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การวิจัยครั งนี มีจุดมุ่งหมายเพือศึกษาการใช้วิธีการสอนแบบโครงงานเพือสร้างความคงทนใน

การเ รียนรู ้คํ าศัพท์ภาษาอังกฤษของนัก เ รียนชั นประถมศึกษาปีที  3 โรง เ รียนวัดตะกลํา

กรุงเทพมหานคร  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที 3  ภาคเรียนที 2  ปีการศึกษา 2552 
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เครืองมือทีใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้แก่ แผนการดําเนินกิจกรรมตามแนวการสอนแบบ

โครงงาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิด้านคําศัพท์ภาษาอังกฤษ และแบบประเมินความคิดเห็นในการ

เรียนรูค้ําศัพท์ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนแบบโครงงาน 

 สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ  ค่าเฉลีย (Mean) และ t – test for dependent samples 
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1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิด้านคําศัพท์สูงขึ นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 

  2.   นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู ้คําศัพท์ภาษาอังกฤษ 
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The purpose of this research was to study Prathomsuksa 3 students’ retention in 

learning English vocabulary through Project   Work. 

The sample group was thirty – three Prathomsuksa 3 students at  Wattaklam School, 

Bangkok. They were chosen by simple random sampling. The study was carried out during 

a five week time frame; there were twenty class periods of fifty minutes each in the second 

semester of A.D. 2010 

The instruments used in this study were 2 projects, a learning achievement test and 

a questionnaire about the participants’ opinions at learning English vocabulary through 

Project   Work. 

The results of the study revealed that after using project work: 

1. The students’ s achievement  was significantly increased at the .01 level. 

2. The students’ retention in learning English vocabulary is high. 
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บทที  1 

บทนํา 

 

ภมิหลังู  

 

   ในการสือสารนั น คําศัพท์นับเป็นองค์ประกอบสําคัญอย่างหนึงและเป็นปัจจัยพื นฐานทีทําให้

มนุษย์สือสารกันได้อย่างเข้าใจ  และเมือการสือสารมีความซับซ้อนมากขึ น การรู้ คําศัพท์เป็นจํานวนหลาย

พันคําจึงเป็นสิงจําเป็น   แต่การเรียนรู้ คําศัพท์ในภาษาต่างประเทศเป็นเรืองทียาก ความรู้ เรืองคําศัพท์ของ

ผู ้ เรียนทีเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาทีสองหรือภาษาต่างประเทศกับผู ้ เรียนทีเป็นเจ้าของภาษามีความ

แตกต่างกันมาก และมักจะพบว่าผู ้ เรียนในทุกระดับการศึกษามักจะประสบปัญหาด้านคําศัพท์เสมอ 

นาตยา หิรัญสถิตพร (2537: 50) กล่าวว่า ปัญหาทีสําคัญทีสุดด้านคําศัพท์คือ ด้านความหมายของ

คําศัพท์ ทําให้ไม่สามารถสือความหมายได้ หรือถ้าผู ้ เรียนมีความรู้ ด้านคําศัพท์หรือมีวงความรู้ ด้านคําศัพท์

น้อยมากก็จะมีปัญหาในการสือความหมายในการตีความของคําศัพท์ นอกจากนี สมุทร  เซ็นเชาวนิช

(2540: 19) ได้กล่าวถึงปัญหาอันเนืองจากคําศัพท์ในการอ่านว่า อุปสรรคทียิงใหญ่ประการหนึงของ

นักศึกษาไทยเวลาอ่านภาษาอังกฤษ คือ อ่านแล้วไม่เข้าใจเรืองราว ทั งนี อาจเนืองจากแปลความหมายของ

ศัพท์ไม่ได้หรือไม่เข้าใจความหมายของคําศัพท์ในข้อความนั น ในด้านการเขียนนั น วิไล  ขนิษฐานันท์ 

(2530: 39)  ได้กล่าวว่าปัญหาทีนักเรียนไทยไม่สามารถเขียนเรืองได้ถูกต้องนั น  ทั งนี อาจเป็นเพราะว่าไม่มี

พื นฐานทีสําคัญของการเขียน คือ ไม่รู้ คําศัพท์การสะกดคําและโครงสร้างไวยากรณ์ ดังนั นอาจกล่าวได้ว่า

คําศัพท์เป็นองค์ประกอบทีมีความสําคัญในการเรียนภาษา ถ้านักเรียนมีความรู้ในเรืองคําศัพท์ไม่มากพอก็

จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนได้ 

               สาเหตุของปัญหาในการเรียนคําศัพท์ของนักเรียนมีผู ้กล่าวไว้ดังนี  วรรณพร สิทธิเลิศ(2537: 39) 

กล่าวว่าครูมักยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง เช่น การสอนคําศัพท์ ครูมักจะให้นักเรียนอ่านออกเสียงตาม ครูไม่

ใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมกับวิชาทีเรียน อรพิน พจนานนท์ (2537: 6-21) กล่าวว่าการทีครูสอนคําศัพท์แบบ

แปลนั น นักเรียนจะต้องท่องคําศัพท์ให้มากทีสุดเท่าทีจะมากได้ ซึงการสอนแบบนี  นักเรียนไม่สามารถ

นํามาใช้สือสารได้จริงในสถานการณ์ต่างๆ  เพราะนักเรียนไม่มีโอกาสใช้ภาษาในบริบทจริงรวมทั งยังมี

ปัญหาในด้านตัวครูไม่ว่าจะเป็นการทีครูไม่มีความรู้และทักษะทางภาษาทีเพียงพอ การจัดกิจกรรมทีไม่ทํา

ให้นักเรียนเกิดความสนุกเพลิดเพลินในขณะทีเรียน ทําให้นักเรียนไม่เกิดแรงจูงใจทีจะเรียนรู้  นอกจากนี ครู
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บางคนไม่ใช้สือการสอนทําให้การเรียนการสอนไม่น่าสนใจ จึงเกิดปัญหาการเรียนคําศัพท์ทีไม่ได้ผลในชั น

เรียน 

              การสอนภาษาอังกฤษเพือการสือสารนั นมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ซึง

ในการสอนคําศัพท์นั นมีความสัมพันธ์กับทักษะทั ง 4 ด้าน การทีนักเรียนจะเรียนรู้ ภาษาอังกฤษให้ประสบ

ความสําเร็จนั น นักเรียนทีมีพื นฐานด้านคําศัพท์ดี รู้ คําศัพท์มาก จําคําศัพท์ได้แม่นย่อมเรียนได้ผลดียิงขึ น 

ซึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วาริณี ศรีสมพงษ์ (2517: 39) เรืองความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้า 

ใจไวยากรณ์และคําศัพท์กับความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 3 ที

พบว่านักเรียนทีได้คะแนนคําศัพท์สูง จะได้คะแนนการอา่นสูงด้วย และสอดคล้องกับ เสาวลกัษณ์ รัตนวิชช์ 

(2531: 84) ทีกล่าวว่าในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สิงสําคัญคือการพัฒนาความคิดรวบยอด

เกียวกับคําศัพท์ต่าง ๆ ทีเกียวข้อง นอกจากนี คําศัพท์ยังมีความสําคัญและมีความสัมพันธ์เกียวกับการฟัง 

การพูดและการเขียนด้วย ในด้านการฟังและการพูด ถ้านักเรียนไม่เข้าใจความหมายของคําศัพท์ ฟังไม่รู้

เรือง จับใจความไม่ได้ ใช้คําผิดความหมาย ทําให้การสือสารไม่ประสบผลสําเร็จ สว่นทางด้านการเขียนนั น

นักเรียนจะเขียนสะกดคําไม่ถูก และเขียนไม่ได้ใจความชัดเจน กล่าวคือ ถ้านักเรียนไม่มีความแม่นยํา

หรือไม่มีความรู้ เกียวกับศัพท์แล้วนักเรียนจะเรียนให้ได้ดีทั งการฟังการพูดการอ่านและการเขียนได้ยาก  

  จากการทีผู ้ วิจัยได้มีโอกาสสอนนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที 3 โรงเรียนวัดตะกลํา พบว่านักเรีย

ส่วนใหญ่มีความรู้ พื นฐานด้านคําศัพท์น้อย อีกทั งเมือมีการเรียนรู้ คําศัพท์ใหม่ในบทเรียนไปแล้วพบว่า

นักเรียนสามารถจดจําคําศัพท์ได้เพียงระยะเวลาอันสั น เมือมีการทบทวนในบทเรียนต่อมาปรากฏว่า

นักเรียนส่วนใหญ่จะลืมและไมส่ามารถนําคําศัพท์มาใช้ได้ถูกต้อง และเมือพิจารณาคะแนนผลการสอบ

ของนักเรียนพบว่า ในส่วนของข้อสอบวัดผลด้านคําศัพท์นักเรียนจะได้คะแนนค่อนข้างน้อยและส่ง

ผลกระทบต่อคะแนนในส่วนของการวัดผลด้านไวยากรณ์ทีมีคําศัพท์ใหม่อยู่ในข้อสอบด้วย 

              จากปัญหาดังกล่าว ผู ้ วจิ ัยจึงสนใจทีจะทําให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านการจําคําศัพท์

ภาษาอังกฤษ และพบว่าวิธีการสอนแบบโครงงานเป็นแนวทางหนึงทีน่าจะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้เพราะ

โครงงานมีกระบวนการทีส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ด้วยตนเองจากการคิดและลงมือปฏิบัติจริง  

นักเรียนได้ศึกษาสิงทีตนเองสนใจ ทํางานในสิงทีตนเองถนัดเพือสร้างผลงานหรือชิ นงานต่างๆ  โดยมีครู

เป็นผู ้คอยให้คําแนะนํา และช่วยเหลือ ซึงช่วยให้นักเรียนสามารถจดจําคําศัพท์ได้ดี เพราะการทําโครงงาน

หนึงๆ นั น นักเรียนได้ศึกษาสิงต่างๆ  อย่างลึกซึง มีขั นตอนและลําดับการทํางานทีชัดเจน นักเรียนได้มี

โอกาสใช้ภาษาในบริบทจริงทําให้เกิดการบูรณาการเชือมโยงระหว่างความรู้ ใหม่และความรูเ้ดิม ดังจะเห็น

ได้จากงานวิจัยของแบเรโต (มัลลิกา พงศ์ปริตร และศรีภูมิ อัครมาส.2546; อ้างอิงจาก Barreto.1999) 
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พบว่าหลังจากนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที5 ชาวโปโตริโกได้ทําโครงงานและปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตาม

โครงงานแล้ว นักเรียนสามารถจําความหมายของคําศัพท์ได้มากขึ น และกล้าพูดภาษาอังกฤษมากขึ นด้วย 

               วิธีการสอนแบบโครงงานภาษาอังกฤษ เป็นกิจกรรมทีมีกระบวนการลําดับขั นตอนการ

ปฏิบัติงานทีชัดเจน ในแต่ละขั นตอนนักเรียนมีโอกาสได้ใช้ทักษะด้านต่างๆ สัมพันธ์กับเนื อหาทางภาษา

โดยธรรมชาติ ในโครงงานภาษาอังกฤษ นักเรียนได้ใช้ความรูท้างคําศัพท์ ไวยากรณ์และความรู้ด้านอืนๆ

มาฝึกฝนในระหว่างขั นตอนการปฏิบัติงาน (process) จนสําเร็จออกมาเป็นชิ นงาน (end product) ซึงก็

หมายถึง เป็นกิจกรรมทีเน้นให้ผู ้ เรียนรู้จากการกระทําสิงต่างๆ ด้วยตนเอง (learning by doing) นอกจากนี

นักเรียนยังเป็นผู ้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง เป็นผู ้สรุปและสร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง ซึงสอดคล้องกับ

ทฤษฏีความจํา (สุจริต ถาวรสุข.2512: 122 - 123) ทีว่าความสนใจเป็นพื นฐานทีสําคญัของการจําการที

คนเราจะจดจําสิงต่างๆได้ดีหรือไม่นั นเบื องแรกอยู่ทีความของผู ้นั นว่ามีความสนใจจริงจังแค่ไหน ถ้าสนใจ

จริง ตั งใจและลงมือกระทําปฏิบัติจริงๆ   ย่อมจะทําให้จําเนื อหาแห่งวิทยาการนั นได้ง่ายและแม่นยํายิงขึ น 

นักจิตวิทยาจึงมักยืนยันเสมอว่าความสนใจและตั งใจจริงเป็นของคู่กับความจําเสมอ ดังสุภาษิตอังกฤษ

ทีว่า “The true art of memory is the art of attention. ” ซึงก็หมายถึงศิลปะแห่งความทรงจําอันแท้จริงก็

คือศิลปะแห่งความสนใจนั นเอง  นอกจากนี ยังสอดคล้องกับคํากล่าวของลัดดา ภู่เกียรติ(ลัดดา ภู่เกียรติ. 

2544: 22) ทีว่าการเรียนรูใ้นรูปแบบของโครงงานเป็นการจัดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ความชํานาญที

มีอยู่มาประยุกต์ได้อย่างเต็มที ส่งเสริมให้นักเรียนได้ตัดสินใจด้วยตนเองและมีส่วนร่วมในการคิดกิจกรรม

โดยการเป็นผู ้สร้างความรู้ บ้าง แทนทีจะเป็นผู ้รับความรู้แตเ่พียงฝ่ายเดียว ดังนั นจึงอาจกล่าวได้ว่ากิจกรรม

การสอนโดยใช้โครงงานนั นเป็นกิจกรรมทีช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านความจําของนักเรียนได้เป็น

อย่างดี 

             จากสภาพปัญหา สาเหตุ หลักการและเหตุผลดังกล่าวผู ้ วิจัยจึงสนใจทีจะนําวิธีการสอนแบบ

โครงงานมาดําเนินการทดลองเพือศกึษาผลการใช้วิธีการสอนแบบโครงงานเพือสร้างความคงทนในการ

เรียนรูคํ้าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั นประถมศึกษาปีที 3 โรงเรียนวัดตะกลํา เพือช่วยให้การ

จัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด และได้ผลเป็นทีน่าพอใจตามมาตรฐานการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระ

ภาษาต่างประเทศ 

 

ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 

           1.  เพือศึกษาผลสัมฤทธิในการเรียนรู้ คําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที 3 

โรงเรียนวัดตะกลํา กรุงเทพมหานคร ทีเรียนรู้ คําศัพท์โดยวิธีการสอนแบบโครงงาน 
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              2. เพือศึกษาผลของการใช้วิธีการสอนแบบโครงงานเพือสร้างความคงทนในการเรียนรู้ คําศัพท์

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที 3 โรงเรียนวัดตะกลํา กรุงเทพมหานคร 

 

ความสําคัญของการศึกษาค้นคว้า 

 ผลของการศึกษาค้นคว้าจะเป็นแนวทางสําหรับผู ้ สอนวิชาภาษาอังกฤษตามแนวการจัด

กระบวนการเรียนรู้ ทีเน้นผู ้ เรียนเป็นสําคัญ โดยใช้วิธีการสอนแบบโครงงานเพือสร้างความคงทนในการ

เรียนรูคํ้าศัพท์ภาษาอังกฤษของผู ้ เรียนสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 

 

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

                    1.1. ประชากรทีใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั งนี เป็นนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที 3 โรงเรียนวัด

ตะกลํา  กรุงเทพมหานคร จํานวน 5 ห้องเรียน นักเรียนจํานวน 127 คน 

                1.2 กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั งนี  เป็นนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที 3 โรงเรียน

วัดตะกลํา ทีได้มาโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย โดยการจับฉลากมา 1 ห้องเรียน จํานวน 33 คน 

 

           2. ระยะเวลาในการทดลอง ระยะเวลาในการทดลอง ผูวิ้จัยใช้เวลาทดลอง 5 สัปดาห์ สัปดาห์

ละ 4 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที รวม 20 คาบ ในภาคเรียนที 2  ปีการศึกษา 2552 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

                  1. ความคงทนในการเรียนรู้คําศพัท์ หมายถึง ความสามารถในการจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษที

เรียนรู้ ไปแล้วในด้านการสะกดคํา ความหมายของคํา และการใช้คําศัพท์ในประโยค ซึงวัดได้จากการทํา

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิด้านคําศัพท์ก่อนและหลังการทําโครงงานเป็นเวลา 2 สัปดาห ์

                   2. การสอนแบบโครงงาน หมายถึง การสอนทีใช้กิจกรรมทีส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาเรืองใด

เรืองหนึงทีตนสนใจและได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยครูเป็นผู ้ เสนอแนะหัวเรืองและกิจกรรม ซึงมีการวางแผน

และดําเนินงานตามขั นตอนดังนี  ขั นก่อนโครงงาน ขั นระหว่างโครงงานและขั นหลังโครงงานโดยดัดแปลง

จากรูปแบบการสอนแบบโครงงานภาษาองักฤษของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2544: 252) 

 

 



บทที  2 

เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

               ในการศึกษาค้นคว้า  เรืองผลของการใช้วิธีการสอนแบบโครงงานเพือสร้างความคงทนในการ

เรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที 3 นี  ผูวิ้จัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีที

เกียวข้องจากเอกสารและงานวิจัยในหัวข้อต่อไปนี 

               1.  เอกสารทีเกียวข้องกับการสอนคําศัพท์ภาษาอังกฤษ 

1.1 ความหมายของคําศัพท์ 

1.2 ความสําคัญของคําศัพท์ 

1.3 องค์ประกอบของคําศัพท์ภาษาอังกฤษ 

1.4 ประเภทของคําศัพท์ภาษาอังกฤษ 

1.5 วิธีการสอนคําศัพท์ภาษาอังกฤษ 

                2.  เอกสารทีเกียวข้องกับความจํา 

3.1 ความหมายของการจํา 

3.2 ชนิดความจําของมนุษย์ 

3.3 ทฤษฎีความจํา 

3.4 ปัจจัยทีมีผลต่อความจํา 

3.5 ความคงทนและการวัดความคงทนในการเรียนรู ้

3.6 การนําทฤษฎีความจํามาประยุกต์ในการเรียนการสอน 

  3. เอกสารทีเกียวข้องกับการสอนแบบโครงงาน 

2.1 ความหมายของการสอนแบบโครงงาน 

2.2 ลักษณะการสอนแบบโครงงาน 

2.3 ประเภทของโครงงาน 

2.4 ขั นตอนการสอนแบบโครงงาน 

2.5 การวัดและประเมินผลโครงงาน 

2.6 งานวิจัยทีเกียวข้องกับการสอนแบบโครงงาน 
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1. เอกสารทีเกียวข้องกับการสอนคําศัพท์ภาษาอังกฤษ 
           1.1 ความหมายของคําศัพท์ 

คําศัพท์ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2525 หมายถึง กลุ่มเสียง เสียงเสียงพูด  

หรือลายลักษณอ์ักษรทีเขียนหรือพิมพ์ขึ นเพือแสดงความคิดเป็นคํา หรือคํายากทีต้องแปล (พจนานุกรม

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.2525: 853) 

 คําศัพท์ คือ กลุ่มเสียงทีมีความหมาย แบ่งออกได้เป็นหลายประเภทขึ นอยู่กับหลกัเกณฑ์ที

แตกต่างกันออกไป เช่น แบ่งตามรูปคําหรือแบ่งตามลักษณะการนําไปใช้ เป็นต้น (วรรณพร ศิลาขาว.  

