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ธันยจิรา  ภูริอุดมเศรษฐ.  (2553).  การศึกษาผลสัมฤทธิแ์ละความคงทนในการจําคําศัพทภาษาอังกฤษ 
 ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่3 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ที ่
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 อาจารยที่ปรึกษาสารนพินธ: รองศาสตราจารย เฉลียวศรี  พิบูลชล. 
 
 การศึกษาคนควาในครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนรูคําศัพทและความ
คงทนในการจาํคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 โรงเรียนสาธิต มหาวทิยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ที่ไดรับการสอนแบบสัมพันธขอบขายความหมาย (Semantic Field Approach) 
กลุมตัวอยางคือนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวัน 
ปการศึกษา 2552  ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 49 คน โดยวิธีสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
จากหองเรียนที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบในการสอน 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวยแผนการสอนคําศพัท โดยวิธีสอนแบบสัมพันธขอบขาย
ความหมาย จํานวน 8 แผน แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูคาํศัพท แบบทดสอบวัดความคงทน
ในการจําคําศพัท แบบบันทึกหลังการเรยีนรู และแบบบันทึกหลังการสอน รวม 16 คาบ ระยะเวลา
ในการทดลอง จํานวน 8 สัปดาห สัปดาหละ 2 คาบ  คาบละ 50 นาที  สถิติที่ใชในการทดลอง ไดแก 
การทดสอบคาที ( t-test) คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคารอยละ (Percentage) 
 ผลการวิจัย พบวา นักเรียนชั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ที่ไดรับการสอนโดยวิธีสอนแบบสัมพันธขอบขายความหมายมีผลสัมฤทธิ์
ในการเรียนรูคาํศัพทหลังจากการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคญัทางสถิติทีร่ะดับนัยสําคัญ 
.01 และพบวาความคงทนในการจําคําศัพทภาษาอังกฤษของที่ไดรับการสอนโดยวิธีสอนแบบสัมพันธ
ขอบขายความหมาย หลังการทดลองกับหลังจากผานไปแลวสองสัปดาหไมแตกตางกัน นอกจากนี้
ผลการวิเคราะหจากแบบบันทึกการเรยีนรูของนักเรียนและแบบบันทกึหลังการสอนของครูแสดงใหเห็น
ถึงพัฒนาการของนักเรียนในการเรียนรูคาํศัพทสามารถนําไปใชในบริบทตางๆ ไดถูกตอง 
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 The objective of this master project was to study English vocabulary learning 
achievement and retention of Mathayomsuksa 3 students of Patumwan Demonstration   
School,  Srinakharinwirot University by using semantic field approach. The samples of this study 
were 49 students studying in the second semester of the 2009 academic year. They were 
drawn from one of the  total of seven classrooms through the purposive sampling technique. 
 The instruments used in this research were eight lessons plans based on  the use 
of semantic field approach , the vocabulary learning achievement test (one group pretest – 
posttest design), the students’ learning log, and the teacher’s teaching log. The data were 
statistically analyzed through t-test for dependent samples, mean, standard deviation and 
percentage. The data gained from the teaching log and the learning log were descriptively 
analyzed.   
 The findings of the research revealed that the English vocabulary achievement  of the 
students who learned through the semantic field approach was significantly increased at the 
.01 level. Also, their retention of English vocabulary after two weeks still existed.  The 
analysis of the teacher’s teaching log as well as the students’ learning log, moreover, 
supported the numerical finding.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการสอบ
ไดพิจารณาสารนิพนธเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการจําคําศัพทภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวัน ที่เรียนโดยวิธี
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ประกาศคุณูปการ 
 

 สารนิพนธเลมน้ี สําเร็จไดดวยความกรณุา ความเมตตา และความเอาใจใสอยางดียิ่งจาก
อาจารยที่ปรึกษา รองศาสตราจารยเฉลียวศรี พิบูลชล ที่ไดกรุณาใหคําแนะนํา  ชี้แนะ แกไขขอบกพรอง
หลายครั้งตอหลายครั้งและใหขอคิดที่ดี ทําใหสําเร็จลลุวงไดดวยด ี ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณา
ของทานและกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง 
 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ดร.แสงจันทร เหมเชื้อ อาจารย เตือนตา เลาสุขศรี อาจารย 
ดร.อัญชลี จันทรเสม  อาจารย ดร.พณิตา กุลสิริสวสัดิ์ ที่ไดกรุณาเปนกรรมการสอบสารนิพนธ และ
ไดใหแนวคิดที่เปนประโยชนเพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงใหงานมีความสมบูรณยิ่งขึ้น ผูวิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยในภาควชิาภาษาตะวนัตก อาจารย ดร.แสงจันทร เหมเชื้อ  
อาจารยเตือนใจ เฉลิมกิจ  อาจารยกุลทิพย โรหิตรัตนะ  อาจารย ดร.อรพรรณ วีระวงศ และ รองศาสตราจารย 
เฉลียวศรี พิบูลชล ซ่ึงเปนอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ที่ไดใหความรู และแนวคิดทางดานการสอน
ภาษาอังกฤษ ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้ง และกราบขอบพระคณุมา  ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ผูชวยศาสตราจารย 
วันชัย วัฒโนทัยวิทย หัวหนากลุมสาระภาษาตางประเทศ อาจารยในกลุมสาระภาษาตางประเทศ 
และอาจารย เจาหนาที่หมวดสื่อการสอนทีค่อยชวยเหลือ คอยหวงใยและใหกําลังใจพรอมทั้งใหคาํแนะนํา
แกผูวิจัยในเรือ่งตางๆ 
 ขอขอบคุณ อาจารย นงคราญ  สุนทราวันต อาจารย นัฐ  สิทธิกร  อาจารย  สลิลรัตน  
กวีจารุมงคล  และ อาจารย Micheal  ที่กรุณาใหความชวยเหลือใหคําปรึกษาที่เปนประโยชนแกผูวิจัย 
 ขอบคุณพ่ีๆ เพ่ือนๆ นองๆ ในสาขาวชิาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ ที่
คอยหวงใยและใหกําลังใจเสมอมา 
 ขอขอบคุณนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ ปทุมวนั 
หอง 446 ป 2552 
 ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา พ่ีๆ เพ่ือนๆ ที่คอยชวยเหลือและใหกําลังใจเสมอมา 
 
 คณุคาและประโยชนที่ไดจากสารนิพนธเลมน้ี ขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณแดบุพการี ครู 
อาจารย และผูมีพระคุณ ที่ไดใหการศึกษา อบรมและชวยเหลือผูวจัิยจนสามารถประสบความสําเร็จ
ในการศึกษาจนถึงวันน้ี 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 การติดตอสื่อสารกันนั้นจําเปนตองมีภาษาเปนสื่อกลาง เพ่ือใหเกิดความเขาใจในแนวเดียวกัน 
นอกจากจะใชภาษาในกลุมเดียวกันแลว การติดตอสื่อสารยังแสดงความเขาใจกับคนภายนอกกลุมอีกดวย 
โดยในโลกปจจุบันภาษาอังกฤษเปนหัวใจสําคัญของคนยุคใหม ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลที่มีผูนิยม
ใชกันมากในการติดตอสื่อสาร ภาษาอังกฤษจึงมีบทบาทสําคัญในทุกดาน ไมวาจะเปนทางดานการเมือง 
สังคม เศรษฐกิจ และการศึกษา ดังน้ัน ผูที่รูภาษาอังกฤษเปนอยางดี ยอมเปนผูไดเปรียบในการใช
ภาษาอังกฤษ เพ่ือเปนเครือ่งมือในการติดตอสื่อสารแลกเปลีย่นความรูความคิด และแสวงหาความรู
ในดานตางๆ (กรมวิชาการ.  2545: 1) ผูทีรู่คําศัพทมากจะสามารถสื่อสารหรือถายทอดความรูสึกนึกคิด
ตามที่ตนเองตองการจะสื่อ เพ่ือใหผูอ่ืนไดรับรูอยางอิสระและตรงกับเจตนารมณสําหรับการติดตอสือ่สาร
มากขึ้น (เพ็ญศรี  รังสิยากูล.  2542: 25 - 29) 
 ในการเรียนภาษา “คําศัพท” นับเปนองคประกอบหนึ่งที่สําคัญ การพัฒนาความรูเกี่ยวกับ
คําศัพทเปนเครื่องชี้ใหเห็นถึงความกาวหนาในการเรียนภาษาของผูเรียน ผูที่เรยีนภาษาไดดีน้ันจะรู
ความหมายคําศัพทกวางขวางกวาผูอ่ืน (Edgar. 1978: 376) การใชผดิความหมายอาจทําใหการสื่อสาร
เกิดความผิดพลาดและเสียหายได การที่จะเรียนรูภาษาอังกฤษใหไดดีน้ัน นักเรียนที่รูคาํศัพทมาก 
จําไดแมนและสามารถนํามาใชไดอยางถูกตองคลองแคลว ยอมชวยใหการเรียนไดผลดียิ่งขึ้น ดังน้ัน
การจําคําศัพทจึงเปนเรื่องสําคัญในการเรียนภาษา (Edgar. 1978: 376) และเปนปจจัยสําคัญที่ชวย
ในการเรียนรูทักษะภาษาทัง้ 4 ทักษะ คอื ทักษะฟง ทักษะพูด ทักษะอานและทกัษะเขียน เพราะถา
ผูเรียนไมรูความหมายของคําศัพทก็ไมสามารถฟง หรืออานเขาใจไดตลอด รวมทั้งไมสามารถพูดหรือ
เขียนเพ่ือสื่อความคิดของตนเองใหผูอ่ืนเขาใจได (Long; & Pearson.1987: 100 - 101) การรูคําศพัท
จําเปนตอการเรียนภาษาในทกุระดับการศึกษา ของผูเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง ยิ่งระดับการศึกษา
ยิ่งสูงเทาใดความจําเปนในการเรยีนรูคาํศพัทยิ่งตองมากขึ้นเทานัน้ (Coady; & Huckin. 1999: 196)  
 จากความสําคญัของคําศพัท ดังที่ไดกลาวมาขางตน จึงไดมีการศึกษาคนควาแนวคดิในการ
หาวิธีการสอนคําศัพท เพ่ือชวยใหผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับคําศัพทมากขึ้น จากการศึกษาเอกสารการสอน
คําศัพทและการจํา พบวา มีวิธีการสอนคําศัพทที่นาสนใจอีกวิธีหน่ึง ซ่ึงเปนการสอนโดยอาศัยหลักการ
ของทฤษฏีขอบขายความหมาย (Semantic Field Theory) ซ่ึงมีหลักการวา คําศัพททั้งหลายน้ัน 
สามารถจัดเขาเปนหมูพวกที่มีความหมายสัมพันธกัน เม่ืออยูภายใตขอบขายความหมายเดียวกนั  และ
สามารถที่จะบอกความเหมือน หรือความแตกตางทางความหมายของกลุมคาํเหลานั้น โดยวิธีการ
วิเคราะหองคประกอบความหมายไดอยางมีระบบ  โครว และ ควกิลีย  (Crow; & Quigley. 1985: 
497 - 513)  เรียกวิธีการสอนวิธีน้ีวา การสอนแบบสัมพันธขอบขายความหมาย (Semantic Field  
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Approach) ซ่ึงมีหลักการดังน้ี 
  1.  ผูเรียนจะไดเรยีนรูคําศัพทเปนกลุมคําที่มีความหมายอยูในขอบขายความหมาย
เดียวกัน 
  2.  การสอนความหมาย  มีการวเิคราะหถึงความแตกตาง  ความเหมือนระหวางความหมาย 
ของคําหรือขอความที่คําศัพทสามารถปรากฏรวมได (Collocation) โดยใชหลักการวเิคราะหองคประกอบ
ความหมายของคําศัพท ซ่ึงแสดงไวบนตารางหรือแผนภาพ (Grid) 
  3.  ใหโอกาสผูเรียนไดนําความรูคําศัพทที่มีความหมายสัมพันธกันไปฝกใชในบริบทตางๆ 
ไดอยางถูกตองและเหมาะสม อาทิ เชน เสาวนีย ณัฎฐาไกร (2549) การใชยทุธวธิกีารเดาความหมาย
คําศัพทภาษาอังกฤษจากบริบท ผลการวจัิย พบวา ผูเรียนมีคะแนนการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษสูง
กวากอนไดรับการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 พะเยา พรหมเทศ (2549) ไดศึกษา
เกี่ยวกับการใชการสอนภาษาที่เนนคําศัพท เพ่ือเพ่ิมพูนความรูคําศัพท และความเขาใจในดานภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่สอนโดยกิจกรรมซินเนคทิคส (Synectics) ผลปรากฏวา ความสามารถ
ในการจําคําศัพท และความคงทนในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ หลังจากที่ไดสอบครั้งแรก และทิ้ง
ชวงเวลา 14 วัน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 วิลาสีนี แกวรา (2550) ไดศึกษา
เปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนคําศพัทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ระหวาง
การสอน โดยใชเพ็คส (PEG) กับการสอนปกติ ผลการวิจัยพบวาความสามารถในการจําคําศัพทสูงขึ้น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 สทุธิรัตน ปญญาทิพย (2549) ไดศึกษาผลการใชกิจกรรมผัง
ความสัมพันธของความหมายในการเรียนแบบรวมมือที่มีตอการจําคําศพัทภาษาอังกฤษสําหรบันักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา พบวา นักเรยีนมีความคงทนในการจําคําศัพท
เพ่ิมมากขึ้น  นอกจากนี้ เนาวรัตน กองรัตน (2551) ไดทดลองนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพท
ภาษาอังกฤษ เพ่ือความคงทนในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
ผลปรากฏวา นักเรียนที่เรียนออนมีประสิทธิภาพในการจําคําศัพทสูงขึ้น 
 จะเห็นวาการสอนคําศัพทแบบสัมพันธขอบขายความหมาย เปนการสอนคําศัพทที่มีระบบ    
มิไดเปนการสอนคําศัพทโดดๆ แตเนนใหผูเรียนไดเรียนคําศัพทที่อยูในขอบขายความหมายเดียวกัน 
ซ่ึงจะทําใหผูเรียนจําไดดีและนานกวา เพราะวาการบนัทึกความจําในระบบสมองนั้นจะบันทึกคาํที่มี
ลักษณะเปนกลุมความหมายเดียวกันไวดวยกัน (Collins;& Quill Ian. 1969: 240 - 247; Palm berg. 
1990: 1 - 10) สวนการเปรียบเทียบความหมายระหวางคําในกลุมเดียวกันจะทําใหผูเรียนเกิดกระบวนการ
คิดที่ซับซอนกวาการทองจํา ซ่ึงจะทําใหเกิดการเรียนรูไดดีกวา ดังที่ เครค และ ล็อคฮารต  (Craick; 
& Lockhart. 1972: 671 - 684) กลาววาความจํา เปนกระบวนการที่ตอเน่ืองที่เกิดขึ้นในสมอง การจะ
จําไดมากนอยหรือนานเพียงใดขึ้นอยูกับความซับซอนของกระบวนการเขารหัส  ซ่ึงบราวน และ เพอรร่ี 
(Brown; & Perry. 1991: 655 - 670) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการสอนคําศัพท โดยใชการสอนแบบ
สัมพันธขอบขายความหมาย พบวา การสอนคําศัพทแบบสัมพันธขอบขายความหมายเปนการสอนที่
ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียน และมีความคงทนในการจําคําศัพทไดดีกวา 
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 นอกจากนี้ การสอนคําศัพทแบบสัมพันธขอบขายความหมาย น้ัน มีความสอดคลองกับ 
หลักการสอนคําศัพทที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึง สตอลล และ แฟรแบงค (Stahl; & Fairbanks. 1986: 72 - 
110) ไดสรุปจากการสังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวกับคําศัพทประมาณ 40 เรื่อง ไวดังน้ี 
  1.  การสอนคําศัพทตองสอนใหผูเรียนรูทั้งความหมาย คําจํากัดความ และความสัมพันธ
ระหวางคําใหมกับคําที่รูจักในขอบขายความหมายที่จะไดพบหรือมีปรากฏในพจนานุกรม 
  2.  ใหนักเรียนไดเรียนรูคําใหม โดยมีกระบวนการจัดสาร (Information Processing) 
ในระดับที่ลึกและซับซอน 
  3.  เปดโอกาสใหผูเรียนไดรูคําที่มีหลายความหมายอยางถองแท 
 การเรียนรูคําศัพทแบบสัมพันธขอบขายความหมาย ทําใหนักเรยีนไดเรียนรูความหมายของ
คําศัพทของคาํไดมากขึ้น ดังหลักการและทฤษฎขีอบขายความหมาย ดังกลาวสามารถนาํไปประยุกต
สอนคําศัพทใหแกผูเรียนได แชนแนล (Channell. 1981: 115 - 122) ไดมองเห็นวาผูเรียนภาษามี
ความจําเปน ตองเพ่ิมวงความรูคําศัพทใหแตกฉานถึงความหมายของคํา ผูเรียนจะไดเรียนคําศัพทที่
มีอยูในขอบขายความหมายเดียวกัน คําศพัทที่นําเสนอจะตองมีความสัมพันธทางความหมายกันทางใด
ทางหนึ่ง  และผูเรียนจะไดศึกษาความหมายของแตละคํา เพ่ือใหทราบวา  คําที่เรยีนสัมพันธกบัคําที่
มีความหมายใกลเคยีงอยางไร มีคําอ่ืนใดบางที่สามารถใชรวมกับคาํที่เรียนและใชไดในบริบทใดบาง 
ซ่ึงจากผลการประเมินผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวิชาภาษาองักฤษ ของนักเรียน พบวา  นักเรียนสวนใหญ
ยังมีความสามารถในการเรียนคําศัพทภาษาอังกฤษ อยูในระดับปานกลางและต่ํา ซ่ึงสาเหตุมาจาก
หลายเหตุผล คืออาจเกิดจากตัวนักเรียนเอง จํานวนนักเรียนในชั้น ครูผูสอน เน้ือหาบทเรียนรวมทั้ง
วิธีสอน และเทคนิคทีเ่หมาะสมซึ่งเปนตวัชวยที่ทําใหเกิดประสิทธิภาพดานการเรียนการสอน จาก
การศึกษาเอกสารและงานวจัิยตางๆ และสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนที่กลาวมา 
ผูวิจัย จึงสนใจที่จะใชวิธกีารสอนคาํศพัทแบบสัมพันธขอบขายความหมายกบันักเรยีนชั้น มัธยมศึกษา
ปที่ 3  โรงเรยีนสาธิต มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ทัง้น้ี เพ่ือศึกษาวาวธิีการสอนคําศัพท
แบบสัมพันธขอบขายความหมาย จะมีสวนชวยในการพฒันาการเรยีนรูคําศัพทภาษาอังกฤษไดหรือไม 
รวมทั้งจะกอใหเกิดความคงทนในการจําคาํศัพทใหแกผูเรียนหรือไม การวิจัยครั้งน้ี จะเปนประโยชน
ตอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยเปนแนวทางใหกับครูผูสอนในการสอนคําศัพท ใหมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งเปนการชวยสงเสริมการเรียนรูและความสามารถทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษของนักเรียน
ใหสูงขึ้นตอไป 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูคําศัพทและความคงทนในการจําคําศัพทภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนทีไ่ดรับการสอนแบบสัมพันธขอบขายความหมาย (Semantic Field Approach) 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบระดับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูคําศัพทของนักเรียนกอนและหลังจากไดรับ
การสอนแบบสัมพันธขอบขายความหมาย  
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ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลการศึกษาคนควาครั้งน้ี จะเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูคําศัพทโดยวิธีสอน
แบบสัมพันธขอบขายความหมายที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอนคําศัพท เพ่ือพัฒนาการเรียนรูคําศัพท
และความคงทนในการจําคําศัพทของนักเรยีน อันจะเปนการแกปญหาดานการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ
ใหกับนักเรียนในทุกระดับชั้นตอไป  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรทีใ่ชในการศึกษา คอื นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ปการศึกษา 2552 ภาคเรียนที่ 2 ที่มีการจัดนักเรียนแบบคละกัน ทุก
หองเรียนที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพืน้ฐาน  อ 33101 จํานวน 7 หองเรียน รวม 350 คน 
 กลุมที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน จํานวน 1 หองเรียน จํานวน 49 คน ใชวิธีสุมนักเรียนแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จากหองเรียนที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบในการสอน 
 เน้ือหาที่ใชในการคนควา 
  คําศัพททีใ่ชในการทดลองครัง้นี้ เปนคาํศัพทจากหนังสือเรยีน Opportunities (Intermediate)   
ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน  อ 33101   
 ระยะเวลาในการศึกษาคนควา 
  ในการศึกษาคนควาครั้งน้ี ผูวิจัยดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552  
เปนเวลา 8 สปัดาห สัปดาหละ  2 คาบ  คาบละ 50 นาที  รวม 16 คาบ ทั้งน้ีไมรวมถึงเวลาทดสอบ
กอนและหลังการทดลอง 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1.  ตัวแปรตน 
   การสอนคําศัพทแบบสัมพันธขอบขายความหมาย 
  2. ตัวแปรตาม 
   2.1 ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ 
   2.2 ความคงทนในการจําคําศัพทภาษาอังกฤษ 
 นิยามคําศัพทเฉพาะ 
  1.  การสอนคําศพัทแบบสัมพนัธขอบขายความหมาย หมายถึง วิธกีารสอนคําศัพทที่
มีการเสนอคําศัพทในหมวดหมูหรือขอบขายความหมายเดียวกันโดยใชตาราง เพ่ือแสดงความหมาย
และการปรากฏรวมของคําศัพท เพ่ือใหเกิดความรูแบบสัมพันธขอบขายความหมาย ของกลุมคําที่
เรียนและฝกใชคําศัพทเหลานั้นในบริบทตางๆ ไดอยางถูกตองเหมาะสม โดยอางอิงจากแนวทางใน
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การสอนคําศพัทของแชนแนล (Channell. 1981: 115 - 122) ซ่ึงไดแบงขั้นตอนในการสอนคําศัพท 
ออกเปน 3 ขั้นตอน   คือ 1) ขั้นอธิบายความหมาย  2.) ขั้นการสอนคําปรากฏรวม และ 3) ขั้นฝกการ
ใชคาํศัพท  
  2.  คําศัพท หมายถึง  คาํที่ไดจากบญัชีคําศัพท (Word list)  ของระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 3 ในประมวลคําศัพทการสอนภาษาอังกฤษ จากหนังสือแบบเรียน Opportunities  (Intermediate) 
  3.  ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ หมายถึง ความสามารถของ
นักเรียนในการทราบความหมายของคําศัพท และสามารถนําไปใชในประโยคได หลังจากการเรียน
การสอนสิ้นสดุลง โดยวัดจากคะแนนสอบกอน และหลังการสอนของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้น  
  4.  ความคงทนในการจําคําศัพทภาษาอังกฤษ หมายถึง ความสามารถของนักเรียน
ในการจําความหมายของคาํศัพทภาษาอังกฤษที่เรียนรูไปแลว ประโยค ซ่ึงวัดจากคะแนนการทาํ
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูคําศัพทหลงัจากการสอนสิ้นสุดลงไปเปนเวลา 2 สัปดาห 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
            
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

สมมุติฐานในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีมีสมมุติฐานดังน้ี 
  1.  นักเรียนที่เรียนรูคําศัพทโดยวิธีสอนแบบสัมพันธขอบขายความหมายมีผลสัมฤทธิ์
ในการเรียนรูคําศัพทหลังจากการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
นัยสําคัญ .01 
  2.  ความคงทนในการจําคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนรูโดยวิธีสอนแบบ 
สัมพันธขอบขายความหมายไมลดลง 

1. ผลสัมฤทธิใ์นการเรียนรูคาํศัพท   
    ภาษาอังกฤษ   
2. ความคงทนในการจําคําศัพท 
   ภาษาอังกฤษ 
 

