2. บริบทดานเครื่องหมายวรรคตอน จํานวน 1 แผน 

 3. บริบทดานการใชตัวนําอนุประโยค จํานวน 2 แผน 

 
ระยะเวลาในการทดลอง 
 ผูวิจัยใชเวลาในการทดลองสอนเปนเวลาจํานวน 5 สัปดาห ๆ ละ 2 คาบ ๆ ละ 50 นาที  

 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. ยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษจากบริบท หมายถึง การเดา

ความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษ เพื่อใหทราบความหมายของคําศัพทนั้นไดอยางถูกตอง โดยการ

วิเคราะหบริบท ดังตอไปนี้ 

  1.1 บริบทดานความหมาย (Semantics context) 

   1.1.1 การเดาความหมายคําศัพทจากการวิเคราะหบริบทชนิดคําจํากัดความ 

(Definition analysis) เชน  A chemical reaction involving different atoms, in which 

chemical bonds are formed, or broken, or both.  

   1.1.2 การเดาความหมายคําศัพทจากการวิเคราะหบริบทชนิดการยกตัวอยาง 

(Example analysis) เชน You  can’t rely on her. For example, she arrived an hour late for 

an important meeting yesterday. 

   1.1.3 การเดาความหมายคําศัพทจากการวิเคราะหบริบทชนิดการกลาวซ้ํา 

(Restatement analysis) เชน  Biennials, that is to say, plants which become full – grown in 

two years and then die, are common in this area. 

                          1.1.4 การเดาความหมายคําศัพทจากการวิเคราะห บริบทชนิดคําที่มี

ความหมายครอบคลุมคําอื่นเฉพาะกลุม (Superordination analysis) เชน There are doves, 

parrots, pigeons, in fact birds of all kinds. 

                    1.2 บริบทดานเครื่องหมายวรรคตอน (Punctuation markers) ไดแก การเดา

ความหมายคําศัพทจากการวิเคราะหบริบทชนิดการใชเครื่องหมายวรรคตอน เชนเครื่องหมาย 

comma ( , ) colon ( : ) 

semicolon ( ; ) และ parentheses (…….)  

  1.3 บริบทดานตัวนําอนุประโยค (Clause markers) ไดแก  



    1.3.1 การเดาความหมายคําศัพทจากการวิเคราะหขอความที่ขยายหรือเพิ่ม

รายละเอียดคํานามที่อยูขางหนาตัวนําอนุประโยค (Modifier clause markers) มีตัวนําอนุ

ประโยคเชน who, whom, whose, which, that เปนตน 

    1.3.2  การเดาความหมายคําศัพทจากการวิเคราะหขอความที่บอกเกี่ยวกับ

เวลา (Time clause markers) มีตัวนําอนุประโยค เชน while, when, whenever, till, before, 

after, since เปนตน 

   1.3.3  การเดาความหมายคําศัพทจากการวิเคราะหขอความที่บอกเกี่ยวกับ

สถานที่ (Place clause markers) มีตัวนําอนุประโยค เชน where, whereby, whenever, 

whereof เปนตน   

 2.  บริบท (Context) หมายถึง คํา กลุมคํา ประโยค หรือเครื่องหมายวรรคตอนที่

แวดลอมอยูขางเคียงคําศัพทที่ไมทราบความหมาย ไดแกบริบทดานความหมาย เครื่องหมายวรรค

ตอน และตัวนํา    อนุประโยค 

 3.  ตัวชี้แนะ (Clue) หมายถึง คํา กลุมคํา และเครื่องหมายวรรคตอน ที่ทําหนาที่เปน

ตัวชวย  ใหทราบความหมายที่ชัดเจน แนนอน ของคําศัพทยาก หรือคําศัพทที่ไมรูความหมาย ดังนี้ 

  3.1  ตัวชี้แนะบริบทชนิดคําจํากัดความ  เชน is, are, was, means, is called, เปน

ตน 

  3.2  ตัวชี้แนะบริบทชนิดการกลาวซ้ํา  เชน or, that is, that is to say, เปนตน 

  3.3  ตัวชี้แนะบริบทชนิดการยกตัวอยาง เชน such as, for example, like, เปนตน 

  3.4  ตัวชี้แนะบริบทชนิดคําที่มีความหมายครอบคลุมคําอื่นเฉพาะกลุม เชน birds, 

vehicles เปนตน (คําวา birds มีความหมายครอบคลุม ชื่อ ชนิด หรือ ประเภท ของนก 

เชนเดียวกับ  คําวา vehicles มีความหมายครอบคลุม ชนิดและประเภทของยานพาหนะ) 

  3.5 ตัวชี้แนะชนิดเครื่องหมายวรรคตอนเชนเครื่องหมาย comma ( , ) colon ( : ) 

semicolon ( ; ) และ parentheses (…….) เปนตน  

  3.6  ตัวชี้แนะบริบทชนิดตัวนําอนุประโยค เชน who, whose, which, when, และ 

where เปนตน 
 
สมมติฐาน  
 การใชยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษจากบริบทจะทําใหประสิทธิภาพ   

การเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนเพิ่มสูงขึ้น  

 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 การวิจยัเรื่องการใชยุทธวิธกีารเดาความหมายคําศพัทภาษาองักฤษจากบริบทของ

นักเรียนชวงชัน้ที ่3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนนวมนิทราชนิูทิศ เตรียมอดุมศึกษานอม

เกลา ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาจากตาํรา เอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของแลวนาํมา

ประกอบการวจิัยเพื่อเสนอเปนแนวทางในการดําเนินงานตามลาํดับหวัขอตอไปนี้ 

 1. ความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจ 

 2. คําศัพทภาษาอังกฤษ 

 3. ยุทธวิธีในการเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษ 

 4. เทคนิคการสอนการเดาความหมายคําศัพทจากบริบท 

 5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  5.1 งานวิจัยในประเทศ 

  5.2 งานวิจัยตางประเทศ 

 

ความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจ 
 การอานเพื่อใหบรรลุจุดประสงคตางๆตามที่ตองการนั้นจําเปนตองใชความรูดานภาษา

หลายดานไดแก คําศัพท สํานวนและโครงสราง ความรูในเรื่องของการหาความหมายและการ

ตีความประกอบกับประสบการณสวนตัวของผูอาน ซึ่งจะชวยทําหนาที่เปนพื้นฐานในการทําความ

เขาใจรวมทั้งความรูและประสบการณ ซึ่งเปนสิ่งที่ฝกฝนและสรางสมไว 

 วีสเซอร (Visser.1990) ใหความหมายของความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจไว

วาเปนกระบวนการปฏิสัมพันธระหวางความรูเดิมของผูอานกับส่ิงที่อาน 

 เรดเวย (Redway. 1991: 11) ไดใหทรรศนะเกี่ยวกับความหมายของความสามารถใน

การอานเพื่อความเขาใจไววา เปนความสัมพันธระหวางสิ่งที่อานกับจุดมุงหมายของการอาน ของ

ผูอาน  แตละคน 

 คลอเลย; และเมาทเทน (Crawley; & Mountain. 1995) ไดใหความหมายของการอาน

เพื่อความเขาใจวาคือความสามารถในการจัดระบบและเชื่อมโยงความรูใหมที่ไดจากการอานเขา

กับความรูเดิมที่ผูอานมีอยูแลวไดอยางเหมาะสม  

 สมุทร เซ็นเชาวนิช (2540: 37) ไดกลาวถึงความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจวา

หมายถึง ความสามารถที่จะอนุมานขอสนเทศหรือความหมายอันพึงประสงคจากสิ่งที่อานไดอยาง

มีประสิทธิภาพมากที่สุดเทาที่จะทําได 



 ตติยา เมฆประยูร (2544: 27) ไดสรุปวา ความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจ 

หมายถึง ความสามารถในการทําความเขาใจกับภาษาที่ปรากฏในขอความที่อานโดยใชความ 

สามารถทางภาษากับความรูเดิมเชื่อมโยงความรูในการคนหาความหมาย จับใจความสําคัญ สรุป 

ตีความ เขาใจความหมายแฝง และประเมินสิ่งที่อานไดตรงตามความตั้งใจของผูเขียน 

 สรุปไดวา ความหมายของความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจ ประกอบดวย 

กระบวนการ ความสัมพันธ การจัดระบบ และประเมินสิ่งที่อานใหตรงกับความตั้งใจของผูเขียน 

 

คําศัพท  
 เปนที่ยอมรับกันวาคําศัพทเปนองคประกอบที่สําคัญประการหนึ่งของการเรียนภาษา              

นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงความหมายและความสําคัญของคําศัพทไวดังนี้ 

 1. ความหมายของคําศัพท 

  รูบิน (Rubin. 1979: 64) ไดใหคําจํากัดความของคําศัพทไววา คําศัพทหมายถึง คํา

ทุกคําในภาษาที่นํามาใชและเปนที่เขาใจในเฉพาะบุคคล วงสังคม วงการอาชีพหรือโดยทั่วไป 

คําศัพทอาจ ไดแก รายการคํา หรือวลี ที่ถูกจัดเรียงตามระบบการเรียงอักษร พรอมกับมีการ

อธิบายความหมาย แปลหรือยกตัวอยางประกอบ ริชารด (Richards. 1994: 307) กลาววาคําศัพท

หมายถึงคําทั้งหมดซึ่งเปนคําไดทั้ง คําโดด คําประสม และสํานวนตาง ๆ ที่ปรากฏในภาษา  

  ศิธร แสงธนู; และคิด พงศทัต (ตติยา เมฆประยูร. 2544: 9; อางอิงจาก ศิธร แสงธน;ู 

และคิด พงศทัต 2521. คูมือครูภาษาอังกฤษ ทฤษฎี และปฏิบัติ. หนา 35) กลาวถึงคําศัพทวา 

คําศัพท คือ กลุมเสียง ซึ่งมีความหมายใหรูวาเปนคน ส่ิงของ อาการ หรือลักษณะอาการอยางใด

อยางหนึ่ง และไดแบงความหมายคําศัพทออกเปน 4 นัย คือ 

  1.  ความหมายตามพจนานุกรม (Lexical meaning) 

  2.  ความหมายทางไวยากรณ (Morphological meaning) ศัพทประเภทนี้เมื่ออยู

ลําพัง   โดด ๆ จะเดาความหมายไดยาก 

  3. ความหมายที่เกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปแลวแตการเรียงลําดับคํา (Syntactical 

meaning) 

  4. ความหมายที่เปลี่ยนแปลงไปตามเสียงขึ้นหรือลงที่ผูพูดเปลงออกมา (Intonation 

meaning) 

  ความหมายดังกลาวพอสรุปไดวาคําศัพท คือ กลุมเสียงกลุมหนึ่งที่มีความหมาย ซึ่ง

เปนไดทั้งคําโดด คําผสม รายการคํา หรือวลี ในภาษาทั้งหมดที่ถูกใช และเปนที่เขาใจเฉพาะบุคคล 

วงสังคม วงการอาชีพ เชื้อชาติ หรือโดยทั่วไป   

 2. ความสําคัญของคําศัพท 



  คําศัพทเปนสิ่งสําคัญตอการทําความเขาใจในเนื้อหาในขณะทําการอาน ผูที่มี

ความรูคําศัพทมากยอมเขาใจในเรื่องที่อานมากกวาผูที่รูศัพทนอย ความสําคัญของคําศัพทมีดังนี้ 

  ฟนอกเชียโร (Finocchiaro. 1974: 73) ไดกลาวถึงความสําคัญของคําศัพทวาเปน

องคประกอบสําคัญอยางหนึ่งในการสื่อสาร ผูเรียนภาษาที่มีปญหาในเรื่องคําศัพทจะมีปญหาใน

การสื่อสารดวย กาเดสซี (Ghadessy. 1995: 24) ไดแสดงความคิดเห็นวาคําศัพทมีความสําคัญ

เปนอยางยิ่งตอการใชทักษะทางภาษาทั้ง 4 ดาน ดังที่ โคดี้; และฮักกิ้น (Coady; & Huckin. 1999: 

196) มีความเห็นวาความรูคําศัพทเปนสิ่งสําคัญและจําเปนตอความสามารถในการอานเพื่อความ

เขาใจ ในทุกระดับการศึกษาของผูเรียนภาษาที่หนึ่งและภาษาที่สอง ยิ่งระดับการศึกษายิ่งสูง 

ความจําเปนในการเรียนรูคําศัพทยิ่งตองมากยิ่งขึ้นเทานั้น 

  ศิริพร ลิมตระการ (2535: 13) กลาววาคําศัพทเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดที่จะ

ทําใหเกิดความเขาใจในการอาน ผูที่มีความรูดานคําศัพทไมมากพอ จะพบกับปญหาดานการอาน

และในดานการเขียน ถาผูเขียนรูคําศัพทนอยก็จะไมสามารถเขียนขอความเพื่อส่ือความหมาย

ตามที่ตองการได เชนที่ เพ็ญศรี รังสิยากุล (2542: 58) ไดกลาวถึงความสําคัญของคําศัพทวาเปน

องคประกอบ         ที่สําคัญ คําศัพทอาจกอใหเกิด ความรูสึกสะเทือนอารมณ ต่ืนเตน และเราใจ 

ตอผูอานหรือผูฟงได 

  ตติยา เมฆประยูร (2544 : 10) สรุปไววา คําศัพทเปนองคประกอบหนึ่งที่สําคัญเปน

พื้นฐานในการสรางความเขาใจตอการเรียนภาษาทุกทักษะ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการอานการรู

ความหมายคําศัพทชวยใหเขาใจเรื่องที่อานและรับรูขอมูลขาวสารไดดียิ่งขึ้น นอกจากนี้การรู

คําศัพทเปนสิ่งหนึ่งที่บงชี้ถึงความสามารถและพัฒนาการทางภาษา ในดานตาง ๆ ไดเปนอยางดี 

 

ยุทธวิธีในการเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษ 
 1. ความหมายของยุทธวิธี 

  คําวา ยุทธวิธี มีความหมายเชนเดียวกับคําวา เทคนิค (Technique) และกลยุทธ 

(Tactics) นอกจากนี้ ตติยา เมฆประยูร (ตติยา เมฆประยูร. 2544: 11; อางอิงจาก John. 1996: 

643-665) ไดใหความหมายของยุทธวิธี วาเปนวิธีการที่หลากหลายเฉพาะคน ที่ผูเรียนนํามาใชเปน

สวนหนึ่งในการเรียนรูคําศัพท การจดจํา การเก็บขอมูล และการนําขอมูล เกี่ยวกับคําศัพทมาใช

ใหมเพื่อสงเสริมการเรียนรูคําศัพทใหมีประสิทธิภาพ และการนําคําศัพทมาใชใหม 

  โรบิน; และริชารด (Robin. 1979: 20-21; Richards. 1994: 7-8) ไดใหความหมาย

คําวา ยุทธวิธี หมายถึงเทคนิคการเรียนรูหรือเครื่องมือที่ผูเรียนนํามาใชเพื่อชวยแกปญหาในการ

เรียน โดยอาศัยกระบวนการใชความรูและความคิด 



  อาจกลาวไดวา ยุทธวิธี นั้นหมายถึงเครื่องมือที่นํามาใชแกปญหาโดยอาศัย

กระบวนการการใชความรู และความคิดซึ่งมีเทคนิคการใชเฉพาะคน 

 2. ความสําคัญของยุทธวิธีในการเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษ  

  เนชั่น ออกฟอรด; และกูเกอร (Nation. 1990: 130; Oxford; & Crookall. 1994: 

232) ไดใหความเห็นเกี่ยวกับยุทธวิธีในการเดาคําศัพทวา คือการเรียนรูคําศัพท โดยเฉพาะการเดา

ความหมายของคําศัพท เพราะนอกจากจะชวยใหผูเรียนพัฒนาดานคําศัพทของตนเองแลว ยงัชวย

พัฒนาความสามารถในการอานอีกดวย ยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษ เปน

วิธีการที่ผูเรียนใชในการเรียนรูคําศัพทเพื่อใหเกิดการเรียนรูและเขาใจคําศัพท ไดมีผูแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญของยุทธวิธีการเรียนรูความหมายคําศัพทไวดังนี้ 

  เพ็ญศรี รังสิยากูล (2542 : 91) ใหความคิดเห็นวาการที่ผูอานจะอานขอความให

เขาใจไดอยางถูกตองนั้นเปนสิ่งสําคัญ เพราะจะทําใหเขาใจในความคิดของผูเขียนไดอยางชัดเจน 

ความรูตาง ๆ ในเรื่องการหาความหมายศัพทใหถูกตองจึงจําเปนอยางยิ่ง เพราะการหา

ความหมายคําศัพทจากพจนานุกรม จะเปนอุปสรรคตอการอานอยางมาก ทําใหการอานตอง

หยุดชะงักบอย ๆ และทําใหผูอานเกิดความรูสึกเบื่อหนายได ดังนั้นการศึกษาการเดาความหมาย

ศัพทอยางถูกวิธีจะเปนการประหยัดเวลาในการคนหาความหมายศัพท จากพจนานุกรมไดมาก 

นักเรียนจึงควรฝกฝนตนเอง โดยการศึกษาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษจากสื่อหรือเครื่อง

ชี้แนะและนํามาใชใหเปนประโยชนตอการอานงานเขียนตาง ๆ  ผูเขียนแตละทานตางก็มีความ

ถนัดในการเขียนที่แตกตางกัน บางทานเมื่อใชคําศัพทยาก ๆ ก็จะเขียนความหมายบอกไวใหผูอาน

เขาใจความหมายคําศัพทในรูปแบบตาง ๆ กัน เชน บอกความหมายคําศัพทยากไวในวงเล็บบาง 

การใหความหมายเหมือน หรือคําตรงกันขามบาง และบางทานก็จะอธิบายความหมายคําศัพท 

โดยการยกตัวอยาง เปนตน 

 สรุปไดวา ยุทธวิธีการเรียนรูคําศัพทมีความสําคัญและชวยใหนักเรียนพฒันาคาํศพัทของ

ตนเอง ทําใหเรียนรูคําศัพทไดงายขึ้น ไมเสียเวลา และชวยสงเสริมการเรียนรูคําศัพทไดดวยตนเอง 

ตลอดจนชวยพัฒนาความสามารถในการอานอีกดวย 

 3. ประเภทของยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษ  

  ผูเชี่ยวชาญดานภาษาไดเสนอแนะประเภทของยุทธวิธีในการเดาความหมาย

คําศัพทภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถสรุปไดเปนประเภทใหญ ๆ 2 ประเภท ดังนี้ 

 

  1. การวิเคราะหบริบท (Contextual analysis) 

  2. การวิเคราะหโครงสรางคํา (Word analysis) 



  ยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษจากการวิ เคราะหบริบท 

(Contextual analysis) 

  ฮุก; และสตีเวนส (Hook; & Stevens. 1971: 98-114) กลาววา บริบท หมายถึง 

ขอความ หรือเครื่องหมายวรรคตอนที่ทําใหผูอานสามารถตีความหรือคาดคะเนขอความที่อานได

อยางถูกตอง ซึ่ง  เฟรดริกสัน (Fredrickson. 1994: 5) เห็นวาอาจเปนคําเพียงไมกี่คํา หรืออาจ