2538: 12) 

               คําศัพท์ คือ คําเดียวหรือกลุ่มคําหรือกลุ่มเสียงกลุ่มหนึง ซึงมีความหมายให้รู้ ว่าคืออะไร  

(สังเวียน  สฤษดิกุล. 2521: 46) 

               สรุปได้ว่า คําศัพท์ หมายถึง กลุ่มคํา กลุ่มเสียง เสียงพูด ทีมีทั งความหมายทั งในภาษาพูดและ

ภาษาเขียน สามารถแบ่งประเภทได้จากรูปคําหรือลักษณะการนําไปใช้ 

 

 1.2  ความสําคัญของคําศัพท์ 

 ในการเรียนภาษานั น  ความรู้ในเรืองคําศัพท์เป็นสิงสําคัญเพราะคําศัพท์ถือเป็นพื นฐานของการ

เรียนภาษาในด้านต่างๆ  มีผู ้กล่าวถึงความสําคัญของคําศัพท์ไว้ดังนี 

ศิริวรรณ โสภิตภักดีพงษ์. 2544: 7 อ้างอิงจาก; (Stewich: 1972) กล่าวว่า ในการเรียนภาษานั น

การเรียนรู้ คําศัพท์ของภาษาใหม่ถือว่าเป็นเรืองทีสําคัญมาก  ความสําเร็จในการเรียนภาษาต่างประเทศ

ส่วนหนึงนั น ขึ นอยู่กับความสามารถในการใช้องค์ประกอบของภาษาซึงประกอบด้วยเสียง  โครงสร้าง

ไวยากรณ์และคําศัพท์  ซึงองค์ประกอบทั งสามประการนี   จะช่วยให้ผู ้ เรียนสามารถเข้าใจเรืองทีผู ้อืนพูด  

และสามารถพูดให้ผู ้ อืนเข้าใจได้  คําศัพท์จึงนับว่าเป็นหัวใจสําคัญอย่างหนึงในการเรียนภาษา  โดยถือว่า

ผู ้ เรียนได้เรียนรู้ ภาษาต่างประเทศเมือ 

 1.  ได้เรียนรู้ ระบบเสียง  คือ  สามารถพูดได้ดีและสามารถเข้าใจได้ 

 2.  ได้เรียนรู้ และสามารถใช้ไวยากรณ์ของภาษานั น ๆ  ได้ 

 3.  ได้เรียนรู้ คําศัพท์จํานวนมากพอสมควร  และสามารถนําไปใช้ได้ 
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 สําเนา  ศรีประมงค์.2547: 6  อ้างอิงจาก; (Ghadessy: 1998)ให้ความเห็นว่าการสอนคําศัพท์มี

ความสําคัญยิงกว่าการสอนโครงสร้างไวยากรณ์ เพราะคําศัพท์เป็นพื นฐานของการเรียนภาษา  หากผู ้เรียน

มีความรู้ เกียวกับคําศัพท์  ก็สามารถนําคําศัพท์สร้างเป็นหน่วยทีใหญ่ขึ น   เช่น วลี  ประโยค  เรียงความ  

แต่หากไม่เข้าใจคําศัพท์  ก็ไม่สามารถเข้าใจหน่วยทางภาษาทีใหญ่กว่าได้เลยในบรรดาองค์ประกอบ

ทั งหลายของภาษา “คํา” เป็นสิงทีเรารู้ จักมากทีสุด  ภาษาก็คือ  การนําคํามารวมกัน  

(a language is a collection of word) นันเอง 

 วรรณพร  ศิลาขาว (2538: 15)  ให้ความเห็นว่าคําศัพท์เป็นหน่วยพื นฐานทางภาษาซึงผู ้ เรียน

จะต้องเรียนรู้ เป็นอันดบัแรก  เพราะคําศัพท์เป็นองค์ประกอบทีสําคัญในการเรียนรู้   และฝึกฝน 

 สรุปได้ว่า  คําศัพท์เป็นพื นฐานทีสําคัญในการเรียนภาษา  และเป็นส่วนหนึงขององค์ประกอบ

ทางภาษาทีผู ้ เรียนสามารถนํามาสร้างเป็นหน่วยใหญ่ขึ นได้  เช่น  วลี  ประโยค  เป็นต้น 

 

 1.3  องค์ประกอบของคําศัพท์ภาษาอังกฤษ 

   การศึกษาองค์ประกอบของคําศัพท์ภาษาอังกฤษนั น  เป็นสิงทีทําให้นักเรียนเข้าใจคําศัพท์คํา

หนึง ๆ ว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง  นักการศกึษาได้กล่าวถึงองค์ประกอบทีสําคัญของคําศัพท์ไว้ดังนี 

 ศิธร   แสงธนู  และ  คิด  พงศ์ทัต  (2521: 35 – 41) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบทีสําคัญของคําศัพท์

ว่าต้องมีองค์ประกอบ  ดังนี 

 1.  รูปคํา (Form)  ได้แก่ รูปร่างหรือการสะกดตัวของคํานั น  ๆ

 2.  ความหมาย (Meaning) ได้แก่ ความหมายของคํานั นๆ หากจะกล่าวโดยละเอียดแล้ว  

คําศัพท์หนึงๆ  จะมีความหมายแฝงอยู่ถึง 4 นัยด้วยกัน  คือ 

 2.1  ความหมายตามพจนานุกรม(Lexical Meaning) ได้แก่ ความหมายตามพจนานุกรม  

สําหรับภาษาอังกฤษคําหนึงๆ มีความหมายหลายอย่าง บางคําอาจใช้ในความหมายแตกต่างกันนับร้อย  

ทําให้บางคนเข้าใจความหมายทีแตกต่างกันออกไป  หรือความหมายทีตนไม่ค่อยรู้ จักนั นเป็น  “สํานวน”  

ของภาษา 

 เช่น He  went  to his  house. (บ้านทีเป็นทีอยู่อาศัย) 

  The  President  lives  in  the  White  House.  

(บ้านประจําตําแหน่งประธานาธิบดี) 

      2.2  ความหมายทางไวยากรณ์ (Morphological  Meaning) คําศัพท์ประเภทนี   เมืออยู่ตาม

ลําพังโดดๆ  จะเดาความหมายได้ยาก  เช่น “S” เมือใช้ต่อท้ายคํานาม hat, pens จะแสดงความหมายเป็น
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พหูพจน์  หรือเมือนําไปต่อท้ายคํากริยา  เช่น  walks  ในประโยค She  walks  home. ก็จะมีความหมายวา่  

การกระทํานั นทําอยู่เป็นประจํา  เป็นต้น 

      2.3  ความหมายจากการเรียงคํา(Syntactic Meaning) ได้แก่ ความหมายทีเปลียนแปลงไป

ตามการเรียงลําดับคํา เช่น boathouse หมายถึง อู่เรือ  แตกต่างกับ houseboat  หมายถึง  เรือทีทําเป็น

บ้าน 

      2.4  ความหมายตามเสียงขึ นลง (International  Meaning) ได้แก่ ความหมายของคําที

เปลียนแปลงตามเสียงขึ นลงทีผู ้พูดเปล่งเสียงออกมาไม่ว่า  จะเป็นเสียงทีมีพยางค์เดียว  หรือมากกว่าเชน่  

Fire กับ Fire คําแรกเป็นการบอกเล่า (ทีอาจทําให้ผู ้ฟังตกใจมากหรือน้อย  แล้วแต่นํ าหนักของเสียงทีเปล่

ออกมา) ส่วนคําหลังเป็นคําถามเชิงไม่แน่ใจจากผู ้ ฟัง 

 3. ขอบเขตของการใช้คํา  (Distribution) จําแนกออกเป็น 

      3.1  ขอบเขตทางด้านไวยากรณ์  เช่น  ในภาษาอังกฤษการเรียงลําดับคํา(Word Order) 

ตําแหน่งของคําในประโยคทีแตกต่างกันจึงทําให้คํานั นความหมายแตกต่างกันออกไป ดังประโยค

ดงัต่อไปนี 

  This man is brave. (คํานาม) แปลว่า ผู ้ชาย 

  They man the ship. (คํากริยา) แปลว่า บังคับ 

        3.2  ขอบเขตของภาษาพูดและภาษาเขียน  คําบางคําใช้ในภาษาพูดเท่านั น  แต่คําบาง 

คําใช้ในภาษาเขียนโดยเฉพาะ 

    3.3  ขอบเขตของภาษาในแต่ละท้องถิน  การใช้คําศัพท์บางคํามีความหมายแตกต่างกันไป

ในแต่ละท้องถิน  และแม้แต่ในประเทศเดียวกันก็ยังมีภาษาท้องถินทีแตกต่างกันไป 

 กล่าวโดยสรุป  องค์ประกอบของคําศัพท์ภาษาอังกฤษมี  3  ประการ  คือ  รูปคํา ความหมายและ  

ขอบเขตของการใช้คํา  ในด้านของความหมาย  นอกจากจะมีความหมายตามพจนานุกรมแล้วยังมี

ความหมายทางไวยากรณ์  ความหมายการเรียงคํา  และความหมายจากการออกเสียงขึ น  -  ลงของคําพูด  

ส่วนในด้านของขอบเขตของการใช้คํา  แบ่งออกเป้นขอบเขตของการเรียงลําดับคํา  ขอบเขตของภาษาพูด

และภาษาเขียน  และขอบเขตของภาษาในแต่ละท้องถิน 

 

 1.4  ประเภทของคําศัพท์ภาษาอังกฤษ 

 ประเภทของคําศัพท์แบ่งได้เป็นหลายประเภท ศิธร แสงธนู และคิด พงศ์ทัต (2521: 37– 38) ได้

แบ่งคําศัพท์ออกเป็น 2 ประเภท  คือ   
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 1.  คําศัพท์ทีมีความหมายในตัวเอง (Content  Word) คือ คําศัพท์ประเภททีเราอาจความหมาย

ได้โดยไม่ขึ นอยู่กับโครงสร้างของประโยค  เป็นคําทีมีความหมายตามพจนานุกรม  เช่น dog, box, pen 

เป็นต้น 

 2.  คําศัพท์ทีไม่มีความหมายแน่นอนในตัวเอง (Function Words) หรือเราเรียกกันว่าคําการยะ 

Article, Preposition, etc คําประเภทนี มีใช้มากกว่าคําประเภทอืน เป็นคําทีไม่สามารถสอนแปล

ความหมายได้  แต่ต้องอาศัยการสังเกต  และการฝึกการใช้โครงสร้างต่าง ๆ จึงจะเกิดประโยชน์ 

 นอกจากนี  สุไร  พงษ์ทองเจริญ (2526: 149) ได้แบ่งประเภทของคําศัพท์ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 1.  Active Vocabulary คือ คําศัพท์ทีนักเรียนควรจะใช้เป็นและใช้ได้อย่างถูกต้องคําศัพท์เหล่านี

ใช้มากในการฟัง  พูด  อ่านและเขียน  เช่นคําว่า important, necessary, consist เป็นต้นคําศัพท์

เหล่านี เมือผู ้ เรียนเรียนในระดับสูงขึ น  ครูจะต้องฝึกบ่อยๆ  ซํ า ๆ จนนักเรียนสามารถนําไปใช้ได้ถูกต้อง 

 2. Passive Vocabulary คือ คําศัพท์ทีควรจะสอนให้รู้ แต่ความหมายและการออกเสียงเท่านั น  

ไม่จําเป็นจะต้องฝึก คําศัพท์ประเภทนี  เช่น คําว่า elaborate, fascination, contrastive เป็นต้น  

คําศัพท์เหล่านี เมือผู ้เรียนเรียนในระดับสูงขึ น ก็อาจจะกลายเป็นคําศัพท์ประเภท Active vocabulary  

 กล่าวโดยสรุป  คําศัพท์ในภาษาอังกฤษสามารถแบ่งประเภทได้จากความหมายของคําคือ  คําที

มีความหมายในตัวเอง  และคําทีไม่มีความหมายในตัวเอง นอกจากนี ยังสามารถแบ่งตามประเภทการ

นํามาใช้  คือ  คําศัพท์ทีนักเรียนควรจะใช้เป็นและใช้ได้อย่างถูกต้อง  และคําศัพท์ทีควรจะสอนให้รู้ แต่

ความหมายและการออกเสียงเท่านั น 

 

 1.5  หลักการเลือกคําศัพท์ภาษาอังกฤษเพือนํามาสอน 

 การเลือกคําศัพท์ภาษาอังกฤษนั น  ควรเลือกคําศพัท์ทีใกล้ตัวนักเรียนและมีการฝึกซํ าจนผู ้ เรียน

สามารถนําคําศัพท์ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 

 วรรณพร ศิลาขาว.2538: 13 – 14 อ้างอิงจาก; (Mackey.1976: 176 – 190) ได้ให้ความเห็น

เกียวกับหลักการในการเลือกคําศพัท์มาสอนนักเรียนดังนี 

 1.  คําศัพท์ทีปรากฏบ่อย หมายถึง  คําศัพท์ทีปรากฏบ่อยในหนังสือ  เป็นคําศัพท์ทีนักเรียนต้อง

รู้ จัก  จึงจําเป็นต้องนํามาสอนเพือให้นักเรียนรู้   และใช้ได้อย่างถูกต้อง 

 2.  อัตราความถีของคําศัพท์จากหนังสือต่างๆ สูง หมายถึง จํานวนหนังสือทีนํามาใช้ในการนับ

ความถี ยิงใช้หนังสือจํานวนมากเท่าไหร่ บัญชีความถียิงมีคุณค่ามากเท่านั นเพราะคําทีจะหาได้จากหลาย
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แหล่ง ย่อมมีความสําคัญมากกว่าคําทีจะพบเฉพาะในหนังสือเล่มใดเล่มหนึงอย่างเดียว แม้ว่าความถีของ

คําศัพท์ทีพบในหนังสือเล่มนั น ๆ จะมีมาก็ตาม 

 3. สถานการณ์หรือสภาวะในขณะนั น คําศัพท์ทีเลือกมาใช้ไม่ได้ขึ นอยู่กับความถีเพียงอย่างเดียว  

ต้องพิจารณาถึงสถานการณ์ด้วย 

 4. คําทีครอบคลุมคําได้หลายอย่าง หมายถึง คําทีสามารถครอบคลุมความหมายได้หลายอย่าง  

หรือสามารถใช้คําอืนแทนได้ 

 5.  คําทีเรียนรู้ ได้ง่าย หมายถึง คําทีสามารถเรียนรู้ ได้ง่าย เช่น คําทีคล้ายกับภาษาเดิมมี

ความหมายชัดเจน สั น จําง่าย 

 หลักการดังกล่าวสอดคล้องกับ ศิริวรรณ  โสภิตภักดีพงษ์.2544: 11 อ้างอิงจาก; (Lado.1986: 

119 - 120) เป็นส่วนใหญ่ เว้นบางข้อทีลาโดได้เสนอไว้เพิมเติม  ดังนี 

 1.  ควรเป็นคําศัพท์ทีมีความสัมพันธ์กับประสบการณ์และความสนใจของผู ้ เรียน 

 2.  ควรมีปริมาณของตัวอักษรในคําศัพท์เหมาะสมกับระดับอายุ  และสติปัญญาของผู ้ เรียน เช่น  

ในระดับประถมศึกษาตอนต้น  ก็ควรนําคําศพัท์สั น ๆ มาสอน 

 3.  ไม่ควรมีคําศัพท์มากเกินไปหรือน้อยเกินไปในบทเรียนหนึงๆ แต่ควรเหมาะสมกับวุฒิภาวะ

ทางสติปัญญาของผู ้ เรียน 

 4.  ควรเป็นคําศัพท์ทีนักเรียนมีโอกาสนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน เช่น นําไปพูดสนทนาหรือพบเห็น

คําศัพท์นั นตามป้ายโฆษณา  เป็นต้น 

 กล่าวโดยสรุป  การเลือกคําศัพท์เพือนํามาสอนผู ้ เรียนนั น  ควรเป็นคําศัพท์ทีอยู่ใกล้ตัวและเป็น

คําศัพท์ทีปรากฏบ่อย นอกจากนี คําศัพท์ทีจํานํามาสอนนั นต้องเหมาะสมกับวัยและระดับความสามารถ

ของผู ้ เรียน  อีกทั งยังสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 

 

 1.6  วิธีการสอนคําศัพท์ภาษาอังกฤษ 

 สุไร  พงษ์ทองเจริญ (2526: 117) จากหนังสือวิธีสอนภาษาอังกฤษสําหรับผู ้ เริมเรียนได้เสนอแนะ

ลําดบัขั นในการสอนคําศพัท์  ดังนี 

 1.  พิจารณาความยากงา่ยของคํา  ครูควรพิจารณาว่าคํานั นๆ  เป็นคําศัพท์ยากหรือคําศัพท์ง่าย

หรือเป็นคําศัพท์ทีมีปัญหา  ทั งนี เพือจะได้แบ่งแยกหาวิธีในการสอน  และทําการฝึกให้เหมาะสมกับคําศัพท์

นั น  ๆ
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 2..  ฝึกการออกเสียงคําศพัท์ใหม่  ครูเขียนคําศัพท์ใหม่ลงบนกระดาน  อ่านให้นักเรียนฟังก่อน

และให้นักเรียนออกเสียงตามพร้อมทั งแก้ไขถ้านักเรียนออกเสียงผิด 

 3.  การสอนความหมาย  ให้นักเรียนตีความหมายจากภาษาอังกฤษโดยตรง  ควรหลีกเลียงการ

ใช้ภาษาไทย  โดยอาจจะใช้อุปกรณ์ช่วย  เช่น  แผนภูมิ  รูปภาพ  ของจริง  หรือแสดงกิริยาท่าทางประกอบ

เพือให้นักเรียนเข้าใจความหมายอย่างเด่นชัดขึ น 

 สําหรับกลวิธีในการสอนความหมายของคํา เพือหลีกเลียงการใช้ภาษาไทยในการสอนนั นมี

วิธีการหลายแบบทีครูจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจความหมายของคําจากภาษาอังกฤษโดยตรงดังต่อไปนี 

 1.  ใช้คําศัพท์ทีนกัเรียนรู้ จัก หรือจากสิงแวดล้อมของนักเรียนมาผูกกับประโยค เพือเชือมโยงไปสู่

ความหมายของคําศัพท์ใหม ่

 2.  ใช้ประโยคของคําศัพท์เก่า  เมือมีความหมายเหมือนกันหรือตรงกันข้ามกับคําศัพท์ใหม่ 

 3.  สอนคําศัพท์ใหม่  โดยการกําจัดความหมายง่าย  ๆ

 4.  ใช้ภาพหรือของจริงประกอบการอธิบายความหมาย  อุปกรณ์ประเภทนี มาใช้ง่ายๆ  เช่นของที

อยู่รอบห้อง เครืองแต่งตัว หรือส่วนต่างๆ ของร่างกาย หรืออาจใช้ภาพลายเส้น การ์ตูนเขียนภาพบน

กระดานดําได้ อุปกรณ์เหล่านี จะช่วยในการแสดงความหมายชัดเจนโดยไม่ต้องใช้คําแปลประกอบ 

 5.  การแสดงท่าทาง ครูใช้การแสดงท่าทางประกอบการแสดงความหมายคําได้ 

 6.  การใช้ปริบทหรือสอนให้เดาความหมายจากประโยค 

 นอกจากนี   ควรฝึกใช้คําศัพท์ในรูปประโยคเสมอ  อย่าฝึกคําศัพท์เดียวๆ   และรูปประโยคทีนํามา

ฝึกควรเป็นประโยคทีถูกต้อง และใช้ได้ในสถานการณ์จริง ประโยคทีนํามาใช้ต้องเป็นประโยคทนีักเรียนรู้จัก

แล้ว  อย่าสอนคําศพัท์ใหมใ่นรูปแบบประโยคใหม่ ครูควรหาวิธีเสริมคําศัพท์โดยใช้วิธีการฝึกต่างๆ เช่น 

 1.  หาคําศัพท์ทีมีความหมายเหมือนกัน 

 2.  หาคําศัพท์ทีมีความมายแตกต่างกัน 

 3.  หาคําศัพท์ทีมาจากรากเดียวกัน 

 4.  หาคําศัพท์ทีมีความหมายอยู่ในกลุ่มเดียวกัน 

 5.  ศึกษาชนิดของคํา (Parts of speech) 

 6.  ฝึกการเติมวิภัตติปัจจัย (prefix and suffix) เข้าไปในคําทีนักเรียนรู้ จักแล้ว 
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 ศิริวรรณ โสภิตภักดีพงษ์. 2544: 12 อ้างอิงจาก; ( Finochiaro1964: 45- 57) ได้กล่าว 

ถึงวิธีการสอนคําศัพท์ดังนี 

 1.  เด็กในระยะเริมเรียน  ควรจะได้เรียนการออกเสียงอย่างถูกต้องและสามารถเรียงคําเป็น

ประโยคในการพูดได้อย่างมันใจและถูกต้อง คําทีไม่มีความหมายในตนเอง(function word) เช่นคําบุพบท  

to, for และอืนๆ ควรให้ฝึกในโครงสร้างประโยคคล่องแคล่ว 

 2.  ทบทวนคําศัพท์เก่า เมือพบในโครงสร้างประโยคใหม่  แต่สิงทีจําเป็นสอนการออกเสียงใหม่ใน

โครงสร้างของประโยคใหม ่

 3.  คําศพัท์ทีเด็กสนใจหรืออยู่ในหัวข้อทีจะเรียนไม่จําเป็นต้องเรียนทีเดียวหมด 

 4.  คําศัพท์ทีเด็กควรจะเป็นคําศัพท์ทีเด็กต้องการ  เพือใช้ในชีวิตประจําวันของเด็ก 

 5.  โดยทัวไปในระยะเริมแรก ควรเรียนคําศัพท์ใหม่ 3 - 5 คํา และควรเพิมขึ นในระดับสูงต่อไป 

 6.  คําศัพท์ใหม่ 3 - 5 คําหมายถึง การฝึกในแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมและการใช้โครงสร้างประโยค

ในโครงสร้างเดิมทีเรียนมา เช่น คํา hospital ถ้านักเรียนรู้ จักประโยค I  went to the store. ก็สามารถสร้าง

ประโยคใหม ่I went to the hospital. และเด็กควรจะใช้คําใหม่ในทักษะอืนๆ เช่น ฟัง พูด อ่าน เขียน หรือ

กิจกรรมอืน ๆ 

 7.  ในการเลือกคําศัพท์ทีสําคัญประการหนึง คือ เป็นคําทีเจ้าของภาษาใช้พูดอย่างแท้จริง และ

ควรตั งคําถามอยู่เสมอว่านักเรียนจะพูดอย่างไร 

 8.  สิงทีจําเป็นในการเลือกคําศัพท์ คือ ศัพท์ใหม่ในสิงทีใกล้ตัว สามารถใช้ในชีวิตประจําวัน 

 9.  ในระยะเริมแรก คําทีสอนควรมีภาพประกอบหรือการแสดงง่ายๆ ซึงเด็กใช้คําเหล่านีในการ

เรียนสิงทียากต่อไป 

 สมยศ  เม่นแย้ม (2543: 47) ได้กล่าวถึงวิธีการสอนคําศัพท์แบบต่างๆ ดังนี 

 1.   สอนโดยใช้อุปกรณ์ 

 2.   อธิบายศัพท ์

 3.   สอนคําเหมือน 

 4.   สอนคําทีมีความหมายตรงข้าม 

 5.   แสดงท่าทาง 

 6.   แสดงคําต่างๆ โดยใช้หลายๆ วิธี 

 7.   การแปล 
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 จากทีกล่าวมาสรุปได้ว่า ในการสอนคําศัพท์นั น ครูควรใช้สือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพือสอนให้ 