 
   การสอนคําศัพทแบบสัมพันธ   
   ขอบขายความหมาย 

ตัวแปรตาม ตัวแปรตน



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการศึกษาคนควาครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎีเอกสาร และงานวิจัยตางๆ ทีเ่กี่ยวของ 
แยกเปนประเภท ไดดังน้ี 
   1.  เอกสารเกี่ยวกับคําศัพท 
   2.  เอกสารเกี่ยวกับการสอนคาํศัพทแบบสัมพันธขอบขายความหมาย 
   3.  เอกสารเกี่ยวกับความจําและความคงทนในการจํา 
   4.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
1. เอกสารเก่ียวกับคําศัพท 
 1.1 ความหมายของคําศัพท 
  เปนที่ยอมรับกันวา คําศัพทเปนองคประกอบที่สําคัญประการหนึ่งของการเรียนภาษา 
นักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงความหมายและความสําคัญของคําศัพทไวดังน้ี 
  รูบิน (Rubin. 1979: 64) ไดใหคําจํากัดความของคําศัพทไววา คําศัพท หมายถึง คํา
ทุกคําในภาษาที่นํามาใชและเปนที่เขาใจในเฉพาะบุคคล วงสังคม วงอาชีพหรือโดยทั่วไป คําศัพท
อาจไดแก รายการคํา หรือวลี ที่ถูกจัดเรยีงตามระบบการเรียงอักษร พรอมกับมีการอธิบายความหมาย 
แปลหรือยกตัวอยางประกอบ ริชารด (Richards. 1994: 307) กลาววาคําศัพทหมายถึงคําทั้งหมด ซ่ึง
เปนคําไดทั้ง คําโดด คําประสม และสํานวนตางๆ ที่ปรากฏในภาษา 
  เบอน (Burns. 1993: 7 – 9)  ไดกลาววาคําศัพท หมายถึง  ถอยคําทุกคําที่มนุษยใชใน
การถายทอดความหมายที่แสดงถึงความรู  ความคิด  ตลอดจนถึงสิ่งของ หรือลักษณะอาการตางๆ  และ
ความหมายของคาํศัพทน้ันกเ็ปนที่เขาใจกันไดเฉพาะในกลุมคนที่มีความเกี่ยวของกนัในทางใดทางหนึ่ง           
  มอรริส (Morris. 1997: 4) ไดใหคําจํากัดความของคําศัพทวา คําศัพท หมายถึง คําทุกคํา
ในภาษาที่ถูกใชและเปนที่เขาใจเฉพาะบุคคล วงสังคม วงอาชีพ เชื้อชาติ หรือหมายถึง คําหรือวลีที่ถูก
จัดเรียงตามระเบียบการเรียงตัวอักษรพรอมทั้งมีการอธิบายความหมาย แปลหรือยกตัวอยางประกอบ   
  ศิธร แสงธนู และคิด พงศทตั (ตตยิา เมฆประยูร. 2544: 9; อางอิงจาก ศิธร แสงธน;ู และ 
คิด พงศทัต. 2541: 35) กลาวถึงคําศัพทวา คําศัพท คือหนวยเสียงหลายๆ หนวยเสียงมารวมกันเปน
ขอมูลที่รวบรวมความหมาย และการออกเสียงของคําที่ใชในการสื่อสาร และไดแบงความหมาย 
คําศัพทออกเปน 4 นัย คือ 
   1. ความหมายตามพจนานุกรม (Lexical Meaning) 
   2.  ความหมายทางไวยากรณ (Morphological Meaning) ศัพทประเภทนี้เม่ืออยู
ลําพังโดดๆ จะเดาความหมายไดยาก 
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   3.  ความหมายที่เกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปแลวแตการเรียงลําดับคํา (Syntactical 
Meaning) 
   4.  ความหมายที่เปลี่ยนไปตามเสียงขึ้นหรือลงที่ผูพูดเปลงออกมา (Intonation 
Meaning) 
  สรุปไดวา คําศัพท คือ กลุมเสียงหรือกลุมตัวหนังสือทั้งหมดที่มนุษยในสังคมหนึ่งๆ ใช
เพ่ือสื่อความหมาย ความเขาใจในโลก และความสัมพันธของสรรพสิ่งรอบๆ ตัว เชน คน สิ่งของ อาการ 
ลักษณะอาการ เปนตน  
 1.2 ความสําคัญของคําศัพท 
  คําศัพทเปนสิ่งสําคัญ และเปนพ้ืนฐานของการเรียนภาษา ผูที่มีความรูคําศัพทมากยอม
เรียนรูและเขาใจไดมากกวาผูที่รูศัพทนอย ความสําคัญของคําศัพทมีดังน้ี 
  ในการเรียนภาษานั้น สิ่งทีมี่ประโยชนสําหรับผูเรียนกค็ือ การเรียนรูคําศัพท เพราะ 
คําศัพทถือวาเปนพ้ืนฐานของการเรียนภาษา ซ่ึงมีผูกลาวถึงความสําคัญของคําศัพทไวดังน้ี 
  สตวีิค (Stewich.  1972: 2) กลาววา ในการเรียนภาษานัน้การเรียนรูคําศัพทของภาษาใหม
ถือวาเปนเรื่องที่สําคญัมาก ความสําเร็จในการเรียนภาษาตางประเทศสวนหนึ่งน้ัน ขึ้นอยูกับความสามารถ
ในการใชองคประกอบของภาษาซึ่งประกอบดวย เสียง โครงสรางไวยากรณและคําศัพท ซ่ึงองคประกอบ
ทั้งสามประการนี้จะชวยใหผูเรียนสามารถเขาใจเรื่องที่ผูอ่ืนพูด และสามารถพูด ใหผูอ่ืนเขาใจได คําศัพท
จึงนับเปนหัวใจสําคัญอยางหนึ่งในการเรยีนภาษา เบอน; และ โลว (Burns; & Lowe. 1996: 48 - 50) 
กลาววา คําศพัทเปนองคประกอบหนึ่งที่สําคัญของภาษาทุกภาษา  เพราะเปนสิง่ที่มนุษยใชเพ่ือสื่อ
ความหมายถงึความรูสึกนกึคิด ความตองการหรือความรูตางๆ  ในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร การ
มีความรูและความสามารถในการใชคาํศัพทของบคุคลๆ หน่ึง ถือเปนปจจัยหลักที่จะบงบอกวาบคุคลผูน้ัน
สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพเพียงใด  คําศัพทจึงเปนสิ่งสําคัญที่ทุกคนตองเรียนรู และเพิ่มพูน
อยูเสมอ เพ่ือใหประสบความสําเร็จในการสื่อสาร ในสถานการณตางๆ และคําศัพทก็มีความ สําคัญ
ในลกัษณะเดยีวกนัในการเรียนภาษาตางประเทศ  ซ่ึงถาผูเรียนมีความรูเกี่ยวกบัคาํศัพท ในภาษาใหม
ไมเพียงพอ  ผูเรียนก็จะประสบปญหาในการสื่อความหมาย และความตองการของตนเองในการใช
ภาษาตางประเทศ  และไมสามารถเขาใจสิ่งที่ไดฟง ไดอานที่นําเสนอเปนภาษาตางประเทศทาํใหไม
ประสบผลสําเร็จในการสื่อสาร คําศัพท จึงเปนสิ่งที่มิอาจจะละเลยไดในกระบวนการเรียนการสอน 
   1.  ไดเรียนรูระบบเสียง คือ สามารถพูดไดดีและสามารถพูดไดดี และสามารถเขาใจได 
   2.  ไดเรียนรูและสามารถใชไวยากรณของภาษานั้นๆ ได 
   3.  ไดเรียนรูคําศัพทจํานวนมากพอสมควร และสามารถนํามาใชได 
  ฟนอกเชียโร (Finocchiaro.  1974: 73)  ไดกลาวถึง ความสําคัญของคําศัพท วาเปน
องคประกอบสําคัญอยางหนึ่งในการสื่อสาร ผูเรียนภาษาที่มีปญหาในเรื่องคําศัพท จะมีปญหาในการ
สื่อสารดวย กาเดสซี (Ghadessy.  1995: 24) ไดแสดงความคิดเห็นวา คําศัพทมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง
ตอการใชทักษะทางภาษาทั้ง 4 ดาน ดังที่ โคดี้ และ ฮักกิน้ (Coady;& Huckin.  1999: 196) มีความเห็นวา
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ความรูคําศัพทเปนสิ่งสําคญั และจําเปนตอความสามารถในการเรียนภาษา หากผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับ
คําศัพท ก็สามารถนําคําศพัทมาสรางเปนหนวยที่ใหญขึ้น เชน วลี ประโยค เรียงความ แตหากไม
เขาใจคําศัพท ก็ไมสามารถเขาใจหนวยทางภาษาที่ใหญกวาไดเลย 
  ตติยา เมฆประยูร (2544: 10) กลาววาคําศัพทเปนองคประกอบหนึ่งที่สําคัญเปนพ้ืนฐาน
ในการสรางความเขาใจ ตอการเรียนภาษาทุกทกัษะ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการอานการรูความหมาย
คําศัพทชวยใหเขาใจเรื่องทีส่ื่อสาร รับรูขอมูลขาวสารไดดียิ่งขึ้น นอกจากนี้การรูคําศัพทเปนสิ่งหนึ่ง 
ที่บงถึงความสามารถและพัฒนาการทางภาษา ในดานตางๆ ไดเปนอยางดี 
 สรุปไดวา คําศัพทเปนหนวยพ้ืนฐานทางภาษา ซ่ึงผูเรียนจะตองเรียนรูเปนอันดับแรก เพราะ
เปนองคประกอบที่สําคัญในการเรียนทักษะ ฟง พูด อาน และเขียนภาษา ซ่ึงองคประกอบของ
คําศัพทนับเปนสวนสําคัญของการเรียนรูคําศัพทดังจะไดกลาวตอไป 
 1.3 องคประกอบของคําศัพท 
  สุภัทรา อักษรานุเคราะห (2547: 127 - 130) กลาววา องคประกอบที่สําคญัของคาํศัพท  
มีดังน้ี 
               1.  รูปคํา (Form)ประกอบดวย การออกเสียง การสะกดคํา การผันคํา และการ
แปลงคํา 
   2.  ความหมาย (Meaning) ประกอบดวย ความหมายของคํานั้นๆ จะมีความหมายที่
แฝงอยูถึง 4 นัยดวยกัน  คือ 
     2.1 ความหมายตามพจนานุกรม (Lexical Meaning) ไดแก ความหมายของคํา
ตามพจนานุกรม สําหรับภาษาอังกฤษแลว คําหนึ่งๆ มีความหมายหลายอยาง บางคาํอาจใชใน
ความหมายแตกตางกัน ทาํใหบางคนเขาใจวา ความหมายที่แตกตางออกไป หรือความหมายที่คน
ไมคอยรูจักนั้นเปน  “สํานวน”  ของภาษา 
    2.2 ความหมายทางไวยากรณ (Morphological Meaning) คําศัพทประเภทนี้ เม่ือ
อยูตามลําพังโดดๆ อาจหาความหมายไดงาย เชน s เม่ือตอทายคํานามบางจําพวก เชน  hats,  pens  
จะแสดงความหมายเปนพหูพจนของนามนั้นๆ  คือ  ชวยบอกวามีจํานวน  “มากกวาหนึ่ง” 
    2.3 ความหมายจากการเรียงคํา (Syntactic Meaning)  ไดแก  ความหมายที่
เกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไป แลวแตการเรียงลําดับ  เชน  boathouse  แตกตางจาก  houseboat  
หรือ  Is  she  going  home?  แตกตางจาก  She  is  going  home. 
    2.4 ความหมายจากเสียงขึ้น - ลง (Intonation Meaning) ไดแก  ความหมาย
ของคําที่เปลีย่นแปลงไปตามเสียงขึ้นลงของผูพูดเปลงออกมา ไมวาจะเปนเสียงที่มีพยางคเดียวหรือ
มากกวา 
                3.  ขอบเขตของการใชคํา (Distribution) ซ่ึงมีขอจํากัดแตกตางกันไป แลวแต
ไวยากรณของภาษานั้นๆ สําหรับภาษาอังกฤษจําแนกออกไดเปน 
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     3.1 ขอบเขตดานไวยากรณ  เชน  ในภาษาอังกฤษการเรียงลําดับคํา เปนสิ่ง
สําคัญที่สุด ฉะนั้นตําแหนงของคําในประโยคที่ตางกันไป ทําใหคํานัน้มีความหมายแตกตางกันออกไป 
    3.2 ของเขตทางภาษาพดู และทางภาษาเขียนคําบางคาํ ใชในภาษาพูดเทานั้น  
ไมใชในภาษาเขียนเลย ทํานองเดียวกัน คําบางคําใชในภาษาเขียนโดยเฉพาะ หากนํามาพูดจะฟง
แปรงหู  ผูฟงจะรูทันทีวาผูพูดไมใชเจาของ 
                 นอกจากขอบเขตของการใชคําแตกตางกันไปดังกลาวขางตนแลว ยังมีการใชคําที่แตกตางกัน 
เชน การใชคาํที่แตกตางกนัระหวาง British  English กับ American  English แมแตภายในประเทศ
เดียวกัน ก็ยังมีภาษาถิ่นทีแ่ตกตางกันออกไป ยิ่งกวานั้นในทองถิ่นเดียวกัน การใชคําหรือภาษาที่
แตกตางกัน แลวแตระดับชัน้ของบุคคล ก็ยังปรากฏอยูเปนเรื่องธรรมดา 
 กลาวโดยสรุป องคประกอบที่สําคัญของภาษามี 3 อยางคือ เสียง คําศัพทและโครงสราง
คําศัพทเปนองคประกอบที่สําคัญของภาษา ฉะนั้นการเรียนรูภาษาใดภาษาหนึ่งผูเรียนนอกจากจะเรียนรู
การออกเสียงไดถูกตองแลวยังตองรูคําศพัท และโครงสรางของภาษา จึงสามารถใชภาษาไดอยาง
แทจริง 
 สรุปไดวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความคงทนในการจํา ไดแก การระลึกได การจําได การเรียนซ้ํา 
ความสนใจ และระยะเวลาหลังจากเกิดการเรียนรู และการฝกฝนทบทวนสิ่งที่ไดเรยีนรูมาแลว 
 1.4 ประเภทของคําศัพทภาษาอังกฤษ 
  มีผูเชี่ยวชาญแบงประเภทคาํศัพทแบงตามแนวทางตางๆ เชน  บํารุง  โตรัตน และศรีวัย 
สุวรรณกิตติ  (2535: 10 - 15) ไดแบงคําศัพทออกเปน 2 ประเภท ตามลักษณะของการใชเปนดังน้ี   
                  1.  คําศัพททีผู่เรียนในระดับน้ันๆ ไดพบเห็นบอยๆ ทั้งในการฟง พูด อาน และเขยีน 
(Active Vocabulary) นอกจากครูจะสอนใหรูจักความหมายแลวจะตองสอนใหนักเรียนสามารถใชคํา 
ประโยค ไดทัง้ในการพูดและการเขียน ซ่ึงถือวาเปนทกัษะขั้นการนาํไปใช 
   2.  คําศัพทที่ผูเรียนในระดับชัน้นั้นๆ ไมคอยพบเห็นหรือนานๆ จะปรากฏครั้งหนึ่ง
ในการฟงและการอาน (Passive Vocabulary) การสอนคําศัพททีผู่เรยีนไมคอยพบเห็นบอย ครูเพียง
สอนแตใหรูความหมายที่ใชในประโยคกเ็พียงพอเนนใหนักเรียนทั้งฟงและอานไดเขาใจ โดยไมเนนให
นักเรียนเอาคาํศัพทน้ันมาใชในการพูดและเขยีน 
                 แฮทซ; และบราวน  (Hatc.1996: 54; &  Brown. 1997 :370) ไดแบงประเภทของคําศพัท  
ออกเปน 2 ประเภท ดังน้ี 
   1.  คําศัพททีใ่ชเพ่ือการรับรู เปนคําศัพททีผู่เรียนไดรับจากการฟง และการอาน 
ผูเรียนสามารถจําได เม่ือคําศัพทน้ันอยูในบริบท แตไมสามารถนําไปใชในชีวติประจําวันไดผูสอน 
สอนเพียงใหผูเรียนรูแคความหมายเทานั้น 
   2.  คําศัพททีใ่ชเพ่ือการสื่อสารเปนคาํศัพททีผู่เรียนเขาใจ ออกเสยีงไดถกูตอง และ
สามารถนําไปใชไดอยางถูกตองในการพูดและการเขียน ผูสอนจึงตองฝกผูเรียนใหใชคําศัพทน้ันๆ เพ่ือให
ผูเรียนสามารถนําไปใชไดในชีวิตประจําวัน 



 

 

10

  การแบงคําศัพทออกเปนประเภทตามลกัษณะการใชและตามโอกาสดังที่กลาวมานี้  มีผล 
สําคัญตอการจัดการเรียนการสอนเปนอยางยิ่ง กลาวคือ สําหรับบทบาทของผูสอนแลว  ผูสอนจะตอง
ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูคําศพัทที่จําเปนสาํหรับการใชในโอกาส  และสถานการณตางๆ  ไดอยางถูกตอง
และเหมาะสม โดยในการชวยใหผูเรียนไดเรียนรูคําศพัทน้ัน หมายถึง การชวยใหผูเรียนมีความรู
เกี่ยวกับคาํศพัทและเกิดพฤตกิรรมดังน้ี  คือ  ออกเสียงและสะกดคําได  บอกความหมายของคําศัพทได 
และสามารถนาํคําศัพทที่รูน้ันไปใชในการฟง การพูด การอานและการเขียนไดอยางถูกตอง (อิสรา  
สาระงาม.  2549: 76 - 80) 
  กลาวโดยสรุป  คําศัพทในภาษาอังกฤษสามารถแบงประเภทได ตามประเภทการนํามาใช คือ 
คําศัพทที่นักเรียนควรจะใชเปนและใชไดอยางถูกตอง และคําศัพทที่ควรจะสอนใหรูแตความหมายและการ
ออกเสียงเทานั้น และตามโอกาสที่ไดพบในแตละทักษะ การฟง พูด อาน และเขียน นอกจากประเภท
คําศัพทดังกลาวขางตน สิ่งสําคัญในการเรียนรูคําศัพทคือ จุดมุงหมายคําศัพท ดังจะกลาวตอไป 
 1.5 จุดมุงหมายในการสอนคําศัพท 
  วัตถุประสงคในการเรียนรูคําศัพทนับเปนพ้ืนฐานที่สําคัญในการเรียนรูภาษาเพื่อใหผูเรียน
สามารถนําภาษาไปใชในการสื่อสารได  มีผูเชี่ยวชาญทางการสอนภาษาหลายทานไดกลาวถึงจุดมุงหมาย
ในการสอนคําศัพทดังน้ี 
  สุวิทย มูลคํา (2547: 130 - 131) กลาววา คําศัพทที่ผูสอนจะนําไปสอนนั้น แบงเปน 2 
กลุม คือ  
   1.  คําศัพทที่ผูเรยีนรูเฉพาะความหมาย (Passive Vocabulary) 
   2.  คําศัพทที่ผูเรยีนตองสามารถนําไปใชได (Active Vocabulary) 
  ในการสอน Passive Vocabulary น้ัน สอนใหผูเรียนรูเพียงความหมาย สวน Active 
Vocabulary น้ัน ผูสอนตองจัดกิจกรรมใหบรรลุเปาหมายตอไปน้ี 
   1.  ใหผูเรียนออกเสียงและเขียนคํานั้นๆ ใหถูกตอง คําในภาษาอังกฤษไมไดออก
เสียงตามการสะกดเสมอไป 
   2.  ใหผูเรียนรูความหมาย ซ่ึงตองคํานึงถึงวัฒนธรรมที่แตกตางกันระหวางภาษาไทย
และภาษาอังกฤษดวย 
   3.  ใหผูเรียนสามารถนําไปใชในโครงสรางแบบตางๆ ไดอยางถูกตอง และคลองแคลว 
ทั้งในภาษาพดูและภาษาเขยีน ซ่ึงตองถูกตองทั้งดานไวยากรณ สถานการณ วัฒนธรรม และตาม
ความนิยมของเจาของภาษา 
   4.  ใหผูเรียนรูวา คําๆ น้ัน เปนคําประเภทใด เชน เปนคํานาม คําคุณศัพท 
คํากริยา หรือคําวิเศษณ เพ่ือผูเรียนจะสามารถนําคําไปใชไดอยางถูกตอง 
  กลาวโดยสรปุ ในการเรยีนการสอนคําศัพทมีจุดประสงคจะใหผูเรียนรูความหมายของคํา 
สามารถออกเสียง สามารถนําคําศพัทน้ันๆ ไปใชในประโยคตางๆ ไดถูกตองในดานไวยากรณอีกดวย 
อยางไรกต็ามใน การจัดการเรียนการสอน ครูจําเปนตองเลือกคําศัพทในการสอนแตละครั้งใหเหมาะสม 
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เพ่ือใหเกิดประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียน 
 1.6 หลักการเลือกคําศัพทภาษาอังกฤษเพื่อนํามาสอน 
  การเลือกคําศพัทภาษาอังกฤษนั้น ควรเลือกคําศัพททีเ่กี่ยวของกับประสบการณที่ใกล
ตัวเด็กที่สุดมาสอน หัวใจของการสอนคําศัพทอยูที่การฝกซ้ํา จนผูเรียนสามารถนําคําศัพทไปใชใน
สถานการณทีต่องการไดอยางคลองแคลวโดยอัตโนมัติ 
  แมกกี (วรรณพร  ศิลาขาว.  2538: 13 - 14; อางอิงจาก Mackey.  1976: 176 - 190) ไดให
ความเห็นเกี่ยวกับหลักการในการเลือกคําศัพทมาสอนนักเรียนดังน้ี 
   1.  คําศัพททีป่รากฏบอย (Frequency) หมายถึง คําศัพทที่ปรากฏบอยในหนังสือ 
เปนคําศัพททีนั่กเรียนตองรูจัก จึงจําเปนตองนํามาสอนเพื่อใหนักเรียนรูและใชไดอยางถูกตอง 
   2.  อัตราความถี่ของคําศัพทจากหนังสือตางๆ สูง (Range) หมายถึง จํานวนหนังสือ
ที่นํามาใชในการนับความถี่ ยิ่งใชหนังสือจํานวนมากเทาไร บัญชีความถี่ยิ่งมีคุณคามากเทานั้น เพราะคํา
ที่จะหาไดจากหลายแหลง ยอมมีความสําคญัมากกวาคําที่จะพบเฉพาะในหนังสือเลมใดเลมหน่ึงอยางเดียว 
แมวาความถีข่องคําศัพททีพ่บในหนังสือเลมน้ันๆ จะมีมากก็ตาม 
   3.  สถานการณหรือสภาวะในขณะนั้น (Availability) คําศัพทที่เลือกมาใชไมไดขึ้นอยู
กับความถีเ่พียงอยางเดียว ตองพิจารณาถึงสถานการณดวย 
   4.  คําทีค่รอบคลมุคําไดหลายอยาง (Coverage) หมายถึง คําทีส่ามารถครอบคลุม
ความหมายไดหลายอยาง หรือสามารถใชคําอ่ืนแทนได 
   5.  คําที่เรียนรูไดงาย (Learn ability) หมายถึง คําที่สามารถเรียนรูไดงาย เชน คํา
ที่คลายกับภาษาเดิมมีความหมายชัดเจน สั้น จํางาย 
  หลักการดังกลาวสอดคลองกับ  สติกลิทซ ซิมม่ี (อุปรา.  2541: 14; อางอิงจาก Steiglitz.  
1983: 71 - 75) เปนสวนใหญ เวนบางขอที่สติกลทิซไดเสนอไวเพ่ิมเติม ดังน้ี 
   1.  ควรเปนคําศัพทที่มีความสัมพันธกับประสบการณและความสนใจของผูเรียน 
   2.  ควรมปีริมาณของตวัอักษรในคําศัพทเหมาะสมกับระดับอายุ และสติปญญา 
ของผูเรียน 
   3.  ไมควรมีคําศัพทมากเกินไปหรือนอยเกินไปในบทเรียนหนึ่งๆ แตควรเหมาะสม
กับวุฒิภาวะทางสติปญญาของผูเรียน 
   4.  ควรเปนคําศพัทที่นักเรียนมีโอกาสนําไปใชในชวีติประจําวัน เชน นําไปพูด
สนทนาหรือพบเห็นคําศัพทน้ันตามปายโฆษณา เปนตน 
  กลาวโดยสรุป การเลือกคําศัพทเพ่ือนํามาสอนผูเรียนนั้น ควรเปนคําศัพทที่อยูใกลตวั
และเปนคําศัพทที่ปรากฏบอย นอกจากคําศัพทที่จะนํามาสอนนั้นตองเหมาะสมกับวัย และระดับ
ความสามารถของผูเรียน อีกทั้งยังสามารถนําไปใชในชวีิตประจําวันได 
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 1.7 วิธีการสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ 
  ในการสอนคําศัพทน้ันมีนักการศึกษาหลายทานไดเสนอขั้นตอนในการสอนคําศัพทไว
หลายแนวทางดวยกัน 
   สุไร พงษทองเจริญ (2526: 120) และอิสรา  สาระงาม (สมสวรรค พันธุเทพ.  
2540: 13; อางอิงจาก อิสรา สาระงาม.  2529: 76) ไดเสนอแนะลําดับขั้นในการสอนคําศัพท ดังน้ี 
    1.  พิจารณาความยากงายของคํา ครูควรพิจารณาวาคํานั้นๆ เปนคําศัพทยาก
หรืองาย หรือเปนคําที่มีปญหา ทั้งน้ีเพ่ือจะไดแบงแยกหาวิธใีนการสอนและทําการฝกใหเหมาะสม กบัคํา
น้ันๆ 
    2.  ฝกการออกเสยีงคําศัพทใหมๆ ครเูขยีนคําศัพทใหมลงไปบนกระดาน อาน
ใหนักเรียนฟงกอน และใหนักเรียนออกเสียงตามพรอมทั้งแกไขถานกัเรียนออกเสียงผิด 
    3.  การสอนความหมาย ใหนักเรียนตีความหมายจากภาษาอังกฤษโดยตรง 
ควรหลีกเลี่ยงการใชภาษาไทย โดยอาจจะใชอุปกรณชวย เชน แผนภูมิ รูปภาพ ของจริง หรือแสดง
กริยาทาทางประกอบเพื่อใหนักเรียนเขาใจความหมายอยางเดนชัดขึ้น 
  สําหรับกลวิธีในการสอนความหมายของคํา เพ่ือหลีกเลี่ยงการใชภาษาไทยในการสอนนั้น 
มีวิธีการหลายแบบที่ครูจะชวยใหนักเรียนเขาใจความหมายของคําจากภาษาอังกฤษโดยตรง โดย นิธิดา 
อดิภัทรนันท (2541) ไดใหกลวธิีในการนาํเสนอไวดังตอไปน้ี 
   1.  ใชคําศัพทที่นักเรียนรูจัก หรือจากสิ่งแวดลอมของนักเรียนมาผูกกบัประโยค เพ่ือ
เชื่อมโยงไปสูความหมายศพัทใหม 
   2.  ใชประโยชนของคําศัพทเกา เม่ือมีความหมายเหมือนกันหรือตรงกันขามกับ
คําศัพทใหม 
   3.  สอนคําศัพทใหม โดยการใชคําจํากัดความหมายงายๆ 
   4.  ใชภาพ หรือของจริงประกอบการอธิบายความหมาย อุปกรณประเภทนี้หามา
ไดงายๆ เชน ของที่อยูรอบหอง เครื่องแตงตวั หรือสวนตางๆของรางกาย หรืออาจใชภาพลายเสน 
การตูน เขียนภาพบนกระดานดําได อุปกรณเหลานีจ้ะชวยใหการแสดงความหมายชัดเจน โดยไม
ตองใชคําแปลประกอบ 
   5.  การแสดงทาทาง ครูใชการแสดงทาทางประกอบการแสดงความหมายของคําได 
   6.  การใชปริบทหรือสอนใหเดาความหมายจากประโยค 
  นอกจากนี้ ยังไดกลาวถึงการฝกใชคําศัพทวา ตองฝกในรูปประโยคเสมอ อยาฝกคําศัพท
เด่ียว  ๆและรูปประโยคที่นํามาใชตองเปนประโยคที่นักเรียนรูจักแลว อยาสอนคําศัพทใหมในรูปประโยคใหม 
และครูควรหาวิธีเสริมคําศัพท โดยใชวธิีการฝกตางๆ เชน 
   1.  หาคําศัพททีมีความหมายเหมือนกัน 
   2.  หาคําศัพทที่มีความหมายตรงกันขาม 
   3.  หาคําศัพทที่มาจากรากเดียวกัน 
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   4.  หาคําศัพทที่มีความหมายอยูในกลุมเดียวกัน 
   5.  ศึกษาชนิดของคํา (Parts of Speech) 
   6.  ฝกการเติมวิภัตติปจจัย เขาไปในคําที่นักเรียนรูจักแลว (Prefix and suffix) 
  ฟนอคเชียโร (Finocchiaro.  1989: 108 - 109) ไดกลาวถึงการสอนคําศัพท ดังน้ี 
   1.  คําศัพททั้งหมดที่ผูเรียน เรียนในแตละบทเรียนนั้น ผูสอนไมจําเปนตองสอนให
ผูเรียนนําคําศพัทเหลานั้นไปใชทุกคํา เพราะคําศัพทบางคาํนั้น สอนเพียงแคใหผูเรียนรูความหมายและการ
ออกเสียงเทานั้น ซ่ึงหมายถึง การสอนคําศัพทใหผูเรียนเขาใจความหมายเมื่อผูเรียนไดยินหรือได
อานคําศัพทเทานั้นแตไมไดนําไปใชในการเขียนและการพูด 
   2.  ผูสอนควรสอนคําศัพทโดยการพูดดวยความเร็วปกติ  (Normal Speech) 
   3.  การสอนคําศัพทใหมควรสอนในโครงสรางประโยคที่ผูเรียนเคยเรียนมาแลวและ
ในสถานการณผูเรียนคุนเคย 
   4.  หากเปนไปไดผูสอนควรสอนคําศัพทที่อยูในหัวขอเดียวกนั ตวัอยาง เชน  คําศัพท
ที่เกี่ยวกับอาหารก็ควรจัดไวหน่ึงบทเรียน  สวนคําศัพทที่เกี่ยวกับเครื่องแตงกายหรืออากาศก็ควรจัดแยก
ไวในแตละบทเรียน 
   5.  เม่ือผูเรียนพบคําศัพททีคุ่นเคยในบรบิทใหม ผูสอนควรทบทวนและฝกการใช
คําศัพทน้ันๆ ใหม การทบทวนคําศัพทที่คุนเคยแลวน้ัน ผูสอนควรสอนใหผูเรียนเขาใจความหมายที่
เหมือนกันและความหมายที่แตกตางกันดวย 
   6.  การสอนคําศพัท ควรสอนใหผูเรยีนเขาใจความหมาย ผูสอนควรใชเทคนิคที่
เหมาะสม ซ่ึงอาจจะใชการแสดงละคร  การใชรูปภาพ การถอดถายขอความ (Paraphrase) 
   7.  ผูสอนควรใหผูเรียนฝกใชคาํศัพทในสถานการณเพ่ือการสื่อสาร ตัวอยาง เชน 
การฝกการแทนที่การถายโอนขอมูล การถาม - ตอบ และในภาระงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
   8.  การสอนคําศพัทแตละคํา ควรสอนหลายๆ ครั้งดวยโครงสรางและสถานการณ
ตางๆ ที่สามารถนําคําศัพทเหลานั้นไปใชไดอยางเหมาะสม 
   9.  ควรสอนคาํศพัททีเ่ปนคาํนาม  คํากรยิา  คําคุณศัพท  และคําวเิศษณที่มาจาก
รากศัพทเดียวกัน  ตัวอยาง เชน   
           
