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บทคัดยอ 
 การศึกษาคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาผล
การใชยุทธวิ ธีการเดาความหมายคําศัพทภาษา 
อังกฤษจากการวิเคราะหโครงสรางคําและบริบท 
ของนิสิตเอกภาษาอังกฤษช้ันปท่ี 1 ยุทธวิธีการเดา
ความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษท่ีนิสิตสามารถนํา 
มาใชเดาไดถูกตองมากท่ีสุดและนอยท่ีสุด และความ
คิดเห็นของนิสิตตอการเรียนการสอนโดยใชยุทธวิธี
การเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษจากการ
วิเคราะหโครงสรางคําและบริบท  กลุมตัวอยางเปน
นิสิตเอกภาษาอังกฤษช้ันปท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บานสมเด็จเจาพระยา จํานวน 30 คน โดยการสุม
ตัวอยางจากนิสิตท้ังหมดจํานวน 121 คน ใชเวลาใน
การทดลองสอน 12 คาบๆ ละ 50 นาที ดําเนินการ
ทดลองโดยใชแบบแผนการวิจัยแบบ One Group 
Pretest-Posttest Design  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลไดแก แผนการสอนการใชยุทธวิธี
การเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษจากการ

วิ เ ค ร า ะห โ ค ร งส ร า ง คํ า แ ล ะบ ริบท  4 แผน 
แบบทดสอบความสามารถในการเดาความหมาย
คําศัพทภาษาอังกฤษจากการวิเคราะหโครงสรางคํา
และบริบท แบบสอบถามความคิดเห็นตอการเรียน
การสอนโดยใชยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพท
ภาษาอังกฤษจากการวิเคราะหโครงสรางคําและ
บริบท  แบบบันทึกหลังการเรียนของนิสิต  และ
บันทึกหลังการสอนของครู วิเคราะหขอมูลโดยใชคา
ร อยละ  ค า เฉ ล่ีย  และการทดสอบ  t-test แบบ 
Dependent 
 ผลการศึกษาพบวานิสิตกลุมตัวอยางท่ีไดรับ
การสอนโดยการใชยุทธวิธีการเดาความหมายคํา 
ศัพทภาษาอังกฤษจากการวิเคราะหโครงสรางคําและ
บริบท สามารถใชยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพท
ภาษาอังกฤษไดสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 ยุทธวิธีการวิเคราะหโครงสรางคําท่ีนิสิต
สามารถใชเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษไดถูก 
ตองมากท่ีสุดคือ การวิเคราะหคําประสมรอยละ 
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บทนํา 

 โลกปจจุบันนี้เปนโลกของขอมูลขาวสารท่ี
เขามามีบทบาทตอชีวิตประจําวันของมนุษยทุกคน
ท่ัวโลก  และมนุษยจําเปนตองใชภาษาในการรับรู
ขาวสาร  คนที่รูและเขาใจหลายภาษาก็ยอมมีโอกาส
ในการรับรูขาวสารมากกวาคนอ่ืน  ดังนั้นภาษาจึงมี
ความจําเปนอยางยิ่งในการติดตอส่ือสาร  ภาษาท่ีใช
ในการติดตอส่ือสารระหวางประเทศท่ีเปนท่ีนิยม
อยางแพรหลายคือภาษาอังกฤษ  ประเทศไทยก็เปน
ประเทศหนึ่งท่ีใชภาษาอังกฤษเพื่อการติดตอส่ือสาร
กับชาวตางประเทศ  ดังนั้นภาษาอังกฤษจึงถูก
กําหนดให เปนภาษาพื้นฐานท่ีตองใช เ รียนใน
สถาบันการศึกษาโดยมุงเนนใหผูเรียนมีทักษะท้ัง 4 
ดานคือ ฟง พูด อาน และเขียน เพื่อใหสามารถนําไป
ติดตอส่ือสารไดในชีวิตประจําวันและเปนพื้นฐาน
ในการแสวงหาความรูในระดับท่ีสูงข้ึนตอไป 
 ทักษะการอานนับเปนทักษะท่ีจําเปนและ
สําคัญยิ่งในชีวิตประจําวันเพราะเปนทักษะท่ีผูเรียน
นํามาใชแสวงหาความรูความเขาใจ  ความบันเทิง  
การเตรียมตัวเพื่อศึกษาตอหรือการพัฒนาตนเองให
ถึงพรอมกับการรับสงขอมูลขาวสาร เพื่อใหสามารถ

