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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย นรู คํ า ศั พ ท ทั้ ง ความรู เ ชิ ง รั บ และเชิ ง สร า งของนั ก ศึ ก ษากลุ ม ตั ว อย า งที่ มี ค วามสามารถทาง
ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานสูงและต่ําหลังผานการเรียนคําศัพทเนนรูปแบบโดยใชแบบฝกคําศัพท 2)
เพื่อศึกษาความคงทนดานความรูคําศัพทของกลุมตัวอยางทั้งสองกลุม 3) เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอ
ความสามารถในการเรียนคําศัพทเนนรูปแบบโดยใชแบบฝกคําศัพท กลุมตัวอยางในงานวิจัยนี้ คือ
นักศึกษาชั้นปที่ 3-4 ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษทางการเกษตรในภาคการเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ จํานวน 39 คน ซึ่งไดจากการสุมตัวอยางแบบ
เจาะจง (purposive sampling) แผนการสอนและเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลประกอบดวย 1)
แผนการสอนปรับพื้นฐานดานคําศัพท 2) แผนการสอนคําศัพทเนนรูปแบบโดยใชแบบฝกคําศัพท
3) แบบทดสอบหลังการสอนทันทีและวัดความคงทน 4) แบบสอบถาม 5) แบบสัมภาษณกึ่ง
โครงสราง ผลการศึกษาพบวา 1) กลุมตัวอยางทั้งสองมีความแตกตางกันดานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรูคําศัพทหลังการสอนทันทีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.00 โดยกลุมตัวอยางที่มีความสามารถ
พื้นฐานสูงมีคะแนนความรูคําศัพทเชิงรับและเชิงสรางดีกวากลุมตัวอยางที่มีความสามารถพื้นฐาน
ต่ํา และยังพบวา มี ป ระเภทคํ า ศัพ ท ที่ เป นปญหาของกลุม ตัวอยา งทั้ง สอง คือ คํากริยาวิเศษณใ น
ความรูเชิงรับ คํากริยาในความรูเชิงสราง และคําบุพบทในทั้งสองประเภทความรู 2) ความคงทน
ดานความรูคําศัพทของกลุมที่มีความสามารถพื้นฐานสูงลดลงอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แตกลับ
พบวากลุมที่มีความสามารถพื้นฐานต่ํามีความคงทนลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.00 และ
พบวาคํานามเปนปญหากับกลุมตัวอยางความสามารถพื้นฐานต่ําในความรูเชิงรับ คํากริยาวิเศษณ
เปนปญหากับ กลุมความสามารถพื้นฐานสูงในความรูเชิง สราง และคํากริย าเปนปญหากับ กลุ ม
ความสามารถพื้ น ฐานต่ํ า ในความรู คํ า ศั พ ท ทั้ ง สองประเภท 3) ป จ จั ย ที่ ส ง ผลทางบวกต อ
ความสามารถในการเรียนคําศัพทเนนรูปแบบโดยใชแบบฝกคําศัพทมี 3 ปจจัย ไดแก ปจจัยแรก คือ

(6)
กิจกรรมการสอน เชน การเขียนตามคําบอกพรอมเขียนความหมายภาษาไทย การเติมตัวอักษรของ
คําศัพทและจับคูความหมายภาษาไทย การจับคูคําศัพทกับความหมายที่ถูกตอง เปนตน ปจจัยที่สอง
คือการเนนคําศัพทใหสะดุดตาเพื่อเพิ่มความสามารถในการสังเกตใหแกผูเรียน และปจจัยที่สามคือ
ผูเรียนควรมีโอกาสไดใชคําศัพทแตละคําประมาณ 8-9 ครั้งตอการเรียนหนึ่งครั้ง ขอเสนอแนะที่ได
จากการศึกษานี้ คือ ควรเพิ่มการสอนคําบุพบทและคํากริยาวิเศษณ สําหรับการทําวิจัยครั้งตอไปควร
เปรียบเทียบการใชกิจกรรมการเรียนรูคําศัพทเนนรูปแบบโดยใชแบบฝกคําศัพทระหวางผูเรียนสอง
กลุ ม ที่ มี ค วามสามารถแตกต า งกั นอย า งชั ดเจน รวมทั้ ง ควรจั ด ใหมี ก ารทดสอบก อ นเรี ย นและ
เปรียบเทียบการสอนคําศัพทเนนรูปแบบผานกิจกรรมการสื่อสารกับการสอนคําศัพทเนนรูปแบบ
โดยใชแบบฝกคําศัพท
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ABSTRACT

The objectives of this study were: 1) to investigate the effects of Focus
on Forms instruction (FonFs) on productive and receptive vocabulary knowledge of
participants with high and low elementary English proficiency; 2) to measure the
retention rate of both types of knowledge; and 3) to study the factors of FonFs
instruction on participants’ vocabulary learning. The subjects of this study were
purposively selected. It consisted of 39 third and fourth year students taking a course
entitled English for Agriculture in the first semester of the academic year 2013 at
Prince of Songkla University. Data collection instruments were immediate test and
retention test, questionnaire, and semi-structured interview. Results of the immediate
test showed a significant difference between the scores of the two groups (0.00 level)
with the high elementary group performing better in both tests than their counterparts.
However, adverbs, verbs, and prepositions were still problematic for both groups of
participants. Specifically, the participants had difficulty with adverbs in terms of
receptive skill, but they found verb problematic when they had to produce them.
Prepositions were problematic both receptively and productively. It also showed an
insignificant decrease in the retention rate of the high elementary group while that of
the low elementary group decreased significantly (0.00 level). Nouns were
problematic for the low elementary group in terms of receptive knowledge, but
adverbs were problematic for the high elementary group especially in productive test.
Moreover, the low elementary group had difficulty with verbs both in terms of
receptive and productive skills. This study also discovered three positive factors of
FonFs instruction on the participants’ vocabulary learning. The first factor was FonFs

(8)
activities such as dictation and giving their Thai equivalent, filling in missing letters
in each word and then matching them with Thai equivalent provided, and matching
words with their Thai equivalent. The second factor was highlighting the words to
enhance noticing ability. Finally, 8-9 times of exposure to each target word were
found to be sufficient for their vocabulary learning. It is recommended that more
prepositions and adverbs should be taught to learners with similar characteristics. For
future research, the comparison of the effects of FonFs instruction between the two
groups of participants with distinct English proficiency level should be investigated.
Also, a pre-test is required as a reference for the post-test gains. Finally, the effects of
Focus on Form (FonF) and Focus on Forms (FonFs) should be compared.
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1. บทนํา
ในปจจุบันประชากรทั่วโลกตองการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษของ
ตนเองใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลที่ชวยใหผูคนหลากหลาย
ชนชาติไมเฉพาะแคเจาของภาษาสามารถติดตอสื่อสารกันไดทั่วโลกทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ
การศึกษา รวมถึงดานอื่นๆ จากการตระหนักถึงความสําคัญของภาษาอังกฤษที่เพิ่มมากขึ้น จึงทําให
เกิดรูปแบบการสอนและสื่อการสอนทางภาษาอังกฤษที่หลากหลาย Richards (2006) ไดแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษทุกวันนี้วา ผูสอนสวนใหญมักเลือกใชวิธีการสอนภาษาแบบ
สื่อสารในชั้นเรียน (communicative language teaching) ซึ่งวิธีการสอนนี้มีแนวคิดจากการสอน
ภาษาที่มุงเนนความหมาย (meaning-focused instruction) ที่เชื่อกันวาผูเรียนภาษาจะสามารถเรียนรู
ภาษาต า งประเทศได ดี ที่ สุ ด หากมุ ง เน น ไปที่ ค วามหมายของภาษามากกว า รู ป แบบทางภาษา
(Howatt, 1984) อยางไรก็ตามผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาตางก็เห็นตรงกันวา กระบวนการสอน
ภาษาที่เนนความหมายยังไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคในการสอนใหผูเรียนมีความสามารถทาง
ไวยากรณ (grammatical competence) ในระดับสูงได ดวยสาเหตุนี้จึงเกิดแนวคิดการสอนโดยเนน
รูปแบบ (Form-Focused Instruction หรือ FFI) ขึ้นเพื่อใชสอนไวยากรณ (Laufer, 2005; 2006)
การสอนเนนรูปแบบแบงออกเปน 2 ประเภท ประเภทที่หนึ่งคือการสอนตัวภาษา
(linguistic elements) หรือไวยากรณ ที่มีวัตถุประสงคใหผูเรียนซึมซับไวยากรณระหวางการทํา
กิจกรรมเพื่อการสื่อสาร (communicative activities) การสอนที่เนนรูปแบบในลักษณะนี้เรียกวาการ
สอนเนนรูปแบบผานกิจกรรมการสื่อสาร (Focus on Form หรือ FonF) (DeKeyser, 1998; Ellis,
2001; Long, 1991; Norris & Ortega, 2000) ประเภทที่สอง คือ การมุงสอนไวยากรณในบทเรียนที่
สรางขึ้นสําหรับการสอนไวยากรณโดยเฉพาะ (Focus on Forms หรือ FonFs) หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง
ไดวาเปนบทเรียนหรือแบบฝกหัด หรือกิจกรรมที่ไมไดมุงเนนการสื่อสาร (non-communicative
activities) Ellis (2001) ได อธิ บ ายความแตกตา งของการเรีย นทั้ง สองแบบไววา การเรีย นเน น
รูปแบบผานกิจกรรมการสื่อสารเปนการเรียนรูที่ผูเรียนมองวาตัวเองเปนผูใชภาษาโดยภาษาเปน
เครื่องมือ (tool) ที่ใชในการติดตอสื่อสาร แตสําหรับการเรียนเนนรูปแบบโดยไมใชกิจกรรมการ
สื่อสารนั้น ผูเรียนไมไดเรียนภาษาเพื่อใชสื่อสารแตจะเรียนเพียงเพื่อการเรียนรูเทานั้น
ในการเรียนภาษานอกจากไวยากรณแลว คําศัพทถือเปนองคประกอบสําคัญของ
การสื่อสาร การใชภาษาจะไมสามารถเกิดขึ้นไดหากไมมีคําศัพท ดังที่ Wilkins (1972, น. 111) ได
กลาววา “หากปราศจากไวยากรณ การสื่อความยังอาจเกิดขึ้นไดบาง แตถาปราศจากคําศัพทแลว
การสื่อความก็มิอาจเกิดขึ้นไดเลย” (“Without grammar very little can be conveyed, without
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vocabulary nothing can be conveyed.”) ดังนั้นผูเรียนภาษาควรมีความรูคําศัพทเปนอยางดีจึงจะ
สามารถเรียนภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ (Schmitt, 2010) ความคิดเห็นดังกลาวนี้ยังสอดคลองกับ
ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางคําศัพทและทักษะดานภาษาตางๆในระดับสูงของ Alderson
(2005) วาคําศัพทมีความสัมพันธกับทักษะการอานที่ระดับ .64 การฟงที่ระดับ .61-.65 การเขียนที่
ระดับ .70-.79 และสัมพันธกับไวยากรณที่ระดับ .64 ซึ่งหากผูเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง
หรือภาษาตางประเทศรูจักคําศัพทที่มีรากศัพทเดียวกัน (word families) 8,000-9,000 คํา ก็จะ
สามารถอานสิ่งพิมพตางๆไดโดยไมมีปญหาดานคําศัพท แตกระนั้นการรูคําศัพทในปริมาณมากได
จําเปนตองอาศัยการเรียนเปนระยะเวลานานจึงจะสามารถรูจักคําศัพทตางๆไดเทียบเทากับเจาของ
ภาษา การเรี ย นคํ า ศั พ ท จึ ง เป น สิ่ ง จํ า เป น สํ า หรั บ ผู เ รี ย นภาษาอั ง กฤษเป น ภาษาที่ ส องหรื อ
ภาษาตางประเทศ ซึ่ง Schmitt (2010) ไดเสนอวาการสอนคําศัพทอยางจริงจัง (explicit learning)
ผานตัวปอนทางภาษา (language input) ที่หลากหลายจํา เปนตอการเรีย นคําศัพ ทข องผูเรีย น
ภาษาตางประเทศ
นอกจากนี้ความรูคําศัพทเปนปจจัยอยางหนึ่งที่สงผลตอความสามารถในการอาน
ของผูเรียน (Alderson, 1984; Laufer, 1991) โดยเฉพาะผูเรียนสาขาเฉพาะทาง เชน สาขาธุรกิจ
พยาบาลศาสตร หรือ เกษตรกรรม ซึ่งมีความจําเปนตองอานภาษาอังกฤษที่มีคําศัพทเชิงวิชาการ
หรือคําศัพทเฉพาะทางตางๆ ผูเรียนดังกลาวจึงควรไดรับการสอนคําศัพทในการเรียนภาษาอังกฤษ
เพื่อเตรียมพรอมสูการเรียนที่เกี่ยวของกับสาขาของตนเอง ทั้งนี้การเรียนรูภาษาอังกฤษทางวิชาการ
(English for Academic Purposes) ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ (English for Specific
Purposes) หรือ ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (English for Science and
Technology) เหลานี้ จะชวยใหผูเรียนสามารถอานภาษาอังกฤษเฉพาะทางที่มีคําศัพทเชิงวิชาการ
หรือคําศัพทเฉพาะทางตางๆอยูไดดีขึ้น Nation และ Waring (1997) ไดแสดงทรรศนะเกี่ยวกับ
ความสํา คัญของคําศัพ ทไววา ผูเรียนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุป ระสงคเฉพาะควรรูคําศัพ ทจํา นวน
2,000 คําแรกในรายการคําศัพทของ General Service List หรือ GSL (West, 1953) และอีก 570
กลุมคําในรายการคําศัพทของ Academic Word List หรือ AWL (Coxhead, 2000)
จากแนวคิดขางตนสามารถอนุมานไดวา คําศัพททั้ง 2,570 คํามีความสําคัญตอ
ผูเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะซึ่งจะตองรูคําศัพทพื้นฐานใหดีเสียกอน จึงจะ
สามารถเรีย นรูคํา ศัพ ทที่ใชเฉพาะทางหรือเชิง วิชาการไดใ นลําดับถัดไปเพื่อนํา ไปสูก ารเรียนรู
เนื้อหาตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ แตยังมีงานวิจัยที่พบวานักศึกษาไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเฉพาะ
ทางหรือภาษาอังกฤษเชิงวิชาการยังมีปญหาดานการอานอยูมาก ดวยสาเหตุนี้ผูเรียนจึงควรไดรับ
การพัฒนาความรูดานคําศัพทภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการหรือเฉพาะทาง
ไดอยางมีประสิทธิภาพ (Prapphal, 2001; Sagarik, 1978; Srisa-arn, 1998)
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Nation (1990) จําแนกความรูคําศัพทที่ผูเรียนตองมีไว 8 ประเภท คือ 1) การใช
คําศัพทในภาษาพูด (spoken form) เปนความรูในการออกเสียงคําศัพท 2) การใชคําศัพทในภาษา
เขียน (written form) คือความรูในการสะกดคํา 3) การใชคําศัพทตามหลักไวยากรณ (grammatical
patterns) หมายถึงความเขาใจในการนําคําศัพทไปใชใหถูกตองตามหลักไวยากรณ 4) การใชคํา
ปรากฏรวม (collocations) คือความรูวาคําศัพทใดตองใชรวมกับคําใด หรือ เปนคําที่ปรากฏรวมกัน
5) ความถี่ของคําศัพท (frequency) หมายถึงรูวาคําศัพทนั้นๆมักพบบอยในบริบทใดและอยางไร 6)
ความเหมาะสมในการใชคําศัพท (appropriateness) หมายถึงความรูวาควรใชคําศัพทใดในบริบทใด
อยางไร 7) ความหมาย (meaning) เปนการรูความหมายของคําศัพทและสิ่งที่คําศัพทสื่อถึง 8)
ความสัมพันธของคําศัพท (associations) คือ ความรูวาคําศัพทที่พบเกี่ยวของกันกับคําศัพทอื่นหรือ
สามารถนํามาใชแทนกันได นอกจากนี้ความรูดานคําศัพทยังสามารถแบงไดเปน 2 ประเภทหลัก
คือ 1) ความรูคําศัพทเชิงรับ (receptive knowledge) เปนความสามารถในการเขาใจคําศัพทเมื่อได
ยิน หรือ มองเห็น ความรูนี้เปนขั้นตอนแรกของการเรียนรูคําศัพท 2) ความรูในการนําคําศัพทไปใช
หรือความรูคําศัพทเชิงสราง (productive knowledge) ความรูนี้พัฒนามาจากความรูคําศัพทเชิงรับ
นั่นเอง ซึ่งความรูนี้จะเกิดขึ้นเมื่อผูเรียนสามารถนําคํา ศัพทไปใชในการเขียนหรือพูด (Schmitt,
2010) ซึ่ง Melka (1997) ไดชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรูคําศัพททั้งสองประเภทไววาเปนความรูที่มี
ความเกี่ยวเนื่องกัน กลาวคือ ความรูคําศัพทที่ผูเรียนไดรับจะคอยๆเปลี่ยนจากความรูเชิงรับมาเปน
ความรูเชิงสรางในภายหลัง
โดยทั่วไปแลวแนวคิดเกี่ยวกับ การสอนโดยเนนรูปแบบในระยะแรกๆนั้นเปน
แนวคิดที่นําไปใชสอนไวยากรณ ตอมาจึงไดมีการนําแนวคิดดังกลาวมาประยุกตใชในการสอน
คําศัพท (Laufer, 2005; 2006) ซึ่งนักวิชาการเชื่อวาวิธีการสอนนี้จะสงผลตอการเรียนรูและการ
จดจําคําศัพทของผูเรียน และตัวภาษา (linguistic elements) ที่เดิมหมายถึงไวยากรณนั้น ภายหลังจึง
ครอบคลุ ม คํ า ศั พ ท ดวย การสอนคํา ศั พ ทเน นรูป แบบผา นกิจ กรรมการสื่ อสารจึง หมายถึ ง การ
สอดแทรกการสอนคําศัพทในระหวางที่ผูเรียนทํากิจกรรมเพื่อการสื่อสาร สวนการสอนคําศัพท
เนนรูปแบบโดยไมใชกิจกรรมการสื่อสาร สามารถทําไดโดยกําหนดใหผูเรียนทําแบบฝกหัดหรือ
กิจกรรมที่มุงเนนใหผูเรียนเรียนรูคําศัพทเปนเปาหมายหลัก ซึ่งการสอนรูปแบบที่สองนี้อาจเรียกได
วาเปนการสอนคําศัพทเนนรูปแบบโดยใชแบบฝกคําศัพท
มีงานวิจัยจํานวนมากที่ศึกษาวิธีการสอนคําศัพทที่สอดคลองกับรูปแบบการสอน
ทั้งสองประเภท ซึ่งการสอนที่มีลักษณะใกลเคียงกันกับการสอนคําศัพทเนนรูปแบบผานกิจกรรม
การสื่อสาร (Oxford & Crookall, 1990; Oxford & Scarcella, 1994; Shen, 2003) ไดแก การสอน
คําศัพทจากบริบท (contextualizing) ซึ่งเปนการสอนคําศัพทจากบริบทการสื่อสาร คือ การฟง การ
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พู ด การอ า น และการเขี ย น และการสอนคํ า ศั พ ท แ บบไม รู ตั ว (implicit) หรื อ แบบบั ง เอิ ญ
(incidental) การสอนรู ป แบบนี้ ผูเรีย นจะเกิดการซึม ซับ ความรูคํา ศั พ ทจากการทํา กิจกรรมหรื อ
ชิ้นงานที่มีคําศัพทเปาหมายประกอบอยูโดยที่ผูเรียนไมไดตั้งเปาหมายวาจะตองเรียนรูคําศัพทนั้นๆ
ตัวอยางเชน การสอนอนุมานความหมายของคําศัพทจากบริบทที่พบจากการอาน (Amirian &
Momeni, 2012) การสอนคําศัพทจากการฟงบรรยายเชิงวิชาการ (Vidal, 2003) และการสอนคําศัพท
จากการอานเชิงกวาง (extensive reading) (Horst, Cobb & Meara, 1998) เปนตน สวนวิธีการที่
สอดคลองกับการสอนคําศัพทเนนรูปแบบโดยใชแบบฝกคําศัพท (Oxford & Crookall, 1990;
Oxford & Scarcella, 1994; Shen, 2003) ไดแก การสอนคําศัพทที่ไมอิงบริบทการสื่อสาร
(decontextualizing) เปนการสอนคําศัพทจากการทํากิจกรรมหรือแบบฝกหัดที่เนนคําศัพทเปาหมาย
โดยไมใชกิจกรรมเพื่อการสื่อสารเขามาเกี่ยวของ เชน การสอนโดยใชรายการคําศัพท (word list)
พรอมความหมายในภาษาแม (Prince, 1996) และ การสอนคําศัพทจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนคําศัพทที่เนนใหผูเรียนเรียนรูองคประกอบของคําศัพท เชน ตัวสะกด และ หนาที่ของคําใน
ประโยค เปนตน (Groot, 2000)
การสอนคําศัพทเนนรูปแบบผานกิจกรรมการสื่อสารและการสอนคําศัพทเนน
รูปแบบโดยใชแบบฝกคําศัพทนั้นตางก็มีวิธีการสอนที่แตกตางกันออกไป อยางไรก็ตามนักวิชาการ
หลายทาน (Ellis et al., 2002 อางอิงใน Doughty & Varela, 1998; Lightbown & Spada, 1990;
VanPatten, 1990) เห็ น พ อ งต อ งกั น ว า วิ ธี ก ารสอนเน นรู ป แบบผ า นกิ จ กรรมการสื่ อ สารมี
ประสิทธิภาพในการสอนภาษามากกวา เนื่องจากเปนการเรียนรูผานบริบทและเปนความเขาใจที่
เกิดจากบริ บ ท ซึ่ ง จะนํ า ไปสู ก ารเรีย นรู ภาษาไดอ ยา งแทจริ ง และสามารถนํา ภาษาไปใช ไ ดใ น
ชีวิตประจําวัน อีกทั้งยังมองวาวิธีการสอนเนนรูปแบบโดยใชแบบฝกคําศัพทนั้นเปนวิธีการสอนที่
ลาสมัย แตในทางกลับกันก็มีนักวิชาการอีกกลุมหนึ่งที่ยังคงเชื่อวาวิธีการสอนที่มุงเนนการสอน
คํ า ศั พ ท โ ดยไม ใ ช กิ จ กรรมการสื่ อ สารยั ง คงเป น ประโยชน ต อ การเรี ย นรู คํ า ศั พ ท ข องผู เ รี ย น
โดยเฉพาะผูเรียนระดับมัธยมปลาย (Jahangard, 2010; Laufer, 2006; Laufer & Rozovski-Roitblat,
2011)
Laufer (2006) เปนผูริเริ่มศึกษาเปรียบเทียบการเรียนรูคําศัพทดวยวิธีการสอนเนน
รูปแบบผานกิจกรรมการสื่อสารและการสอนเนนรูปแบบโดยใชแบบฝกคําศัพท โดยพบวากลุมที่
เรียนรูแบบเนนรูปแบบโดยใชแบบฝกคําศัพทสามารถจดจําคําศัพทไดดีกวา และยังอธิบายเพิ่มเติม
วาการเรียนรูแบบเนนรูปแบบโดยใชแบบฝกคําศัพทนั้นยังจําเปนตอการเรียนรูคําศัพทในบริบทการ
เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองและภาษาตางประเทศ เพราะเปนวิธีการสอนที่ชวยใหผูเรียน
ภาษาต างประเทศเรี ยนรู คํา ศั พท จากตัวปอน (input) ที่หลากหลายในบริบ ทของการเรีย นรูข อง
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เจาของภาษาซึ่งมีความจําเปนตอการเรียนภาษาตางประเทศเปนอยางมาก จึงสรุปไดวาแมวิธีการ
เรียนรูโดยใชแบบฝกคําศัพทนั้นจะเปนกระบวนการที่คอนขางลาสมัย แตในทางกลับกันวิธีการ
สอนนี้ยังคงเปนประโยชนตอการเรียนรูคําศัพทของผูเรียนที่ครูผูสอนไมควรมองขาม
นอกจากการสอนคําศัพทเนนรูปแบบโดยใชแบบฝกคําศัพทจะเปนประโยชนตอ
การจดจํ า คํ า ศั พ ท ข องผู เ รี ย นแล ว การสั ง เกตยั ง เป น วิ ธี ก ารหนึ่ ง ที่ สํ า คั ญ ต อ การเรี ย นรู คํ า ศั พ ท
Schmidt (2001, น. 30) กลาววา “มนุษยจะเรียนรูในสิ่งที่พวกเขาสนใจ แตสําหรับสิ่งที่ไมสนใจ
พวกเขาจะเรียนรูไดเพียงเล็กนอยเทานั้น” (People learn about the things that they attend to and do
not learn much about the things they do not attend to.) ความคิดเห็นดังกลาวชี้ใหเห็นถึงบทบาท
สําคัญของการสังเกตที่มีตอกลไกในการเรียนภาษา และแนวคิดที่ใหความสําคัญกับการสังเกต คือ
สมมติฐานการสังเกต (Noticing Hypothesis) Ellis (1997) เสนอวา หากผูเรียนโดยใชกระบวนการ
สังเกตแลวก็จะสามารถเรียนรูภาษาได เพราะกระบวนการสังเกตจะชวยเปลี่ยนตัวปอนทางภาษา
(language input) ที่ผูเรียนไดรับใหกลายเปนความรู (intake) ตอไป ซึ่งผูเรียนตองอาศัยหลักการ
สําคัญในการสังเกต 3 ประการ คือ 1) จะตองมีการสังเกตตัวปอน 2) เปรียบเทียบตัวปอนที่ไดรับกับ
ความรูที่มีอยู 3) สามารถพัฒนาความรูนั้นใหอยูในความจําระยะยาวได และจากการศึกษาเกี่ยวกับ
การใชสมมติฐานการสังเกต นักวิจัยสวนใหญยืนยันวากระบวนการสังเกตมีประโยชนตอการเรียนรู
คําศัพทเปาหมายของผูเรียน (Paribakht & Wesche, 1997; Soleimani & Najafi, 2012; White, 1998;
Yanguas, 2009)
จากสมมติฐานการสังเกตทําใหเห็นวาการสังเกตเกิดขึ้นจากการที่ผูเรียนรับเอาตัว
ปอนเขามารวมกับระบบความจํา ซึ่ง Schmit (1990 อางถึงใน Cross, 2002) ไดเสนอปจจัยอื่นๆที่จะ
ส ง ผลต อ การสั ง เกตได เ ช น กั น เช น การสร า งตั ว ป อ นให มี ลั ก ษณะที่ ส ะดุ ด ตา (visual input
enhancement) วิ ธี ก ารนี้ เ ป น การเพิ่ ม ลั ก ษณะเด น ให กั บ คํ า ศั พ ท เ ป า หมายที่ เ รี ย นผ า นวิ ธี ก าร
จั ด รู ป แบบต า งๆ เช น การทํ า ตั วอั ก ษรหนา การใช ตัว อั ก ษรพิ ม พ ใ หญ การขี ด เส น ใต เป น ต น
(Doughty & Williams, 1998) การเพิ่มลักษณะเดนนี้จะชวยใหผูเรียนสังเกตคําศัพทเปาหมายได
ชัดเจนขึ้น นอกจากนี้ความถี่ในการเรียนคําศัพท (Folse, 2006) ก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่จะสงผลตอ
การสังเกตไดเชนกัน ซึ่งวิธีการนี้นับวาเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดเห็นคําศัพทซ้ําๆ จากตัวปอน
ที่หลากหลาย Brown et al. (2008) ไดเสนอจํานวนความถี่ในการเรียนคําศัพทที่เหมาะสมวา ผูเรียน
ควรเรียนคําศัพทแตละคําไมนอยไปกวา 7-9 ครั้งตอคําจึงจะสามารถเรียนรูคําศัพทและมีความ
คงทนของความรู คํ าศั พ ทไ ด จึ ง กลา วโดยสรุป ไดวา การสัง เกตคํา ศัพ ทเปา หมาย และการสรา ง
ลักษณะคําศัพทใหสะดุดตา รวมถึงความถี่ในการเรียนคําศัพทที่เหมาะสมจะสงผลตอการเรียนรู
คําศัพทของผูเรียนในทางที่ดีขึ้น
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จากความสําคัญของคําศัพทที่มีตอผูเรียนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะหรือ
เชิงวิชาการ ประโยชนของการสอนคําศัพทเนนรูปแบบโดยใชแบบฝกคําศัพทที่ชวยใหผูเรียนจํา
คําศัพทได ความจําเปนในการสังเกตคําศัพทเปาหมายจากสมมติฐานการสังเกต การสรางลักษณะ
คําศัพทใหสะดุดตาและความถี่ในการเรียนคําศัพทที่เหมาะสม รวมถึงปญหาที่ผูเรียนภาษาอังกฤษ
เพื่อวัตถุประสงคเฉพาะมีความรูคําศัพทพื้นฐานนอยกวา 2,000 คํา ผูวิจัยจึงเห็นวาวิธีการสอน
คําศัพทเนนรูปแบบโดยใชแบบฝกคําศัพทที่เพิ่มการเนนคําศัพทใหสะดุดตาและกําหนดความถี่ที่
เหมาะสมในการเรี ย นคํ า ศั พ ท จะชวยพัฒนาความรูดา นคํา ศัพ ทเบื้องตนใหแกนัก ศึก ษาเพื่อให
สามารถอ า นตํ า ราหรื อสิ่ง พิ ม พ เป นภาษาอัง กฤษได รวมทั้ง ยัง สามารถนํา ความรูที่ไ ดรับ ไปใช
ประโยชนในการเรียนภาษาอังกฤษได