     คํานาม -------------- difference  คํากริยา  ------------- to  differ 
     คําคุณศัพท --------- different       คําวิเศษณ ----------- differently 
 
 สรุปไดวา ในการสอนคําศพัทน้ัน ครูควรสอนการออกเสียงคําศัพท และสอนใหนักเรียน
ทราบความหมายของคําศพัท การสะกดคํา การนําคําศัพทไปใชในรูปประโยค โดยใชวสัดุอุปกรณ
ตางๆ เปนสือ่การสอน ในงานวิจัยน้ี ผูวิจัยไดเลือกใชวธิีการสอนแบบสัมพันธขอบขายความหมาย 
ซ่ึงจะกลาวถึงในลําดับตอไป 
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2. เอกสารเก่ียวกับการสอนคําศัพทแบบสัมพันธขอบขายความหมาย 
 2.1 การสอนคําศัพทแบบสัมพันธขอบขายความหมาย 
  วิธีสอนคําศัพทแบบสัมพันธขอบขายความหมาย เปนวิธีสอนคําศพัทที่นาสนใจ โดย
ยึดหลักทฤษฎีขอบขายความหมาย (Semantic Field Theory) ซ่ึงทฤษฎีดังกลาวมีหลักการวา คําศัพท
สามารถทีจ่ะถกูจัดเขาเปนหมวดหมูที่มีความหมายสัมพันธกันภายใตขอบขายความหมายเดียวกนัและ
สามารถบอกความเหมือน หรือความแตกตางทางความหมายของกลุมคําเหลานั้น  โดยวิธวีเิคราะห
องคประกอบความหมายไดอยางมีระบบ (Brown et al. 1980: 80 - 95) เฮมลิช  และ  พิทเทลิแมน 
(Heimlich; &  Pittleman. 1994: 2 - 9) ไดกลาวถึงความสัมพันธขอบขายความหมายวาเปนการสอน
ที่ดีเพราะนอกจากนักเรียนจะไดความหมายของคําศัพททีค่รูสอนแลว นักเรียนยังไดรูความหมายของคําอ่ืน
ที่อยูในขอบขายความหมายเดียวกันอีกดวยซึ่งจะชวยใหผูเรียนที่ออนในดานคําศัพทเกงขึ้นได 
 2.2 ทฤษฎีขอบขายความหมาย  (Semantic  Field  Theory) 
  เลหเรอร (วรชาติ  ภูทอง. 2537: 12; อางอิงจาก Lehrer. 1974.) ไดเสนอทฤษฎี
ขอบขายความหมายของคําในภาษาอังกฤษ  ซ่ึงกลาวเกี่ยวกับขอบขายความหมายของคําศัพทไววา  
คําในภาษาอังกฤษสามารถจดัแบงเขาเปนหมูพวกที่มีพ้ืนฐานความสัมพันธเกี่ยวของกันได โดยความหมาย
และการปรากฏรวมกันไดกับคําอ่ืน  
  เลหเรอร  เรียกความหมายที่เกี่ยวโยงสัมพันธของคําศัพทวา  ขอบขายความหมาย 
(Semantic Field)  mother,  father, son, daughter, brother, sister, aunt, uncle  เปนกลุมคําของ
ความเปนญาติกัน (kinship) คําเหลานี้จะมีความสัมพันธกัน อีกตัวอยางหนึ่งก็คือ กริยาที่แสดงการ
เคลื่อนไหว; walk, run, stroll, amble, trot, jog แตในกรณีน้ีจะตางกับกลุม kinship  เพราะ  stroll    
อาจจะอยูในกลุมของ wander, stroll, roam, ramble ก็ได สวน run อยูในกลุมของ “moving fast”: 
run, sprint, canter, gallop,  dash: ซ่ึงแนวคิดนี้เปนการจัดคําศัพทใหอยูในขอบขายความหมาย
เดียวกัน  เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการเรียนรูคําศัพทใหกับผูเรียน 
  ลีช  (Leech. 1981: 1 - 8) ลีออนส (Lyons. 1977: 512 - 550) และ พารเมอร (Palmer. 1981: 
85 - 97) ไดจําแนกลักษณะการสัมพันธความหมายของคําพอที่จะสรุปไดเปนขอดังน้ี 
   1.  ความหมายตรงกันขาม (Antonyms)  เปนลักษณะความสัมพันธของคําศัพท
แบบความหมายตรงขามกนัโดยสามารถจําแนกยอยไดดังน้ี คือ 
     1.1 ตรงกันขามโดยสิ้นเชิง (Complementarity) เปนการสัมพันธของความหมาย
ไมตอเน่ืองกันไมสามารถที่จะเรียงจัดระดับความหมายได (Unbridgeable Antonyms) เชน  black/ 
white,    alive/ dead เปนตน 
     1.2 ตรงกันขามแบบสัมพันธตอเน่ืองกันได (Antonyms) เปนการสัมพันธของ
ความหมายทีส่ามารถที่จะนาํมาจัดเรียงใหเห็นระดับความหมายที่แตกตางกันได (Gradable  Antonyms) 
เชน  cold/ hot,  low/ high, small/ big  เปนตน 
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    1.3 ตรงกันขามแบบมีความสัมพันธกัน (Converseness) เปนการสัมพันธ
ความหมายทีส่ามารถใชสลบักันไปมาไดโดยความหมายคงเดิม เชน  husband/ wife  เราอาจพูดวา 
Ann is Tom’s wife หรือ Tom is Ann’s husband. 
    1.4 ตรงกันขามในแงทิศทาง (Directionality) เชน come/ go, up/down,  
arrive/ apart  เปนตน 
   2.  ความหมายรวมกัน (Hyponym) เปนลักษณะความสัมพันธของคําศพัทแบบมี
ความรวมกัน  เชน  rose,  tulip,  pansy  จะเห็นไดวา  ทั้ง  3 คํา จะมีความหมายรวมกันเปนดอกไม 
ในบางกรณีคําอาจสัมพันธรวมความหมายกันภายใตขอบเขตหรือบรบิทที่จํากัดได  เชน watch,  book,  
puppy, shirt  ความหมายของคําเหลานีไ้มมีความสัมพันธในขอบขายเดียวกัน แตถาเราลองกําหนด
บริบทหรือหัวขอลงไป เชน present คําเหลานี้กจ็ะมีความหมายสัมพันธรวมกันไดภายใตบริบท
ดังกลาวโดยทนัที 
   3.  ความหมายเหมือนกัน (Synonym) เปนลกัษณะความสมัพันธของคําศัพทแบบ
มีความหมายเหมอืนกัน โดยใชแทนกันในประโยคหรอืบริบทได โดยความหมายจะไมเปลี่ยน เชน 
hide  กับ  conceal  ในประโยคตัวอยางตอไปน้ี 
    He  hid  the  money   under  the bed.  
    He  concealed  the  money  under  the  bed. 
  สรุปไดวา การจัดกลุมคําศัพทที่มีการสัมพันธขอบขายความหมายเดียวกัน หมายถึงการนํา
คําศัพทเหลานั้นมาเกี่ยวของกัน โดยอาจมีลักษณะการสัมพันธกันอยางใดอยางหนึ่ง เชน  การมี
ความหมายเหมือนกัน  การมีความหมายตรงกันขามกัน การมีความหมายรวมกัน  หรือการมีความหมาย
ที่สัมพันธกันภายในขอบเขตของบริบททีจํ่ากัด  เปนตน 
 2.3 การวิเคราะหองคประกอบความหมายของคําศัพท 
  คําศัพทสามารถที่จะแบง หรือจัดเขาเปนหมูพวกที่มีความสัมพันธกันได โดยอาศัย
ขอบขายความหมายรวมกัน อยางไรก็ตามยังมีบางสวนของความหมายของคําที่อาจแตกตางกันได  
ดังน้ัน เพ่ือใหทราบวาคาํเหลานั้นมีความหมายเหมือน หรือแตกตางกันอยางไร การวิเคราะหองคประกอบ
ความหมายคําศัพทนับเปนวิธีการที่มีระบบและเหมาะสมที่สุด (Channell. 1981: 117 - 118; Gairns; 
& Redman. 1991: 48) การวิเคราะหจะกระทําโดยการแจกแจงองคประกอบความหมาย (Semantic 
Components) ของคํา แลวนํามาเปรียบเทียบกันเชน  walk  กับ run  สามารถวิเคราะหไดดังน้ี 
 
  WALK =  [+ move] [+by feet]  [+on  land]  [ + placing  down  one   
     foot  after  another] [+contact  maintained  with  the  ground] 
  RUN = [+move] [+quickly] [+by feet] [ +on land] [+placing down one  
       foot after another] 
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  จากการแสดงสวนประกอบความหมาย คงทําใหเห็นไดชัดวา run และ walk  มีบาง
ความหมายรวมกัน แตก็มีบางความหมายที่แตกตางกัน เชน ในดานความเร็ว และการสัมผัสพื้นของ
เทา การแจกแจงองคประกอบของความหมายนี้ แสดงใหเห็นถึงรายละเอียดของความสัมพันธของ
กลุมคําโดยเฉพาะกลุมคําทีมี่ความหมายคลุมเครือ และความหมายพองกัน  
 2.4 วิธีการสอนคําศัพทแบบการสัมพันธขอบขายความหมาย 
  จากหลกัการและทฤษฎขีอบขายความหมาย ดังกลาว สามารถนําไปประยุกตสอนคาํศัพท
ใหแกผูเรียนได แชนแนล (Channell. 1981: 115 - 122) ไดมองเห็นวาผูเรียนภาษามีความจําเปน 
ตองเพ่ิมวงความรูคําศัพทใหแตกฉานถึงความหมายของคํา แชลแนล จึงเสนอวธิกีารสอนคําศพัท โดย
นําเอาหลักการและทฤษฎีทางความหมายมาเปนแนวทาง ดังน้ี 
   1.  อธิบายความหมาย (Describing  Meaning) 
     ในการเรียนแตละครั้ง ผูเรยีนจะไดเรียนคําศัพทที่มีอยูในขอบขายความหมาย
เดียวกัน  คําศัพทที่นําเสนอจะตองมีความสัมพันธทางความหมายกันทางใดทางหนึ่ง  และผูเรียนจะ
ไดศึกษาความหมายของแตละคํา เพ่ือใหทราบวาคําที่เรียนสัมพันธกับคําที่มีความหมายใกลเคียงอยางไร 
มีคําอ่ืนใดบางที่สามารถใชรวมกบัคําที่เรียนและใชไดในบรบิทใดบาง คําศัพททีเ่รียนเสนอโดยใชตาราง
วิเคราะหความหมาย (Grid)  ดังตวัอยางตอไปน้ี 
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Being Simple 
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plain  +  +  +  +
simple  +  +  +  +  +
homely  +  +  

 
 
ที่มา: B. Rudzka, B (Hong Kong: Macmillan, 1981). The Words You Need. p.129. 
 

 affect 
with 
wonder 

because 
unexpected 

because 
difficult to 
believe 

so as to 
cause 
confusion 

so as to leave 
one helpless to 
act or think 

surprise + +    
astonish +  +   
amaze +   +  
astound +    + 
flabbergast +    + 

 
ที่มา: Channell, J.  (1981).  Applying Semantic Theory to Vocabulary Teaching.     
 ELT Journal. 35: 119. 
 
    เครื่องหมาย + แสดงใหเห็นวา คาํศัพทมีความหมายตามในชองนั้นไดสวนชอง
ที่ไมมีเครื่องหมาย + ก็แสดงวา คําศัพทไมมีความหมายตามในชองนั้น  สวนนี้จะเปนตัวชี้ใหทราบวา
คําศัพทตัวน้ันแตกตางจากคําอ่ืนอยางไร  ตัวอยาง เชน  คําวา plain และ  simple  มีความหมายรวมกัน
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ในความหมายวา not rich, ornamental or patterned แตมีความหมายตางกันในความหมายวา affect 
with wonder แตมีความหมายตางกันตรงที่ surprise มีความหมายทีแ่ตกตางหรือเหมือนกันก็ได 
   นอกจากจะใชตารางคําศัพทแลว  บางกลุมอาจใชเสนแสดงทิศทาง เพ่ือแสดงใหเห็น
ความแตกตางของความหมายของคําศพัทที่สัมพันธกันก็ได อยางเชนการแสดงความหมายของกลุม 
คําศัพทดังน้ี surprise  astonish  amaze  astound  และ  flabbergast  คําวา  surprise  astonish 
amaze จะมีความหมายที่มีความประหลาดใจนอยกวาคําวา astound และ  flabbergast 
   
 Least                  great 
 
 surprise  astonish amaze    astound   flabbergast 
 
   2.  สอนคําปรากฏรวม (Teaching  Collocation) 
     ผูเรียนจะไดเรยีนรูวาคําศัพทที่เรียนสามารถใช หรือปรากฏรวมกับคาํใด หรือ
บริบทใดไดบาง ทั้งน้ี เพ่ือฝกใหผูเรียนสามารถใชคําในการทําความเขาใจ หรือสื่อสารไดดวยคําศัพท
ที่เรียนไดอยางถูกตองเหมาะสม ในการสอนครูอาจใชประโยคตวัอยางหรือตารางเปนสื่อ  ในการอธิบาย  
(Collocation  Grid)  ดังตัวอยางตอไปน้ี   
 

 
ที่มา: Channell, J. (1981). Applying Semantic Theory to Vocabulary Teaching. ELT 
 Journal 35: 119. 
   
    เครื่องหมาย + แสดงใหเห็นวา คําศัพทน้ันสามารถใชรวมกับคํา หรือบริบทใน
ชองนั้นได  สวนชองที่ไมมีเครื่องหมาย + ก็แสดงวา  คําศัพทน้ันไมสามารถปรากฏรวมกับคําหรือบริบท
ดังกลาวได ตวัอยางเชน  คําวา charming  สามารถปรากฏรวมไดกับ woman  child  house และ 
dress ได ซ่ึงความหมายของคําวา charming ก็จะเปลี่ยนไปตามการปรากฏรวมกันแตละคํา  ซ่ึงจะ
ชวยใหผูเรยีนเขาใจความหมายของคํานั้นไดดียิ่งขึ้น 
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handsome  +         +    + 
pretty +  + + + +  + + +  + + +  
charming +  +       +    +  
lovely +  + + + + + + + + + + + + + 
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   3.  ฝกการใชคําศัพท  (Practicing  Vocabulary) 
    ผูเรียนฝกใชคาํศัพทในบรบิทตางๆ ภายหลังจากที่ไดรูความหมายและการ ปรากฏ
รวมกันของคาํศัพทแลว เพ่ือใหผูเรียนนําความรูคําศพัทไปใชกบับริบทตางๆ ไดอยางถูกตอง และ
เหมาะสม  ดังตัวอยางแบบฝกหัด ดังตอไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: Channell, J.  (1981). Applying Semantic Theory to Vocabulary Teaching.  
 ELT Journal 35: 121. 
 
  นอกจากนี้ยังมีนักการสอนภาษาอกีหลายทานไดใหความสนใจในการนําเอาหลักการ 
สัมพันธขอบขายความหมายมาใช  อาทิเชน  บราวน  (Brown. 1980: 1-18)  ไดเสนอการสอนคาํศัพท
ที่นาสนใจไว 9 วิธีโดยใหชือ่วา Eight Cs and a G ซ่ึงประกอบไปดวยวธิีตางๆ ดังตอไปน้ี 
   1.  การสอนโดยใชการปรากฏรวมของคําศัพท (Collocation) เปนการสอนคําศพัท
ที่เนนใหผูเรียนไดรูวาคําศัพทปรากฏรวมกับคําอ่ืนใดไดบาง และมีความหมายที่เปลีย่นไปอยางไร  เชน 
คําวา save สามารถปรากฏรวมไดกับ money, time, energy, souls, face ซ่ึงความหมายของคํา 

 1) What are the similarities and differences between the following pairs? 
           to see something / to look at something  to surprise/ to astonish 
  to pour tea / to spill tea      ability / skill 
   to meet somebody / to bump into somebody   task / duty 
  paint / varnish                target/ goal 
 
 2) Choose from the words in brackets selecting the one which best fits the 
given context: 
   a) In London you see tramps_ _ _ the streets, looking for something and  
    looking for nothing. (roam, walk, go) 

b) As we reached the top of the hill, a _ _ _ view stretched out before us. 
    (good-looking, handsome, beautiful) 
 
 3) What can you  : 
  be fed up with ? be horrified by ? be overlooked by ? be discriminated 
against ? 
 

4) What kinds of objects / people can be described as cunning, orderly, 
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save ก็จะเปลี่ยนไปตามการปรากฏรวมกับแตละคํา การที่ผูเรียนไดเห็นตําแหนงคําปรากฏรวม จะ
ชวยใหเขาใจความหมายของคํานั้นดียิ่งขึ้น 
   2.  สอนคําศัพทดวยการเรียงลาํดับคํา ตามความหมาย (Cline) เปนการจัดคํา
เรียงลําดับตามความหมายและแทรกคําใหมเขาไป เพ่ือใหผูเรียนรูความหมายของคําใหมจากความเดิม
ที่รูอยูแลว  เชน ผูเรียนรูความหมายของคาํวา cold  และ hot  คําวา  warm  ก็ควรจะนํามาสอนได 
 
 ----- water      I  was  ------------- about  it. 
 
    - hot             - very  pleased 
     - warm       - pleased 
 - cold         - angry 
         - very  angry 
 
   3.  การสอนคําศัพทดวยการนําเขาจัดกลุม (Clusters) เปนการจัดคําที่มีความหมาย
ที่คลายคลึงกนัเขาเปนหมูเปนพวก แลวสอนคําใหมเหลานั้นเปนกลุมๆ ไป วธิีการน้ีเหมาะกบันักเรียน
แผนกวิทยาศาสตรและผูเรยีนวิชาภาษาอังกฤษทัว่ไป เชน การจัดคําเขากลุมตามความหมาย หรือ
กลุมคําขยายที่ใชกับบุคคล โดยใชแผนภาพแสดงการเชื่อมโยงระหวางคําศัพท เพ่ือใหเห็นความสัมพันธ
ของความหมายภายใตหัวเรื่องใดหัวเรื่องหน่ึง  เชน   
 
        conduct (v) 
 
  farenheit (adj)      melt (v) 
 
a calorie (n)       HEAT (n.v)                           hot (adj) 
   
  the sun (n)                      therm (n) 
   
        temperature (n) 
 
   4.  การสอนคําศพัทดวยการเติมคําลงในชองวาง (Cloze Procedures) การสอน
คําศัพทดวยวธิีน้ีมีประโยชนมาก เพราะการหาคํามาเติมลงในชองวาง ทําใหไดตัวอยางของกลุมคํา  
และตองใชหลกัของคําปรากฏรวม ในการเติมคําควรบอกใหนักเรียนดูตัวชี้แนะที่ปรากฏอยูกอน และ 
หลังคําในชองวาง ซ่ึงจะชวยใหนักเรียนเขาใจวาคําที่จะนํามาเติมน้ันเปนคําอะไร  ผูเรียนตองมีความรู
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พอสมควรทางดานความหมายของคําโครงสรางประโยค  และการนําประโยคนั้นไปใชในสถานการณ
ที่ถูกตอง 
   5.  การสอนคําศัพทดวยการใชบริบท (Context)  เพ่ือฝกใหนักเรียนพยายามใชบริบท
ที่มีอยูเปนแนวทางในการเดาความหมายคําศัพทที่ตองการ  ควรฝกผูเรียนอานเนื้อเร่ืองไปจนจบกอน 
แลวสรุปใจความสําคัญของเน้ือเรื่องจากบริบท อยาปลอยใหนักเรียนตองเปดหาความหมายของคําศัพท
ทุกคําจากพจนานุกรมหรืออาศัยผูอ่ืนบอกความหมายของคําศัพท เน้ือหาจากบริบทจะชวยเพิ่มพูน
คําศัพทใหกบัผูเรียนไดเปนอยางดี  
   6.  การสอนคําศัพทดวยการใชพจนานุกรมเพื่อตรวจสอบความหมาย (Consultation  
Checking) เปนการสอนทีฝ่กใหผูเรยีนสามารถใชพจนานุกรม เพ่ือใหสามารถทําการตรวจสอบความหมาย
ของคําที่ไดทาํการเดาความหมายไดเม่ือตองการ 
   7.  การสอนคําศพัทดวยการใชบัตรคําศัพท (Cards) เปนการสอนที่ผูสอนแนะนํา
ใหผูเรียนสะสมบัตรคําศัพท เพ่ือจะไดจดบันทึกคําศัพทที่ตองการไว  และสามารถนํามาทบทวนซ้ําได
ทุกเวลาตามที่ตองการ 
   8.  การสอนคําศพัทดวยการสงเสริมใหผูเรียนใชความคิดสรางสรรค (Creativity)  
เปนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนในสิ่งที่เขาตองการ โดยมีการใชสื่อและกิจกรรมเปนตัว กระตุน
ใหผูเรยีนพยายามใชภาษาซึง่สามารถที่จะสงผลใหเขาตองการทีจ่ะเพ่ิมวงความรูคาํศพัทดวยตวัของเขาเอง 
   9.  การสอนคําศพัทดวยการเดาความหมาย (Guessing) เปนการสอนควบคูไป
กับบริบทและวิธีการโคลช แตอยางไรกต็าม เน่ืองจากความแตกตางในเร่ืองวัฒนธรรมในบางประเทศ
เกี่ยวกับกรณีที่ผูเรียนเปนผูใหญหรือเด็กโต การกลวัตอความผิดพลาดในการเดามีมากจนทําใหเปน
อุปสรรคในการเดา  ดังน้ัน ในการฝกการเดาจึงเปนสิ่งที่จําเปน  โดยขั้นแรกครูควรสอนใหผูเรยีนเดา
ความหมายโดยไมมีบริบทกอน เชน ครเูขียนคําศัพทหลายๆ ตวับนกระดาน  แลวตั้งปญหาวาคําที่
ครูพูดตอไปน้ี  คือ คําไหน  นักเรียนก็จะพยายามเดา  ถายังไมมีคนไหนตอบถูกครูกอ็อกเสียงไปเรื่อยๆ 
จนมีนักเรียนตอบถูก ขั้นตอนเดาความหมายก็เชนเดียวกัน ครูอาจใชรูปภาพชวยประกอบ การถาม
เพ่ือใหนักเรียนพยายามเดาก็ได การสอนแบบนี้จะทําใหนักเรียนรูสึกม่ันใจในการเดามากขึ้นและไมกลัว
ตอความผิดพลาดในการเดา 
  เพียรสัน และ จอหนสัน (Pearson; & Johnson. 1978: 28) ไดเสนอแนวทางในการ
เสนอคําศพัทใหมที่ปรากฏในเนื้อหาเพื่อใหผูเรียนสามารถเขาใจในการอานไดดีขึ้น โดยการใชแผนผัง
แสดงความสัมพันธของคําศัพทในกิจกรรมการเรียนการสอน เชน dog  สามารถใหผูเรียนไดเห็นวา
มีความสัมพันธกบัคําอ่ืนๆ ได ดังแผนภูมิตอไปน้ี 
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ภาพประกอบ 2  แสดงความสัมพันธระหวางความหมายของคําศัพท 
 
 ที่มา: Pearson, P.D.; & Johnson, D.D. (1978).  Teaching Reading  Comprehension.  New 
York: Holt Rinehart and Winston.  p. 28. 
 