ครอบคลุมทั้งยอหนา ทั้งบท 

  สมุทร เซ็นเชาวนิช (2540: 15) ไดใหความหมายวาบริบท (Context) คือ ขอความ

หรือใจความที่อยูใกล ๆ กับขอความที่กําลังอาน ซึ่งอาจจะมาขางหนาหรืออยูถัดไปก็ได ใน

ขณะเดียวกัน   สุนิจ สุตัณฑวิบูลย (2543: 2) ใหความหมายวา บริบท (Context) คือ คําหรือ

ขอความที่อยูรอบ ๆ ตัวที่เราไมรูจัก มาจากคําในภาษาละติน “Contextus” ซึ่งมีความหมายวา to 

weave together หรือรวมเขาดวยกันเปนขอความ ซึ่ง เพ็ญศรี รังสิยากูล (2545 : 91) กลาววา 

บริบทหมายถึง ส่ือหรือเครื่องชี้แนะที่ผูเขียนนํามาใชเพื่อบอกใหผูอานเขาใจความหมายคําศัพทใน

รูปแบบตาง ๆ เชน บอกความหมายศัพทยากไวในวงเล็บบาง ใหความหมายเหมือน หรือคําตรง

ขามบาง หรืออธิบายคําศัพทโดยการยกตัวอยางเปนตน  

  สรุปไดวา บริบท หมายถึง คํา ขอความ หรือเครื่องหมายวรรคตอนที่แวดลอม

คําศัพท   ที่ไมรูความหมาย  

  การวิเคราะหบริบท (Contextual analysis)  

  วิลลามิน; และแกทไมแทน (Villamin; & Gatmaitan. 1987: 59) ไดแสดงความ

คิดเห็นวา บริบท เปนคํา หรือประโยค ซึ่งอยูรอบ ๆหรือขางเคียงคําศัพทที่ไมรูความหมาย และเปน

ส่ิงที่ชี้แนะเพื่อใหผูอานเดาความหมายคําศัพทได อาจปรากฏในลักษณะที่เปนคํา (Word) วลี 

(Phrase)          อนุประโยค (Clause) หรืออนุเฉท (Paragraph) ซึ่งทั้งหมดนี้จะเปนสิ่งชี้แนะ 

(Clue) ที่ผูอานสามารถนํามาชวยในการแกปญหากับคําศัพทที่ไมเขาใจได เพราะโดยปกติแลว

ผูเขียนมักจะใหความหมายคําศัพทที่ไมแนใจวาผูอานรูความหมายไวในรูปแบบตางๆและเพื่อชวย

ใหผูอานเขาใจความหมายคําศัพทดังกลาว ผูเขียนจึงแสดงตัวชี้แนะ (Clue) เหลานี้ไวในงานเขียน

ของตน  

  ในการวิเคราะหบริบท ผูเรียนจําเปนตองมีความรูเกี่ยวกับตัวชี้แนะบริบทตาง ๆ 

อยางถูกตอง ผูเชี่ยวชาญทางภาษาหลายทานไดแบงการวิเคราะหบริบท (Contextual analysis) 

ดังนี้คือ  

  1.  คําจํากัดความ (Definition) (สมุทร เซ็นเชาวนิช. 2540: 15; และ สุนิจ              

สุตัณฑวิบูลย. 2543: 5; Rubin. 1993: 253; Crawley; & Mountain. 1995: 83) นักเขียนหลาย

ทานไดใหความหมายคลายกันวา เปนการบอกความหมายหรือใหคําจํากัดความ โดยตรงกับ



คําศัพท ซึ่งผูเขียนอาจจะใชวิธีอธิบายคํา ซึ่งอาจปรากฏในรูปแบบตาง ๆ กัน มีตัวชี้แนะชวยในการ

สังเกต ไดแก means, be defined as, verb to be เปนตน เชนประโยค   A chemical reaction is 

an interaction involving different atoms, in which chemical bonds are formed, or broken, 

or both.  

  2.  การกลาวซ้ํา (Restatement) (สุนิจ สุตัณฑวิบูลย. 2543 : 5 ; Long; & 

Richards. 1987 : 315) นักเขียนหลายทานไดใหความหมายคลายกันวา เปนการกลาวซ้ํา

ความหมายโดยใชคําอื่นที่มีความหมายคลายกับขอความเดิม หรือมีตัวชี้แนะเพื่อชวยในการ

สังเกต เชน that means, that is, that is to say, or เปนตน เชนประโยค Biennials, that is to 

say, plants which become full-grown in two years and then die, are common is this area. 

  3.  การยกตัวอยาง (Example) (สุนิจ สุตัณฑวิบูลย. 2543: 11; Long; & 

Richards. 1987: 315; Crawly; & Mountain. 1995: 83; Gallagher. 1999: 390-392) มีนักเขียน

หลายทานใหความหมายคลายกันวา การยกตัวอยางหมายถึงคําที่แทนทั้งหมด หรือกลุม 1 กลุม 

เปนการใหตัวอยาง    ที่ชี้เฉพาะ หรือเหตุการณที่เกี่ยวของกับคําศัพทคํานั้น ซึ่งมีคําชี้แนะ เชน 

such as, like, for example     เปนตน เชนประโยค The remuneration for many jobs can very 

greatly. For example, one-can earn the minimum wage at the Pizza Pub, $ 5.50 an hour 

at a department store, or $ 4.50 an hour at the Bargain Toy Store. 

  4.  การเปรียบตาง (Contrast) (นเรศ สุรสิทธิ์. 2548: 183; Crawley; & Mountain. 

1995: 83; Gollagher. 1999: 390-392) นักเขียนหลายทานไดใหความหมายคลายกันวา เปนการ

ใชคําหรือวลีที่บอกความหมายตรงกันขาม มีคําชี้แนะ เชน but, although, while, however เปน

ตน เชน ประโยค  Although she was late, she didn’t miss her plane. 

  5.  คําเหมือน (Synonym context clues) (เพ็ญศรี รังสิยากูล. 2545: 77; Long; & 

Richards.1987: 315-316; Rubin. 1993: 255) นักเขียนหลายทานไดใหความหมายวา ผูเขียน

อาจใชศัพทยาก แตอาจใหความหมายศัพทตัวเหมือนไวในขอความถัดมา ซึ่งจะตองอยูใน Parts 

of speech เดียวกันกับคําศัพทยากคํานั้นๆ ดวย ตัวอยางเชน When she finished the resume, 

she gave it to the secretary. 

  6.  คําตรงขาม (Antonym context clues) (เพ็ญศรี รังสิยากูล. 2545: 81; Long; & 

Richards. 1987: 316; Rubin. 1993: 255) นักเขียนหลายทานไดใหความหมายคลายกันวา เปน

การแสดงความขัดแยงกันกับส่ิงที่กลาวในตอนแรกเสมอ มีคําชี้แนะ เชน on the other hand, as 

oppose to, but และ while เปนตน เชนประโยควา Eillen manages money judiciously while I 

manage money unwisely. 



  7.  คํ า ที่ มี ค ว ามหมายค รอบคลุ ม คํ า อื่ น เ ฉพา ะกลุ ม  (Superordination) 

(Fredrickson. 1994: 19-20) วาเปนการใชศัพทหมวดหรือคําที่มีความหมายครอบคลุมคําอื่นมา

ชวยในการเดาความหมายคําศัพท เชนประโยค There are doves, parrots, pigeons, in fact 

birds of all kinds. 

  8.  สาเหตุ-ผล (Cause-effect) (นเรศ สุรสิทธิ์. 2548: 182; Boning. 1995: 2-8) 

นักเขียนไดใหความหมายคลายกันวา ผูอานสามารถเดาความหมายคําศัพทไดจากสิ่งที่เกิดขึ้นโดย

เปนผลของอีกสวนหนึ่ง มักมีตัวชี้แนะเชน  เชน because, why และ reason เชน ประโยควา 

Miss. Apinya joined a health club because she wanted to get in shape. 

  การวิเคราะหบริบทดานความหมาย (Semantics analysis) 

  คลารค; และเนชั่น (Clarke; & Nation. 1980) มีความเห็นวา การเดาความหมาย

คําศัพทโดยอาศัยบริบทเปนทักษะที่สําคัญที่สุดสําหรับการตีความหมายของคํา และผูอานควร

ทราบดวยวาบริบทมีทั้งแบบที่ตองอาศัยโครงสรางและแบบที่ตองอาศัยความหมาย (Semantics 

analysis) ผูสอนควรจะเนนเรื่อง การซ้ําซอนภาษา (Redundancy of language) โดยผูสอนอาจ

ยกตัวอยางชนิดตาง ๆ ของบริบทที่ใชสําหรับการตีความหมายของคําใหผูเรียนเห็นไดอยางชัดเจน 

คลารค; และเนชั่น ไดยกตัวอยางของบริบทไว  3 ชนิด ดังนี้คือ 

  1.  การเขียนคําหรือขอความที่มีความหมายคลายกับคําที่ยาก (Synonym in 

apposition) เชน  Our uncle was a nomad, an incurable wanderer who never could stay in 

one place. 

  2.  การใหคําที่มีความหมายตรงกันขามกับคํายาก (Antonym) เชน  While the 

aunt loved Marty deeply, she absolutely despised his twin brother Smarty. 

  3.  การใหสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นเปนเครื่องชวยในการตีความหมายของคํายาก 

(Cause and effect) เชน  By surrounding the protesters with armed policeman, and by 

arresting the reader of the movement, the rebellion was effectively guarded. 

  นอริส (Norris. 1975: 207) ไดจําแนกประเภทของบริบทออกเปน 5 ชนิด ดังนี้ 

  1.  บริบทดานคําจํากัดความ (Definition) 

  2.  บริบทดานประสบการณ (Experience) 

  3.  บริบทดานความแตกตางระหวางคํา ที่ตองการทราบกับคําที่ทราบความหมาย

อยูแลว (Comparison and contrast) 

  4.  บริบทดานความหมายเหมือน (Synonym) 

  5.  บริบทดานการคําที่มีความหมายตรงขาม (Antonym) 



  เดตัน; และเฟรดริกสัน (Deighton. 1973: 30-270; & Fredrickson. 1994: 5) ได

แบงบริบทไวดังนี้ 

  1.  คําจํากัดความ (Definition) 

  2.  การกลาวซ้ํา (Restatement) 

  3.  การยกตัวอยาง (Example) 

  4.  การเปรียบตาง (Contrast) 

  5.  คําที่มีความหมายครอบคลุมคําอื่นเฉพาะกลุม (Superordination) 

  การวิเคราะหบริบท ดานเครื่องหมายวรรคตอน (Punctuations analysis) 

  ตัวชี้แนะที่ชวยทําใหนักเรียนสามารถเดาความหมายของคําศัพทไดในขณะอานอีก

ประเภทหนึ่ง คือ บริบทที่เกิดจากการใชเครื่องหมายวรรคตอน  

  คุก (Cook. 1971: 98) ใหความหมายเกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอนวา ผูเขียนใช

เพื่อเปนการชวยใหผูอานตีความไดอยางชัดเจน แทนที่จะใชเฉพาะในงานเขียนของเขาเพียงอยาง

เดียว และเครื่องหมายวรรคตอนมีหนาที่สําคัญ 2 ประการคือ ชวยใหผูเขียนสามารถเขียนใหผูอาน

ตีความได และชวยในการคาดคะเนของผูอานอีกดวย  

  คารลิน (Karlin. 1971: 194) กลาววา เครื่องหมายวรรคตอน มีความสําคัญตอการ

อานอยางยิ่ง เพราะจะเปนสัญญาณ (signal) ที่นําไปสูความหมาย ผูเขียนควรจะไดรับการฝกหัด

ใหรูจักการถามตนเองวา เครื่องหมายวรรคตอนแตละชนิดบอกใหทราบวาหมายถึง ส่ิงใดบาง และ

ในขณะเดียวกันก็ควรจะไดรับการฝกใหรูจักคาดคะเนขอความที่ตอจากเครื่องหมายวรรคตอนอีก

ดวย  

  ฮุค; และสตีเวนส (Hook; & Stevens.1971: 194-195) กลาววาประโยชนที่สําคัญ

ที่สุดของเครื่องหมายวรรคตอนทุกชนิด คือ ชวยใหผูอานเขาใจสิ่งที่อานได เพราะเครื่องหมายวรรค

ตอนเปนรหัส (Code) ซึ่งทั้งที่ผูเขียนและผูอานควรจะเขาใจ และเมื่อทั้งคูตางก็ทราบหนาที่เฉพาะ

อยางของแตละเครื่องหมายแลว การสื่อความหมายโดยการเขียนก็จะงายขึ้น เพราะถาผูอาน

ตีความจากเครื่องหมายวรรคตอนผิดๆ หรือขาดการสังเกตแลวก็จะเปนอุปสรรคตอการอานอยาง

ยิ่ง 

  คอลลินส (Collins. 1976: 1) ไดยกตัวอยางใหเห็นถึงความสําคัญของเครื่องหมาย

วรรคตอน โดยอาศัยประโยคงาย ๆ คือ 

   What are we having for lunch, Jeff? 

   What are we having for lunch? Jeff? 

  ประโยคแรกเปนการถามคนที่ชื่อ Jeff สวนประโยคหลังเปนการถามใครก็ไมทราบ 

พอถามเสร็จก็เสนอตอไปวา ส่ิงที่นาจะเปนอาหารมื้อกลางวัน คือ Jeff ซึ่งจะเห็นไดวาเครื่องหมาย 



Comma และเครื่องหมาย Question mark ที่อยูหลังคําวา lunch มีความสําคัญตอความหมาย

ของประโยคอยางยิ่ง ทิงเกอร (Tinker. 1975: 241) กลาวย้ําวา การอานเครื่องหมายวรรคตอน

อยางถูกตอง รวดเร็ว และอยางมีความหมายจะมีสวนชวยในการอานอยางยิ่ง นอกจากนี้การที่ไม

ใสใจในความสําคัญของเครื่องหมายวรรคตอนในขณะที่อานยอมทําใหผูเรียนไมสามารถเขาใจ

ประโยค หรือสวนที่ใหญกวาไดอยางถูกตองชัดเจน ดังนั้น ผูเรียนจึงมีความจําเปนที่จะตองเขาใจ

การใชเครื่องหมายวรรคตอนงายๆ อยางชัดเจนเพื่อใหเห็นถึงความสําคัญของเครื่องหมายวรรค

ตอนที่มีตอความหมายของประโยคที่อาน 

  เบเกอร (Baker. 1974: 73-74) กลาววา การที่จะอานไดดีนั้น ผูอานจะตองอาศัย

ความรูเ ร่ืองเครื่องหมายวรรคตอนเปนเครื่องชวยดวยเชนกัน เปนตนวา หากผูเขียนมาใช

เครื่องหมาย วงเล็บ (    ) (Parentheses) กับคําใดก็แสดงวาผูเขียนตองการจะเนนความสําคัญ

ของคํานั้น และเมื่อผูเขียนคั่นระหวางวลีสองวลีดวยเครื่องหมาย Dash ( - ) ก็แสดงวาผูเขียน

ตองการจะเพิ่มขอความที่เพิ่งคิดไดเติมเขาไปในประโยคเดิมอีก เพื่อเปนการอธิบายขอความนั้นๆ 

เพิ่มเติม ดังเครื่องหมายจุลภาค มหัพภาคคู อัฒภาค ใชดังนี้ 

  1. เครื่องหมายจุลภาค , (Comma) ใชเพื่อประโยชนดังตอไปนี้ 

   1.1 เพื่อแยกคําหรือกลุมของคําในเรื่องเดียวกันเมื่อเขียนติดตอกันไปตามลําดับ 

   1.2 เพื่อแยกคําตอบ Yes หรือ No ออกจากขอความที่ใชอธิบายความเพิ่มเติม

จากการตอบ Yes หรือ No 

   1.3 เพื่อแยกขอความที่เขียนใชย้ําหรือขยายนาม สรรพนาม 

   1.4 เพื่อแยกคําหรือขอความที่แทรกขึ้นกลางประโยค 

   1.5 เพื่อแยกอนุประโยคออกจากมุขยประโยค ในกรณีที่ตองการใหอนุประโยค

นําหนามุขยประโยค 

   1.6 เพื่อแยกวิเศษณวลีซึ่งเขียนอยูในรูปของคํากริยา 

  2.  เครื่องหมายมหัพภาพคู : (Colon) ใชเพื่อชวยใหผูอานทราบไดทันทีวาขอความ

ที่อยูหลังมหัพภาคคูนั้น เปนขอความที่ใชสําหรับอธิบายขอความที่อยูหนาเครื่องหมาย 

  3.  เครื่องหมายอัฒภาค ; (Semicolon) ใชเพื่อประโยชนสําคัญๆ 2 ประการ  

   3.1 เพื่อแยกสวนที่มีความสําคัญเทากันในประโยค (Coordinate parts of a 

sentence) เมื่อสวนตาง ๆ เหลานี้ใชเครื่องหมายจุลภาคอยูแลว 

   3.2 เพื่อแยกอนุประโยคที่มีความสําคัญเทากันในกรณีที่ไมตองการใช

คําสันธานเชื่อม 

  ซินท (Zintz. 1975: 291) กลาววา การใชเครื่องหมายวรรคตอนเปนสิ่งจําเปนและ

สําคัญอยางยิ่งตอการอานเพื่อความเขาใจ ดังตัวอยางดังนี้ 



       Mary said Grace failed the test. 

          “ Mary ”, said Grace, “ failed the test.” 

  ประโยคแรกหมายความวา Grace เปนคนสอบตกแตประโยคหลังเมื่อผูเขียนใส

เครื่องหมายจุลภาคและอัญประกาศแลวความหมายเปลี่ยนไปเปน Mary เปนคนสอบตก 

  เบเกอร (Baker. 1974: 43-44) กลาววา หากผูเขียนใชเครื่องหมายอัญประกาศ 

(Quotation) กับคําใดก็แสดงวา ผูเขียนตองการจะเนนความสําคัญของคํานั้น และเมื่อผูเขียนคั่น

ระหวางวลีสองวลีดวยเครื่องหมายสัญประกาศ (Dash) ก็แสดงวาผูเขียนตองการจะเพิ่มขอความที่

เพิ่งคิดไวเติมเขาไปในประโยคเดิมเพื่อเปนการอธิบายขอความนั้นๆ  เพิ่มเติม สวนเครื่องหมาย

อ่ืนๆ เชน เครื่องหมายอัศเจรีย (Exclamation) ปรัศนี (Question Mark) และมหัพภาคคู (Colon) 

ตางก็มีความหมายเปนของตัวเอง 

  สมุทร เซ็นเชาวนิช (2540: 14 -20) ไดกลาวถึงการวิเคราะหบริบทประเภท

เครื่องหมาย   วรรคตอนวา บางครั้งผูเขียนอาจจะใชเครื่องหมายวรรคตอนบางอยางอธิบาย

ความหมายของคําศัพท   บางคํา ดังนี้ 

  1.  เครื่องหมายจุดคู (Colon) คือเครื่องหมาย : ใชเพื่อเนนใหทราบขอความที่

ตามมานั้นเปนคําอธิบายเพิ่มเติม เชน One fact, indeed, is certain: you can read better than 

you do. 