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย นรู คํ า ศั พ ท ทั้ ง ความรู เ ชิ ง รั บ และเชิ งสร า งของนั ก ศึ ก ษากลุ ม ตั วอย า งที่มี ค วามสามารถทาง
ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานสูงและต่ําหลังผานการเรียนคําศัพทเนนรูปแบบโดยใชแบบฝกคําศัพท
และศึกษาความคงทนดานความรูคําศัพทของกลุมตัวอยางทั้งสองกลุม รวมทั้งศึกษาปจจัยที่สงผล
ตอความสามารถในการเรียนคําศัพทของกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมโดยใชวิธีการสอนดังกลาว ผล
การศึกษาครั้งนี้สามารถใชสนับสนุนผลการวิจัยที่ใชวิธีการสอนคําศัพทเนนรูปแบบโดยใชแบบฝก
คําศัพทวาสามารถพัฒนาความรูคําศัพทของนักศึกษาไดโดยเฉพาะอยางยิ่งความรูคําศัพทในเชิงรับ
และยั ง ทํ า ให ค รู ผู ส อนด า นคํ า ศั พ ท รู ว า กิ จ กรรมการเรี ย นคํ า ศั พ ท แ ละป จ จั ย ใดที่ ส ง ผลต อ
ความสามารถในการเรียนคําศัพทเนนรูปแบบโดยใชแบบฝกคําศัพท เพื่อที่จะนําผลลัพธดังกลาวไป
ปรับใชในการเรียนการสอนคําศัพทตอไป งานวิจัยนี้มุงตอบคําถามวิจัยดังตอไปนี้
2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูคําศัพททั้งความรูเชิงรับและเชิงสรางของนักศึกษา
กลุมตัวอยางที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานสูงและต่ําหลังผานการเรียนคําศัพท
เนนรูปแบบโดยใชแบบฝกคําศัพทมีความแตกตางกันหรือไม อยางไร
2.2 ความคงทนดานความรูคําศัพทของกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมตางกันหรือไม
อยางไร
2.3 ปจจัยใดบางที่สงผลตอความสามารถในการเรียนคําศัพทเนนรูปแบบโดยใช
แบบฝกคําศัพทของกลุมตัวอยางทั้งสองกลุม
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3. วิธีดําเนินการวิจัย
3.1 กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางในงานวิจัยนี้เปนกลุมตัวอยางที่ไดจากการสุมตัวอยางแบบเจาะจง
(purposive sampling) กลาวคือ เปนนักศึกษาชั้นปที่ 3 และ 4 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตหาดใหญ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2556 เปนวิชาเลือก ซึ่งมีนักศึกษาทั้งหมดจํานวน 56 คน นักศึกษาเหลานี้ผานการเรียนวิชาบังคับ
พื้นฐานภาษาอังกฤษ 2 วิชาแลว ซึ่งอาจกลาวไดวานักศึกษามีความสามารถทางภาษาอังกฤษที่
ใกลเคียงกัน แตเพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับความสามารถเบื้องตนของกลุมตัวอยางกอนเรียน ผูวิจัยจึง
จัดใหมีการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยใชแบบทดสอบวัดระดับความสามารถ
ภาษาอังกฤษของสํานักพิมพ Cengage Learning (Chase, 2011) แบบทดสอบชุดนี้เปนแบบปรนัย 3
ตัวเลือก จํานวน 50 ขอ โดยเนื้อหาที่ใชทดสอบจะวัดความรูไวยากรณพื้นฐาน เชน การใชคํากริยา
ไดถูกตองตาม tenses การใช gerund การใช verb to be การใช pronouns เปนตน นอกจากนี้ยังมีการ
วัดความรูคําศัพทพื้นฐานและการตีความประโยค (ดูแบบทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษใน
ภาคผนวก ก) คะแนนจากแบบทดสอบสามารถทําใหทราบระดับของผูเรียน 5 ระดับ ดังนี้
< 20
20-29
30-39
40-45
> 46

เทียบไดกับ
เทียบไดกับ
เทียบไดกับ
เทียบไดกับ
เทียบไดกับ

elementary
pre-intermediate
intermediate
advanced
very advanced

คะแนนที่ไดจากการทดสอบพบวามีนักศึกษา 2 กลุม คือ 1) นักศึกษา 25 คน ได
คะแนนต่ํากวา 20 ซึ่งอยูในระดับ elementary คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษากลุมนี้คือ 13.08 และ 2)
นักศึกษา 31 คน ที่ไดคะแนนตั้งแต 20-29 ซึ่งเปนระดับ pre-intermediate นักศึกษากลุมนี้มีคะแนน
เฉลี่ ย 24.84 แตเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการทดลองสอนและการสอบหลังการสอน พบวาเหลือ
นักศึกษาเพียง 39 คนที่มีคะแนนสอบครบทั้งสองครั้ง ซึ่งเมื่อแยกตามแบบทดสอบวัดระดับ
ความสามารถภาษาอังกฤษขางตน มีนักศึกษา 20 คนที่อยูในกลุมที่มีคะแนนต่ํากวา 20 เมื่อหา
คะแนนเฉลี่ยใหมพบวานักศึกษากลุมนี้มีคะแนนเฉลี่ย 14.4 และมีนักศึกษาที่อยูในระดับคะแนน
20-29 เพียง 19 คน โดยคะแนนเฉลี่ยใหมของนักศึกษากลุมนี้คือ 26.6 เมื่อคํานวณความตางของ
คะแนนเฉลี่ยทั้งสองกลุมโดยใช t-test พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ 0.00 ดังนั้นในงานวิจัยนี้

8
จึงจัดใหกลุมตัวอยางมี 2 ระดับความสามารถคือ กลุมแรกเปนกลุมที่มีความสามารถพื้นฐานต่ําและ
กลุมที่สองเปนกลุมที่มีความสามารถพื้นฐานสูง
3.2 คําศัพทเปาหมาย
คําศัพทเปาหมายที่ใชในงานวิจัยนี้ไดมาจากคําศัพทที่กลุมตัวอยางคัดเลือกจาก
บทคัดยอและขาวที่เกี่ยวกับวิจัยดานการเกษตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซึ่งนักศึกษาแตละคน
ตองอานและเลือกเฉพาะคําศัพทที่อยูใน 2000 คําพื้นฐานของ General Service List โดยตรวจสอบ
คําศัพทกับโปรแกรม Lextutor (http://www.lextutor.ca/vp/eng/) ในเบื้องตนมีคําศัพททั้งหมด 310
คําที่นักศึกษาระบุวาเปนคําศัพทที่ตนไมรูความหมาย จากนั้นผูวิจัยไดนําคําศัพทเหลานั้นมาหาคําที่
ซ้ํากัน ไดคําศัพทเปาหมาย 100 คํา ไดแก คํานาม 30 คํา คํากริยา 29 คํา คําคุณศัพท 24 คํา คํากริยา
วิเศษณ 10 คํา และคําบุพบท 7 คํา และนําคําศัพททั้งหมดไปสรางแผนการสอนคําศัพทเนนรูปแบบ
โดยใชแบบฝกคําศัพท (ดูคําศัพทเปาหมายในภาคผนวก ข)
3.3 แผนการสอน
แผนการสอนที่ใชในการศึกษาครั้งนี้มี 2 ชุด ชุดแรกเปนแผนปรับพื้นฐานความรู
ดานคําศัพทเพื่อใชสอน 4 ชั่วโมง และชุดที่สองคือแผนการสอนคําศัพทเนนรูปแบบโดยใชแบบฝก
คําศัพท 15 ชั่วโมง แผนการสอนทั้งหมดใชสอนกอนที่กลุมตัวอยางจะเรียนวิธีการอานบทคัดยอ
และขาวของรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการสอนเฉพาะสวนของ
คําศัพท แผนการสอนทั้งหมดมีรายละเอียดดังตอไปนี้
3.3.1 แผนปรับพื้นฐานความรูดานคําศัพท
กอนทําการทดลองสอนคําศัพทเนนรูปแบบโดยใชแบบฝกคําศัพท ผูวิจัยไดทํา
การปรับพื้นฐานใหกับกลุมตัวอยาง โดยใชแผนการสอนทั้งหมด 4 แผน ประกอบดวย 1) verbs and
nouns 2) adjectives 3) adverbs 4) prefixes and suffixes เพื่อปูพื้นฐานคําศัพทกอนการเรียนคําศัพท
เนื้อหาที่ผูวิจัยเลือกมาดังกลาวจะชวยใหกลุมตัวอยางสามารถแยกแยะประเภทของคําศัพทที่พบ
บอยและเขาใจความหมายและประเภทคําศัพทจาก prefix และ suffix ที่พบในเบื้องตนได ใน
แผนการสอนชุดนี้ผูวิจัยไดมีการอธิบายถึงลักษณะคําศัพทแตละประเภท ประกอบกับ ชี้ใหเห็น
ตัวอยางการใชคําศัพทประเภทนั้นๆ และมีแบบฝกหัดเพื่อฝกฝนการใชคําศัพทหลังเรียนเสร็จแตละ
บทเรียนดวย เชน การหาคํานามในประโยค การแตงประโยคจากคําคุณศัพทที่กําหนดให การจับคู
prefix และ suffix กับความหมายที่ถูกตอง
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3.3.2 แผนการสอนคําศัพทเนนรูปแบบโดยใชแบบฝกคําศัพท
ผู วิจัย ได แบ ง คํา ศั พ ทเป า หมาย 100 คํ า ออกเป น 10 ชุ ด ชุ ดละ 10 คํ า ซึ่ ง
ประกอบ ดวยคําศัพทครบทั้ง 5 ประเภทเพื่อนําคําศัพทดังกลาวมาสรางแผนการสอน 15 แผน
(ดูคําศัพทเปาหมายของแตละบทเรียนในภาคผนวก ค) คือ 1) แผนการสอนคําศัพทเนนรูปแบบโดย
ใชแบบฝกคําศัพท 10 แผน ในแผนการสอนนี้จะเนนใหกลุมตัวอยางไดทํากิจกรรมการเรียนเนน
รูปแบบโดยใชแบบฝกคําศัพทในเชิงรับ เชน การดูรายการคําศัพท การอานบัตรคําศัพท การจับคู
คําศัพทกับความหมาย การเขียนตามคําบอก อักษรไขว 2) แผนการทบทวนคําศัพทเนนรูปแบบโดย
ใชแบบฝกคําศัพท 5 แผน แผนการสอนนี้เนนใหกลุมตัวอยางไดเรียนรูคําศัพทในเชิงสราง ซึ่งใช
หลังสอนคําศัพทเสร็จทุกๆสองชุดโดยการทบทวนคําศัพท 20 คําที่สอนไปแลว และจะมุงใหกลุม
ตัวอยางนําคําศัพทไปเติมลงในชองวางในประโยคที่กําหนดให นอกจากนี้ในแผนการสอนทั้งสอง
ประเภทจะเนนใหผูเรียนเห็นคําศัพทเปาหมายอยางชัดเจนโดยการใชสีและตัวหนาในการนําเสนอ
คําศั พท เป าหมายรวมถึง การเฉลยคําตอบทุก ครั้ง และยัง ออกแบบแผนการสอนโดยกํา หนดให
ผูเรียนไดเรียนคําศัพทแตละคํา 8-9 ครั้ง (ดูตัวอยางแผนการสอนในภาคผนวก ง)
3.4 เครื่องมือในการวิจัย
3.4.1 แบบทดสอบ
แบบทดสอบที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก และใชสําหรับ
การทดสอบหลัง การสอนทั นที และการทดสอบความคงทนดา นความรูคํ าศั พทหลังการสอน 4
สัปดาห ขอสอบมีทั้งหมด 2 ตอน ใชทดสอบคําศัพทเปาหมายทั้งหมด 100 คํา ตอนที่ 1 เปนการวัด
ความรูคําศัพทในเชิงสราง 100 ขอ โดยเลือกคําศัพทจากตัวเลือกเพื่อใหเติมลงในชองวางของแตละ
ประโยคไดอยางถูกตอง แบบทดสอบนี้ผูวิจัยไดปรับปรุงรูปแบบขอสอบมาจาก Schmitt และ
McCarthy (1997) สวนตอนที่ 2 เปนการวัดความรูคําศัพทเชิงรับ 100 ขอ โดยการเลือกคําศัพท
ภาษาอังกฤษที่สอดคลองกับความหมายภาษาไทยที่กําหนดแตละขอ (Nation, 2008) ตัวอยางของ
ขอสอบมีดังตอไปนี้
ความรูเชิงสราง
1) The results of his research ___________ our original theory.
a. integrate b. prevent
c. produce
d. support
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ความรูเชิงรับ
1) ปริมาณ, จํานวน
a. amount b. effort