กาวทันกับโลกในยุคปจจุบัน  อยางไรก็ตามการท่ีจะ
ใหผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญและเห็นประโยชน
ของการอานภาษาอังกฤษ ครูผูสอนจําเปนตองศึกษา
คนควาหาเทคนิควิธีการสอนท่ีดีและใหมอยูเสมอ  
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการสอนทักษะการอาน 
จากการศึกษางานวิจัย ท่ี เกี่ ยวของกับการอ าน
ภาษาอังกฤษในปจจุบันพบวา ความสามารถดานการ
อานภาษาอังกฤษของผูเรียนอยูในเกณฑท่ีไมนา
พอใจ  ท้ังนี้ เพราะยังขาดวิ ธีการหรือเทคนิค ท่ี
เหมาะสมซ่ึงเปนตัวชวยท่ีทําใหเกิดประสิทธิภาพ
ดานการอานเพ่ือความเขาใจใหมากข้ึน (เรวดี หิรัญ, 
2537: 149) ขณะท่ี สมุทร เซ็นเชาวนิช (2540: 15) 
กลาววา อุปสรรคท่ีสําคัญประการหน่ึงของคนไทย
ด านก า รอ านภ าษ า อั ง กฤษ คือก า รไม เ ข า ใ จ
ความหมายของคําศัพทซ่ึงทําใหไมสามารถเขาใจ
ประโยคท่ีอานและสงผลนําไปสูความไมเขาใจตอ
ส่ิงท่ีอานในท่ีสุด 
 จอหนสันและเพียรสัน (Johnson & 
Pearson, 1978) ไดกลาวถึงความสําคัญของการ
เรียนรูคําศัพทวาผูเรียนท่ีมีความรูคําศัพทนอยหรือ 
ไมไดรับการเรียนรูคําศัพทใหมท่ีดีจะไมสามารถ
เขาใจขอความที่อานได ซ่ึงสอดคลองกับ ลองและ   
ริชารด (Long & Richard, 1987: 100-101) ท่ีกลาววา
ความรูเร่ืองคําศัพทเปนปจจัยสําคัญท่ีชวยในดานการ
อาน ขณะที่ โคดี้และฮักกิ้น (Coady & Huckin, 
1999: 196) ไดกลาวถึงความสําคัญของคําศัพทวา 
การรู คําศัพท เปนส่ิงสําคัญและจําเปนตอความ 
สามารถในการอานเพ่ือความเขาใจในทุกระดับ
การศึกษาของผูเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีหนึ่ง
และสอง ยิ่งระดับการศึกษายิ่งสูงเทาใดความจําเปน
ในการเรียนรูคําศัพทยิ่งตองมากข้ึนเทานั้น 
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 เฟรดริคสัน (Fredrickson, 1994: 1-5) กลาว
วาคําศัพทเปนหัวใจสําคัญในการสอนภาษาตาง 
ประเทศและวิธีท่ีดีท่ีสุดในการสอนคําศัพทคือ การ
สอนโดยวิธีฝกการใชคําศัพทในบริบท ซ่ึงการสอน
คําศัพทดวยวิธีนี้จะเปนพื้นฐานอยางดีในเร่ืองของ
การอานเพราะคําศัพทภาษาอังกฤษคําหนึ่งๆ อาจมี
ความหมายเปล่ียนแปลงไปตามสภาพแวดลอมของ
รูปประโยคท่ีคําศัพทคํานั้นปรากฏอยู และบริบทจะ
เปนส่ิงท่ีชวยช้ีแนะเกี่ยวกับความหมายของคําท่ียงัไม
ทราบซ่ึงมาจากการสังเกตคําหรือประโยคท่ีอยูใกล
กับคําท่ีไมทราบนั้น 
 