  2.  เครื่องหมายขีดยาว (Dash) คือเสนขีดยาว ( - ) ค่ันหนาและหลังขอความหรือ

ประโยค เพื่อแบงแยกรายละเอียดออกจากใจความสําคัญ และในขณะเดียวกันจะทําใหผูอานได

มุงความสนใจกลับไปสูส่ิงที่อานมาแลวอีก เชน By one dictionary definition, bureaucrat is a 

neutral word - it simple means an administrator - but its connotation are far from – 

complimentary. 

  3.  เครื่องหมายวงเล็บหรือนขลิขิต (Parentheses) คือ เครื่องหมาย (   ) ใชแยกกั้น

ขอความบางสวนที่ไมจําเปนในประโยคออกไป ผูเขียนเพียงแตตองการจะเสริมรายละเอียด

เพิ่มเติมเขาไปเทานั้น จะตัดออกก็ไดโดยไมทําใหใจความสําคัญเสีย แตเวลาอานบางครั้งจะ

ละเลยไมไดเพราะอาจจะเปนสื่อสําคัญที่จะนําไปสูการเขาใจที่ดีและถูกตองได เชน Skakespeare 

(whose life spanned the sixteenth and seventeenth centuries) was a great dramatist. 

  4.  เครื่องหมายคําพูดหรืออัญประกาศ (Quotation) คือ เครื่องหมาย “…” ใชเขียน

ครอมบนคําพูด ความคิด หรือขอความที่ตองการใหสังเกต เนน หรือยกมาอางอิง เชน They told 

her to “ keep her chin up. ” 

  5.  เครื่องหมายละ (Ellipsis) คือ เครื่องหมายสามจุดเรียงกัน (…) ผูอานจะตอง

เขาใจวาขอความที่ไดคัดลอกออกมาโดยตรงจากแหลงเดิมนั้นมีบางสวนที่ไดละไวตามปกติแลว



มักจะเปนขอความที่ไมคอยสําคัญมากนัก เชน I know that I should do it, but… สวนจุดที่ 4 นั้น

ใชแทนเครื่องหมายมหัพภาค (Period) ซึ่งใชปดประโยคเมื่อเขียนจบขอความ 

  6.  เครื่องหมายจุลภาค (Comma) คือ เครื่องหมาย , ใชแบงคั่นขอความบางตอน

ในประโยคที่คอนขางยาว เพื่อชวยใหผูอานเขาใจความคิด ในบางชวงบางตอนนั้น ๆ ไดถูกตอง 

ขอความเหลานั้นอาจจะเปนคําอธิบาย ขอความเสริมตอ วลี หรือประโยค ที่ทําหนาที่ขยาย

ใจความสวนใดสวนหนึ่งของประโยค หรือทั้งหมด เชน His job, to post signs, was given to 

someone else.  

  นเรศ สุรสิทธิ์. (2548: 213-220) กลาววา เครื่องหมายวรรคตอน ถือวา มีสวนสําคัญ

มากในภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะภาษาเขียน เพราะเครื่องหมายวรรคตอนสามารถบอกถึงความ

ตอเนื่อง ความสัมพันธ สวนขยาย หรือการสิ้นสุดขอความของประโยคได และความสําคัญของ

เครื่องหมายวรรคตอนนั้นมีมากในภาษาเขียน เชน ประโยควา “ Dale ”, said Mr. Nares, “ is 

American. ” ถาสมมุติวาประโยคนี้ไมมีเครื่องหมายวรรคตอนประกอบจะไดประโยควา Dale said 

Mr. Nares is American. (เดลพูดวา นเรศเปนคนอเมริกัน) ซึ่งเปนความหมายที่ผิดจากความเปน

จริงเพราะความจริงแลวนเรศ เปนคนพูด แตนํามาวางไวหลังกริยา said โดยใชเครื่องหมาย 

Comma ค่ันประโยคนี้ “ Dale ”, said Mr. Nares, “ is American. ” แปลวา นเรศ พูดวา เดลเปน

คนอเมริกัน ดวยเหตุที่เครื่องหมายวรรคตอนมีความสําคัญในการอาน ภาษาอังกฤษจึงเปน

ส่ิงจําเปนที่ตองเรียนรูเครื่องหมายวรรคตอน  และใชใหครบถวน  ซึ่งมีดังตอไปนี้ 

  1.  เครื่องหมาย Full stop ( . ) ใชเมื่อจบประโยค หรือจบขอความหรือความคิด

หนึ่ง ๆ เชน  I enjoy working here. 

    We are poor but happy. 

  2.  เครื่องหมาย Comma ( , ) ใชเมื่อ ตองการคั่นขอความสั้น ๆ เพื่อแยกคํา หรือวลี

ในเรื่องเดียวกัน เมื่อเขียนติดตอกันไปตามลําดับและใชเครื่องหมาย Comma แยกขอความที่แทรก

ขอมาในประโยค เพื่อเปนการอธิบายหรือขยายขอความที่อยูขางหนา เชน 

    I want to buy a book, a pen, a pencil and some paper. 

    If I had lots of money, I would travel round the world. 

  3. เครื่องหมาย Colon ( : ) ใชกับขอความที่หยุดชั่วขณะเพื่อชี้ใหเห็นวาขอความที่

อยูหลังเครื่องหมายนี้เปนขอความที่ใชอธิบายขอความที่อยูขางหนาและใชนําหนารายการหรือ

ขอความที่เปนการอธิบาย  เชน    She said : “ Please help me with my work. ” 

            The teacher I like most are : Mr.Dale, Miss Sona, Mr.Tom, 

Mr.Thawush and Mrs. Sally. 



  4. เครื่องหมาย Semicolon ( ; ) ใชแยกขอความหรือคําพูดที่ยาวกวา Comma 

โดยใชค่ัน Clause ตางๆ ในประโยค Compound sentence เมื่อ Clause เหลานั้นมี Comma อยู

ดวย หรือใชแทนคําสันธานในการเชื่อมอนุประโยคที่มีความสําคัญเทากัน นอกจากนั้นยังใช

นําหนาคําสันธานที่ใชเชื่อมประโยคจําพวก and, but, or, therefore, nevertheless เปนตน เชน 

Our mother was a simple modest, unassuming person ; but we all respected her. 

           

  5.  เครื่องหมาย Question mark ( ? ) คือ เครื่องหมายคําถามซึ่งจะใชแทน

เครื่องหมาย Full Stop โดยเครื่องหมาย Question mark นี้จะวางไวหลังประโยค Direct Question 

เชน  How many people are there in the class? 

  6.  เครื่องหมาย Quotation mark ( “…” ) คือ เครื่องหมายคําพูดซึ่งยกเอาคําพูด

หรือความคิดของเจาของเดิมมาพูดโดยตรง หรือใชเครื่องหมายนี้เพื่อแยกสวนที่ตองการเนน หรือ

เพื่อใหทราบวาเปนชื่อเร่ือง เชน  She said, “ I won’t allow it. ” 

  7.  เครื่องหมาย Dash ( - ) ใชเพื่อเนนขอความที่แทรกเขามาในระหวางเพื่อเปน

การอธิบายเนื้อความเพิ่มเติม หรือเปนการชี้แนะ เชน  If my wife were alive - but why lament 

the past. 

  8.  เครื่องหมาย Parentheses ( …. ) และ Brackets [….] 

   เครื่องหมาย Parentheses คือ เครื่องหมายวงเล็บ ใชเครื่องหมายนี้เพื่อแยก

สวนหรือแยกขอความที่ไมคอยจําเปนออกจากประโยคโดยจะใสเครื่องหมายนี้เขามาเพื่อเปนการ

เสริมเนื้อความเทานั้น จะไมใสก็ไดเพราะโดยสวนมากแลวผูอานจะเขาใจอยูแลว เชน I invited 

two foreign friends (they are from England) to my party. 

   เครื่องหมาย Brackets คือ เครื่องหมายปกกา นิยมใชเพื่อลอมชื่อคน เชน      

             He [Columbus] discovered America.  

                         ดวยเหตุผลดังกลาวการใชเครื่องหมายวรรคตอนจึงมีอิทธิพลมากตอการเดา

ความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษ 

  การวิเคราะหบริบทดานการใชตัวนําอนุประโยค (Clause markers analysis) 

  ตัวนําอนุประโยคคือคํา หรือกลุมคํา ที่ทําหนาที่เชื่อมความคิด ระหวางคํา ประโยค 

หรือ    ยอหนา จะทําหนาที่เปนทั้งตัวแนะความหมายของคําบางคํา ในบางโอกาส และจะทํา

หนาที่ประหนึ่งเครื่องกําหนดทิศทาง และใหสัญญาณวาขอความที่กําลังอานอยูนั้นมีสวน

ตอเนื่องกันมาอยางไร กําลังจะจบลงอยางไร ผูเชี่ยวชาญทางภาษาหลายทานกลาวถึงตัวนําอนุ

ประโยค ดังนี้ 



  เลอฟเวอร (Lefevre. 1976: 128) กลาววา ตัวนําอนุประโยคอาจเปนคําเพียงคํา

เดียว หรืออาจเปนกลุมคําก็ได ตัวนําอนุประโยคเปนคําสัญญาณ (Clue) ที่มีคายิ่งสําหรับการอาน 

และในบรรดาคําที่เกี่ยวของทางดานโครงสราง (Structural words) ทั้งหลายที่ใชในการเขียนและ

การอานนั้น ตัวนําอนุประโยคมีความสําคัญที่สุด ทั้งนี้เพราะในการเขียนประเภทรอยแกว (Prose) 

นั้น มีการใช    อนุประโยคกันอยางมากมาย นอกจากนี้ตัวนําอนุประโยคก็อาจบอกใหผูอานทราบ

ถึงชนิดและความสําคัญของความสัมพันธของโครงสรางภายในประโยค ซึ่งจะมีผลใหผูอาน

สามารถตีความประโยคที่อานไดอยางถูกตองและรวดเร็ว ความสามารถเชนนี้นับเปนสิ่งจําเปน

อันดับแรกของการอานอยางมีประสิทธิภาพ 

  แม็คกี (Mckee. 1966: 184-185) มีความเห็นวา ในบรรดาคําที่เกี่ยวของทางดาน

โครงสราง (Structure words) ประมาณ 200-300 คํานั้น สวนใหญไมใครมีความหมายในตัวเอง

มากนัก ยกเวน “ ตัวนํา ” (Markers) ที่ดูจะมีความหมายมากกวาคําอื่น ๆ ตัวนํามีหลายชนิด เชน 

ตัวนําคํานาม (Noun markers) ตัวนํากริยา (Verb markers) และตัวนําอนุประโยค (clause 

Markers) ตัวนําอนุประโยคเปนสัญญาณบอกใหผูอานทราบไดทันทีวาจุดที่พบตัวนําอนุประโยค

นั้นจะเปนจุดเริ่มตนของกลุมคําที่เปนอนุประโยค และตัวนําอนุประโยคจะเปนสิ่งชวยเตือนผูอาน

ใหทราบวาจะตองอานกลุมคําดังกลาวรวม ๆ กัน 

  กูดแมน (Goodman. 1993: 23) กลาวเกี่ยวกับเร่ืองอนุประโยคและการอานวา 

ผูอานเปนจํานวนมากมีปญหาเรื่องการเขาใจความสัมพันธที่ซับซอนของอนุประโยคทั้งหลาย 

(Complex relationships between clause) ทั้งนี้เนื่องจากอนุประโยคจะอยูตามลําพังไมได ตอง

เปนเพียงแตสวนประกอบของประโยค หรือประโยคเล็กซึ่งซอนอยูในประโยคใหญ หรือสวนขยาย

อยางใดอยางหนึ่งเทานั้น 

  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับตัวนําอนุประโยคจะชวยใหผูอานทราบวาขอความความ

ใดเปนเพียงอนุประโยค ซึ่งเปนผลใหผูอานสามารถอานประโยคที่ยุงยากและซับซอนไดอยาง

ถูกตอง เพราะความยุงยากในการอานประโยคมิใชอยูที่ความยาวของประโยค ดังที่ วารดฮาวร 

(Wardhaugh. 1976: 87) ไดกลาวไววา ความยาวของประโยคไมไดเปนสิ่งที่ทําใหประโยคเปน

ปญหา อนุประโยคที่ซอนอยูในประโยคตางหากที่ทําใหประโยคยุงยากขึ้น ตัวนําอนุประโยค

สามารถบอกใหผูอานทราบไดทันทีวา ขอความที่ตามมานั้นจะบอกอะไรแกผูอาน เชน บอกเวลา 

สถานที่ เหตุ หรือเงื่อนไข และเมื่อทราบเชนนี้ ผูอานก็อาจตัดสินใจไดวาควรจะอานขอความในอนุ

ประโยคมากนอยเพียงใด เพราะการอานในระดับสูงนั้นไมจําเปนที่จะตองอานทุกตัวอักษรเสมอไป 

ดังที่ กูดแมน กลาววา การอานเปนกระบวนการที่เลือกเฟน (A selective process)  

  ถึงแมวาตัวนําอนุประโยคจะมีประโยชนอยางยิ่งตอการอาน การศึกษาคนควาใน

เร่ืองนี้      ดูเหมือนยังไมแพรหลายมากนัก จะเห็นไดวายังไมมีการเรียกชื่อภาษาอังกฤษของตัวนํา



อนุประโยคกันอยางชัดเจนแนนอน เชน เลอฟเวอร (Lefevere. 1976) เรียกตัวนําอนุประโยควา 

“ Clause Markers ” 

 

  ตัวนําอนุประโยคชนิดตาง ๆ ที่สรุปไดดังนี้ 

  1.  ตัวนําอนุประโยคที่ชวยบอกใหผูอานทราบวาขอความที่ตามมาเปนขอความที่

บอกเกี่ยวกับเวลา (Time clause markers) ตัวนําอนุประโยคชนิดนี้ เชน 

   while  before             till 

   when  after            as soon as 

   whenever since  until     

        2. ตัวนําอนุประโยคที่บอกใหผูอานทราบวาขอความที่ตามมาเปนขอความ

บอกเกี่ยวกับสถานที่ (Place clause markers) ตัวนําอนุประโยคชนิดนี้ ไดแก 

   where  wherein 

   whereby whereof 

  3.  ตัวนําอนุประโยคที่บอกใหทราบวา ขอความในอนุประโยคนั้นเปนขอความที่ได

บอกเกี่ยวกับจุดมุงหมาย (Purposive clause markers) ตัวอยางของตัวนําอนุประโยคชนิดนี้ไดแก 

   so that in order that  that 

   in that  lest 

  4.  ตัวนําอนุประโยคที่บอกใหทราบวา ขอความในอนุประโยคนั้นบอกเกี่ยวกับ

เงื่อนไข (Conditional clause markers) ตัวนําอนุประโยคชนิดนี้ ไดแก 

   If   though  although 

        supposing     even   though 

  5.  ตัวนําอนุประโยคที่บอกใหทราบวา ขอความในอนุประโยคนั้นบอกสาเหตุ หรือ

บอกเหตุผล (Clause - effect and Reason clause markers) ตัวนําอนุประโยคชนิดนี้ ไดแก 

   since  for  because    

   why  where as that 

  6.  ตัวนําอนุประโยคที่บอกใหผูอานทราบวาขอความในอนุประโยคบอกวิธีการหรือ    

สภาพการ (Method clause markers) ตัวนําอนุประโยคชนิดนี้ ไดแก how 

  7.  ตัวนําอนุประโยคที่จะชวยบอกใหผูอานทราบวา ขอความในอนุประโยค

หมายถึงคํานาม ซึ่งอาจทําหนาที่เปนประธานหรือกรรมของประโยคก็ได (Noun clause markers) 

ตัวนํา       อนุประโยคชนิดนี้ ไดแก 

      that   whoever whom 



   whatever whatsoever whomever 

   which  whichever       who 

  8.  ตัวนําอนุประโยคที่จะชวยบอกใหผูอานทราบวาขอความทั้งหมดของอนุประโยค        

ทําหนาที่ขยายหรือเพิ่มรายละเอียดคํานามที่อยูขางหนาตัวนําอนุประโยค (Modifier clause 

markers) ตัวนําอนุประโยคชนิดนี้ไดแก 

   who  to whom 

   whom  with whom 

   which  in which 

   where  at which 

   that   about which 

  จะเห็นไดวา การวิเคราะหบริบท (Contextual analysis) มีวิธีการเดาความหมาย

คําศัพทภาษาอังกฤษไดหลายแบบ ซึ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะตองรูจักเลือกและนํายุทธวิธีในการเดา

ความหมายคําศัพทจากภาษาอังกฤษดังกลาวมาใช เมื่อผูเรียนพบกับคําศัพทภาษาอังกฤษที่ไมรู

ความหมาย หากผูเรียนไดรับการฝกฝน และรูจักนํามาใชอยางสม่ําเสมอ ผูเรียนก็สามารถเดา

ความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษที่ไมทราบความมากอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  ยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษจากการวิเคราะหโครงสรางของคํา 

(Word analysis) 

  ในการวิเคราะหโครงสรางคํา มีผู เชี่ยวชาญดานภาษาหลายทาน  มีแนวคิด

เชนเดียวกันวา คําศัพทภาอังกฤษมีเปนจํานวนมาก ผูเรียนสามารถเดาความหมายคําศัพทได โดย

การแยกคําออกเปนสวนๆ (Breaking word apart) แลว มาดูความหมายในแตละสวน จากนั้นจึง

มาดูความหมายรวมกันของทุกสวนอีกครั้ง ผูเรียนก็สามารถทราบความหมายของคําศัพท

ภาษาอังกฤษได โดยทั่วไปแลวแบงออกเปนดังนี้ 

  1.  การเดาความหมายคําศัพทจากอุปสรรค (Prefixes)  

   ไวเนอร; และเบเซอรแมน (Wiener; & Bazerman. 1988: 16-18) ไดกลาวถึง

อุปสรรค (Prefixes) วา การรูความหมายของอุปสรรคมีประโยชนตอผูเรียนมากในการเดาคําศัพท

ภาษาอังกฤษ ขณะที่เอลลีส; และทอมลินสัน (Ellis; & Tomlinson. 1980: 74) ไดกลาวถึงอุปสรรค

วา เปนสวนที่เติมขางหนาของคําหลัก หรือรากศัพทเพื่อทําใหความหมายของคําหลักเปลี่ยนแปลง

ไป และเบอมีสเทอร (Burmeister. 1975: 27-32) ยังไดกลาววา อุปสรรค คือ หนวยที่เล็กที่สุดของ

ความหมายในภาษา และ   ไมสามารถอยูลําพังได ในการเดาคําศัพทภาษาอังกฤษ อุปสรรคที่

สําคัญมีดังนี้ 

 



 

   1.  อุปสรรค (Prefixes) ที่มีความหมายในเชิงปฏิเสธ “ No ” หรือ “ Not ”  เชน 

  

    อุปสรรค       ความหมาย  ตัวอยางคํา 

     un  not  unfair 

     in  not  inconvenient 

     im  not  impossible 

   2.  อุปสรรค (Prefixes) สถานที่ ตําแหนง  (Placement) เชน   

    อุปสรรค       ความหมาย  ตัวอยางคํา 

     inter  among  international 

     ex  out  exclude 

     sub  order  subtitle 

   3.  อุปสรรค (Prefixes) ที่มีความหมายเกี่ยวของกับเวลา (Time)  เชน   

    อุปสรรค       ความหมาย  ตัวอยางคํา 

     pre  first  pre - school 

     pro  for, before pro - American 

     post  after  post - graduate 

   4.  อุปสรรค (Prefixes) ที่มีความหมายเกี่ยวของกับจํานวนเลข (Number) เชน 

  