 
  การสอนคําศพัท โดยวิธีการสัมพันธขอบขายความหมาย ที่ไดกลาวมาทั้งหมดจะเห็น
ไดวาเปนวธิีการมุงเนนใหผูเรียน ไดเรียนคําศัพทที่อยูในกลุมความหมายเดียวกนัอยางมีระบบ และ
นาสนใจ ดังน้ัน ผูวิจัยมีความสนใจทีจ่ะนําเอาวิธีการสอนคําศัพทแบบสัมพันธขอบขายความหมาย
ของแชนแนลมาเปนแนวทางในการทดลองสอนนักเรียนไทย โดยใชกิจกรรมตางๆ ดังไดกลาวมาแลว 
เพ่ือชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรูคําศัพทใหมากขึ้น   

ANIMATE 
THING 

  ANIMAL 

DOG 

CAT 

Spitz Collie 

George Fido 

PET 

Winston 

ingest food 

ingest 
oxygen 

domestic-ated 

bark 

loyal 

teeth 

hair 

carniv - rous 

long 
shaggy hair 

red spot, 
chin 

meow 

is a 

is 

does 

does 

example 

does 

does 
is a 

is a 

is 

is 

is 

example 

  example 
example 

example 

has 

has 

has 

has 

has 

has 
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3. เอกสารเก่ียวกับความจําและความคงทนในการจํา 
 การจํามีความสําคัญสําหรับการเรียนรูและการดํารงชีวิต การเรียนรูจะไมเกิดขึ้น ถาผูเรียนหรือ
บุคคลไมสามารถจดจําบทเรียน เหตุการณ บุคคลหรือสิ่งของตางๆ ได การดํารงชีวิตและการปรับตวั
ใหเขากบัสิ่งแวดลอมและสังคมที่ตนอยูก็เปนไปดวยความลําบาก (สมปอง หลอมประโคน. 2544: 54; 
อางอิงจาก ไพบูลย  เทวรักษ.  2540)    
 ฉะน้ันจะเห็นไดวา การจํามีความสําคัญอยางมากในชีวิตประจําวัน และจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหเกิดความจํา โดยเฉพาะในการสอนคําศัพท ถาจะใหไดประโยชน
จากการจําศัพทเต็มที่ ผูเรียนจะตองเขาใจความหมายของคําศัพทในบริบทตางๆ และสามารถจดจํา
ความหมายคาํศัพทน้ันๆ ไดอีกดวย 
 3.1 ความหมายและประเภทของการจํา 
  นักจิตวิทยากลุมความคิดเห็น (Cognitive Psychology) ไดใหความหมายของการจําไววา  
“การจํา คือ  การเก็บสาร  (Storage)  ไวในโครงสรางความจําในชวงเวลาหนึ่งหลังจากสารนําเขา  (Input)  
ไดหายไปจากสนามสัมผัสแลว หรือหมายถึงการที่รหัสยังคงอยูในสมองในชวงเวลาหนึ่งหลังจากที่สาร
นําเขาไดหายไปแลว”  (ไสว เลี่ยมแกว. 2538: 8) การจําสามารถแบงออก เปนประเภทไดดังตอไปน้ี   
  3.1.1 การระลกึ (Recall) หมายถึง การบอกสิ่งทีเ่คยเรยีนรูมาแลวไดโดยสิง่น้ันไมไดอยูใน
สนามสัมผัสแลว การระลึกแบงออกตามสถานการณที่เกี่ยวของกับการระลึกได 3 แบบ คือ 
   3.1.1.1 การระลกึเสรี (Free Recall) เปนการบอกสิ่งที่เคยเห็นหรือเคยเรียนมาวามี
อะไรบาง  ระลึกสิ่งใดไดก็ตอบสิ่งน้ันกอน  ไมจําเปนตองระลึกตามลําดับกอนหลัง 
   3.1.1.2 การระลึกตามลําดับ (Serial Recall)  หมายถึง การตอบสิ่งที่เรียนจากสิ่งแรก
เรียงลําดับถึงสิ่งสุดทาย 
   3.1.1.3 การระลึกตามตัวแนะ (Cue  Recall) ถาการเรียนรูมีการสัมพันธกับสิ่งอ่ืนสิ่งที่
นํามาสัมพันธเรียกวา ตวัแนะ (Cue) การระลึกแบบนี้  คือ การบอกสิ่งที่เคยเรียนไดโดยไดเห็นตัวแนะ
เปนสิ่งเรา 
  3.1.2 การรูจักหรือการจําได (Recognition) หมายถึง การจําที่เกิดขึ้นเม่ือเห็นสิ่งเราอีก
ครั้งหน่ึง คือ สิ่งที่เคยเรียนรูจะตองปรากฏอีกครั้งจึงสามารถนึกหรือจําได 
  3.1.3 การเรียนซ้ํา (Relearning) เปนรูปแบบการจําอีกอยางหนึ่ง ที่เกิดขึ้นจาก การ
เรียนซ้าํในสิ่งที่ไดเรียนรูไปแลว แตอาจลมืหรือระลึกไมไดหมด การเรียนซ้ํา จึงทําใหการจําที่ดีและเร็ว
ขึ้น 
  3.1.4 ความคงทนในการจํา (Retention) หมายถึง ความสามารถในการระลึกหรือเรียก
สิ่งที่ไดเรียนรูจําไดเม่ือเวลาผานไปแลวชวงหนึ่ง ริชารดส (Richards. 1987) ในการเรียนการสอนภาษา 
ความคงทนในการจํามักไดรับความสนใจศกึษาไมวาจะเปนเพียงคําศพัท โครงสรางหรือกฎเกณฑตางๆ 
ซ่ึงคุณภาพของความคงทนในการจํา จะขึ้นอยูกับคุณภาพการสอน ประสิทธิภาพของเนื้อหาและกิจกรรม
ตลอดจนถึงความสนใจของผูเรียนเอง 
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  จากแนวคิดที่เกี่ยวของกับการจําอาจสรุปไดวา  การจํามีระดับที่แตกตางกันออกไป ไดแก 
การระลึก ซ่ึงเปนการเรียกความจําโดยไมตองมีอะไรมาชวยนึกเลย การรูจักหรือการจําได เปนการ
เรียกความจําที่ตองมีสิ่งเราที่ตรงกับสิ่งที่เรียนรูมากอนแลว การเรียนซ้ําเปนการเรียกความจําที่ตอง
มีการเรียนซ้ําที่เรียนรูมาแลว สวนความคงทนในการจาํนั้นเปนการเรียกความจํามาใชไดอีกหลังจาก
ทิ้งชวงสักระยะหนึ่งซ่ึงมีโครงสรางความจําเปนสวนสําคญัในกระบวนการจําดังจะนําเสนอตอไป 
 3.2 โครงสรางความจํา   
  นักจิตวิทยากลุมความคิดนยิม (Cognitive Psychology) เชื่อวา การเรียนรูของมนุษย
เปนกระบวนการทางสมองทีก่ระทํากบัสารที่เรียนซึ่งเรยีกวา กระบวนการจัดสาร (Information  Processing) 
ที่สามารถอธิบายไดดวยโครงสรางความจําซึ่ง แอตกินสัน  และ ชิฟฟรนิ  (Atkinson; &  Shiffrin. 1968: 
89 - 195)  ไดอธิบายเกีย่วกับโครงสรางความจําซึ่งประกอบไปดวยขั้นตอน (Stages) และกระบวนการ 
(Process) ดังน้ี   
  3.2.1 ขั้นตอน (Stages) ในโครงสรางความจํา มีอยู 3 ขั้นตอนดวยกัน คือ 
   3.2.1.1 ความจํารูสึกสัมผัส (Sensory Memory) หรือเรียกวา SM เปนขั้นตอนแรก
ที่สมองรับสารเขาไปหลังจากที่ไดสัมผัสกับสิ่งเรา แตยังไมรูความหมายสารจะคงอยูในขั้นนี้เพียง  1 วินาที 
แลวจะเขาสูขัน้ตอไป 
   3.2.1.2 ความจําระยะสั้น (Short - Term Memory)  หรือเรียกวา STM เปนขั้นที่
อยูตอจาก SM มีความจุสารอยูอยางจํากัด คือประมาณ  5 - 10 คําเทานั้นและจะคงอยูในสวนนี้เพียง
เวลาสั้นๆ ประมาณ 30 วินาที เชน การจําหมายเลขโทรศัพทจากการเปดสมุดอาจจําไดนานเพียง
นําไปหมุนเทานั้น  บางทีก็ลืมกอน  หรือหมุนไมติดก็ตองกลับไปเปดดูใหม 
   3.2.1.3 ความจําระยะยาว  (Long - Term  Memory) หรือเรียกวา  LTM เปนขั้นที่
ตอจาก STM เปนบริเวณที่สารเขาไปอยูนานกวา 30 วินาทขีึ้นไปและไมมีการจํากัดความยาวนาน ของการ
คงอยูของสาร 
  3.2.2 กระบวนการ (Process) กระบวนการ เปนการจัดกระทําตอขอมูลหรือสารที่เกิดขึ้น
ในโครงสรางความจําในแตละขั้นตอนสามารถแบงได ดังน้ี 
   3.2.2.1 การเขารหัส (Encode) คือ  การแปลงสารจากลักษณะหนึ่งไปแฝงไวในสาร
อีกลักษณะหนึ่งเพ่ือที่จะเขาสูขั้นตอนอ่ืนๆ การเขารหสัแบงออกเปนหลายลักษณะ เชน เขารหัสเปน
ภาพ เขารหัสเปนเสียงหรอืถอยคําและเขารหัสเปนความหมาย ซ่ึงจะมีการดึงเอาความรูเดิมทีมี่อยู
ใน STM ออกมาสัมพันธเชื่อมโยงสารใหมในการเขารหัส การเขารหัสเปนความหมายนี้ เรียกวา  การ
โยงใยสารเพือ่จํา (Elaborative Rehearsal) นอกจากนี้การเขารหัสอาจทําไดโดยการทําซ้ําไปซ้ํามา 
เชน การทองสูตรคูณ การเขารหัสแบบนี้เรียกวา การทบทวนเพื่อจํา (Maintenance  Rehearsal)  
(Bourne; &  Ekstrand. 1982: 152 - 153)  
   3.2.2.2 การเก็บรหัส (Storage) หมายถึง การคงอยูของรหัสในโครงสรางความจํา โดย
ที่รหัสนั้นคงทนตอความรบกวนของสารอื่นๆ หรือคงทนตอการเลือนหายของรอยความจํา 
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   3.2.2.3 การถอดรหัส (Retrieval) เปนการดึงรหัสออกมาใช เชน ในการเรียน รูจําคํา  
“daughter” อาจเขารหัสเปนความหมาย โดยเอาความรูเดิมที่อยูในขอบขายความหมายเดียวกันมา
สัมพันธ เชน father, mother, son, and…daughter เม่ือตองการระลึก สมองจะนึกถึงรหัส  father, 
mother,….  แลวก็ถอดรหัสไดเปน  daughter 
   3.2.2.4 การลืม (Forgetting) การลืม หมายถึง การที่สมองไมสามารถเก็บสารที่
เรียนรูไวได หรือไมสามารถนําเอาความรูที่เก็บไวออกมาใชได  การลืมอาจเกิดจากการเลือนหาย
ของสารที่เรียนเม่ือเวลาผานไป หรืออาจเกิดจากการรบกวน ระหวางสารใหมกับสารเกา สารใหมกับ
สารใหม หรือสารเกากับสารเกาก็ได การรบกวนดังกลาวทําใหการโยงใยความสมัพันธออนลง (ไสว  
เลี่ยมแกว. 2528) 
  กระบวนการจัดสารที่เกิดขึ้นในโครงสรางความจําอาจอธิบายโดยยอโดยใชแผนภูมิ
ประกอบดังน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3  แผนภูมิแสดงโครงสรางความจํา 
 
 ที่มา : มุกดา ชาติบัญชาชัย; และ สงคราม เชานศิลป.  2535: 124. 
 
 
 จากภาพประกอบ 3 แสดงใหเห็นวา ความจําระยะสั้นและความจําระยะยาว จะเกิดขึ้น
หลังจากการรับรูหรือการเรียนรู  เราใชความจําระยะสั้นสําหรับการจําเพียงชั่วคราว  เพ่ือใหเปนประโยชน
ในขณะที่จําอยูเทานั้น เชนการจําระยะสัน้ของเรา เพ่ือใหหันมาโทรศัพทและหมุนตัวเลขนั้น พอหมุน
เสร็จ เราก็ไมมีความจําเปนตองจําหมายเลขนั้นอีกตอไป เพียงชั่วคราวเราอาจจําไมไดวาเลขที่หมุน
ไปน้ันคืออะไร สวนความจาํระยะยาวเปนความจําที่มีความคงทนกวาความจําระยะสั้น เราจะรูสึกใน
สิ่งที่จําอยูในความจําระยะยาว ตอเม่ือมีสิ่งใดมาสะกิดใจก็จะสามารถรื้อฟนขึ้นมาได สวนความจํา
ระยะสั้นนั้นกมี็โอกาสฝงตัวไปเปนความจําระยะยาวได หากมีความจําระยะสั้นเปนเวลานาน สิ่งน้ันก็
จะติดอยูเปนความจําตลอดไป 
 
 

Stimulus 
ส่ิงเรา 

impressing 

Sensory store 
การรับรู 

Short-term memory 
ความจําระยะส้ัน 

Long-term memory 
ความจําระยะยาว 

 Forgetting 
การสูญหายจากการลืม 

Forgetting 
(Inaccessibility) 
ไมสามารถเขาถึงได 
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 3.3 ทฤษฎีกระบวนการจํา  (Depth of Processing Theory) 
  ในการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการจํา แอตกินสัน และ ชิฟฟริน (Atkinson; & Shiffrin. 
1968: 89 - 195) ไดใหความเห็นวา “การจําจะคงทนมากนอยเพียงใดนั้นขึ้นอยูกับเวลา ถาใหเวลา
ทบทวนใน STM นานๆ แลวก็ยิ่งจะจําไดมาก” ตอมา เครค และ ลอคฮารด  (Craik; & Lokhart. 
1972: 671 - 84) ไดเสนอความคิดที่เกี่ยวกับความจําวา “ความจําเปนกระบวนการตอเน่ืองที่เกิดขึ้น
ในสมอง การจะจําไดมากหรือนอยหรือนานเพียงใดนั้นขึน้อยูกับความซับซอนของกระบวนการเขารหัส”   
  ความซับซอนหรือระดับความลึกของการเขารหัสที่ เครค และ  ลอกฮารด กลาวถึง  
อาจอธิบายโดยตัวอยางไดดังน้ี เชน การจําคําวา apple สมองอาจเขารหัสเปนภาพแอปเปล (คือ 
จินตภาพขึ้นในสมอง) การเขารหัสเชนนีถ้ือวาซับซอนนอย  แตถาเขารหัส วา The apple is  red.  
It is a kind of fruit. My love brought me an apple yesterday. เรียกวาเขารหสัซับซอนกวา  หรือ
ถาเด็กเขารหสัวา “ก เอย ก ไก ข ไขในเลา  ข ขวดของเรา  ค ควายไถนา....”  ถือวาเขารหัส
ซับซอนกวา การทอง “ก ข ข ค....”  เปนตน  ในการสอนศัพทถาครสูอนคําศัพทตอไปน้ี   
 
   mangosteen     ostrich  rose  salmon 
   eagle    grape  apple  shark 
   tulip    pansy 
 
  ในการเรียนถานักเรียนพยายามจําคําเหลานี้โดยการทองคูกับความหมายก็จะซบัซอนนอย
กวาการใหนักเรียนจัดคําเลานั้นใหเปนกลุมที่อยูในขอบขายความหมายเดียวกัน เชน     
 
               fruit         flower  fish   bird 
 
 
   mangosteen   tulip  salmon  eagle 
   grape         rose        shark  ostrich   
   apple         pansy 
 
  การเขารหัสจะลึกหรือซับซอนมากขึ้นถา ผูเรียนไดนําคําเหลานั้นไปสัมพันธกับความรูเดิม 
เชน ใหเขาเปรียบเทียบความหมายที่แตกตางระหวางคําที่เรียน mangosteen, grape, apple  วามี
ความแตกตางกันอยางไร ผูเรียนก็จะใชประสบการณเติมที่มีอยูไปสัมพันธ เชน  เขาอาจเปรียบเทยีบวา 
Mangosteen is sweet but grapes are sour.  An apple is red but grapes  are green. วธิีน้ี
ผูเรียนจะจําคําไดดีกวาการทองจําระหวางคาํกับความหมาย  บอรน และเอคสตรานด (Bourne; & Estrand. 
1988) ไดชี้ใหเห็นถึงลักษณะการเขารหัสในระดับที่ซับซอนไว ดังน้ี 
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   1.  การโยงใยระหวางความรู (Elaboration) เชน การที่สมองตองการจําคําวา horse  
โดยการที่พยายามนึกถึงความหมายของ horse วา เหมือนอะไร  ใชทําอะไร  เปนสัตวประเภทไหน 
   2.  การสังเกตความแตกตาง (Distinctiveness) การเขารหัสโดยการจําเอาจุดเดน
ของความหมายจะสามารถจําไดดีขึ้น เชน การพยายามนึกถึงลักษณะ หรือสิ่งที่แตกตางระหวาง
ความหมายของคําวา  shark  กับคําอ่ืนๆ ที่เรียนมาแลว 
   3.  การใชความพยายาม (Effort) การเขารหัสที่ซับซอนจะมีลักษณะทีต่องใชความ
พยายามในการคดิ  เชน การที่ตอบคําถามวา  Does  the  car  contain  water?  จะตองใชความ
พยายามคิดพอสมควรจึงจะไดคําตอบวา yes อยางนี้ถือวาเขารหัสเพื่อจําคําวา car อยางซับซอน   
   4.  การจินตนาการและการจัดระบบ (Imagery and Organization) การจินตนาการ
เพ่ือที่จะจําสิ่งที่เปนนามธรรม โดยใชความรูในสิ่งที่เปนรูปธรรม  เหตุการณที่ประทับใจชวย ถือวาเปน
เขารหัสอยางซับซอนได เชนการจําคํา happiness โดยจินตนาการวาในวันขึ้นปใหม ไดรับรถยนต
คันใหม เหตุการณดังกลาวทําใหเกิด happiness  
  ดังนั้น จึงสรุปไดวา การจํานั้นขึ้นอยูกับระดับความซับซอนของกระบวนการจัดสาร ดังนั้น 
ในการสอนครู จึงควรจัดกิจกรรมที่ทําใหผูเรียนไดเกิดความคิดในระดับที่ซับซอน ซ่ึงทฤษฎีน้ีมีความ
สอดคลองกับการสอนคําศพัทแบบสัมพันธขอบขายความหมายเพราะเปนการสอนที่ฝกใหผูเรยีนใช
ความรูเดิมในการวิเคราะหความหมายของคําศัพทในบริบทตางๆ อีกทั้งยงัมีการใชตารางและแผนผัง
แสดงใหผูเรียนไดเห็นความหมายของกลุมคํา 
 3.4 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจํา 
  กมลรัตน หลาสุวงษ  (2528: 254)  ไดกลาวถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจํา ดังน้ี 
   1.  ทัศนคติและความสนใจ ถาผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอสิ่งใดและมีความสนใจจดจอ
อยูกับสิ่งใด  ก็จะทําใหจดจําสิ่งน้ันไดอยางแมนยําและเปนเวลานาน 
   2.  การฝกฝน ถาผูเรียนฝกฝนทบทวนในสิ่งที่เรียนอยูเสมอ ก็จะทําใหสามารถจดจํา
สิ่งน้ันไดเปนเวลานาน 
   3.  ระยะเวลา  หากทิ้งระยะหลงัจากการเรียนรูไปเปนระยะเวลานานๆ ก็จะทําให
จําในสิ่งที่เรียนรูไปไดนอย หรือบางครั้งอาจลืมไปเลยกไ็ด 
  นอกจากนัน้  วรรณพร  ศลิาขาว (2538: 50)  กลาวถงึปจจัยที่มีอิทธพิลตอการจํา  ดังน้ี 
   1.  สติปญญา การจําจะเกี่ยวกบัสติปญญามากโดยเฉพาะความเขาใจทางดานภาษา
และความสามารถในการแกปญหา คนที่มีความสามารถในการแกปญหาและคิดรเิริ่มตางๆ ยอมตอง
เปนผูที่มีความจําดวย 
   2.  ปฏิกิริยาทางอารมณ ซ่ึงเกิดขึ้นในประสบการณแตละอยางจะมีผลตอการจําดวย 
เชน สิ่งที่ทําใหดีใจสุดขีดหรือเปนทุกขแสนสาหัส ยอมจะทําใหจําไดเปนเวลานาน 
   3.  ความสนใจ เรามีความสนใจอยางใดอยางหนึ่ง ยอมจดจําเรื่องนั้นไดไมยากนัก  
สิ่งที่เราเห็นวาปราศจากความสําคัญ  ถาไมสนใจก็จะทาํใหลืมเรื่องนั้นเร็วขึ้น   
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  สรุปไดวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจํา ไดแก สติปญญา ความสนใจ ทัศนคติ ระยะเวลา  
หลังจากเกิดการเรียนรูและการฝกฝนทบทวนสิ่งที่ไดเรยีนรูมาแลว 
 3.5 ความหมายของความคงทนในการจํา 
  จากการศกึษาความหมายของคงทนในการจํา พบวา มีนักจิตวิทยาหลายทาน (Adams. 
1967: 9; Atkinson; & Shiffrin. 1968: 89 – 195; ไสว เลีย่มแกว.  2528: 9 - 17) ไดกลาวสรปุถึง
ความหมายของความคงทนในการจํา คือ การคงไวซ่ึงผลของการเรียนหรือความสามารถที่ระลึกได  
ตอสิ่งเราที่เคยเรียน หรือเคยมีประสบการณการรับรูมาแลว หลังจากที่ทิ้งระยะเวลาไวระยะหนึ่ง ซ่ึง
สิ่งสําคัญที่จะชวยใหเกิดความคงทนในการจํามี 2 ประการ คือ ลักษณะความตอเน่ือง หรือความ 
สัมพันธของประสบการณทีจ่ะทําใหเกิดการเรียนรูและการทบทวนสิง่ที่ไดเรียนรูไปแลวเสมอ 
 3.6 การทดสอบความคงทนในการจํา 
  ฮุสตัน และคณะ (Houston; et al. 1983: 212 – 214) กลาววา ตามปกติการเรียนรู
และความคงทนในการจําจะอยูรวมกัน แตเราสามารถแยกทดสอบอยางใดอยางหนึ่งไดอยางอิสระ  เม่ือเรา
สํารวจพฤติกรรมการเรียน และอัตราขอมูลที่ไดจากการเรียนนั้น แสดงวาเรามุงทดสอบการเรียนรู 
แตถาเรามุงพิจารณาขอมูลที่นักเรียนสะสมไวหลังจากการเรียนเสร็จสิน้ไปแลว ในชวงเวลาหนึ่ง แสดงวา
เราตองการทดสอบความจําหรือความคงทนในการจํา เชน การใหนักเรียนทองจําและออกเสียงตัวอักษร 
XZGVKLRTXCP  ในแตละคร้ังที่นักเรยีนฝก  ครูจะบันทึกจํานวนตวัอักษรที่นักเรียนอานไดถูกตองไว 
การบนัทึกนีเ้ปนการมุงทดสอบการออกเสียงมากกวาความจํา แตในกระบวนการฝกยอมมีความคงทน
ในการจํา หรือความจําเขามาเกี่ยวของดวย  กลาวคือ  นักเรียนไดรับและสะสมขอมูลจากการฝกแต
ละครั้ง เพ่ือพัฒนาการออกเสียง  ดังน้ัน ในการทดสอบ  การเรียนรูจึงเปนการทดสอบความคงทนใน
การจําดวย  โดยทั่วไปครูจะจัดการเรียนรู โดยใชคําถาม เพ่ือทดสอบ ความคงทนในการจําสิ่งที่นักเรียน
เรียนรูไปแลว 
  ฮุสตัน  และคณะ  (Houston; et al. 1983: 214 - 215)  เสนอวิธทีดสอบความคงทนใน
การจําไว 3 วธิี ดังน้ี 
   1.  การระลึกได (Recall) โดยใหนักเรียนเขียนหรือเลาสิง่ที่เรียนผานไปแลวโดย
ไมใหโอกาสทบทวนกอนการทดสอบ 
   2.  การจําได (Recognition) โดยกําหนดคําถามและตวัเลือกคําตอบใหนักเรียน
เลือกตอบตามความคิดเห็น  การทดสอบวธิีน้ี นักเรียนจะตอบไดงายกวาวธิีการระลึก 
   3.  การเรียนซ้ํา (Relearning) โดยใหนักเรียนฝกบทเรียนในชวงเวลาหนึ่งแลวกลับมา
ฝกซ้ําอีก  ถานักเรียนจําบทเรียนไดมาก  นักเรียนจะประหยัดเวลาในการฝก ชัยพร  วิชชาวธุ (2525: 
286) อธิบายเพิ่มเติมวา  นักเรียนอาจใชเวลา หรือจํานวนครั้งในการทาํซ้ํา เพ่ือใหจําไดเปนเคร่ืองวัดความ
พยายามในการจําแตกตางกัน น่ันคือ นักเรียนจะประหยัดเวลาหรอืจํานวนครั้งในการทําซ้ํามากขึ้น 
ถานักเรียนมีความคงทนในการจําอยูมาก การประหยัดดังกลาวคิดเปนรอยละไดดังน้ี 
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   ถาให A  = 1 จํานวนครั้งที่ทําซ้ําในการพยายามจําครั้งแรก 
            B  = จํานวนครั้งที่ทําซ้ําเพื่อใหจําไดอีก 
 