นักเรียนรู้ จักการออกเสียงคํา  การสะกดคํา  และการนําคําศัพท์ไปใช้ในรูปประโยคได้ถูกต้อง 

 

2. เอกสารทีเกียวข้องกับการจํา 
 2.1   ความหมายของการจํา 

 ความจําและการเรียนรู้มีความหมายเกียวข้องกันอยู่เสมอ  เพราะสิงทีแสดงให้รู้ ว่ามีการเรียนรู้ สิง

ใดมาบ้างก็ย่อมต้องแสดงให้เห็นว่าสามารถจําสิงเหล่านั นได้ดีเพียงไร  มีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้

ความหมายของการจําไว้ดังต่อไปนี 

 สุจริต  ถาวรสุข  (2512: 25) ได้กล่าวว่า ความจํา หมายถึง ความสามารถทีระลึกได้ สิงใดทีเราได้

พบผ่านไปแล้ว  ไม่วา่ในรูปแบบใด ๆ หากต่อมาระลึกได้ ก็เรียกว่า จําได้ ถ้าระลึกได้มาก เรียกว่าจําได้มาก  

ระลึกได้น้อย  เรียกว่า จําได้น้อย 

 สุชา  จันทร์เอม (2515: 161) ได้กล่าวว่า ความจําเป็นขบวนการทางจิตใจหมายถึงเราเคยเห็น

หรือเคยเรียนรู้ ลักษณะบางอย่างของสิงนั น แล้วยังคงมีสิงทีเรียนรู้ มาแล้วเหลืออยู่ ดังนั นความจําอาจ

หมายถึงความสามารถในการแสดงให้เห็นว่า ผู ้นั นได้เรียนรู้ สิงใดมาบ้าง 

 จากเอกสารเกียวกับความหมายของการจํา สรุปได้ว่า การจํา หมายถึง ความสามารถในการ

ระลึกถึงสิงทีเคยเรียนรู้  เคยประสบมาแล้วซึงเกียวข้องกับความสามารถในการเรียนรู้ ของแต่ละบุคคล 

 

 2.2  ชนิดของความจําของมนุษย์ 

 (ชัยพร  วิชชาวุธ. 2540: 39 อ้างอิงจาก; (Atkinson and Shiffrin.1997) ได้แบ่งความจําของ

มนุษย์ออกเป็น  3 ชนิด  ดังนี   

 1.  ความจําจากการรู้ สึกสัมผัส  (Sensory Memory) หมายถึง  การคงอยู่ของความรู้ สึกสัมผัส

หลังจากเสนอสิงเร้าสิ นสุดลง  การสัมผัสด้วยอวัยวะรับสัมผัสทั ง  5 ได้แก่  หู  ตา  จมูก  ลิ น และ  ผิวหนัง  

หรือส่วนใดส่วนหนึง 

 2.  ความจําระยะสั น  (Shot – Term Memory) เขียนย่อว่า  STM  คือคามจําหลังการเรียนรู้ เป็น

ความจําเป็นทีคงอยู่ในระยะเวลาสั น ๆ ทีตั งใจจดจ่อต่อสิงนั นเท่านั น  เมือไม่ได้ใส่ใจในสิงเหล่านั นแล้ว

ความจําก็จะเลือนหายไป 

 3.  ความจําระยะยาว (Long – Term – Memory) เขียนย่อว่า  LTM  หมายถึง ความจําทีคงทน

ถาวรมากกว่าความจําระยะสั น  ไม่ว่าจะทิ งระยะไว้เนินนานพียงใด  ถ้าเมือต้องการรื อฟืนความจํานั นๆ จะ
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ระลึกออกมาได้ทันทีและถูกต้อง ระบบความจําระยะยาวนีเป็นระบบความจําทีมีคุณค่ายิง เป็นความหมาย

หรือความเข้าใจในสิงทีตนรู้ สึก  เป็นการตีความ  จึงขึ นอยู่กับประสบการณ์เดิม ความสนใจและความเชือ

ของแต่ละคน 

 

 2.3  ทฤษฎีความจํา 

 แอคคินสัน และซิฟฟริน (ชัยพร วิชชาวุธ.2540: 71-72; อ้างอิงจาก Atkinson and Shiffrin.  

1997) ได้กล่าวถึงทฤษฎีความจําสองกระบวนการ ซึงมีใจความว่า ความจําระยะสั น  เป็นความจําชัวคราว  

สิงใดก็ตามถ้าอยู่ในความจําระยะสั น  ต้องได้รับการทบทวนทุกสิงทีเข้ามาอยู่ในความจําระยะสั น  ดังนัน

จํานวนสิงของทีเราจะจําได้ในความจําระยะสั นจึงมีจํากัด เช่น ถ้าเป็นชือคนเราอาจทบทวนได้เพียง 3 ถึง  

4  ชือในช่วงระยะเวลาหนึง  การทบทวนช่วยป้องกันไม่ให้ความจําสลายตัวไปจากความจําระยะสั น  และ

สิงใดก็ตามถ้าอยู่ในความจําระยะสั นเป็นระยะเวลานานยิงนานเท่าใด  สิงนนัก็จะมีโอกาสฝังตัวใน

ความจําระยะยาวมากยิงขึ น  ถ้าเราจําสิงใดไว้ในความจําระยะยาวสิงนั นก็จะติดอยู่ในความจําตลอดไป  

กลายเป็นความจําทีถาวรซึงสามารถทีจะรื อฟืนขึ นมาได้  ซึงความจําระยะยาวทีกล่าวถึงในทฤษฎีความจํา

สองกระบวนการคือ  ความคงทนในการเรียนรู้ นันเอง ส่วนระยะเวลาทีความจําระยะสั นจะฝังตัวกลายเป็น

ความจําระยะยาว  หรือความคงทนในการจํานั น  จะใช้เวลาประมาณ 14 วัน หรือ 2 สัปดาห์ 

 กาเย่  (สําเนา ศรีประมงค์. 2547: 17 อ้างอิงจาก Gagne.1994: 27 - 36) ได้อธิบายขั นตอนของ

กระบวนการเรียนรู้ และจําพอสรุปได้ ดังนี 

 1.  การจูงใจ  เป็นการชักจูงให้ผู ้ เรียนอยากเรียนรู ้

 2.  การทําความเข้าใจ  เป็นขั นทีผู ้เรียนสามารถเข้าสถานการณ์ทีเป็นสิงเร้า 

 3. การเรียนรู้ ปรุงแตง่สิงทีเรียนรู้ ไว้เป็นความจํา ขั นนี จะมีการเปลียนแปลงเป็นความสามารถ

อย่างใหม่เกิดขึ น 

 4.  ความสามารถในการสะสมสิงเร้าเก็บไว้ในความจํา ขั นนี เป็นการนําสิงทีเรียนรู้ ไปเก็บไว้ใน

ส่วนขอความจําช่วงเวลาหนึง  

 5.  การรื อฟืน  ขั นนี เป็นการเอาสิงทีเรียนรู้ ไปแล้วและเก็บเอาไว้นั น ออกมาใช้ในลักษณะของการ

กระทําทีสังเกตได้ 

 6.  การสรุปหลักการ ขั นนี เป็นความสามารถทีใช้ในสิงทีเรียนรู้ ไปแล้วไปประยุกต์กับสิงเร้าใหม่ที

ประสบมา 

 7.  การลงมือปฏิบัติ เป็นการแสดงพฤติกรรมทีแสดงออกถึงการเรียนรู ้
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 8.  การสร้างผลย้อนกลับ  ขั นนี ผู ้ รับทราบผลการเรียนรู้  ถ้าขั นทําความเข้าใจและการเรียนรู้ ไม่ดี 

ขั นการจําก็จะลดลงหรือจําไม่ได้เลยจากกระบวนการการเรียนรู้ แสดงให้เห็นว่าคนเราจะจําสิงทีเรียนมา

ได้มากน้อยเพียงใดขนึอยู่กับกระบวนการเรียนรู้  ว่าจะช่วยให้เกิดความจําระยะยาวแก่ผู ้ เรียนได้ดีเพียงใด

นั นขึ นอยู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี  คือ 

      1.  การจัดบทเรียนให้มีความหมาย  เช่น  

  1.1  การสร้างสือสัมพันธ์   

  1.2  การจัดระบบไว้ล่วงหน้า  

  1.3  การจัดลําดับขนั  

  1.4  การจัดเข้าหมวดหมู่   

       2.   การจัดสถานการณ์การเรียนรู้   ซึงทําได้ดังนี 

  2.1  การนึกถึงสิงทีเรียนในขณะทีเรียนอยู่   

  2.2  การเรียนเพิมเติม   

  2.3  การทบทวนบทเรียน  

  2.4  การจําอย่างมีหลักเกณฑ์   

  2.5  การท่องจํา   

  2.6  การใช้จินตนาการ   

 นอกจากกิจกรรมส่งเสริมการจําดังกล่าวแล้ว  สุชา จันทร์เอม. (2542) ได้แนะนําวิธีเรียนทีทําให้

ลืมน้อยทีสุดพอสรุปได้ ดังนี 

 1.  พยายามทําให้สิงทีเรียนมีความหมาย  เพราะคนเราจะลืมสิงทีมีความหมายและความสําคัญ

ได้ยาก 

 2.  เรียนให้เกิดขั นทีจําได้หมด  เมือคิดสิงนี ในเวลาต่อไปยังจําได้มาก 

 3.  แยกแยะสิงทีเรียนเพือให้เห็นว่าแต่ละตอนมีความหมายอย่างไร  ถ้าเรียนไปโดยไม่พิจารณา

เหตุผลของแต่ละตอนจะทําให้ลืมง่าย 

 4.  ผู ้ เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้   ไม่ได้เพียงแต่รับฟังเฉยๆ  แต่ติดตามไปด้วย 

 5.  เมือเรียนจบไปแล้วตอนหนึง ๆ ควรพักสักครู่แล้วจึงเรียนต่อไป  ทําให้ความคิดไม่ปะปนกัน 

 6.  หมนัทบทวนในสิงทีเรียนไปแล้วบ่อยๆ จะทําให้จําแม่นยํายิงขึ น 
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 2.4  ปัจจัยที มีอิทธิพลต่อการจํา 

 การทีนักเรียนจะจดจําสิงทีได้เรียนรู้ หรือมีประสบการณ์ได้มากน้อยเพียงใดนั นขึ นอยู่กับปัจจัย

หลายประการ  ดังทีมีผู ้ให้ความคิดเห็นไว้คือ 

 อัจฉรา  สุขารมณ์. (2547: 72) ได้กล่าวถึงปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการจํา ดังนี 

 1.   สติปัญญา การจําจะเกียวกับสติปัญญามาก โดยเฉพาะความเข้าใจทางด้านภาษาและ

ความสามารถในการแก้ปัญหา  คนทีมีความสามารถในการแก้ปัญหาและความคิดริเริมต่างๆ ย่อมต้อง

เป็นผู ้ทีมีความจําดีด้วย 

 2.  ปฏิกิริยาทางอารมณ์  ซึงเกิดขึ นในประสบการณ์แต่ละอย่างจะมีผลต่อการจําด้วย เช่น สิงที

ทําให้ดีใจสุดขีดและเป็นทุกข์แสนสาหัส ย่อมจะทําให้จําได้เป็นเวลานาน 

  3.  ความสนใจ เรามีความสนใจอย่างหนึงย่อมจดจําเรืองนั นได้ไม่ยากนัก  สิงทีเราเห็นว่า

ปราศจากความสําคัญ  ถ้าไม่สนใจก็จะทําให้ลืมเรืองนั นเร็วขึ น 

 ถึงอย่างไรก็ตาม  การจําสิงต่างๆ ก็ย่อมมีการลืมไปบ้าง เพราะในแต่ละวันนั นมีการเรียนรู้ ในสิง

ต่าง ๆ มากมาย  ได้มีผู ้ศึกษาถึงการจําและการจําและการลืม พบว่า การจํานั นขึ นอยู่กับเวลาด้วยคือเมือ

เวลาผ่านไปนานเข้า  การจําก็จะลดลงหรือจํานวนทีจะลืมจะมากขึ น 

 กมลรัตน์   หล้าสุวงษ์  (2542: 254) ได้กล่าวถึงปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการจํา ดังนี 

 1.  ทัศนคติและความในใจ  ถ้าผู ้ เรียนมีทัศนคติทีดีต่อสิงใดและมีความสนใจจดจ่ออยู่กับสิงใดก็

จะทําให้จดจําสิงนั นได้อย่างแม่นยําและเป็นเวลานาน  ๆ

 2.  การฝึกฝน  ถ้าผูเ้รียนฝึกฝนทบทวนในสิงทีเรียนอยู่เสมอ  ก็ทําให้สามารถจดจําสิงนั นได้เป็น

เวลานาน 

 3.  ระยะเวลา  หากทิ งระยะหลังจากการเรียนรู้ ไปเป็นระยะเวลานาน ๆ ก็จะทําให้จําในสิงทีได้

เรียนรู้ ไปได้น้อยหรือบางครั งอาจลืมไปเลยก็ได้ 

 สรุปได้ว่า  ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการจํา  ได้แก่  สติปัญญา  ความสนใจ   ทัศนคติ  ระยะเวลา

หลังจากเกิดการเรียนรู้ และการฝึกฝนทบทวนสิงทีได้เรียนรู้มาแล้ว 

 

2.5 การวัดความคงทนในการเรียนรู้ 

ศศิธร  เจริญใจ.2550: 15 อ้างอิงจาก; (Adam, J.A.: 1969) ได้ให้ความหมายของความคงทนใน

การเรียนรู้  คือ การคงไว้ของผลการเรียนรู้  หรือความสามารถทีจะระลึกถึงสิงทีเรียนรู้ ไปแล้วได้ หลังจากทีได้

ทิ งระยะเวลาไว้แล้วระยะหนึง แสดงว่าความคงทนในการเรียนรู้ คําศัพท์ ก็คือ การทีผู ้เรียนสามารถนํา
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ความรู้ เกียวกับคําศัพท์ออกมาใช้ได้ แม้จะผ่านการเรียนรู้ ไปแล้วช่วงระยะเวลาหนึงก็ตาม ซึงอาจกล่าวได้

ว่า “ความคงทนในการเรียนรู”้ ก็คือ “การจํา” นันเอง 

 ผู ้ เรียนจะสามารถคงผลการเรียนรู้ภายหลังจากการเรียนรู้ สิงใหม่ ๆ ไปแล้วไว้ได้หรือไม่นั น  ได้มี

นักการศึกษากล่าวถึงวิธีวัดความคงทนในการเรียนรู้  ดังนี 

 กมลรัตน์  หล้าสุวงษ์ (2528 : 242-248) ได้กล่าวถึงการวัดความคงทนในการเรียนรู้ว่า เมือผู ้เรียน

ได้เรียนรู้ แล้วจะมีการคงไว้ซึงผลการเรียนรู้  หรือสามารถระลึกได้ต่อสิงเร้าทีเคยได้เรียนหรือมีประสบการณ์

รับรู้ มาแล้ว โดยจะทิ งไว้สักระยะหนึงแล้วจึงทําการวัด จึงเรียกว่า การวัดความคงทนในการเรียนรู้หรือการ

ทดสอบความจํา ซึงมีวิธีการวัดอยู่ 3 วิธี คือ  

1. การจําได้ (Remember)  เป็นการทดสอบความจํา โดยการปรากฏสิงเร้าทีเคยประสบมาแล้ว

ในอดีตปะปนกับสิงเร้าใหม่ ๆ แล้วให้ชีว่าสิงเร้าใดเป็นสิงเร้าเดิมได้ถูกต้อง 

2. การระลึกได้ (Recall)  เป็นการระลึกสิงทีเคยประสบในอดีตออกมาโดยไม่มีสิงเร้าทีเคย

ประสบมาปรากฏให้เห็น 

3. การเรียนซํ า (Relearning) หมายถึง การเรียนซํ าในสิงทีเคยเรียนรู้ มาแล้วและมาฝึกซํ า ๆหรือ

ทบทวนอีก การเรียนรู้ แบบนีมักใช้วัดด้วยเวลาหรือจํานวนครั ง  การวัดความจําโดยการเรียนซํ านี มีความไว

ในการวัดมากกว่าการจําได้และการระลึกได้ กล่าวคือ ความจําบางอย่างเหลือน้อยจนไม่อาจวัดได้ด้วย

วิธีการจําหรือการระลึก แต่เมือใช้วิธีการเรียนซํ าก็จะพบว่ายังมีความจําเหลืออยู่ เช่น เมือเยาว์วัยเราเรียนรู

การท่องอาขยานบทหนึงถึง 10 ครั ง จึงจําได้ ครั นโตขึ นเราคิดว่าลืมบทอาขยานนั นไปแล้ว แต่ถ้าต้องการ

เรียนรู้ ใหม่จะใช้ระยะเวลาในการท่องจําเพียง 5 นาที หรือน้อยกว่า 10 ครั ง ก็สามารถจําได้ 

 

 2.6   การนําทฤษฎีการจํามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 

 การทีจะช่วยให้นักเรียนเกิดความจําในการเรียนรู้ ได้นนัเป็นสิงทีครูจะต้องพิจารณาทฤษฎีการจํา

มาประยุกต์ในการเรียนการสอน  เพือให้เกิดประโยชน์ต่อตัวผู ้ เรียนมากทีสุด 

 อบรม  สินภิบาล. (ม.ป.ป: 142) ได้เสนอแนะวิธีการนําทฤษฎีการจํามาประยุกต์ใช้ในการเรียน

การสอนไว้ดังนี   

 1.  ควรจัดบทเรียนทีมีความหมายต่อเด็ก  ให้เด็กได้ทราบจุดประสงค์ในการเรียน 

 2.  ควรจัดประสบการณ์ตรงให้เด็กมากทีสุด  ควรใช้อุปกรณ์การสอนและให้เด็กมีส่วนร่วมในการ

เรียนการสอน 

 3.  ควรจัดการเรียนการสอนให้มีความแปลกใหม่น่าสนใจ 
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 4.  ควรจัดเนื อหาในการสอนให้เป็นตอน ๆ  ให้พอเหมาะอย่าให้มากเกินไป 

 5.  ควรให้เด็กมีเวลาพักผ่อนหลังจากการเรียนเรืองหนึง ๆ แล้ว 

 6.  ควรให้มีการทบทวนและฝึกอยู่เสมอและควรกระทําให้มากพอ 

 7.  ควรให้นักเรียนได้เข้าใจสิงทีสอนแจ่มแจ้งจริง ๆ  

 8.  จัดกระบวนการสอนให้เป็นหมวดหมู่   มีระเบียบ   มีความต่อเนือง 

 9.  ควรพิจารณาตารางสอนให้รอบคอบว่า   ควรจัดอย่างไร   เวลาใด 

 10.  ควรแนะนําวิธีการการเรียนรู้ ทีได้ผลดีให้แก่เด็ก 

 การทีช่วยให้เกิดความจําระยะยาวได้ดีขึ นนั น อเนกกุล กรีแสง(2522: 161– 172) ได้เสนอแนะให้

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี 

 1. การจัดบทเรียนให้มีความหมาย เป็นการจัดบทเรียนให้เป็นระเบียบเป็นหมวดหมู่ เกิด

ความหมายต่อผู ้ เรียนการจัดให้บทเรียนมีความหมาย อาจทําได้ดังนี 

      1.1  การสร้างสือสัมพันธ์ เป็นวิธีการสร้างความสัมพันธ์ทีมีความหมายเพือช่วยให้การจํา

บทเรียนทีขาดความหมาย 

      1.2  การจดัเป็นระบบไว้ล่วงหน้า เป็นการสรุปโครงสร้างหรือกระบวนการทีเกียวกับบทเรียน

ให้นักเรียนทราบก่อนการเรียนรู้ เนื อหาวิชาในตอนนั น  ๆ

      1.3  การจัดเป็นลําดับขั น เป็นการจัดบทเรียนให้เรียงลําดับตามขั นตอน การเรียนรู้ ในลําดับ

ขั นตํากว่าจะเป็นพื นฐานให้เรียนรู้ ขั นตอนทีสูงขึ นไปเป็นลําดับ 

      1.4 การจัดเข้าเป็นหมวดหมู่ เป็นการจําแนกประเภทของสิงทีต้องการให้จําเป็นหมวดหมู ่

 2.  การจัดสถานการณ์ช่วยการเรียนรู้ วิธีการทีช่วยให้ความจําระยะยาวดีขึ นอีกประการหนึง  

ได้แก่ การจัดสถานการณ์ให้ผู ้ เรียนมีโอกาสได้ทํากิจกรรมต่างๆ เกียวกับบทเรียนนั นมากขึ น ทั งในระหว่าง

การเรียนการสอนและภายหลังการเรียนการสอนแล้ว  การจัดสถานการณ์ช่วยการเรียนรู้ อาจทําได้ดังนี 

      2.1  การนึกถึงสิงทีเรียนในขณะทีกําลังฝึกฝนอยู่ หมายถึง การทบทวนบทเรียนภายหลังที

อ่านจบไปแต่ละครั ง 

      2.2  การเรียนเพิมขึ น หมายถึง การเรียนภายหลังจากทีจําบทเรียนนั นได้แล้วซึงจะเป็นผลให้