    อุปสรรค       ความหมาย  ตัวอยางคํา 

     tri  three  triangular 

     uni  one  unify 

          ลูฮีด (Lougheed. 1995: 10-12) ไดกลาวถึง อุปสรรค (Prefixes) วาหากผูเรียน

รูความหมายอุปสรรคเพียงหนึ่งหนวยคํา ก็สามารถเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษได 40 คํา 

และถาผูเรียนรูความหมายอุปสรรคไดจํานวนสี่สิบ ก็สามารถคาดเดาคําศัพทไดถึง 2,000 คํา 

   การเดาควาหมายคําศัพทจากปจจัย (Suffixes) 

   ยุทธวิธีการเดาคําศัพทภาษาอังกฤษจากปจจัย เปนอีกวิธีหนึ่งที่ผูเรียนนํามาใช

ในการเดาคําศัพทภาษาอังกฤษที่ไมรูความหมายได 

   คีน (Keen. 1985: 11-23) ไดอธิบายปจจัยวา เปนสวนหนึ่งของคําที่อยูขางหลัง

คําหลัก (Base words) หรือรากศัพท (roots) โดยทั่วไปปจจัย (suffixes) ชวยชี้แนะชนิดของคํา 



(Parts of speech) เชน การเติมปจจัย – er, - ist, - or หลังคําหลัก และทําใหคําหลัก (Base 

words) เปลี่ยนชนิดของคําเปนคํานาม 

 

   ประเภทของปจจัย (Suffixes) สรุปไดดังนี้คือ 

   1.  ปจจัยที่ทําใหกริยาเปนคํานาม คือ ปจจัยที่เติมหลังคํากริยา แลวเปลี่ยน

คําหลักเปนชนิดของคํานาม เชน  

    ปจจัย  ตัวอยางคํา  ความหมาย 

    ation  combine        combination 

    ment                  payment                    payment 

    er                  paint   painter 

    al       propose    proposal 

   2.  ปจจัยที่ทําใหคุณศัพทเปนคํานาม คือ ปจจัยที่เติมหลังคําคุณศัพท แลว

เปลี่ยนเปนชนิดคํานาม เชน  

    ปจจัย  ตัวอยางคํา  ความหมาย 

          ness         kind            kindness 

    ce       absent   absence 

    ism  human     humanism 

    y                 honest   honesty 

   3.  ปจจัยที่ทําใหคํานามเปนคําคุณศัพท คือ ปจจัย (Suffixes) ที่เติมหลัง

คํานาม แลวเปลี่ยนเปนชนิดของคําคุณศัพท เชน  

    ปจจัย  ตัวอยางคํา  ความหมาย 

    ful  success  successful 

    ish                     selfish                          selfish 

   4.  ปจจัยที่ทําใหกริยาเปนคําคุณศัพท คือ ปจจัย (Suffixes) ที่เติมหลังคาํกรยิา 

แลวเปลี่ยนเปนชนิดของคําคุณศัพท เชน  

    ปจจัย  ตัวอยางคํา  ความหมาย 

    ing  amuse   amusing 

    able  remark      remarkable 

    ive  creat   creative 

   5. ปจจัยที่ทําใหคุณศัพทเปนกริยาวิเศษณ คือ ปจจัยที่เติมหลังคําคุณศัพท แลว

เปลี่ยนเปนชนิดของกริยาวิเศษณ เชน  



    ปจจัย  ตัวอยางคํา  ความหมาย 

    ly   private   privately 

   6.  ปจจัยที่ทําใหคุณศัพทเปนกริยา คือ ปจจัยที่เติมหลังคําคุณศัพท แลว

เปลี่ยนเปนชนิดกริยา เชน  

    ปจจัย  ตัวอยางคํา  ความหมาย 

    ize  civil   civilize 

    en     bright     brighten 

   การเดาความหมายคําศัพทจากรากศัพท (Roots)  

   การเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษจากรากศัพท เปนอีกยุทธวิธีหนึ่งที่

ผูเรียนสามารถนํามาใชในการเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษได 

   ลี (Lee. 1970: 77) ไดกลาววา คําศัพทภาษาอังกฤษมีประมาณสองในสาม

ที่มาจากภาษาลาติน (Latin roots) และคํารากศัพทของ กรีซ (Greek roots) ดังนั้น การรู

ความหมายของรากศัพท ผูเรียนก็สามารถคาดเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษที่มีรากศัพท

ปรากฏอยูรวมได ซึ่งขณะที่ รอท และคามาโช (Roth & Camacho. 1972: 10) มีความเห็น

สอดคลองดวยกันวา รากศัพท (roots) เปนสวนที่เปนฐานของคําและเปนตัวหลักเพื่อสรางคําอื่นๆ 

เพิ่มข้ึน และรากศัพทเปนสวนที่ไมสามารถแยกออกจากกันไดอีก 

   คีน (Keen. 1985: 73-100) ไดกลาวถึงความสําคัญของรากศัพทวา การรู

ความหมายของรากศัพท ทําใหผูเรียนทราบถึงตัวชี้แนะที่สําคัญ ที่จะบอกความหมายของคําศัพท

ไดอยางชัดเจน และยังไดกลาวอีกดวยวา รากศัพทอาจเกี่ยวของกับจํานวนเลข (Numbers) การ

วัด (Measurement) การเคลื่อนไหว (Motion) การกระทํา (Action) ความรูสึก (Senses) คุณภาพ 

(Quality) กฎหมาย (Law) และสังคม (Social) ซึ่งสอดคลองกับ สมุทร เซ็นเชาวนิช (2540: 19) ได

ยกตัวอยางรากศัพท ดังตอไปนี้ 

   รากศัพทที่เกี่ยวกับจํานวนเลข (Numbers) เชน 

     รากศัพท  ความหมาย 

     semi   one half 

     mono   one 

     bi   two 

     cent   hundred 

   รากศัพทที่เกี่ยวกับการวัด  (Measurement))  เชน 

     รากศัพท  ความหมาย 

     graph / graphy  a device to write or record 



     meter   a device to measure 

   รากศัพทที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว (Motion)  เชน 

     รากศัพท  ความหมาย 

     vent   to come 

   รากศัพทที่เกี่ยวกับการกระทํา  (Action)  เชน 

     รากศัพท  ความหมาย 

     stat / stit / sist  to stand up 

   รากศัพทที่เกี่ยวกับความรูสึก (Sense) เชน 

     รากศัพท  ความหมาย 

     voc / vok  voice; to call 

   รากศัพทที่เกี่ยวกับคุณภาพ  (Quality) เชน 

     รากศัพท  ความหมาย 

     clar   bright 

     dur   hard; strong 

   รากศัพทที่เกี่ยวกับกฎหมาย และสังคม (Legal and Social)  เชน 

     รากศัพท  ความหมาย 

     ver   true; to prove 

     civ / cit   city; government 

     cert   to be sure or certain ; approve 

   คําอุปสรรค (Prefixes) และปจจัย (Suffixes) เปนคําที่ใชมากที่สุดใน

ภาษาอังกฤษ เพราะการที่จะสามารถวิเคราะหไดวาสวนไหนของคํา เปนอุปสรรค รากคํา หรือ

ปจจัย จะทําใหเขาใจความหมายของคํานั้น ๆ ไดโดยไมยาก 

   การเดาความหมายคําศัพทจากคําประสม (Compound words) 

   ยุทธวิธีอีกอยางหนึ่งที่ผูเรียนสามารถนํามาใชในการเดาคําศัพทภาษาอังกฤษที่

ไมรูความหมายคือ การเดาจากคําประสม (Compound words)  

   ผูเชี่ยวชาญทางภาษา ริเวอร และเทมเพอลี (Rivers; &Temperley.1977 : 4) 

ไดกลาวถึงคําประสม (Compound words) วาเปนคําที่เกิดจากนําคําตั้งแต 2 คําขึ้นไปมารวมกัน 

และทําใหมีความหมายเหมือนเดิมหรืออาจเปลี่ยนไป ซึ่งคําประสมอาจเขียนติดกันหรือมี

เครื่องหมายยติภังค (hyphen) เชื่อมระหวางคํา สอดคลองกับสมุทร เซ็นเชาวนิช (2540 : 16) กลา

วา คําประสมคือคําประกอบขึ้นดวยคําตั้งแต 2 คําขึ้นไป และมีความหมายใหมเฉพาะ เชน Cover 



girl  (สตรีที่เปนภาพหนาปกนิตยสาร) หรืออาจจะมีเครื่องหมายยติภังค (hyphen) เชื่อมระหวาง

คํา เชน man-of-war หรือเขียนติดกันเปนคําเดียวกัน เชน newspaper เปนตน 

   ผูเชี่ยวชาญทางภาษาไดแบงคําประสมออกเปน 4 ประเภท ดังนี้ 

   1.  คําประสมที่เกิดจากการนําคํานาม (Noun) มารวมกันเปนคํานามประสม 

(Compound noun) เชน blackbird, airport เปนตน เกิดจากการนําคํา black และ bird หรือ air 

และ port มารวมกัน 

   2.  คําประสมซึ่งเกิดจากการนําคุณศัพท (Adjective) มารวมกับคํานาม เกิด

เปนคําคุณศัพทประสม (Compound adjective) เชน homesick เกิดจากนําคํา home ซึ่งเปน

คํานามมารวมกับคํา sick ซึ่งเปนคํา objective 

   3.  คําประสมซึ่งเกิดจากการนําคํากริยา (Verb) มารวมกับคํานาม โดยมี

คํากริยาเปนคําหลัก เรียกวา กริยาประสม (Compound verb) เชน brain wash  brain เปน

คํานาม นํามารวมกับคํา wash ซึ่งเปนคํากริยา 

   4.  คําประสมซึ่งเกิดจากการนําคํา every, some, time, ways, times, no มา

รวมกับคําอื่น เปนคําประสม (Adverb compound) เชน everywhere, sometimes, someone, 

nothing เปนตน 

   ในการเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษจากคําประสม (Compound 

words) คีน (Keen. 1985: 5) ไดกลาววา ผูเรียนควรแยกคําศัพทที่ไมทราบความหมายออกเปน

สวนๆกอน และพิจารณาใหแตละสวนที่แยกออกมา ถาเปนคําประสม สวนของคําที่แยกออกมานัน้

จะชวยชี้แนะความหมายได เชน bedroom มาจากคํา bed + room ซึ่งคํา bedroom มี

ความหมายวา a room with a bed 

   จะเห็นไดวายุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษจากคําประสมซึ่ง

เปนวิธีหนึ่งที่ชวยใหผูเรียนสามารถเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษไดอีกวิธีหนึ่ง 

 

เทคนิคการสอนการเดาความหมายคําศัพทจากบริบท 
 มีผูเชี่ยวชาญไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับการสอนการเดาความหมายคําศัพทจากบริบท

หลายวิธีดังนี้ 

 ริชารด; และเนชั่น (Richards.1994; Nation. 1990) ไดใหวิธีการเดาความหมายคําศัพท 

ดังนี้ 

 กระบวนการอนุมาน (Deductive procedure) ซึ่งแนะนําวา วิธีนี้มีประโยชนคือทําให

การเดาเปนกิจกรรมเดนซึ่งสําคัญ และสามารถใชสัญชาตญาณในการเดาเขามามีบทบาท 

สวนมากใชรวมกับกิจกรรมระดับกลุม หรือหองเรียน โดยมีวิธีดังนี้ 



 1.  เดาความหมายจากบริบท 

 2.  อางเหตุผลการเดาโดยใชตัวชี้แนะตาง ๆ 

 3.  ถาจําเปนใหปรับการเดาใหเหมาะสม 

 อาเธอร (Arthur. 1987) ไดเสนอขั้นตอนในการสอนวิธีการเดาความหมายคําศัพทโดยใช

บริบทมี 3 ข้ันตอน คือ 
 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นแนะนําสําหรับนักเรียนที่ไมรูจักวิธีการเดาความหมายจากบริบท 
 1.  หลังจากที่ผูสอนไดวิเคราะหเนื้อหาบทเรียนแลว จึงคัดเลือกคําที่ตองการจะนํามา

สอนโดยการใชบริบทประกอบตามแผนการสอนที่กําหนดไว 

 2.  แตงประโยคสําหรับคําที่คัดเลือกไวแตละคํา ประโยคเหลานี้จะมีตัวชี้แนะตอ

ความหมายของแตละคํา 

 3.  แสดงรายการคําเหลานั้นโดยไมมีตัวชี้แนะบนกระดาน, แผนใส หรือกระดาษ            

ถายเอกสาร ใหนักเรียนเขียนความหมายของคําแตละคํา ถานักเรียนไมรูความหมายของคํา ให

นักเรียน “เดา” และเขียน “ความหมาย” คํากับคําทุกคําไวดวย 

 4.  ขออาสาสมัครจากนักเรียนเพื่อมาใหความหมาย และอยาลืมบอกนักเรียนวานี่เปน   

การเดาเทานั้น 

 5.  ผูสอนแสดงคําในประโยคที่มีตัวชี้แนะประกอบ และใหนักเรียนเขียนความหมายอีก

คร้ัง ซึ่งครั้งนี้อาศัยตัวชี้แนะบริบท ย้ํานักเรียนวานี่เปนแคการเดาเทานั้น 

 6.  ใหนักเรียนปรึกษาคําตอบดวยกันวาไดความหมายมาอยางไร สวนที่เหลือใน

ประโยค    มีสวนชวยใหไดความหมายอยางไร 

 7.  นักเรียนตรวจความหมายจากพจนานุกรม อานความหมาย และเลือกความหมาย        

ที่เหมาะสมโดยอาศัยตัวชี้แนะบริบท 

 8.  บอกนักเรียนวาคําเหลานี้นาจะพบในหนังสือเรียนเลมใด หลังจากนั้นใหนักเรียน

อานเรื่องที่มีคําเหลานั้น และปรึกษากันถึงเรื่องความหมายของคํา 
 ขั้นตอนที่ 2 สําหรับนักเรียนที่มีความสามารถในการเดาความหมายคําศัพทบาง 
แตยังจําเปนตองไดรับคําแนะนํา 
 9.  เมื่อนักเรียนเรียนรูวิธีที่จะหาความหมายของคําในประโยคที่ผูสอนสรางขึ้นแลว ใน

ข้ันตอนที่ 2 นี้ อาจจะตองใชเวลา 1 อาทิตย, 1 เดือน หรือหลายเดือน หลังจากไดเร่ิมตนขั้นตอนที่ 

1 ผูสอนใหรายการคําแกนักเรียน 1 ชุด และใหเดาความหมายของคําเหลานั้น โดยแนะใหวา

สามารถจะหาคําเหลานั้นไดที่ไหนในหนังสือเรียน ใหนักเรียนเดาความหมายของคําโดยใชบริบท

ในหนังสือเรียน ปรึกษาความหมายรวมกัน จากนั้นใหนักเรียนคนหาความหมายของคําใน

พจนานุกรมเพื่อหาความหมายที่ถูกตอง 



 ขั้นตอนที่ 3 สําหรับนักเรียนที่รูวิธีในการใชตัวชี้แนะบริบท 
 10.  เพื่อใหเกิดการพึ่งพาตนเองได ผูสอนเขียนรายการคําบนกระดาน และบอกให

นักเรียนเดาความหมายของคําขณะที่อานบทอานที่เลือกให 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 งานวิจัยภายในประเทศ 
 พลชัย วิริยะสมบัติ (2539) ไดทําการวิจัยเรื่อง การวิเคราะหกลวิธีในการคาดเดา

ความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

กรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร ซึ่งกําลังเรียนอยูในภาคปลาย ปการศึกษา 2536 จํานวน 400 

คน ผลการวิจัยสรุป   ไดวา กลวิธีในการเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษประเภทการวเิคราะห

คําที่นักเรียนใชปริมาณมากที่สุด คือ รากศัพท และนอยที่สุดคือ อุปสรรค แตใชไดถูกตองมากที่สุด

คือปจจัยและนอยที่สุด คือ รากศัพท สวนประเภทการวิเคราะหบริบท กลวิธีที่นักเรียนใชปริมาณ

มากที่สุดคือ การสรุปความ และนอยที่สุดคือการกลาวซ้ํา แตใชไดถูกตองมากที่สุดคือ การ

ยกตัวอยาง และนอยที่สุดคือ คําจํากัดความ 

 สมสวรรค พันธุเทพ (2540) ไดทําการวิจัยเรื่อง การนําวิธีสอนแบบมุงประสิทธิผลไปใช

เพื่อเพิ่มพูนความสามารถความคงทนในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ ความเขาใจในการอาน

ภาษาอังกฤษ และบรรยากาศในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 (การสอนแบบ                  

มุงประสิทธิผล คือ วิธีสอนโดยการเดาความหมายจากบริบทดวยวิธี เอส ซี เอ อาร ซึ่งเปนวิธีสอน    

โดยการวิเคราะหสวนประกอบของคํา และวิธีสอนแบบสัมพันธขอบขายความหมาย) โรงเรียน        

ดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม จํานวน 55 คน ปการศึกษา 2540 ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนมี

คะแนนการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษและมีคะแนนความเขาใจในการอานภาษา อังกฤษสูงกวา

กอนไดรับการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และผูเรียนเห็นวาบรรยากาศในชั้น

เรียนเหมาะสมมากสวนความคงทนในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษหลังจาก ที่ไดสอบคร้ังแรก

และทิ้งชวงเวลา 14 วัน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 พัชรี เสงมณีย (2543: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาความรูคําศัพทหลาก

ความหมายในบริบททั่วไปและบริบททางวิทยาศาสตรของนักศึกษา ชั้นปที่หนึ่งคณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล  กลุมตัวอยางประชากรคือนักศึกษาชั้นปที่หนึ่ งสาขาวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล ปการศึกษา 2542-2543 จํานวน 108 คน ผลการวิจัยพบดังตอไปนี้ คะแนน

เฉลี่ยของขอสอบคําศัพทโดยนักเรียนทั้งหมดมีคะแนนเฉลี่ยระดับตํ่า นักเรียนทั้งหมดและนักเรียน

กลุมเกงทําคะแนนเฉลี่ยของขอสอบสวนทดสอบคําศัพท ในบริบททั่วไปสูงกวาขอสอบสวนทดสอบ

คําศัพทในบริบทวิทยาศาสตรอยางมีนัยสําคัญ ดังนั้น นักเรียนวิทยาศาสตรมีความจําเปนควรอาน



ตําราเรียนทางดานวิทยาศาสตรที่เขียนเปนภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มพูนความรูคําศัพทหลาก

ความหมายในบริบทวิทยาศาสตร และนักเรียนกลุมนี้ควรฝกทักษะการอานในบริบททั่วไป 

 ประมาณ ทรัพยผดุงชนม (2543) ไดศึกษาเรื่องความเขาใจการเดาคําศัพทในบริบท

วิทยาศาสตร ซึ่งมุงหมายที่จะคนควาความสามารถในการคาดเดาคําศัพทในแบบทดสอบ 2 

ประเภท คือ แบบทดสอบมีบริบทที่แกไขเพิ่มเติม และแบบทดสอบมีบริบทตามปกติ ตอ

ความสามารถในการอาน โดยศึกษากับนักศึกษาเอกวิชาวิทยาศาสตรปที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล 