 มีนักวิจัยจํานวนมากท่ีนําเสนอถึงยุทธวิธีใน
การเพิ่มความสามารถในการเดาความหมายของ
คําศัพทภาษาอังกฤษจากการวิเคราะหโครงสรางคํา
และบริบทเชน สมุทร เซ็นเชาวนิช (2540: 15-16)   
สุนิจ    สุตัณฑวิบูลย (2543: 5-15) ศรีทิพย เบญจาภา 
(2544: 105-147) Rubin (1993: 253-255) Boning 
(1995: 2-8) Crawley & Mountain (1995: 83) 
Weiner & Bazerman (1998: 16-18) และ Gallagher 
(1999: 390-392) นําเสนอยุทธวิธีวิเคราะห
โครงสรางคํา (Word Analysis) ไดแก คําอุปสรรค 
(Prefix) คําปจจัย (Suffix) รากคํา (Root) และคํา
ประสม (Compound Word) และยุทธวิธีวิเคราะห
บริบท (Contextual Analysis) ไดแก คําจําจัดความ 
(Definition) การกลาวซํ้า (Restatement) การยก 
ตัวอยาง (Example) คําท่ีมีความหมายเหมือนกันหรือ
เปรียบเทียบกัน (Synonym or Comparison) คําท่ีมี
ความหมายตรงกันขามหรือขัดแยงกัน (Antonym or 
Contrast) การวินิจฉัย  (Inference) การใช
ประสบการณและความรูเดิม (Prior Knowledge) 
การใชเหตุ-ผล (Cause and Effect) คําท่ีสะทอน
อารมณ (Mood or Tone)  มีนักวิจัยท้ังในและ
ตางประเทศหลายทานนําเอายุทธวิ ธี เหลานี้ไป
ทดลองใชในหองเรียนเชน  สวิชเชอร (Swisher, 
1989) ไดทําการวิจัยเร่ืองการสอนคําศัพทโดยการ
วิเคราะหโครงสรางคํา กลุมตัวอยางเปนนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการวิจัยพบวาการ
วิเคราะหโครงสรางคําชวยเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับคํา 
ศัพทและทําใหจดจํ า คํา ศัพทไดนานข้ึน  สวน     
แทรตเนอร (Trattner, 1990) ไดทําการวิจัยเร่ืองผล
ของการใชบริบทท่ีมีตอความสามารถของเด็กในการ
หาความหมายคําศัพทจากบริบท กลุมตัวอยางเปน

ฟนอคเชียโร (Finocchiaro, 1974) ใหความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการสอนคําศัพทวาครูควรสอนให
ผูเรียนเดาความหมายของคําศัพทจากบริบทและควร
มีจุดมงหมายเพื่อการนําไปใชในสถานการณเพื่อการ
ติดตอส่ือสาร ขณะท่ีเนช่ัน (Nation, 1990: 130) 
กลาววาการเดาคําศัพทโดยอาศัยบริบทเปนยุทธวิธี
ในการเรียนรูคําศัพทท่ีสําคัญท่ีสุด จุดมุงหมายคือให
ผูเรียนสามารถคาดเดาความหมายของคําศัพทท่ีไม
ทราบในบริบทไดอยางถูกวิธีโดยท่ีไมตองหยุด
จังหวะในการอานมากเกินไป ส่ิงนี้เปนทักษะซ่ึง
สามารถทําใหผูเรียนไมเพียงแตพัฒนาคําศัพทโดย
พึ่งพาตนเอง  แตยังพัฒนาความสามารถในการอาน
อีกดวย  นอกจากนี้ตัวช้ีแนะจากบริบทยังชวยใหการ
อานล่ืนไหล แมวายังมีบางคํายังเขาใจความหมายไม
ชัดแตผูอานท่ีมีประสบการณสวนมากมักจะใชวิธี 
“เดา” ความหมายโดยใชตัวช้ีแนะที่ปรากฏในบริบท
มากกวาการเปดพจนานุกรม ซ่ึงเปนแนวทางหนึ่งท่ี
สามารถพัฒนาการใชตัวช้ีแนะเพื่อหาความหมาย
ของคํา (สุนิจ สุตัณฑวิบูลย, 2543: 3) 