c. influence

d. damage

ในขั้ น ตอนการทดลองข อ สอบและหาความเชื่ อ มั่ น ของข อ สอบ ผู วิ จั ย นํ า
ขอสอบไปปรึกษาผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตองของภาษาอังกฤษและการเลือกใช
คําศัพทใหเหมาะสมของขอสอบ และแกไขตามคําแนะนํา กลาวคือ ในตอนที่ 1 แกไขคําศัพทใน
ประโยคใหงายขึ้นโดยใชคําศัพทพื้นฐานที่อยูใน General Service List และปรับตัวเลือกใหเปน
คําศัพทที่สอดคลองกันมากขึ้น เชน ปรับตัวเลือกใหเปนคํากริยาทั้งหมดเพื่อความสมเหตุสมผลของ
คําตอบ สวนในตอนที่ 2 แกไขความหมายของคําศัพทใหถูกตองและปรับตัวเลือกใหเหมาะสม โดย
ไมใชคําศัพทซ้ําๆกันมากเกินไปในขอที่ถูกจัดอยูใกลกัน ซึ่งขอสอบมีคาความเชื่อมั่น Cronbach
เทากับ 0.95 ถือวาเปนขอสอบที่มีคุณภาพ และนําไปใชกับกลุมตัวอยางได ทั้งนี้ผูวิจัยจัดใหกลุม
ตัวอยางทําแบบทดสอบความรูคําศัพทเชิงสรางกอนความรูเชิงรับเพื่อหลีกเลี่ยงการนําความรูจาก
แบบทดสอบไปใชกับอีกแบบทดสอบหนึ่ง (order effect) (ดูแบบทดสอบในภาคผนวก จ)
3.4.2 แบบสอบถาม
หลั ง การทดสอบความคงทนดา นความรูคํา ศัพ ทข องกลุม ตัวอยา ง ผูวิจัย ใช
แบบสอบถาม 22 ขอ เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการเรียนรูคําศัพทเนนรูปแบบโดย
ใช แบบฝ กคํ าศั พท ของกลุม ตัวอยาง คํ าถามที่ใ ชใ นแบบสอบถามนี้เปนคํา ถามปลายปด (closeended question) โดยใชระดับการวัดแบบประมาณคา (rating scale) 4 ระดับความคิดเห็น ไดแก 4 =
เห็นดวยมากที่สุด, 3 = เห็นดวยมาก, 2 = เห็นดวยนอย, 1 = ไมเห็นดวยอยางยิ่ง แบบสอบถามแบง
ออกเปนสองสวน คือ สวนแรกจํานวน 12 ขอ สอบถามเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนคําศัพทเนน
รูป แบบโดยใช แบบฝ กคํ า ศัพ ท ที่ชวยพัฒนาความรูคํา ศัพ ทของกลุม ตัวอยา ง คํา ถามสวนที่ส อง
จํานวน 10 ขอ ซึ่งเปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยตางๆที่สงผลตอความสามารถในการเรียนคําศัพทครั้งนี้
ซึ่งผูวิจัยไดพิจารณาถึงปจจัยที่อาจสงผลตอการเรียนคําศัพทของกลุมตัวอยาง เชน การเนนคําศัพท
เปาหมายใหสังเกตไดงายขึ้น ความหลากหลายของกิจกรรมการเรียนคําศัพท จํานวนคําศัพทที่เรียน
ในแตละครั้ง เวลาในการเรียนคําศัพท ความยากงายของประโยคที่ยกตัวอยางการใชคําศัพท จํานวน
ครั้ง ในการทบทวนคํ า ศั พ ท และการรูความหมายคํา ศัพ ทและเขา ใจไวยากรณที่ใ ช ป ระโยค (ดู
แบบสอบถามในภาคผนวก ฉ)
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3.4.3 แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง
นอกจากแบบสอบถามแลว งานวิจัยฉบับนี้ยังใชการสัมภาษณกึ่งโครงสราง
เพื่อเก็บขอมูลเชิงลึกโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความเห็นของนักศึกษาตอการเรียนคําศัพทและ
กิจกรรมที่ใชในการเรียนคําศัพทครั้งนี้ ทั้งในประเด็นที่เกี่ยวของกับปจจัยที่สงผลตอความสามารถ
ในการเรีย นรูคําศัพ ท เชน การเนนคําศัพ ทใ หสะดุดตา ซึ่งคําถามที่ใชก ารสัมภาษณเปนคํา ถาม
ปลายเปด (open-ended question) มีทั้งหมด 8 คําถาม ในการสัมภาษณผูวิจัยคัดเลือกนักศึกษาที่มี
คะแนนสอบหลังการสอนทันทีและความคงทนสูงที่สุดจํานวน 5 คนแรก และต่ําที่สุดจํานวน 5 คน
สุดทาย ซึ่งตรงกับกลุมความสามารถที่แบงไว คือ นักศึกษาที่มีคะแนนสอบสูงสุดอยูในกลุม
ตั ว อย า งที่ มี ค วามสามารถพื้ น ฐานสู ง และนั ก ศึ ก ษาที่ มี ค ะแนนสอบต่ํ า สุ ด อยู ใ นกลุ ม ที่ มี
ความสามารถพื้นฐานต่ํา โดยดําเนินการสัมภาษณหลังการสอนคําศัพทผานไป 4 สัปดาห ซึ่งผูวิจัย
สัมภาษณกลุมตัวอยางเปนกลุมตามความสามารถที่แบงไว และใชเวลาในการสัมภาษณกลุมละ 20
นาที โดยใชเครื่องบันทึกเสียงการสัมภาษณทั้งหมด หลังจากนั้นจึงนําเสียงที่บันทึกมาถอดความ
และสรุปประเด็นที่ไดจากการสัมภาษณ (ดูกรอบคําถามในการสัมภาษณกึ่งโครงสรางในภาคผนวก
ช)

4. ผลการศึกษาและการอภิปรายผล
4.1 ผลการศึกษา
จากการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยจะนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลของงานวิจัยดังหัวขอ
ตอไปนี้ คือ 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูคําศัพททั้งความรูเชิงรับและเชิงสรางของกลุมตัวอยางที่มี
ความสามารถพื้นฐานต่ําและสูงหลังผานการเรียนคําศัพทเนนรูปแบบโดยใชแบบฝกคําศัพท 2)
ความคงทนดานความรูคําศัพทของกลุมตัวอยางทั้งสองกลุม 3) ปจจัยที่สงผลตอความสามารถใน
การเรียนรูคําศัพทเนนรูปแบบโดยใชแบบฝกคําศัพทของกลุมตัวอยางทั้งสองกลุม 4) ความคิดเห็น
ของกลุมตัวอยางที่มีตอการเรียนคําศัพท
4.1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูคําศัพททั้งความรูเชิงรับและเชิงสราง
จากการวั ดผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นรูคํา ศัพ ทหลังผา นการสอนคํา ศัพ ทเนน
รูปแบบโดยใชแบบฝกคําศัพท และวิเคราะหคาความแตกตางโดยใชสถิติ paired sample t-test และ
ขนาดของผล (effect size) พบวาในภาพรวม (ตารางที่ 1) คะแนนทดสอบคําศัพทหลังการสอนทันที
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ของกลุมตัวอยางที่มีความสามารถพื้นฐานสูงสูงกวาคะแนนทดสอบคําศัพทหลังการสอนทันทีของ
กลุ มตัวอยางที่มีความสามารถพื้นฐานต่ํา ทั้ง ในความรูเชิง รับ และเชิ งสราง (รอยละ 78.74 และ
65.55) ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00* และมีคาขนาดผลในระดับ ‘ใหญ’
(1.25) หากสังเกตรายละเอียดในแตละประเภทความรูจะเห็นไดวาในความรูเชิงรับ กลุมตัวอยางทั้ง
สองกลุมสามารถจําคํานาม (รอยละ 94.39 และ 85.50) และคํากริยาไดดีที่สุด (รอยละ 93.83 และ
78.10) ซึ่งจะเห็นไดวาคะแนนของผูเรียนกลุมตัวอยางที่มีความสามารถพื้นฐานสูง (S.D. = 5.88
และ 7.67) จะเกาะกลุมกันมากกวาคะแนนของกลุมตัวอยางที่มีความสามารถพื้นฐานต่ํา (S.D. =
12.67 และ 15.43) แตประเภทของคําที่กลุมตัวอยางที่มีความสามารถพื้นฐานสูงจําไดนอยที่สุดคือ
คํากริยาวิเศษณ (รอยละ 83.16) ในขณะที่กลุมตัวอยางที่มีความสามารถพื้นฐานต่ําจําคําบุพบทได
นอยที่สุด (รอยละ 67.86) สวนดานความรูเชิงสรางนั้น ผูเรียนทั้งสองกลุมสามารถเรียนรูคําคุณศัพท
(รอยละ 71.71 และ 59.79) และคํานามไดดีที่สุด (รอยละ 69.12 และ 57.83) แตจะสังเกตไดวากลุม
ตัวอยางที่มีความสามารถพื้นฐานสูงเรียนรูคํากริยาไดนอยที่สุด (รอยละ 58.62) สวนกลุมตัวอยางที่
มีความสามารถพื้นฐานต่ํารูคําบุพบทไดนอยที่สุดเชนเดียวกับความรูเชิงรับ (รอยละ 46.43)
ตารางที่ 1 ผลการสอบหลังการสอนทันทีของกลุมตัวอยางทั้งสองกลุม

Sig.
Effect
t
df
(2Size
S.D.
S.D.
x
x
tailed)
คํานาม
94.39% 5.88 85.50% 12.67 -2.83 27.13 0.01* 1.09
คํากริยา
93.83% 7.67 78.10% 15.43 -4.06 28.17 0.00* 1.53
คําคุณศัพท
91.89% 7.79 73.75% 13.73 -5.11 30.39 0.00* 1.85
คํากริยาวิเศษณ
83.16% 12.5 68.50% 24.12 -2.4 28.82 0.02* 0.89
คําบุพบท
87.97% 14.49 67.86% 26.17 -2.99 29.95 0.01* 1.09
รวม
92.05% 6.8 77.60% 13.66 -4.15
37
0.00* 1.36
คํานาม
69.12% 15.59 57.83% 13.56 -2.42
37
0.02*
0.8
คํากริยา
58.62% 15.51 47.41% 16.48 -2.18
37
0.04* 0.72
คําคุณศัพท
71.71% 13.79 59.79% 13.54 -2.72
37
0.01* 0.89
คํากริยาวิเศษณ
60.53% 17.47 48.00% 18.52 -2.17
37
0.04* 0.71
คําบุพบท
63.16% 16.71 46.43% 23.12 -2.58
37
0.01* 0.85
รวม
65.42% 12.76 53.50% 12.48 -2.95
37
0.01* 0.97
รวมทั้งหมด
78.74% 9.14 65.55% 12.23 -3.8
0.00* 1.25
37
หมายเหตุ: กลุม A = กลุมตัวอยางที่มีความสามารถพื้นฐานสูง กลุม B = กลุมตัวอยางที่มีความสามารถพื้นฐานต่ํา
ความรูเชิงสราง

ความรูเชิงรับ

กลุม A

กลุม B
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4.1.2 ความคงทนดานความรูคําศัพทของกลุมตัวอยางทั้งสองกลุม
หลังการเรียนคําศัพทเนนรูปแบบโดยใชแบบฝกคําศัพท 4 สัปดาห ผูวิจัยได
ทดสอบความคงทนดานความรูคําศัพทของกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมโดยใชแบบทดสอบชุดเดิมอีก
ครั้ง และนําผลคะแนนของทั้งสองกลุมมาวิเคราะหความแตกตางกับคะแนนทดสอบหลังการสอน
ทันที ตารางที่ 2 แสดงการเปรี ย บเทีย บคะแนนหลัง การสอนทันทีและความคงทนดา นความรู
คําศัพทของกลุมตัวอยางที่มีความสามารถพื้นฐานสูง จะเห็นไดวาในภาพรวมคะแนนความคงทน
ของกลุมนี้ลดลงจากคะแนนทดสอบหลังการสอนทันทีอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ จากรอยละ
78.74 เหลือรอยละ 76.61 ซึ่งมีคาขนาดของผลในระดับ ‘กลาง’ (0.63) และเมื่อสังเกตในแตละ
ประเภทความรูคํ า ศั พ ท ก็พ บผลลัพ ธ เช นเดี ย วกัน กลา วคือ ภาพรวมความคงทนทั้ง ดานความรู
คําศัพทเชิงรับ (จากรอยละ92.05 เหลือรอยละ 89.37) และเชิงสราง (จากรอยละ 65.42 เหลือรอยละ
63.84) ลดลงจากคะแนนทดสอบหลัง การสอนทันทีอยา งไมมีนัย สํา คัญทางสถิติ เชนเดีย วกั น
อยางไรก็ตามพบคํากริยาวิเศษณในความรูเชิงสรางเพียงประเภทเดียวเทานั้นที่กลุมความสามารถ
พื้นฐานสูงมีคะแนนความคงทนลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.02 และมีคาขนาดผลในระดับ
‘ใหญ’ (1.21) โดยลดลงจากรอยละ 60.53 เหลือรอยละ 50.53
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ตารางที่ 2 ผลการสอบหลังการสอนทันทีและความคงทนดานความรูคําศัพทของกลุมตัวอยางที่มี
ความสามารถพื้นฐานสูง
หลังสอนทันที

ความรูเชิงสราง

ความรูเชิงรับ

กลุม A

ความคงทน

Sig.
t

df

(2-

Effect
Size

x

S.D.

x

S.D.

คํานาม

94.39%

5.88

91.23%

17.04

0.88

18

0.39

0.41

คํากริยา

93.83%

7.67

90.20%

14.00

1.53

18

0.14

0.72

คําคุณศัพท

91.89%

7.79

89.47%

10.05

1.29

18

0.21

0.61

คํากริยาวิเศษณ

83.16%

12.50

82.11%

13.57

0.36

18

0.73

0.17

คําบุพบท

87.97%

14.49

87.97%

15.98

0.00

18

1.00

0.00

รวม

92.05%

6.80

89.37%

12.82

1.16

18

0.26

0.55

คํานาม

69.12%

15.59

69.65%

16.96

-0.25

18

0.80

0.12

คํากริยา

58.62%

15.51

58.62%

18.21

0.00

18

1.00

0.00

คําคุณศัพท

71.71%

13.79

71.27%

16.60

0.15

18

0.88

0.07

คํากริยาวิเศษณ

60.53%

17.47

50.53%

17.15

2.57

18

0.02*

1.21

คําบุพบท

63.16%

16.71

54.14%

23.61

1.68

18

0.11

0.79

รวม

65.42%

12.76

63.84%

14.92

1.32

18

0.20

0.62

78.74%

9.14

76.61%

12.76

1.33

18

0.20

0.63

รวมทั้งหมด

tailed)

หมายเหตุ: กลุม A = กลุมตัวอยางที่มีความสามารถพื้นฐานสูง

ตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวาคะแนนภาพรวมความคงทนของกลุมตัวอยางที่ มี
ความสามารถพื้นฐานต่ํา ลดลงจากคะแนนทดสอบหลังการสอนทันทีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
0.00 และมีคาขนาดผลในระดับ ‘ใหญ’ (1.53) โดยลดลงจากรอยละ 65.55 เหลือรอยละ 61.98 และ
เมื่อพิจารณาคะแนนในแตละประเภทความรูก็พบผลลัพธใกลเคียงกัน คือ คะแนนภาพรวมของ
ความรูคําศัพทเชิงรับ (จากรอยละ 77.60 เหลือรอยละ 73.85) ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01
และมีคาขนาดของผลในระดับ ‘ใหญ’ (1.32) ซึ่งประเภทคําศัพทที่จําไดลดลงอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติในความรูเชิงรับ คือ คํานาม (จากรอยละ 85.50 เหลือรอยละ 81) และคํากริยา (จากรอยละ
78.10 เหลือรอยละ 73.28) สวนในความรูเชิงสรางนั้น กลุมความสามารถพื้นฐานต่ํามีคะแนน
ภาพรวมลดลงจากเดิมรอยละ 53.50 เหลือรอยละ 50.10 ซึ่งลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.02
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และมีคาขนาดผลระดับ ‘ใหญ’ (1.15) เชนเดียวกัน และคํากริยาเปนประเภทคําในความรูเชิงสรางที่
กลุมนี้มีคะแนนความคงทนลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (0.03) โดยลดจากรอยละ 47.41 เหลือ
รอยละ 41.72
ตารางที่ 3 ผลการสอบหลังการสอนทันทีและความคงทนดานความรูคําศัพทของกลุมตัวอยางที่มี
ความสามารถพื้นฐานต่ํา

ความรูเชิงสราง

ความรูเชิงรับ

กลุม B
คํานาม
คํากริยา
คําคุณศัพท
คํากริยาวิเศษณ
คําบุพบท
รวม
คํานาม
คํากริยา
คําคุณศัพท
คํากริยาวิเศษณ
คําบุพบท
รวม

หลังสอนทันที

ความคงทน

x

S.D.

x

S.D.

85.50%
78.10%
73.75%
68.50%
67.86%
77.60%
57.83%
47.41%
59.79%
48 %
46.43%
53.50%
65.55%

12.67
15.43
13.73
24.12
26.17
13.66
13.56
16.48
13.54
18.52
23.12
12.48
12.23

81 %
73.28%
70.21%
63.50%
72.86%
73.85%
55 %
41.72%
57.92%
45.50%
43.57%
50.10%
61.98%

14.47
16.01
18.79
22.31
24.48
15.21
14.69
18.17
15.58
19.05
26.41
14.82
14.09

รวมทั้งหมด
หมายเหตุ: กลุม B = กลุมตัวอยางที่มีความสามารถพื้นฐานต่ํา

t

df

2.29
2.59
1.20
1.07
-1.28
2.87
1.62
2.38
0.98
0.62
0.51
2.51
3.33

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

Sig.
(2tailed)
0.03*
0.02*
0.25
0.30
0.22
0.01*
0.12
0.03*
0.34
0.54
0.62
0.02*
0.00*

Effect
Size
1.05
1.19
0.55
0.49
-0.59
1.32
0.74
1.09
0.45
0.28
0.23
1.15
1.53

จากผลคะแนนความคงทนด า นความรู คํ า ศั พ ท ข องกลุ ม ตั ว อย า งทั้ ง สองกลุ ม
สามารถสังเกตไดวากลุมตัวอยางที่มีความสามารถพื้นฐานสูง มีความคงทนดานความรูคําศัพ ท
โดยเฉพาะความรูเชิงรับ แตยังมีประเภทคําศัพทที่เปนปญหาในความรูเชิงสราง คือ คํากริยาวิเศษณ
สวนกลุมตัวอยางที่มีความสามารถพื้นฐานต่ําไมมีความคงทนดานความรูคําศัพททั้งเชิงรับและเชิง
สราง ซึ่งคํานามยังคงเปนปญหาในความรูเชิงรับและคํากริยาเปนปญหาในความรูคําศัพททั้งสอง
ประเภท
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4.1.3 ปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการเรียนรูคําศัพทเนนรูปแบบโดยใชแบบ
ฝกคําศัพทของกลุมตัวอยางทั้งสองกลุม
ผลการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการเรียนรูคําศัพทจากการสอน
คําศัพทเนนรูปแบบโดยใชแบบฝกคําศัพทจากความคิดเห็นของกลุมตัวอยางทั้งสองกลุม (ตารางที่
4) พบวา กิจกรรมสองกิจกรรมที่ชวยพัฒนาความรูดานคําศัพทของกลุมที่มีความสามารถพื้นฐาน
สูงไดดีที่สุด คือ การเลือกคําศัพทที่ไดยินพรอมเขียนความหมายภาษาไทย( x = 3.58) และ การ
เลือกคําศัพทใหถูกตองตามลําดับที่ไดยินและจับคูความหมายภาษาไทย ( x = 3.53) ตามดวย
กิจกรรมการจับคูคําศัพทกับความหมายที่ถูกตอง ( x = 3.47) สวนกลุมที่มีความสามารถพื้นฐานต่ํา
เห็นวากิจกรรมที่ชวยพัฒนาความรูดานคําศัพทไดดีที่สุด คือ การเติมตัวอักษรของคําศัพทและจับคู
ความหมายภาษาไทย ( x = 3.45) และการจับคูคําศัพทกับความหมายที่ถูกตอง ( x = 3.40) และเห็น
วากิจกรรมการเลือกคําศัพทใหถูกตองตามลําดับที่ไดยินและจับคูความหมายภาษาไทย ( x = 3.40)
ก็มีประโยชนตอการพัฒนาความรูดานคําศัพทรองลงมาเชนกัน
ตารางที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนคําศัพทเนนรูปแบบโดยใชแบบฝกคําศัพทที่ชวย
พัฒนาความรูดานคําศัพทของกลุมตัวอยางทั้งสองกลุม
กิจกรรมการเรียนคําศัพทที่ชวยพัฒนาความรูดานคําศัพท

กลุมพืน้
ฐานสูง
x S.D.
3.47 0.61
3.42 0.77
3.37 0.76
3.37 0.83
3.21 0.85
3.21 0.92
3.58 0.61
3.53 0.77
3.37 0.68

1. การจับคูค ําศัพทกบั ความหมายที่ถูกตอง
2. การเติมตัวอักษรของคําศัพท โดยใชความหมายภาษาไทยที่กําหนดให
3 รายการคําศัพท (word list) พรอมความหมายภาษาไทย
4. การเติมตัวอักษรของคําศัพท และจับคูความหมายภาษาไทย
5. อักษรไขว
6. การบอกความหมายเปนภาษาไทยจากบัตรคํา
7. การเลือกคําศัพทที่ไดยินพรอมเขียนความหมายภาษาไทย
8. การเลือกคําศัพทใหถูกตองตามลําดับที่ไดยนิ และจับคูค วามหมายภาษาไทย
9. การเติมคําในชองวางแตละประโยค จากชุดคําศัพทที่กําหนดให
10. การเขียนคําศัพทตามคําบอกและเลือกความหมายภาษาไทยจากตัวเลือก 3
ตัวเลือก
3.37 0.76
11. การบอกคําศัพทเปนภาษาอังกฤษจากบัตรคํา
3.32 0.82
12. การบอกหนาที่ของคําศัพท (part of speech)
3.26 0.73
รวมทั้งหมด
3.37 0.66
หมายเหตุ: 4 = เห็นดวยมากทีส่ ุด 3 = เห็นดวยมาก 2 = เห็นดวยนอย 1 = ไมเห็นดวยอยางยิ่ง

กลุมพืน้
ฐานต่ํา
S.D.
x
3.40 0.68
3.35 0.75
3.30 0.57
3.45 0.60
3.20 0.83
3.15 0.49
3.35 0.75
3.40 0.60
3.35 0.67
3.20
3.25
2.85
3.27

0.52
0.55
0.88
0.44
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นอกจากกิจกรรมการเรียนคําศัพทเนนรูปแบบโดยใชแบบฝกคําศัพทจะชวยให
เรียนรูคําศัพทไดดีแลว ยังพบปจจัยเพิ่มเติมที่สงผลตอความสามารถในการเรียนคําศัพทของผูเรียน
อี ก ด วย ดั ง แสดงในตารางที่ 5 ซึ่ ง จะเห็ นไดวา นัก ศึก ษากลุ ม ที่ มี ค วามสามารถพื้ นฐานสู ง และ
ความสามารถพื้นฐานต่ําตางก็มีความเห็นตรงกันในระดับมากวา การเนนคําศัพทใหสะดุดตาไมวา
จะเปนการใชสีหรือใชตัวอักษรตัวหนา มีสวนชวยใหนักศึกษาเรียนรูคําศัพทไดดีดังจะเห็นไดจาก
คําตอบขอ 1 ( x = 3.26 และ x = 3.20) ขอ 2 ( x = 3.21 และ x = 3.50) และขอ 3 ( x = 3.16 และ
x = 3.30)
ตารางที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการเรียนรูคําศัพทเนนรูปแบบโดย
ใชแบบฝกคําศัพท
ปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการเรียนรูคําศัพท

กลุม พืน้
ฐานสูง
x S.D.
3.26 0.65
3.21 0.92
3.16 0.96
3.11 0.57
3.11 0.66
3.05 0.71
2.95 0.71
2.74 0.81
2.53 0.84

กลุมพืน้
ฐานต่ํา
x S.D.
3.20 0.52
3.50 0.61
3.30 0.73
2.80 0.89
2.90 0.72
2.60 0.68
2.85 0.81
2.60 0.60
2.40 0.68