   รอยละของการประหยัด =  ( )
Α
Β−Α

×100  

           
 สรุปไดวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความคงทนในการจํา ไดแก การระลึกได การจําได การเรียน
ซํ้า ความสนใจ และระยะเวลาหลังจากเกิดการเรียนรู และการฝกฝนทบทวนสิ่งที่ไดเรียนรูมาแลว 
 3.7 ระยะเวลาในการวัดความคงทนในการจํา 
  ไดมีนักการศึกษาหลายทานทําการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องชวงเวลาที่ใชในการทดสอบ
ความคงทนในการจํา ดังน้ี 
   แอตคินสัน และ ชิฟฟริน  (Atkinson; &  Shiffrin. 1968: 89 - 195)  ชัยพร และ  
วิชชาวุธ (2525: 288) มีความเห็นสอดคลองกันวา ในการทดสอบความคงทนในการจํา ควรเวน
ระยะ เวลาหางจากการทดสอบครั้งแรกประมาณ 14 วัน เพราะเปนชวงระยะเวลาทีค่วรจําระยะสัน้จะ
ฝงตัวกลายเปนความจําระยะยาวหรือความคงทนในการจํา 
   เกรเกอรี่ (Gregory. 1987: 29) กลาววา นักจิตวิทยาการทดลอง (Experimental  
Psychologist) ไดกําหนดระยะเวลาในการวัดความคงทนในการจําไว  ดังน้ี 
    ความคงทนในการจําการสัมผัส ควรวัดหลังจากการเรียนรูประมาณ 1 วินาท ี
    ความคงทนในการจําระยะสั้น ควรวัดหลงัจากการเรียนรู 1 นาที หรือนอยกวา 
    ความคงทนในการจําระยะยาว ควรวัดหลังจากการเรียนรูในชวง 1 ชั่วโมง 
จนถึงหลายวนัหรือหลายสัปดาห 
   นันนอลลี่ (วรายา  ขุนทอง.  2529: 42; อางอิงจาก Nunaloy. 1990) กลาววา  
เพ่ือใหเกิดความคลาดเคลื่อนตางๆ นอยลง ควรเวนชวงเวลาในการทดสอบครั้งที ่ 2 หางกันอยางนอย 
2 สัปดาห   
  กลาวโดยสรุปวา เวลาที่ใชในการทดสอบความคงทนในการจําสวนใหญจะใชเวลาประมาณ 
14 วัน หลังจากการเรียนรู เพราะเปนระยะเวลาที่ความจําระยะสั้นจะฝงตวักลายเปนความจําระยะยาว
หรือความคงทนในการจํานั่นเอง 
  ดังนั้น ในการศึกษาทดลองครั้งนี้ผูวิจัยจึงทําการวัดความคงทนในการจําของวิธีการสอน
ในการทดลองครั้งน้ี  โดยการทําการทดสอบหลังเรียนแลว 14 วัน  เพ่ือนําผลมาวิเคราะหหาความคงทน
ในการจํา 
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4. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 งานวิจัยในประเทศ 
  จากการศึกษางานวิจัยในประเทศ พบวา มีงานวิจัยที่ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการสอนแบบ
สัมพันธขอบขายความหมาย คือ 
  วรชาติ  ภูทอง  (2537)  ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับผลของการสอนแบบสัมพันธขอบขาย
ความหมายทีมี่ตอการจําคําศัพท ผลสัมฤทธิ์ และความคงทนในการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 5  กลุมตวัอยางทีใ่ชเปนนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนยุพราชวทิยาลัย  จํานวน  80 คน  
ซ่ึงไดมาจากการเลือกชั้นเรยีนที่มีคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ  2 (อ 012) ใกลเคียงกันมากที่สุด
มาทดสอบ ที  (t - test)  ซ่ึงผลปรากฏวาไมมีความแตกตางกัน  แลวสุมอยางงายใหกลุมหน่ึงเปน
กลุมทดลองและอีกกลุมหน่ึงเปนกลุมควบคุม  กลุมละ 40  คน กลุมทดลองไดรับการสอนแบบสมัพันธ
ขอบขายความหมาย สวนกลุมควบคุมไดรับการสอนตามคูมือครูใชเวลาสอนทั้งสิ้น 10 คาบเรียน  
ภายหลังการเรียนแตละคาบผูเรียนทั้งสองกลุมจะไดรับการทดสอบการจําคําศัพท  หลังจากนัน้ 12 วัน  
จึงดําเนินการทดสอบอีกครั้งเพ่ือวัดความคงทนในการเรียนรูคําศัพท แลวจึงนําคะแนนที่รวบรวมได
ไปทําการวิเคราะหผลดวยการทดสอบ ที   (t - test) พบวา  คะแนนเฉลีย่ของการจําคําศัพทของนักเรียน
ในกลุมทดลอง และกลุมควบคุมไมแตกตางกัน แตผลสัมฤทธิ์ และความคงทนในการเรียนรูคาํศัพท
ของกลุมที่เรียน โดยวิธีสัมพันธขอบขายความหมายสูงกวากลุมที่เรยีนตามคูมือครอูยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ  .05 และ .01 ตามลําดับ    
  ดวงเดือน จังพานิช (2547) ไดศึกษาถึงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูคําศัพท
ภาษาอังกฤษและความคงทนในการจําคาํศัพทของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ดวยวธิีสอนแบบ
สัมพันธขอบขายและวธิีสอนแบบปกติ จากการทดลองปรากฏวานักเรียนทีไ่ดรับการสอนแบบสัมพันธ
ขอบขายความหมาย และวิธีสอนแบบปกติแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 โดยที่
นักเรียน ที่เรียนโดยวิธีสอนแบบสัมพันธขอบขายความหมาย มีคาคะแนนเฉลี่ยผลสมัฤทธิใ์นการเรียนรู
คําศัพทสูงกวานักเรียนที่เรยีนโดยวิธีสอนแบบปกต ิ
 การศึกษาการสอนคําศัพทโดยใชบริบทในประเทศไทยที่มีผลที่นาสนใจ คือ จากการศึกษาของ
กมลวัทน ครฑุแกว (2540) เกี่ยวกับการเดาคําศัพทจากบริบทเพื่อเพ่ิมความสามารถในการอานเรว็    
โดยทําการศึกษากับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ของโรงเรียนสาธติมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร  ผลของการศกึษา พบวา การเดาศัพทในบริบท  ชวยใหอัตราการอานเร็วขึ้น และยังมี
สวนชวยในการเพิ่มปริมาณความรูคําศพัทของผูเรียนดวย ตอมา ดาราณี สุกรัตน (2539) ไดใช
วิธีการเดียวกนั ทดลองสอนเพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธิใ์นการเรียนคําศัพทของนักเรียน ที่เรียนรู
คําศัพทโดยการเดาความหมายจากบริบทกับนักเรียน ที่เรยีนโดยการใชพจนานุกรม ทําการทดลอง
สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเซ็นตหลุยสศึกษา จํานวน 84 คน  ผลการทดลองทําให
ไดคําตอบวาวธิีการสอนทั้งสองวิธไีมทําใหผลการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของนกัเรียนแตกตางกัน  
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 จากการศึกษา พบวา มีงานวิจัยจํานวน 2 ฉบับ ที่เสนอผลของการศึกษาการสอนศัพท
ภาษาอังกฤษมีเกมประกอบ โดยใหผลการวิจัยที่แตกตางกันดังน้ี คือ นันทพร คชศิริพงษ (2526)  
ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์  และความคงทนในการเรียนรูคาํศัพทของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 1 ทีเ่รียนโดยการสอนที่มีแบบฝกหัดทั้งมีเกม และไมมีเกมประกอบ ปรากฏวาผลสัมฤทธิใ์นการ
เรียนรูคําศัพทและความคงทนในความเขาใจคําศัพทของนักเรียนที่เรียนโดยแบบฝกหัดที่มีเกมประกอบ
ดีกวาของนักเรยีน ที่เรียนโดยแบบฝกหัดที่ไมมีเกมประกอบ แตจากการศกึษาของ สิริลกัษณ  เฟองกาญจน  
(2530)  พบวา  ผลสัมฤทธิแ์ละความคงทนในการรูความหมายคําศัพทของนักเรียนชั้นประถมปที่ 6 
ที่เรียนโดยวิธทีั้งสองนั้นไมแตกตางกัน แตเจตคติตอวิชาภาษาอังกฤษของกลุมที่เรียนโดยมีเกมประกอบ
ดีกวากลุมที่เรยีนโดยไมมีเกมประกอบ 
  อรอนงค ประมูลใหม (2539) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ความคงทนในการเรียนรูคาํศัพทภาษาองักฤษ และความคิดสรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 ที่สอนโดยใชกิจกรรม Synectics กับการสอนตามคูมือครู กลุมตวัอยางเปนนักเรยีนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2537 โรงเรียนบานหลักรอย  อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสมีา ซ่ึง
ไดมาโดยการสุมแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 2 หองเรียน  แลวสุมอยางงาย  
จํานวน  64  คน  โดยแบงเปนกลุมทดลอง 32 คน และกลุมควบคุม  32 คน  รูปแบบการวิจัยเปนแบบ  
Pretest - Posttest Control Group Design เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย  ไดแก แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษแผนการสอนโดยใชกิจกรรม  Synectics  แผนการสอนตามคูมือครู 
และแบบทดสอบความคิดสรางสรรคของ วริศรา นําขอมูลที่ไดมาเปรยีบเทียบผลสมัฤทธิท์างกาเรียน 
ความคงทนในการเรียนรูคาํศัพทภาษาองักฤษและความคิดสรางสรรค  โดยใชสถิติ t - test  ในการ
วิเคราะหขอมูล  ผลการวิจัยปรากฏวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสรางสรรคของกลุมที่สอน
โดยใชกิจกรรม Synectics แตกตางจากกลุมควบคุมทีส่อนโดยการสอนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .05 สวนความคงทนในการเรียนรูคาํศัพทภาษาองักฤษของกลุมทดลองไมแตกตาง
จากกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
  นันทนา  คําภาพันธ  (2540)  ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคําศัพท
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ระหวางการสอนโดยการใชแบบฝกเสริมทักษะคําศัพท
ภาษาอังกฤษกับการสอนปกติ กลุมตวัอยางเปนนกัเรยีนชั้นประถมศกึษาปที่ 5 ที่กําลังเรยีนภาคเรยีนที่ 2 
ปการศึกษา 2539 โรงเรียนบานทรายมูล อําเภอสวางแดนดิน  จังหวดัสกลนคร  ซ่ึงไดมาโดยการจัดคู 
ลําดับคะแนนที่ใกลเคียงกันของวิชาภาษาอังกฤษภาคเรียนที่1 แลวนํามาจับสลากแยกเขากลุม  A และ B 
แลวทําการสุมอยางงายเขาเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 20 คน  ใชเวลาเรียนกลุมละ 10 
ชั่วโมง รูปแบบการวิจัยเปนแบบ Posttest Only Control Design  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคําศัพทภาษาอังกฤษ  แบบฝกเสริมทักษะคาํศัพทภาษาอังกฤษ
และแผนการสอนปกติ นําขอมูลที่ไดมาเปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียนคําศัพทภาษาอังกฤษโดยใช
สถิติ  t - test  ในการวิเคราะหขอมูล ผลการวิจัยปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคําศัพทภาษาอังกฤษ
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ของกลุมทดลอง ที่สอนโดยใชแบบฝกเสรมิทักษะคําศัพทภาษาอังกฤษสูงกวากลุมควบคุมที่สอนโดย
การสอนตามปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  สมสวรรค  พันธเทพ  (2540)  ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู
คําศัพท และความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของผูเรยีน กอนและหลังไดรับการสอนแบบมุงประสิทธผิล 
ศึกษาความคงทนในการเรียนรูคําศพัทภาษาอังกฤษ และความคิดเห็นเกี่ยวกบับรรยากาศในชัน้เรียน
หลังไดรับการสอนแบบมุงประสิทธผิลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 6 จํานวน 55 คน  ซ่ึงไดมา
โดยการจับสลากจากจํานวนทัง้หมด 5 หองเรียน  ที่กําลังเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษหลกั   15  (อ 0111)  
โรงเรยีนดาราวิทยาลัย   อําเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหม ปการศึกษา 2540 กลุมตัวอยางไดรับการสอน
แบบมุงประสิทธิผลเปนเวลา 20 คาบ จากผูวิจัยเอง  กอนการทดลองผูเรียนไดรับการทดสอบการเรียนรู
คําศัพทและความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ  และเม่ือผูวิจัยดําเนินการสอนครบ 20 คาบแลว ผูเรียน
ไดรับการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการสอน และทดสอบความคงทนในการเรียนรู โดยใช
แบบทดสอบชดุเดิมเม่ือทิ้งชวงไป 2 สัปดาห ผลการวิจัยปรากฏวา ผูเรียนมีคะแนนการเรียนรูคําศัพท
ภาษาอังกฤษและความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษกวากอนไดรับการสอนแบบมุงประสทิธิผลอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 สําหรับผลคะแนนของความมีนัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดับ .001 สําหรับ  
ความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอบรรยากาศในชั้นเรียนนั้นปรากฏวาผูเรียนมีความคิดเห็นวาบรรยากาศ
ในชั้นเรียนทีมี่การสอนแบบมุงประสิทธผิล มีความเหมาะสมมาก 
  จต ุพร เพชรแกว (2546) ไดทําการศกึษาเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรูคาํศัพท 
ความคงทนในการจํา และความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 
กอนและหลังไดรับการสอนโดยการใชกลวิธีลินซ ซ่ึงใหผูเรียนบันทึกขอมูลตางๆ ของคาํศัพทและ
วาดภาพประกอบ โดยทําการศึกษากับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ในภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2545 จํานวน 26 คน ทดลองสอนโดยใชกลวธิีลินซ เปนเวลา 16 คาบ
เรียน ในการทดลองมีการทดสอบกอนสอน และหลังสอน และทดสอบความคงทนในการเรียนรูภายหลัง
การทดสอบหลัง 14 วัน  ผลการวิจัย พบวา ผูเรียนที่ไดรับการสอนโดยกลวิธลีินซมีความคงทนใน
การเรียนรูคําศ ัพทหลังจากการสอนสิ้นสุดลง และทิ้งชวง 14 วัน ผูเรียนมีความสามารถในการเรียนรู
คําศัพทภาษาอังกฤษ และมีคะแนน  ความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษสูงกวากอนไดรับการสอน
โดยกลวิธลีินซ  
  เดชา เซซง (2546) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรูคําศัพท
และการเขยีนภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชกิจกรรมผงัสัมพันธขอบขาย
ความหมาย โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2545 จํานวน 48 คน โดยในการทดลองได
มีการทดสอบกอนเร่ิมการสอนโดยใชกิจกรรมสัมพันธขอบขายความหมาย โดยทําการสอน 16 คาบ 
หลังจากนั้นไดทําการทดสอบความสามารถในการเรียนรูคําศัพท และความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษ โดยใชแบบทดสอบชุดเดียวกัน ผลการวิจัย พบวา หลังการเรียนโดยการใชกิจกรรม
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ผังสัมพันธขอบขายความหมาย ผูเรียนมีความสามารถในการเรียนรูคําศัพทสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ .01 และผูเรียนมีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .001 
  พะเยา พรหมเทศ (2549) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบความรูคําศพัทและความเขาใจ
ในการอานภาษาอังกฤษของผูเรียนกอนและหลังการสอนภาษาที่เนนคําศัพท โดยกลุมเปาหมายคือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 จํานวน 39 คน ที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษอานเขยีน ตอ 41101 ใน
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 
โดยทําการสอนเปนเวลา 21 คาบเรียน ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนมีความรูคําศัพทภาษาอังกฤษ และ
มีคะแนนความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษสูงกวากอนไดรับการสอนโดยใชการสอนภาษาที่เนน
คําศัพท  
 งานวิจัยในตางประเทศ 
  ในเรื่องการสอนคําศัพท  ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ  ดังน้ี 
   โบรนาวสกี  (Pittleman; et al. 1991: 6; citing Bronowski. 1983) ไดศึกษาเรื่อง
ผลของการเรียนรูคําศัพท ความคงทนในการจําคําศัพท โดยเปรียบเทียบวิธีสอน 3 วิธ ี คือ   การวิเคราะห
องคประกอบทางความหมาย วิธีสอนคําศพัทโดยสอนแผนภูมิความหมายและวธิีสอนโดยการวเิคราะห
บริบทของผูเรียนในระดับเกรด  4  ถึงระดับเกรด  6  จํานวนมากกวา  1000 คน  โดยแบงกลุมตวัอยาง
เปน 3 กลุม  และสอนสามวิธี  แตกตางกัน ผลปรากฏวา นักเรียนที่เรียนคําศพัทดวยวธิวีิเคราะห
องคประกอบทางความหมายและแผนภมิูความหมายมีความคงทนในการจําคําศพัทอยางมีนัยสําคัญ 
   แอนเดอส และคณะ  (Pittleman; et al. 1991: 7; citing Anders; et al. 1985)  
ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรูคําศัพทและความเขาใจบทอานของนักเรียน ที่มีผลการเรียน
อยูในเกณฑต่าํ โดยเปรียบเทียบการสอนสองวธิีคือ วธิวีิเคราะหองคประกอบความหมาย  และวธิีสอน
แบบตรง โดยที่นักเรียนจะไดรับการฝกฝนดวยการทองจําคําศัพท นิยามศัพท และคําที่มีความหมาย
พองกัน ผลการวิจัย พบวา นักเรียนที่เรียนดวยการวเิคราะหองคประกอบความหมายเกิดการเรียนรู
คําศัพทและมีความเขาใจในบทอานสูงกวา  นักเรียนที่เรียนดวยวิธสีอนแบบตรง   
   ตอมา แอนเดอส และคณะ  (Pittleman; et al. 1991: 7; citing Anders; et al. 
1986) ไดทําการศึกษาเปรยีบเทียบวธิีสอนสามวิธี  คือ วิธีวิเคราะหองคประกอบความหมาย วิธีสอน
โดยใชพจนานุกรม  และวธิีสอนโดยการฝกฝนทองจํา  กับนักเรียนระดับมัธยมศกึษาตอนตนทีมี่ผล      
การเรียนแตกตางกัน  ผลการวิจัยที่ปรากฏสอดคลองกับงานวิจัยอ่ืนๆ  ที่ผานมา กลาวคือ นักเรียน
ที่เรียนดวยวิธวีิเคราะหองคประกอบความหมายมีความเขาใจในการอานและการเรียนรูคําศัพทสูงกวา
นักเรียนที่เรียนดวยวธิีการเปดพจนานุกรมและการฝกฝนโดยการทองจํา 
   โครว  และ  ควิลลีย  (Crow; & Quigley. 1985: 497 - 513)  ไดศึกษาวิธีการสอน
คําศัพทเพ่ือนําไปใช  (Productive Vocabulary)  ในวชิาการอาน โดยใชการสอนแบบสัมพันธขอบขาย
ความหมายใหกับนักศึกษาในมหาวิทยาลยั North Texas States University จํานวน 420 คน  ผลการ
ทดลองสอนปรากฏวา นักเรียนในกลุมทดลองเรียนรูคําศัพทไดจํานวนมากกวากลุมควบคุมและชอบ 
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วิธีการสอนแบบสัมพันธขอบขายความหมายดวย   
   เฮซ  (Haase. 1989: 1264a)  ไดทดลองเปรียบเทียบการสอนคําศัพทโดยวิธีการ
แนะนําใหเห็นภาพและวธิีการใหนิยามเองสําหรับนักศกึษาที่เขามาเรียนใหม กลุมตัวอยางไดรับการ
สอบกอนและหลังการทดลองสอนจากจํานวนขอสอบ 2 ชุด คือ  แบบทดสอบเพือ่พัฒนาทักษะ ดาน
คําศัพทซ่ึงใชคําศัพทจากหนังสือเรียนจาก 4 หัวขอเรือ่ง และการจัดหมวดหมูคําศัพทใชขอสอบของ 
Gatas Mac Ginic Reading ผลการวิจัยปรากฏวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยวิธีแนะนํามีคาเฉลี่ย
ของคะแนนสูงกวานกัเรยีนทีส่อนโดยวธิีการใหนิยามเอง และจากการสอบถามจากกลุมตัวอยางพบวา
การใชบตัรคํา  แถบประโยค  ประโยค  สามารถชวยใหเขาใจคําศัพทดีขึ้น 
  วิสเซอร  (Visser. 1990: 11 - 27)  ไดทําการศึกษาผลลพัธของเทคนคิการเรียนรูคําศัพท
ภาษาอังกฤษโดยไดทําการทดลองกับผูเรียนที่เปนชาวตางประเทศ  16 คน  โดยแบงเปนกลุม ทดลอง  
8 คน  และกลุมควบคุม 8 คน กลุมทดลองเรียนโดยไดรับภาระงานที่เนนใหมีการปฏิสัมพันธในการเรียน  
โดยมุงความสนใจไปที่ความหมายของกลุมคําศัพทที่สัมพันธกัน ผลการทดลองปรากฏวา   ในกลุมทดลอง
ผูเรียนมีการใชภาษาในการปฏิสัมพันธโตตอบกันอยางกวางขวาง  และมีการใชบริบทในการหาความหมาย
มากกวากลุมควบคุมแตผลการเรียนรูคําศัพทไมแตกตางกันจากกลุมควบคุม 
  บราวน  และ เพอรร่ี  (Brown; & Perry. 1991: 655 - 670) ไดศึกษาเปรียบเทียบผล
การเรียนรูคําศพัท 3 วิธี คอื การใชคําสําคัญ (Keyword Method) การคิดสัมพันธขอบขายความหมาย 
(Semantic Processing) และการใชคําสําคัญผสมกับการคิดสัมพันธขอบขายความหมาย  กลุมตัวอยาง
เปนผูเรียนชาวอาหรับที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ  จํานวน  60 คน  ผลการทดลอง
ปรากฏวา กลุมผูเรียนเกงจะเรียนรูคําศพัทไดดี โดยใชวธิีการคิดสมัพันธขอบขายความหมาย ผูที่
เรียนออนจะเรียนรูคําศัพทโดยวิธีการใชคําสําคัญ สวนกลุมที่เรียนโดยสองวิธีรวมกันมีผลการเรยีนรู
คําศัพทของผูเรียนเกงและออนภายในกลุมไมแตกตางกัน เม่ือเปรียบเทยีบระหวางกลุมพบวาการเรยีนรู
และความคงทนในการจําคําศัพทของกลุมที่เรียนโดยสองวิธีรวมกันสูงกวาอีกกลุมที่เรียนโดยวิธีเดียว   
  ออย  และ คิมโซล   (Ooi; & Kim - Seoh. 1996: 52 - 58)  ไดศึกษาความสามารถใน
การเรียนรูคําศพัทภาษาอังกฤษโดยกลุมตวัอยางเปนนักศึกษาชั้นปที ่1 มหาวทิยาลยันันยาง ประเทศสิงคโปร  
จํานวน 110 คน เปนผูเรียนที่เปนเจาของภาษา 20 คน  และไมใชเจาของภาษา  90 คน  แบงกลุม
ตัวอยางออกเปน  3  กลุม คือ กลุมที่มีความสามารถในการเรียนสูง ปานกลาง และต่ํา เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัย คอื บทเรียนทีมี่การละคํา จํานวน  2 ฉบับ ฉบบัละ 50 ขอ ผลการทดลองปรากฏวา
ผูเรียนที่เปนเจาของภาษา และมีความสามารถในการเรยีนสูง สามารถใชคําที่เปนรปูศัพทเดิม (Original  
Word) ไดมากกวา  สําหรับผูเรียนที่มีความสามารถ  ปานกลางและต่ํานั้นพบวา ผูเรียนไมสามารถแยกคํา
ที่มีความหมายอยูในกลุมคําเดียวกันได นอกจากนั้น  ผูเรียนยังไมสามารถใชคําที่ปรากฏรวมกัน 
(Collocation)  และมีความรูเกี่ยวกบัรากคําของคําศัพทนอย 
 จากงานวิจัยทีเ่กี่ยวกบัการสอนคําศพัทภาษาอังกฤษ ทีก่ลาวมาสามารถสรุปไดวา การสอน
คําศัพทโดยการใชกิจกรรมการสอนเพื่อการสื่อสาร อาทิเชน การใชเกมประกอบการสอน  การใช
แบบฝกเสริมทักษะ การใชวิธีการสอนคําศัพทแบบตางๆ เปนวธิีการที่สามารถชวยพัฒนาใหผูเรียน
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มีความรูความสามารถในดานการเรียนรูคําศัพทใหสูงขึ้น นอกจากนี้ยังสงผลทําใหเกิดความคงทนใน
การจําคําศัพท อีกดวย   
 จากการศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยสามารถสรุปไดวา การสอนคําศัพทที่ใหความสําคัญ
ตอการสัมพันธความหมายคําศัพทที่เรียนเปนวิธีสอนที่ทําให ผูเรียนเกิดการเรียนรูคําศัพทอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีความคงทนในการจําที่ดีกวา ดวยเหตุน้ีผูวิจัย จึงสนใจที่จะนํากลวิธีการสอน
แบบสัมพันธขอบขายความหมาย  มาทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เพ่ือศึกษาและเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิใ์นการเรียนรูคาํศัพท 
และความคงทนในการจําคําศัพทภาษาอังกฤษ ของนักเรียนที่เรียนโดยวิธีการสอนแบบสัมพันธขอบขาย
ความหมายเปนวิธีสอนทีท่าํใหผูเรียนเกดิการเรียนรูคําศัพทอยางมีประสิทธิภาพและมีความคงทนใน
การจําที่ดีกวา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการศึกษาคนควาครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 
  1.  การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
  2.  ระยะเวลาทีใ่ชในการวิจัย 
  3.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  4.  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  5.  วิธีการดําเนินการทดลอง 
  6.  การวิเคราะหขอมูล 
  7.  สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 
 
การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
    1.  ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรทีใ่ชในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ปการศึกษา 2552  ในภาคเรียนที่ 2 ที่มีการจัดนักเรียนแบบคละกนัทุก
หองเรียนที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพืน้ฐาน  อ 33101 จํานวน 7 หองเรียน รวมนักเรียน 350 คน 
 2.  กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ที่ผูวิจัยคัดเลือกกลุมตวัอยางโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
จากหองเรียนที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบในการสอน สําหรับภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 
จํานวน 1 หองเรียน รวมนักเรียน 49 คน  
 
ระยะเวลาในการวิจัย 
 ระยะเวลาทีใ่ชทดลองเปนเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 2 คาบ คาบละ 50 นาที รวมทั้งสิ้น 
16 คาบ ทั้งน้ีไมรวมระยะเวลาทดสอบกอนเรียนและหลงัเรียน โดยเริ่มทําการสอน ในภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษา 2552  
 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 1.  แผนการสอนคําศัพทโดยวธิีสอนแบบสัมพันธขอบขายความหมาย จํานวน 8 แผน 
 2.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูคาํศัพท  
 3.  แบบทดสอบวดัความคงทนในการจําคําศพัท   
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 4.  แบบบันทึกหลังการเรียนรู 
 5.  แบบบันทึกหลังการสอน 
 
 การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 1.  แผนการสอนคําศัพทโดยวิธีสอนแบบสัมพันธขอบขายความหมาย   
  1.1 ศึกษาหลักสูตรขอบขายของเนื้อหาวิชา และจุดมุงหมายของวิชาภาษาอังกฤษ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ. 2544  ซ่ึงมุงใหผูเรียน เรียนรูคําศัพททีเ่หมาะสมกบันักเรยีนชั้นมัธยมศกึษา
ปที่ 3 และสามารถนําคําศพัทไปใชในการสื่อสารในชวีิตประจําวันได  โดยผูเรียนจะไดเรียนรูคําศัพท
ภายในวงคําศพัทประมาณ 2,100 - 2,250 คํา (คําศัพทที่เปนนามธรรมมากขึ้น) หลังจากที่ผูเรียน
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
  1.2 ศึกษาจดุประสงคของหลักสูตรรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 (อ 33101) วา
หลักสูตรกําหนดใหนักเรียนตองเรียนรูคาํศัพทอะไรบาง พิจารณาความสําคัญ ความเหมาะสมของ
คําศัพท และความเปนไปไดที่จะนําคําศพัทน้ันมาใชในการทดลองครั้งน้ี นําแผนการสอนตามแนว
การสอนคําศพัทแบบขอบขายสัมพันธความหมายจากทฤษฎีของ Channel 
  1.3 ศึกษาการสอนคําศพัทแบบสัมพันธขอบขายความหมายตามหลักการของแชนแนล  
(Channel)  จากตําราเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  1.4 กําหนดเนื้อหาแผนการสอนคําศัพทโดยใชกลุมคําศัพทที่พิจารณาความสําคญัและ
ความเหมาะสมของคําศัพทจากหนังสือ Opportunity และนํามาจัดกลุม/ชุดคําศพัทรวมตามหลักการ
ของแชนแนล (Channell) คือ การนําคําศัพทมาเกีย่วของกัน โดยอาจมีลักษณะสัมพันธกนัอยางใด
อยางหนึ่ง คือการมีความหมายเหมือนกัน การมีความหมายตรงกันขามกัน การมีความหมายรวมกัน หรือ
การมีความหมายที่สัมพันธกันภายในขอบเขตของบรบิทที่จํากัด (Channel. 1981: 117-118; Gains 
& Redman. 1991: 48) 
  1.5 สรางตารางความหมายโดยการใชเครื่องหมาย + แสดงความหมายรวมกันของ
คําศัพทในแตละกลุมคําศัพทของแชนแนล  (Channell)   
  1.6 สรางแผนการสอนแบบสัมพันธขอบขายความหมายจํานวน 8 แผน ตามขั้นตอน
ของแชนแนล (วรชาติ  ภูทอง.  2540: 46; อางอิงมาจาก Channell, J. 1981) ดังน้ี 
   1.6.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน 
    1.6.1.1 ใหคําศัพท (Key words) 
    1.6.1.2 กระตุนใหนักเรียนหาความหมายรวมกันกับ (Key words) จากใบงาน 
ที่ไดรับ 
    1.6.1.3 ครูเขียนคําศพัทที่นักเรียนบอกพรอมกับตรวจความถกูตองในการจัด
กลุมคําศัพทนักเรียนอานออกเสียงคําศัพททุกคําตามครู 
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   1.6.2 ขั้นสอน 
    1.6.2.1 แจกใบงานแกนักเรียน (ตารางความหมายและตารางการปรากฏรวมของ
คําศัพท) 
    1.6.2.2 ครูและนกัเรยีนรวมกนัอภิปรายความหมายคําศัพทแตละคําจากใบงาน
ที่ครูแจกใหนักเรียนโดยอาศัยการวเิคราะหองคประกอบความหมาย 
    1.6.2.3 ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายการปรากฏรวมของคําศัพทแตละคํา
จากใบงานพรอมทั้งยกตัวอยางประโยคประกอบ  
   1.6.3 ขั้นฝกหัด 
    1.6.3.1 นักเรียนทําแบบฝกหัดเปนกลุม  โดยการศึกษาจากใบงาน 
     แบบฝกหัดที่ 1 อภิปรายความหมายเหมือนและความตางของคําศพัท 
     แบบฝกหัดที่ 2 เติมคําศัพทลงในประโยคใหถูกตองโดยแยกเปน 2-3    
     แบบฝกหัดยอยขึ้นอยูกับจํานวนกลุมคําศพัทที่สอนในแตละแผนการสอน 
    1.6.3.2 หลังจากอภิปรายแลวครเูฉลยคําตอบที่ถูกตอง 
   1.6.4 ขั้นผลิตผลงาน 
    1.6.4.1 นักเรียนแตงประโยคโดยใชคําศัพทที่เรยีนไปแลว 
  1.7 นําแผนการสอนไปใหผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาอังกฤษ 3 ทานตรวจเสนอแนะ
และนํามาปรบัปรุงแกไข  
  1.8 นําแผนการสอนไปทดลองสอนกับกลุมตัวอยาง  
 2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรูคําศัพท   
  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์การเรียนรูคําศพัทที่ใชในการทดลองมีจํานวน 1 ฉบบัเปน
แบบทดสอบแบบ 4 ตัวเลือก จํานวน  40 ขอ ใชเปนแบบทดสอบกอนการทดลอง หลังการทดลอง
และวัดความคงทนในการจาํโดยมีขั้นตอนในการสรางดังตอไปน้ี 
  2.1 ศึกษาการสรางแบบทดสอบคําศัพทของ เนชั่น (Nation. 1983) และเทคนิควิธีการ
สรางแบบทดสอบภาษาอังกฤษของ อัจฉรา วงษโสธร (2538) 
  2.2 ศึกษาการสรางตารางกําหนดเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรูคําศัพท 
  2.3 ศึกษาการสรางแบบทดสอบตามตารางกาํหนดเนื้อหาแบบทดสอบ เปนขอสอบแบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จํานวน 60 ขอ 
  2.4 นําแบบทดสอบไปใหผูเชี่ยวชาญในสาขาการสอนภาษาอังกฤษ  3  ทาน ตรวจสอบ  
ในดานความเที่ยงตรงของการใชคาํ  การสะกดคํา  ภาษาทีใ่ช ความสอดคลองกับจุดมุงหมายที่ตองการ 
วัดและนํามาแกไขปรับปรุง 
  2.5 นําแบบทดสอบมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะแลว จึงนําไปทดลองใชกับนักเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปทุมวัน ที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง จํานวน 49 คน   
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  2.6 นําผลการทดสอบที่จะไดไปตรวจใหคะแนน วิเคราะหหาคาอํานาจจําแนก  และ
ความยากงาย โดยใชโปรแกรมวิเคราะหขอสอบ  CITIA  (Classical Test Item Analysis)  (สุพัฒน สุกมลสันต.  
2535: 105) ไดขอสอบที่มีความยากงายอยูระหวาง 0.20 ถึง  0.80 และคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไป 
  2.7 เลือกขอสอบจาํนวน 40 ขอ โดยใหมีตัวแทนคําศัพทในแตละกลุมคําศพัทที่ไดเลือก
ไวในจํานวนทีใ่กลเคยีงกัน เพ่ือใชเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษแลวนํา
แบบทดสอบดังกลาวไปวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ัน โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ใชสูตร KR - 20 ของ 
คูเดอร ริชารดสัน   
  2.8 นําแบบทดสอบจํานวน 40 ขอ ใชเปนแบบทดสอบกอนและหลงัการทดลองกบักลุม
ตัวอยาง   
 3.  แบบทดสอบวัดความคงทนในการจําคําศัพท 
   จัดทําโดยนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรูคําศัพทมาสลับตําแหนงขอเลือกใหม  
แลวจึงนําไปใชทดสอบ หลงัจากทีท่ําการสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรูคําศัพทหลงัเรียนเสร็จสิ้นไปแลว
เปนเวลา  14  วัน 
  4.  แบบบันทึกการเรียนรู  
  เปนบนัทกึที่นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกบัการเรยีน
การสอนหลังจากจบแผนการเรียนแตละแผนโดยมีขอคําถามเปนแนวทางดังน้ี 
  4.1 นักเรียนเขาใจการเรียนคําศพัทแบบสัมพันธขอบขายความหมายเพิ่มมากขึ้นหรือไม 
อยางไร 
  4.2 นักเรยีนรูจักความหมายคําศัพทมากขึ้นหรือไมเพราะเหตุใด อยางไร 
  4.3 นักเรียนมีพัฒนาการในการจําคําศัพทหรือไม อยางไร 
 5.  แบบบันทึกหลังการสอน  
  เปนแบบบันทกึที่ครูเขียนขึน้เพ่ือใชเปนแบบสะทอนความคิดของตนเองเกี่ยวกับการเรียน
การสอนภายหลังจากจบแผนการเรียนแตละแผน ตามขอคําถามที่ผูวิจัยไดศึกษาจากขอคําถามของ 
เบค และ แมคคีโอน (Beck; & McKeown. 2006: 127) มาใชโดยมีขอคําถามเปนแนวทางดังน้ี 
  5.1 นักเรียนสามารถใชตารางความหมายและตารางปรากฏรวมของคําศัพทไดถูกตอง
หรือไมเพียงใด 
  5.2 นักเรียนทําแบบฝกหัดคําศัพทแบบสัมพันธขอบขายความหมายมีประสทิธิภาพหรือไม
เพียงใด 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. แบบแผนการทดลอง 
  การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ดําเนินการทดลองตาม
แบบแผนการทดลอง One - Group Pretest- Posttest Design (พวงรัตน ทวีรัตน. 2540: 60 – 61) 
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ตาราง 1 แบบแผนการทดลอง 
 

กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 
    

ทดลอง T1 X T2 
    

 
ความหมายของสัญลักษณ 
 T1  หมายถึง  การทดสอบกอนการทดลอง 
 X   หมายถึง  การทดลองโดยใชวธิีสอนแบบสัมพันธขอบขายความหมาย 
 T2  หมายถึง  การทดสอบหลังการทดลอง 
 
 2. การดําเนินการวิจัย 
  2.1 ทําการทดสอบ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรูคําศัพทความรู ความหมาย 
คําศัพทกอนการเรียน 
  2.2 จัดปฐมนิเทศ เพ่ือทําความเขาใจกับนักเรยีนถึงวิธีการเรียน จุดประสงคของการเรียน 
และวธิีการวัดและประเมินผลการเรียน 
  2.3 ดําเนินการทดลองโดยผูวิจัยเปนผูดําเนนิการสอนตามแผนการสอนที่จัดทาํขึ้น ใชเวลา
ในการสอน 8 สัปดาห สัปดาหละ 2 คาบ คาบละ 50 นาที  รวม 16  คาบ 
  2.4 บันทึกผลการสอนในแบบบันทึกหลังการสอน หลังเสร็จสิ้นการสอนในแตละครั้ง 
  2.5 ใหนักเรยีนทําแบบบนัทึกการเรียนรูภายหลังจากเสรจ็สิ้นการสอนในแตละแผน 
  2.6 ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูคําศัพทหลังการทดลอง 
  2.7 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรยีนรูคาํศัพทมาสลบัตําแหนงขอเลอืกใหมแลวจึง
นําไปใชทดสอบวัดความคงทนในการจําคําศัพท แลวจึงนําไปใชทดสอบ หลังจากที่ทําการสอบวัดผล
สัมฤทธิ์การเรยีนรูคําศัพทหลังเรียนเสร็จสิน้ไปแลวเปนเวลา 14 วัน ทําแบบทดสอบวัดความคงทน
ในการจําคําศพัทโดยใชแบบทดสอบฉบบัเดียวกบัที่ใชทดสอบหลังการทดลอง หลังจากที่ทําการสอบ
วัดผลสัมฤทธิห์ลังเรียนเสรจ็สิ้นไปแลวเปนเวลา 14 วัน 
  2.8 นําขอมูลจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูคําศัพท แบบทดสอบวัดความ
คงทนในการจาํคําศัพท แบบบันทึกการเรียนรู และแบบบันทึกหลังการสอน  มาทําการวเิคราะห   
  2.9 นําผลที่ไดจากการวิเคราะหมาสรุปและอภิปรายผล 
 3.  การวิเคราะหขอมูล 
  ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยจําแนกขอมูลเพ่ือทําการวิเคราะห ดังน้ี 
  3.1 ขอมูลเชิงปริมาณ 
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   วิเคราะหขอมูลดวยการเปรยีบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรยีนรู
คําศัพท กอนและหลงัการทดลอง  และแบบทดสอบวัดความคงทนในการจําคาํศัพท โดยใชสตูร t-test 
for Dependent Samples แบบไมเปนอิสระตอกัน 
  3.2 ขอมูลเชิงคุณภาพ 
   3.2.1 วิเคราะหขอมูลทีไ่ดจากแบบบันทึกการเรยีนรูของนกัเรยีน โดยนําขอมูลทีไ่ดมา
สรุปเปนประเด็นหลักและหาคารอยละ (Percentage) 
   3.2.2 วิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบบันทึกการสอนหลังการสอน โดยนําขอมูลที่ไดมา
สรุปเปนความเรียงตามประเด็นที่กําหนด 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  แยกเปน 2 ประเภท 
  1. สถิติที่ใชในการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 
   1.1 CTTIA (Classical Test Item Analysis) 
   1.2 KR – 20 
  2. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน 
   2.1 สถิติพ้ืนฐาน 
    2.1.1 คารอยละ (Percentage) 
    2.1.2 คาเฉลีย่  (Mean)  ของคะแนน 
    2.1.3 สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) 
   2.2 t - test for Dependent Samples แบบไมเปนอิสระตอกัน 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 ผูวิจัย ขอเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ และความคงทนในการจํา 
คําศัพทภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ปทุมวัน ที่เรียนโดยวิธีสอนแบบสัมพันธขอบขายความหมาย ดังตอไปน้ี 
 1.  ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูคําศัพท 
 2.  ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบวดัความคงทนในการจําศัพทภาษาอังกฤษ 
 3.  ผลการวิเคราะหขอมูลจากบันทึกการเรียนรูของนักเรียน 
 4.  ผลการวิเคราะหขอมูลจากบันทึกหลังการสอนของครู 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1.  ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบผลสัมฤทธิใ์นการเรียนรูคําศัพท 
  ผูวิจัยไดนําคะแนนจากการทาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ในการเรียนรูคําศพัทของนักเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนโดยวิธีสอนแบบสัมพันธขอบขายความหมาย ซ่ึงเปนขอสอบแบบปรนัย
จํานวน 40 ขอ มาหาคาความแตกตางทางสถิติของคะแนนความสามารถในการเรียนรู กอนและหลัง
การทดลอง และนํามาเปรียบเทียบโดยใชสูตร t – test แบบ Dependent ปรากฏผลดังตาราง 2  

 
ตาราง 2  เปรียบเทียบผลสมัฤทธิใ์นการเรียนรูคําศัพทของนักเรียนกอนและหลังการทดสอบ 
 

ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูคําศัพท คาเฉลี่ย คาแปรปรวน คาสถิติการแจกแจงแบบ T 
    

กอนการทดลอง 20.53 5.20  
   7.976* 
หลังการทดลอง 26.41 5.33  
    

 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 
 จากตาราง 2 แสดงวา ผลสัมฤทธิใ์นการเรียนรูคําศัพทของนักเรียนกอนการทดลอง และ
หลังการทดลอง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 2.  ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบวัดความคงทนในการจาํศัพท
ภาษาอังกฤษ 
  ผูวิจัย ไดนําแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์การเรียนรูคําศพัทมาสลับตําแหนงขอเลือกใหม 
แลวนําไปทดสอบหลงัจากทีท่ําการสอบวดัผลสัมฤทธิ์การเรียนรูคําศัพทหลังเรยีนเสร็จสิ้นไปแลว เปนเวลา 
14 วัน เพ่ือหาระดับความคงทนในการจําคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนโดยวิธีสอนแบบ
สัมพันธขอบขายความหมายจากความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูคาํศัพทของการ
ทดสอบทั้ง 2 ครั้ง ของนักเรียนแตละคน จากนั้นนํามาหาคาเฉลี่ยเพ่ือหาคาความคงทนในการจํา
คําศัพท ปรากฏผลดัง ตาราง 3  

 
ตาราง 3  ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบวัดความคงทนในการจําศัพทภาษาอังกฤษ 
 

ความคงทนในการจําศัพทภาษาอังกฤษ คาเฉลี่ย คาแปรปรวน คาสถิติการแจกแจงแบบ T 
    

คะแนนสอบหลังเรียนครั้งที ่1 26.41 5.33  
   0.982* 
คะแนนสอบหลังเรียนครั้งที ่2 26.67 4.85  
    
 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
 

 จากตาราง 3 แสดงวา คะแนนสอบหลังเรียนครั้งที่ 1 ไมแตกตางจากคะแนนสอบหลังเรียน
ครั้งที่ 2 อยางมีนัยสําคัญระดับ .01 แสดงวานักเรียนที่เรียนโดยวิธีสอนแบบสัมพันธขอบขายความหมาย
มีความคงทนในการจําคําศพัทภาษาอังกฤษ ซ่ึงผลเปนไปตามสมมตฐิานทีต่ั้งไววา ความคงทนในการ
จําคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนรูโดยวิธีสอนแบบสัมพันธขอบขายความหมายไมลดลง 
 3.  ผลการวิเคราะหขอมูล จากแบบบันทึกการเรียนรูของนักเรียน 
  หลังจากการทดลอง 8 สัปดาหสิ้นสุด ผูวิจัยเก็บขอมูลจากแบบบันทึกการเรียนรู ซ่ึง
เปนแบบสอบถามแบบปลายเปด จํานวน 4 ขอ โดยใหนักเรียนเปนผูบันทึกความคดิเห็น และเหตุผล
หลังจากเรียนเสร็จในแตละแผนการสอนและนําขอมูลมาวิเคราะหรวบรวมเปนประเด็นหลัก และสรุป
เปนความเรียง ดังน้ี 
  1.  การเรียนคําศัพทแบบสัมพันธขอบขายความหมาย ชวยใหนักเรียนเขาใจความหมาย
คําศัพทเพ่ิมมากขึ้นหรือไม เพราะเหตใุด 
  2.  นักเรียนรูจักความหมายคําศัพทมากขึ้นหรือไม อยางไร เพราะเหตุใด 
  3.  นักเรียนจําคําศัพทเพ่ิมขึ้นหรือไม อยางไร 
  4.  นักเรียนพบปญหาอะไรบางในการทําแบบฝกหัด  



 44

   ขอที่ 1 การเรียนคําศัพทแบบสัมพันธขอบขายความหมาย ชวยใหนักเรียนเขาใจ
ความหมายคาํศัพทเพ่ิมมากขึ้นหรือไม เพราะเหตุใด  
    1.1 จากการวิเคราะหขอมูล นักเรียนระบวุา สามารถเปรียบเทียบการใชคําใน
กลุมคําศัพทไดชัดเจน โดยผูเรียนไดศึกษาความหมายของแตละคําตามตารางวิเคราะห เพ่ือ ใหทราบวา 
คําที่เรียนสัมพันธกับคําที่มีความหมายใกลเคียงอยางไร มีคําอ่ืนใดบางที่สามารถใชรวมกบัคําที่เรียน
และใชไดในบริบทใดบาง ทาํใหรูถึงความเหมือนและความแตกตางของคําศัพท 
    1.2 วิธีการสอนในลักษณะดังกลาว ชวยใหเห็นความหมายชัดเจนยิ่งขึ้น คําศัพท
ถูกจัดเปนหมวดหมูดูเขาใจมากขึ้น ความหมายมิใชเพียงความหมายเดียว 
    1.3 นอกจากความหมายของคําศัพทที่ครสูอนแลว นักเรยีนยังไดรูความหมาย
ของคําอ่ืนที่อยูในขอบขายความหมายเดียวกันอีกดวย เชน run และ walk มีบางความหมายที่เปน
ความหมายรวมกัน แตก็มีบางความหมายที่แตกตางกัน เชน ในดานความเร็ว การทราบความหมาย
ของแตละคําที่ชัดเจนทําใหมีประโยชนสําหรับการนําไปใชในการแตงประโยคในบริบทตางๆ และยัง
สามารถชวยในเร่ืองการอานดวยคือ ทําใหสามารถเขาใจเนื้อเรื่องในการอานมากยิ่งขึ้น และสามารถ
นําคําศัพทไปใชไดอยางถูกตอง 
    1.4 การเรียนโดยวธิีนําบริบทมาประกอบเปนหลัก ชวยใหนักเรียนเขาใจ เพราะ
ความหมายตามบริบท ชวยทําใหนักเรียนเห็นความหมายประโยคชดัเจนยิ่งขึ้น และคิดวา ตนนาจะ
สามารถนําคําเหลานั้นไปใชไดดีในอนาคต  
   ขอที่ 2 นักเรยีนรูจักความหมายคําศัพทมากขึ้นหรือไม อยางไร เพราะเหตุใด  
   จากการวิเคราะหขอมูล นักเรียนระบวุา 
    2.1 การเรียนโดยใชตารางวิเคราะหความหมาย (+) เพ่ือแสดงความแตกตาง
ของความหมายอยางละเอียดนั้น เปนการใหความหมายของคําศัพทในทุกๆ แงมุม ทําใหนักเรียน
เขาใจความหมายอยางถูกตอง ซ่ึงพบวา แมคาํจะมีความหมายมคีลายกันมากแตกมี็ความแตกตางกัน
ดวยลักษณะเดนเฉพาะ 
    2.2 นอกจากตารางวิเคราะหทีเ่ปนระบบแลว การชวยเนนย้ําความรู จากอาจารย
มีผลอยางยิ่งตอการจํา เพราะอาจารยเนนเรื่องลักษณะความแตกตางของคําในขอบขายความหมาย
เดียวกันเปนสาํคัญจึงทําใหนักเรียนรูคําศพัทมากขึ้น จากการวิเคราะหตารางวิเคราะหความหมาย 
   ขอที่ 3 นักเรยีนจําคําศัพทเพ่ิมขึ้นหรือไม อยางไร  
   จากการวิเคราะหขอมูล นักเรียนระบวุา 
    3.1 การระบุตารางวิเคราะหความหมาย (+) เพ่ือแสดงความแตกตางของ
ความหมายดวยการใชระบบตาราง ชวยทําใหนักเรียนจดจําคําศัพทไดเพ่ิมมากขึ้น เน่ืองจากมีความ
ชัดเจน และดูงาย 
    3.2 ระบบการชวยจําคําศัพทเปนหมวดหมูสามารถทําใหจําคําศัพททีค่ลายๆ กัน 
ไดเปนจํานวนมาก เพราะหากนักเรียนไดเพียงแตจําคําศัพทที่เรียนมาไปเรื่อยๆ แตไมไดทําเปนระบบ  
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หรือจัดหมวดหมูก็จะลืม หรือตองเสียเวลาในการอานใหมทั้งหมด 
    3.3 แบบฝกหัดจํานวนมากทั้งในขณะที่เรียน กิจกรรมที่ฝกใหนักเรียนคดิ เพ่ือ
จําแนกความแตกตาง รวมถึงการบานมีสวนสําคัญทีท่ําใหนักเรียนจําคําศัพทเพ่ิมไดมากขึ้น แมวาจะ
มีแบบฝกหัดคอนขางมากแตเม่ือฝกฝนแลวก็ทําใหมีความชํานาญในการเลือกใชคําศัพท 
    3.4 วิธีการเรียนคําศัพทภาษาอังกฤษโดยใชวิธีการสัมพันธขอบขายความหมายทํา
ใหจําคําศัพทไดมากขึ้นกวาวิธีทองจําแบบอ่ืนๆ   
   ขอที่ 4 นักเรียนพบปญหาอะไรบางในการทําแบบฝกหัด  
   จากการวิเคราะหขอมูล นักเรียนระบวุา 
    4.1 บริบทที่ยกมามีจํากัด มีตัวอยางไมมากเพียงพอ ทําใหไมเขาใจ ซ่ึงวิธีการ
แกปญหาเบื้องตนคือการเปดพจนานุกรมอังกฤษ – ไทยชวยเพื่อหาบริบทจากประโยคเพิ่มเติม 
    4.2 นักเรียนบางสวนเห็นวา เน้ือหาในบริบทที่ยกมาเพื่ออธิบายใหเขาใจความหมาย
ของคําตางๆ คอนขางยาก ดวยเหตุจากตัวคําศัพทที่นํามาประกอบยากเกินไป ไมคุนเคย เปนตน 
แตก็มีนักเรียนอีกสวนที่เห็นวา เน่ืองจากคําศัพทบางคําเปนเรื่องของความรูใหม นักเรียนจึงพยายาม
ปรับทศันคตขิองตนที่จะไมตอตานกับสิ่งใหมและพยายามปรับตวัเพ่ือทําความเขาใจโดยการรูจํา 
    4.3 ในสวนของกิจกรรมในหองเรียน นักเรียนสวนหนึ่งเห็นวาตนเองยังไมสามารถ
ยกตวัอยางประโยคจากคําเหลานั้นไดหลากหลาย มักยกตวัอยางไดเพียงแบบประโยคความเดียว หรือ
ประโยคระดับอ่ืนๆ อยางงายๆ เพราะยังไมเขาใจอยางถองแทมากนัก เน่ืองจากคําเหลานั้น มีความ
เฉพาะเจาะจงในการใชมาก หรือเพราะไมมีความรูเหลานั้น 
    4.4 นักเรียนสวนใหญเห็นวา เวลาในหองเรียน สําหรับการจดจําคําศัพท ทบทวน
คําศัพท และเขาใจคําศัพทเพ่ือจําแนกความแตกตางระหวางคําศัพทนอยเกินไป ทําใหยังสับสนในการเลือก 
ใชคําศัพทใหถูกตองเหมาะสม ซ่ึงหากมีเวลาใหมากกวานี้นาจะทําใหเรียนไดดีขึ้น 
    4.5 การผันกริยาใหถูกตามกาล (tense) พจน (number) บุรุษ (person) ยังคง
เปนปญหาพื้นฐานของนักเรียน เน่ืองจากแมวานักเรียนจะเลือกคําศัพทที่เหมาะสมกับบริบท แตก็ยัง
ไมสามารถผันกริยาไดถูกตอง 
 4.  ผลการวิเคราะหขอมูล จากบันทึกหลังการสอนของคร ู
  ผูวิจัยไดนําขอมูล จากบันทกึหลังแผนการสอนทั้ง 8 แผน โดยการสงัเกตจากสภาพจริง
เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรูและการแสดงออก ของนักเรียนจํานวน 49 คน มาทําการสังเคราะหโดย
มีแนวทางในการประเมิน ดังน้ี 
  1.  นักเรียนมีพัฒนาการในการจําคําศัพทไดดีขึ้นหรือไม อยางไร  
  2.  นักเรียนทราบความหมายคําศัพทมากขึน้หรือไม เพราะเหตุใด 
  3.  นักเรียนพบปญหาอะไรบางในการทําแบบฝกหัด 
  4.  นักเรียนทําแบบฝกหัดคําศพัทแบบสัมพันธขอบขายความหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม เพียงใด  
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 ทั้งน้ี ผูวิจัยแยกการวิเคราะหเปน 2 สวน สวนที่ 1 เปนการวิเคราะหผลการประเมิน แลว
นําเสนอในรูปของความเรียง ซ่ึงไดจากการสังเคราะหขอมูลในขอคาํถามขอที่ 1 ขอที่ 2 และขอที่ 3 
และสวนที่ 2 นําผลการประเมินที่ไดจากแบบฝกหัด หลังการเรียนของแตละแผน มาวิเคราะห หา
คาเฉลี่ย และแปลผล เพ่ือประเมินผลสําหรับขอคําถามที่ 4  
 ผลการประเมนิทั้ง 2 สวน มีดังตอไปน้ี 
  สวนที่ 1 ประกอบดวยขอมูล 3 สวนจากการสังเคราะหขอมูลในขอคําถามขอที ่1 ขอที่ 2  
และขอที่ 3 ดังตอไปน้ี 
   ขอที่ 1 นักเรียนมีพัฒนาการในการจําคําศัพทไดดีขึ้นหรือไม อยางไร  
    จากการสังเกตระหวางกิจกรรมการเรียนรู พบวา นักเรียนมีพัฒนาการในการ
จําคําศัพทไดดีขึ้น  
    นักเรียนสามารถตอบคําถาม และทําแบบฝกหัดไดถกูตองและใชเวลาในการ
ทําแบบฝกหัดไดไวขึ้นกวาครั้งแรกประมาณ 10 นาที โดยผูบันทึกไดลองจับเวลาในการทําแบบฝกหัด 
ในแตละครั้ง นักเรียนสามารถจัดคําศัพทตางๆ ทีค่รูใหเขาไวในแตละหมวดหมู โดยแยกวิเคราะห
ความเหมือน และความแตกตางของคําศัพทแตละคํานักเรียนรูจักคดิวิเคราะห ทาํใหเกิดการพัฒนา 
การเรียนรู ซ่ึงเปนผลใหนักเรียนจําคําศพัท และตอบไดเม่ือเห็นซ้ําอีกครั้ง และตอบคําถามไดอยาง
คลองแคลว ดังน้ัน จากผลการบันทึกหลงัการสอน พบวา นักเรียนมีพัฒนาการในการจําคําศัพทไดดี
ขึ้น นักเรียนสวนใหญ มีความสนใจตอการเรียน โดยวธิีสมัพันธขอบขายความหมาย มีความกระตือรือรน
สนใจที่จะเรียน ใสใจตอขอซักถามของครู ไมพูด-คุยกันในขณะที่ครูทําการสอน และตั้งใจทําแบบฝกหัด 
รวมกันอภิปรายคําตอบพรอมกับครูทั้งชัน้ เพ่ือหาคําตอบที่ถูกตอง นักเรียนที่เขาใจไดเร็วกวาเพื่อน
จะใหการชวยเหลือ และจะออกมาอธิบายหนาชั้นเรียนใหเพ่ือนฟง นักเรียนมีการซักถามเมื่อไมเขาใจ
ความหมาย รวมทั้งใหความรวมมือและเขากลุมปฏิบตักิิจกรรมตามที่ครูกําหนดในแตละแผน     
   ขอที่ 2 นักเรียนรูคําศัพทในความหมายตางๆ กันมากขึ้นหรือไม เพราะเหตุใด  
    นักเรียนทราบความหมายคําศัพทมากขึ้น สังเกตจากการทําแบบฝกหัดไดถูกตอง 
เชน นักเรียนสามารถนําคําศัพท เชน hurt, injure ไปแตงประโยคตางๆ ไดถูกตองตามความหมาย 
สามารถเขาใจความหมายของคําศพัท ในเร่ืองที่อานไดวิเคราะหความหมายที่แตกตางกนัได นักเรียน
สามารถตอบคาํถามจากตารางวเิคราะหความหมายไดถกูตองและ บอกไดวาคําศัพทที่เรียนสามารถใช 
หรือปรากฏรวมกับคําไดหรือบริบทใดไดบาง มีความหมายรวมกันหรือความหมายตางกันอยางไร รวมถึง
สามารถอธิบายความหมายของคําศัพทในบริบทตางๆ ภายหลังจากที่ไดเรียนรูความหมาย และการ
ปรากฏรวมกนัของคําศัพทแลว 
   ขอที่ 3 นักเรียนพบปญหาอะไรบางในการทําแบบฝกหัด  
    ผูวิจัยสังเกตวานักเรยีนยังไมสามารถจําและเรยีนรูคําศพัทไดทกุคํา โดยเฉพาะ
ในชวง 3 คาบแรก ซ่ึงอาจเปนเพราะยังไมคุนเคยกบัวธิีการเรยีนการสอน แตหลังจากนั้นในคาบตอๆ 
มา นักเรียนเร่ิมคุนเคยและพยายามซักถามถึงวิธีการเรยีนและลักษณะพิเศษของการสอน จนทําให
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เขาใจมากขึ้น และคอยๆ เรียนไดดีขึ้น อยางไรก็ตาม มีนักเรียนบางคนไมสามารถทํากิจกรรมได เพราะ
อาจมีทัศนคติไมชอบเรียนภาษาอังกฤษมากนัก ซ่ึงผูวิจัยตองใชความพยายามในการสรางแรงจูงใจให
นักเรียนอยากเรียนดวยกิจกรรมตางๆ หรือผูวิจัยตองชวยเหลือ แนะนําคอนขางมาก ซ่ึงนักเรียนก็มี
พัฒนาการดีขึ้นโดยลําดับ  
  สวนที่ 2 จากการสังเคราะหขอมูลในขอคําถามที่ 4  
   ผูวิจัยนําเสนอผลการประเมนิจากการทําแบบฝกหัดของนักเรียน จํานวน 49 คน
ในแตละแผนจํานวน 8 แผน มาทําการวิเคราะห เพ่ือหาความสามารถของการทําแบบฝกหัดมาคิด
เฉลี่ย และแปลผล โดยใชเกณฑ ดังน้ี 
    คะแนน 9 – 10 หมายถึง ดีมาก 
    คะแนน 7 – 8 หมายถึง ดี 
    คะแนน 5 – 6 หมายถึง พอใช 
    คะแนน 3 – 4 หมายถึง คอนขางพอใช 
    คะแนน 0 – 2 หมายถึง ควรปรบัปรุง 
 