จํานวน 141 คน ผลปรากฏวา ความสามารถในการอานของการทดสอบคําศัพทที่มีบริบทแกไข

เพิ่มเติมสูงกวา การทดสอบคําศัพทที่มีบริบทตามปกติ สรุปไดวานักศึกษามีความสามารถในการ

อานสูงขึ้นจากการคาดเดาความหมายคําศัพทในบริบทที่แกไขเพิ่มเติม 
 งานวิจัยตางประเทศ 
 เฮอรแมน; และวีฟเวอร (Herman; & Weaver. 1988) ไดศึกษาวิธีการสอนคําศัพทโดย

ใชบริบทประกอบดูภายใน-ภายนอก (Look inside-Look out) กับนักเรียนชวงแรกโดยสอนวิธีดู

ภายใน (Look inside) กับคําที่ไมคุนเคยมากอน เพื่อดูสวนตาง ๆ ของคํา เชน คําอุปสรรค 

(Prefixes) คําปจจัย (Suffixes) รากศัพท (Roots) วาสวนตาง ๆ เหลานี้นักเรียนเดาความหมาย

คําศัพทไดหรือไม ตอมาผูสอนก็สอนดวยวิธีดูภายนอก (Look out) กับบริบท (Context) ใน

ประโยคนั้น ๆ โดยที่ผูสอนอธิบายวิธีการอาน อธิบายวิธีคิด และใหนักเรียนเดาความหมายคําศัพท 

ผลปรากฏวานักเรียนสามารถเดาความหมายคําศัพทได แมความหมายถูกตองครบถวน เฮอรแมน 

และวีฟเวอร พบวา การสอนคําศัพทโดยใชบริบทภายใน-ภายนอกนี้ชวยนักเรียนระดับเกรด 7 ที่

เรียนออนใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และมีปฏิสัมพันธระหวางเรียนทําใหบรรยากาศในชั้นเรียนดีข้ึน 

 ร็อดริกูส; และซาโดสกี้ (Rodriguez; & Sadoski. 2000) ทําการศึกษาผลของการใชราก

คํา บริบท คําสําคัญ และบริบท/คําสําคัญ ที่มีความคงทนของคําศัพทระยะยาวในหองเรียนที่เรียน

ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ โดยทําการทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จาก 2 

โรงเรียน จํานวน 8 หองเรียน รวมนักเรียนทั้งสิ้น 160 คน แบงเปนเพศชาย 95 คน เพศหญิง 65 คน 

โดยมีอายุระหวาง 13-18 ป และเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศมากกวา 2 ป ในการ

ทดลองมีผูสอน 2 คน ซึ่งผูสอนแตละคนสอนวิธีการเรียนรูคําศัพทที่แตกตางกันทั้ง 4 วิธี ผูวิจัยให

กลุมตัวอยางทําแบบทดสอบคําศัพทจํานวน 2 ฉบับ คือ แบบทดสอบเปนภาษาอังกฤษและ

แบบทดสอบเปนภาษาสเปน แบบทดสอบแตละฉบับมีขอสอบ 15 ขอ ใชเวลาในการทํา

แบบทดสอบชุดละ 5 นาที โดยทดสอบภายหลังการสอน 1 สัปดาห ผลการทดลองพบวา วิธีการใช

บริบท/คําสําคัญ ทําใหนักเรียนมีความคงทนของคําศัพทมากกวาวิธีการใชรากคํา บริบท และคํา

สําคัญ 



 วีสเซอร (Visser. 1990) ศึกษาผลลัพธของเทคนิคการเรียนรูคําศัพทโดยใชภาระงานที่

สรางปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนในการหาความหมายของคําศัพท โดยการใหคํานิยามและบริบท 

กลุมตัวอยางคือ นักเรียนที่กําลังจะเขาเรียนในมหาวิทยาลัยจํานวน 16 คน แบงเปนกลุมควบคุม

และกลุมทดลอง    กลุมละ 8 คน ใชระยะเวลาในการทดลอง 20 วัน ในแตละวันมีการทดสอบ

คําศัพทซึ่งเปนฉบับเดียวกับแบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียนใชทดสอบหลังการ

ทดลอง 3 วัน นักเรียนมีปฏิสัมพันธกันโดยการอภิปรายเพื่อหาความหมายของคําศัพท ผลการวิจัย

พบวา แบบฝกหัดที่ใชในการทดลองกระตุนใหนักเรียนมีการอภิปรายเพื่อหาความหมายของ

คําศัพทถึงแมวาผลการวิจัยจะพบวาทั้งสองกลุมมีการเรียนรูความหมายของคําศัพทไมแตกตางกนั 

แตพบวากลุมทดลองใชบริบทในการหาความหมายมากกวากลุมควบคุม 

 กีฟฟอรด (Gifford. 1994) ศึกษาผลของการใชวิธีสอนแบบตรงโดยใชตัวแนะในบริบทที่

อาน     ที่มีตอความสามารถในการเรียนรูคําศัพท และความเขาใจในการอาน กลุมตัวอยางเปน

นักศึกษามหาวิทยาลัยเซาทอีสมิสซูรี ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการอานในป ค.ศ.1992-1993 

จํานวน 81 คน ใชคะแนนการทดสอบ Lowa Silent Reading Test แบงกลุมตัวอยางเปน 2 กลุม 

เปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม มีการทดสอบในสัปดาหที่ 8 และสัปดาหที่ 16 เพื่อทดสอบความ

คงทนในการจําคําศัพทและความเขาใจในการอาน กลุมทดลองลงทะเบียนเรียนรายวิชา ED 092 

Vocabulary and Comprehension จํานวน 23 คน ไดรับการสอนดวยวิธีการสอนแบบตรงโดยใช

ตัวแนะในบริบทที่อานและกลุมควบคุมลงทะเบียนเรียนรายวิชา ED 093 Extending Reading 

Vocabulary and Comprehension จํานวน 46 คน ไดรับการสอนดวยวิธีปกติ โดยใชเวลาสอน 8 

สัปดาห ผลการวิจัยพบวา คะแนนของกลุมทดลองสูงกวาคะแนนของกลุมควบคุมอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักศึกษาในกลุมทดลองมีความคงทนในการจําคําศัพทและ

ความเขาใจในการอานดีกวากลุมควบคุม 

 สรุปงานวิจัยในตางประเทศเกี่ยวกับการใชยุทธวิธีเดาความหมายของคําศัพท พบวา

ผูเรียนสามารถใชยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทโดยบริบทไดมากขึ้นกวาเดิม 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ไดเลือกยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษจากการใช              

การวิเคราะหบริบทดานความหมาย (Norris. 1975: 207; Deighton. 1973: 30-270; 

Fredrickson. 1994: 5) ดานการใชเครื่องหมายวรรคตอน (สมุทร เซ็นเชาวนิช. 2540: 19-20; 

นเรศ สุรสิทธิ์. 2548: 213-220; Zintz. 1975: 291; Baker.1974: 43-44) และดานการใชตัวนําอนุ

ประโยค (Lefevre. 1976: 28; Mckee. 1966: 184-185)  โดยใชยุทธวิธีข้ึนตอนการสอนแบบ

อุปมาน (Deductive procedure) ของเนชั่น (Nation. 1990) ซึ่งเปนการเดาความหมายคําศัพท

ภาษาอังกฤษจากการใชบริบท 3 ดาน  โดยอางเหตุผลการเดาความหมายคําศัพทจากการใชตัว



ชี้แนะตาง ๆ แลวนําความคิดเหลานี้มาสรางเปนแผนการสอน และนําไปทดลองใชกับนักเรียนชวง

ชั้นที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียน      นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา  

 



บทที่  3 
วิธีดําเนินการ 

 
 การศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนการศึกษาถึงผลการใชยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพท

ภาษาอังกฤษโดยการใชบริบท ไดมีการดําเนินการศึกษาคนควาตามหัวขอดังตอไปนี้ 

 1.  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา 

 2.  ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควา 

 3.  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 

 4.  การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 

 5.  การดําเนินการศึกษาคนควา และการเก็บรวบรวมขอมูล 

 6.  การวิเคราะหขอมูล 
 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา 

 1. ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควา เปนนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

3   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 

จํานวน 615 คน 

 2.  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา เปนนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษา      

ปที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา  ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 

จํานวน 30 คน ซึ่งไดจากการสุมตัวอยางโดยการจับฉลาก ใชเวลาทดลองสอนนอกเวลาเรียน และ

ไดรับอนุญาตจากผูปกครองแลว 

 

ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควา 
 ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ใชเวลา 5 สัปดาห ๆ ละ 2 คาบ ๆ  ละ 50 นาที รวมเปน 10 

คาบ       ไมรวมการสอบกอนและหลังการเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548  

 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 1.  แผนการสอนจํานวน 5 แผน 

 2.  แบบทดสอบยุทธวิธีเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษจากบริบทจํานวน 40 ขอ 

ใชทดสอบกอนและหลังการทดลอง 

 3.  แบบบันทึกหลังการเรียนรูของนักเรียน 

 4.  บันทึกหลังการสอนของครู 



การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 1.  แผนการสอน 

  ผูวิจัยศึกษายุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษ ตามแนวทฤษฎี และ

แนวคิดที่เกี่ยวของกับการหาความหมายคําศัพท และศึกษาแบบฝกหัดจาก เอกสาร หนังสือ 

งานวิจัยที่เกี่ยวของโดยการใชบริบท (สมุทร เซ็นเชาวนิช. 2540: 14-20; นเรศ สุรสิทธิ์. 2548: 213-

220; Mckee. 1966: 184-185; Deighton.1973: 30-270; Baker.1974: 43-44; Lefevre. 1976: 

128; & Fedrickson. 1994: 5) ซึ่งเลือกใชยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทจากบรบิททีเ่หมาะสม

กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และดําเนินการสรางแผนการสอนตามขั้นตอนดังนี้ 

  1.1 กําหนดยุทธวิธีที่จะใชสอนการเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษจากบริบท 

ดังนี้คือ บริบทดานความหมาย (Semantic context), บริบทดานเครื่องหมายวรรคตอน 

(Punctuation markers) และบริบทดานการใชตัวนําอนุประโยค (Clause markers) 

  1.2 คัดเลือกบทอานที่ใชในการสอนอาน โดยใหมีเนื้อหาที่มีคําศัพทและโครงสราง

ทางภาษาที่เหมาะสมตามหลักสูตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 รายวิชาภาษาอังกฤษหลัก 

ม.ตน 

  1.3 สรางแผนการสอนการใชยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษจาก

บริบท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

แผนที่ คาบสอน เนื้อหา 

1 3 ยุทธวิธีเดาคําศัพทจากการวิเคราะหบริบทดานความหมาย : การใช  

คําจํากัดความ (Definition) การยกตัวอยาง (Example) และการกลาวซ้ํา 

(Restatement) 

2 1 ยุทธวิธีเดาคําศัพทจากการวิเคราะหบริบทดานความหมาย : การใชคําที่มี

ความหมายครอบคลุมคําอื่น (Superordination) 

3 2 ยุทธวิธีเดาคําศัพทจากการวิเคราะหบริบทดานเครื่องหมายวรรคตอน : การใช

เครื่องหมาย , (Comma) : (Colon)  ; (Semi Colon) และ ( ……) (Parentheses)  

4 2 ยุทธวิธีเดาคําศัพทจากการวิเคราะหตัวนําอนุประโยค : การใชขอความที่ขยาย

หรือเพิ่มรายละเอียดคํานามที่อยูขางหนาตัวนําอนุประโยค เชน who, และ 

whose 

5 2 ยุทธวิธีการเดาคําศัพทจากการวิเคราะหตัวนําอนุประโยค : การใชขอความที่

บอกเกี่ยวกับเวลาและสิ่งของ มีตัวนําอนุประโยค เชน when, which,  และ

ขอความที่บอกเกี่ยวกับสถานที่ มีตัวนําอนุประโยค เชน  where   เปนตน           



  ทั้งนี้โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการสอนดังตอไปนี้ 
  ขั้นสอน 
  1.  เสนอแนวคิด (Concept) เกี่ยวกับการใชยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพท

ภาษาอังกฤษโดยการวิเคราะหจากบริบทดังตอไปนี้ 

   1.1 บริบทดานความหมาย (Semantic context) 

   1.2 บริบทดานเครื่องหมายวรรคตอน (Punctuation markers) 

   1.3 บริบทดานการใชตัวนําอนุประโยค (Clause markers) 

โดยวิเคราะหจากเนื้อหา บทอาน หรือขอความที่นํามาแสดง 

  2.  ตรวจความเขาใจของนักเรียนเรื่องการใชยุทธวิธีการเดาคําศัพทที่นําเสนอ 

  3.  สรุปหลักการใชยุทธวิธีบริบทรวมกับนักเรียน 
  ขั้นฝก/ใช 
  1.  นักเรียนเปนคู / กลุมรวมกันทําแบบฝกหัดเพื่อฝกยุทธวิธีที่เรียนและตรวจสอบ/

อภิปรายรวมกันทั้งชั้นเรียน 

  2. นักเรียนทําแบบฝกหัดเพิ่มเติมเปนรายบุคคล ครูตรวจและใหขอมูลยอนกลับเปน

รายบุคคล หรือนํามาอภิปรายในชั้นหากพบปญหาที่นักเรียนสวนใหญไมเขาใจ 

  3.  นักเรียนบันทึกผลการใชยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพท 

  1.4 นําแผนการสอนที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญในสาขาการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 

ตรวจ และนํามาพิจารณาแกไขปรับปรุง 

 2.  แบบทดสอบความสามารถในการใชยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพท

ภาษาอังกฤษจากบริบท 

  2.1 สรางแบบทดสอบโดยมีเนื้อหาที่เหมาะสมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ใน

เร่ืองการใชยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทจากบริบท เปนขอทดสอบปรนัยแบบตอบคาํถามม ี4 

ตัวเลือก จํานวน 60 ขอ โดยใชเนื้อหาจากหนังสือ และจากเว็บไซด Fredrickson. 1994: 17-22; 

นเรศ สุรสิทธิ์. 2548: 212-220; พิกุล บุญยรัตพันธุ.1999: 10-18; มหาวิทยาลัยมหิดล. 2548 : 

http://www.sc. mahidol.ac.th/sslg/reading/unit2.; วัฒนาพร ระงับทุกข; และสมพิศ ป. สัตยา

รักษ. 1999: 9-13      สุนิจ สุตัณฑวิบูลย. 2548: 2-20; สมุทร เซ็นเชาวนิช. 2535: 15-23) 

  2.2 นําแบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้นจํานวน 60 ขอ ไปใหผูเชี่ยวชาญในสาขาการ

สอนวิชาภาษาอังกฤษตรวจสอบความถูกตอง และเหมาะสม แลวนํามาแกไขปรับปรุง 

  2.3 นําแบบทดสอบความสามารถการใชบริบทเดาคําศัพทภาษาอังกฤษที่ตรวจ

แกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 1 หอง  



      2.4 นําผลคะแนนการตรวจแบบทดสอบไปหาคาคุณภาพเครื่องมือ โดยหาคาความ

เชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ โดยใชสูตร Kuder Richardson (KR-20) ที่มีคาความเชื่อมั่น

มากกวา 0.7 จากนั้นนําแบบทดสอบมาวิเคราะหรายขอ เพื่อหาคาความยากงาย และคาอํานาจ

จําแนกโดยเลือกขอสอบที่มีคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.2-0.8 และคาอํานาจจําแนก (r) 

มากกวา 0.2 เลือกขอสอบที่มีคุณภาพจํานวน 40 ขอเปนแบบทดสอบความสามารถการเดา

ความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษจากบริบท สําหรับใชกอนและหลังการเรียนตามการวิเคราะห

บริบท 3 ดาน แบงเปนจํานวนขอดังนี้ การวิเคราะหดานความหมาย จํานวน 18 ขอ การวิเคราะห

บริบทดานเครื่องหมายวรรคตอน จํานวน10 ขอ และการวิเคราะหบริบทดานการใชตัวนําอนุ

ประโยคจํานวน 12 ขอ ซึ่งจําแนกเปนรายขอดังนี้ 
  การวิเคราะหบริบทดานความหมาย (Semantics context) 
   การใชคําจํากัดความ (Definition) ขอที่ 1, 4, 7, 15 

   การกลาวซ้ํา (Restatement) ขอที่ 3, 5, 2, 13, 21 

   การยกตัวอยาง (Example) ขอที่ 2, 10, 11, 19, 25, 29 

   การใชคําที่มีความหมายครอบคลุมคําอื่นเฉพาะกลุม ขอที่ 6, 9, 20 
  การวิเคราะหบริบทดานเครื่องหมายวรรคตอน (Punctuation markers) 
   การใชเครื่องหมาย Comma ( , ) ขอที่ 22, 27 

   การใชเครื่องหมาย Conlon ( : ) ขอที่ 16 

                 การใชเครื่องหมาย Semicolon ( ; )  ขอที่ 17, 18 

   การใชเครื่องหมาย Parentheses (…) ขอที่ 14, 23, 24, 26, 28 
  การวิเคราะหบริบทดานการใชตัวนําอนุประโยค (Clause markers) 
        การใชขอความที่ขยายหรือเพิ่มรายละเอียดคํานามที่อยูขางหนาตัวนําอนุ

ประโยคประเภท 

   การใช    who     ขอที่ 8, 36 

   การใช   whose   ขอที่ 31 

   การใชขอความที่ขยายหรือเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับ วัตถุ ส่ิงของ เวลา และ

สถานที่ 

   การใช   where   ขอที่ 30, 33, 38  

   การใช   when   ขอที่ 32, 34, 37 

   การใช   which   ขอที่ 35, 39, 40 

  3.   บันทึกหลังการเรียนรูของนักเรียน 



  เปนบันทึกที่นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ

เรียนการสอนหลังจากจบแผนการเรียนแตละแผน โดยมีขอคําถามเปนแนวทางดังนี้ 

  3.1 นักเรียนสามารถใชยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทจากบริบทชวยในการอาน

ไดหรือไมเพราะเหตุใด 

  3.2 นักเรียนรูจักความหมายคําศัพทมากขึ้นหรือไมเพราะเหตุใด 

  3.3 นักเรียนสามารถพัฒนาการอานใหดีข้ึนไดหรือไม เพราะเหตุใด 

 4.  บันทึกหลังการสอนของครู 

  เปนบันทึกที่ครูเขียนแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียน

การสอนหลังจากจบแผนการเรียนแตละแผน โดยมีขอคําถามเปนแนวทางดังนี้ 

  4.1  นักเรียนสามารถใชยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษไดถูกตอง

หรือไม เพียงใด 

  4.2  นักเรียนทําแบบฝกหัดโดยใชยุทธวิธีเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษมี

ประสิทธิภาพหรือไมเพียงใด 

      

การดําเนินการศึกษาคนควา และการเก็บรวบรวมขอมูล 
 แบบแผนการทดลอง 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ซึ่งผูวิจัยดําเนินการ