1. การเฉลยคําตอบโดยการเนนสีที่คําศัพท ชวยใหขาพเจาจําคําศัพทได
2. การเนนคําศัพทโดยใชสี ชวยใหขาพเจาจําคําศัพทได
3. การเนนคําศัพทโดยใชตัวหนา ชวยใหขาพเจาจําคําศัพทได
4. กิจกรรมที่ใชสอนคําศัพทหลากหลายทําใหนาสนใจ
5. จํานวนคําศัพททเี่ รียนในแตละครั้งมีจํานวนเหมาะสมไมมากไปนอยไป
6. ตัวอยางประโยคที่นํามาใชสอนคําศัพทงาย
7. กิจกรรมการเรียนคําศัพทแตละชั่วโมงมีอยางพอเหมาะ
8. การทบทวนคําศัพทและความหมายกอนเรียนคําศัพทชุดใหม มีอยางเหมาะสม
9. ตัวอยางประโยคของคําศัพทแตละคํามีมากทําใหเขาใจมากขึ้น
10. ขาพเจารูความหมายของคําศัพทและไวยากรณที่ใชในประโยค ทําใหอาน
2.11 0.66 2.25 0.79
ประโยครูเรื่อง
2.92 0.40 2.84 0.34
รวมทั้งหมด
หมายเหตุ: 4 = เห็นดวยมากทีส่ ุด 3 = เห็นดวยมาก 2 = เห็นดวยนอย 1 = ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
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4.1.4 ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอการเรียนคําศัพท
ผลการสัมภาษณสามารถสรุปเปนประเด็นหลัก 3 ประเด็น คือ 1) กิจกรรมการ
เรียนคําศัพท 2) กิจกรรมที่ชวยใหจําคําศัพทไดดีและกิจกรรมที่ไมชวยใหจําคําศัพท และ 3) จํานวน
คําศัพทในการเรียนแตละครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) กิจกรรมการเรียนคําศัพท กลุมตัวอยางทั้งสองกลุมตอบตรงกันวากิจกรรมที่
นํามาสอนมีสวนชวยใหจําคําศัพทไดดี ซึ่งกลุมที่มีความสามารถพื้นฐานสูงเห็นวากิจกรรมทําใหได
ฝก ออกเสีย ง ฝกฟง ฝก คิด ชวยกระตุนใหจํา คําศัพท รวมถึง การเนนคําศัพทดวยสียังชวยใหจํา
คําศัพทไดเชนกัน ในขณะที่กลุมที่มีความสามารถพื้นฐานต่ําตอบวากิจกรรมการสอนคําศัพทมี
ประโยชน แตตองการเวลาในการทํากิจกรรมเพิ่มขึ้น เพราะบางกิจกรรมยังตามเพื่อนคนอื่นๆไมทัน
ดังตัวอยางการสัมภาษณตอไปนี้
“กิ จ กรรมที่ ใ ช ส อนคํ า ศั พ ท มี ส ว นช ว ยให จํ า คํ า ศั พ ท ไ ด เพราะอย า งใน
Powerpoint ก็จะมีการเนนสีที่คําศัพท ทําใหคุนตาและจําได”
นางสาว ย. และนาย ก. (กลุมความสามารถพื้นฐานสูง)
2) กิจกรรมที่ชวยใหจําคําศัพทไดดีและกิจกรรมที่ไมชวยใหจําคําศัพท กลุม
ตัวอยางทั้งสองกลุมใหคําตอบตางกัน คือ กลุมความสามารถพื้นฐานสูงตอบวากิจกรรมการเขียน
คําศัพทตามคําบอกและเลือกความหมายภาษาไทยจากตัวเลือก 3 ตัวเลือกทําใหจําคําศัพทไดดีที่สุด
เนื่องจากได จํา ทั้ ง ความหมายและตัวสะกด สวนกลุมที่มีค วามสามารถพื้นฐานต่ํา ชอบการเติ ม
ตัวอักษรของคําศัพท เพราะไมตองใชความจํามาก จําเพียงจุดเดนๆของคําศัพทเทา นั้น เชน ใน
แบบฝกหัดใหเติมตัวอักษรในคําศัพท differ _ _ _ ซึ่งมาจากคําวา different เมื่อนักศึกษาเห็นคํา
ดังกลาวก็จะสามารถตอบได เพราะจําคําลงทาย -ent ไดโดยที่ไมจําเปนตองจําทุกตัวอักษรใน
คําศัพทก็ได นอกจากนั้นกลุมความสามารถพื้นฐานต่ํายังตอบอีกวาการเขียนคําศัพทตามคําบอก
และเลือกความหมายภาษาไทยจากตัวเลือก 3 ตัวเลือกชวยใหจําคําศัพทไดดี แตบางครั้งก็ทําไมได
เพราะตองเขียนคําศัพทเอง และไมชอบการเติมคําศัพทในประโยคเพราะรูสึกวายากและทําไมคอย
ได ดังตัวอยางการสัมภาษณตอไปนี้
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“การเขียนคําศัพทตามคําบอกและเลือกความหมายภาษาไทยจากตัวเลือก 3
ตั ว เลื อ กช ว ยให จํ า คํ า ศั พ ท ไ ด ดี เพราะได จํ า ทั้ง ความหมายและตั ว สะกด เป น
กิจกรรมที่ชวยในการเรียนไดดีที่สุดแลว การเติมตัวอักษรก็เปนประโยชนเพราะ
ไดจําตัวสะกดเหมือนกัน”
นางสาว ก. นางสาว ว. และนางสาว ส. (กลุมความสามารถพื้นฐานสูง)
“ชอบการเติมตัวอักษรในคําศัพท เพราะจําแคจุดเดนๆของคําศัพทก็ทําได
แลว ชอบการเขียนคําศัพทตามคําบอกและเลือกความหมายภาษาไทยจากตัวเลือก
3 ตัวเลือก เพราะมีคํามาใหเลือกตอบดวย แตถาตองเขียนเองก็จะทําไมไดบาง”
นางสาว ธ. นางสาว น. และนาย อ. (กลุมความสามารถพืน้ ฐานต่ํา)
3) จํานวนคําศัพทในการเรียนแตละครั้ง กลุมตัวอยางทั้งสองกลุมใหคําตอบใน
ประเด็นแตกตางกัน คือ กลุมที่มีความสามารถพื้นฐานสูงตอบวาสามารถจําได 7-8 คํา โดยจะจํา
คํานามและคําคุณศัพทไดดี แตมักสับสนคํากริยาวิเศษณ สวนกลุมที่มีความสามารถพื้นฐานต่ําจํา
คําศัพทไดเพียง 1-2 คํา โดยเลือกจําเฉพาะคําที่พบบอยๆ และจําคํานามไดดี แตจะจําคําบุพบทและ
คํากริยาวิเศษณไมคอยได เพราะไมคอยไดใช
4.2 การอภิปรายผล
จากผลวิเคราะหการทดสอบหลังการสอนทันทีสามารถสรุปไดวาการสอนคําศัพท
เนนรูปแบบโดยใชแบบฝกคําศัพทเปนวิธีการสอนที่ชวยใหกลุมตัวอยางทั้งสองจําคําศัพทเปาหมาย
ไดดีขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งในความรูเชิงรับ ซึ่งผลที่พบประเด็นนี้สอดคลองกับความคิดเห็นของ
Melka (1997) ที่วาความรูคําศัพทเชิงรับและเชิงสรางนั้นมีความสัมพันธกัน โดยความรูคําศัพทที่
ผูเรียนไดรับนั้นจะคอยๆเปลี่ยนจากความรูเชิงรับมาเปนความรูเชิงสรางในภายหลัง ยิ่งไปกวานั้น
Laufer (2005) ไดแสดงทรรศนะเกี่ยวกับการที่ผูเรียนมีความสามารถดานเชิงรับมากกวาเชิงสรางไว
วา เปนเพราะการเรียนรูคําศัพทเชิงสรางนั้นยากกวาการเรียนรูคําศัพทเชิงรับ ซึ่งงานวิจัยที่ศึกษา
เปรียบเทียบการเรียนรูคําศัพททั้งเชิงรับและเชิงสราง (Stoddard, 1992; Waring, 1997; Zhou, 2010)
ตางก็พบผลการศึกษาในทิศทางเดียวกันวาผูเรียนมีความรูคําศัพทเชิงรับมากกวาเชิงสราง

20
ผลการทดสอบหลังการสอนทันทียังชี้ใหเห็นถึงประเภทคําศัพทที่ยังเปนปญหาใน
ความรูเชิงรับและเชิงสรางสําหรับผูเรียนทั้งสองกลุม กลาวคือ ในความรูเชิงรับนั้นประเภทคําศัพท
ที่ยังเปนปญหา คือ คํากริยาวิเศษณ เมื่อผูวิจัยไดตรวจสอบขอสอบของกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมพบ
ความเปนไปไดวาผูเรียนอาจสับสนความหมายของคํากริยาวิเศษณ ซึ่งคําศัพทประเภทดังกลาวอาจ
มีความหมายใกลเคีย งกัน เช น comparatively หมายถึง เมื่อเปรีย บเทีย บ...กับ อีก สิ่ง หนึ่ง และ
respectively หมายถึง ตามลําดับ สวนในความรูเชิงสรางนั้นพบประเภทคําที่เปนปญหา คือ
คํากริยา จากการวิเคราะหคําตอบในขอสอบของผูเรียนทั้งสองกลุมแสดงใหเห็นวา ผูเรีย นอาจ
สับสนความหมายของคํากริยาที่เรียนในครั้งนี้กับความหมายเดิม เชน carry out ซึ่งเปนคํากริยาวลี
แตผูเรียนอาจแปลคําวา carry เพียงคําเดียว และคํากริยาบางคําก็อาจไมไดพบบอยมากนัก เชน
encourage รวมถึงคํากริยาที่อาจแปลไดหลายความหมาย เชน state สวนประเภทคําศัพทที่เปน
ป ญ หาทั้ ง ในความรู เ ชิ ง รั บ และเชิ ง สร า ง คื อ คํ า บุ พ บท โดยสาเหตุ อ าจเกิ ด จากการที่ ผู เ รี ย น
ภาษาตางประเทศสวนใหญมักสับสนความหมายกับภาษาแมของตัวเองที่มีการใชคําบุพบทแตกตาง
ออกไปจากภาษาอังกฤษ (Bennui, 2008; Tahaineh, 2010)
เมื่อวัดความคงทนดา นความรูคํา ศัพ ทหลัง การสอนผานไป 4 สัปดาห พบวา
คํานามยังเปนปญหากับผูเรียนกลุมความสามารถพื้นฐานต่ํา ซึ่งอาจกลาวไดวาผูเรียนอาจสับสน
ความหมายของคํานามเพราะเปนคําที่มีหลายประเภท อยางไรก็ตามจากการที่ผูวิจัยไดตรวจสอบ
ขอสอบของกลุมตัวอยางที่มีความสามารถพื้นฐานต่ําพบวา มีคํานามที่เปนปญหาสวนใหญเปนคํา
นามธรรม เชน combination, condition, improvement, management, และ effort เปนตน สวนใน
ความรูเชิงสรางนั้นพบวาคํากริยาวิเศษณยังเปนปญหากับกลุมตัวอยางที่มีความสามารถพื้นฐานสูง
ซึ่งอาจเกิดการสับสนการใชคํากริยาวิเศษณในประโยค ดังที่ไดกลาวไปแลววาคําศัพทประเภทนี้มี
ความหมายใกลเคียงกัน เปนไปไดที่ผูเรียนอาจสับสนในการเลือกคําตอบ และประเภทคําศัพทที่
ยังคงเปนปญหาทั้งในความรูเชิงรับและเชิงสรางของผูเรียนความสามารถพื้นฐานต่ํา คือ คํากริยา ซึ่ง
เป น ประเภทคํ า ที่ เป นป ญหากั บ ผู เ รีย นตั้ง แต ก ารทดสอบหลัง การสอนทั นที และยัง คงมีป ญหา
ตอเนื่องมายังการวัดความคงทนดานความรูคําศัพท โดยสาเหตุอาจเกิดจากการสับสนความหมาย
ของคําประเภทนี้ เพราะเปนคําที่มีจํานวนมากและพบไดบอยในภาษาอังกฤษ นอกจากนั้นแลว
คํากริยาที่เปนคําศัพทเปาหมายในงานวิจัยนี้อาจเปนคําที่ผูเรียนไมคุนเคย ทําใหจําความหมายไมได
และไมมีความคงทนดานความรูคําศัพทประเภทนี้
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จากผลคะแนนการทดสอบหลังการสอนทันทีและความคงทนสามารถกลาวไดวา
วิธีการสอนคําศัพทเนนรูปแบบโดยใชแบบฝกคําศัพทสงผลตอการเรียนคําศัพทของผูเรียนในทางที่
ดีขึ้น และสื บ เนื่ องมาที่ก ารวิ เคราะหแบบสอบถามและการสัมภาษณ ที่แสดงถึงความสัมพันธ
ระหวา งผลการสอนคําศัพ ทวิธีดังกลา วและปจจัยที่สงผลเชิงบวกตอความสามารถในการเรีย น
คําศัพทของกลุมตัวอยางในครั้งนี้ ซึ่งอาจมีความเปนไปไดวาการเรียนรูคําศัพทของนักศึกษาเกิด
จากปจจัยในการเรียน 3 ประการ คือ ประการแรกเกิดจากกิจกรรมการสอนเนนรูปแบบโดยใชแบบ
ฝกคําศัพทที่มุงเนนใหฝกใชคําศัพทเปนปจจัยหลักชวยพัฒนาความรูดานคําศัพทใหกับผูเรียน เห็น
ไดจากผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการเรียนคําศัพทเนน
รูป แบบโดยใช แบบฝก คํ าศั พ ทข องผูเรีย นทั้ง สองกลุม ซึ่งผูเรีย นตา งก็เห็นวากิจกรรมการสอน
ดังกลาวเปนประโยชนตอการเรียนรูคําศัพท แมผูเรียนทั้งสองกลุมจะสามารถเรียนรูคําศัพทไดดีใน
กิจกรรมที่แตกตางกันไปทั้งในกิจกรรมดานความรูเชิงรับและเชิงสราง แตกิจกรรมทั้งสองแบบตาง
ก็มีคําศัพทเปนวัตถุประสงคหลักในการเรียน สอดคลองกับการศึกษาของ Laufer (2005) ที่ได
วิเคราะห งานวิจัย ตา งๆที่ท ดลองสอนคํ าศั พท เนนรูปแบบโดยใชแบบฝก คํา ศัพ ทที่เกี่ยวของกับ
กิจกรรมการสื่อสาร (Hulstijn, 1997; Mondria, 1993; Qian, 1996 อางถึงใน Laufer, 2005) ซึ่งพบวา
ผูเรียนลวนไดประโยชนจากกิจกรรมการสอนรูปแบบดังกลาวทั้งดานความรูเชิงรับและเชิงสราง
นอกจากกิจกรรมการเรียนคําศัพทเนนรูปแบบโดยใชแบบฝกคําศัพทจะสงผลดีตอ
การเรี ยนรู คํ า ศั พท ข องผู เรี ย นแล ว ปจจัย สํา คัญอีก อยา งหนึ่งที่พ บในการวิจัย ครั้ง นี้คือ การเนน
คําศัพทใหสะดุดตาในการเรียนคําศัพท เชน การใชสีและใชตัวอักษรตัวหนา ซึ่งผูเรียนทั้งสองกลุม
เห็นพองตองกันวาเปนปจจัยที่ชวยใหเรียนรูคําศัพทไดดีเชนกัน จากสมมติฐานการสังเกต Schmidt
(1990) และ Ellis (1997) ไดกลาววาการสังเกตภาษาเปาหมายอยางเดียวอาจไมเพียงพอที่จะสงผล
ใหตัวปอนกลายเปนความจําระยะยาวได ซึ่งจะเห็นไดวาในงานวิจัยนี้ผูวิจัยใชวิธีการเนนคําศัพท
โดยใชสีและเนนตัวหนาในการนําเสนอคําศัพททุกครั้ง รวมถึงในการเฉลยคําตอบก็เนนคําศัพทให
เดนชัดเชนเดียวกัน และวิธีการดังกลาวก็สงผลตอความสามารถในการเรียนคําศัพทของผูเรียน
ในทางที่ ดี ขึ้ น ผลลั พ ธ เ ชิ ง บวกที่ พ บในงานวิ จั ย นี้ ส อดคล อ งกั บ งานวิ จั ย หลายเรื่ อ งที่ พ บว า
กระบวนการสังเกตมีประโยชนตอการเรียนรูคําศัพทเปาหมายของผูเรียน (Paribakht & Wesche,
1997; Soleimani & Najafi, 2012; White, 1998; Yanguas, 2009) จึงกลาวไดวาการเนนคําศัพท
เปาหมายใหสังเกตไดงายชวยใหผูเรียนจําคําศัพทไดดีขึ้น
นอกจากการสังเกตภาษาเปาหมายแลวความถี่ในการเรียนตัวภาษาก็เปนอีกปจจัย
หนึ่งที่ชวยใหผูเรียนจดจําภาษาเปาหมายได ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผูเรียนไดเรียนคําศัพทคําละ 8-9
ครั้ง ทั้ ง จากกิ จกรรมการสอนคํ า ศัพ ทที่หลากหลายในการเรีย นแตล ะครั้ ง รวมถึง การทบทวน
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คําศัพทก็ชวยใหเจอคําศัพทเพิ่มขึ้น จึงเปนสาเหตุที่ชวยใหผูเรียนเรียนรูคําศัพทไดดีขึ้น ซึ่ง Laufer
(2005) ไดกลาวถึงการฝกใชคําศัพทไววา ผูเรียนสามารถพัฒนาความคลองแคลวดานคําศัพทผาน
การฝ ก ฝนคํ า ศั พ ทแต ล ะคํ า หรื อฝ กใชคํา ศัพทใ นประโยคโดยไมเกี่ยวของกับกิจกรรมเพื่อการ
สื่อสารแตอยางใด และหากใชคําศัพทผานกิจกรรมการเรียนคําศัพทเนนรูปแบบโดยใชแบบฝก
คําศัพทบอยครั้งก็จะชวยใหเรียนรูคําศัพทได นอกจากนี้ยังพบผลการศึกษา (Laufer & RozovskiRoitblat, 2011) ที่สอดคลองกับปจจัยดังกลาวอีกวา การเพิ่มความถี่ในการเรียนคําศัพทชวยให
ผูเรียนที่ไดรับการสอนแบบเนนคําศัพทมีความคงทนดานคําศัพท

5. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
งานวิจัยฉบับนี้ศึกษาผลของการสอนคําศัพทเนนรูปแบบโดยใชแบบฝกคําศัพทที่
มีตอความรูคําศัพทเชิงรับและเชิงสรางของผูเรียนภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผลการศึกษาพบวาการสอนคําศัพทเนนรูปแบบโดยใชแบบฝกคําศัพทเปนวิธีการสอนที่ชวยพัฒนา
ความรูคําศัพทของนักศึกษาทั้งสองกลุมโดยเฉพาะอยางยิ่งในความรูเชิงรับ อยางไรก็ตามยังคงมี
ประเภทคําศัพทที่ยังเปนปญหา คือ คํากริยาวิเศษณเปนปญหาในความรูเชิงรับ คํากริยาเปนปญหา
ในความรูเชิงสราง และคําบุพบทยังคงเปนปญหาในทั้งสองประเภทความรู และหลังจากการ
ทดสอบวัดความคงทนหลังเรียน 4 สัปดาห พบวาคํานามเปนปญหากับผูเรียนในความรูเชิงรับ
คํากริยาวิเศษณเปนปญหาในความรูเชิงสราง และคํากริยาเปนปญหาทั้งในความรูเชิงรับและเชิง
สราง
นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบปจจัยที่สงผลในทางบวกตอความสามารถในการเรียน
คําศัพท 3 ประการ คือ 1) กิจกรรมการสอนคําศัพทเนนรูปแบบโดยใชแบบฝกคําศัพทที่มุงเนนให
ผูเรียนไดฝกใชคําศัพทเปนหลัก ซึ่งกิจกรรมการสอนตางๆลวนเปนประโยชนตอการเรียนรูคําศัพท
แมผูเรียนทั้ง สองกลุมจะสามารถเรีย นรูคํา ศัพทได ดีในกิจกรรมที่แตกตางกันไปทั้งกิจกรรมใน
ความรูเชิงรับและเชิงสราง แตกิจกรรมทั้งสองแบบตางก็มีคําศัพทเปนวัตถุประสงคหลักในการ
เรียน 2) การเนนคําศัพทใหสะดุดตาในการเรียนคําศัพท เชน การใชสีและใชตัวอักษรตัวหนา ซึ่ง
เปนวิธีการที่ชวยใหผูเรียนสามารถสังเกตและเรียนรูคําศัพทเปาหมายไดดีขึ้น 3) ความถี่ในการเรียน
คําศัพท ซึ่งในงานวิจัยนี้ไดออกแบบแผนการสอนใหผูเรียนไดเรียนคําศัพท 8-9 ครั้งตอคํา
ขอคนพบในงานวิจัยนี้สามารถเปนประโยชนในดานการสอนคําศัพทเนนรูปแบบ
โดยใชแบบฝกคําศัพทและดานการวิจัย ดังนี้
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5.1 ขอเสนอแนะในการสอนและการวิจัย
5.1.1 ควรพิ จ ารณาประเภทคํา ศัพ ท ที่ส อนในแตล ะครั้ง กล า วคือ ผูส อนไม
เพี ย งแต เ น น การสอนประเภทคํ า ศั พ ท ที่ สื่ อ ความหมายในภาษาอั ง กฤษเท า นั้ น เช น คํ า นาม
คําคุณศัพท คํากริยา แตกระนั้นผูสอนก็ไมควรละเลยการสอนคําเชื่อมตางๆ เชน คําบุพบทและ
คํากริยาวิเศษณ
5.1.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบการใชกิจกรรมการสอนคําศัพทเนนรูปแบบโดยใช
แบบฝกคําศัพทระหวางผูเรียนสองกลุมที่มีความสามารถแตกตางกันอยางชัดเจน เพื่อใหทราบความ
เหมาะสมระหวางรูปแบบกิจกรรมกับความสามารถของผูเรียน
5.1.3 ในการทดลองครั้งตอไป ผูวิจัยควรจัดใหมีการทดสอบกอนเรียน เพื่อ
นําไปเปรียบเทียบกับผลที่ไดจากแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งจะทําใหเห็นคาความแตกตางระหวาง
ก อนและหลั ง เรี ย นได ชั ดเจนขึ้ น เนื่ องจากการให ผูเ รีย นเลื อกคํ า ศั พ ท ที่ ไ ม รูจัก และนํ า คํ า ศั พ ท
ดังกลาวมาใชเปนคําศัพทเปาหมายอาจยังวัดไมไดแนนอนมากนักวาผูเรียนรูจักคําศัพทจริงหรือไม
5.1.4 ทดลองเปรียบเทียบการเรียนรูคําศัพทของผูเรียนระหวางการเรียนคําศัพท
เนนรูปแบบผานกิจกรรมการสื่อสารและการเรียนคําศัพทเนนรูปแบบโดยใชแบบฝกคําศัพทเพื่อ
ศึกษาพัฒนาการดานคําศัพทของผูเรียนทั้งสองกลุมวาเหมือนหรือตางกันอยางไร
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ภาคผนวก ก
แบบทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ
Directions: Circle the correct letter.
1. These are your books, _____ they?
a. isn’t
b. aren’t
c. weren’t

2. I told the teacher _____ I had seen.
a. what
b. which
c. where

3. We talked about _____ new words.
a. learn
b. learned
c. learning

4. A lot of rice is grown in Asia.
The sentence is mostly about _____.
a. why people grow rice
b. how people grow rice
c. where people grow rice

5. I asked a woman when I could catch the
Broadway bus. She said, “The Broadway bus
arrives at six o’clock.”
The Broadway bus_____.
a. will arrive in the future
b. has already arrived
c. won't be arriving

6. I would travel to Hawaii if I _____ a lot of
money in the lottery.
a. get
b. won
c. will

7. This is the dress _____ my grandmother
made.
a. whom
b. where
c. which

8. “Carl would rather not go to the party.”
The speaker means _____.
a. Carl really wants to go.
b. Carl doesn’t want to go.
c. Carl wishes he could go.