จําได้แม่นยําขึ นและจําได้นานขึ น 

      2.3  การทบทวนบทเรียน วิธีนี คล้ายคลึงกับการนกึถึงสิงทีเรียนในขณะทีฝึกฝน เพราะการนึก

ถึงก็เป็นการทบทวนเหมือนกัน 
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       2.4  การจําอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยการจัดคําต่างๆ ให้เป็นระเบียบเป็นหมวดหมู่ เป็นหมวด

เป็นหมู่ ก็จะจําได้ง่ายขึ น 

   2.5  การท่องจํา เป็นการท่องบทเรียนดังๆ  เพือช่วยความจํา 

 สรุปได้ว่าการทีจะช่วยให้นักเรียนเกิดความจําในการเรียนรู้ ได้นั น ครูจะต้องพิจารณาจัดบทเรียน

ให้มีความหมาย เป็นระบบ รวมถึงการจัดสถานการณ์การเรียนรู้ ให้ผู ้ เรียนได้ทํากิจกรรมตา่งๆ เพือให้เกิด

ประโยชน์ต่อตัวผู ้ เรียนมากทีสุด 

  

3. เอกสารทีเกยีวข้องกับการสอนแบบโครงงาน 
 3.1 ความหมายของโครงงาน 

 มีนักการศึกษาหลายท่านให้ความหมายของโครงงานไว้ดังนี 

 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2544: 238) ได้ให้ความหมายของโครงงานว่าหมายถึง

กิจกรรมทีเปิดโอกาสให้ผู ้ เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามความสามารถ ความถนัด  

และความสนใจ  โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการอืนใดไปใช้ในการศึกษาหา

คําตอบในเรืองนั นๆ  โดยมีครูคอยกระตุ ้น  แนะนําให้คําปรึกษาแก่ผู ้ เรียนอย่างใกล้ชิดตั งแต่การเลือกหัวข้อ

ทีจะศึกษาค้นคว้า  ดําเนินการวางแผน  กําหนดขั นตอนการดําเนินงานและการนําเสนอ  ผลงาน 

 สุวิทย ์ มูลคํา. (2543) ได้กล่าวถึงการเรียนรู้ ในรูปของโครงงานว่า มีนักศึกษาได้ให้ความหมาย

ของโครงงานไว้ดังนี 

 โครงงาน  คือ   กระบวนการแสวงหาคําตอบข้อสงสัยของผู ้ เรียน 

 โครงงาน  คือ  วิธีการเรียนรู้ ในเรืองทีนักเรียนสนใจเป็นกระบวกการและลึกซึ ง 

 โครงงาน คือ กระบวนการเรียนรู้ ทีผู ้ เรียนสนใจใคร่รู้ คําตอบด้วยตัวเองอย่างต่อเนืองหลังจากการ

เรียนรู้ เรืองใดเรืองหนึง 

 โครงงาน  คือ  การสอนให้นักเรียนรู้ จักวิธีทํางานวิจัยเล็ก ๆ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

 โครงงาน  เป็นกิจกรรมทีเปิดโอกาสให้นักเรียนได้นํากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในกระบวนการ

แสวงหาความรู้   หรือ  คิดด้วยตนเองเป็นงานวิจัยเบื องต้น 

 โครงงานเป็นกิจกรรมทีเน้นผู ้ เรียนเป็นสําคัญส่งเสริมให้คิดเป็น ทําเป็น แก้ปัญหาเป็น ไปใช้ใน

กระบวนการแสวงหาความรู้  หรือคิดด้วยตนเองเป็นงานวิจัยเบื องต้น 

 ลัดดา  ภู่เกียรติ. (2544:  47) กล่าวว่า โครงงานเป็นวิธีการเรียนรู้ ทีเกิดจากความสนใจใคร่รู้ ของ

ผู ้ เรียนทีอยากจะศึกษาค้นคว้าเกียวกับสิงใดสิงหนึง หรือหลายๆ สิงทีสงสัยและอยากรู้ คําตอบให้ลึกซึ ง
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ชัดเจน  หรือต้องการเรียนรู้ ให้มากขึ นกว่าเดิม โดยใช้ทักษะกระบวนการและปัญหาหลายๆ ด้าน มีวิธีการ

ศกึษาอย่างเป็นระบบและต่อเนือง  มีการวางแผนในการศึกษาอย่างละเอียดแล้วลงมือปฏิบัติตามแผนงาน

ทีวางไว้ จนได้ข้อสรุปหรือผลการศึกษาหรือคําตอบเกียวกับเรืองนั นๆ   

 จากความหมายของโครงงานทีกลา่วมาข้างต้น  สรุปได้ว่าโครงงานเป็นกระบวนการเรียนรู้ ในเรือง

ใดเรืองหนึงอย่างลึกซึ งในหัวข้อการเรียนรู้ ตามความสนใจของผู ้ เรียนเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม  ลักษณะ

สําคัญของโครงงานคือการเน้นทีการหาคําตอบให้แก่คําถาม และการลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองของ

ผู ้ เรียนผ่านกระบวนการต่างๆ  อย่างเป็นระบบ 

 

 3.2  ความหมายของโครงงานภาษาอังกฤษ 

 กุศยา แสงเดช. (2545: 92) ได้ให้คําจํากัดความว่าโครงงานภาษาอังกฤษเป็นกิจกรรมหรือ

ชิ นงานทีบ่งบอกถึงความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเป็นรูปธรรมของผู ้ เรียน กิจกรรมหรือชิ นงานนั นๆ 

เป็นผลมาจากการดําเนินการทํางานอย่างเป็นระบบ  ผู ้ เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองทุกขั นตอน 

สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ. (2542) ได้ให้ความหมายของโครงงาน

ภาษาอังกฤษว่าเป็นประสบการณ์การเรียนเป็นผู ้ เลือกเรืองทีต้องการจะศึกษาและกําหนดวิธีการเรียนรู้

ด้วยตนเองด้วยวิธีการและแหล่งการเรียนรู้ ทีหลากหลาย 

 ดังนั นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทีมีประสิทธิภาพและทําให้ผู ้ เรียนเกิดจากการเรียนรู้ ที

แท้จริงนั นผู ้ เรียนควรจะต้องมีความรู้ เกียวกับภาษา มีโอกาสทดลองฝึกการใช้ภาษาทีเรียนมาเพือจะได้นํา

ภาษาทีเรียนรู้มาแล้วใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยตนเองอย่างอิสระ  แต่ในสภาพเป็นจริงแล้วผู ้ เรียนจะได้รับ

ความรู้ เฉพาะตัวเนื อหาของภาษาและได้ฝึกเฉพาะภาษาทีในบทเรียนผู ้ เรียนไม่มีโอกาสได้ใช้ภาษาอย่าง

อิสระตามทีตนต้องการ ดังนั นครูควรเปิดโอกาสให้ผู ้เรียนได้นําความรู้ ทีเรียนมาไปใช้ได้จริงกิจกรรมหนึงที

ส่งเสริมให้ผู ้ เรียนได้ใช้ภาษาด้วยตนเองคือการทําโครงงาน (Project   Work) เพราะโครงงานเป็นกิจกรรม

เชือมต่อระหว่างภาษาทีเรียนมากับการนําภาษาไปใช้ในสถานการณ์จริง  เป็นการฝึกฝนให้ผู ้ เรียนมีความ

รับผิดชอบในการเรียนรู้ ภาษาด้วยตัวเอง  ผู ้เรียนได้เลือกใช้ภาษาทีจําเป็นเพือการทํากิจกรรมจนสําเร็จ ใช้

วิธีการและแหล่งการเรียนรู้ ทีหลากหลาย  ซึงอาจกล่าวได้ว่า การทําโครงงานเป็นการจัดการเรียนรู้ ทีเน้น

ผู ้ เรียนเป็นสําคัญ 
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 3.3  ลักษณะการสอนแบบโครงงาน 

 วัฒนาพร   ระงับทุกข์. (2545: 59) กล่าวถึงลักษณะสําคัญของการสอนแบบโครงงานดังนี 

 1.  นักเรียนได้เลือกเรืองหรือประเด็นทีจะศึกษาด้วยตนเอง  ซึงอาจจะศึกษาเป็นรายบุคคลหรือ

รายกลุ่มก็ได้ 

 2.  นักเรียนเป็นผู ้ เลือกวิธีการศึกษาและแหล่งความรู ้

 3.  นักเรียนเป็นผู ้ศึกษาหรือลงมือปฏิบัติด้วยตนเองทุกขั นตอน 

 4.  การศึกษานั นมกีารบูรณาการระหว่างความรู้/ทักษะ/ประสบการณ์เดิมกับสิงใหม ่

 กระทรวงศึกษาธิการ. (2544: 128) กล่าวถึงลักษณะเด่นของโครงงานดังนี 

 1.  มุ่งเน้นไปทีการเรียนรู้ เนื อหามากกว่าเป้าหมายด้านภาษา 

 2. มีลักษณะมุ่งเน้นผู ้เรียนเป็นศนูย์กลาง แม้ครูจะมีบทบาทในการสนับสนุนและเสนอแนะตลอด

กระบวนการ 

 3.  มีลักษณะการร่วมมือมากกว่าการแบง่งาน  มีการแลกเปลียนการเรียนรู้ ประสบการณ์จากกัน

และกัน 

 4.  นําไปสู่การบูรณาการทีแท้จริง ทั งด้านทักษะและกระบวนการแสวงหาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้

ต่างๆ ทีสะท้อนถึงภาระงานในชีวิต 

 5.  จะสิ นสุดหรือจบลงด้วยผลงานตอนท้ายซึงสามารถให้คนอืนรับรู้มีส่วนร่วมได้ การทําโครงงาน

เป็นสิงทีมีจุดมุ่งหมายทีแท้จริง ทั งยังมีการปรับกระบวนการในระหว่างดําเนินการ เป็นการเปิดโอกาสให้

ผู ้ เรียนเกิดความคล่องแคล่ว และความถูกต้อง ชัดเจน ในแตล่ะช่วงของการทําโครงงาน 

 6.  เป็นสิงทีจูงใจ กระตุ ้นท้าทาย มีผลดีต่อการสร้างความเชือมัน การรู้ คุณค่าของตนเอง และ

ความเป็นอิสระในการดูแลตนเองควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะทางภาษาการเรียนรู้  เนื อหาและ

ความสามารถทางสติปัญญาของผู ้เรียน 

 ซาร่า  เบอร์วูด เฮเลน ดันฟอร์ด และเฉลียวศรี  พิบูลชล. (2544: 14-16) ได้กล่าวถึงลักษณะเด่น

ของโครงงานภาษาอังกฤษว่า 

 1.  โครงงานเป็นกิจกรรมบูรณาการทีมีลําดับการดําเนินงานชัดเจนและสามารถเชือมโยงไปสู่

ผลงานชิ นสุดท้ายทีเห็นและจับต้องได้  ทําให้เด็กรู้สึกได้ถึงความสําเร็จ  ครูและผู ้ปกครองมีความภาคภูมิใจ

และเห็นพัฒนาการของผู ้ เรียน 
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 2.  โครงงานสอนเด็กโดยองค์รวม กล่าวคือ เป็นการพัฒนาเด็กทุกด้านไม่ได้เน้นแต่เพียงด้าน

ภาษาเท่านั น นักเรียนยังสามารถพัฒนาในด้านทักษะอืนๆ เช่น ทักษะทางปัญญา ทักษะทางกาย ทักษะ

ทางสงัคม เป็นต้น 

 3.  โครงงานเป็นการบูรณาการความรู้ทางภาษากับทักษะ กล่าวคือ โครงงานทําหน้าทีเสนอ ฝึก

และทําให้เกิดการบูรณาการทักษะทางภาษาในลักษณะทีเป็นธรรมชาติ เนืองจากภาษาทีนํามาสอนและ

ฝึกนั นเป็นภาษาทีเด็กต้องใช้เพือให้งานบรรลุผลสําเร็จ 

 4.  โครงงานช่วยสง่เสริมการเรียนรู้ แบบพึงตนเอง กล่าวคือ การทําโครงงานเป็นการฝึกให้เด็กรู้จัก

ตัดสินใจเลือกและรับผิดชอบงานของตนเอง รวมทั งรู้ จักค้นคว้าและพัฒนาทักษะทีจะเป็นต่อการเรียน 

 5.  โครงงานสนองความต้องการของชั นเรียนทีผู ้ เรียนมีความสามารถแตกต่างกนั เนืองจากเด็ก

แต่ละคนจะมีโอกาสสร้างงานตามศักยภาพของตน และเมือมีผู ้ เห็นคุณค่าในผลงาน เด็กก็จะมีความ

เชือมันและมีเจตคติทีดีต่อภาษาอังกฤษ 

 6. โครงงานช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นในหลักสูตร กล่าวคือ โครงงานสามารถเป็นส่วนเสริม

หลักสูตรทีกําหนดไว้แล้วหรือเป็นแกนของหลักสูตรทีสร้างขึ นก็ได้ หรือเหมาะสมกับครูทีมีเวลาไม่มาก

พอทีจะสอนให้เห็นผล 

 กล่าวโดยสรุป ลักษณะการสอนแบบโครงงานนั นเป็นการสอนทีเน้นตัวนักเรียนเป็นผู ้ลงมือปฏิบัติ

กิจกรรมด้วยตัวเอง มีขั นตอนกระบวนการและการจัดการในกลุ่ม มีการเชือมโยงระหว่างองค์ความรู้ เก่า

และความรู้ ใหมแ่ละนักเรียนสามารถสร้างผลงานได้ด้วยความภูมิใจ 

 

 3.4 ประเภทของโครงงาน 

 จิราภรณ์   ศิริทวี. (2542: 34) ได้แบ่งประเภทคือ 

 1.  โครงงานตามสาระการเรียนรู้    เป็นโครงงานทีนักเรียนมีการทํางานภายใต้จุดประสงค์ของการ

เรียนรู้ ในเนื อหาแต่ละเรือง 

 2.  โครงงานตามความสนใจ นักเรียนเลือกศึกษาตามความสนใจจากการสังเกตในโครงงานทั ง 2 

ประเภท แบ่งออกเป็น โครงงานชนิดต่างๆ  ประกอบด้วย 

 -  โครงงานประเภทสํารวจ เช่นการทําโครงงานสํารวจอาชีพต่างๆ ในท้องถิน หรืออาชีพใน

ประเทศไทย  สํารวจ   ผลไม้  เป็นต้น 

 -  โครงงานประเภทการแสดง เช่น การเล่านิทาน  การแสดงละคร การแสดงบทบาทสมมติ ฯลฯ 

 -  โครงงานประเภทผลผลิต  เช่น การทําแผ่นพับแนะนําการท่องเทียว การทําเมนูอาหาร เป็นต้น 
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 -  โครงงานประเภทวิจัย  เช่น การศึกษาภาษาอังกฤษจากฉลากยา หรือจากแผ่นโฆษณา เป็นต้น 

  สุเมตตา งามชัด. 2548: 9 อ้างอิงจาก; (Fried-Booth.1987) กล่าวถึงประเภทของโครงงานมี 2 

ประเภท   คือ 

 1.  โครงงานเต็มรูปแบบ (Full-Scale Project) 

 2.  โครงงานแบบกิจกรรมเสริมความรู้ สึกความสนใจ (Briding  or  Motivating  Activities) 

 โครงงานทัง 2 ประเภทนี มีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ กิจกรรมเสริมความรู้ ความเข้าใจ หรือ

โครงงานย่อยเป็นกิจกรรมทีนําไปสู่โครงงานเต็มรูปแบบ แต่ความแตกต่างของโครงงานทั ง 2 ประเภทน ีคือ    

กิจกรรมเสริมความรู้ ความสนใจเป็นกิจกรรมทีทําให้ในห้องเรียน  ในขณะทีโครงงานเต็มรูปแบบจะขยาย

ออกไปถึงนอกห้องเรียนด้วย 

 

 3.5  ขันตอนการสอนแบบโครงงาน 

 มาลัย  สิงหะ. (2542: 9) สรุปขนัตอนวิธีสอนแบบโครงงานออกเป็น 3 ขั นตอนดังนี 

  ระยะที  1  เริมต้นโครงงาน หรือขั นวางแผน เป็นระยะทีครูต้องสังเกต สร้างความสนใจในเรืองที

จะเรียนรู้ ให้เกิดในตัวนักเรียน  แล้วตกลงร่วมกันเลือกเรืองใดเรืองหนึงเพือทําการศึกษาต่อไป 

 ระยะที  2   ขั นพัฒนาโครงงาน หรือขั นดําเนินการ เป็นขั นทีนักเรียนกําหนดหัวข้อคําถามหรือ

ประเด็นปัญหาทีนักเรียนอยากรู้ เกียวกับเรืองทีพวกเขาสนใจ (ทีร่วมกันกําหนดเป็นหัวข้อเรือง) แล้ว

ตั งสมมติฐานมาตอบคําถามเหล่านั นทดสอบสมมติฐานด้วยลงมือปฏิบัติจนค้นพบคําตอบด้วยตัวเอง 

 ระยะที  3  ขั นรวบรวมสรุป หรือ ขั นทบทวนและแก้ไขผลงาน  เป็นขั นตอนสุดท้ายของโครงงานที

นักเรียนค้นพบคําตอบของปัญหาแล้วและนักเรียนแสดงให้ครูได้เห็นว่า ได้สิ นสุดความสนใจในหัวข้อ    

โครงงานเดิมและเริมหันเหความสนใจไปสู่เรืองใหม่ ระยะนี เป็นระยะทีครูและนักเรียนจะได้แบ่งปัน

ประสบการณ์การทํางานและแสดงให้เห็นถึงความสําเร็จของการทํางานตลอดโครงงานแก่คนอืนๆ . 

 กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ . (2544: 252) ได้สรุปขั นตอนการพัฒนาโครงงาน

ภาษาอังกฤษออกเป็น 3 ขั นตอน  ดังนี 

 1.  ขั นเตรียมการก่อนโครงงาน  (Pre – Project Stage) 

 2.  ขั นดําเนินการโครงงาน (During – Project Stage) 

 3.  ขั นหลังโครงงาน (Post – Project Stage) 
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 ตารางแสดงขันตอนการพฒันาโครงงานของกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ 

 

           ขันตอน กิจกรรม 

1.ขั นก่อนโครงงาน สิงทีควรเตรียมลว่งหน้า 

1. สาระ/หัวข้อของโครง (ใครเป็นผู ้หาหัวข้อ ครูหรือนักเรียนร่วมกัน คิด

หัวข้อใดน่าสนใจ  ฯลฯ) 

2. ระยะเวลาทีจะใช้ในการทําโครงงาน (ช่วงสั น/ยาว)  

3. บทบาทครู (ผูช้่วยเหลือ ผู ้ อํานวยความสะดวก ผูว้างแผนร่วม ผู ้ ให้

คําปรึกษา ฯลฯ) 

4. กลุ่มผู ้ ทําโครงงาน (จํานวนนักเรียน กลุ่มผู ้ ร่วมโครงงาน- ตามความ

สนใจ ตามความสัมพันธ์  ฯลฯ)  

5. ระบบการประเมินผล (ประเมินเป็นกลุ่มหรือเดียว) ประเมินโดยการ

เสนอผลงานปากเปล่าหรือเป็นรายงาน 

2.ระหว่างโครงงาน 1. ระดมสมอง 

2. การตั งจุดประสงค์โครงงาน (ตามหัวข้อทีต้องการ)  

3. รายละเอียดการวางแผน (ระบุข้อมูลทีต้องการ แหล่งข้อมูล วิธีการ) 

เก็บรวบรวมข้อมูล เขียนตารางการทํางาน แบ่งงานทีรับผิดชอบฯลฯ)การ

สอน/ทบทวนเนื อหาทางภาษา  ทักษะทางภาษาและทักษะอืน ๆ ทีจําเป็น 

4. การออกแบบเครืองมือ (แบบสอบถาม  บทสัมภาษณ์  ตารางการบันทึก

ต่าง ๆ ฯลฯ)  

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล (ในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียน) 

6. การจัดการกับข้อมูล (เพือให้ได้ชิ นงานทีต้องการ)  

7. การนําเสนอผลงาน (รูปแบบของชิ นงาน เช่น บอร์ดนิทรรศการ 

สถานทีนําเสนอ ฯลฯ) 

3.หลังโครงงาน 1. การให้ข้อมูลย้อนกลับจากเพือน/ครู 

2. การเก็บผลงานจากโครงงาน 
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3.6  การวัดและประเมินผลโครงงาน 

 สมศักดิ   ภู่วิภาดาวรรธน์. (2544: 85-86) เสนอว่าวิธีการหลักทีใช้การประเมินโครงงาน ได้แก่ 

 1.  การประเมินชิ นงาน 

 2.  การประเมินรายงานหรือภาคนิพนธ์ 

 3.  การประเมินโดยสอบปากเปล่า 

 4.  การประเมินจากการจัดนิทรรศการโครงงาน 

 5.  การประเมินจากการนําเสนอ 

 6.  การประเมินจากสมุดบันทึก 

 เสงียม โตรัตน์ และบํารุง โตรัตน์.(2544:12–14) ได้กล่าวเพิมเติมถึงเทคนิค ในการวัดผลโครงงาน

ว่า มีวิธีการวัดเช่นเดียวกับการวัดผลทัวไป แต่สิงทีสําคัญคือเนื อหาทีต้องการวัด โดยทัวไปมีเทคนิคในการ