ทดลองโดยใชแผนการทดลองแบบ Randomized One–Group Pretest-Posttest Design ดัง

แสดงในตาราง 1 
 

ตาราง 1  แบบแผนการทดลอง 
        

กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 

SR T1 X T2 

    
 สัญลักษณที่ใชในการแบบแผนการทดลอง 

  S  แทน กลุมตัวอยาง (Sample group) 

  R แทน การกําหนดกลุมตัวอยางแบบสุม (Random assignment) 

  T1 แทน การทดสอบกอนการทดลอง 

 

  T2 แทน การทดสอบหลังการทดลอง 

  X แทน   การจัดกระทํา Treatment คือ การใชยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพท 



 
 วิธีดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการทดลองและเก็บขอมูลมีข้ันตอนดังนี้ 

 1.  ทําการทดสอบกลุมตัวอยางกอนเรียน ดวยแบบทดสอบความสามารถการเดา

ความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษจากบริบท ที่ผูวิจัยสรางขึ้นและหาคุณภาพแลว 

 2.  จัดปฐมนิเทศเพื่อทําความเขาใจกับนักเรียนกลุมตัวอยางถึงวิธีการดําเนินการ

ทดลอง จุดประสงคของการทดลอง และวิธีการประเมินผลการเรียน 

 3.  ดําเนินการสอนกลุมตัวอยาง ตามเนื้อหาและระยะเวลาที่กําหนด โดยผูวิจัยเปน

ผูสอน ซึ่งจัดสอนตามแผนการสอนที่สรางขึ้น ดวยยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษ 

5 แผน เปนเวลา 5 สัปดาห ๆ ละ 2 คาบ 

 4.  ครูและนักเรียนกลุมทดลองจดบันทึกหลังการเรียนการสอน เมื่อจบแตละแผนการ

สอน 

 5. หลังจากที่ดําเนินการสอนครบ 5 แผนแลว นักเรียนกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบ

ความสามารถการเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษจากบริบท โดยใชขอสอบชุดเดียวกันกับที่

ใชสอบกอนเรียน 

 6.  ตรวจใหคะแนนการทําแบบทดสอบแลวนําผลคะแนนที่ไดมาวิเคราะหขอมูลตาม

วิธีการทางสถิติ โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมประมวลผลสําเร็จรูป 

 7.  ตรวจและนําคะแนนแบบสอบถามมาเฉลี่ยเพื่อหาขอสรุป 

 8.  รวบรวมประเด็นสําคัญบันทึกหลังการเรียนของนักเรียน และบันทึกหลัง การสอน

ของครูผูสอน 

 9. สรุปและอภิปรายผลการทดลอง 

 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล 
 ผูศึกษาคนควาดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

 1.  เปรียบเทียบความสามารถของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการฝกใช

ยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษจากบริบท กอนและหลังการทดลองโดยใช t- test 

แบบ Dependent 

 2. รวบรวมประเด็นสําคัญของแบบบันทึกหลังการเรียนของนักเรียน แลวสรุปเปนคา

รอยละ 

 3. นําขอมูลที่ไดจากบันทึกหลังการสอนของครูสรุปเปนขอสังเกตแลวรายงานเปน 



ความเรียง และหาคาเฉลี่ยของการทําแบบฝกทั้งหมดมาสรุปเปนคารอยละ 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1.  คาเฉลี่ย (Mean) 

 2.  คารอยละ 

 3.  สถิติ t- test แบบ Dependent 

 



บทที่ 4 
     ผลการวิเคราะหขอมูล  
 

 การศึกษาคนควาครั้งนี้เปนการศึกษาผลการใชยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทภาษา 

อังกฤษจากบริบท ของนักเรียนชวงชั้นที่ 3  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ                  

เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 จํานวน 30 คน ซึ่งผูวิจัยขอนําเสนอ

ผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

 1. ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบความสามารถการใชยุทธวิธีการเดา

ความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษจากบริบท 

 2.   ผลการวิเคราะหขอมูล จากบันทึกหลังการเรียนรูของนักเรียน 

 3.   ผลการวิเคราะหขอมูล จากบันทึกหลังการสอนของครู 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
1. ผลการวิเคราะหขอมูล จากแบบทดสอบความสามารถ  การเดาความหมายคําศัพท

ภาษาอังกฤษจากบริบท 

  ผูวิจัยไดทําแบบทดสอบวัดความสามารถของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการ

เรียนรูเร่ืองวิธีการเดาความหมายคําศัพทจากบริบท แบบปรนัย จํานวน 40 ขอ เพื่อหาคาความ

แตกตางทางสถิติ ของคะแนนความสามารถ ในการเรียนรู เร่ืองยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพท

ภาษาอังกฤษจากบริบท กอน และหลังการทดลอง  และนําคะแนนที่ได (ภาคผนวก ก) นํามา

เปรียบเทียบโดยใชสูตร t- test แบบ Dependent  ซึ่งปรากฏผลดังตาราง 2 ดังนี้ 
 

ตาราง 2  การเปรียบเทียบ การใชยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษจากบริบทของ

นักเรียนกอน และหลังการทดสอบ  
        
ความสามารถการใชยุทธวิธีการ

เดาความหมายคําศัพทจาก

บริบท 

คาเฉลี่ย คาแปรปรวน คาสถิติการแจกแจงแบบ 

T 

กอนการทดลอง 15.7 5.7 

หลังการทดลอง 24.26 6.432 8.379 ** 

    
              * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 



 จากตาราง 2  แสดงวา ผลการใชยุทธวิธีการเดาความหมายของคําศัพทภาษาอังกฤษ

จากบริบทของนักเรียน กอนการทดลองและหลังการทดลอง พบวามีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  2. ผลการวิเคราะหขอมูล จากบันทึกหลังการเรียนรูของนักเรียน 

  บันทึกหลังการเรียนรูของนักเรียน เปนคําถามชนิดปลายเปด 3 ขอ ซึ่งใหนักเรียน

แสดงความคิดเห็น หลังจากที่ไดเรียนจบในแตละแผนแลว จํานวน 5 แผนการสอน ฃึ่งมีแนวทางใน

การประเมินดังนี้ 

  2.1 นักเรียนสามารถใชยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษจากบริบท

ชวยในการอานไดหรือไม เพราะเหตุใด 

  2.2 นักเรียนรูจักความหมายคําศัพทมากขึ้นหรือไม เพราะเหตุใด  

  2.3 นักเรียนสามารถพัฒนาการอานใหดีข้ึนหรือไม เพราะเหตุใด 

  ผูวิจัยไดนําขอมูล จากบันทึกหลังการเรียนรูของนักเรียนจํานวน30 คน มาวิเคราะห            

ดังปรากฏผล ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตาราง 3   การแสดงผลการวิเคราะหขอมูล  จากบันทึกหลังการเรียนรูของนักเรียน 
              

พฤติกรรม แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 คาเฉลี่ย 

1.  นักเรียนสามารถใชยุทธวิธกีารเดาความหมาย 

คําศัพทภาษาองักฤษจากบรบิทชวยในการอานได 86.67 93.34 90.00 80.00 90.00 88.01* 

เหตุผล       

•   ตัวชี้แนะชัดเจน 90.00 80.00 83.33 80.00 93.33  

•   สังเกตงาย 80.00 90.00 96.67 95.00 90.00  

•   มีความซบัซอนของประโยค - 33.34 - 33.34 -  

•   เขาใจเครื่องหมายวรรคตอน - - 86.87 - -  

2.  นักเรียนรูจักความหมายคาํศัพทมากขึ้น 93.31 86.67 93.34 86.67 96.67 93.34* 

เหตุผล       

•   ฝกจากใบงาน 73.33 86.67 90.00 93.35 96.67  

•   การเดาทําใหทราบความหมาย 93.33 80.00 93.35 86.67 80.00  

•   ดูจากเครื่องหมายวรรคตอน - - 83.33 - -  

•   ดูตัวชี้แนะ 93.33 80.00 90.00 80.00 83.33  

3.  นักเรียนสามารถพัฒนาการอานดีขึ้น 96.67 86.67 96.67 93.34 90.00 92.67* 

เหตุผล       

•   เขาใจบทอาน 86.67 66.67 86.67 80.00 95.56  

•   เดาความหมายไดขณะอาน 83.33 80.00 83.33 76.67 90.00  

•   ฝกจากใบงาน 86.67 90.00 80.00 83.33 93.35  

•   ใชพจนานุกรม 16.67 - 13.33 - 16.67  

•   อภิปรายได 90.00 80.00 82.22 80.00 76.67  

คาเฉลี่ย 92.22 95.56 90.00 86.67 92.22 91.34* 

       
 ผลจากการวิเคราะหขอมูลจากการบันทึกหลังการเรียนของนักเรียน พบวานักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3 ใหความคิดเห็นที่ดีตอกิจกรรมการเรียนรูยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทจาก

บริบท ทั้งนี้ เพราะคาคะแนนความถี่ของแตละคําถามอยูในเกณฑเฉลี่ยคิดไดรอยละ 91.34  

หมายถึง นักเรียนใหความสําคัญและเห็นถึงคุณประโยชน ของยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพท

ภาษาอังกฤษจากบริบท 



 

 3.  ผลการวิเคราะหขอมูล  จากบันทึกหลังการสอนของครู 

  ผูวิจัยไดนําขอมูล จากบันทึกหลังแผนการสอนของแตละแผน ซึ่งเกี่ยวกับพฤติกรรม

การเรียนรู และการแสดงออกของนักเรียนจํานวน 30 คน โดยการสังเกตจากสภาพจริง จํานวน 5 

แผนการสอนมาวิเคราะห และมีแนวทางในการประเมินดังนี้ 

  1. นักเรียนสามารถใชยุทธวิธีเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษจากบริบทได

ถูกตองหรือไม เพียงใด 

  2. นักเรียนสามารถทําแบบฝกหัดโดยการใชยุทธวิธีเดาความหมายคําศัพท

ภาษาอังกฤษจากบริบทไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม เพียงใด 

 ทั้งนี้ ผูวิจัยนําขอมูล จากการประเมินนักเรียนจํานวน 30 คน จากบันทึกหลัง

แผนการสอน  5  แผน มาวิเคราะห  โดยแยกเปน 2 สวน   สวนที่ 1 เปนการวิเคราะหผล

การประเมิน แลวนําเสนอในรูปของความเรียง และสวนที่ 2  นําผลการประเมินที่ไดจาก

การทําแบบฝกหัด หลังการเรียนของแตละแผน  มามาวิเคราะห หาคาเฉลี่ย และแปลผล 

โดยใชเกณฑการวัดดังนี้ 

   คะแนน   9  - 10 หมายถึง    ดีมาก 

   คะแนน   7  -  8       หมายถึง    ดี 

            คะแนน   5  -  6       หมายถึง    พอใช 

   คะแนน   3  -  4 หมายถึง    คอนขางพอใช 

   คะแนน   0 -  2 หมายถึง    ควรปรับปรุง 

  ผลการประเมินทั้ง 2 สวน  มีดังตอไปนี้ 

  สวนที่ 1 นักเรียนสามารถใชยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษ

จากบริบทไดถูกตองหรือไมเพียงใด ซึ่งผูวิจัยไดประเมิน โดยวิธีตั้งขอสังเกต ระหวางการจัด

กิจกรรมการเรียนรู และขอสังเกตโดยทั่วไปภายในหองเรียน 

  ขอสังเกตระหวางกิจกรรมการเรียนรู   พบวา 

  1. ในแตละยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษจากบรบิท  มหีลกัในการ

เดาความหมายคําศัพทที่คลายกัน  ตางกันที่ตัวชี้แนะของแตละยุทธวิธี  ซึ่งทําใหนักเรียนสามารถ

วิเคราะหไดวา  ตัวชี้แนะแตละชนิดใชกับบริบทชนิดใดบาง เชน  คําวา for example  ในแผนการ

เรียนรูที่ 1 นักเรียนสามารถเดาความหมายคําศัพทจากคําที่อยูขางหนาตัวชี้แนะชนิดนี้ได  ซึ่งคลาย

กับบริบทชนิดคําจํากัดความ  เมื่อนักเรียนพบคําวา   means   หรือ   is  called   เปนตน   นักเรียน

สามารถเขาใจความหมายของคําศัพทยากได  โดยดูจากคําหรือกลุมคําที่อยูขางหลังคําแนะเหลานี้

ได   ดวยสาเหตุนี้ทําใหพฤติกรรมที่แสดงออกของนักเรียนคือ  สวนใหญใหความสนใจตอการเรียน



ยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษจากบริบท  ไมพูดคุยกันในขณะที่ครูทําการสอนทุก

คนสนใจตอบขอซักถามของครู  และตั้งใจทําแบบฝกหัด 

  2. นักเรียนทุกคนตั้งใจฟงคําอธิบายจากครู  รวมกันตอบขอสงสัยและซักถามของครู 

โดยเฉพาะการเรียนรูที่วาดวยเรื่องเครื่องหมายวรรคตอน   ของแผนการจัดการเรียนรูที่ 3  เชนการใช

เครื่องหมาย  comma (  ,  )   colon  (   :   )   semicolon  (   ;   ) และ parentheses  (…) ทั้งนี้เพราะ

เครื่องหมายเหลานี้ เปนตัวชี้แนะที่ทําหนาที่เปนสื่อบอกความหมายคําศัพทยากที่นักเรียนไมเขาใจได  

ดังนั้นทุกคนจึงใหความสนใจ 

  3.  นักเรียนทุกคนตั้งใจทําแบบฝกหัด  และรวมกันอภิปรายคําตอบ พรอมกับครูทั้ง

ข้ัน  เพื่อหาคําตอบ  ที่ถูกตอง  ซึ่งเห็นไดชัดเจนในแผนการจัดการเรียนรูที่ 4 และ 5  ซึ่งวาดวยเรื่อง

การใชตัวนําอนุประโยค  เชน การใชคําวา   who ,  which,  whem,  และ  where   เปนตน   นักเรียน

ผูที่เขาใจไดเร็วกวาเพื่อน จะออกมาอธิบายหนาชั้นเรียนใหเพื่อนไดฟงเมื่อครูบอก 

  4. เมื่อนักเรียนพบกับปญหา  จะชวยกันเฉลยคําตอบ  และรวมกันอภิปรายคําตอบ

อีกครั้ง   ซึ่งวิจัย   ไดสังเกตพฤติกรรมนี้จากแผนการเรียนรูที่ 2  วาดวยเรื่อง การเดาคําศัพทจากการ

วิเคราะหคําที่มีความหมายครอบคลุมคําอื่นเฉพาะกลุม (Superordination)  เชน เมื่อนักเรียน พบคํา

วา birds  ในประโยคที่อานทําใหนักเรียนสามารถเขาใจคําศัพทยากที่อยูขางหนาคําวา birds  ได ซึ่ง

อาจจะเปนชื่อของนก หรือประเภทของนกก็ตาม  และพฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกใหเห็นคือ

นักเรียนสวนใหญจะชวยกันเฉลยคําตอบ และรวมอภิปรายกับครูในชั้นเรียน 

  ขอสังเกตทั่วไป  ผลจากการสังเกต  พบวา 

  1. นักเรียนชวยกันอภิปรายและตอบขอซักถามของครู  เมื่อพบคําศัพทที่ไมเขาใจ 

  2. นักเรียนทุกคนทําการบานสง  และตรวจคําตอบพรอมกันทั้งชัน้  เชนครมูอบหมาย

ใหไปคนคําศัพทเพิ่ม เปนตน 

  3. นักเรียนมีการซักถาม  เมื่อไมเขาใจความหมายคําศัพท  นอกจากที่ไดเรียนตาม

ยุทธวิธีของแตละยุทธวิธีแลว 

  4. นักเรียนทุกคนเขาเรียนตรงเวลาที่ครูไดนัดไว และมีเพื่อนที่จับสลากไมไดมาขอ

เขาเรียนดวย 

  5. นักเรียนทุกคนใหความรวมมือ และเขากลุมปฏิบัติกิจกรรมตามที่ครูกําหนดในแต

ละแผน 

  6. นักเรียนมีความกระตือรือรนสนใจที่จะเรียน 

  7. นักเรียนมีความยินดี และออกมาอธิบายการใชยุทธวิธีหนาชั้นเรียน หลังการ

เรียนรูจบลง 



  จากการวิเคราะหผลการประเมินจากสภาพจริงโดยการสังเกต ระหวางการจัดกิจกรรม

การเรียนรู และการสังเกตพฤติกรรมโดยทั่วไปภายในหองเรียนทําใหผูวิจัย พบวานักเรียนมี

ความสามารถใชยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษจากบริบทไดถูกตอง 

 

 สวนที่ 2  ผูวิจัยนําผลการประเมิน จากการทําแบบฝกหัดของนกัเรยีน จาํนวน 30 คน ในแต

ละแผน จํานวน 5 แผน  มาทําการวิเคราะห เพื่อหาความสามารถของการทํา แบบฝกหัด  มาคิด

คาเฉลี่ย และแปลผล  ดังปรากฏในตาราง 4 ดังนี้  

 

ตาราง  4   การวิเคราะหความสามารถการทําแบบฝกหัดของนักเรียนตอการใชยุทธวิธีการเดาศัพท 

   

แผน  / แบบฝกหัด คาเฉลีย่ ระดับ 

1 9.5 ดีมาก 

2 8.5                       ดี 

3 9.0 ดีมาก 

4 9.0 ดีมาก 

5 9.4 ดีมาก 

   

 จากการวิเคราะหผลการประเมินจากสภาพจริงโดยการสังเกต ระหวางการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู และการสังเกตพฤติกรรมโดยทั่วไปภายในหองเรียน  แสดงวานักเรียนมีความสามารถใช

ยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษจากบริบทไดถูกตอง  และนักเรียนสามารถทํา

แบบฝกหัดไดอยางมีประสิทธิภาพสวนใหญอยูในเกณฑดีมาก 

 



บทที่ 5 
สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาคนควาครั้งนี้ เปนการศึกษา ผลการใชยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพท

ภาษาอังกฤษจากบริบทของนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินู

ทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา  

 

ความมุงหมายของการคนควา 
 เพื่อศึกษาผลการใชยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา   
 สมมติฐาน 
 การใชยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษจากบริบทจะทําใหประสิทธิภาพ 

การเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนเพิ่มสูงขึ้นและถูกตองตามบริบท 

 

การดําเนินการศึกษาคนควา 
 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยาง ที่ใชในการศึกษาคนควา เปนนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

3   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา  ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 

จํานวน 30 คน ซึ่งไดจากการสุมอยางงาย โดยวิธีจับฉลาก 

 1.   ระยะเวลาในการดําเนินการทดลอง 

  ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 โดยใชเวลาทดลองสอน 5 

สัปดาห ๆ ละ 2 คาบ ๆ ละ 50 นาที รวมเปน 10 คาบ ไมรวมการสอบกอน และหลังการเรียน  

 2.   เนื้อหาที่ใชในการทดลอง 

  ผูวิจัยที่ไดทําแผนการสอน ยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทจากบริบท จํานวน 5 

แผน ซึ่งประกอบดวย ยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพท จากการวิเคราะหบริบท 3 ดาน คือ 

  1.  บริบทดานความหมาย จํานวน 2 แผนการเรียนรู 

  2.  ดานเครื่องหมายวรรคตอน จํานวน 1 แผนการเรียนรู 

  3.  ดานการใชตัวนําอนุประโยค จํานวน 2 แผนการเรียนรู 

 
 