9. Sara _____ to Los Angeles in 2005.
a. moved
b. moving
c. has moved

10. If I have enough time, I _____ help you
with your homework.
a. am
b. will
c. would

11. Right now, it _____.
a. rain
b. rains
c. is raining

12. This pen is _____ same as that one.
a. as
b. not
c. the

13. “Do you think it will rain?”
The speaker wants to know about _____.
a. the weather now
b. the weather in the past
c. the weather in the future

14. She doesn’t want _____ coffee.
a. any
b. some
c. many
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15. “Stephanie will regret her decision sooner
or later.”
The speaker means Stephanie _____.
a. might make a decision soon.
b. could be happier later.
c. is definitely going to be sorry.

16. All of the food _____ on the table.
a. is
b. am
c. are

17. “We ran out of milk.” The speaker means
we have _____.
a. no milk
b. some milk
c. a lot of milk

18. Robert _____ his keys in the living room.
a. find
b. found
c. founded

19. Don and Nancy _____ the house
yesterday.
a. cleaned
b. cleaning
c. cleaner

20. Leah said, “I’m bored with this book.
Let’s watch TV.” Why did Leah want to
watch TV?
a. The TV wasn’t interesting.
b. Leah wasn’t interesting.
c. The book wasn’t interesting.

21. We _____ to have a test next Friday.
a. are going
b. may going
c. will going

22. “You lost the tennis match, didn’t you?”
The speaker thinks you _____.
a. didn’t lose the match
b. probably lost the match
c. will most likely lose the match

23. Dave and Chris _____ very early
tomorrow morning.
a. will leaving
b. are leaving
c. have left

24. _____ a new language is never easy.
a. Learn
b. Learned
c. Learning

25. When Larry arrived, the family sat down
to eat.
Which event happened first?
a. The family sat down.
b. Everyone ate.
c. Larry arrived.

26. The laundry was _____ by my sister.
a. do
b. done
c. doing

27. I won’t play basketball with Pete because
he never _____ the rules.
a. attends
b. follows
c. targets

28. The teacher is writing the answers on the
board.
The sentence is about _____.
a. the past
b. the present
c. the future
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29. Greg is taller than Samuel.
Which sentence could be true?
a. Greg is 181 cm tall, and Samuel is 176 cm
tall.
b. Greg is 176 cm tall, and Samuel is 181 cm
tall.
c. Greg is 181 cm tall, and Samuel is 181 cm
tall.

30. Hana got 89% on the test. John got 96%
on the test. Rita got 78% on the test.
John got _____ score on the test.
a. the higher
b. the highest
c. the most high

31. Before you travel by train, you need to
buy a _____.
a. travel agent
b. reservation
c. ticket

32. A _____ is a kind of vegetable.
a. strawberry
b. wheat
c. carrot

33. “The airplane is crowded.”
The speaker means the airplane is _____.
a. quite new
b. too full
c. very late

34. People usually touch something with
their _____.
a. eyes
b. noses
c. fingers

35. Melanie said to Grace, “The blue
dictionary is mine.”
Melanie means the dictionary belongs to
_____.
a. Melanie
b. Grace
c. Melanie and Grace

36. There _____ two lamps in the bedroom.
a. is
b. are
c. was

37. _____ he goes is not my problem.
a. Who
b. What
c. Where

38. Bill’s class, which meets at 11:00, has 28
students in it.
Bill has _____.
a. one class
b. at least two classes
c. three or more classes

39. Patty and Lou went to India.
The sentence means _____.
a. Only Patty went.
b. They both went.
c. Lou went alone.

40. What time _____ the class begin?
a. does
b. was
c. is

41. The children _____ in the classroom.
a. is
b. am
c. are

42. “The situation has really gotten out of
hand.”
The speaker means the situation is _____.
a. not easy to understand
b. not under control
c. not beneficial

32
43. My father enjoys _____ golf.
a. plays
b. playing
c. to play

44. The class hasn’t ended _____.
a. yet
b. now
c. already

45. If you cope with something, you _____
with it.
a. play
b. deal
c. tend

46. Remember to send _____ an email.
a. her
b. she
c. hers

47. Adele exercises _____ healthy.
a. to be
b. was
c. are

48. Could you please tell me _____?
a. where is the Grand Hotel
b. is where the Grand Hotel
c. where the Grand Hotel is

49. “Can you give me a hand?”
The speaker wants _____.
a. help
b. praise
c. money

50. Neither Mark nor Alex knows the
answer.
The sentence means _____.
a. Mark doesn’t know the answer, and Alex
doesn’t know the answer.
b. Mark knows the answer, but Alex
doesn’t know it.
c. Mark and Alex both know the answer.
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ภาคผนวก ข
คําศัพทเปาหมาย
Nouns
amount
average
behavior
characteristic
combination
condition
content
cultivation
damage
efficiency
field
improvement
influence
management
pattern
performance
population
possibility
rate
representative
risk
sample
solution
the number of
treatment
weight
branch
surface
effort
yield

Verbs
carry out
cause
collect
concern
contain
determine
develop
differ
feed
harvest
improve
include
model
observe
provide
reach
receive
recommend
record
reduce
support
measure
state
keep
allow
raise
encourage
relate
explain

Adjectives
applicable
commercial
different
due to
effective
entire
harmful
higher
important
lower
moderate
necessary
rapid
recent
resistant
severe
substantial
such as
suitable
valuable
agricultural
artificial
several
likely

Adverbs
each
further
generally
relatively
respectively
together
comparatively
rather
especially
readily

Prepositions
against
among
during
throughout
within
according to
through
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ภาคผนวก ค
คําศัพทเปาหมายของแตละบทเรียน
แผนการสอน (1 ชั่วโมง)
คําศัพทเปาหมาย
แผนที่ 1
amount, behavior, solution, cause, determine, include, different,
effective, necessary, likely
แผนที่ 2
average, characteristic, pattern, concern, differ, support, lower, severe,
further, against
แผนที่ 3
ทบทวนคําศัพทแผนที่ 1 และ 2
แผนที่ 4
condition, damage, field, contain, feed, receive, entire, suitable, together,
within
แผนที่ 5
content, efficiency, population, carry out, provide, record, higher,
resistant, relatively, during
แผนที่ 6
ทบทวนคําศัพทแผนที่ 4 และ 5
แผนที่ 7
improvement, measure, rate, possibility, reach, reduce, applicable,
recent, substantial, each
แผนที่ 8
influence, representative, weight, develop, improve, model, due to,
rapid, generally, among
แผนที่ 9
ทบทวนคําศัพทแผนที่ 7 และ 8
แผนที่ 10
combination, management, sample, the number of, harvest, recommend,
important, such as, valuable, respectively
แผนที่ 11
cultivation, performance, risk, treatment, collect, observe, commercial,
harmful, moderate, throughout
แผนที่ 12
ทบทวนคําศัพทแผนที่ 10 และ 11
แผนที่ 13
branch, surface, state, keep, allow, raise, agricultural, comparatively,
rather, according to
แผนที่ 14
effort, yield, encourage, relate, explain, artificial, several, especially,
readily, through
แผนที่ 15
ทบทวนคําศัพทแผนที่ 13 และ 14
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ภาคผนวก ง
ตัวอยางแผนการสอนคําศัพทเนนรูปแบบโดยใชแบบฝกคําศัพท
แผนการเรียนรูที่ 1
เวลา 1 ชั่วโมง
จุดประสงคการเรียนรู
1. นักศึกษาสามารถจดจํารูปคํา ความหมาย และออกเสียงคําศัพทเปาหมายไดอยาง
ถูกตอง
2. นักศึกษาสามารถระบุประเภทของคําศัพทเปาหมายไดอยางถูกตอง
3. นักศึกษาเขาใจคําศัพทเปาหมายในบริบทประโยคอยางงายได
คําศัพทเปาหมาย : amount, behavior, solution, cause, determine, include, different, effective,
necessary, likely
สื่อการเรียนการสอน : โปรแกรม PowerPoint, รายการคําศัพท, แบบฝกหัด
กิจกรรมการเรียนรู
1. แจกรายการคําศัพทเปาหมายพรอมความหมายภาษาไทยใหนักศึกษา
2. แสดงคําศัพทเปาหมายโดยใชโปรแกรม Powerpoint ครูออกเสียงคําศัพทเปาหมายเปน
ตัวอยางและใหนักศึกษาออกเสียงตาม
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3. แสดงประเภทของคําศัพท (part of speech) และความหมายภาษาไทยในโปรแกรม
Powerpoint และใหนักศึกษาออกเสียงคําศัพทอีกครั้งพรอมบอกความหมายภาษาไทย

4. ยกตัวอยางประโยคที่ใชคําศัพทเปาหมายพรอมอธิบายความหมายของประโยค และให
นักศึกษาอานออกเสียงทั้งประโยค
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5. สอนคําศัพทที่เหลือตามขั้นตอนที่ 2-4 จนครบ 10 คํา
6. ทบทวนคําศัพทดวยการแสดงรายการคําศัพทเปาหมายทั้งหมดพรอมความหมาย
ภาษาไทยในโปรแกรม PowerPoint อีกครั้ง และใหนักศึกษาออกเสียงคําศัพทพรอม
บอกความหมายภาษาไทยจนครบ 10 คํา

7. ใหนักศึกษาทํากิจกรรมจับคูคําศัพทกับความหมาย โดยครูแสดงความหมายของ
คําศัพทเปนภาษาไทยพรอมตัวเลือกคําศัพท 3 ตัวเลือกในโปรแกรม PowerPoint และ
ใหนักศึกษาทั้งหมดชวยกันบอกคําศัพทที่ตรงกับความหมายของคําที่กําหนดใหจน
ครบ 10 ขอพรอมๆกับเฉลยคําตอบ
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8. ใหนักศึกษาบอกหนาที่ของคําศัพทโดยครูแสดงคําศัพทเปาหมายทั้งหมดในโปรแกรม
PowerPoint และใหนักศึกษาชวยกันบอกหนาที่ของคําจนครบ 10 คํา พรอมๆกับเฉลย
คําตอบ

9. ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดจับคูคําศัพทกับความหมายที่ถูกตอง (Exercise 1) และ
แบบฝกหัดการเติมตัวอักษรของคําศัพท โดยใชความหมายภาษาไทยที่กําหนดให
(Exercise 2) พรอมเฉลยคําตอบ
_______________________________________________________________________
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แบบฝกหัด
Exercise 1
Instructions: Match each word with its meaning. Write the letter of the answer on
the line.

_______ 1. necessary

a. ประกอบดวย

_______ 2. solution

b. มีประสิทธิภาพ

_______ 3. behavior

c. ปริมาณ, จํานวน

_______ 4. effective

d. เปนไปได

_______ 5. amount

e. วิธีแกปญหา

_______ 6. cause

f. พฤติกรรม

_______ 7. different

g. กําหนด, คนหา

_______ 8. likely

h. ทําใหเกิด

_______ 9. determine

i. แตกตาง

_______ 10. include

j. จําเปน
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Exercise 2
Instruction: Complete the word that is similar in meaning to the given definition.

1. ปริมาณ, จํานวน
_ mount
2. พฤติกรรม
_ ehavior
3. วิธีแกปญหา
solu _ _ _ _
4. ทําใหเกิด
_ ause
5. กําหนด, คนหา
_etermine
6. ประกอบดวย
_nclude
7. แตกตาง
differ _ _ _
8. มีประสิทธิภาพ
effect _ _ _
9. จําเปน
necess _ _ _
10. เปนไปได
like _ _
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ภาคผนวก จ
แบบทดสอบหลังการสอนทันทีและวัดความคงทน
Part I: Productive Knowledge (100 marks)
Direction: Choose the best answer to complete the sentence.

1. The researchers had to ___________ the cows for two months to find out if the
cows ate grass, hay, or straw.
a. observe

b. take

c. receive

d. bring

2. Schools are trying to study young students’ smoking ___________ .
a. average

b. combination

c. behavior

d. number

3. Some plants do not give flowers ___________ winter.
a. within

b. among

c. according to

d. during

4. After a careful investigation on soil, the scientists have found a ___________ to
solve soil problem in Southern Thailand.
a. solution

b. characteristic

c. damage

d. surface

5. Many students do not have the skills to use computer for learning ___________.
a. respectively

b. comparatively

c. readily

d. effectively

6. In winter, on ___________, the temperature in Chiangmai is below 0° Celsius.
a. situation

b. control

c. average

d. difficulty

7. We like to buy food from small shops because the food prices there are
___________ than in big restaurants. .
a. older

b. lower

c. rather

d. more

8. The scientists did their research to ___________ the level of a protein in chicken
meat.
a. give

b. relate

c. determine

d. contain

9. The house is too small. It is not really ___________ for a large family.
a. future

b. suitable

c. final

d. dangerous

10. The animals used in this study were ___________ in their colours. Some were
black and some were brown.
a. available

b. beautiful

c. different

d. correct
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11. The two diseases have many similar ___________.
a. products

b. environments

c. gases

d. characteristics

12. The doctors are keeping her in hospital to do ___________ tests.
a. inaccurate

b. further

c. dangerous

d. enough

13. The results of his research ___________ our original theory.
a. integrate

b. prevent

c. produce

d. support

14. There are many pigs in this farm, and everyday ___________ pig is given rice
bran and water.
a. big

b. black

c. each

d. different

15. That cat has been ___________ with fish for four years. It is very healthy.
a. based

b. concentrated

c. affected

d. fed

16. The examination is coming very soon. So, students have to read the ___________
book by tomorrow morning.
a. important

b. entire

c. better

d. oldest

17. It’s quite late now. We should have the test results back ___________ 24 hours.
a. within

b. on

c. after

d. for

18. The long paper ___________ five main areas in animal sciences.
a. receives

b. contains

c. collects

d. reduces

19. We think that this job could give him ___________ experience and it will be
useful for his future.
a. little

b. bad

c. valuable

d. minimal

20. All scientists should ___________ the research plan now in order to get good
results.
a. carry out

b. be

c. give

d. guide

21. These two chemicals should be used ___________ for the best possible result.
a. relatively

b. completely

c. again

d. together

22. Data on rice product from every farm must be ___________ monthly.
a. agreed

b. collected

c. contacted

d. spent

23. Computer output must be carefully ___________ by technicians, not students.
a. broken

b. increased

c. recorded

d. taught

24. Peanuts have a high protein ___________.
a. account

b. format

c. pattern

d. content
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25. Consumers can spend more money on fruits with ___________ quality.
a. easier

b. hotter

c. higher

d. faster

26. The new virus is very dangerous to tomato plants, ___________ a research report
yesterday.
a. according to

b. among

c. on

d. across

27. The ducks had a ___________ response to the food they ate everyday.
a. popular

b. earlier

c. rapid

d. emotional

28. She did not go to school ___________ sickness.
a. due to

b. such as

c. further

d. together

29. He always has good ideas, so we ___________ agree to work with him.
a. carefully

b. painfully

c. relatively

d. readily

30. Because of the speed and ___________ of this computer, we finished our
homework quickly.
a. combination

b. efficiency

c. amount

d. price

31. Many children start smoking because they do not know what the __________ are.
a. rates

b. solutions

c. performances

d. risks

32.____________ research findings showed that large-scale cotton growers were
happy with the new type of pesticide.
a. Recent

b. Popular

c. Alternative

d. Powerful

33. Researchers are working on a new type of tomato plant that can be ____________
to virus.
a. sufficient

b. certain

c. easier

d. resistant

34. This year, there is a ___________ that farmers have enough rain water to grow
rice.
a. way

b. possibility

c. country

d. generation

35. By 2014, oil price will ___________ 55 baht per litre.
a. observe

b. recommend

c. reach

d. contain

36. Jack thought that he should ___________ his English skills if he wants to pass the
test easily.
a. encourage

b. give

c. mention

d. improve

37. It is difficult to get basic foods ___________ sugar and rice.
a. contain

b. such as

c. likely

d. each
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38. The fishermen were ___________ to use new type of food to make the fish grow
faster.
a. decided

b. given

c. explained

d. recommended

39. One of the ecological problems is that framers use ___________ fertilizers too
often.
a. beautiful

b. short

c. artificial

d. severe

40. Last year, the students got 59% from a science test. This year, they got 65%. That
was a ___________ change in their score after studying hard.
a. moderate

b. social

c. healthy

d. different

41. Nowadays, people want to buy high-___________ computer better quality of
work.
a. way

b. movement

c. income

d. performance

42. It is said that papayas grown for __________ purposes are full of inorganic
substances.
a. easy

b. commercial

c. special

d. interested

43. 80% of Americans think that television is ___________ to children.
a. harmful

b. happy

c. unable

d. lucky

44. The government should help farmers to export their ___________ products to
Japan.
a. large

b. business

c. potential

d. agricultural

45. Damp conditions in rainy season ___________ the growth of the fungus.
a. stop

b. collect

c. encourage

d. improve

46. Big department stores have ___________ all over Thailand.
a. parties

b. branches

c. roots

d. foundations

47. The small fish made a lot ___________ to swim across the river.
a. detail

b. consideration

c. impact

d. effort

48. We saw many dead leaves floating on the ___________ of the water.
a. surface

b. advantage

c. top

d. side

49. The research report ___________ that 72% of cotton crops were grown in India.
a. arranged

b. called

c. produced

d. stated
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50. People are not ___________to smoke anywhere in the gas stations. It is very
dangerous.
a. allowed

b. painted

c. ranged

d. believed

51. The farmers ___________ the dried fruits at low temperatures for selling next
year.
a. included

b. kept

c. fed

d. reached

52. This house is ___________ too small for a family of six. It has only two
bedrooms.
a. not

b. very

c. rather

d. unlikely

53. Chickens, cows, and pigs are ___________ together in an open system so that
farmers can earn a high income.
a. raised

b. managed

c. worked

d. stated

54. I don’t like to study, ___________ English.
a. preferably

b. easily

c. happily

d. especially

55. With a good ___________ in the use of fertilizers, farmers can produce beans,
cotton, and corn.
a. management

b. education

c. development

d. population

56. The water here contains small ___________ of calcium and other minerals.
a. gases

b. calories

c. amounts

d. conditions

57. The test tubes containing blood and water were coded B and W ___________.
a. respectively

b. especially

c. suddenly

d. directly

58. The laboratory results showed that the pig’s ___________ was not heavy enough.
So, they had to give a much more rice bran.
a. side

b. part

c. weight

d. rate

59. John needs 20 days to make ___________ changes in his laboratory report.
a. small

b. no

c. applicable

d. substantial

60. This experiment will be done in a cotton ___________.
a. product.

b. system

c. relationship

d. field

61. New techniques of rice ___________ are being tested.
a. criteria

b. cultivation

c. efficiency

d. quality
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62. I would like to see some __________ of your work. It might be interesting to my
customers.
a. samples

b. abilities

c. efforts

d. friends

63. A lot of weed killers are basically the same, but they ___________ only in prices.
a. cause

b. include

c. differ

d. affect

64. Chickens used in this experiment showed a normal ___________ of growth
development.
a. number

b. pattern

c. life

d. average

65. A ___________ of water and minerals should be given to pigs.
a. experience

b. combination

c. decision

d. point

66. The rainfall was ___________ over a five-month period.
a. fallen

b. feed

c. measured

d. stopped

67. The growth ___________ of beans in this area was very poor.
a. damage

b. rate

c. effort

d. behavior

68. Plants that do not get enough water will not give high ___________.
a. feature

b. farm

c. yield

d. input

69. Customers want to ___________ more information from telephone service
companies.
a. improve

b. support

c. receive

d. determine

70. Students study very hard and do not eat properly. This can ___________ health
problems.
a. cause

b. come

c. stop

d. reveal

71. After examining goat farms, we found that the living ___________ of goats in
eastern Thailand are similar those in central Thailand.
a. condition

b. animal

c. network

d. type

72. Jasmine rice is a good ___________ of rice from Thailand.
a. population

b. representative

c. client

d. children

73. A new method of studying is being ___________ to help Thai students learn
English better.
a. occurred

b. developed

c. examined

d. provided

74. This book ___________ how data collection can be done.
a. develops

b. receives

c. concerns

d. collects
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75. His teacher ___________ why he could not pass the test.
a. explained

b. managed

c. improved

d. encouraged

76. Men are ___________ taller than women.
a. comparatively

b. respectively

c. especially

d. impressively

77. Two types of ___________ were used in this study: food and mineral supplement
and food only.
a. environment

b. amount

c. treatment

d. influence

78. Almost 75% of the total ___________ in Singapore are Chinese.
a. population

b. combination

c. characteristic

d. quality

79. It is ___________ that it will rain heavily because the wind is strong.
a. different

b. likely

c. important

d. effective

80. Tomatoes should be ___________ one week after the application of pesticide.
a. developed

b. reached

c. recommended

d. harvested

81. Children need a lot of good books to read, so school should ___________ them as
many books as possible.
a. differ

b. provide

c. reach

d. receive

82. TV has good and bad ___________ on students’ way of thinking.
a. degree

b. influence

c. friend

d. job

83. My brother got a low score in math. This needs a lot of ___________.
a. improvement

b. possibility

c. treatment

d. idea

84.___________ tourists to Thailand increased a lot last year.
a. The number of

b. The price of

c. The sample of

d. The effect of

85. Pesticides are used a lot in tomato farming to___________ weed.
a. increase

b. develop

c. offer

d. reduce

86. Mobile phones are very popular ___________ students.
a. together

b. without

c. among

d. throughout

87. The teacher asked many ___________ questions before the final test.
a. enough

b. important

c. unavailable

d. small

88. Computers are ___________ used by children to play games.
a. relatively

b. generally

c. slowly

d. especially
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89. The books that we read last night did not___________ to the examination
questions.
a. relate

b. begin

c. continue

d. use

90. 3G is a ___________ new wireless network in Thailand, but old in other
countries.
a. relatively

b. quickly

c. gently

d. obviously

91. Environmental problems in many countries are ___________, but people do not
know about them.
a. boring

b. difficult

c. commercial

d. severe

92. The result of his experiment is not ___________ to all scientific projects. We
must find new methods.
a. able

b. strong

c. applicable

d. proved

93. Nowadays, people can learn new knowledge ___________ different social
networks.
a. in

b. at

c. beyond

d. through

94. Students must ___________ many books in their reports to get good marks.
a. choose

b. include

c. buy

d. forget

95. When it rains heavily, ___________ students cannot go to school.
a. good

b. smart

c. several

d. no

96. He is not strong, so he needs help ___________ his life.
a. among

b. on

c. throughout

d. in

97. They use a computer to ___________ the possible effect of road accidents.
a. dress

b. complete

c. contain

d. model

98. There is evidence of environmental ___________ to the beaches in the river.
a. damage

b. condition

c. cultivation

d. yield

99. It is so difficult swimming ___________ strong wave in the sea.
a. during

b. through

c. after

d. against

100. The doctor says it is ___________ for the boys to take a long holiday.
a. necessary

b. new

c. rapid

d. higher
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Part II: Receptive Knowledge (100 marks)
Direction: Choose the best word for each definition.
1. ปริมาณ, จํานวน