วัด ดังนี 

 1.  การใช้แบบสอบถามหรือคําถามในเนื อหาสาระทีเกียวกับโครงงาน อาจจะเป็นการถามเพือ

วัดผลของโครงงาน วัดกระบวนการ  เนื อหา ตลอดจนการเสนอผลงาน 

 2.  การใช้บันทึก เป็นการให้ผู ้ เรียนเขียนบันทึกรายวันเพือควบคุมการทํางานของตนเองวาง

แผนการทํางานต่างๆ  เกียวกับโครงงาน  ความคิด ความยากลําบากทีพบ เป็นการประเมินตนเองทุกวัน

ตลอดโครงงาน  แต่บันทึกส่วนตัวจะไม่นํามาให้คะแนนเนืองจากจะเป็นการทําลายความเชือมันของผู ้เรียน 

 3.  จดหมาย ซึงอาจจะให้ข้อมูลด้านข่าวสาร ข้อเสนอแนะ อาจจะเป็นจดหมายระหว่างครูกับ

ผู ้ เรียน  ผู ้ เรียนกับผู ้ เรียน หรือจากผู ้บริหารชุมชน ซึงครูต้องพิจารณาว่าจดหมายใดจะให้ค่าการประเมินทีดี 

 4.  การสัมภาษณ์ผู ้ทําโครงงาน  เป็นการให้ข้อมูลเฉพาะด้านของโครงงาน  และเป็นการวัดการมี 

ปฏิสัมพันธ์ทางวาจาของผู ้เรียน  ควรทําในลักษณะไม่เป็นทางการ  

 นอกจากนี   กรมวิชาการ. (2544: 8 – 9) ได้เสนอเพิมเติมเกียวกับผู ้ประเมินโครงงานว่าบุคคลทีมี

ส่วนในการประเมินโครงงาน อาจประกอบด้วย 

 1.  ผู ้ เรียนประเมินตนเอง 

 2.  เพือนช่วยประเมิน 

 3.  ผู ้สอนหรือครูทีปรึกษา 

 4.  ผู ้ปกครอง 

 5.  บุคคลอืน ๆ ทีสนใจและมีส่วนเกียวข้อง 
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 3.7 งานวิจัยที เกียวข้องกับการสอนแบบโครงงาน 

 งานวิจัยในประเทศ 

 ธีระนันท์   ตานนท.์ (2542) ได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั นประถมศึกษา

ปีที  4  โดยโครงงาน  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที 4 โรงเรียนบ้านไค่นุ่น อําเภอเสลภูมิ  

จังหวัดร้อยเอ็ด  จํานวน 12 คน  พบว่า 

 1. นักเรียนชั นประถมศึกษาปีที 4 มีพฤติกรรมระหว่างการปฏิบัติโครงงานในระดับมากเรียงลําดับ

นี พฤติกรรมความสนใจในการเรียน  ความสนุกสนาน  ความกระตือรือร้น  และความเชือมันกล้าแสดงออก

ตามลําดับ 

 2. นักเรียนชันประถมศึกษาปีที 4 มีผลการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษตามโครงงานด้านโครงสร้าง

ไวยากรณ์ดีขึ น  โดยนําโครงสร้างไวยากรณ์ในชั นประถมศึกษาปีที 3 มาใช้เป็นส่วนใหญ่ สําหรับในด้าน

คําศัพท์ในหมวดคลังคํา (Lexicon) นักเรียนสนใจศึกษาค้นคว้าคําศัพท์ทีเป็นคํานามเกียวกับสัตว์และ

สิงของ  โดยคําศัพท์ส่วนใหญ่เป็นคําศัพท์ทีไม่ได้ระบุไว้ในคลังคําสําหรับนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที 3  

และปีที4 

 สุธาทิพย์  สุดหนองบัว. (2545: 75-80)  ได้ศึกษาผลการใช้วิธีการสอนแบบโครงงานทีต่อการ

เรียนภาษาอังกฤษเพือการสือสารของนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที 6 และเพือศึกษาความคิดเห็นทีมีต่อการ

ทําโครงงาน โดยกลุ่มตัวอย่างมีทั งหมด 41 คน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียน

ภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 81.42 ซึงสูงกว่าเกณฑ์ทีกําหนดไว้ คือร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และมี

จํานวนนักเรียนทีผ่านเกณฑ์ทีกําหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 82.93 ซึงสูงกว่าทีกําหนดไว้ คือร้อยละ 70 ของ

จํานวนนักเรียนทั งหมด ตลอดจนนักเรียนมีความคิดเห็นว่า โครงงานเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น และ

ฝีกความเป็นผู ้นําในระดับมากทีสุด 

 ศุภสิริ  โสมาเกต.ุ (2544: 92-95) ได้ทําการวิจัยเพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิในการเรียน ความ

คงทนในการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนรู้ โดยโครงงานกับการ

เรียนรู้ ตามคู ้มือครู กล่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที 5 จํานวน 90 คน แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม

และกลุ่มทดลอง กลุ่มละ 45 คน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนทีเรียนรู้ โดยโครงงานมีผลสัมฤทธิในการเรียน 

ความคงทนในการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรียนทีเรียนรู้ ตามคู่มือครู 

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 

 รัตติกาล  สุทธิสวัสดิกุล. (2547: 38-41) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะด้านคําศัพท์ภาษาอังกฤษของ

นักเรียนโดยการใช้วิธีการสอนแบบโครงงาน ซึงกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที 5 จํานวน 34 



 27 

คน พบว่าเมือใช้กิจกรรมโครงงานมาประกอบการพัฒนาทักษะด้านคําศัพท์แล้ว นักเรียนมีพัฒนาการ

ทักษะด้านคําศัพท์ภาษาอังกฤษ 

 สมพิศ พูลเจริญ. (2547: 39-40) ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที 2 โดยใช้โครงงาน พบว่า นักเรียนมีความสามารถด้านการเขียนสูงขึ นและมี

ความพึงพอใจต่อการทําโครงงาน 

 

 งานวิจัยต่างประเทศ 

 แบเรโต. (มัลลิการ พงศ์ปริตร และศรีภูมิ  อัครมาส.2546; อ้างอิงจาก Barreto.1999)ได้ทําการ

วิจัยเรือง  การเสริมการเรียนรู้ คําศัพท์ภาษาอังกฤษและภาษาสเปน  ของนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที 5

ชาวเปอร์โตริโก  ซึงพูดภาษาสเปน  ว่ามีวิธีการสอนแบบโครงงานอย่างไรเพือสง่เสริมให้เด็กเรียนรู้ คําศัพท์

ภาษาอังกฤษ  พบว่าหลังจากนักเรียนทํา  โครงงานและปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงงาน นักเรียนจํา

ความหมายของคําศัพท์ได้มากขึ น  และนักเรียนกล้าพูดภาษาอังกฤษมากขึ น 

 โธมัส. (Thomas.2000: 1-45) ได้ทําการศึกษางานวิจัยเกียวกับการสอนแบบโครงงานในช่วงปี 

1999-2000 ผลการวิจัยพบว่า การสอนแบบโครงงานเป็นวิธีการสอนอีกวิธีหนึงทีมีประสิทธิภาพ เนืองจาก

การสอนแบบนี ช่วยเพิมทักษะกระบวนการคิดของนักเรียน รวมทั งความสามารถทางภาษา และผลสัมฤทธิ

ทางการเรียนทีเพิมขึ นอย่างเห็นได้ชัดจากการทําโครงงาน 

 โลเวลธัล. (Lowenthal.2006:1-12) ทําการศึกษาผลการสอนแบบโครงงานในโรงเรียน

บริหารธุรกิจ โดยเปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียนทีเรียนด้วยการสอน

แบบโครงงาน กับการเรียนด้วยการบรรยายและการแก้ปัญหาทีใช้สอนอยู่ ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนมี

ผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงขึ นจากเดิมร้อยละ 55 และบทบาทของครูน้อยลง เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน

ได้เรียนรู้ อย่างเต็มที  

 

 

 

 

 

 
      



     บทที  3 

    วิธีดําเนินการศึกษาค้นคว้า 

 

 การศึกษาค้นคว้าในครั งนี มีวัตถุประสงค์เพือศึกษาผลของการใช้วิธีการสอนแบบโครงงานเพือ

สร้างความคงทนในการเรียนรู้ คําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที 3 โรงเรียนวัดตะกลํา   

กรุงเทพมหานคร  โดยมีวิธีดําเนินการศึกษาค้นคว้าตามขั นตอนต่อไปนี 

 1.   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 2.   ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า 

 3.   เครืองมือและการสร้างเครืองมือ 

 4.   การดําเนินการศึกษาค้นคว้า 

 5.   การวิเคราะห์ข้อมูล 

 6.   สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

1. ประชากรและกลุ ่มตัวอย่าง 

            ประชากรทีใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั งน ีเป็นนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที  3  โรงเรียนวัดตะกลํา 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 5 ห้องเรียน นักเรียนจํานวน 127 คน 

  กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั งนี  เป็นนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที 3 โรงเรียนวัดตะกลํา 

ทีได้มาโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย โดยการจับฉลากมา 1 ห้องเรียน จํานวน 33 คน 

 

2. ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า 

 ระยะเวลาในการทดลอง  ผูวิ้จัยใช้เวลาทดลอง 5 สัปดาห์ละ 4 คาบเรียน  คาบเรียนละ 50  นาที  

รวม  20  คาบ ในภาคเรียนที  2  ปีการศึกษา  2552 

 

3.  เครืองมือและการสร้างเครืองมือ 

 เครื องมือทีใช้ในการศึกษาค้นคว้า  ประกอบด้วยเครืองมือดังต่อไปน ี  

1. แผนการดําเนินกิจกรรมตามแนวการสอนแบบโครงงาน 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิด้านคําศัพท์ก่อนและหลังการทําโครงงาน   

3. แบบประเมินความคิดเห็นในการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยโครงงาน 
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  การสร้างเครืองมือทีใช้ในการวิจัย 

 1. แผนการดําเนินกิจกรรมตามแนวการสอนแบบโครงงาน 

          แผนการดําเนินกิจกรรมทีใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั งนี มีทั งหมด  2  แผน ประกอบด้วย

แผนการดําเนินกิจกรรมโครงงาน  My Picture Dictionary ซึงมีหมวดคําศัพท์ 2 หมวด ได้แก่  หมวดสิงของ

ในห้องเรียน หมวดสิงของในบ้าน  และแผนการดําเนินกิจกรรมโครงงาน  My mobile ซงึมีหมวดคําศัพท์  5  

หมวด  ได้แก่  หมวดเสื อผ้า หมวดสี  หมวดอาชีพ  หมวดอวัยวะ และหมวดครอบครัว แต่ละแผนใช้เวลา  8  

คาบเรียน มีวิธีการดําเนินการดังนี 

  1.1.  ศึกษาหลักสูตร  ความมุ่งหมายของหลักสูตร  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ  ช่วงชั นที  1  จากหลักสูตรการศึกษาขั นพื นฐานพุทธศักราช 2544 และ

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดตะกลํา สํานักงานเขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร 

  1.2.  ศึกษารายการคําศัพท์จากคลังคําศัพท์ระดับประถมศึกษา  จําแนกตามหมวดหมู่

จากหนังสือ  คู่มือการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษชั นประถมศึกษา  ของกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ 

  1.3.  ศึกษาเอกสารเกียวกับการสอนแบบโครงงานจากหนังสือต่าง ๆ  

  1.4.  สร้างแผนการดําเนินกิจกรรมโครงงาน ตามขอบเขตเนื อหาคําศัพท์ทีกําหนดไว้ซึง

ผู ้ วิจัยได้สร้างกรอบความคิด  โดยดัดแปลงจากรูปแบบการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ.(2544) ดังนี 

  ขั นที  1  ขั นก่อนโครงงาน 

  (1) ครูจัดกิจกรรมทีกระตุ ้นความสนใจของนักเรียนเข้าสู่โครงการ  เช่น เล่นเกม นิทาน 

การจัดบรรยากาศในชั นเรียน 

  (2) ครูตั งคําถามชักจูงความสนใจของนักเรียนเข้าหัวข้อต่าง ๆ สําหรับทําโครงงาน 

  (3) นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกเรืองทีจะทําโครงงานจากทีครูเสนอแนะให้ 

  (4) แต่ละกลุ่มช่วยกันร่างขั นตอนการทําโครงงาน 

  ขั นที  2  ขั นระหว่างโครงงาน  

  (5) แต่ละกลุ่มปฏิบัติงานตามแผน 

  (6) เตรียมนําเสนอโครงงาน 

  ขั นที  3  ขั นหลังโครงงาน 

  (7) แต่ละกลุ่มเสนอผลงานของตนเองเพือให้กลุ่มอืน ๆ ได้ทราบคําศัพท์ครบทุกเรือง 

  (8) ทุกกลุ่มร่วมอภิปรายความรู้ ทีได้จากทุกโครงงาน 
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  (9) นักเรียนและคุณครูสรุปและประเมินผลโครงงานโดยใช้แบบประเมินการทํา

โครงงาน 

  1.5.  นําแผนการดําเนินกิจกรรมไปให้ผู ้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้องและนํามา

แก้ไขปรับปรุงเพือนําไปใช้ในการทดลองสอนต่อไป 

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิด้านคําศัพท์ จํานวน 1 ชุด เป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิด

เลือกตอบ  4  ตัวเลือก จํานวน 30  ข้อ สําหรับใช้ทดสอบก่อนและหลังการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบ

โครงงาน ซึงสร้างตามขั นตอนดังนี 

  2.1 ศึกษาเอกสารเกียวกับการวัดผลประเมินผลการเรียนภาษาอังกฤษระดับชั น

ประถมศึกษา  กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ 

  2.2  ศึกษาการสร้างแบบทดสอบชนิดต่าง ๆ จากเอกสาร 

  2.3  สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิด้านคําศัพท์ จํานวน 30 ข้อ เป็นข้อสอบแบบปรนัย  

ซึงแบ่งออกเป็น  3 ตอน คือ 

   ตอนที 1  เป็นแบบทดสอบความหมายคําศัพท์ 

   ตอนที 2  เป็นแบบทดสอบการสะกดคํา 

   ตอนที 3  เป็นแบบทดสอบการใช้คําศัพท์ในประโยค 

  2.4  นําแบบทดสอบไปให้ผู ้ทรงคุณวุฒิตรวจแก้ไข 

  2.5  นําแบบทดสอบไปทดลองกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  ตรวจให้คะแนน และนําผลมา

วิเคราะห์ข้อมูล 

 3. แบบประเมินความคิดเห็นในการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยโครงงาน  มีขั นตอน

การสร้างดังนี 

  3.1  ศึกษาเอกสารเกียวกับการประเมินโครงงาน 

  3.2  สร้างแบบประเมิน 

  3.3  วิเคราะห์ข้อมูล  โดยนําค่าคะแนนทีได้จากการประเมินกระบวนการกลุ่มมาหา

ค่าเฉลีย (Mean) แปลความหมายค่าเฉลียโดยใช้แบบมาตราส่วนประมวลค่า (Rating Scale ) 4 ระดับ

ตามแบบของ เคริท (Likert’s Scale) กําหนดนํ าหนักของตัวเลือกทีเป็นเกณฑ์ในการประเมิน  5  ระดับดังนี 
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การประเมินความคิดเห็นในการจัดการเรียนรู้ คําศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยโครงงาน 

  ระดับ 5   หมายถึง  มากทีสุด 

  ระดับ 4   หมายถึง  มาก 

  ระดับ 3   หมายถึง  ปานกลาง 

  ระดับ 2   หมายถึง  น้อย 

  ระดับ 1   หมายถึง   น้อยทีสุด 

ใช้เกณฑ์การแปลความหมายเฉลีย (Mean) ดงันี  (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2543: 107 – 108) 

 ค่าเฉลีย 

 4.51 – 5.00  แปลความว่า นักเรียนเห็นด้วยมากทีสุด 

 3.51 – 4.50  แปลความว่า นักเรียนเห็นด้วยมาก 

 2.51 – 3.50  แปลความว่า นักเรียนเห็นด้วยปานกลาง 

 1.51 – 2.50   แปลความว่า นักเรียนเห็นด้วยน้อย 

 1.00 – 1.50  แปลความว่า นักเรียนเห็นด้วยน้อยทีสุด 

 

3.4 นําแบบประเมินความคิดเห็นในการจัดการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยโครงงาน 

ไปให้ผู ้ทรงคุณวุฒิตรวจ  แล้วนํามาแก้ไขปรับปรุง 

3.5 นําแบบประเมินความคิดเห็นในการจัดการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยโครงงาน 

ไปใช้ในการทดลอง 

                          3.6 สรุปและอภิปรายผล 

 

4. การดําเนินการศึกษาค้นคว้า 

 1. ครูปฐมนิเทศ  ชี แจงให้นักเรียนทราบเรืองการทําโครงงาน 

 2. ครูทดสอบผลสัมฤทธิด้านคําศัพท์ของนักเรียนก่อนการทดลองโดยใช้เวลา 1 คาบ 

 3. ครูดําเนินการสอนตามแผนการสอนที  1  โครงงาน My Picture Dictionary ใช้เวลา 8 คาบ 

 4. นักเรียน  และครูทําแบบประเมินคุณภาพของผลงานหลังจากจบโครงงานที  1  

 5. ครูดําเนินการสอนตามแผนการสอนที  2  โครงงาน My mobile ใช้เวลา 8 คาบ 

 6. นักเรียนและครูทําแบบประเมินคุณภาพของผลงาน  หลังจากจบโครงงานที  2 
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 7. นักเรียนสอบวัดผลสัมฤทธิคําศัพท์หลังการทดลอง  โดยใช้แบบทดสอบฉบับเดียวกับทีใช้

ทดสอบก่อนการทดลอง 

 8. นักเรียนทําแบบประเมินความคิดเห็นในการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยโครงงาน 

 9. ครูทดสอบหลังจากสิ นสุดการทดลอง 2 สัปดาห์ เพือวัดความคงทนในการจําคําศัพท์ โดยใช้

ข้อสอบชุดเดิมทีสลับตําแหน่งข้อและตัวเลือกแล้ว 

 

5. การวิเคราะห์ข้อมลู  

 1. วิเคราะห์สถิติพื นฐานของกลุ่มทดลองโดยใช้สถิติพื นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลีย (Mean) 

 2. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลียจากการทดสอบ เพือวัดความคงทนในการเรียนรู้

คําศัพท์หลังการทดลองและคะแนนเฉลียจากการทดสอบหลังทิ งช่วงไป 2 สัปดาห์ 

 3. นําคะแนนทีได้จากการประเมินความคิดเห็นในการจัดการเรียนรู้ คําศัพท์ภาษาอังกฤษด้วย

โครงงานมาหาค่าเฉลีย วิเคราะห์และประมวลสรุปเป็นความเรียง 

 

6. สถิติทีใช่ในการวิเคราะห์ข้อมลู  

 สถิติพื นฐาน  ได้แก่  ค่าเฉลีย  (Mean) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ T แบบกลุ่มสัมพันธ์   

(t – test for dependent) ของล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ. (2539) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สําเร็จรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที  4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
 

 การศึกษาวิจัยครั งนี เป็นการศึกษาผลการใช้วิธีการสอนแบบโครงงานเพือสร้างความคงทนในการ

เรียนรู้ คําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที 3 โรงเรียนวัดตะกลํา กรุงเทพมหานคร ในภา

เรียนที 2 ปีการศึกษา 2552 จํานวน 33 คน ใช้ระยะเวลาในการทดลองสัปดาห์ละ 4 คาบๆ ละ 50 นาที 

รวมทั งสิ น 20 คาบ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี 

 ตอนที 1 ผลการทดสอบผลสัมฤทธิทักษะด้านคําศัพท์ของนักเรียนก่อนและหลังการทดลองและ

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียคะแนนหลังการทดลองกับค่าเฉลียคะแนนหลังการทดลอง 2 สัปดาห์ 

 ตอนที 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นในการเรียนรู้ คําศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยโครงงานขอ

นักเรียนซึงประเมินหลังจากการดําเนินกิจกรรมโครงงาน 

 ตอนที 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากแบบบันทึกหลังการสอนของครู 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลู  

 ตอนที 1 ผลการทดสอบผลสัมฤทธิทักษะด้านคําศัพท์ของนักเรียนก่อนและหลังการทดลองและผล

การเปรียบเทียบค่าเฉลียคะแนนหลังการทดลองกับค่าเฉลียคะแนนหลังการทดลอง 2 สัปดาห์ 

          1.1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลียคะแนนผลสัมฤทธิทักษะด้านคําศัพท์ก่อนทดลองและหลัง

ทดลอง  ผู ้วิจัยได้ทําการทดสอบวัดผลสมัฤทธิทักษะด้านคําศัพท์ของนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที 3 เพือหา

ค่าความแตกต่างทางสถิติ ก่อนและหลังการทดลองใช้วิธีการสอนแบบโครงงาน จากนั นนําคะแนนทีได้จาก

การทดสอบทั งสองครั งมาเปรียบเทียบผล ซึงปรากฏผลดังตาราง 1 ดังนี 

  

ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียคะแนนผลสัมฤทธิทักษะด้านคําศัพท์ก่อนทดลอง กับค่าเฉลีย  

คะแนนหลังทดลอง  

 