ตาราง 4  ความสามารถการทําแบบฝกหัดคําศัพทแบบสัมพันธขอบขายความหมาย 
 

แผน / แบบฝกหัด คาเฉลี่ย  ระดับ 
    

1 8.5  ดี 
2 8.5  ดี 
3 9.0  ดีมาก 
4 9.0  ดีมาก 
5 9.4  ดีมาก 
6 9.0  ดีมาก 
7 9.0  ดีมาก 
8 8.5  ดี 
    

 

 จากการวิเคราะหผลการทาํแบบฝกหัดคาํศัพทแบบสัมพันธขอบขายความหมาย และใช
ความหมายคาํศัพทภาษาองักฤษจากบรบิท พบวา นักเรียนสามารถทําแบบฝกหัดหลังการเรียนทุก
แผนอยูในระดับดีถึงดีมาก โดยมีคาเฉลี่ยที่ 8.5 – 9.4 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการจําคําศัพทภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวัน ที่เรียนโดยวิธี
สอนแบบสัมพันธขอบขายความหมายในภาคเรียนทีส่อง ปการศึกษา 2552 จํานวน 49 คน 

 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูคําศัพท และความคงทนในการจําคําศัพทภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบสัมพันธขอบขายความหมาย และเปรียบเทยีบระดับผลสัมฤทธิ์ ใน
การเรียนรูคําศัพทของนักเรียนกอนและหลังจากไดรับการสอนแบบสัมพันธขอบขายความหมาย  
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 นักเรียนที่เรียนรูคําศัพทโดยวิธีสอนแบบสัมพันธขอบขายความหมาย มีผลสัมฤทธิ์ในการ
เรียนรูคําศัพทหลังจากการทดลองสูงกวากอนการทดลอง และความคงทนในการจําคําศัพทภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนที่เรียนรู โดยวิธีสอนแบบสมัพันธขอบขายความหมายไมลดลง 

 
การดําเนินการวิจัย 
 กลุมตวัอยาง 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน จํานวน 1 หองเรียน จํานวน 49 คน ใชวิธีสุมนักเรียนแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จากหองเรียนที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบในการสอน 
  1. ระยะเวลาในการดําเนินการทดลอง 
   ระยะเวลาในการทดลองในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยใชเวลาในการทดลอง จํานวน 
8 สัปดาห สัปดาหละ  2 คาบ  คาบละ 50 นาที  รวม 16 คาบ ภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2552 โดย
ไมรวมเวลาทดสอบกอนและหลังการทดลอง 
  2. เน้ือหาที่ใชในการทดลอง 
   คําศัพทที่ใชในการทดลองครั้งน้ี เปนคําศัพทจากหนังสือเรียน Opportunities 
(Intermediate) ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 33101   
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เคร่ืองมือที่ใชในการทดลอง 
 ผูวิจัยไดใชเครื่องมือในการทดลอง ซ่ึงผานการตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหา และ
ความถูกตองของผูเชี่ยวชาญและปรบัปรงุแกไขเรียบรอยแลว ดังน้ี 
 1. แผนการสอนคําศัพทโดยวธิีสอนแบบสัมพันธขอบขายความหมาย จํานวน 8 แผน 
 2. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูคาํศัพท  
 3. แบบทดสอบวดัความคงทนในการจําคําศพัท   
 4. แบบบันทึกหลังการเรียนรู 
 5. แบบบันทึกหลังการสอน 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ผูวิจัยดําเนินการทดลองดวยตวัเองกับกลุมตัวอยาง ในภาคเรียนที ่ 2 ปการศึกษา 2552 
เปนเวลา 8 สัปดาหๆ ละ 2 คาบๆ ละ 50 นาที รวมเวลาสอนทั้งสิ้น 16 คาบ โดยมีขั้นตอน การ
ดําเนินการทดลอง ดังตอไปน้ี 
 1. จัดปฐมนิเทศ เพ่ือทําความเขาใจกับนักเรยีนกลุมตวัอยาง ถึงวิธีการดําเนินการทดลอง 
จุดประสงคของการทดลองและวธิีการประเมินผลการเรียน 
 2. ใหนักเรียนกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู
ความหมายคาํศัพทกอนการเรียน 
 3. ดําเนินการสอนกลุมตัวอยางตามเนื้อหา และระยะเวลาที่กําหนดโดยผูวิจัย เปนผูสอน 
ซ่ึงจัดสอนตามแผนการสอนที่สรางขึ้น จํานวน 8 แผน แผนละ 2 คาบ เปนเวลา 8 สัปดาหๆ  
 4. ผูวิจัย และนกัเรียนกลุมตวัอยาง เขียนบันทึกหลังการเรียนและการสอน เม่ือจบแตละ
แผนการสอน 
 5. หลังจากการทดลองสิ้นสุดลง นักเรียนกลุมตัวอยาง ทาํแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ ใน
การเรียนรูคําศัพท และทําแบบทดสอบวดัความคงทนในการจําศัพทภาษาอังกฤษ หลังจากทีท่ําการ
สอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรูคําศัพทหลังเรียนเสร็จสิ้นไปแลวเปนเวลา 14 วัน 
 6. ผูวิจัยตรวจใหคะแนนการทาํแบบทดสอบของนักเรียนและนําขอมูลไปวิเคราะห 
 7. ผูวิจัยรวบรวมและวิเคราะหประเด็นสําคญั จากแบบบนัทึกการเรียนรูของนักเรียน และ
แบบบันทึกหลังการสอนของครู 
 8. สรุป และอภิปรายผล 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 1. เปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิใ์นการเรียนรูคําศัพทของนกัเรยีนชวงชั้นที่ 3 ระดับชัน้มัธยมศึกษา
ปที่ 3 ที่ไดรับการสอน โดยแบบสัมพันธแบบขอบขายความหมาย ทั้งกอนและหลังการทดลอง โดย
ใชสูตร t – test แบบ Dependent 
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 2. เปรียบเทียบความคงทนในการจําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยใชสตูร t – test 
แบบ Dependent 
 3. รวบรวมประเด็นจากแบบบันทึกหลังการเรียนรูของนักเรียน และบันทึกหลังการสอนของครู 
มาสรุปและนําเสนอในรูปแบบความเรียง และคารอยละ 
 4. นําผลที่ไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูคําศัพท แบบทดสอบวัดความคงทน 
ในการจําคําศพัท แบบบันทึกหลังการเรยีนของนักเรียน และแบบบนัทึกหลังการสอนของครูทั้งหมด
มาสรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 
ความสําคญัของการวิจัย 
 ผลการศึกษาคนควาครั้งน้ี จะเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูคําศัพทโดยวิธีสอน
แบบสัมพันธขอบขายความหมายที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอนคําศัพท เพ่ือพัฒนาการเรียนรูคําศัพท 
และความคงทนในการจําคําศัพทของนักเรยีน อันจะเปนการแกปญหาดานการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ
ใหกับนักเรียนในทุกระดับชั้นตอไป  

 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปผลการศึกษาคนควาได ดังน้ี 
 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ปทุมวัน 
ที่ไดรับการสอน โดยวิธีสอนแบบสัมพันธขอบขายความหมาย มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูคําศัพทหลังจาก
การทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ .01 
 2. ความคงทนในการจําคาํศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนทีเ่รียนรูโดยวิธสีอนแบบสัมพันธ
ขอบขายความหมายหลังจากเรียนผานไปสองสัปดาหไมลดลง 
 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ปทุมวัน 
ที่ไดรับการสอนโดยวิธสีอนแบบสัมพันธขอบขายความหมาย มีพัฒนาการในการเรียนรูคําศัพท ในดาน
ความหมายสามารถนําไปใชในบรบิทตางๆ ไดถูกตอง 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาผลสมัฤทธิ์ และความคงทนในการจําคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ปทุมวัน ที่เรียนรูคําศัพทโดยวิธีสอนแบบสัมพันธ
ขอบขายความหมายพบวานักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูคําศัพทหลังจากการทดลองสูงกวากอน
การทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับนัยสําคัญ .01 และมีคะแนนความคงทนในการจําคาํศัพท
ภาษาอังกฤษหลังการเรียนรู โดยวิธีสอนแบบสัมพันธขอบขายความหมาย กับหลังจากผานไปแลว
สองสัปดาหไมแตกตางกัน ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน อาจสืบเนื่องมาจากประเด็นสําคัญตอไปน้ี 
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 1. การดําเนินการสอนอยางเปนระบบขั้นตอน ซ่ึงประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก ขั้น
นําเขาสูบทเรยีน ขั้นสอน ขั้นฝกหัด และขั้นผลติงาน โดยแตละขั้นตอนมีลักษณะ ดังน้ี 
  1.1 ข้ันนําเขาสูบทเรียน เปนการเตรียมความพรอมใหกับผูเรียน การกระตุนความทรงจํา
ใหกับนักเรียน โดยผูสอนใชคําสําคัญเปนหลัก กลาวคือ ใชคําศัพทที่เปนแกนความหมายหรือคําสําคัญ
ที่คาดวานกัเรยีนคุนเคยมากที่สุด เพ่ือเชื่อมโยงความรูเกาและเตรยีมพรอมนักเรยีนสําหรบัความรูใหม 
จากแบบบันทกึหลังการสอน พบวา นักเรียนมีความตืน่เตนในการพยายามที่จะหาคําที่มีความหมาย
คลายกันใหไดมากที่สุดในเบื้องตน สนใจซักถาม 
  1.2 ข้ันสอน เปนขั้นตอนทีใ่หคาํนิยามของชุดคําศัพทภาษาอังกฤษ แสดงความเหมือน
และความแตกตางของชุดคําศัพท แสดงบริบท และอภิปรายความหมายคําศพัท ผูสอนใหใบความรู 
และตารางวิเคราะหความหมายเปนหลัก จากแบบบนัทึกหลังการสอน พบวา นักเรียนตั้งใจฟงการ
บรรยาย จดคาํอธิบายที่เปนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษลงในสมุดหรอืเอกสารที่ให และมีการซักถาม
เพ่ิมเติมบางในประเด็น ดานความเหมือนและความแตกตาง ทําใหนักเรียนสวนใหญสามารถจําแนก
คําศัพทและนาํความรูคําศพัทไปใชกบับริบทตางๆ ไดอยางถูกตอง นอกจากนี้จากแบบบันทกึหลัง
การเรียนรูของนักเรียน พบวา การสอนโดยใหนักเรียนสามารถวิเคราะหดูความสัมพันธของคาํชวย
ใหนักเรียนมีความเขาใจความหมายชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งมีผลตอความจําเนื่องจากระบบการชวยจํา
คําศัพทเปนหมวดหมูสามารถทําใหจําคําศัพททีค่ลายๆ กันไดเปนจํานวนมาก เพราะหากนักเรียน
ไดเพียงแตจําคําศัพททีเ่รียนมาไปเรื่อยๆ แตไมไดทําเปนระบบ หรือจัดหมวดหมูก็จะลืม หรือตอง
เสียเวลาในการอานใหมทั้งหมด 
  1.3 ข้ันฝกหัด เปนขั้นฝกฝนใหนักเรียนนําความรูที่ไดมาปฎิบัติ ซ่ึงอาจมีการลองถูก
ลองผิดจนเขาใจเนื้อหาหลัก ผูสอนใชแนวการสอนที่ปรับจากแนวคิดของ แชนแนล (Channell. 1981: 
115 – 122) ที่เนนการใชบริบทประกอบกับการฝกการใชคาํศัพทในแวดวงความหมาย ครูใหนักเรียน
ทําใบงานในลกัษณะกลุมเปนหลัก ถามคําถามวา คําในกลุมน้ีตางกนัอยางไร และถามตอไปอีกวา 
เหตุใดจึงตอบคําถามในลักษณะนั้น จากแบบบันทึกหลังการสอน พบวา นักเรียนในกลุมถกเถยีงเพ่ือ
หาขอสนับสนนุและหาคําตอบรวมกัน อภิปรายคําเฉลยรวมกัน ผลดักันตอบคําถาม ซักถามเมื่อเกิด
ขอสงสัย ทําใหเกิดความสนุกในการเรียน และจากแบบบันทึกหลังการสอน พบวา นักเรียนไดแสดง
ความเขาใจ หรือยอมรับ โดยใชวัจนภาษาหรืออวัจนภาษา เชน ครับ/คะ หรือ การผงกศีรษะ ตอบ
คําถามสวนใหญไดถูกตอง และมีประเด็นที่นาสนใจจากแบบบันทึกหลงัการสอนพบวา นักเรียนพอใจ
ที่ไดทํากิจกรรมที่มีการซักถาม และโตแยงกัน เพราะไดฝกกระบวนการคิด ทําใหไมเบื่อหรืองวงนอน 
  1.4 ข้ันผลิตงาน เปนขั้นที่นําความรูที่ฝกฝนมาบางแลว มาทําความเขาใจใหมากขึน้
ดวยงานหรือกิจกรรม เพ่ือทําใหเกิดความคลองแคลวในการใช และเปนการขยายองคความรู และ
สรางความสัมพันธกับความรูเดิมของนักเรียนดวยตวันักเรียนเอง ผูสอนใชใบงานที่เปนหลัก ทีเ่นน
การวิเคราะหความแตกตางของคําศัพท โดยมีหลากหลายรูปแบบ อาทิ แบบตวัเลอืกมาเติมในบริบท 
ใหแตงประโยคที่กําหนดใหในใบงาน และแตงประโยคจากคําศัพททีไ่ดเรียนเปนภาษาอังกฤษอยางอิสระ 
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ขณะที่ใหนักเรียนผลิตงาน จากแบบบันทึกหลังการสอน พบวา นักเรียนสะกดคําไดถูกตอง ตอบคําถาม
ในใบงานสวนมากไดถูกตอง เม่ือถูกถามเพิ่มเติมก็สามารถแสดงความเห็นในแนวคิดของตนเองตอ
การเลือกใชคาํตอบในลักษณะนั้น แตงประโยคไดถูกตองและเหมาะสมกับบริบทในภาษาเขียน ริเริ่ม
แตงประโยคความรวมและประโยคความซอนเกี่ยวกับคาํศัพทที่ไดเรยีนรูบาง  
 โดยสรปุแลวกลาวไดวา ขั้นตอนการสอนแบบสัมพันธขอบขายความหมายมีการดําเนนิ การสอน
อยางเปนระบบขัน้ตอน ทําใหนักเรยีนมีความเขาใจเรียนบทเรยีนไดดีขึ้น สงผลใหสามารถทาํขอสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ไดในคะแนนระดับดีถึงดีมาก รวมถึงมีความคงทนในการจําคําศัพทภาษาอังกฤษสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 2. วิธีการสอนแบบสัมพันธขอบขายความหมาย เปนการสอนโดยเนนใหผูเรียนไดเรียนรู
คําศัพทที่อยูในขอบขายความหมายเดียวกัน มีการวิเคราะหถึงความแตกตาง ความเหมือนระหวาง
ความหมายของคําหรือขอความที่คําศัพทสามารถปรากฏรวมได และฝกใหผูเรียนนําความรูคาํศัพท
ที่มีควาหมายสัมพันธกันไปฝกใชในบริบทตางๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสม (Crow; & Quigley. 
1985: 497 – 513) ในชวงระหวางการเรียนการสอน ผูวิจัยสังเกตเห็นวาผูเรียนไดพยายามจัดคําศัพท
ตางๆ เขาไวในแตละหมวดหมูโดยแยกวิเคราะหความเหมือนและความแตกตางของคําศัพทแตละคาํ 
ในการจัดคําศพัทเขาหมวดหมูน้ี ทําใหนักเรียนมีการโยงความรูเดิมกับความรูใหม เพ่ือชวยในการเลือก
คําศัพทใหเหมาะสมกบับรบิท นอกจากนั้นยังทําใหผูเรยีนรูจักคิดและวเิคราะห ซ่ึงชวยพัฒนา การเรียนรู 
จากการวิเคราะหขอมูลบันทึกหลังการสอน พบวา นักเรียนมีการชวยกันจัดคําศพัทเขาอยูในกลุมที่มี
ความหมายเดียวกันภายใตหัวขอที่ผูสอนกําหนดให นักเรียนมีปฏิสัมพันธกับผูสอนและเพื่อนเปนอยางดี 
นักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกนั นอกจากนีใ้นระหวางการเรียนการสอน ผูวิจัย 
พบวา นักเรียนชวยกันทํางาน มีการเสนอแนะ ปรึกษา อภิปราย แลกเปลีย่นขอมูลและความคิดเห็น
ระหวางนักเรยีนกับนักเรียน และนักเรียนกับผูสอน ในการวิเคราะหความหมาย การเดาความหมาย
ของคําศัพท วิเคราะหความเหมือนและความแตกตางของคําศัพท การปรากฏรวมของคําศัพท รวมทั้ง
การเลือกคําศพัทใหถูกตองตามบริบทในชวงของการทาํแบบฝกหัด ทําใหนักเรียนพัฒนาการการเรียนรู
คําศัพท จดจําความหมาย และนําไปใชไดถูกตอง ตรงกับหลักการของทฤษฎขีอบขายความหมาย 
(Semantic Field Theory) ที่วา คําศัพทสามารถถูกจัดเขาเปนกลุมที่มีความหมายสัมพันธกันภายใต
ขอบขายความหมายเดียวกัน ชวยใหผูเรียนเรียนรูความหมายของคําอ่ืนที่อยูในขอบขายความหมาย
เดียวกัน สามารถวิเคราะหองคประกอบความหมายอยางมีระบบ แยกแยะความเหมือน หรือความ
แตกตางทางความหมายของกลุมคําศัพทเหลานั้น ทาํใหผูเรียนเกิดการเรียนรูคําศัพทมากขึ้น (Heimlich; 
& Pittleman. 1996; Marmoljo.  1997) 
 3. วิธีสอนแบบสัมพันธขอบขายความหมายกอใหเกิดความคงทนในการจํา เน่ืองจากเปน
วิธีสอนทีเ่นนใหนักเรียนเกิดการวิเคราะหองคประกอบความหมาย การปรากฏรวมของคําศัพท นักเรียน
มีโอกาสโยงใยความรูเดิมกับความรูใหม มีการเขารหัสความจําที่ซับซอน ทําใหเกิดการเพิ่มพูนความรู 
จําไดดีและนานขึ้น (Bourne; & Estrand. 1982: 153 – 156) และเหตุผลอีกประการหนึ่ง คือ วิธีสอน
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แบบสัมพันธขอบขายความหมายเนนใหนักเรียนมีการอภิปรายรวมกนั จึงทําใหนักเรียนมีโอกาสสื่อสาร
กันทางวาจา คือ ไดมีโอกาสพูดแสดงความคิดเห็นดวยตนเอง และรับฟงความคดิเห็นจากเพื่อน จึง
ทําใหเกิดความเขาใจและจําในสิ่งที่เรียนรู ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด ของจอหนสันและจอหนสัน (Johnson; 
& Johnson.  1983: 16 – 18) ที่วากระบวนการอภปิราย ทําใหมีการตดิตอสื่อสารดวยวาจาและมีสวน
ชวยสงเสรมิใหผูเรียนเกิดการจําไดมากขึน้ จึงอาจเปนสาเหตุหน่ึงทีท่ําใหคะแนนเฉลีย่ ในการทดสอบ
ความคงทนในการจําของนักเรียนที่เรียนโดยวิธีสอนแบบสัมพันธขอบขายไมลดลง นอกจากนี้การฝก
ใหผูเรียนเดาความหมาย และเรียนรูคําศัพทจากบรบิท โดยครูผูสอนใชภาษาไทย ในการอธิบาย
ความหมายของคําศัพทบางตัว ในกรณีทีผู่เรียนไมสามารถทําความเขาใจความหมายดวยตนเอง รวมทั้ง
มีการเนนกระตุน และย้ําบอยครั้งเกี่ยวกบัลักษณะเดนที่ทําใหคําแตละคําในกลุมคาํศัพทแตกตางกัน 
พรอมทั้งมีการสอบถามความเขาใจของนักเรียนทุกครั้ง เม่ือสอนเสร็จ รวมถึงการทบทวนหลงัจากที่
นักเรียนผลติงานเปนสวนหนึ่งที่นาจะสงผลทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและจําไดเชนเดียวกนั โดยพบ
จากผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบบันทกึหลังการสอน พบวา นักเรียนมีความใสใจในการเรียน เปน
อยางดี ซักถามความรู นอกจากนี้พบวานักเรียนใหความสนใจ กลับไปทําแบบฝกหัด ทบทวน และ
คนควาหาคําตอบของคําศพัท ที่นักเรียนไมแนใจบอยครั้งทั้งในพจนานุกรมทั้งแบบอังกฤษ – ไทย
และอังกฤษ - อังกฤษ สอดคลองกับผลการวิเคราะหขอมูลแบบบันทึกหลังการเรยีนรูของนักเรียน ที่
พบวา นักเรียนยังไดรูความหมายของคําอ่ืนที่อยูในขอบขายความหมายเดียวกนัอีกดวย การทราบ
ความหมายของแตละคําที่ชัดเจนทําใหมีประโยชนสําหรับการนําไปใชในการแตงประโยคและยังสามารถ
ชวยในเรื่องการอานดวย คือ ทําใหสามารถเขาใจเนื้อเรือ่งในการอานมากยิ่งขึ้น และสามารถนําคาํศัพท
ไปใชไดอยางถูกตอง ดังน้ัน ผูวิจัยเห็นวาวธิีการเหลานี้อาจชวยสงเสริมทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรู
และจดจําเพิ่มมากขึ้น เพราะจํานวนความถี่ในการเนนย้ําความรูมีมากและเกิดขึ้นแทบจะตลอดเวลา
ในการเรียนการสอน 
 กลาวโดยสรุปทุกองคประกอบ คือ การสอนอยางเปนระบบ ขั้นตอนการสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ
แบบสัมพันธขอบขายความหมาย และการย้ําเตือนและกระตุนความจําเกี่ยวกับคําศพัทบอย เปนปจจัย
สําคัญที่ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูคําศัพทสูงขึ้น และมีความคงทนในการจําคําศัพท
ภาษาอังกฤษ ผลที่ไดสอดคลองกับผลจากงานวิจัยของ โครว  และ  ควิลลีย  (Crow;& Quigley. 1985: 
497 - 513)  ซ่ึงไดศึกษาวธิกีารสอนคําศพัทเพ่ือนําไปใช  (Productive  Vocabulary)  ในวชิาการอาน  
โดยใชการสอนแบบสัมพันธขอบขายความหมายใหกับนักศึกษาในมหาวทิยาลัย  North  Texas States  
University  จํานวน  420 คน  ผลการทดลองสอนปรากฏวา  นักเรียนในกลุมทดลองเรียนรูคําศัพท
ไดจํานวนมากกวากลุมควบคุม และพึงพอใจในวิธีการสอนแบบสัมพันธขอบขายความหมาย  
 ผลงานวิจัยครัง้นี้ยังสอดคลองกับหลายงานวิจัยทีท่ดลองกับนักเรียนไทย เชน วรชาต ิ ภูทอง  
(2537)  และ ดวงเดือน จังพานิช (2547) ซ่ึงไดนําวิธสีอนแบบสัมพันธขอบขายความหมายไปทดลอง
เปรียบเทียบกบัวธิีสอนตามคูมือครูแบบปกต ิ และพบวานักเรียนที่เรยีนดวยวธิีการสอนแบบสัมพันธ
ขอบขายความหมายมีผลสัมฤทธิใ์นการเรียนรูคําศัพทไดสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยวิธีสอนแบบปกต ิ
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กันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05  
 