 



เครื่องมือที่ใชในการทดลอง 
 ผูวิจัยไดใชเครื่องมือในการทดลอง ซึ่งผานการตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหาและ

ความถูกตองของผูเชี่ยวชาญและปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวดังนี้ 

 1.  แผนการสอนของกลุมตัวอยาง จํานวน 5 แผนซึ่งประกอบดวยการวิเคราะหบริบท

ดานความหมาย บริบทดานเครื่องหมายวรรคตอน และบริบทดานการใชตัวนําอนุประโยค 

 2.    บันทึกหลังการเรียนทุกแผนของนักเรียน โดยนักเรียนเปนผูบันทึกการตอบคําถามตอบ 

และการแสดงความคิดเห็น 

 3. บันทึกหลังการสอนของครู ประกอบดวยความเห็นและขอเสนอแนะที่ไดบันทึกไวทุกแผน 

 

วิธีการดําเนินการศึกษาคนควา 
 ผูวิจัยดําเนินการทดลองดวยตัวเองกับกลุมตัวอยางในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 

เปนเวลา 5 สัปดาห ๆ ละ 2 คาบ ๆ ละ 50 นาที รวมเวลาสอนทั้งสิ้น 10 คาบ โดยมีข้ันตอนการ

ดําเนินการทดลองดังตอไปนี้ 

 1. กอนการดําเนินการทดลอง ผูวิจัยทําการคัดเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมอยาง

งายไดกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 30 คนดวยวิธีการจับฉลาก 

 2. จัดปฐมนิเทศ เพื่อทําความเขาใจกับนักเรียนกลุมตัวอยาง ถึงวิธีการดําเนินการ

ทดลอง  จุดประสงคของการทดลองและวิธีการประเมินผลการเรียน  

    3. ใหนักเรียนกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบความสามารถการเดาความหมายคําศัพท

ภาษาอังกฤษจากบริบท  

 4.  ดําเนินการสอนกลุมตัวอยาง ตามเนื้อหา และระยะเวลาที่กําหนดโดยผูวิจัยเปน

ผูสอน ซึ่งจัดสอนตามแผนการสอนที่สรางขึ้น ดวยยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษ 

5 แผน เปนเวลา 5 สัปดาห ๆ ละ 2 คาบ 

 5.  ผูวิจัย และนักเรียนกลุมตัวอยางเขียนบันทึกหลังการเรียนและ การสอนเมือ่จบแตละ

แผนการสอน 

 6.   หลังจากการทดลองสิ้นสุดลง นักเรียนกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบการเดา

ความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษจากบริบท โดยใชขอสอบชุดเดียวกันกับที่ใชสอบกอนเรียน 

 7.   ผูวิจัยตรวจใหคะแนน การทําแบบทดสอบของนักเรียน 

 8.   ผูวิจัยรวบรวมประเด็นสําคัญบันทึกหลังการเรียนของนักเรียน และของครูผูสอน 

 9.  วิเคราะห สรุป และอภิปรายผลการทดลอง 

 

 



การวิเคราะหขอมูล 
 1.  เปรียบเทียบความสามารถของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการฝกใช

ยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษ กอนและหลังการทดลองโดยใชสูตร t- test แบบ 

Dependent   

 2.  รวบรวมประเด็นสําคัญ ของแบบบันทึกหลังการเรียนของนักเรียน และบันทึกหลัง

การสอนของครู มาสรุป และนําเสนอในรูปของคาเฉลี่ยรอยละ และความเรียง 

 3.  นําขอมูลที่ไดจากแบบทดสอบความสามารถการเดาความหมายคําศัพท บันทึกหลัง

การเรียนของนักเรียน และบันทึกหลังการสอนของครูทั้งหมดมาวิเคราะหและสรุปผล 

 

ความสําคัญของการศึกษาคนควา 
 การศึกษาคนควาผลของการนําเสนอครั้งนี้จะเปนแนวทางสําหรับครูในการปรับปรุงการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจะไดบทเรียนดานการใช

ยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษจากบริบท สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป

ที่ 3  

 

สรุปผลการศึกษาคนควา 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา ที่

ได รับการสอนโดยการใชยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษจากบริบท  มี

ความสามารถเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษจากบริบทอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 

 

อภิปรายผล 
 ผลของการศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษา ผลของการใชยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพท

ภาษาอังกฤษจากบริบทของ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียม

อุดมศึกษานอมเกลา ที่ไดรับการสอน โดยการใชยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษ

จากบริบท พบวานักเรียนมีความสามารถในการใชสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ทั้งนี้อาจเปนผลสืบเนื่อง จากปจจัยดังตอไปนี้ 

 1.  วิธีสอนโดยการใชยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทจากบริบท 3 ดาน ไดแก ดาน

ความหมาย เครื่องหมาย และการใชตัวนําอนุประโยค ทําใหนักเรียนรูจักเลือกใช และนํายุทธวิธี

การเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษจากบริบทมาใช ประกอบกับไดรับการฝกฝนอยาง

ตอเนื่องและสม่ําเสมอ จึงทําใหนักเรียนสามารถเดาความหมายคําศัพทที่ไมทราบมากอนไดอยาง



มีประสิทธิภาพ ดังผลลัพธที่ไดจากบันทึกหลังการเรียนของนักเรียน พบวา นักเรียนสามารถใช

ยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทชวยในการอานไดถึงรอยละ 88.01  และผลการวิเคราะหบันทึก

หลังแผนการสอนของครู  พบวา นักเรียนมีความสามารถใชยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพท

ภาษาอังกฤษจากบริบทไดถูกตอง ทุกคนในชั้นเรียน มีพฤติกรรมระหวางการเรียนรูคือ มีความ

ต้ังใจ สนใจ สนับสนุน  และใหความรวมมือตอกิจกรรมการสอนของครู  ทุกคนสงการบาน และ

รวมกันอภิปรายคําตอบในชั้นเรียน  ซึ่งเปนการสรางบรรยากาศที่ดีตอการเรียนรูยุทธวิธีการเดา

ความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษจากบริบท สอดคลองกับแนวคิดของ (Gifford. 1994) พบวา การ

สอนอานโดยการใชการใชตัวชี้แนะจากบริบท ทําใหผูเรียนของกลุมตัวอยางมีความสามารถในการ

เรียนรูคําศัพทไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกลุมตัวอยางมีความคงทนในการจดจํา

คําศัพท และความเขาใจในการอานดีข้ึน 

 2.  เนื้อหาที่คัดเลือกนํามาใชสอนมีความชัดเจน และเขาใจงาย โดยเฉพาะตัวชี้แนะของ

บริบทแตละชนิดมีความแตกตางกัน ยกตัวอยางเชน บริบทชนิดคําจํากัดความ ซึ่งมีคําวา mean, 

means, is called, is, was และ were เปนตน คําศัพทหรือกลุมคําศัพทที่ตามหลังตัวชี้แนะเหลานี้ 

จะเปนสิ่งที่มาอธิบายความหมายของคําศัพทที่นักเรียนไมเขาใจได กลาวไดวานักเรียนสามารถ

เดาความหมายคําศัพทที่ไมเขาใจได จากการพิจารณา คําศัพท หรือกลุมคําที่แวดลอมคาํศพัททีไ่ม

เขาใจ โดยมีตัวชี้แนะเปนสื่อบอกความหมาย ทําใหนักเรียนไมตองมาเสียเวลากับการคนหา

ความหมายในพจนานุกรม  จากบันทึกหลังการเรียนของนักเรียน พบวานักเรียนรูจักคําศัพทมาก

ข้ึนคิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 93.34 และจากบันทึกหลังการสอนของครู พบวา นักเรียนมี

ความสามารถทําแบบฝกหัดโดยการใชยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทจากบริบทไดอยางมี

ประสิทธิภาพอยูในเกณฑดีมากซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ เฟรดริดสัน (Fredrickson. 1994: 1- 

5) วาคําศัพทเปนหัวใจสําคัญของการสอนภาษาตางประเทศ และวิธีที่ดีที่สุดในการสอนคําศัพท 

คือ การสอนโดยวิธีฝกการใชคําศัพทในบริบท ซึ่งการสอนวิธีนี้จะเปนพื้นฐานอยางดใีนเรือ่งของการ

อาน เพราะคําศัพทภาษาอังกฤษคําหนึ่งๆอาจมีความหมายเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอม

ของรูปประโยค ที่คําศัพท คํานั้นปรากฏอยูและบริบทเปนสวนที่ชวยแนะเกี่ยวกับความหมายของ

คําที่เรายังไมทราบซึ่งมาจากการสังเกตคํา หรือประโยคที่อยูใกลกับคําที่ไมทราบความหมาย  

 3. การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญซึ่งใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนทุกครั้ง 

โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธกันในกลุม และมีบรรยากาศที่ดีในชั้น

เรียน เพื่อชวยกันอปริปรายหาความหมายของคําศัพทภาษาอังกฤษ ทําใหนักเรียนสามารถเรียนรู

ไดดวยตนเองอยางมีความสุข และสงผลใหนักเรียนพัฒนาดานทักษะการอานดีข้ึน ผลจากการ

วิเคราะหขอมูลจากบันทึกหลังการเรียนรูของนักเรียน พบวานักเรียนมีพัฒนาดานการอานดีข้ึนคิด

เปนคาเฉลี่ยไดรอยละ 92.67 ทั้งนี้ผลจากการวิเคราะหบันทึกหลังแผนการสอนของครู พบวา



นักเรียนมีการรวมอภิปรายตอบขอซักถามครู ต้ังใจทําแบบฝกหัดในชั้นเรียน เขาเรียนตรงเวลา ซึ่ง

สงผลใหนักเรียนมีพัฒนาดานการอานดีข้ึน ซึ่งตรงกับงานวิจัยของ วีสเซอร (Visser. 1990) ได

ทําการศึกษาผลลัพธของเทคนิคการเรียนรูคําศัพทโดยการใชภาระงานที่สรางปฏิสัมพันธระหวาง

เรียน ในการหาความหมายคําศัพท โดยการใหคํานิยามและบริบท ผลการวิจัยพบวา แบบฝกหัดที่

ใชในการทดลอง กระตุนใหนักเรียนมีการอภิปราย เพื่อหาความหมายคําศัพท ถึงแมวาผลของการ

วิจัยจะพบวาทั้งสองกลุม มีการเรียนรูความหมายคําศัพทไมแตกตางกัน แตพบวากลุมทดลองใช

บริบทหาความหมายคําศัพทไดมากกวากลุมควบคุม 

 จากการศึกษาผลการใชยุทธวิธีการเดาความหมายศัพทภาษาอังกฤษ พบวานักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา มีความสามารถในการใช

ยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษจากบริบทสูงขึ้น อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 นั้น สามรถสรุปปจจัยที่สงผลดังกลาวไดแก วิธีสอนโดยการใชยุทธวิธีการเดาความหมาย

คําศัพทภาษาอังกฤษจากบริบท 3 ดาน เชน ดานความหมาย ดานเครื่องหมาย และการใชตัวนําอนุ

ประโยค เนื้อหาที่คัดเลือกมาสอน ตัวชี้แนะของแตละบริบท มีความชัดเจนเขาใจงาย และมีการ

สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 ดวยปจจัยดังกลาวสามารถจัดเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ ดานทักษะ

การอานและเปนการสงเสริมใหนักเรียนมีพัฒนาความคิด รูจักการวิเคราะหความหมายคําศัพท

จากบริบท และรูจักบริบทชนิดตางๆ ซึ่งถือเปนการฝกฝนใหนักเรียนเกิดทักษะวิเคราะหความหมาย

คําศัพทได และสงผลทําใหนักเรียน เกิดความชํานาญ และมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

 

ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่จะเปนประโยชนตอการจัดการเรียนรู ในครั้ง

ตอไป ดังนี้  

1.  ขอเสนอแนะจากงานวิจัยในการจัดการเรียนรู 

  1.1 ครูควรเลือกบทอานหรือเนื้อหาที่นํามาใชสอนควรใหเหมาะกับสภาพของ

นักเรียน ควรคํานึงถึงความสนใจของนักเรียน แตทั้งนี้ควรรักษามาตรฐานของระดับชั้นที่เรียนดวย 

  1.2 ควรจัดกิจกรรมเสริมแรงความสนใจของนักเรียน ดานทักษะการอาน

ภาษาอังกฤษ เชน ควรจัดกิจกรรมฝกใหนักเรียนไดมีการทํางานรวมกัน รูจักการคิดและวิเคราะห

ความหมายคําศัพทรวมกัน และฝกใหนักเรียนรูจักการนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน หรือตอชุมชน 

  1.3 ควรมีการปรับปรุงแผนการสอนดานการใชยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพท

ภาษาอังกฤษอยูเสมอตลอดไป 

 2.  ขอเสนอแนะในการจัดทําการวิจัยครั้งตอไป 



   ควรมีการทําวิจัยการเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษจากบริบท ในระดับชั้นอื่น 

ๆ ดวย เพื่อเปนการชวยเหลือนักเรียนในดานการอานใหดีข้ึน 
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ภาคผนวก ก. 
 -      การวิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบความสามารถการเดาความหมายคําศัพท

ภาษาอังกฤษจากบริบท 

- เปรียบเทียบความสามารถการใชยุทธวิธี การเดาความความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษ 

จากบริบท จําแนกตามขอ 

- เปรียบเทียบความสามารถการเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษจากบริบท 
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ตาราง 5  ผลการวิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบ 

           

ขอ 

คาความยากงาย 

(p) คาอํานาจจาํแนก (r) ขอ 

คาความยากงาย 

(p) คาอํานาจจาํแนก (r) 

1 0.38 0.45 21 0.33 0.27 

2 0.43 0.45 22 0.60 0.55 

3 0.43 0.54 23 0.50 0.45 

4 0.38 0.47 24 0.52 0.64 

5 0.33 0.55 25 0.36 0.73 

6 0.57 0.45 26 0.50 0.45 

7 0.31 0.67 27 0.50 0.45 

8 0.43 0.48 28 0.45 0.55 

9 0.33 0.58 29 0.43 0.27 

10 0.48 0.56 30 0.43 0.54 

11 0.45 0.55 31 0.55 0.27 

12 0.38 0.36 32 0.33 0.55 

13 0.60 0.55 33 0.36 0.64 

14 0.36 0.73 34 0.43 0.73 

15 0.31 0.49 35 0.36 0.73 

16 0.31 0.58 36 0.36 0.64 

17 0.38 0.49 37 0.60 0.73 

18 0.31 0.58 38 0.40 0.64 

19 0.38 0.45 39 0.38 0.64 

20 0.38 0.36 40 0.33 0.45 
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ตาราง 6  เปรียบเทียบความสามารถการใชยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษ              

          จําแนกเปนรายขอ 

    

ขอที ่ คะแนนกอนการทดลอง (40) คะแนนหลังการทดลอง (40) ผลตาง 

1 2 4 2 

2 14 15 1 

3 7 16 9 

4 4 6 2 

5 2 4 2 

6 15 16 1 

7 16 16 0 

8 12 20 8 

9 8 22 14 

10 20 22 2 

11 6 9 3 

12 21 22 1 

13 7 20 13 

14 15 17 2 

15 22 28 6 

16 16 17 1 

17 4 8 4 

18 13 22 9 

19 4 16 12 

20 14 21 7 
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ตารางที่ 6  (ตอ) 

    

ขอที ่ คะแนนกอนการทดลอง (40) คะแนนหลังการทดลอง (40) ผลตาง 

21 13 14 1 

22 19 22 3 

23 17 18 1 

24 16 19 3 

25 12 22 10 

26 13 15 2 

27 7 9 2 

28 12 19 7 

29 12 26 14 

30 16 24 8 

31 10 26 16 

32 15 15 0 

33 14 20 6 

34 6 17 11 

35 10 20 10 

36 16 19 3 

37 16 22 6 

38 11 21 10 

39 12 22 10 

40 7 16 9 
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ตาราง  7    เปรียบเทียบการใชยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษจากบริบทกอนและหลัง 

       การทดสอบ 

     

นักเรียนคนที ่ คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน D D2 

1 26 31 5 25 

2 22 25 3 9 

3 15 22 7 49 

4 15 18 3 9 

5 15 28 13 169 

6 10 12 2 4 

7 19 23 4 16 

8 17 32 15 225 

9 9 15 6 36 

10 9 14 5 25 

11 11 14 3 9 

12 17 27 10 100 

13 8 27 19 361 

14 11 25 14 196 

15 19 27 8 64 

16 14 25 11 121 

17 12 26 14 196 

18 10 13 3 9 

19 11 13 2 4 

20 23 29 6 36 
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ตาราง  7  (ตอ) 

     

นักเรียนคนที ่ คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน D D2 

21 11 29 18 324 

22 18 26 8 64 

23 21 32 11 121 

24 18 22 4 16 

25 24 29 5 25 

26 20 23 3 9 

27 15 31 16 256 

28 8 27 19 361 

29 13 29 16 256 

30 30 34 4 16 

รวม 471 728 ΣD  =  257 ΣD2  =  3,111 

คะแนนเฉลี่ย 15.70 24.26 8.56 103.70 
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ภาคผนวก ข. 
- แบบทดสอบความสามารถ การเดาความหมายภาษาองักฤษจากบริบท   

- ตัวอยางแผนการสอน 

- แบบบันทกึหลงัการเรียนรูของนักเรียน 
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แบบทดสอบความสามารถดานการอานและการเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษ 
                ของนักเรียนชวงชัน้ที3่ ระดับชัน้มัธยมศึกษาปที3่     เวลา  50 นาท ี
_______________________________________________________________________ 
Directions :    Read these following statements carefully and choose the correct  
                   meaning for each underlined words. (40 items) 
1.   There are two lions in the cage. The male lion has a ring of long hair called  

       a mane around his head.  

       The underlined word means_______________. 

  a.   hair on the neck of a lion  b.   a mail lion with long hair 

  c.   a mail lion with curly hair.  d.   hair in the forehead of a lion 

2.   The students in this school are from diverse areas of the world, for example,  

      Korea, Greece, France and Thailand. 

      The underlined word means __________________. 

       a.   different    b.   developed 

  c.   distant    d.   similar 

3.   As she was sitting in the dark corner, she listened to the songs of pathos, or  

      sadness. 

      The underlined word means _________________. 

             a.   surprise     b.   sorrow   

c.   peace      d.   patience 

4.   When some or all of the water is removed from milk the product is called  

      concentrated milk. 

      The words “concentrated milk” is _______________. 

             a.   milk with title or no water           b.   milk with a lot of water 

             c.   milk with water mixed in it           d.   milk with sugar added 

5.   The doctor told Mrs. Ruth that she had anemia , an illness in which blood does not  

      have enough red blood cells, but that she would get well in a short time. 

      The underlined word means ________________. 

            a.   a low blood pressure  b.   a high blood pressure 

            c.   poor condition of blood             d.   cells covered with red blood 
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6.   It was not a neat, modern- looking apparatus like a telephone, camera, or radio.  

        This one had many parts spread over the table, all connected to a small box in the  

        middle. 