9. จําเปน

a. amount

b. effort

a. substantial

b. commercial

c. influence

d. damage

c. necessary

d. entire

2. พฤติกรรม

10. เปนไปได

a. content

b. behavior

a. suitable

b. likely

c. improvement

d. yield

c. several

d. moderate

3. วิธีแกปญ
 หา

11. คาเฉลี่ย

a. measure

b. efficiency

a. average

b. management

c. solution

d. surface

c. weight

d. competence

4. ทําใหเกิด

12. ลักษณะเฉพาะ

a. record

b. cause

a. combination

b. branch

c. improve

d. collect

c. treatment

d. characteristic

5. กําหนด, คนหา

13. เกี่ยวของกับ

a. reduce

b. recommend

a. harvest

b. provide

c. feed

d. determine

c. concern

d. state

6. ประกอบดวย

14. แตกตาง

a. explain

b. investigate

a. carry out

b. differ

c. include

d. socialize

c. reach

d. model

7. แตกตาง

15. สนับสนุน

a. different

b. harmful

a. raise

b. support

c. commercial

d. important

c. develop

d. receive

8. มีประสิทธิภาพ

16. ต่ํากวา

a. resistant

b. rapid

a. lower

b. artificial

c. severe

d. effective

c. recent

d. valuable
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17. รุนแรง

26. รับ

a. agricultural

b. applicable

a. resist

b. receive

c. severe

d. risky

c. treat

d. collect

18. เพิ่มเติม

27. ทั้งหมด

a. each

b. further

a. develop

b. further

c. together

d. rather

c. entire

d. resistant

19. ตอตาน

28. เหมาะสม

a. among

b. during

a. valuable

b. severe

c. through

d. against

c. suitable

d. encourage

20. รูปแบบ

29. รวมกัน

a. pattern

b. sample

a. relatively

b. each

c. treatment

d. management

c. rather

d. together

21. เงื่อนไข

30. ภายใน

a. population

b. qualification

a. within

b. among

c. condition

d. performance

c. during

d. across

22. ความเสียหาย

31. ปริมาณ

a. risk

b. damage

a. weight

b. content

c. observation

d. yield

c. solution

d. field

23. ขอบเขต, พื้นที่

32. ความมีประสิทธิภาพ

a. rate

b. enemy

a. efficiency

c. solution

d. field

c. representative d. behavior

24. ประกอบดวย

b. management

33. ประชากร

a. contain

b. receive

a. surface

b. cultivation

c. support

d. measure

c. damage

d. population

25. ใหอาหาร

34. ทํา

a. reduce

b. include

a. influence

b. carry out

c. concern

d. feed

c. contain

d. discover
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35. จัดหาให, ให

44. ความเปนไปได

a. improve

b. model

a. branch

b. intention

c. provide

d. reach

c. possibility

d. condition

36. จดบันทึก

45. ไปถึง, เขาถึง

a. record

b. embarrass

a. reach

b. recommend

c. recommend

d. relate

c. state

d. explain

37. สูงกวา

46. ลดลง

a. effective

b. several

a. explain

b. reduce

c. recent

d. higher

c. allow

d. relate

38. ตอตาน

47. นําไปใชได, ปฏิบัติได

a. resistant

b. artificial

a. impatient

b. artificial

c. necessary

d. due to

c. applicable

d. higher

39. คอนขาง

48. เร็วๆนี้

a. directly

b. relatively

a. suffering

b. important

c. likely

d. traditionally

c. rapid

d. recent

40. ในระหวาง

49. มากมาย, อุดมสมบูรณ

a. inside

b. before

a. multinational

b. commercial

c. during

d. among

c. substantial

d. alternative

41. การปรับปรุง

50. แตละ

a. development

b. representative

a. each

b. together

c. performance

d. improvement

c. almost

d. even

42. วัด, ชั่ง

51. อิทธิพล

a. observe

b. measure

a. efficiency

b. influence

c. carry out

d. feed

c. behavior

d. insight

43. อัตรา

52. ตัวแทน

a. the number of b. effort

a. representative b. treatment

c. weight

c. population

d. rate

d. sample
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53. น้ําหนัก

62. การจัดการ

a. content

b. amount

a. performance

b. management

c. width

d. weight

c. efficiency

d. effort

54. พัฒนา

63. ตัวอยาง

a. raise

b. develop

a. content

b. yield

c. encourage

d. harvest

c. sample

d. influence

55. ปรับปรุง

64. จํานวนของ

a. improve

b. provide

a. the number of b. content

c. avoid

d. discover

c. condition

d. damage

56. แสดงแบบ, จําลองแบบ

65. เก็บเกี่ยว

a. contain

b. differ

a. support

b. harvest

c. model

d. keep

c. treat

d. reach

57. เนื่องจาก

66. เสนอแนะ

a. recent

b. rapid

a. collect

b. keep

c. several

d. due to

c. provide

d. recommemd

58. รวดเร็ว

67. สําคัญ

a. severe

b. rapid

a. substantial

b. important

c. substantial

d. lower

c. entire

d. different

59. โดยทั่วไป

68. เชน

a. relatively

b. likely

a. such as

b. resistant

c. generally

d. readily

c. suitable

d. moderate

60. ทามกลาง

69. มีคุณคา

a. across

b. throughout

a. applicable

b. agricultural

c. within

d. among

c. valuable

d. artificial

61. การรวมกัน

70. ตามลําดับ

a. combination

b. solution

a. comparatively b. respectively

c. cultivation

d. development

c. generally

d. nearly
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71. การเพาะปลูก

80. โดยตลอด

a. cultivation

b. representative

a. throughout

b. between

c. population

d. improvement

c. down

d. through

72. ความสามารถ

81. สาขา

a. importance

b. condition

a. rate

b. average

c. economy

d. performance

c. weight

d. branch

73. ความเสี่ยง

82. พื้นผิว

a. characteristic

b. risk

a. surface

b. effort

c. branch

d. effort

c. field

d. pattern

74. การทดลอง

83. กลาว

a. reputation

b. amount

a. include

b. state

c. treatment

d. competence

c. harvest

d. measure

75. เก็บรวบรวม

84. เก็บ, รักษา

a. collect

b. support

a. collect

b. relate

c. feed

d. encourage

c. develop

d. keep

76. สังเกต

85. ยอมให, อนุญาตให

a. raise

b. carry out

a. explain

b. affect

c. contain

d. observe

c. allow

d. improve

77. เกี่ยวกับการคา

86. เลี้ยงดู

a. resistant

b. suitable

a. raise

b. concern

c. commercial

d. effective

c. receive

d. determine

78. อันตราย

87. เกี่ยวกับเกษตรกรรม

a. harmful

b. recent

a. agricultural

b. harmful

c. several

d. necessary

c. applicable

d. severe

79. ปานกลาง

88. เมื่อเปรียบเทียบกับ...

a. rapid

b. moderate

a. readily

b. especially

c. lower

d. recent

c. respectively

d. comparatively
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89. คอนขาง

95. อธิบาย

a. enough

b. together

a. explain

b. support

c. rather

d. else

c. keep

d. model

90. ตามที่

96. เทียม, สังเคราะห

a. with

b. according to

a. substantial

b. recent

c. through

d. against

c. applicable

d. artificial

91. ความพยายาม

97. หลาย

a. damage

b. difference

a. difficult

b. commercial

c. effort

d. cause

c. several

d. higher

92. ผลผลิต

98. โดยเฉพาะอยางยิ่ง

a. development

b. branch

a. generally

b. recently

c. influence

d. yield

c. rather

d. especially

93. สงเสริม, สนับสนุน

99. พรอมเสมอ

a. observe

b. encourage

a. comparatively b. readily

c. recommend

d. increase

c. likely

94. เกี่ยวของ

d. relatively

100. ผาน, โดย

a. receive

b. differ

a. through

b. among

c. relate

d. determine

c. against

d. within
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ความคิ ดเห็ นได ตามอิ ส ระ และจะไมมีผลตอการเรีย นแตอยา งใด ขอมูล ทั้ง หมดจะเก็บ ไวเปน
ความลับ ความคิดเห็นของนักศึกษาจะเปนประโยชนในการปรับปรุงการเรียนการสอนคําศัพท
ภาษาอังกฤษ และพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาดังกลาวตอไป
คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความเห็นของทาน
4 = เห็นดวยมากที่สุด 3 = เห็นดวยมาก 2 = เห็นดวยนอย
1 = ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
ปจจัยที่สงผลตอความสามารถในการเรียนรูคําศัพท
1. การเฉลยคําตอบโดยการเนนสีที่คําศัพท ชวยใหขาพเจาจําคําศัพทได
2. การเนนคําศัพทโดยใชสี ชวยใหขาพเจาจําคําศัพทได
3. การเนนคําศัพทโดยใชตัวหนา ชวยใหขาพเจาจําคําศัพทได
4. กิจกรรมที่ใชสอนคําศัพทหลากหลายทําใหนาสนใจ
5. จํานวนคําศัพทที่เรียนในแตละครั้งมีจํานวนเหมาะสมไมมากไปนอยไป
6. ตัวอยางประโยคที่นํามาใชสอนคําศัพทงาย
7. กิจกรรมการเรียนคําศัพทแตละชั่วโมงมีอยางพอเหมาะ
8. การทบทวนคําศัพทและความหมายกอนเรียนคําศัพทชุดใหม มีอยาง
เหมาะสม
9. ตัวอยางประโยคของคําศัพทแตละคํามีมากทําใหเขาใจมากขึ้น
10. ขาพเจารูความหมายของคําศัพทและไวยากรณที่ใชในประโยค ทําใหอาน
ประโยครูเรื่อง

ความคิดเห็น
1

2

3

4
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กิจกรรมการเรียนคําศัพทที่ชวยพัฒนาความรูดานคําศัพทของขาพเจา
11. การจับคูคําศัพทกับความหมายที่ถูกตอง
12. การเติมตัวอักษรของคําศัพท โดยใชความหมายภาษาไทยที่กําหนดให
13 รายการคําศัพท (word list) พรอมความหมายภาษาไทย
14. การเติมตัวอักษรของคําศัพท และจับคูความหมายภาษาไทย
15. อักษรไขว
16. การบอกความหมายเปนภาษาไทยจากบัตรคํา
17. การเลือกคําศัพทที่ไดยินพรอมเขียนความหมายภาษาไทย
18. การเลือกคําศัพทใหถูกตองตามลําดับที่ไดยินและจับคูความหมาย
ภาษาไทย
19. การเติมคําในชองวางแตละประโยค จากชุดคําศัพทที่กําหนดให
20. การเขียนคําศัพทตามคําบอกและเลือกความหมายภาษาไทยจากตัวเลือก 3
ตัวเลือก
21. การบอกคําศัพทเปนภาษาอังกฤษจากบัตรคํา
22. การบอกหนาที่ของคําศัพท (part of speech)
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ภาคผนวก ช
กรอบคําถามในการสัมภาษณกึ่งโครงสราง
1. นักศึกษามีวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษอยางไร เหมือนหรือแตกตางกับวิธีการที่
สอนครั้งนี้อยางไร
2. นักศึกษามีความคิดเห็นอยางไรกับการสอนคําศัพทครั้งนี้ คิดวาเปนประโยชนหรือไม
เพราะเหตุใด
3. นักศึกษารูสึกอยางไรกับกิจกรรมที่ใชสอนคําศัพท เชน การจับคูคําศัพทกับ
ความหมาย การเติมตัวอักษรที่หายไปของคําศัพท อักษรไขว การดูบัตรคํา การเติมคําศัพทใน
ชองวางของแตละประโยค การเขียนตามคําบอก เปนตน
4. นักศึกษาคิดวากิจกรรมที่ใชสอนคําศัพทมีสวนชวยใหจําคําศัพทหรือไม เพราะเหตุใด
5. นักศึกษาคิดวากิจกรรมที่ใชสอนคําศัพทแบบใดชวยใหจําคําศัพทไดดี และแบบใดที่
ไมไดชวย เพราะเหตุใด
6. ในการเรียนคําศัพทแตละครั้ง นักศึกษาจําคําศัพทไดหรือไม เพราะเหตุใด
7. นักศึกษามีการทบทวนคําศัพทนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนหรือไม เพราะเหตุ
ใด
8. การไดใชคําศัพทที่เรียนนอกชั้นเรียน หรือ ในวิชาอื่นๆ ทําใหจดจําคําศัพทไดดีขึ้น
หรือไม เพราะเหตุใด
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บทความ
ผลการใชวิธีการสอนคําศัพทเนนรูปแบบโดยไมใชกิจกรรมการสื่อสาร
ที่มีตอความรูคําศัพทเชิงรับและเชิงสรางในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ผลการใชวิธีการสอนคําศัพทเนนรูปแบบโดยไมใชกิจกรรมการสื่อสารที่มีตอ
ความรูคําศัพทเชิงรับและเชิงสรางในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
The effect of using Focus on Forms instruction on receptive and productive
vocabulary knowledge of English for Science and Technology students
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Abstract

The objectives of this study were to investigate the effects of Focus on Forms
instruction (FonFs) on productive and receptive vocabulary knowledge of participants
with high and low elementary English proficiency, and to measure the retention rate of
both types of knowledge. The subjects of this study were purposively selected. It
consisted of 39 third and fourth year students taking a course entitled English for
Agriculture in the first semester of the academic year 2013 at Prince of Songkla
University. Data were collected using remedial teaching materials and immediate and
retention tests. Results of the immediate test showed a significant difference between
the scores of the two groups (0.00 level) with the high elementary group performing
better in both tests than their counterparts. It also showed an insignificant decrease in
the retention rate of the high elementary group while that of the low elementary group
decreased significantly (0.00 level). Noun and verbs were the two parts of speech that
the two groups of subjects learned better. Prepositions were found problematic for the
high elementary group whereas adverbs were problematic for the low elementary
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group. It is recommended that more prepositions and adverbs should be taught to
learners with similar characteristics and that productive vocabulary knowledge should
also be the focus of instruction. For future research, a pre-test is required in order to be
used as a reference for the post-test gains. Also, the number of words belong to each
part of speech should be similar. Finally, the comparison between Focus on Form
(FonF) and Focus on Forms (FonFs) should be carried out.
Keywords: Focus on Forms (FonFs), EST, retention, receptive knowledge, productive
knowledge

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู
คํ า ศั พ ท ทั้ ง ความรู เ ชิ ง รั บ และเชิ ง สร า งของกลุ ม ตั ว อย า งที่ มี ค วามสามารถทางภาษาอั ง กฤษ
ระดับพื้นฐานสูงและกลุมตัวอยางที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานต่ําหลังไดรับ
วิธีการสอนคําศัพทเนนรูปแบบโดยไมใชกิจกรรมการสื่อสาร 2) เพื่อศึกษาความคงทนของความรู
ดานคําศัพทของกลุมตัวอยางทั้งสองกลุม กลุมตัวอยางในงานวิจัยนี้ คือ นักศึกษาชั้นปที่ 3-4 ที่
เรี ย นวิ ช าภาษาอั ง กฤษทางการเกษตรในภาคการเรี ย นที่ 1
ป ก ารศึ ก ษา 2556
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ จํานวน 39 คน ซึ่งไดจากการสุมตัวอยางแบบ
เจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลประกอบดวย 1) แผนการสอนปรับ
พื้ น ฐานด า นคํ าศั พ ท 2) แผนการสอนคํ าศั พ ท เ น น รู ปแบบโดยไม ใ ช กิจ กรรมการสื่อ สาร 3)
แบบทดสอบหลังการสอนทันทีและวัดความคงทน ผลการศึกษาพบวา 1) กลุมตัวอยางทั้งสอง
กลุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูคําศัพทหลังการสอนทันทีที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
0.00 โดยกลุมตัวอยางที่มีความสามารถพื้นฐานสูงมีคะแนนดานการใชและการรับรูคําศัพทดีกวา
กลุ ม ตัวอยางที่มี ความสามารถพื้นฐานต่ํา 2) ความคงทนในการเรียนรูคําศัพ ทของกลุม ที่มี
ความสามารถพื้นฐานสูงลดลงอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แตความคงทนในการเรียนรูคําศัพท
ของกลุมที่มีความสามารถพื้นฐานต่ําลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.00 3) คํานามและ
คํากริยาเปนประเภทของคําที่กลุมตัวอยางทั้งสองจําไดมากที่สุด สวนประเภทของคําที่เปนปญหา
ของกลุมที่มีความสามารถพื้นฐานสูงคือคําบุพบทและของกลุมที่มีความสามารถพื้นฐานต่ําคือ
คํากริยาวิเศษณ ขอเสนอแนะในการสอนคือ พิจารณาสอนคําบุพบทและคํากริยาวิเศษณซึ่งผูเรียน
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มักมองขาม และเนนการฝกฝนคําศัพทในเชิงสราง สวนขอเสนอแนะของการทําวิจัยครั้งตอไปคือ
ควรจัดใหมีการทดสอบความรูกอนเรียนและควรเปรียบเทียบการสอนคําศัพทเนนรูปแบบผาน
กิจกรรมการสื่อสารกับการสอนคําศัพทเนนรูปแบบโดยไมใชกิจกรรมการสื่อสาร
คําสําคัญ : การสอนคําศัพทเนนรูปแบบโดยไมใชกิจกรรมการสื่อสาร, การสอนคําศัพทเพื่อ
วัตถุประสงคทางวิชาการ, ความคงทนของความรูคําศัพท, ความรูเชิงรับ, ความรูเชิงสราง