ปญหาที่พบในการวิจัย 
 1. เวลาทีใ่ชในการทดลองสอนไมคอยเหมาะสมคือ เน่ืองจากในเทอม 2 นักเรียนมีกิจกรรม
ของทางโรงเรียนคอนขางบอย บางครั้งตองไปทดลองสอนในคาบเรยีนที่ 9 ประมาณ เวลา 16.00 น. 
ซ่ึงเปนคาบสดุทายของวัน ทําใหนักเรียนไมคอยมีความกระตือรือรนในการเรียนเทาที่ควร เน่ืองจาก
ความเหนื่อยลากับการเรียนทั้งวัน 
 2. นักเรียนไมคุนเคยกับวิธีสอนแบบสัมพันธขอบขายความหมาย จึงตองใชเวลาสวนหนึ่ง
ในชวงการเรยีนการสอน 3 คาบแรก ในการอธิบายการเรียนแบบสมัพันธขอบขายความหมาย จึงทํา
ใหตองเพ่ิมเวลาในการทดลองสอน 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 
 
 1. ขอเสนอแนะในการจัดการเรียนรู 
  1.1 การสอนคําศพัทแบบสัมพันธขอบขายความหมาย เหมาะสมสําหรับนักเรียน ที่มี
ความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษระดบัสูง และกลาง แตในการนาํไปใชกบันักเรียนที่มีความสามารถ
ระดับต่ํา จําเปนตองระวัง หรือในชั้นเรียนที่นักเรียนมีความสามารถในการเรียนแตกตางกัน ผูสอน
ตองใหความสนใจ ในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนใหเหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน
ดวย นอกจากนี้ในการใชกจิกรรมกลุมแตละกลุมควรมนัีกเรียนทีค่ละความสามารถกัน เพ่ือใหนักเรียน
ที่มีความสามารถมากกวา ชวยเหลือนักเรยีนที่มีความสามารถนอยกวา ในระยะแรกวิธีการสอนคําศัพท
แบบสัมพันธขอบขายความหมายนี้ จะคอนขางยากสําหรับนักเรียนออน แตเม่ือเวลาผานไปนกัเรียน
จะเกิดความเคยชินกับกระบวนการเรียนการสอน และปรับตัวไดทําใหมีพัฒนาการดานการเรียนรูคําศัพท 
  1.2 ในการสอนควรจัดกิจกรรมเสริมแรงความสนใจของนักเรียน เชน ใหรางวัลแกกลุม 
ที่ทําไดเร็ว ทําไดถูกตอง รวมทั้งควรจัดกิจกรรมฝกใหนักเรียนไดมีการทํางานรวมกันบอยขึ้น รูจักการคิด
และวเิคราะหความหมายคาํศัพทรวมกัน จะชวยใหการเรียนการสอนคําศัพทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจยัครั้งตอไป 
  2.1 ควรนําวธิีสอนแบบสัมพันธขอบขายความหมายไปทดลองใชกับนักเรยีน ในระดับชั้น
อ่ืนๆ เชน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับอุดมศึกษา 
  2.2 ควรมีการทดลองนําวิธีสอนแบบสัมพันธขอบขายความหมายไปชวยพัฒนาทักษะ
ทางภาษาอื่นๆ เชน ทักษะการอานเชิงวิเคราะห 
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Lesson  plan  (Period 1) 
 
Subject   :  English    (E. 33101)       Time     : 50  mins. 
Class     : M. 3          School   :  Satitpatumwan 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

จุดประสงคการเรียนรู : 
 นักเรียนสามารถบอกความหมาของคําศัพทและสามารถใชคําศัพทที่เรียนในบริบทที่
กําหนดไวไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
 
คําศัพท  
   harm  hurt  injure  wound 
 
 1. ข้ันนําเขาสูบทเรียน 
 
  1.1 ครูทบทวนคําศัพทที่เรยีนมาเพื่อเชื่อมโยงใหมสูบทเรียน 
  1.2 ครูใหตวัอยางประโยคและคาํศัพทที่เปน Keyword (injure, hurt)  บนกระดาน และ
ใหนักเรียนชวยกันเดาคําตอบมาเติมในประโยค  
Table 1 
No. Examples Keys 

1. They  tried  to ________  his  reputation. injure  
2. I ________  my leg when I fell.   hurt , injure 
3. I don’t  want to  ________  your feelings. hurt  

 
  1.3 ครูและนักเรียนชวยกันเฉลยคําตอบพรอมทั้งใหเหตุผลและจัดกลุมคําศัพท    
(to cause pain) 
  1.4 นักเรียนอานออกเสียงคําศัพทตามคร ู
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  2.  ข้ันสอน 
 
  2.1 แจกใบงานแกนักเรียน (ตารางความหมายและตารางการปรากฎรวมของคําศพัท) 
  2.2 ครูและนกัเรียน รวมอภิปรายความหมายคําศัพทแตละคํา จากใบงานที่ครูแจกให
นักเรียนโดยการวิเคราะหองคประกอบความหมาย  
 
 
 
 
 
 
 

To cause pain (esp. by accident) 
To cause physical pain 
To cause mental pain 
To have a bad effect on 
To damage something sth. But not every great 

 
 
 

To cause pain (esp. by accident) 
To have a bad effect on 

 
 

To cause pain (esp. by accident) 
To cause physical pain 
To cause mental pain 
To have a bad effect on 
To cause pain to sub’s body by a weapon 

 
 
 

To cause pain (esp. by accident) 
To cause physical pain 
To have a bad effect on 
To have a negative effect on somebody. reputation 

 

hurt 

wound 

injure 

harm 

To cause pain 

hurt 

harm 

wound 

injure 
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  2.3 ครูและนกัเรียน รวมกนัอภิปรายการปรากฎรวมของคําศัพทแตละคํา จากใบงาน
พรอมทั้งยกตัวอยางประโยคประกอบ 
Table 2 
Vocabularies Examples 
hurt I ‘m sorry, I didn’t mean to hurt your feelings. 
Injure We helped the injured rider to the waiting ambulance. 
wound Blood is pouring from the wound. 
harm This medicine will not harm you. 
 

 สรุป การสอนโดยใชการปรากฏรวมของคําศัพท (Collocation) เปนการสอนคําศพัทที่เนน
ใหผูเรียนไดรูวาคําศัพทปรากฏรวมกับคําอ่ืนใดไดบางและมีความหมายที่เปลี่ยนไปอยางไร การที่ผูเรียน
ไดเห็นตําแหนงคําปรากฏรวมจะชวยใหเขาใจความหมายของคํานั้นดียิ่งขึ้น 
 
 

 3. ข้ันฝก 
 

  3.1 นักเรียนทําแบบฝกหัดเปนกลุมจากใบงานที่ครูแจก 
   Exercise  1 เติมคําศัพทลงในประโยคใหถูกตอง 
  3.2 ครูและนกัเรียนเฉลยคาํตอบที่ถูกตองรวมกัน 
 

Examples Possible keys 
My feet really __________after all that walking! hurt (v.) 
He received a knife__________ in the leg. Wound (n.) 
Having too much sun can __________ your skin. Harm (v.) 
She was badly __________in the accident. Injured (v. passive) 
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Exercise 2  ใสเครื่อง ในชองที่สามารถใชรวมกบัคําหรือบริบทที่ขีดเสนใต 
 
No. Sentences 1 2 3 4 5 6 7 8 

Me
an

ing
s 

 
 
 
 
              harm  hurt 
injure  wound 
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 To
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e p
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e m
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1. She fell and hurt her leg quite badly.          
2. My ankle still hurts quite badly. Does it hurt a lot?         
3. Misusing drugs during pregnancy can seriously harm 

your baby. 
        

4. He claimed that he had not intended to harm the girl.         
5. She was fatally wounded in a car crash.         
6. She was deeply wounded by his remarks.         
7. Your employees accidentally injures someone 

deliberately. 
        

8. This incident could seriously injure the company's 
reputation. 

        

 
 
  3.3 ครูและนกัเรียนเฉลยคาํตอบที่ถูกตองรวมกัน 
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Keys for teacher: 
 
No. Sentences 1 2 3 4 5 6 7 8 

Me
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ing
s 

 
 
 
 
              harm  hurt 
injure  wound 

To
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1. She fell and hurt her leg quite badly.         
2. My ankle still hurts quite badly. Does it hurt a lot?         
3. Misusing drugs in pregnancy can seriously harm 

your baby. 
        

4. He claimed that he had not intended to harm the girl.         
5. She was fatally wounded in a car crash.         
6. She was deeply wounded by his remarks.         
7. Your employees accidentally injures someone 

deliberately. 
        

8. This incident could seriously injure the company's 
reputation. 
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 4.  ข้ันผลิตงาน 
 

  4.1 นักเรียนทําแบบฝกหัดใน work sheet ที่1 และ 2 ที่ครูแจกให 
  4.2 หลังจากนั้นครูและนักเรียนรวมกันเฉลยแบบฝกหัดและแลกเปลีย่นความคิดเห็น 
  4.3 นักเรียนสรุปความเหมือนและความแตกตางของคําศพัท หากนักเรียนไมสามารถ
สรุปได ครูจะทบทวนอีกครัง้   
 
Work Sheet 1 
Module 5 
 
Exercise I Reading and answer the questions 
 

EXPERIENCES 
 
 My name is Anna. When I was riding bike one day when I was in my teens, I had the 
misfortune to see a nasty dog which was not on its leash. I was riding happily down the road near our 
house when the dog suddenly appeared and started barking. It looked very angry and ferocious and I 
was startled and afraid. The dog kept barking madly all the while and trailing me, following me. I was 
afraid it would bite me. It didn’t bite and in the end did not harm me itself but, in my fear and 
nervousness, as I was turning around I fell off the bike and hurt myself, scraping my knee badly. I was 
injured badly by the fell because I had twisted my leg as well as getting the scrape. My leg was aching, 
the wound was bloody and I was in shock. I kept pedaling to get back home. The mad dog kept 
following me all the while. I was very upset. Once home, I ran into the house and called my mother and 
my mother came out and took me inside and then had me lie down then she put a hot cloth, using hot 
water and disinfectant, on my wound. It really hurt. My mother took me to see a doctor and he put a 
bandage and some iodine on the wound and said that the wound would heal itself in a few days. He also 
said my injured, twisted leg would get better. I soon felt fine again but always watched out for that crazy 
dog. 
 I Write T if the sentence is correct.  Write F if the sentence is wrong. 
  1. The dog was on its leash. 
  2.  Anna was bitten. 
  3.  She fell off the bike but it was all right. 
  4.  She was upset when the mad dog followed her. 
  5.  Her mother put her hot cloth on her wound. 
 
 
 



 
 

71

 II  Complete the sentences with  the underlined words from the text   
  1.  The dog will not ………………………. .you. 
  2.  Blood ran from the ……………………………….... 
  3.  Too much smoking  tends to ………………….. the  voice. 
  4.  I didn’t want to …………………. his feeling  
 
 
Work Sheet 2 
 
Exercise  II Choose  the  most  suitable  word  for  each  blank. 

 
 
 
 
 

 1. Poor exam ‘s   result   will…………...his chances of getting into university. 
 2. When  you smoke  near  your  baby, it  will  ……….him. 
 3. He…………his  back  when  he  fell out  of  the  tree. 
 4. Many  people  were  killed  and  thirty  seriously…………...in  the civil  war. 
 5. My  boyfriend………….my  feelings  by  going  for dinner with a beautiful  young  girl. 
 6. No  one  was seriously…………….in  the  accident. 
 7. Five  people  were  killed  in  the crash  and  twelve  others  were………… 
 8. His   unkind  remarks  ……………her  deeply. 
 9. He was  ……………in the leg  by a knife during the war, so he can’t walk properly.  
 10. I  was……….by  his  criticism. 

         harm (ed)         hurt          injure (d)          wound  (ed)       



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูคําศัพท 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนเรียน 
ดวยวิธีสอนแบบสัมพันธขอบขายความหมายสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 

โรงเรียนสาธติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวัน 
 

Choose the best answer. Time : 1 hrs 
 
1.  Dead and ……………… people lay everywhere after the car accident. 
  a. injured        b. spoiled 
  c. exposed       d. harmed 
 
2.  She ……………… that it would snow next week. 
  a. foretold        b. prophesied 
  c. forecast       d. predicted 
 
3.  He  …………….. his arm when he fell off the tree.  
  a. smashed       b. broke   
  c. burst        d. crushed 
 
4. Chalermchai is a very famous artist. His work was ……………… in the galleries in 
America, Europe and Asia. 
  a. exposed       b. displayed 
  c. exhibited       d. flaunted 
 
5.  His ability to add so many numbers in his head ………………………the whole class. 
  a. pleased       b. astounded 
  c. gazed        d. surprised 
 
6.  The green leaves …………….  with the cooling wind. 
  a. harmed        b. startled  
  c. quivered       d. spoilt 
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7.  His little sister is very …………,  I like her so much.  
  a. ugly        b. dull  
  c. cute        d. mild 
 
8.  Ms. Kanjana ……………… that all the students would pass the exam, and they did. 
  a. foretold        b. prophesied 
  c. forecasted       d. predicted 
 
9.  I don’t like the way he ……………… his richness  and success. 
  a. exposes       b. flaunts 
  c. exhibits        d. displays 
 
10. Don’t ………………… your skin to the sun. 
  a. creep        b. expose  
  c. combat        d. crawl 
 
11. Marin was ……………… at the suggestion. She thought she couldn’t follow it at all. 
  a. pleased       b. amazed 
  c. gazed        d. flabbergasted 
 
12. I didn’t want to …………….his feelings. 
  a. injured        b. hurt 
  c. spoiled        d. ruined 
 
13. The tourists always come to visit their village because there are many ……… houses. 
  a. good-looking      b. attractive 
  c. handsome       d. cute 
 
14. There are several kinds of fruits ……………… in the shop window for sale. 
  a. displayed       b. exposed 
  c. flaunted       d. contacted 
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15. We have a ……………… view of the lake from the hotel. 
  a. cute        b. good-looking 
  c. lovely        d. pretty 
 
16. The prisoner was closely ……………… by the police on his way to court. 
  a. guarded       b. defended 
  c. kept        d. protected 
 
17. I can never ……………… Brazil nuts because they are so hard. 
  a. chip        b. hit   
  c. brilliance       d. crack 
 
18. The earth suddenly began to ……………… as the volcano blew up. 
  a. quake        b. quiver 
  c. shiver        d. tremble 
 
19. You can ……………… a straw hat if you sit on it. 
  a. crush        b. wreck 
  c. break        d. ruin 
 
20. Everybody at the party was shocked and turned to look at her after she had 
……………… the balloon. 
   a. burst        b. cracked 
  c. shattered       d. crushed 
 
21. She ……………….. everybody by announcing her engagement. 
  a. astonished       b. realized  
  c remembered      d. disappeared 
 
22. The fortune ……………..  that they  would lead a happy life. 
  a. displayed       b. forecasted 
  c.  attained        d.  prophesied 
 
 



 76

23. Blood ran from the ……………………. . 
  a. harmed        b. injured  
  c. hurt        d. wound 
 
24. The  plate isn’t broken, it is only ………………. . 
  a. damaged       b. chipped 
  c. burst        d. crushed 
 
25. Too much sunshine can ………… your skin. 
  a. injure        b. harm  
  c. guard        d. wound 
 
26. Would you be able to ……………… yourself if someone attacked you in the street? 
  a. defend        b. cover 
  c. prevent        d. expose 
 
27. That group of trees ……………….. the house from the road. 
  a. shields        b. protects  
  c. guards        d. defends 
 
28. He wore a fur jacket to …………..himself against the  cold. 
  a. guard        b. prevent  
  c. protect        d. defend 
 
29. They ……………. me their wedding dresses. 
  a. achieved       b. showed   
  c. gained        d. accomplished 
 
30. He is …………. and smart. 
  a. cute        b. pretty 
  c. lovely        d. good- looking 
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31. She gave a little ……………..as she put her toe in the water 
  a. shiver        b. quake 
  c. shake        d. tremble 
 
32. The plate dropped on the floor and…………..into little pieces. 
  a. hit         b. smashed 
  c. shattered       d. cracked 
 
33. Her voice is very…………….,whenever she speaks everyone will turn to look at her. 
  a. smart        b. attractive 
  c. cute            d. good-looking 
 
34. Dang called me this morning.  Her voice  ………… with excitement. 
  a. cracked       b. quaked 
  c. shivered       d. trembled 
 
35. The principle ………… hand with his students. 
  a. shakes                             b. shivers 
  c. quakes                            d. quivers 
 
36. Who can…………what will be the  outcome? 
  a. display        b. show 
  c. flaunt        d. exhibit 
 
37. Ms. Kanjana ……………………that all the students would pass the exam, and they did. 
  a. predicted       b. prophesied 
  c. foretold        d. forecasted 
 
38. Marin was ………….. at a suggestion.  She thought she couldn’t follow it at all. 
  a. surprised       b. pleased 
  c. gazed        d. flabbergasted  
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39. If you blow that balloon up anymore it will…………………. 
  a. shatter       b. burst 
  c. smash       d. pop 
 
40. In the flower shop, Dao saw many …..flowers and she wanted to buy a few of them. ? 
  a. pretty       b. attractive 
  c. good- looking     d. charming 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
 
  -  ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบวัดความคงทนในการจาํศัพท 
   ภาษาอังกฤษ 
  -  ผลการวิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบ 
  - ผลการวิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบ 
  - เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูคําศัพทโดยใชวิธีการสอนแบบ 
   สัมพันธ ขอบขายความหมาย กอนและหลงัการทดลอง 
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ตาราง 5 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบวัดความคงทนในการจําศัพทภาษาอังกฤษ 
 

นักเรียนคนที่ คะแนนสอบหลังเรียนครั้งที่ 1 คะแนนสอบหลังเรียนครั้งที่ 2 D D2 

     

1 26 25 -1 1 
2 27 28 1 1 
3 36 34 -2 4 
4 36 35 -1 1 
5 28 26 -2 4 
6 26 27 1 1 
7 28 27 -1 1 
8 21 22 1 1 
9 26 25 -1 1 
10 24 23 -1 1 
11 10 14 4 16 
12 22 26 4 16 
13 20 23 3 9 
14 31 33 2 4 
15 27 26 -1 1 
16 30 28 -2 4 
17 26 27 1 1 
18 36 35 -1 1 
19 28 29 1 1 
20 25 26 1 1 
21 24 23 -1 1 
22 22 21 -1 1 
23 31 31 0 0 
24 31 30 -1 1 
25 25 26 1 1 
26 26 28 2 4 
27 26 23 -3 9 
28 22 24 2 4 
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ตาราง 5 (ตอ)  
 

นักเรียนคนที่ คะแนนสอบหลังเรียนครั้งที่ 1 คะแนนสอบหลังเรียนครั้งที่ 2 D D2 

     

29 30 32 2 4 
30 27 29 2 4 
31 25 23 -2 4 
32 26 28 2 4 
33 28 30 2 4 
34 37 38 1 1 
35 26 29 3 9 
36 21 23 2 4 
37 27 26 -1 1 
38 27 24 -3 9 
39 24 26 2 4 
40 24 22 -2 4 
41 25 24 -1 1 
42 27 28 1 1 
43 12 15 3 9 
44 16 16 0 0 
45 31 31 0 0 
46 34 32 -2 4 
48 30 28 -2 4 
49 28 26 -2 4 
     
     

รวม 1294 1307 ∑ = 13D  ∑ = 1692D  
     

คะแนนเฉลี่ย 26.41 26.67   
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ตาราง 6 ผลการวิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบ 
 

ขอ คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) ขอ คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) 
      

1 0.755 0.286 21 0.408 0.245 
2 0.612 0.245 22 0.735 0.286 
3 0.265 0.204 23 0.673 0.408 
4 0.408 0.245 24 0.776 0.245 
5 0.408 0.245 25 0.327 0.245 
6 0.490 0.245 26 0.469 0.490 
7 0.367 0.286 27 0.367 0.204 
8 0.347 0.204 28 0.265 0.490 
9 0.327 0.367 29 0.673 0.367 
10 0.408 0.286 30 0.306 0.204 
11 0.612 0.245 31 0.490 0.245 
12 0.408 0.204 32 0.755 0.204 
13 0.571 0.245 33 0.347 0.286 
14 0.388 0.286 34 0.306 0.286 
15 0.592 0.245 35 0.265 0.245 
16 0.510 0.408 36 0.531 0.449 
17 0.531 0.449 37 0.367 0.245 
18 0.469 0.204 38 0.388 0.204 
19 0.408 0.367 39 0.367 0.286 
20 0.714 0.286 40 0.347 0.245 
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ตาราง 7 ผลการวิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบ (60 ขอ) 
 

ขอ คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) ขอ คาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) 
      

1 0.755 0.286 31 0.408 0.367 
2 0.612 0.245 32 0.102 0.122 
3 0.265 0.204 33 0.714 0.286 
4 0.857 0.041 34 0.592 0.163 
5 0.408 0.245 35 0.408 0.245 
6 0.408 0.245 36 0.735 0.286 
7 0.327 -0.041 37 0.265 -0.082 
8 0.265 0.245 38 0.673 0.408 
9 0.367 0.286 39 0.776 0.245 
10 0.347 0.204 40 0.327 0.245 
11 0.327 0.367 41 0.469 0.490 
12 0.408 0.286 42 0.367 0.204 
13 0.204 -0.122 43 0.224 -0.041 
14 0.184 -0.041 44 0.265 0.490 
15 0.612 0.245 45 0.673 0.367 
16 0.408 0.204 46 0.306 0.204 
17 0.735 0.163 47 0.490 0.245 
18 0.816 -0.163 48 0.163 0.000 
19 0.571 0.245 49 0.755 0.204 
20 0.388 0.286 50 0.347 0.286 
21 0.592 0.245 51 0.306 0.286 
22 0.347 0.041 52 0.490 0.245 
23 0.388 0.122 53 0.408 0.041 
24 0.510 0.408 54 0.347 -0.122 
25 0.306 0.041 55 0.531 0.449 
26 0.531 0.449 56 0.367 0.245 
27 0.469 0.204 57 0.388 0.204 
28 0.224 0.041 58 0.367 0.286 
29 0.429 0.082 59 0.347 0.245 
30 0.327 -0.327 60 0.490 0.204 
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ตาราง 8  เปรียบเทียบผลสมัฤทธิใ์นการเรียนรูคําศัพทโดยใชวธิีการสอนแบบสัมพันธขอบขาย 
     ความหมาย กอนและหลังการทดลอง 
 

นักเรียนคนที ่ คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรยีน D D2 

     

1 20 26 6 36 
2 20 27 7 49 
3 29 36 7 49 
4 26 36 10 100 
5 20 28 8 64 
6 27 26 -1 1 
7 21 28 7 49 
8 22 21 -1 1 
9 20 26 6 36 
10 12 24 12 144 
11 13 10 -3 9 
12 24 22 -2 4 
13 13 20 7 49 
14 24 31 7 49 
15 24 27 3 9 
16 17 30 13 169 
17 26 26 0 0 
18 14 36 22 484 
19 22 28 6 36 
20 14 25 11 121 
21 30 24 -6 36 
22 12 22 10 100 
23 25 31 6 36 
24 26 31 5 25 
25 23 25 2 4 
26 17 26 9 81 
27 30 26 -4 16 
28 15 22 7 49 



 85

ตาราง 8 (ตอ) 
 

นักเรียนคนที ่ คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรยีน D D2 

     

29 23 30 7 49 
30 24 27 3 9 
31 18 25 7 49 
32 18 26 8 64 
33 23 28 5 25 
34 29 37 8 64 
35 25 26 1 1 
36 14 21 7 49 
37 22 27 5 25 
38 20 27 7 49 
39 14 24 10 100 
40 14 24 10 100 
41 16 25 9 81 
42 23 27 4 16 
43 17 12 -5 25 
44 15 16 1 1 
45 21 31 10 100 
46 24 34 10 100 
47 20 30 10 100 
48 17 28 11 121 
49 23 29 6 36 

     

รวม 1006 1294 ∑ = 288D  ∑ = 29702D  
     

คะแนนเฉลี่ย 20.53 26.41 5.87 60.61 
     

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
      
      -  แบบบันทึกหลังการเรียนรู 
      -  แบบบันทึกหลังการสอน 
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แบบบันทึกหลังการเรียนรู 
 
ชื่อ …………………………… นามสกุล ……………………………….. ชั้น ………......................... 

 
คําสั่ง :  จงตอบคําถามตอไปน้ี 
 
1. การเรียนคําศพัทแบบสัมพันธขอบขายความหมายชวยใหนักเรียนเขาใจความหมายคําศัพทเพ่ิม
มากขึ้นหรือไม  เพราะเหตุใด 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. นักเรียนรูจักความหมายคําศัพทมากขึ้นหรือไม อยางไร เพราะเหตใุด 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
3. นักเรียนจําคําศัพทเพ่ิมขึ้นหรือไม อยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
  
4. นักเรียนพบปญหาอะไรบางในการทําแบบฝกหัด 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบบันทึกหลังการสอน 
   

1. นักเรียนมีพัฒนาการในการจําคําศัพทไดดีขึ้นหรือไม อยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 

 
2. นักเรียนทราบความหมายคําศัพทมากขึน้หรือไม เพราะเหตุใด 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
3. นักเรียนทําแบบฝกหัดคําศพัทแบบสัมพันธขอบขายความหมาย ไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม 
เพียงใด  
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
4. นักเรียนพบปญหาอะไรบางในการทําแบบฝกหัด 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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