ค่าเฉลียคะแนนก่อน

ทดลอง 

ค่าเฉลียคะแนนหลัง

ทดลอง 

ผลต่างค่าเฉลี ยของคะแนนก่อน

ทดลองและคะแนนหลังทดลอง 
t 

18.55 22.88 4.33 17.42** 

** มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 
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จากตาราง 1 พบว่า ผลการประเมินผลสัมฤทธิทักษะด้านคําศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนใช้วิธีการสอน

แบบโครงงาน และหลังใช้วิธีการสอนแบบโครงงาน เท่ากับ 18.55 และ 22.88 ตามลําดับ แสดงให้เห็นว่า

นักเรียนมีผลสัมฤทธิในการเรียนรู้ คําศัพท์ภาษาอังกฤษสูงขึ น เท่ากับ 4.33 ซึงความแตกต่างดังกล่าวมี

นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 (t = 17.42) 

 

           1.2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลียคะแนนหลังทดลอง กับค่าเฉลียคะแนนความคงทนหลัง

การทดลอง 2 สัปดาห์ ผู ้ วิจัยได้ทําการทดสอบเพือหาค่าคะแนนความคงทนของนักเรียนชั นประถมศึกษาปี

ที 3 หลังจากทดลองใช้วิธีการสอนแบบโครงงานไปแล้ว 2 สัปดาห์ เพือนํามาเปรียบเทียบกับคะแนน

ผลสัมฤทธิหลังการทดลอง จากนั นนําคะแนนทีได้จากการทดสอบทั งสองครั งมาเปรียบเทียบผล ซึง

ปรากฏผลดังตาราง 2 ดังนี 

 

ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลียคะแนนหลังทดลอง กับค่าเฉลียคะแนนความคงทนหลังการทดลอง 

       2 สัปดาห์   

    

ค่าเฉลียคะแนนหลัง

ทดลอง 

ค่าเฉลียความคงทน 

2 สัปดาห์ 

ผลต่างค่าเฉลียของคะแนนหลัง

ทดลองและคะแนนความคงทน 
t 

22.88 22.52 0.364 1.32 

 

จากตาราง 2 พบว่า ผลการประเมินผลสัมฤทธิในการเรียนรู้ คําศัพท์ภาษาอังกฤษหลังการใช้

วิธีการสอนแบบโครงงาน และความคงทนเมือทิ งช่วงไป 2 สัปดาห์ เท่ากับ 22.88 และ 22.52 ตามลําดับ 

แสดงให้เห็นว่าเมือทิ งช่วงไป 2 สัปดาห์ นักเรียนมีผลสัมฤทธิในการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษไม่แตกต่าง

กันมากนัก  ซึงมีค่าของผลต่างคะแนนเฉลียเท่ากับ 0.364 ซึงความแตกต่างดังกล่าวไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 

(t = 1.32)  

(ดูรายละเอียดของคะแนนผลสัมฤทธิในการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการทดลองและ 

      คะแนนความคงทนเมือทิ งช่วงไป 2 สัปดาห์ ทีภาคผนวก จ หน้า 78) 
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ภาพประกอบ 3 แผนภูมิแท่งแสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลียคะแนนก่อนทดลอง หลังทดลอง และหลัง 

     ทดลอง 2 สัปดาห์ 

 

            ตอนที 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นในการเรียนรู้ คําศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยโครงงานของนักเรียน

ซึงประเมินหลังจากการดําเนินกิจกรรมโครงงาน 

ผู ้ วิจัยได้ประเมินความคิดเห็นของนักเรียนในการเรียนรู้ คําศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยโครงงาน โดย

รายละเอียดของการวิเคราะห์จะนําเสนอด้วยตารางทีแสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและการ

ตีความหมายของข้อมูลทีได้จากตาราง โดยใช้เกณฑ์ของพวงรัตน์  ทวีรัตน์. (2543: 107–108) หาความถี

แต่ละช่วงรายการ หาค่าเฉลียและแปลเป็นคะแนนดังนี 

               

 4.51 – 5.00  แปลความว่า  นักเรียนเห็นด้วยมากทีสุด 

 3.51 – 4.50  แปลความว่า  นักเรียนเห็นด้วยมาก 

 2.51 – 3.50  แปลความว่า  นักเรียนเห็นด้วยปานกลาง 

 1.51 – 2.50   แปลความว่า  นักเรียนเห็นด้วยน้อย 

 1.00 – 1.50  แปลความว่า  นักเรียนเห็นด้วยน้อยทีสุด 
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ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนในการเรียนรู้ ด้วยโครงงานหลังการทดลอง 

 

ความคิดเห็น 

รายการ 

เห็
นด้

วย
มา

กท
ีสุด

 

เห็
นด้

วย
มา

ก 

เห็
นด้

วย
ปา

นก
ลา

ง 

เห็
นด้

วย
น้อ

ย 

เห็
นด้

วย
น้อ

ยที
สุด

 

ค่าเฉลีย 

 

1. การเรียนด้วยโครงงานทําให้เข้าใจคําศัพท์มากขึ น

     

17 16 - - - 4.52 

2. การเรียนด้วยโครงงานทําให้จําศัพท์ได้ดีขึ น 13 20 - - - 4.39 

3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิในการเรียนรู้ คําศัพท์มากขึ น 17 16 - - - 4.52 

4. นักเรียนพอใจได้เรียนภาษาอังกฤษด้วยโครงงาน 20 13 - - - 4.39 

5. นักเรียนเรียนรู้ ระบบการทํางานกลุ่มจากโครงงาน 15 18 - - - 4.48 

6. นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนมากขึ น 15 18 - - - 4.45 

7. นักเรียนมันใจในการใช้คําศัพท์มากขึ น 17 16 - - - 4.48 

8. นักเรียนสนุกสนานกับการทํากิจกรรมโครงการ 26 7 - - - 4.79 

9. ชอบเรียนคําศัพท์แบบโครงงานมากกว่าแบบเดิมๆ 7 18 8 - - 3.97 
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ความคิดเห็น 

รายการ 

เห็
นด้

วย
มา

กท
ีสุด

 

เห็
นด้

วย
มา

ก 

เห็
นด้

วย
ปา

นก
ลา

ง 

เห็
นด้

วย
น้อ

ย 

เห็
นด้

วย
น้อ

ยท
ีสุด

 

ค่าเฉลีย 

 

10. นักเรียนมีความสุขและภูมิใจทีได้นําผลงานให้

เพือนและผู ้ปกครองชืนชม 

 

18 15 - - - 4.55 

 

 จากตาราง 3 พบว่านักเรียนมีความคิดเห็นในการเรียนรู้ คําศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยโครงงานใน

รายการทีเห็นด้วยมากทีสุด ได้แก่ นักเรียนเข้าใจคําศัพท์มากขึ น นักเรียนมีผลสัมฤทธิในการเรียนรู้ คําศพัท์

มากขึ น นักเรียนสนุกสนานกับการทํากิจกรรมโครงการ และมีความสุขและภูมิใจทีได้นําเสนอผลงานให้

เพือนและผู ้ปกครองชืนชม อยู่ในระดับสูงมากคือมีค่าเฉลียระหว่าง 4.50 – 5.00  

นักเรียนมีความคิดเห็นในการเรียนรู้ คําศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยโครงงานในรายการทีเห็นด้วย

มาก ได้แก่ นักเรียนจําศัพท์ได้ดีขึ น นักเรียนพอใจทีได้เรียนภาษาอังกฤษด้วยโครงงาน นักเรียนเรียนรู้ ระบบ

การทํางานกลุ่ม นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนมากขึ น มันใจในการใช้คําศัพท์มากขึ น และ

นักเรียนชอบเรียนคําศัพท์แบบโครงงานมากกว่าแบบเดิมๆ อยู่ในระดับสูงคือมีค่าเฉลีย 3.50 – 4.49 

 

ตอนที 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากแบบบันทึกหลังการสอนของครู 

  ผู ้ วิจัยได้นําข้อมูลจากแบบบันทึกหลังการสอนของครูจากแผนการสอนแต่ละแผน ซึงเป็นการ

บันทึกเกียวกับพฤติกรรมการเรียนรู้  และการแสดงออกของนักเรียนจากการทํากิจกรรมโครงงาน มา

วิเคราะห์ผลการประเมิน แล้วนําเสนอในรูปของความเรียง โดยวิเคราะห์จากขั นตอนการสอนแบบโครงงาน 

ทั ง 3 ขั นตอน (ขั นก่อนโครงงาน, ขั นดําเนินโครงงาน และขั นหลังโครงงาน) ซึงผลการประเมินมีดังต่อไปน ี

 ขั นก่อนโครงงาน  (Pro-project stage) พบว่านักเรียนจะให้ความสนใจและมีความกระตือรือร้น

ในการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้  สังเกตได้จากการตั งใจฟังคําอธิบาย มีการซักถามข้อสงสัยและร่วมกิจกรรม
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ด้วยความเต็มใจ ทั งนี เพราะนักเรียนมีความรู้ สึกตืนเต้นทีได้เรียนรู้ คําศัพท์โดยวิธีการสอนแบบโครงงาน ซึง

เป็นวิธีการสอนคําศัพท์ทีแตกต่างจากทีนักเรียนเคยเรียนรู้มาแล้ว  

ขั นดําเนินโครงงาน (During project) ในขั นตอนนี พบว่านักเรียนมีความกระตือรือร้นและใส่ใจใน

การร่วมกิจกรรมสูง เนืองจากเป็นขั นตอนทีนักเรียนจะได้ใช้ความรู้ ทางภาษาและความสามารถทางด้าน

ทักษะอืน ๆ ได้อย่างเต็มที สังเกตได้จากนักเรียนในแต่ละกลุ่มจะแบ่งหน้าทีปฏิบัติกิจกรรมโครงงานตามที

แต่ละคนถนัด มีการปรึกษาหารือและช่วยเหลือกันตลอดเวลา ในโครงงานที 1พบว่านักเรียนจะมีข้อสงสัย

คอยซักถามครูบ่อยครั ง เนืองจากนักเรียนแต่ละกลุ่มยังไม่มันใจในการตัดสินใจหรือการลงมือปฏิบัติ

กิจกรรมโครงงาน ซึงต่างจากโครงงานที 2 ทีนักเรียนแต่ละกลุ่มสามารถตัดสินใจ วางแผนและลงมือปฏิบัติ

กิจกรรมได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ น รวมถึงมีความคิดสร้างสรรค์และมีทักษะการปฏิบัติกิจกรรมชัดเจนขึ น

อย่างเห็นได้ชัด ซึงสังเกตได้จากชิ นงานและกระบวนการทํางานของแต่ละกลุ่ม 

ขั นหลังโครงงาน (Post-project) ในขั นตอนนี เป็นขั นตอนทีนักเรียนได้ประเมินตนเองและเพือน ๆ 

โดยใช้แบบประเมินโครงงาน พบว่า นักเรียนให้ความสนใจ และมีข้อเสนอแนะหรือคําแนะนําให้กับเพือน

กลุ่มอืน ๆ ได้ดี สังเกตได้ว่านักเรียนสามารถบอกถึงข้อดี ข้อด้อย และสามารถบอกถึงวิธีการว่าควรจะ

ปรับปรุงผลงานอย่างไรให้กับเพือนๆ กลุ่มอืนได้ รวมถึงนักเรียนค่อนข้างจะยอมรับคําวิจารณ์หรือ

คําแนะนําจากเพือนๆ ได้และสามารถนําข้อมูลไปพัฒนาการทําโครงงานชิ นที 2 ของกลุ่มตนเอง 

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินจากสภาพจริงและพฤติกรรมโดยทัวไปในห้องเรียนระหว่างการ

ร่วมกิจกรรมโครงงานของนักเรียน พบว่านักเรียนมีพัฒนาการด้านการปฏิบัติกิจกรรมโครงงานและ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นอย่างดี ซึงปัจจัยเหล่านี ล้วนเป็นส่วนประกอบทีทําให้การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ คําศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยโครงงานประสบผลสําเร็จและทําให้นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิด้าน

คําศัพท์ภาษาองักฤษสูงขึ นรวมถึงมีความคงทนในการเรียนรู้ คําศัพท์ด้วย 

  

  

  

  

  

 
 



บทที  5 

สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาค้นคว้าครั งนี เป็นการใช้วิธีการสอนแบบโครงงานเพือสร้างความคงทนในการเรียนรู้

คําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที 3 โรงเรียนวัดตะกลํา กรุงเทพมหานคร 

 

ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 

                1.  เพือศึกษาผลสัมฤทธิในการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที 3 

โรงเรียนวัดตะกลํา กรุงเทพมหานครทีเรียนรู้ คําศัพท์โดยวิธีการสอนแบบโครงงาน 

    2. เพือศึกษาผลของการใช้วิธีการสอนแบบโครงงานเพือสร้างความคงทนในการเรียนรู้ คําศัพท์

ภาษาอังกฤษของนกัเรียนชั นประถมศึกษาปีที 3 โรงเรียนวัดตะกลํา กรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 
 ประชากรและกลุ ่มตัวอย่าง 

ประชากรทีใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั งนี เป็นนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที 3 โรงเรียนวัดตะกลํา 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 5 ห้องเรียน นักเรียนจํานวน 127 คน 

กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั งนี  เป็นนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที 3 โรงเรียนวัดตะกลํา 

ทีได้มาโดยวิธีสุ่มอย่างง่าย โดยการจับฉลากมา 1 ห้องเรียน จํานวน 33 คน 

 

เครืองมือทีใช้ในการศึกษาค้นคว้า   

1. แผนการดําเนินกิจกรรมตามแนวการสอนแบบโครงงาน 

 แผนการดําเนินกิจกรรมทีใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั งนี มีทั งหมด  2  แผน ประกอบด้วยแผนการ

ดําเนินกิจกรรมโครงงาน  My Picture Dictionary ซึงมีหมวดคําศัพท์ 2 หมวด ได้แก่  หมวดสิงของใน

ห้องเรียน หมวดสิงของในบ้าน  และแผนการดําเนินกิจกรรมโครงงาน  My mobile ซึงมีหมวดคําศัพท์  5  

หมวด  ได้แก่  หมวดเสื อผ้า หมวดสี  หมวดอาชีพ  หมวดอวัยวะ และหมวดครอบครัว แต่ละแผนใช้เวลา  8  

คาบเรียน  
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2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทักษะด้านคําศัพท์ก่อนและหลังการทําโครงงาน   

  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทักษะด้านคําศัพท์ก่อนและหลังการทําโครงงาน จํานวน 1ชุดเป็น

ข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก แบบเติมตัวอักษร แบบจับคูค่ําศัพท์กับรูปภาพทีผู ้ วิจัยสร้าง

ขึ น จํานวน 30  ข้อ  

3. แบบประเมินความคิดเห็นในการเรียนรู้ ด้วยโครงงาน ซึงมีลักษณะเป็นแบบประเมินมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ 

 

การดําเนินการศึกษาค้นคว้า 

 1. ครูปฐมนิเทศ  ชี แจงให้นักเรียนทราบเรืองการทําโครงงาน 

 2. ครูทดสอบผลสัมฤทธิทักษะด้านคําศัพท์ของนักเรียนก่อนการทดลองโดยใช้เวลา 1 คาบ 

 3. ครูดําเนินการสอนตามแผนการสอนที  1  โครงงาน My Picture Dictionary ใช้เวลา 8 คาบ 

 4. นักเรียน  และครูทําแบบประเมินการทํางานร่วมกันและคุณภาพของผลงานหลังจากจบ

โครงงานที  1  

 5. ครูดําเนินการสอนตามแผนการสอนที  2  โครงงาน My mobile ใช้เวลา 8 คาบ 

 6. นักเรียนและครูทําแบบประเมินการทํางานรวมกันและคุณภาพของผลงาน  หลังจากจบ

โครงงานที  2 

 7. ครูทดลองสอบสัมฤทธิทักษะคําศัพท์หลังการทดลอง  โดยใช้แบบทดสอบฉบับเดียวกับทีใช้

ทดสอบก่อนการทดลอง 

 8. นักเรียนทําแบบประเมินความคิดเห็นในการจัดการเรียนรู้ คําศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยโครงงาน 

 9. ครูทดสอบหลังจากสิ นสุดการทดลอง 2 สัปดาห์ เพือวัดความคงทนในการจําคําศัพท์ โดยใช้

ข้อสอบชุดเดิมทีสลับตําแหน่งข้อและตัวเลือกแล้ว 

 

การวิเคราะห์ข้อมลู  

 1. วิเคราะห์สถิติพื นฐานของกลุ่มทดลองโดยใช้สถิติพื นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลีย (Mean) 

 2. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลียจากการทดสอบ เพือวัดความคงทนในการเรียนรู้

คําศัพท์หลังการทดลองและคะแนนเฉลียจากการทดสอบหลังทิ งช่วงไป 2 สัปดาห์ 
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 3. วิเคราะห์ผลการประเมินความคิดเห็นในการจัดการเรียนรู้ คําศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยโครงงาน

โดยใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ (พวงรัตน์  ทวีรัตน์.2543: 107–108)  

ดังนี 

ระดับ 5   หมายถึง  มากทีสุด 

  ระดับ 4   หมายถึง  มาก 

  ระดับ 3   หมายถึง  ปานกลาง 

  ระดับ 2   หมายถึง  น้อย 

  ระดับ 1   หมายถึง   น้อยทีสุด 

ใช้เกณฑ์การแปลความหมายเฉลีย (Mean) ดังนี   

    ค่าเฉลีย 

  4.51 – 5.00 แปลความว่า นักเรียนเห็นด้วยมากทีสุด 

  3.51 – 4.50 แปลความว่า นักเรียนเห็นด้วยมาก 

  2.51 – 3.50 แปลความว่า นักเรียนเห็นด้วยปานกลาง 

  1.51 – 2.50  แปลความว่า นักเรียนเห็นด้วยน้อย 

  1.00 – 1.50 แปลความว่า นักเรียนเห็นด้วยน้อยทีสุด 

 

สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 

 จากการศึกษาค้นคว้าการใช้วิธีการสอนแบบโครงงานเพือสร้างความคงทนในการเรียนรู้ คําศัพท์

ภาษาอังกฤษ สามารถสรุปได้ดังนี 

 1. การใช้วิธีการสอนแบบโครงงาน ช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิด้านคําศัพท์สูงขึ นอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 

 2. การใช้วิธีการสอนแบบโครงงาน ช่วยให้นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้ คําศัพท์

ภาษาอังกฤษ 

 

อภิปรายผล 

 การใช้วิธีการสอนแบบโครงงานเพือสร้างความคงทนในการเรียนรู้ คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ช่วยให้

นักเรียนมีผลสัมฤทธิด้านคําศัพท์ภาษาอังกฤษสูงขึ นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 และช่วยให้
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นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรู้ คําศัพท์โดยผลต่างค่าเฉลียคะแนนหลังการทดลองและคะแนนความ

คงทนไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงว่าผลทีได้จากการวิจัยครั งนี เกิดจากปัจจัยหลายประการ ดังต่อไปนี 

 1. ขั นตอนในการทําโครงงาน เป็นขั นตอนทีชัดเจนเป็นระบบ ทุกขั นตอนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีส่วน

ร่วม ได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการคิด การวางแผน การแก้ปัญหา การลงมือปฏิบัติด้วย

ตนเองตามความสามารถและความสนใจของนักเรียนโดยผ่านขั นตอนการเรียนรูท้ั ง 3 ขั นตอน ได้แก่ ขั น

ก่อนโครงงาน, ขั นดําเนินโครงงาน และขั นหลังโครงงาน ดังนี 

     ในขั นก่อนโครงงาน (Pre-project stage) ซึงเป็นขั นตอนทีเป็นการเตรียมตัวผู ้ เรียนให้มีความรู้

ความเข้าใจเกียวกับเนื อหาของบทเรียน ผู ้ วิจัยได้เลือกเนื อหาทีใกล้ตัวนักเรียน และใช้สือประกอบการสอน

ทีมีสีสันสดใสน่าสนใจ ทําให้ผู ้เรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียน มีความกระตือรือร้นทีจะ

เรียนรู ้เป็นการสร้างแรงจูงใจและนําไปสู่การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนอย่างต่อเนือง ดังจะเห็นได้จาก

ข้อมูลจากแบบบันทึกหลังการสอนทีพบว่า นักเรียนมีความสนใจ และทุกกลุ่มมีการซักถามถึงบทบาทของ

ตนเอง รายละเอียดของกิจกรรมโครงงานทีนักเรียนจะต้องปฏิบัติในขั นตอนต่อไป 

     ในขั นตอนที 2 หรือขั นดําเนินโครงงาน (During project) เป็นขั นตอนสําคัญทีนักเรียนได้ใช้

ความรู้ ทางภาษาทีเรียนมาและทักษะต่าง ๆ เพือนํามาใช้ในการสร้างสรรค์ชิ นงานของกลุ่มตนเอง นักเรียน

ได้ลงมือปฏิบัติจริง และปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามหน้าทีทีได้รับมอบหมายในกลุ่มตามความสามารถและ

ความถนัด ในการดําเนินโครงงาน นักเรียนได้มีโอกาสค้นคว้าข้อมูล จัดการข้อมูลเพือการผลิตชิ นงาน ซึง

เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ จากประสบการณ์จริงเพือผลิตชิ นงาน ซึงจากข้อมูลจากการประเมิน

คุณภาพของโครงงานนักเรียนพบว่า นักเรียนมีพัฒนาการในการผลิตชิ นงานโดยผลงานโครงงานที 2 ของ