บทนํา
เปนที่ยอมรับโดยทั่วไปวาคําศัพทเปนองคประกอบสําคัญในการสื่อสาร เนื่องจากคําศัพท
ชวยทําใหเกิดความหมายในการสื่อสาร ดังสะทอนใหเห็นจากความคิดเห็นของ Wilkins (1972, p.
111) ที่ไดกลาวถึงความสําคัญของคําศัพทไววา “หากปราศจากไวยากรณ การสื่อความยังอาจ
เกิ ด ขึ้ น ได บ า ง แต ถ า ปราศจากคํ า ศั พ ท แ ล ว การสื่ อ ความก็ มิ อ าจเกิ ด ขึ้ น ได เ ลย” (Without
grammar very little can be conveyed, without vocabulary nothing can be conveyed.)
ดั ง นั้ น ผู เ รี ย นภาษาจึ ง ควรมี ค วามรู คํ า ศั พ ท เ ป น อย า งดี จึ ง จะสามารถเรี ย นภาษาได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ (Schmitt, 2010) ความเห็นดังกลาวตรงกับผลการศึกษาของ Alderson (2005) ที่
พบความสั ม พั นธ ร ะหว างคํ าศั พ ทและทักษะดานภาษาตางๆในระดับสูง กลาวคือ คําศัพ ท มี
ความสัมพันธกับทักษะการอานที่ระดับ .64 การฟงที่ระดับ .61-.65 การเขียนที่ระดับ .70-.79 และ
สั ม พั น ธ กั บ ไวยากรณ ที่ ร ะดั บ .64
ซึ่ ง หากผู เ รี ย นภาษาอั ง กฤษเป น ภาษาที่ ส องหรื อ
ภาษาตางประเทศรูจักคําศัพทถึง 8,000-9,000 คําที่มีรากศัพทเดียวกัน (word families) ก็จะ
สามารถอานสิ่งพิมพตางๆไดโดยไมมีปญหาดานคําศัพท อยางไรก็ตามการที่ผูเรียนภาษาอังกฤษ
เป น ภาษาที่ ส อง โดยเฉพาะอย างยิ่ ง ผู เ รี ยนภาษาอั ง กฤษเป น ภาษาต างประเทศจะสามารถรู
คําศัพทในปริมาณมากไดนั้นจําเปนตองอาศัยเวลาในการเรียนเปนระยะเวลานานจึงจะมีความรู
ด านคํ า ศั พ ท ม ากพอกั บเจ า ของภาษา ดั ง นั้น การเรีย นคําศัพ ทจึง เปน สิ่ง จํ าเปน สําหรับ ผูเ รีย น
ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองหรือภาษาตางประเทศ ซึ่ง Schmitt (2010) ไดเสนอวาการสอน
คําศัพทอยางจริงจัง (explicit learning) ผานตัวปอนทางภาษา (language input) ที่หลากหลาย
จําเปนตอการเรียนคําศัพทของผูเรียนภาษาตางประเทศ
ความรูดานคําศัพทเกี่ยวของกับความสามารถในการอานโดยตรง (Alderson, 1984;
Laufer, 1991) ซึ่งผูเรียนสาขาเฉพาะทางตางๆเชน สาขาธุรกิจ พยาบาลศาสตร หรือ เกษตรกรรม
ควรไดรั บการสอนคําศัพ ทในการเรียนภาษาอัง กฤษเพื่อเตรียมพรอมสูการเรียนที่เกี่ยวของกั บ
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สาขาของตนเอง ทั้งนี้การเรียนรูภาษาอังกฤษทางวิชาการ (English for Academic Purposes)
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ (English for Specific Purposes) หรือ ภาษาอังกฤษ
สําหรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (English for Science and Technology) เหลานี้ จะชวยให
ผูเรียนสามารถอานภาษาอังกฤษเฉพาะทางที่มีคําศัพทเชิงวิชาการหรือคําศัพทเฉพาะทางตางๆอยู
ไดดีขึ้น Nation และ Waring (1997) ไดแสดงทรรศนะเกี่ยวกับความสําคัญของคําศัพทไววา
ผูเรียนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะควรรูคําศัพทจํานวน 2,000 คําแรกในรายการคําศัพท
ของ General Service List (West, 1953) และอีก 570 กลุมคําในรายการคําศัพทของ Academic
Word List (Coxhead, 2000)
จากคํ า อธิ บ ายดั ง กล า วข า งต น จึ ง สามารถอนุ ม านได ว า คํ า ศั พ ท ทั้ ง 2,570 คํ า มี
ความสําคัญตอผูเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะซึ่งจะตองรูคําศัพทพื้นฐานใหดี
เสียกอน จึงจะสามารถเรียนรูคําศัพทที่ใชเฉพาะทางหรือเชิงวิชาการไดในลําดับถัดไปเพื่อนําไปสู
การเรียนรูเนื้อหาตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ แตยังพบวานักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษเฉพาะ
ทางหรือภาษาอังกฤษเชิงวิชาการยังมีปญหาดานการอานอยูมาก (Prapphal, 2001; Sagarik,
1978; Srisa-arn, 1998) ดังนั้นจึงจําเปนที่ผูเรียนจะตองไดรับการพัฒนาความรูดานคําศัพท
ภาษาอังกฤษเพือ่ การเรียนวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะทางหรือเชิงวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพ
Nation (1990) จําแนกความรูคําศัพทที่ผูเรียนตองมีไว 8 ประเภท คือ 1) การใชคําศัพท
ในภาษาพูด (spoken form) เปนความรูในการออกเสียงคําศัพท 2) การใชคําศัพทในภาษาเขียน
(written form) คือความรูในการสะกดคํา 3) การใชคําศัพทตามหลักไวยากรณ (grammatical
patterns) หมายถึงความเขาใจในการนําคําศัพทไปใชใหถูกตองตามหลักไวยากรณ 4) การใชคํา
ปรากฏรวม (collocations) คือความรูวาคําศัพทใดตองใชรวมกับคําใด หรือ เปนคําที่ปรากฏ
รวมกัน 5) ความถี่ของคําศัพท (frequency) หมายถึงรูวาคําศัพทนั้นๆมักพบบอยในบริบทใดและ
อยางไร 6) ความเหมาะสมในการใชคําศัพท (appropriateness) หมายถึงความรูวาควรใช
คําศัพทใดในบริบทใด อยางไร 7) ความหมาย (meaning) เปนการรูความหมายของคําศัพทและ
สิ่งที่คําศัพทสื่อถึง 8) ความสัมพันธของคําศัพท (associations) คือ ความรูวาคําศัพทที่พบ
เกี่ยวข องกั น กั บคํ าศั พ ท อื่น หรื อสามารถนํามาใชแทนกัน ได นอกจากนี้ความรูดานคําศัพ ทยั ง
สามารถแบงไดเปน 2 ประเภทหลัก คือ 1) ความรูคําศัพทเชิงรับ (receptive knowledge) เปน
ความสามารถในการเขาใจคําศัพทเมื่อไดยิน หรือ มองเห็น ความรูนี้เปนขั้นตอนแรกของการเรียนรู
คําศัพท 2) ความรูในการนําคําศัพทไปใชหรือความรูคําศัพทเชิงสราง (productive knowledge)
ความรูนี้พัฒนามาจากความรูคําศัพทเชิงรับนั่นเอง ซึ่งความรูนี้จะเกิดขึ้นเมื่อผูเรียนสามารถนํา
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คําศัพทไปใชในการเขียนหรือพูด (Schmitt, 2010) ซึ่ง Melka (1997) ไดชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ความรูคําศัพททั้งสองประเภทไววาเปนความรูที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน กลาวคือ ความรูคําศัพทที่
ผูเรียนไดรับจะคอยๆเปลี่ยนจากความรูเชิงรับมาเปนความรูเชิงสรางในภายหลัง
ถึงแมวาจะมีวิธีการสอนคําศัพทมากมาย เชน การสอนคําศัพทจากบริบทการอาน การ
สอนคําศัพทจากรูปภาพ การสอนคําศัพทจากเพลง แตยังมีอีกวิธีการหนึ่งที่พบวาสงผลตอการ
เรียนรูและจดจําคําศัพทของผูเรียนไดเปนอยางดี คือการสอนโดยเนนรูปแบบ (Form-Focused
Instruction หรือ FFI)
การสอนโดยเน น รู ปแบบมี พั ฒ นาการมาจากแนวคิ ด ของนั ก ภาษาศาสตร ประยุ ก ต ที่
ตระหนักวากระบวนการสอนภาษาที่มุงเนนความหมาย (meaning-focused instruction) ยังไม
สามารถบรรลุ วัตถุประสงค ในการสอนใหผูเ รียนมีความสามารถทางไวยากรณ (grammatical
competence) ในระดับสูงได ดังนั้นการสอนโดยเนนรูปแบบในระยะแรกจึงเกิดขึ้นเพื่อใชสอน
ไวยากรณ และแบงไดเปน 2 ประเภท ประเภทที่หนึ่งคือการสอนตัวภาษา (linguistic elements)
หรื อไวยากรณ นั้ นเอง ผู เ รี ย นจะซึม ซับไวยากรณ ใ นระหวางการทํากิจ กรรมเพื่อการสื่อสาร
(communicative activities) การสอนที่เนนรูปแบบในลักษณะนี้เรียกวาการสอนเนนรูปแบบผาน
กิจกรรมการสื่อสาร (Focus on Form หรือ FonF) (DeKeyser, 1998; Ellis, 2001; Long, 1991;
Norris & Ortega, 2000) ประเภทที่สอง คือ การมุงสอนไวยากรณในบทเรียนที่สรางขึ้นสําหรับ
การสอนไวยากรณโดยเฉพาะ (Focus on Forms หรือ FonFs) หรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดวาเปน
บทเรียนหรือแบบฝกหัด หรือกิจกรรมที่ไมไดมุงเนนการสื่อสาร (non-communicative activities)
Ellis (2001) ชี้ใหเห็นถึงความแตกตางของรูปแบบการเรียนทั้งสองแบบไววา การเรียนเนนรูปแบบ
ผานกิจกรรมการสื่อสารเปนการเรียนรูที่ผูเรียนมองวาตัวเองเปนผูใชภาษาหรือภาษาเปนเครื่องมือ
(tool) ที่ใชในการติดตอสื่อสาร แตสําหรับการเรียนเนนรูปแบบโดยไมใชกิจกรรมการสื่อสารนั้น
ผูเรียนไมไดเรียนภาษาเพื่อใชสื่อสาร แตเพื่อการเรียนรูเทานั้น
ตอมาจึ ง มี ผูนําแนวคิ ดของการสอนโดยเนน รูปแบบไปประยุกตใ ชใ นการสอนคําศัพ ท
(Laufer, 2005; 2006) ดังนั้นตัวภาษา (linguistic elements) หรือไวยากรณที่ใชสอนก็จะ
หมายถึ ง คํ าศั พ ท นั่ นเอง การสอนคําศัพ ทเนน รูปแบบผานกิจ กรรมการสื่อสารจึ ง หมายถึ ง การ
สอดแทรกการสอนคําศัพทในระหวางที่ผูเรียนทํากิจกรรมเพื่อการสื่อสาร สวนการสอนคําศัพทเนน
รูปแบบโดยไมใชกิจกรรมการสื่อสาร คือ การสอนคําศัพทโดยกําหนดใหผูเรียนทําแบบฝกหัดหรือ
กิจกรรมที่มุงเนนใหผูเรียนเรียนรูคําศัพทเปนเปาหมายหลัก มีงานวิจัยจํานวนมากที่ศึกษาการ
สอนคําศัพทดวยวิธีการสอนที่สอดคลองกับการสอนเนนรูปแบบผานกิจกรรมการสื่อสาร (Oxford
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& Crookall, 1990; Oxford & Scarcella, 1994; Shen, 2003) เชน การสอนคําศัพทจากบริบท
(contextualizing) ซึ่งเปนการสอนคําศัพทจากบริบทการสื่อสาร คือ การฟง การพูด การอาน และ
การเขียน และการสอนคําศัพทแบบไมรูตัว (implicit) หรือ แบบบังเอิญ (incidental) การสอน
รู ป แบบนี้ ผู เ รี ย นจะเกิ ด การซึ ม ซั บ ความรู คํ า ศัพ ท จ ากการทํ า กิ จ กรรมหรื อ ชิ้ น งานที่ มี คํ า ศั พ ท
เปาหมายประกอบอยูโดยที่ผูเรียนไมไดตั้งเปาหมายวาจะตองเรียนรูคําศัพทนั้นๆ สวนวิธีการที่
สอดคลองกับการสอนเนนรูปแบบโดยไมใชกิจกรรมการสื่อสาร (Oxford & Crookall, 1990;
Oxford & Scarcella, 1994; Shen, 2003) เชน การสอนคําศัพทที่ไมอิงบริบทการสื่อสาร
(decontextualizing) เป น การสอนคําศัพ ทจ ากการทํากิจ กรรมหรือแบบฝกหั ดที่เ นนคําศัพ ท
เปาหมายโดยไมใชกิจกรรมเพื่อการสื่อสารเขามาเกี่ยวของ นักวิชาการหลายทาน (Ellis et al.,
2002 อางอิงใน Doughty & Varela, 1998; Lightbown & Spada, 1990; VanPatten, 1990) เห็น
พองตองกันวาวิธีการสอนเนนรูปแบบผานกิจกรรมการสื่อสารมีประสิทธิภาพในการสอนภาษา
มากกวา เนื่องจากเปนการเรียนรูผานบริบทและเปนความเขาใจที่เกิดจากบริบท ซึ่งจะนําไปสูการ
เรียนรูภาษาไดอยางแทจริงและสามารถนําภาษาไปใชไดในชีวิตประจําวัน อีกทั้งยังมองวาวิธีการ
สอนเนนรูปแบบโดยไมใชกิจกรรมการสื่อสารนั้นเปนวิธีการสอนที่ลาสมัย แตในทางกลับกันก็มี
นักวิชาการอีกกลุมหนึ่งที่ยังคงเชื่อวาวิธีการสอนที่มุงเนนการสอนคําศัพทโดยไมใชกิจกรรมการ
สื่อสารยังคงเปนประโยชนตอการเรียนรูคําศัพทของผูเรียน โดยเฉพาะผูเรียนระดับมัธยมปลาย
(Jahangard, 2010; Laufer, 2006; Laufer & Rozovski-Roitblat, 2011)
Laufer (2006) เปนผูริเริ่มศึกษาเปรียบเทียบการเรียนรูคําศัพทดวยวิธีการสอนเนน
รูปแบบผานกิจกรรมการสื่อสารและการสอนเนนรูปแบบโดยไมใชกิจกรรมการสื่อสาร โดยพบวา
กลุมที่เรียนรูแบบเนนรูปแบบโดยไมใชกิจกรรมการสื่อสารสามารถจดจําคําศัพทไดดีกวา และยัง
อธิบายเพิ่มเติมวาการเรียนรูเนนรูปแบบโดยไมใชกิจกรรมการสื่อสารนั้นยังจําเปนตอการเรียนรู
คําศัพทในบริบทการเรียนรูภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองและภาษาตางประเทศ เพราะเปนวิธีการ
สอนที่ชวยใหผูเรียนภาษาตางประเทศเรียนรูคําศัพทจากตัวปอน (input) ที่หลากหลายในบริบท
ของการเรียนรูของเจาของภาษาซึ่งมีความจําเปนตอการเรียนภาษาตางประเทศเปนอยางมาก จึง
สรุ ป ได ว า แม วิ ธี ก ารเรี ย นรู คํ า ศั พ ท แ บบเน น รู ป แบบโดยไม ใ ช กิ จ กรรมการสื่ อ สารนั้ น จะเป น
กระบวนการที่คอนขางลาสมัย แตในทางกลับกันวิธีการสอนนี้ยังคงเปนประโยชนตอการเรียนรู
คําศัพทของผูเรียนที่ครูผูสอนไมควรมองขาม
จากการศึกษาคนควาการสอนคําศัพทโดยใชวิธีการสอนเนนรูปแบบโดยไมใชกิจกรรมการ
สื่อสารและรูปแบบการเรียนรูที่เกี่ยวของนั้น พบกิจกรรมหลากหลาย เชน การใชรายการคําศัพท
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(word list) พรอมความหมายในภาษาแม (Prince, 1996) และบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
คํ าศั พ ท ที่ เ น น ให ผู เ รี ย นเรี ยนรู องค ประกอบของคํ าศัพ ท เชน ตัวสะกด และ หนาที่ ของคําใน
ประโยค เปนตน นอกจากนี้ผูเรียนจะไดเลือกตอบคําถามทําแบบฝกหัดหาคําศัพทที่มีความหมาย
เหมือนกันกับคําศัพทเปาหมาย (synonym) (Groot, 2000)
จากความสําคัญของคําศัพทที่มีตอผูเรียนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะหรือเชิง
วิชาการ และวิธีการสอนคําศัพทเนนรูปแบบโดยไมใชกิจกรรมการสื่อสารชวยใหผูเรียนจําคําศัพท
ได รวมถึงปญหาที่นักศึกษามีความรูคําศัพทพื้นฐานนอยกวา 2,000 คําที่ผูเรียนภาษาอังกฤษเพื่อ
วัตถุประสงคเฉพาะควรรู ผูวิจัยจึงเห็นวาวิธีการสอนคําศัพทเนนรูปแบบโดยไมใชกิจกรรมการ
สื่อสารจะชวยพัฒนาความรูดานคําศัพทเบื้องตนใหแกนักศึกษาเพื่อใหสามารถอานตําราหรื อ
สิ่ ง พิม พเ ป น ภาษาอั ง กฤษได รวมทั้ง ยั ง สามารถนําความรูที่ไ ดรับ ไปใชประโยชนใ นการเรีย น
ภาษาอั ง กฤษได วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการวิ จั ยครั้ง นี้ คื อ เพื่ อศึ ก ษาความแตกต า งของผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนรูคําศัพททั้งทักษะสรางและทักษะรับของนักศึกษาที่มีความสามารถพื้นฐานต่ําและ
พื้นฐานสูงหลังไดรับวิธีการสอนดังกลาว รวมทั้งศึกษาความคงทนของความรูดานคําศัพทของ
นั กศึ กษาทั้ ง สองกลุ ม ผลการศึ กษาครั้ ง นี้ยั ง สามารถใชส นับสนุน ผลการวิ จัย ที่ใ ช วิธี การสอน
คําศัพทเนนรูปแบบโดยไมใชกิจกรรมการสื่อสารวาสามารถพัฒนาความรูคําศัพทของนักศึกษาได

คําถามวิจัย
1. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ยนรู คํา ศัพ ท ทั้ง ความรู เ ชิง รับ และเชิ ง สร างของนัก ศึกษาที่ มี
ความสามารถพื้นฐานต่ําและพื้นฐานสูงหลังไดรับวิธีการสอนคําศัพทเนนรูปแบบโดยไมใชกิจกรรม
การสื่อสารมีความแตกตางกันหรือไม อยางไร
2. ความคงทนของความรูดานคําศัพทของนักศึกษาทั้งสองกลุมตางกันหรือไม อยางไร