        The word “apparatus” refers to ________________. 

           a.   modern – looking   b.   parts spread over the table 

           c.   telephone, camera and radio d.   a small box 

7.     Needle and thread are indispensable tools for a tailor;  without them he would not 

        be able to work.    

        The underlined word means _________________. 

            a.   important                          b.   poor  

         c.   different                          d.   difficult 

8.     Kewin is a biographer, that is, a person who writes about someone’s life. 

        The underlined word means a man __________________. 

           a.   who writes about someone’s biography. 

           b.   who writes about someone’s traveling. 

           c.   who writes about someone’s studying.  

                      d.   who writes about someone’s working. 

9.     At last they were finished. It had taken them all they to move into their new  

        apartment. They were ready to prepare dinner when they discovered they had 

        no utensils – not even a single knife or spoon. 

        The underlined word refers to  ________________. 

  a.   appliances               b.   kitchen tools 

  c.   machines    d.   materials 

10.   A :   Do you participate in one of the most popular avocations, such as jogging, 

                 tennis or gardening ? 

         B:    Gardening. 

         The underlined word refers to _________________. 

       a.   jobs    b.   hobbies   

c.   games      d.   works 
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         11.    My mother was very devout person. For example, she always said her   

            morning and evening prayers, went to church every Sunday, and tried to  

            do her best. 

                  The underlined word means __________________. 

   a.   she likes to pray everyday   

   b.   she goes to church every Sunday 

   c.   she believes in god or religion deeply    

   d.   she tries to do her best 

         12.   When I visited Canada last year, the weather was frigid, that is, very cold. 

                 The underlined word means _______________. 

   a.   icy     b.   dry   

c.   wet     d.   warm    

         13.   Mon drained the spaghetti in the colander or strainer before adding the   

                sauce. 

                The underlined word means _______________. 

   a.   spaghetti    b.   strainer 

   c.   sauce    d.   meals 

         14.   Both facsimile (known as fax ) and electronic mail ( email )  are ways  

                 of sending documents.  

                 The underlined word “facsimile” means ____________. 

   a.    telephone    b.   reproduction 

   c.    sender    d.   receiver 

         15.   A person’s talent  is his ability and skill.  

                 The underlined  word means ____________________. 

   a.   enjoyment    b.   delight 

   c.   gift     d.   diligence 

          16.   The main subjects in the English Department are : English for business,  

                  English for hotel and English for tourism. 

                 The underlined word means __________________. 

   a.   works    b.   courses         

c.   jobs           d.   reports 
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         17.   Our mother was a simple modest, unassuming person ; but we all  

                     respected her. 

                    The underlined word means __________________. 

  a.   cared    b.   repeated  

c    prayed    d.   attracted 

           18.   He was a brave, big – hearted man ; and we all honored him. 

                   The underlined words mean ______________. 

  a.   frank    b.   selfish 

  c.   self confident   d.   foolish 

           19.   Various means of conveyance - for example, cars, subways, and ships  

       are used in world- wide. 

                   The underlined word means ________________. 

  a.    transportation   b.   journey 

  c.    road    d.   bridge 

           20.  Nickels, dim, dollars, and other kinds of legal tender are used to purchase     

                  goods. 

                 The underlined words mean ______________________. 

  a.   import    b.   money 

  c.   export    d.   gold 

           21.  According to Indian custom, a great down of money and object is given to    

                  the bridegroom, in other words, it is a dot. 

                  Dot means __________________. 

  a.   interest    b.   dowry  

c.   Indian custom   d.   giving meals to the others 

              22.   Canines, such as collies, pugs, and poodles, are good pets. 

                               Canines mean_______________. 

    a.   cows    b.   reptiles  

c.   dogs    d.   cats 
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            23.      Full – color pictures are printed using only black and three colors : yellow,  

                       cyan (a light blue) and  magenta (a light purple). 

                       The underlined word   “cyan”  means _________________. 

   a.   greenish blue   b.   redish blue  

c.   navy blue    d.   dark blue 

  24.    The underlined word “magenta “ ( item 23 ) means ___________________ . 

   a.   reddish purple   b.   greenish purple 

   c    black violet    d.   dark purple 

            25.     Edifices, such as skyscrapers and condominiums, are found in cities. 

                      The underlined word means _______________________. 

   a.   high buildings   b.   houses  

                         c.   bridges               d    roads    

            26.    The soldiers advanced down the small deep – sided gulch 

                      (a narrow valley) into an ambush. 

                      The underlined word means_____________________ . 

   a.   gorge   b.   plain 

   c.   mountain   d.   hill 

27.   The orator walked into the stage, placed his noted on the podium, and     

        adjusted the microphone as he looked at the audience. 

                    The underlined word means ______________________. 

   a.   writer   b.  speaker   

   c.   editor    d.  journalist  

            28.    The philosopher Descarts helped establish dualism (the separation of mind  

                     and body) 

                     The underlined word means _________________. 

                     a.   double      b.   humanism 

   c.   religion   d.   thing   

   29.   Some crustaceans, such as shrimp and lobsters, can be eaten. 

                       The underlined word means __________________. 

   a.   crusted animals  b.   boned animals 

   c.   mammals   d.   reptiles      
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  30.    The cold – cellar was where the farmers stored their fruits and vegetables  

           for winter. 

                       The underlined words mean _____________. 

a.    kitchen   b.    cave 

c.    storeroom        d.    yard 

                31.    A good gardener is one whose plants are healthy. 

                         The underlined word means _______________. 

       a.   the person who works with plants 

       b.   the person who works in the park 

       c.   the person who works in the field 

                  d.   the person who works in the zoo 

               32.     New ’s Year’s Eve is a night when Jeff fun with his friends 

                         The underlined words means ____________________. 

        a.   a night  when people have exchange money  

        b.   a night when people have amusement 

        c.   a night when people have working 

        d.   a night when people have praying god 

   33. Last week we went to Bangsaen, we visited the aquarium, where we saw  

 a strange fish living in glass. 

  The underlined word means _________________ . 

         a.   well    b.    sea  

   c.   laboratory   d.    museum       

               34. January 17 is St. Anthony’s Day in Mexico, It’s a day when people ask for  

  protection for their animals by bringing them to church. 

  The underlined words mean ________________________ . 

                         a.   It’s a day for healthy.  

b.   it’s a day for thanks giving. 

              c.   It’s a day for ghost.          

d.   It’s a day for defending animals 
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35    Mr. Miller bought a hygroscope, which shows changes in moisture in the air. 

         The underlined words means ______________________ . 

        a.   a tool which is used in measurement of the pressure of air  

   b.   a tool which is used in measurement of the temperature of air 

   c.   a tool which is used in measurement of the purification of air 

   d.   a tool which is used in measurement of the moisture of air 

             36.    Mrs. Johnson thought she was a prophet who could forecast future events. 

                      The underlined word means ________________ . 

                                   a.      predictor   b.     fortune- teller 

c.      speaker   d.     nun 

37.     February 14,  is the day when people give cards and presents to the ones 

          they love. 

           a.    Valentine’s Day  b.   Environment ‘s Day 

   c.    Thanks giving’s Day d.    Labor’s Day 

            38.     The government is trying to improve living conditions in ghettos, where  

                      Many poor people live. 

                      The underlined word means ____________________ . 

a. lodges   b.    buildings 

  c.    churches   d.    habitats                               

  39.    Electric power plants use turbines, which are engines that run by steam or  

               water to produce electrical energy. 

                     The underlined word means _____________________ . 

   a.    turbo-generators  b.    diagrams 

   c.    turbo- propeller  d.    diameters 

 

  40.      An ancient ship which was discovered near lake Ontario may be of a long  

                       time. The underlined word means _______________________ . 

                                a.      antique ship                 b.     new ship 

                               c.      amazing ship   d.     micro ship 

                                                             _________________ 
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ตัวอยางแผนการสอน 

 
เร่ือง  การเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษจากบรบิทชนิดคาํจํากัดความ  
ชั้นมัธยมศึกษาปที3่ ภาคเรียนที2่  ประจําปการศึกษา 2548 เวลา 1  คาบเรียน  (50 นาท)ี 
 
สาระสําคัญ 
 การที่ผูเขียน เขียนตําราในวิชาตางๆ มักใชคําศัพทยากหรือศัพทเฉพาะที่ผูเขียนคาดวาผูอาน

อาจไมรูจัก ผูเขียนมักจะใหคําจํากัดความหรือความหมายของคํานั้นๆไวดวยเพื่อเปนการชวยใหผูอาน

เขาใจสิ่งที่อานไดโดยไมตองเสียเวลาเปดพจนานุกรม 

 
มาตรฐานสาระการเรียนรู 
 มาตรฐาน ต.1.1-4   เขาใจ ตีความ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูล ขอความ และ      

                                            ขาวสาร จากสื่อ ส่ิงพิมพ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสเกี่ยวกบัเรื่องที่อยูในความ 

                                            สนใจในชีวิตประจําวัน 

 มาตรฐาน ต.2.2-3   เห็นประโยชนของการรูภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรูเขาสังคมและ 

                                            อาชีพ       
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  
 1.  นักเรียนเขาใจความหมายคําศัพทในขณะอานไดถูกตอง 

  2.  นักเรียนเขาใจความหมายของรูปประโยคและตอบคําถามไดถูกตอง 

  3.  นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการอานภาษาอังกฤษ 
จุดประสงคการเรียนรู 
 จุดประสงคนําทาง 
        1.   นักเรียนรูจักตัวชี้แนะ (Clues) จากบริบทชนิดคําจํากัดความ  

        2.  นักเรียนเขาใจความหมายของรูปประโยคและเนื้อหาที่กําหนดใหอานไดถูกตอง  และ  

                          ตอบคําถามได 
 จุดประสงคปลายทาง 
         1.  นักเรียนเขาใจความหมายคําศัพทไดถูกตอง 

         2. นักเรียนเดาความหมายคําศัพทจากการดูตัวชี้แนะได 
เนื้อหาสาระ 
    ขอความบริบทชนิดคําจํากัดความ (Definition) 
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กิจกรรมการเรียนการสอน 
 ขั้นนําเสนอ 
 1.  ครูนําเสนอเขาสูบทเรียนดวยการใหนักเรียนเดาความหมายคําศัพทจากตัวอยางบน

กระดาน เชน ประโยค      A person who repairs shoes is a cobbler. 

 2.  ครูขีดเสนใตคํา cobbler แลวใหนักเรียนคนความหมายคําศัพทในประโยคที่มีความหมาย

ใกลเคียงกับคําที่ขีดเสนใต 

 3. นักเรียนอานประโยคใหมบนกระดานอีกครั้ง เชนประโยค   

            A one-storey house is called a bungalow. 

 4.  นักเรียนเดาความหมายคําศัพท ที่ขีดเสนใตโดยดูจากคําใกลเคียงในประโยคอีกครั้ง 

               5.  ครูและนักเรียนรวมกันตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนวา อะไรทําใหนักเรียนสามารถ

เดาความหมายคําศัพทที่กําหนดไดทั้ง 2 ประโยค 

 6.  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปวา ส่ิงที่นักเรียนสามาถนํามาใชเดาความหมายคําศัพทที่

กําหนดคือ บริบท (Context) ชนิดคําจํากัดความ (Definition) 

 7.  ครูแสดงรูปประโยคที่1และที่2 อีกครั้ง และทําเครื่องหมายวงกลมลอมรอบคํา  

is และ is called อีกครั้ง เชนประโยค 

 
       A    person who repairs shoes        is       a        cobbler. 

 

 

 

   A    one-story house      is called       a       bungalow. 

 

  

 

 

 8.  ครูใหนักเรียนชวยกันระดมความคิดเกี่ยวกับการใชตัวชี้แนะของบริบทชนิด คําจํากัดความ 

(Definition Clues) เดาความหมายคําศัพทตามประโยคที่นําเสนอ เชนประโยค 

 

                 To loathe    means    to    dislike intensely 

 
 
 

Clue (ตัวชี้แนะ)       (Unknown word)  
(คําศัพทท่ีไมทราบความหมาย) 

(Unknown Word) Clue (ตัวชี้แนะ) (Definition) 

(Definition) 

Clue (ตัวชี้แนะ) 
  (Unknown word)  
(คําศัพทที่ไมทราบความหมาย) 

(Definition) 
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 9.  ครูสรุปตัวชี้แนะของบริบทชนิดคําจํากัดความ ที่ชวยเดาความหมายคําศพัทที่ปรากฏใน
ประโยค เชน is called, are said to, means, that is, is / are / was / were etc. 
ขัน้ฝกใช 
 1.  แบงนักเรียนออกเปนกลุมๆละ 4-5 คน ฝกทําใบงาน (Worksheet) ที่กําหนดให และทํา     

ทุกคน 

 2.  นักเรียนฝกทักษะการอานดวยวิธี การเดาความหมายคําศัพท จากการใช Definition 

Clues (บริบทชนิดคําจํากัดความ) 

 3.  นักเรียนแตละกลุมชวยกันเฉลยคําตอบของตนเอง 

 4.  ครูและนักเรียนทั้งชั้นรวมกันอภิปรายคําตอบและสรุปอีกครั้ง 

 5.  ครูอภิปรายอีกคร้ังหากนักเรียนคนใดไมเขาใจคําตอบ 
ขัน้นําไปใช 
 ใหนักเรียนไปศึกษาคนควาบริบทชนิดคําจํากัดความคนละ 2 ประโยคแลวนําเสนอหนาชั้น

เรียน ครูรวมอภิปรายและตรวจสอบความถูกตองแลวใหจดลงในสมุดงาน 
 
ส่ือการเรยีนการสอน 
 1. ตัวอยางประโยค 

 2.  ใบงาน (Worksheet)  
การวัดและประเมนิผล 
 1.  วิธีการวัดและประเมินผล 

  1.1 สังเกตจากการเขารวมกิจกรรม ความสนใจ และการตอบคําถาม 

             1.2  ตรวจความถูกตองของการใชตัวชีแ้นะประเภทคําจํากัดความ 

 2.  เครื่องมือวัดและประเมินผล 

  2.1 สังเกตจากสภาพจริง จากการทําใบงานทีก่ําหนดให 

            2.2 เกณฑการวัดความสามารถการทําแบบฝกหัด 
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บนัทกึหลังแผนการเรยีนรู 
 1. นักเรียนสามารถใชยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษจากบริบทชนิดคํา

จํากัดความ (Definition analysis) ไดถูกตองหรือไม เพียงใด ? 

1.1  การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนทีแ่สดงออกขณะครูทําการสอน 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… …………….. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

1.2   การสังเกตสภาพโดยทั่วไปในหองเรียนภายในชั่วโมงเรียน 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 2. นักเรียนสามารถทําแบบฝกหัดโดยการใชยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทภาษา 

อังกฤษจากบริบทชนิดคําจํากัดความไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม เพียงใด? 

 เกณฑการวัด       9 - 10   หมายถึง   ดีมาก 
            7 -  8    หมายถึง   ดี 

             5 -  6    หมายถึง   พอใช 
             3 -  4    หมายถึง   คอนขางพอใช 
             0 -  2    หมายถึง   ควรปรับปรุง   
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                                       Worksheet (Definition analysis) 
 

Name……………………………… 

Directions :  Read the following statements and find the clue that signals the meaning of each 

underlined word or phase. Write the clues and the meanings of the words in the 

blanks provided. 

 

1.     To loathe means to dislike intensely. 

      Clue : .......................................................................................................................................  

      Loathe means .........................................................................................................  

2.     A cat’s claw is a tool used to draw nails out of word. 

      Clue : .........................................................................................................................................            

         Claw is ......................................................................................................................................  

3.     The main sections of a story-book are called chapters. 

      clue : ........................................................................................................................................               

         Chapters means ......................................................................................................................  

4.     A word that has similar meaning to another word is called a synonym. 

      Clue : .......................................................................................................................................   

          Synonym is .............................................................................................................................  

5.       A house wife must be careful about getting rid of garbage that is, the waste of the    

           food. 

      Clue : .......................................................................................................................  

      Garbage means ......................................................................................................  
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Directions : Read the following information and choose the correct meaning for each    

                underlined word. 

 

6. There are two lions in the cage. The male lion has a ring of long hair called a mane  

    around his head. 

  The underlined word means …………………. 

       a. hair on the neck of a lion.      b.  male lion with long hair. 

       c. male lion with curly hair.      d.  hair on the forehead of a lion. 

7.   A person’s talent is his ability and skill. 

   The underlined word means …………………. 

       a. natural gift      b.  good memory 

       c. bright idea      d.  basic skill 

8. When some or all of the water is removed from milk the product is called concentrated milk. 

  “concentrated milk” is ………………… 

       a. milk with title or no water.      b. milk with a lot of water. 

       c. milk with water mixed in it.      d. milk with sugar added. 

9.    Alfred is sitting on a stool in the kitchen. A stool is a seat with legs but no support for      

       your arms or back. 

     The underlined word means …………………. 

        a. a long seat made of wood.     b. a moveable seat with arms. 

      c. a seat in the kitchen.     d. a seat without lack. 

10.   The most outstanding thing about his wife is her extravagance. She always spends   

        money wasteful on costly beautiful clothes and make-up. 

     The underlined word means …………………. 

      a. waste    b. person 

      c. rich    d. appearance 
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ชื่อ ............................. นามสกุล............................  

แบบบันทึกหลังการเรียนรูเร่ือง ……………………… 
   

  จงตอบคําถามตอไปนี ้

1. นักเรียนสามารถใชยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทจากบริบทมาชวยในการอาน
ไดหรือไม เพราะเหตุใด 

………………………………………………………………………….………………

………………………………………………………….………………………………

………………………………………….………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

2. นักเรียนรูจักความหมายคําศัพทมากขึ้นหรือไม เพราะเหตุใด 

………………………………………………………………………….………………

………………………………………………………….………………………………

………………………………………….………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

3. นักเรียนสามารถพัฒนาการอานใหดีขึน้หรอืไม เพราะเหตุใด 

………………………………………………………………………….………………

………………………………………………………….………………………………

………………………………………….………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 
 

ช่ือ-สุกล    นางสาวเสาวณีย ณัฎฐาไกร 

วัน เดือน ปเกิด   วันพฤหัสบดี 11 กุมภาพันธ 2497 

สถานที่เกิด   โรงเรียนพยาบาลราชวถิี กรุงเทพมหานคร 

สถานที่อยูปจจุบัน  บานเลขที่ 7 / 317 หมูที ่5 หมูบานจิรธร 

    ถนนรามคําแหง กรุงเทพมหานคร 10240 

ตําแหนงงานปจจุบัน  ครู คศ. 2 ( อาจารย 2 ระดับ 7) 

สถานทีท่ํางานปจจุบนั  โรงเรียนนวมินทราชนิูทิศ เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 

    248/89 หมูบานสัมมากร แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง 

    กรุงเทพมหานคร 10240 

 
ประวัติการศึกษา 
 
พ.ศ. 2514   ระดับมัธยมศกึษาตอนตน โรงเรียนกิตติคุณวิทยา 

    กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2516   ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย โรงเรียนผดุงศิษยพิทยา 

    กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2521   ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 

    วิชาเอกวรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน คณะมนุษยศาตร 

    มหาวิทยาลยัรามคําแหง   

พ.ศ. 2548   ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ศศ.ม.)  

    สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ (TEFL) 

    คณะมนษุยศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 

    กรุงเทพมหานคร 
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