นักเรียนทุกกลุ่มมีการพัฒนาไปในทางทีดีขนึ  ไม่ว่าจะเป็นในด้านความสะอาดเป็นระเบียบ ความสวยงาม 

การนําเสนอผลงาน โดยเฉพาะอย่างยิงด้านเนื อหาและความถูกต้องของคําศัพท์ นันแสดงให้เห็นว่า

นักเรียนสามารถเรียนรู้ การทํางานจากประสบการณ์จริง โดยนําข้อมูลข้อควรปรับปรุงพัฒนาจากการ

ประเมินคุณภาพโครงงานที 1 ไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาโครงงานที 2 ให้ดียิงขึ นได้ ซึงสอดคล้องกับ

บันทึกหลังการสอนของครูทีพบว่า ในการนําเสนอผลงานของกลุ่ม นักเรียนสามารถออกเสียงคําศัพท์ได้

ถูกต้อง ใช้คําศัพท์ในบริบทหรือประโยคได้ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิงเมือนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมใน

โครงงานที 2 สังเกตได้ชัดว่านักเรียนจะเพิมความระมัดระวังในการเขียนสะกดคําศัพท์ มีการซักถามคุณครู

เพือตรวจสอบความถูกต้อง มีการเปิดหาความหมายคําศัพท์จากพจนานุกรมหรือแหล่งข้อมูลทีหลากหลาย

มากขึ น รวมถึงมีการตรวจทานผลงานของกลุ่มก่อนทีจะนําเสนอหน้าชั นเรียน 
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     ขั นสุดท้ายหรือขั นหลังโครงงาน (Post-project) เป็นขั นตอนทีเปิดโอกาสให้นักเรียนประเมิน

ตนเองและประเมินผลงานของกลุ่ม จากผลการวิ เคราะห์ ข้อมูลพบว่า นักเรียนได้แสดงให้เห็น

ความสามารถในการพิจารณากระบวนการทํางานของกลุ่มตนเอง ว่ามีข้อดีและข้อควรปรับปรุงอย่างไรบ้าง 

และสามารถให้ข้อมูลของกลุ่มอืน ๆ รวมทั งเหตุผลประกอบการประเมินเพือเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง

พัฒนาโครงงานต่อไป นอกจากนีนักเรียนได้เรียนรู้ การยอมรับการวิจารณ์จากคุณครูและเพือน รวมทั งเกิด

ความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินความคิดเห็นในการ

เรียนรู้ คําศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยโครงงาน พบว่านักเรียนพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ ด้วยโครงงาน โดย

นักเรียนแสดงความคิดเห็นว่าหลังจากเรียนด้วยกิจกรรมโครงงานทั ง 2 โครงงานแล้วนักเรียนเข้าใจคําศัพท์

มากขึ น มีผลสัมฤทธิในการเรียนรู้ คําศัพท์มากขึ น นักเรียนสนกุสนานกับการทํากิจกรรมโครงการ มี

ความสุขและภูมิใจทีได้นําเสนอผลงานให้เพือนและผู ้ปกครองชืนชม โดยมีค่าเฉลียอยู่ในระดับสูงมาก 

(4.50 – 5.00) นอกจากนี นักเรียนยังได้ระบุว่า สามารถจําคําศัพท์ได้ดีขึ น มีความมันใจในการใช้คําศัพท์

มากขึ น ได้เรียนรู้ ระบบการทํางานกลุ่ม ได้ใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนมากขึ น และชอบเรียนคําศัพท์แบบ

โครงงานมากกว่าการเรียนคําศัพท์แบบเดิมๆ โดยมีค่าเฉลียอยูใ่นระดับสูง (3.50 – 4.49) 

2. การจัดการเรียนการสอนตามความสนใจของนักเรียน ในการวิจัยครั งนี ผู ้ วิจัยได้เลือกโครงงานที

ใกล้ตัวและเหมาะสมกับวัยของนักเรียน ประกอบด้วยโครงงาน  My Picture Dictionary และโครงงาน My 

mobile  ในแต่ละโครงงานผู้วิจัยได้คัดเลือกคําศัพท์หมวดใกล้ตัวนักเรียนเพือให้นักเรียนได้เลือกเรียนรู้

คําศพัท์ตามความสนใจของตนเอง โดยได้จัดคําศัพท์ของทั งสองโครงงานเป็นหมวดหมู่ ซึงมีความสัมพนัธ์

กับโครงงานแต่ละโครงงาน เช่น โครงงาน  My Picture Dictionary มีคําศัพท์ 2 หมวด ได้แก่  หมวดสิงของ

ในห้องเรียน หมวดสิงของในบ้าน โครงงาน  My mobile มีหมวดคําศัพท์  5  หมวด  ได้แก่  หมวดเสื อผ้า 

หมวดสี  หมวดอาชีพ  หมวดอวัยวะ และหมวดครอบครัว คําศัพท์ทั งหมดเป็นคําศัพท์ทีใกล้ตัวนักเรียน รูป

ประโยคทีใช้ในกิจกรรมโครงงานเป็นประโยคง่าย ๆ ทีนักเรียนสามารถพูด หรือบรรยายได้อย่างถูกต้อง ทํา

ให้นักเรียนสามารถจดจําได้คําศัพท์ได้ง่ายขนึ  โดยเฉพาะในกิจกรรมโครงงาน My mobile เป็นโครงงานที

เน้นให้นักเรียนได้นําเสนอข้อมูลต่าง ๆ เกียวกับบุคคลในครอบครัว โดยใช้คําศัพท์งา่ย ๆ ผลการวิเคราะห์

ข้อมูลจากแบบบันทึกหลังการสอนพบว่า นักเรียนมีความสนใจและกระตือรือร้นเป็นอย่างมากทีจะวาด

ภาพ และนําเสนอข้อมูลต่าง ๆ เกียวกับบุคคลในครอบครัวของตนเอง นักเรียนมีการซักถามคุณครู มีการ

แสดงความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติกิจกรรมเพือให้โมบายล์ครอบครัวของตนเองออกมาสวยงามและ

ถูกต้อง นอกจากนี  นักเรียนยังสนใจซักถามและแสดงความคิดเห็นในโมบายล์ครอบครัวของเพือนนักเรียน

กลุ่มอืน ด้วย ซึงทั งหมดนี แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนทีเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกทํางาน
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ตามทีนักเรียนสนใจเป็นปัจจัยสําคัญทีส่งเสริมให้นักเรียนจดจําได้เป็นอย่างดี และส่งผลให้นักเรียนเกิด

ความคงทนในการเรียนรู้ คําศัพท ์ซึงสอดคล้องกับคํากล่าวของ กมลรัตน์ หล้าสุวงษ์. (2528 : 254) ทีว่า

ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการจําอย่างหนึงก็คือ ความสนใจ หากเรามีความสนใจอย่างใดอย่างหนึงย่อมจดจํา

เรืองนั นได้ไม่ยากนัก สิงทีเราเห็นว่าปราศจากความสําคัญ ถ้าไม่สนใจก็จะทําให้ลืมเรืองนั นเร็วขึ นและยัง

สอดคล้องกับทฤษฏีความจําของ สุจริต ถาวรสุข. (2512: 122-123) ทีว่าความสนใจเป็นพื นฐานทีสําคัญ

ของการจําการทีคนเราจะจดจําสิงต่างๆได้ดีหรือไม่นั นเบื องแรกอยู่ทีความของผู ้นั นว่ามีความสนใจจริงจัง

แค่ไหน ถ้าสนใจจริง ตั งใจและลงมือกระทําปฏิบัติจริงๆ   ย่อมจะทําให้จําเนื อหาแห่งวิทยาการนั นได้ง่าย

และแม่นยํายิงขึ น นอกจากนี ยังสอดคล้องกับคํากล่าวของลัดดา ภู่เกียรติ. (2544: 22) ทีว่าการเรียนรู้ ใน

รูปแบบของโครงงานเป็นการจัดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ ความชํานาญทีมีอยู่มาประยุกต์ได้อย่าง

เต็มที ส่งเสริมให้นักเรียนได้ตัดสินใจด้วยตนเองและมีส่วนร่วมในการคิดกิจกรรมโดยการเป็นผู ้สร้างความรู้

บ้าง แทนทีจะเป็นผู ้ รับความรูแ้ต่เพียงฝ่ายเดียว ดังนั นจึงอาจกล่าวได้ว่ากิจกรรมการสอนโดยใช้โครงงาน

นั นเป็นกิจกรรมทีช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านความจําของนักเรียนได้เป็นอย่างดี 

   3. การทํากิจกรรมโดยกระบวนการกลุ่ม การจัดการเรียนรู้ แบบโครงงานเป็นลักษณะกิจกรรม

กลุ่มซึงนักเรียนมีโอกาสปฏิบัติงานร่วมกัน ช่วยเหลือกัน รู้ จักการแบ่งงานแบ่งหน้าทีกันทํา นักเรียนสามารถ

แลกเปลียนประสบการณ์และความคิดเห็นร่วมกัน ซึงการทีได้รับการยอมรับจากกลุ่ม ทําให้นักเรียนรู้ สึก

เป็นหนึงเดียวและอยากทํางานเพือกลุ่มของตนมากขึ น การทีนักเรียนได้ทํากิจกรรมกลุ่มร่วมกันในโครงงาน 

เช่น การมอบหมายหน้าทีรับผิดชอบ การรายงานหน้าชั น การระดมความคิดในการทํางาน เป็นต้น ทําให้

นักเรียนรู้ จักเรียนรู้ ทีจะปรึกษาหารือและวางแผนร่วมกันในการทํางาน มีความพยายามทีจะทําผลงานให้

ออกมาดี รู้ จักปรับปรุงงานของกลุ่มตน พัฒนาการด้านการทํางานเป็นกลุ่มเห็นได้จากการแสดงความ

คิดเห็น รู้ จักการแก้ปัญหาเมือเกิดความขัดแย้ง มีการยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอืน เห็นได้จากข้อมูล

ผลการวิเคราะห์จากประเมินความคิดเห็นในการเรียนรู้ คําศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยโครงงาน พบว่านักเรียน

ได้แสดงความคิดเห็นว่าได้เรียนรู้ ระบบการทํางานกลุม่จากโครงงานอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลียที 4.48 

สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบบันทึกหลังการสอนของครูทีพบว่า หลังจากนักเรียนได้เรียนรู้

การทํากิจกรรมกลุ่มจากโครงงานที 1 แล้วพบว่าเมือนักเรียนเริมกิจกรรมในโครงงานที 2 นักเรียนจะเข้าใจ

วิธีการทํางานมากขึ น และพยายามมีสว่นร่วมในกิจกรรมกลุ่มมากขึ น มีการแบ่งหน้าทีกันอย่างชัดเจนตาม

ความถนัดและความสามารถของแต่ละคนอย่างคล่องแคล่ว นักเรียนทีเก่งก็จะช่วยเหลือนักเรียนทีอ่อนกว่า

ให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมไปพร้อมกันได้ ซึงการทํากิจกรรมแบบกระบวนการกลุ่มหรือเพือนช่วยเพือนนี จะ

ทําให้นักเรียนทีเรียนอ่อนมีความรู้ สึกผ่อนคลาย กล้าซักถามเพือนมากกว่าซักถามคุณครูในสิงทีตนไม่
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เข้าใจ ทําให้เกิดการเรียนรู้ ได้ดีขึ น และทําให้นักเรียนแต่ละคนมีความกระตือรือร้นทีจะทําหน้าทีในส่วนที

ได้รับมอบหมายให้สําเร็จ เนืองจากนักเรียนทราบดีว่าผลงานของตนเองมีผลต่อความสําเร็จของกลุ่ม ซึง

สอดคล้องกับคํากล่าวของเวบบ์และสลาวิน.(webb.1988: & Slavin. 1990)ทีว่าผู ้ เรียนสามารถพัฒนา

ความรู้ ของตนอย่างเต็มศักยภาพในรูปแบบการทํางานเป็นกลุ่มย่อย นอกจากนี ยังสอดคล้องกบัคํากล่าว

ของรัตติกาล สุทธิสวัสดิกุล. (2547:39) ทีว่าในการทําโครงงานนักเรียนได้ร่วมมือกันทํากิจกรรมโครงงาน 

ซึงแต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกทีมีความสามารถแตกต่างกัน มีการแลกเปลียนความคิดเห็นซึงกันและ

กัน สมาชิกในกลุ่มช่วยเหลือกันในการศึกษาค้นคว้า และมีความรับผิดชอบร่วมกัน สมาชิกแต่ละคนมี

ความสามารถในแต่ละด้านไม่เหมือนกัน จึงมีการแบ่งงานกันทําตามความสามารถ ทําให้งานประสบ

ความสําเร็จได้ เนืองจากสมาชิกทุกคนร่วมมือกัน ซึงการทํางานร่วมกันนี เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้

ช่วยเหลือกันและรู้จักการทํางานเป็นกลุ่ม เหล่านี ล้วนแต่เป็นปัจจัยทีส่งผลให้ผลสัมฤทธิทางการเรียนรู้ด้าน

คําศัพท์ของนักเรียนสูงขึ น  

   4. เนื อหาในการทํากิจกรรมโครงงาน เนืองจากผู ้ วิจัยได้คัดเลือกเนื อหาในการทํากิจกรรม

โครงงานทีเหมาะสมกับนักเรียนในระดับชั นประถมศึกษาปีที 3 หลังจากการปฏิบัติกิจกรรมโครงงานทั ง 2 

โครงงาน พบว่าการทํากิจกรรมโครงงานทําให้การเรียนรู้ คําศัพท์ทีเกิดขึ นเป็นไปอย่างมีความหมาย 

กล่าวคือ นักเรียนได้มีโอกาสเชือมโยงประสบการณ์เดิมกับความรู้ ใหม่ เช่น ในการทําโครงงาน My mobile 

นักเรียนได้ลงมือทําโมบายล์แสดงข้อมูลบุคคลต่าง ๆ ในครอบครัว ซึงคําศัพท์บางส่วน นักเรียนรู้ จักอยู่แล้ว 

นักเรียนก็ต้องการรู้ คําศัพท์ใหม่และเกิดการเชือมโยงกับชีวิตจริงเนืองจากนักเรียนต้องบอกข้อมูล ลักษณะ 

อาชีพ ของบุคคลในครอบครัวตนเองโดยใช้คําศัพท์และรูปประโยคให้ถูกต้อง ซึงลักษณะของกิจกรรม

ดังกล่าวนี ทําให้นักเรียนมีความสนใจและเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู้ ซึงสอดคล้องกับแบบประเมิน

ความคิดเห็นในการเรียนรู้ คําศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยโครงงานในข้อทีว่านักเรียนสนุกสนานกับการทํา

กิจกรรมโครงงาน ซึงนักเรียนเห็นด้วยโดยมีค่าเฉลียสูงถึง 4.79  และยังสอดคล้องกับคํากล่าวของ พรรณี 

โพธิศรี. (2544: 11) ทีว่าการจัดการเรียนการสอนทีเชือมโยงเนื อหาวิชาเข้าด้วยกันโดยนําเอาประสบการณ์

ทีมีความคล้ายคลึงกันมาจัดกิจกรรมร่วมกันให้สอดคล้องกับชีวิตจริงของผู ้ เรียน เป็นการขยายบทเรียนให้

สนุก ซึงการสอนแบบนี เป็นส่วนหนึงในการสอนทีมุ่งประสบการณ์ทางภาษา ทําให้นักเรียนจดจําและ

นําไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ส่วนการทําโครงงาน My Picture Dictionary นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึงเป็น

ปัจจัยสําคัญทีทําให้นักเรียนสามารถจดจําคําศัพท์ได้ดี โดยโครงงานนี นักเรียนได้ค้นคําศัพท์ทีนักเรียน

ต้องการรู ้หาความหมาย ฝึกออกเสียง เขียนคําศัพท์   ซึงเมือนักเรียนได้ลงมือทําจริง  ก็ย่อมทําให้สามารถ

จดจําคําศัพท์ได้ดี สอดคล้องกับมัลลิกา พงศ์ปริตร และศรีภูมิ อัครมาส.2546 อ้างอิงจาก; (Barreto.1999) 
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ทีพบว่าหลังจากนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที 5 ชาวโปโตริโกได้ทําโครงงานและปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตาม

โครงงานแล้ว นักเรียนสามารถจําความหมายของคําศัพท์ได้มากขึ น และกล้าพูดภาษาอังกฤษมากขึ นด้วย 

     จากข้อมูลข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าการสอนแบบโครงงานเป็นการสอนทีส่งเสริมให้นักเรียน

ได้เรียนรู้ อย่างเป็นระบบ ตามระดับความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตนเองได้เต็มที อีกทั งทํา

ให้นักเรียนมีความสนใจและมีเจตคติทีดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ซึงส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิด้าน

คําศัพท์ภาษาอังกฤษสูงขึ น รวมถึงมีความคงทนในการเรียนรู้ คําศัพท์ภาษาอังกฤษเช่นกัน ผลการวิจัยครั ง

นีสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุริยา จันทร์เนียม. (2541: 19-20) ทีพบว่า โครงงานภาษาอังกฤษช่วย

ส่งเสริมให้ผู ้ เรียนมีทักษะในการปฏิบติังาน มีวิธีการทํางานอย่างเป็นระบบ ทํางานตามแผนทีวางไว้ มี

ความคิดริเริมสร้างสรรค์ รู้ จักการทํางานเป็นกลุ่ม และมีความเชือมันกล้าแสดงออก รวมถึงงานวิจัยของ

โธมัส. (Thomas: 2000: 1-45) ทีระบุว่าการสอนแบบโครงงานช่วยเพิมทักษะกระบวนการคิดของผู ้ เรียน 

รวมทั งความสามารถทางภาษา และผลสัมฤทธิทางการเรียน 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในด้านการเรียนการสอน 

1.1 ในการใช้โครงงานประกอบการสอนนั น ครูผู ้สอนควรชี แจงให้นักเรียนทราบถึงจุดมุ่งหมายของ 

การทําโครงงานว่า เป็นการฝึกกระบวนการเรียนรู้ ทักษะด้านคําศัพท์เพือทําให้นักเรียนสามารถจําคําศัพท์

ได้ดีขึ นหรือมีความคงทนในการเรียนรู้ คําศัพท์ มิได้มุ่งเน้นให้เกิดการแข่งขันกันทําคะแนนในแต่ละกลุ่ม จน

เกิดความรู้ สึกเห็นแก่ตัวและมุ่งทําคะแนนเพือชัยชนะของกลุ่มมากกว่าจุดมุ่งหมายอืน 

             1.2 ในการแบ่งกลุ่มทํากิจกรรม ควรมีการจัดกลุ่มนักเรียนคละกัน คือ มีนักเรียนทีเก่ง ปานกลาง

และอ่อน อยู่ในกลุ่มเดียวกัน เพือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ช่วยเหลือกัน เรียนรู้ ไปด้วยกัน เป็นการลดปัญหา

ความแตกต่างระหว่างนักเรียนในห้องเรียน 

            1.3 การสอนแบบโครงงานครูผู ้สอนควรเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ไว้สํารองให้กับนักเรียนอย่าง

ครบถ้วน เนืองจากถ้านักเรียนกลุ่มใดลืมอุปกรณ์ชิ นหนึงชิ นใดมาจะทําให้การปฏิบัติกิจกรรมโครงงานมี

ความล่าช้า หรือไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมต่อได้ 

            1.4 ครูควรเสนอแนะวิธีการนําเสนอผลงานโครงงานในรูปแบบอืนทีหลากหลาย นอกเหนือจากการ

พูดรายงานหน้าชั นเรียน และการจัดป้ายนิเทศ เช่น การแสดงบทบาทสมมุติ การสาธิต เป็นต้น 
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       2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั งต่อไป 

 2.1 ควรทําการวิจัยทดลองใช้วิธีการสอนแบบโครงงานในการเรียนรู้ คําศัพท์ภาษาอังกฤษกับ

นักเรียนกลุ่มตัวอย่างอืนและในระดับชั นอืน เพือศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ 

 2.2 ควรทําการศึกษาการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านอืนๆ โดยการใช้วิธีการสอนแบบ

โครงงาน 

 2.3 ควรมีการวิจัยเกียวกับการสอนภาษาอังกฤษแบบโครงงาน เพือพัฒนาผู ้ เรียนในด้าน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น ความรับผิดชอบ ความกล้าแสดงออก และเจตคติต่อการเรียน

ภาษาอังกฤษ เป็นต้น 
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ภาคผนวก  ก 
   - ตารางการดําเนินกิจกรรมโครงงาน 

                 - ตารางคําศัพท์ 
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ตารางการดําเนินกิจกรรมโครงงาน 

 
โครงงานที  1 My Picture Dictionary 

ขันตอน จํานวน

คาบ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั นที 1 

ขั นก่อนโครงงาน 

1 - นักเรียนศึกษาตัวอย่างหนังสือรูปภาพทีใช้เทคนิคแบบต่าง ๆ  ในการ

ทํา ตัวอย่างเช่น หนังสือภาพสามมิติ หนังสือภาพนูนตํา เป็นต้น 

- นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงรูปแบบหนังสือภาพทีนักเรียนชอบและ

อยากทํา 

- ครูนําเสนอหัวข้อหมวดคําศัพท์ทีจะใช้ในการทําหนังสือรูปภาพ ได้แก่ 

หมวดสิงของในห้องเรียน และหมวดสิงของในบ้าน 

- นักเรียนเข้ากลุ่มและลงความเห็นเรืองทีจะทําโครงงาน โดยการจัด

กลุ่มของนักเรียนเป็นแบบคละนักเรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน 

- นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดวางแผนและร่างขั นตอนการทําโครงงาน 

 

ขั นที 2 

ขั นระหว่าง

โครงงาน 

6 - นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติงานตามแผนทีร่างไว้ตามลําดับ เช่น การ

ค้นคว้าคําศัพท์และรูปภาพจากหนังสือต่าง ๆ การวาดภาพระบายสี 

การประดิษฐ์ การตัดปะรูปภาพ การตกแต่ง พร้อมทั งฟังและฝึกออก

เสียงคําศัพท์จากเทปบันทึกเสียง 

- นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมนําเสนอโครงงาน โดยในขั นตอนนี นักเรียน

จะฝึกออกเสียงคําศัพท์จากเทปบันทึกเสียง โดยมีคุณครูคอยให้

คําแนะนําเพือให้นักเรียนออกเสียงได้ถูกต้อง 

- นักเรียนแต่ละกลุ่มนําเสนอผลงาน เพือให้เพือนนักเรียนในกลุ่มอืน ๆ 

ได้ความรู้ เกียวกับคําศัพท์ครบทุกเรือง โดยแต่ละกลุ่มทีออกมานําเสนอ

จะเปิดเทปการออกเสียงคําศัพท์ในโครงงานของกลุ่มตนเอง เพือให้

เพือนในห้องออกเสียงตาม โดยคุณครูคอยสังเกต ให้กําลังใจและ

แนะนําให้นักเรียนออกเสียงได้ถูกต้อง 
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ขันตอน จํานวน

คาบ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

ขั นที 3 

ขั นหลังโครงงาน 

 

1 

 

- นักเรียนและคุณครูสรุปและประเมินผลโครงงานโดยใช้แบบประเมิน

การทําโครงงานของกลุ่มตนเอง จากนั นนักเรียนรับฟังความคิดเห็นจาก

เพือนกลุ่มอืน ๆ ถึงข้อดี และข้อควรปรับปรุงพัฒนาเพือนํามาเป็นข้อมูล

ในการทําโครงงานชิ นต่อไป 
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ตารางการดําเนินกิจกรรมโครงงาน 

 
โครงงานที  2 My Mobile 

ขันตอน จํานวน

คาบ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั นที 1 

ขั นก่อนโครงงาน 

1 - นักเรียนนํารูปภาพครอบครัวของตนเองมาแลกเปลียนกับเพือน ๆ ดู

และแนะนําบุคคลในรูปภาพว่ามีใครบ้าง จากนั นครูนําเสนอตัวอย่าง

โมบายล์แบบต่าง ๆ เพือให้นักเรียนเห็นตัวอย่างและเกิดความคิด

สร้างสรรค์ทีจะประดิษฐ์โมบายล์ของกลุ่มตนเอง 

- ครูนําเสนอหัวข้อหมวดคําศพัท์ทีจะใช้ในการทําโมบายล์ ได้แก่ หมวด 

ครอบครัว หมวดเสื อผ้า หมวดสี  หมวดอาชีพ  และหมวดอวัยวะ  

- นักเรียนเข้ากลุ่มและลงความเห็นเรืองทีจะทําโครงงาน โดยการจัด

กลุ่มของนักเรียนเป็นแบบคละนักเรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน 

- นกัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดวางแผนและร่างขั นตอนการทําโครงงาน 

 

ขั นที 2 

ขั นระหว่าง

โครงงาน 

6 - นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบัติงานตามแผนทีร่างไว้ตามลําดับ เช่น การ

ค้นคว้าคําศัพท์และรูปภาพจากหนังสือต่าง ๆ การวาดภาพระบายสี 

การประดิษฐ์ การตัดปะรูปภาพ การตกแต่ง การสัมภาษณ์พูดคุย 

สอบถาม พร้อมทั งฟังและฝึกออกเสียงคําศัพท์จากเทปบันทึกเสียง 

- นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมนําเสนอโครงงาน โดยในขั นตอนนี นักเรียน

จะฝึกออกเสียงคําศัพท์จากเทปบันทึกเสียง โดยมีคุณครูคอยให้

คําแนะนําเพือให้นักเรียนออกเสียงได้ถูกต้อง 

- นักเรียนแต่ละกลุ่มนําเสนอผลงาน เพือให้เพือนนักเรียนในกลุ่มอืน ๆ 

ได้ความรู้ เกียวกับคําศัพท์ครบทุกเรือง โดยแต่ละกลุ่มทีออกมานําเสนอ

จะเปิดเทปการออกเสียงคําศัพท์ในโครงงานของกลุ่มตนเอง และออก

เสียงประโยคง่าย ๆ เพือให้เพือนในห้องออกเสียงตาม โดยคุณครูคอย

สังเกต ให้กําลังใจและแนะนําให้นกัเรียนออกเสียงได้ถูกต้อง 
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ขันตอน จํานวน

คาบ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 

ขั นที 3 

ขั นหลังโครงงาน 

 

1 

 

- นักเรียนและคุณครูสรุปและประเมินผลโครงงานโดยใช้แบบประเมิน

การทําโครงงานของกลุ่มตนเอง จากนั นนักเรียนรับฟังความคิดเห็นจาก

เพือนกลุ่มอืน ๆ ถึงข้อดี และข้อควรปรับปรุงพัฒนาเพือนํามาเป็นข้อมูล

ในการทําโครงงานชิ นต่อไป 
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ตารางคําศัพท์โครงงาน  My Picture Dictionary 

 
หมวดสิงของในห้องเรียน หมวดสิงของในบ้าน 

 

pencil, pen, ruler, eraser, pencil box 

school bag, book, notebook 

table, desk, chair, shelf 

bin, broom, box 

blackboard, paper, clock 

chalk, brush, mirror, vase 

window, door, radio, television 

picture, flag, flower, map 

 

 

 

 

 

 

 

 

glass, spoon, fork, dish 

bowl, pan, jar, bottle 

basket, comb, powder 

light, lamp, iron 

telephone, curtain 

towel, pillow, blanket 

toothpaste, soap, shampoo 

sofa, mat, umbrella 
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ตารางคําศัพท์โครงงาน  My Mobile 

 
หมวดครอบครัว หมวดอาชีพ หมวดเสือผ้า หมวดอวัยวะ 

 

หมวดสี 

grandfather 

grandmother 

father 

mother 

son 

daughter 

brother 

sister 

niece 

nephew 

aunt 

uncle 

 

 

 

 

 

 

 

doctor 

nurse 

policeman 

soldier 

postman 

teacher 

fisherman 

barber 

shopkeeper 

pilot 

singer 

chef 

lawyer 

engineer 

fruit seller 

reporter 

farmer 

 

shirt 

T-shirt 

blouse 

jacket 

skirt 

shorts 

trousers 

dress 

socks 

shoes 

 

 

 

eye 

ear 

nose 

mouth 

head 

hair 

neck 

shoulder 

arm 

hand 

finger 

hip 

leg 

knee 

foot 

red 

pink 

yellow 

green 

brown 

black 

white 

purple 

blue 

orange 
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ภาคผนวก  ข 
                 - แบบประเมินความคิดเห็นในการเรียนรู้ 

                        คําศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยโครงงาน 

   - แบบประเมินคุณภาพของผลงาน 

   - เกณฑ์การประเมินคุณภาพของผลงาน 
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แบบประเมินความคิดเห็นในการเรียนร้คําศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยโครงงู าน 

คําชี แจง ให้นักเรียนอ่านข้อความในแบบประเมินความคิดเห็นในแต่ละข้อแล้วทําเครืองหมาย  /ลงในช่องที

ตรงกับความรู้สึกของนักเรียนมากทีสุด จํานวน 10 ข้อ 

 

ความคิดเห็น  

 

 

ข้อ 

 

 

 

รายการ 

 

 

 เห
็น

ด้ว
ยอ

ย่า
งย

ิง 
   

   

เห
็น

ด้ว
ย 

 ไม่
แน่

ใจ
 

ไม่
เห

็น
ด้ว

ย 

ไม่
เห

็น
ด้ว

ยอ
ย่า

งยิ
ง 

1 การเรียนด้วยโครงงานช่วยให้นักเรียนเข้าใจคําศัพท์มากขึ น      

2 การเรียนด้วยโครงงานทําให้นักเรียนจําคําศัพท์ได้ดีขึ น      

3 การเรียนด้วยโครงงานทําให้นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิใน

การเรียนรู้คําศัพท์มากขึ น 

     

4 นักเรียนรู้ สึกพอใจทีได้เรียนภาษาอังกฤษด้วยโครงงาน      

5 การเรียนด้วยโครงงานทําให้นักเรียนได้เรียนรู้ ระบบการ

ทํางานเป็นกลุ่ม 

     

6 การเรียนด้วยโครงงานทําให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษใน

ห้องเรียนมากขึ น 

     

7 การเรียนด้วยโครงงานทําให้นักเรียนเกิดความมันใจในการใช้

คําศัพท์ภาษาอังกฤษมากขึ น 

     

8 นักเรียนสนุกสนานกับการทํากิจกรรมโครงงาน      

9 นักเรียนชอบการเรียนคําศัพท์แบบเดิม ๆ มากกว่าการเรียน

แบบโครงงาน 

     

10 การเรียนด้วยโครงงานทําให้นักเรียนมีความสุขและภูมิใจทีจะ

นําผลงานของตนเองไปให้เพือนและผู ้ปกครองชืนชม 

     

 



 65 

 

 

แบบประเมินคุณภาพโครงงาน 

Project 1 : My Picture Dictionary 

Group……………………………. 

ผ้ประเมินู                   ตนเอง                               ครู 

 

คะแนน ข้อท ี รายการประเมิน 

1 2 3 

รวม 

1 เนื อหา     

2 ความถูกต้องของคําศัพท์     

3 ความสะอาดเป็นระเบียบ     

4 ความสวยงาม     

5 การนําเสนอผลงาน     

รวม     

 

เกณฑ์การให้คะแนน  ระดับ  1  หมายถึง คุณภาพพอใช้ 

    ระดับ  2 หมายถึง คุณภาพดี 

    ระดับ 3 หมายถึง คุณภาพดีมาก 
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แบบประเมินคุณภาพโครงงาน 

Project 1 : My Mobile 

Group……………………………. 

ผู้ประเมิน                  ตนเอง                               ครู 

 

คะแนน ข้อท ี รายการประเมิน 

1 2 3 

รวม 

1 เนื อหา     

2 ความถูกต้องของคําศัพท์     

3 ความสะอาดเป็นระเบียบ     

4 ความสวยงาม     

5 การนําเสนอผลงาน     

รวม     

 

เกณฑ์การให้คะแนน  ระดับ  1  หมายถึง คุณภาพพอใช้ 

    ระดับ  2 หมายถึง คุณภาพดี 

    ระดับ 3 หมายถึง คุณภาพดีมาก 
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เกณฑ์การประเมินคุณภาพโครงงาน 

 

ระดับคะแนน รายการประเมิน 

1 2 3 

1. เนื อหา 

 

 

ผลงานมีเนื อหา 

น้อยมาก  

ผลงานมีเนื อหาพอใช้ ผลงานมีเนื อหาครบถ้วน 

2. ความถูกต้องของ

คําศัพท์ 

 

เขียนสะกดคําศัพท์ผิด

มาก 

เขียนสะกดคําผิดบ้าง

เล็กน้อย 

เขียนสะกดคําศัพท์ได้

ถูกต้องทุกคํา 

3.ความสะอาดเป็น

ระเบียบ 

 

มีรอยลบขีดฆ่า 

ตัวหนังสืออ่านยากไม่

เป็นระเบียบ 

มีรอยลบขีดฆ่าเล็กน้อย 

ตัวหนังสืออ่านง่าย 

คอ่นข้างมีความเป็น

ระเบียบ 

ไม่มีรอยลบขีดฆ่า 

ตัวหนังสืออา่นง่าย 

มีความเป็นระเบียบ 

4. ความสวยงาม 

 

 

การวางรูปแบบไม่

น่าสนใจ ระบายสี

ตกแต่งไม่สวยงาม 

การวางรูปแบบค่อนข้าง

เหมาะสม ระบายสี

ตกแต่งได้สวยงาม 

การวางรูปแบบ

เหมาะสม ระบายสี

ตกแต่งได้สวยงาม 

5.การนําเสนอผลงาน 

 

การนําเสนอไม่น่าสนใจ 

ใช้ภาษาท่าทางไม่

เหมาะสม 

มีปฏิสัมพันธ์กับผู ้ ฟัง

น้อยมาก 

การนําเสนอค่อนข้าง

น่าสนใจ ใช้ภาษา

ท่าทางได้เหมาะสม 

มีปฏิสัมพันธ์กับผู ้ ฟัง

ค่อนข้างดี 

การนําเสนอน่าสนใจ ใช้

ภาษาท่าทางได้

เหมาะสม 

มีปฏิสัมพันธ์กับผู ้ ฟัง 

ดีมาก 

 

*  ปรับจากแบบประเมินคุณภาพผลงานนักเรียนของ สุเมธตา  งามชัด (2548 ) 
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ภาคผนวก  ค 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทักษะด้านคําศัพท์ภาษาอังกฤษ 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิการเรียนร้คําศัพท์ู  

วิชาภาษาอังกฤษ  ชั นประถมศึกษาปีที   3 

 
ตอนที  1 แบบทดสอบการเขียนสะกดคํา 

คําสั ง   ให้นักเรียนเลือกตัวสะกดทีถกต้องของคําศัพท์ให้มีความหมายตรงกับรปภู ู าพ โดยทํา

เครื องหมาย x ลงบนคําตอบทีถกต้องู  

 

1.  a. bloom    b. broom   

 c. boom    d. bromn 

 

2. a. comb    b. comp 

 c. camb    d. camp 

 

3. a. skirt    b. skrit 

 c. skait    d. skiat 

 

4. a. nase    b. nise 

 c. nose    d. nese 

 

5. a. narse    b. nerse 

 c. nores    d. nurse  

 

 

ตั งแต่ข้อ 6-10 ให้นักเรียนเติมตัวอักษรทีขาดหายไปในช่องว่างให้ถกต้องู  

 

1. e___ a___  ___ r 

 

2. s ___ o ___  ___ s  
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3. m ___ u ___ h 

 

4. c ___ a ___  ___ 

 

5. p ___ l ___c ___m ___ n 

 

ตอนที  2  แบบทดสอบความหมายของคํา 

คําสั ง   ให้นักเรียนเลือกคําศัพท์ทมีีความหมายตรงกับรปภาพู  โดยทําเครื องหมาย x ลงบน

คําตอบทีถกต้องู  

 

11. a. paper   b. pencil 

 c. chalk   d. fork  

 

12.  a. pilot   b. postman 

 c. teacher  d. singer 

 

13.  a. shirt   b. blouse 

 c. jacket   d. T-shirt 

 

14.  a. elbow   b. hand 

 c. knee   d. finger 

 

15.  a. clock   b. table 

 c. chair   d. curtain 

 

16. a. barber  b. lawyer 

 c. chef   d. soldier 
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17.  a. notebook  b. blackboard 

 c. pencil box  d. window 

 

18.  a. hair   b. face 

 c. waist   d. chin 

 

19.  a. shoes   b. dress 

 c. socks   d. trousers 

 

20.  a. engineer  b. fisherman 

 c. fruit seller  d. shopkeeper 

 

  

ตอนที  3  แบบทดสอบการใช้คําศัพท์ในประโยค 

คําสั ง   ให้นักเรียนเลือกคําศัพท์ที เหมาะสมเติมลงในประโยค  โดยทําเครื องหมาย x ลงบน

คําตอบทีถกต้องู  

 

21. I smell with my _____. 

 a. eyes    b. nose 

 c. legs    d. ears 

 

22. I put some flowers in a _____. 

 a. bin    b. bag 

 c. shelf    d. vase 

 

23. My mother has a sister. She is my _____. 

 a. uncle    b. sister 

 c. aunt    d. brother 
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24. The boy is wearing a _____. 

 a. dress    b. skirt 

 c. blouse   d. shirt 

 

25. We use _____ to write on the blackboard. 

 a. a piece of chalk  b. a pencil box 

 c. a pen    d. a ruler 

 

26. He is in the farm. He grows rice. He is a _____. 

 a. farmer   b. barber 

 c. teacher   d. postman 

 

27. I touch my hair with my _____. 

 a. chest    b. neck 

 c. hand    d. cheek 

 

28. I am ill. I need a _____. 

 a. engineer   b. pilot 

 c. reporter   d. doctor 

 

29. What color is a zebra? 

 a. red and yellow   b. white and black 

 c. brown and black  d. blue and green 

 

30. The father of your mother is your _____.  

 a. sister    b. brother 

 c. grandfather   d. grandmother 
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ภาคผนวก  ง 
ภาพการทํากิจกรรมโครงงาน 
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นักเรียนปฏิบัติงานโครงงาน  My Picture Dictionary 
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นักเรียนนําเสนอผลงานของกลุ่มโครงงาน  My Picture Dictionary 
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นักเรียนปฏิบัติงานโครงงาน  My Mobile 
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นักเรียนนําเสนอผลงานของกลุ ่มโครงงาน  My Mobile 
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ภาคผนวก  จ 
- ตารางแสดงคะแนนวัดผลสัมฤทธิทักษะด้านคําศัพท์ 

- ตารางการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิในการเรียนร้คําศัพท์ู  

      หลังการทดลองและคะแนนความคงทนเมื อทิ งช่วงไป 2 สัปดาห์ 
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ตารางการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิในการเรียนร้คําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนู  

ชันประถมศึกษาปีที 3 ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 

 

 

เลขที 

Pre-Test 

(40 คะแนน) 

Post-Test 

(40 คะแนน) 

 

ผลต่างคะแนน 

1 11 16 5 

2 13 17 4 

3 14 15 1 

4 20 25 5 

5 19 21 2 

6 18 23 5 

7 25 29 4 

8 18 22 4 

9 18 23 5 

10 17 20 3 

11 12 16 4 

12 22 25 3 

13 21 24 3 

14 19 24 5 

15 26 30 4 

16 15 21 6 

17 16 21 5 

18 14 20 6 

19 13 20 7 

20 20 25 5 

21 21 27 6 

22 25 29 4 

23 14 19 5 
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เลขที 

Pre-Test 

(40 คะแนน) 

Post-Test 

(40 คะแนน) 

 

ผลต่างคะแนน 

24 22 26 4 

25 18 21 3 

26 21 24 3 

27 24 28 4 

28 22 24 2 

29 19 25 6 

30 20 26 6 

31 17 20 3 

32 15 22 7 

33 23 27 4 

ค่าเฉลีย 18.55 22.88 17.42 
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ตารางการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิในการเรียนร้คําศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนู  

ชันประถมศึกษาปีที 3 หลังการทดลองและคะแนนความคงทนเมือทิ งช่วงไป 2 สัปดาห์ 

 

เลขที คะแนนหลังการ

ทดลอง 

( 40 คะแนน ) 

คะแนนความคงทน 

 2 สัปดาห์ หลังการ

ทดลอง 

( 40 คะแนน) 

ผลต่างของคะแนน 

1 16 14 2 

2 17 16 1 

3 15 13 2 

4 25 25 0 

5 21 20 1 

6 23 20 3 

7 29 30  1* 

8 22 19 3 

9 23 21 2 

10 20 20 0 

11 16 14 2 

12 25 23 2 

13 24 25  1* 

14 24 23 1 

15 30 30 0 

16 21 17 4 

17 21 20 1 

18 20 20 0 

19 20 18 2 

20 25 23 2 
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เลขที คะแนนหลังการ

ทดลอง 

( 40 คะแนน ) 

คะแนนความคงทน 

2 สัปดาห์ หลังการ

ทดลอง 

( 40 คะแนน) 

ผลต่างของคะแนน 

21 27 26 1 

22 29 28 1 

23 19 16 3 

24 26 25 1 

25 21 20 1 

26 24 22 2 

27 28 26 2 

28 24 27   3* 

29 25 20 5 

30 26 25 1 

31 20 19 1 

32 22 18 4 

33 27 28   1* 

ค่าเฉลีย 22.88 22.52 1.32 

 

 

หมายเหตุ ( * ) หมายถึง นักเรียนมีคะแนนความคงทนหลังการสอน 2 สัปดาห์มากกว่าคะแนนหลังการ 

     ทดลอง 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ประวัติย่อผ้ทําสารนิพนธ์ู  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 84 

ประวัติย่อผ้ทําสารนิพนธ์ู  

 
ชือ- ชือสกุล    นางสาวสุพรรณี   เสนภักด ี

วันเดือนปีเกิด    20 กันยายน 2522 

สถานทีเกิด    โรงพยาบาลราชวิถี  กรุงเทพมหานคร 

สถานทีอยู่ปัจจุบัน    20 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ซอย 22 แยก 8 

     แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 

ตําแหน่งหน้าทีการงานปัจจุบัน  ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.1 

สถานทีทํางานปัจจุบัน   โรงเรียนวัดตะกลํา  สํานักงานเขตประเวศ  

     กรุงเทพมหานคร 

ประวัติการศึกษา 

              พ.ศ. 2541   มัธยมศึกษาตอนปลาย 

     โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  อําเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 

               พ.ศ. 2545   คบ.(วิชาเอกภาษาอังกฤษ) 

     มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร 

               พ.ศ. 2553   ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ) 

     จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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