วิธีการดําเนินการวิจัย
1. กลุมตัวอยาง
กลุ ม ตั ว อย า งในงานวิ จั ย นี้ เ ป น กลุ ม ตั ว อย า งที่ ไ ด จ ากการสุ ม ตั ว อย า งแบบเจาะจง
(purposive sampling) กลาวคือ เปนนักศึกษาชั้นปที่ 3 และ 4 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิท ยาเขตหาดใหญ ที่ ลงทะเบี ยนเรียนวิช าภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร ในภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2556 เปนวิชาเลือก ซึ่งมีนักศึกษาทั้งหมดจํานวน 56 คน นักศึกษาเหลานี้ผานการเรียน
วิชาบัง คับพื้นฐานภาษาอังกฤษ 2 วิช าแลว ซึ่งอาจกลาวไดวานักศึกษามีความสามารถทาง
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ภาษาอังกฤษที่ใกลเคียงกัน แตเพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับความสามารถเบื้องตนของกลุมตัวอยาง
กอนเรียน ผูวิจัยจึงจัดใหมีการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยใชแบบทดสอบวัด
ระดับความสามารถภาษาอังกฤษ (Chase, 2011) ของสํานักพิมพ Cengage Learning ซึ่ง
คะแนนจากแบบทดสอบสามารถทําใหทราบระดับของผูเรียน 5 ระดับ ดังนี้
< 20
เทียบไดกับ
elementary
20-29
เทียบไดกับ
pre-intermediate
30-39
เทียบไดกับ
intermediate
40-45
เทียบไดกับ
advanced
> 46
เทียบไดกับ
very advanced
คะแนนที่ไดจากการทดสอบพบวามีนักศึกษา 2 กลุม คือ 1) นักศึกษา 25 คน ไดคะแนน
ต่ํากวา 20 ซึ่งอยูในระดับ elementary คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษากลุมนี้คือ 13.08 และ 2)
นักศึกษา 31 คน ที่ไดคะแนนตั้งแต 20-29 ซึ่งเปนระดับ pre-intermediate นักศึกษากลุมนี้มี
คะแนนเฉลี่ย 24.84 แตเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการทดลองสอนและการสอบหลังการสอน พบวา
เหลือนักศึกษาเพียง 39 คนที่มีคะแนนสอบครบทั้งสองครั้ง ซึ่งเมื่อแยกตามแบบทดสอบวัดระดับ
ความสามารถภาษาอังกฤษขางตน มีนักศึกษา 20 คนที่อยูในกลุมที่มีคะแนนต่ํากวา 20 เมื่อหา
คะแนนเฉลี่ยใหมพบวานักศึกษากลุมนี้มีคะแนนเฉลี่ย 14.4 และมีนักศึกษาที่อยูในระดับคะแนน
20-29 เพียง 19 คน โดยคะแนนเฉลี่ยใหมของนักศึกษากลุมนี้คือ 26.6 เมื่อคํานวณความตางของ
คะแนนเฉลี่ยทั้งสองกลุมโดยใช t-test พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ 0.00 ดังนั้นในงานวิจัย
นี้จึงจัดใหกลุมตัวอยางมี 2 ระดับความสามารถคือ กลุมแรกเปนกลุมที่มีความสามารถพื้นฐานต่ํา
และกลุมที่สองเปนกลุมที่มีความสามารถพื้นฐานสูง
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ใชเครื่องมือวิจัย 3 ประเภท ดังนี้
2.1 คําศัพทเปาหมาย
คําศัพทเปาหมายที่ใชในงานวิจัยนี้ไดมาจากคําศัพทที่กลุมตัวอยางคัดเลือกจาก
บทคัดยอและขาวที่เกี่ยวกับวิจัยดานการเกษตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซึ่งนักศึกษาแตละคน
ตองอาน โดยเลือกเฉพาะคําศัพทที่อยูใน 2000 คําพื้นฐานของ General Service List โดย
นั ก ศึ ก ษาตรวจสอบคํ า ศั พ ท จ ากโปรแกรม Lextutor ในเบื้ อ งต น มี คํ า ศั พ ท ทั้ ง หมด 310 คํ า ที่
นักศึกษาระบุวาเปนคําศัพทที่ตนไมรูความหมาย จากนั้นผูวิจัยไดนําคําศัพทเหลานั้นมาหาคําที่ซ้ํา
กัน ไดคําศัพทเปาหมาย 100 คํา ไดแก คํานาม 30 คํา คํากริยา 29 คํา คําคุณศัพท 24 คํา
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คํากริยาวิเศษณ 10 คํา และคําบุพบท 7 คํา และนําคําศัพททั้งหมดไปสรางแผนการสอนคําศัพท
เนนรูปแบบโดยไมใชกิจกรรมการสื่อสาร
2.2 แผนการสอน
แผนการสอนที่ใชมี 2 ชุด ชุดแรกเปนแผนปรับพื้นฐานความรูดานคําศัพทเพื่อใช
สอน 4 ชั่วโมง และชุดที่สองคือแผนการสอนคําศัพทเนนรูปแบบโดยไมใชกิจกรรมการสื่อสาร 15
ชั่วโมง แผนการสอนทั้งหมดใชสอนกอนการสอนอานบทคัดยอและขาวของรายวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการเกษตร โดยผูวิจัยเปนผูดําเนินการสอนเฉพาะสวนของคําศัพท แผนการสอนทั้งหมดมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
2.2.1 แผนปรับพื้นฐานความรูดานคําศัพท
กอนทําการทดลองสอนคําศัพทเนนรูปแบบโดยไมใชกิจกรรมการสื่อสาร
ผูวิจัยไดทําการปรับพื้นฐานใหกับกลุมตัวอยาง โดยใชแผนการสอนทั้งหมด 4 แผน ประกอบดวย
1) verbs and nouns 2) adjectives 3) adverbs 4) prefixes and suffixes ซึ่งเปนการปูพื้นฐาน
คําศัพทกอนการเรียนคําศัพท และเนื้อหาที่ผูวิจัยเลือกมาดังกลาวจะชวยใหกลุมตัวอยางสามารถ
แยกแยะประเภทของคําศัพทที่พบบอยและเขาใจความหมายและประเภทคําศัพทจาก prefix และ
suffix ที่พบในเบื้องตนได ในแผนการสอนชุดนี้ผูวิจัยไดมีการอธิบายถึงลักษณะคําศัพทแตละ
ประเภท ประกอบกับใหเห็นตัวอยางการใชคําศัพทประเภทนั้นๆ และทําแบบฝกหัดเพื่อฝกฝนการ
ใชคําศัพทหลังเรียนเสร็จแตละบทเรียนดวย เชน การหาคํานามในประโยค การแตงประโยคจาก
คําคุณศัพทที่กําหนดให การจับคู prefix และ suffix กับความหมายที่ถูกตอง
2.2.2 แผนการสอนคํ า ศั พ ท เ น น รู ป แบบโดยไม ใ ช กิ จ กรรมการ
สื่อสาร
ผูวิจัยไดแบงคําศัพทเปาหมาย 100 คํา ออกเปน 10 ชุด ชุดละ 10 คํา ซึ่ง
ประกอบดวยคําศัพทครบทั้ง 4 ประเภทเพื่อนําคําศัพทดังกลาวมาสรางแผนการสอน 15 แผน คือ
1) แผนการสอนคําศัพทเนนรูปแบบโดยไมใชกิจกรรมการสื่อสาร 10 แผน ในแผนการสอนนี้จะเนน
ใหกลุมตัวอยางไดทํากิจกรรมการเรียนเนนรูปแบบโดยไมใชกิจกรรมการสื่อสารในเชิงรับ เชน การ
ดูรายการคําศัพท การอานบัตรคําศัพท การจับคูคําศัพทกับความหมาย การเขียนตามคําบอก
อักษรไขว 2) แผนการทบทวนคําศัพทเนนรูปแบบโดยไมใชกิจกรรมการสื่อสาร 5 แผน แผนการ
สอนนี้จะเนนใหกลุมตัวอยางไดเรียนรูคําศัพทในเชิงสราง ซึ่งใชหลังสอนคําศัพทเสร็จทุกๆสองชุด
โดยการทบทวนคําศัพท 20 คําที่สอนไปแลว และจะมุงใหกลุมตัวอยางนําคําศัพทไปเติมลงใน
ชองวางในประโยคที่กําหนดให
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2.3 แบบทดสอบ
แบบทดสอบที่ใชในการศึกษาครั้ง นี้เปนแบบปรนัย ทดสอบคําศัพ ทเ ปาหมาย
ทั้งหมด 100 คํา ซึ่งเปนการวัดความรูดานคําศัพทเชิงสราง 100 ขอ และความรูเชิงรับ 100 ขอ
โดยนําไปใชในการทดสอบหลังการสอนทันทีและทดสอบความคงทนหลังการสอน 4 สัปดาห เพื่อ
หลีกเลี่ยงการนําความรูจากแบบทดสอบไปใชกับอีกแบบทดสอบหนึ่ง (order effect) ผูวิจัยจึงจัด
ใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบเชิงสรางกอนเชิงรับ ตัวอยางของขอสอบมีดังตอไปนี้
ความรูเชิงสราง 1) The results of his research ___________ our original
theory.
a. integrate
b. prevent
c. produce
d. support
ความรูเชิงรับ 1) ปริมาณ, จํานวน
a. amount
b. effort
c. influence
d. damage
จากนั้นนําขอสอบไปปรึกษาผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตองของ
ภาษาอังกฤษและการเลือกใชคําศัพทใหเหมาะสมของขอสอบ และแกไขตามคําแนะนํา กลาวคือ
ในตอนที่ 1 แกไขคําศัพทในประโยคใหงายขึ้นและปรับตัวเลือกใหเปนคําศัพทที่สอดคลองกันมาก
ขึ้น สวนในตอนที่ 2 แกไขความหมายของคําศัพทใหถูกตองและปรับตัวเลือกใหเหมาะสม โดยไม
ใช คําศัพ ท ซ้ํ าๆกั น มากเกิ นไปในข อที่ถูกจัดอยูใ กลกัน ซึ่ง ขอสอบมีคาความเชื่อมั่น Cronbach
เทากับ 0.95 ถือวาเปนขอสอบที่มีคุณภาพ และนําไปใชกับกลุมตัวอยางได
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
หลังจากที่ผูวิจัยไดปรับปรุงเครื่องมือในการวิจัย จึงดําเนินการเก็บขอมูลโดยผูวิจัยเปน
ผูสอนกลุมตัวอยางโดยใชแผนปรับพื้นฐานความรูดานคําศัพท 4 ชั่วโมงและแผนการสอนคําศัพท
เนนรูปแบบโดยไมใชกิจกรรมการสื่อสาร 15 ชั่วโมงตามลําดับ หลังเรียนคําศัพทผูวิจัยใหกลุม
ตัว อย างทํ า แบบทดสอบหลั ง การสอนทั น ที และทดสอบความคงทนของคํ า ศั พ ท ห ลั ง เรี ย น 4
สัปดาห
4. การวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณที่ไดจากแบบทดสอบปรนัย โดย
การหาคาเฉลี่ยสถิติพื้นฐานไดแก คาเฉลี่ย (mean) คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความ
แตกตางโดยใชสถิติ Paired sample t-test และหาขนาดของผล (effect size) ของคะแนนทดสอบ
โดยวิเคราะหคะแนนทั้งหลังการสอนทันทีและความคงทนของคําศัพท
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ผลการวิจัย
จากการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยจะนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลของงานวิจัยดังหัวขอตอไปนี้
คือ 1) ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ยนรูคําศัพ ททั้ง ความรูเ ชิง รับและเชิง สรางของกลุมตัวอยางที่มี
ความสามารถพื้ นฐานต่ํ าและกลุ ม ตัวอยางที่มีความสามารถพื้น ฐานสู ง หลัง ไดรับวิธีการสอน
คําศัพทเนนรูปแบบโดยไมใชกิจกรรมการสื่อสาร 2) ความคงทนของความรูดานคําศัพทของกลุม
ตัวอยางทั้งสองกลุม
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูคําศัพททั้งความรูเชิงรับและเชิงสราง
จากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูคําศัพทหลังไดรับวิธีการสอนคําศัพทเนนรูปแบบโดย
ไมใชกิจกรรมการสื่อสาร และวิเคราะหคาความแตกตางโดยใชสถิติ paired sample t-test และ
ขนาดของผล (effect size) พบวาในภาพรวม (ตาราง 1) คะแนนทดสอบคําศัพทหลังการสอนทันที
ของกลุมตัวอยางที่มีความสามารถพื้นฐานสูงสูงกวาคะแนนทดสอบคําศัพทหลังการสอนทันทีของ
กลุมตัวอยางที่มีความสามารถพื้นฐานต่ําทั้งในความรูเชิงรับและเชิงสราง (รอยละ 78.74 และ
65.55) ซึ่งแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00* และมีคาขนาดผลในระดับ ‘ใหญ’
(1.25) หากสังเกตรายละเอียดในแตละประเภทความรูจะเห็นไดวาในความรูเชิงรับ กลุมตัวอยาง
ทั้งสองกลุมสามารถจําคํานาม (รอยละ 94.39 และ 85.50) และคํากริยาไดดีที่สุด (รอยละ 93.83
และ 78.10) ซึ่งจะเห็นไดวาคะแนนของผูเรียนกลุมตัวอยางที่มีความสามารถพื้นฐานสูง (S.D. =
5.88 และ 7.67) จะเกาะกลุมกันมากกวาคะแนนของกลุมตัวอยางที่มีความสามารถพื้นฐานต่ํา
(S.D. = 12.67 และ 15.43) แตประเภทของคําที่กลุมตัวอยางที่มีความสามารถพื้นฐานสูงจําได
นอยที่สุดคือ คํากริยาวิเศษณ (รอยละ 83.16) ในขณะที่กลุมตัวอยางที่มีความสามารถพื้นฐานต่ํา
จําคําบุพบทไดนอยที่สุด (รอยละ 67.86) สวนดานความรูเชิงสรางนั้น ผูเรียนทั้งสองกลุมสามารถ
เรียนรูคําคุณศัพท (รอยละ 71.71 และ 59.79) และคํานามไดดีที่สุด (รอยละ 69.12 และ 57.83)
แตจะสังเกตไดวากลุมตัวอยางที่มีความสามารถพื้นฐานสูงเรียนรูคํากริยาไดนอยที่สุด (รอยละ
58.62) สวนกลุมตัวอยางที่มีความสามารถพื้นฐานต่ํารูคําบุพบทไดนอยที่สุดเชนเดียวกับความรู
เชิงรับ (รอยละ 46.43)
จากผลการทดสอบดังกลาวสามารถสรุปไดวา วิธีการสอนคําศัพทเนนรูปแบบโดยไมใช
กิจกรรมการสื่อสารเปนวิธีการสอนที่ชวยใหกลุมตัวอยางทั้งสองจําคําศัพทเปาหมายไดมาก และ
เห็นไดชัดวาผูเรียนทั้งสองกลุมสามารถเรียนรูคําศัพทในเชิงรับไดดีกวาเชิงสราง นอกจากนี้ยัง
พบวาผูเรียนทั้งสองกลุมจําคํานามและคํากริยาไดดีในเชิงรับและเรียนรูคํานามและคําคุณศัพทได
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ดี ใ นเชิ ง สร า ง ส ว นคํ า กริ ย าวิ เ ศษณ แ ละคํ า บุ พ บทเป น ประเภทของคํ า ที่ ก ลุ ม ตั ว อย า งที่ มี
ความสามารถพื้นฐานต่ําเรียนรูไดนอยทั้งสองประเภทความรู
ตาราง 1 คะแนนเฉลี่ยของผลการสอบหลังการสอนทันทีของกลุมตัวอยางทั้งสองกลุม
กลุม A

ความรูเ ชิงสราง

ความรูเ ชิงรับ

x

คํานาม
คํากริยา
คําคุณศัพท
คํากริยาวิเศษณ
คําบุพบท
รวม
คํานาม
คํากริยา
คําคุณศัพท
คํากริยาวิเศษณ
คําบุพบท
รวม
รวมทั้งหมด

94.39%
93.83%
91.89%
83.16%
87.97%
92.05%
69.12%
58.62%
71.71%
60.53%
63.16%

S.D.
5.88
7.67
7.79
12.5
14.49
6.8
15.59
15.51
13.79
17.47
16.71

กลุม B
x

85.50%
78.10%
73.75%
68.50%
67.86%
77.60%
57.83%
47.41%
59.79%
48.00%

46.43%
65.42% 12.76 53.50%
78.74% 9.14 65.55%

S.D.
12.67
15.43
13.73
24.12
26.17
13.66
13.56
16.48
13.54
18.52
23.12
12.48
12.23

t

df

-2.83
-4.06
-5.11
-2.4
-2.99
-4.15
-2.42
-2.18
-2.72
-2.17
-2.58
-2.95
-3.8

27.13
28.17
30.39
28.82
29.95
37
37
37
37
37
37
37
37

Sig.
Effect
(2Size
tailed)
0.01* 1.09
0.00* 1.53
0.00* 1.85
0.02* 0.89
0.01* 1.09
0.00*
0.02*
0.04*
0.01*
0.04*
0.01*

1.36
0.8
0.72
0.89
0.71
0.85

0.01*
0.00*

0.97
1.25

หมายเหตุ: กลุม A = กลุมตัวอยางที่มีความสามารถพื้นฐานสูง กลุม B = กลุมตัวอยางที่มี
ความสามารถพื้นฐานต่ํา
2. ความคงทนของความรูดานคําศัพทของกลุมตัวอยางทั้งสองกลุม
หลังจากผูเรียนไดรับวิธีการสอนคําศัพทเนนรูปแบบโดยไมใชกิจกรรมการสื่อสารผานไป 4
สัปดาห ผูวิจัยไดทดสอบความคงทนดานคําศัพทของกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมโดยใชแบบทดสอบ
ชุดเดิมอีกครั้ง และนําผลคะแนนของทั้งสองกลุมมาวิเคราะหความแตกตางกับคะแนนทดสอบหลัง
การสอนทันทีดังเห็นไดจากตาราง 2 ที่แสดงการเปรียบเทียบคะแนนระหวางหลังการสอนทันทีและ
ความคงทนดานคําศัพทของผูเรียนทั้งสองกลุม จะเห็นไดวาในภาพรวมคะแนนความคงทนของ
กลุมตัวอยางที่มีความสามารถพื้นฐานสูงลดลงจากคะแนนทดสอบหลังการสอนทันทีอยางไมมี
นั ยสํ าคั ญ ทางสถิ ติ จากร อยละ 78 เหลือ รอ ยละ 76.61 ซึ่ ง มี คา ขนาดของผลในระดั บ ‘กลาง’
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(0.63) แตจะเห็นไดวาคะแนนคํากริยาวิเศษณของกลุมนี้ลดลงจากเดิมอยางมีนัยสําคัญ จากรอย
ละ 71.84 เหลือรอยละ 66.32 ซึ่งมีขนาดผลความแตกตางในระดับ ‘ใหญ’ และคําบุพบทก็ลดลง
เชนกัน จากเดิมรอยละ 75.56 เหลือรอยละ 71.05 โดยมีคาขนาดผลในระดับ ‘กลาง’ ในขณะที่
คะแนนภาพรวมความคงทนของกลุมตัวอยางที่มีความสามารถพื้นฐานต่ําลดลงอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.00* และมีคาขนาดผลในระดับ ‘ใหญ’ (1.53) โดยลดลงจากรอยละ 65.55 เหลือรอย
ละ 61.96 และเมื่อพิจารณาคะแนนในแตละประเภทคําพบวาคํานามเปนประเภทของคําที่กลุม
ตัวอยางที่มีความสามารถพื้นฐานต่ําจําไดลดลงจากรอยละ 71.67 เหลือรอยละ 68 ซึ่งลดลงอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 และมีคาขนาดผลในระดับ ‘ใหญ’ (1.47) และคํากริยาลดจากรอยละ
62.76 เหลือรอยละ 57.50 ซึ่งลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 และมีคาขนาดผลในระดับ
‘ใหญ’ เชนกัน
ตาราง 2 คะแนนเฉลี่ ยของผลการสอบหลัง การสอนทันทีและความคงทนดานคําศัพ ทของ
นักศึกษาทั้งสองกลุม

กลุม A

กลุมฺ B

หลังสอนทันที
คะแนนรวม
S.D.
x
81.75% 10.11
คํานาม
76.23% 10.81
คํากริยา
81.80% 8.53
คําคุณศัพท
คํากริยาวิเศษณ 71.84% 11.93
คําบุพบท
75.56% 13.32
รวม
78.74% 9.14
คํานาม
71.67% 12.30
คํากริยา
62.76% 14.59
66.77% 11.34
คําคุณศัพท
คํากริยาวิเศษณ 58.25% 17.34
คําบุพบท
57.14% 21.37
รวม
65.55% 12.23

ความคงทน
คะแนนรวม
t
S.D.
x
80.44% 15.28 0.52
74.41% 14.27 1.24
80.37% 12.05 0.72
66.32% 13.52 2.01
71.05% 15.88 1.56
76.61% 12.76 1.33
68.00% 12.96 3.20
57.50% 16.11 2.75
64.06% 14.90 1.52
54.50% 18.13 1.05
58.21% 22.97 -0.27
61.98% 14.09 3.33

df
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19

Sig.
(2tailed)
0.61
0.23
0.48
0.06
0.14

Effect
Size
0.25
0.58
0.34

0.20
0.01*
0.01*
0.15
0.31
0.79

0.95
0.74
0.63
1.47
1.26
0.70
0.48
-0.12

0.00*

1.53
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สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาผลการใชวิธีการสอนคําศัพทเนนรูปแบบโดยไมใชกิจกรรมการสื่อสารที่มี
ตอความรูคําศัพทของนักศึกษาที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร สามารถกลาวโดยสรุปได
วาวิธีการสอนคําศัพทดังกลาวชวยใหผูเรียนทั้งสองกลุม เรียนรูคําศัพทไดดีขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในดานความรูเชิงรับ ผลการศึกษานี้สอดคลองกับงานวิจัยตางๆที่พบผลลัพธที่เปนไปในทิศทาง
เดียวกัน (Stoddard, 1929; Waring, 1997 อางอิงใน Laufer, 2005) รวมทั้งงานวิจัยของ Zhou
(2010) ที่ศึกษาเปรียบเทียบความรูดานคําศัพทเชิงวิชาการในเชิงรับและเชิงสรางของนักเรียนชาว
จีน ซึ่งพบวานักเรียนมีความรูคําศัพทเชิงวิชาการในเชิงรับมากกวาเชิงสราง Melka (1997) และ
Laufer (2005) ไดใหเหตุผลวาการที่ผูเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศมีความรูคําศัพทใน
เชิงรับมากกวาเชิงสรางนั้นอาจเปนเพราะความรูในเชิงสรางนั้นยากกวาเชิงรับเนื่องจากความรู
คําศัพทเชิงสรางจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมีการนําคําศัพทไปใชไดอยางถูกตอง เชน การออกเสียง การ
สะกดคํ า การใช คํ า ปรากฏร ว ม และการใช คํ า ให ถู ก ต อ งกั บ ภาษาเฉพาะกลุ ม (register)
นอกจากนั้นอาจเกิดจากการที่ผูเรียนสวนใหญไมมีโอกาสในการฝกใชคําศัพทมากเทากับโอกาสที่
จะพบคําศัพทในตัวปอนจากบริบทที่หลากหลาย (Laufer, 2005) นอกจากนี้ยังพบวาคํากริยา
วิเศษณและคําบุพบทยังเปนประเภทคําที่เปนปญหาสําหรับผูเรียนในความรูเชิงรับ และคํากริยา
และคําบุพบทเปนปญหาในความรูเชิงสราง เมื่อผูวิจัยไดตรวจสอบขอสอบของกลุมตัวอยางทั้ง
สองกลุมพบวา คํากริยาวิเศษณในทักษะรับที่เปนปญหาสวนใหญอาจมีสาเหตุจากการสับสน
ความหมายคําศัพทประเภทดังกลาวซึ่งมีความใกลเคียงกัน เชน comparatively หมายถึง เมื่อ
เปรียบเทียบ...กับอีกสิ่งหนึ่ง และ respectively หมายถึง ตามลําดับ สวนคําบุพบท เชน among
against และ throughout ที่ยังเปนปญหาในทั้งสองประเภทความรูนั้นอาจเปนไปไดวาผูเรียน
ภาษาต า งประเทศโดยส ว นมากมั ก ประสบป ญ หาในการใช คํ า ประเภทนี้ ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ
ผลการวิจัยของ Tahaineh (2010) และ Bennui (2008) ที่ใหเหตุผลวาเกิดจากอิทธิพลจากภาษา
แมของผูเรียนซึ่งมีการใชคําบุพบทที่แตกตางออกไปจากภาษาอังกฤษ
และแมวาความคงทนดานคําศัพทของผูเรียนทั้งสองกลุมหลังการสอนคําศัพทผานไป 4
สัปดาหจะลดลงก็ตาม แตก็พบวาผูเรียนทั้งสองกลุมยังคงเรียนรูคําศัพทในเชิงรับไดดีกวาเชิงสราง
และผลคะแนนความคงทนดานคําศัพทยังชี้ใหเห็นวา คํานามและคํากริยายังเปนประเภทคําที่เปน
ปญหาสําหรับกลุมตัวอยางที่มีความสามารถพื้นฐานต่ํา เนื่องจากมีคะแนนความคงทนลดลงจาก
คะแนนหลังการสอนทันทีคอนขางมาก ซึ่งอาจจะเปนไปไดวา จํานวนคําศัพทเปาหมายที่ผูวิจัยได
เลือกมานั้น เปนคํานามและคํากริยามากกวาคําศัพทประเภทอื่นๆ ทําใหคาคะแนนของคําศัพททั้ง

73
สองประเภทลดลงอยางเห็นไดชัดที่สุด อยางไรก็ตามจากการที่ผูวิจัยไดตรวจสอบขอสอบของกลุม
ตัวอยางที่มีความสามารถพื้นฐานต่ําพบวา มีคํานามที่เปนปญหาซึ่งสวนใหญเปนคํานามธรรม
เชน combination, condition, improvement, management, และ effort เปนตน และคํากริยาที่
เปนปญหาสวนใหญมักจะเปนคําที่ผูเรียนอาจจะสับสนความหมายที่เรียนในครั้งนี้กับความหมาย
ดั้งเดิม เชน carry out ซึ่งเปนคํากริยาวลี แตผูเรียนอาจแปลคําวา carry เพียงคําเดียว และ
คํากริยาบางคําก็อาจไมไดพบบอยมากนัก เชน encourage รวมถึงคํากริยาที่อาจแปลไดหลาย
ความหมาย เชน state เปนตน

ขอเสนอแนะในการสอนและการวิจัย
1. ควรพิจารณาสอนคําศัพทที่ผูเรียนสวนใหญมักมองขาม เชน คําบุพบทและคํากริยา
วิเศษณ เนื่องจากผูเรียนสวนใหญจะเลือกจําคําศัพทที่เจอบอยมากกวา เชน คํานาม คําคุณศัพท
คํากริยา
2. เนนใหผูเรียนฝกทํากิจกรรมการเรียนคําศัพทในเชิงสราง เพื่อใหสามารถนําคําศัพทไป
ใช ได มากขึ้น เชน การเขี ยนตามคําบอก การเติมคําในชองวางในประโยคที่กําหนดให การให
ความหมายคําศัพทเปนภาษาอังกฤษจากบัตรคําภาษาไทย เปนตน
3. ควรจัดใหมีการทดสอบกอนเรียน เพื่อนําไปเปรียบเทียบกับผลที่ไดจากการทดสอบหลัง
เรียนดวย ซึ่งผลลัพธที่ไดจะทําใหเห็นคาความแตกตางระหวางกอนและหลังเรียนไดชัดเจนขึ้น
4. ทดลองเปรียบเทียบการเรียนรูคําศัพทของผูเรียนระหวางการเรียนคําศัพทเนนรูปแบบ
ผานกิจกรรมการสื่อสารและการเรียนคําศัพทเนนรูปแบบโดยไมใชกิจกรรมการสื่อสาร เพื่อศึกษา
พัฒนาการดานคําศัพทของผูเรียนทั้งสองกลุมวาเหมือนหรือตางกันอยางไร
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