กาวทันโลกวิทยาศาสตร ปที่ 8(1): 2551 79



 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
เปนมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีเปดใหบริการทางการ
ศึกษากับนิสิตทุกภูมิภาคของประเทศไทยตาม
นโยบายของรัฐบาล   ดังนั้นพื้นฐานทางด าน
ภาษาอังกฤษของนิสิตจึงแตกตางกันคอนขางมาก 
นิสิตสวนใหญมีความสามารถดานภาษาอังกฤษท้ัง 4 
ทักษะคือ  ฟง  พูด  อาน  และ  เ ขียน  คอนขาง ตํ่า 
โดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะการอาน เนื่องจากมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับคําศัพทในบทอานจํากัดและไม
สามารถนําบริบทมาเดาความหมายของคําศัพทได 
ดังนั้นนิสิตจึงแกปญหาเฉพาะหนาโดยการเปดหา
คําศัพทท่ีไมรูจากพจนานุกรม การแกปญหาเชนนี้ทํา
ใหบทอ านน า เ บ่ือ  ใช เ วลามาก  และอาจไม รู
ความหมายท่ีแทจริงของคําศัพทในบริบทนั้น ปญหา
เหลานี้ทําใหผูเรียนเกิดการทอแท เบ่ือหนายกับบท
อานซ่ึงสงผลใหการอานขาดประสิทธิภาพ อานไม
เขาใจ ในท่ีสุดก็ทําใหไมอยากเรียนภาษาอังกฤษ 
ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะนําเอายุทธวิธีการเดาความ 
หมายคํา ศัพทภาษา อังกฤษจากการวิ เคราะห
โครงสรางคําและบริบทมาแกปญหาดังกลาว 
 ผูวิจัยเห็นวายุทธวิ ธีการเดาความหมาย
คําศัพทภาษาอังกฤษจากการวิเคราะหโครงสรางคํา
และบริบทมีความสําคัญมาก สามารถแกปญหาการ

อานและเพิ่มประสิทธิภาพของการอานได เพราะ
ยุทธวิธีนี้จะทําใหผูเรียนเกิดการคิดวิเคราะหความ 
หมายของคําศัพทภาษาอังกฤษขณะทําการอานอยาง
มีเหตุผลและถูกวิธีโดยไมตองเสียเวลากับการเปด
พจนานุกรม  เปนการประหยัดเวลาในการอาน 
ยุทธวิธีนี้สามารถใชไดกับผูเรียนทุกระดับช้ันตลอด 
จนผูท่ีสนใจและรักการอานภาษาอังกฤษท่ัวไป 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาคร้ังนี้ เปนการศึกษาผลการใช
ยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษโดย
การวิเคราะหโครงสรางคําและบริบท ของนิสิตเอก
ภาษาอังกฤษช้ันปท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
สมเด็จเจาพระยา โดยผูวิจัยไดดําเนินการศึกษา
คนควาตามหัวขอดังตอไปนี้ 

1. กลุมตัวอยาง  ที่ใชในการศึกษาเปนนิสิตช้ันป
ท่ี 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
สม เ ด็ จ เ จ าพระย า  แขวงหิ รัญ รู จี  เ ขตธน บุ รี 
กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2550 
จํานวน 30 คน ไดมาโดยวิธีสุมตัวอยางแบบงาย 
(Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับสลาก
จากนิสิต 2 หองเรียนซ่ึงจํานวนท้ังหมด 121 คน 

2. ระยะเวลาในการศึกษาคนควา ในการศึกษา
คนควาคร้ังนี้ ผูวิจัยใชเวลาในการทดลอง 18 คาบๆ 
ละ 50 นาที สัปดาหละ 3 คาบ เปนระยะเวลา 6 
สัปดาห ในภาคเรียน 2 ปการศึกษา 2550 

3. เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคนควา  ประกอบ 
ดวยแผนการสอนจํานวน 4 แผน   แบบทดสอบ
ความสามารถการเดาความหมายคําศัพทภาษา 
อังกฤษจากการวิเคราะหโครงสรางคําและบริบท
จํานวน 60 ขอ ใชทดสอบกอนและหลังการทดลอง   
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4. การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา  เคร่ืองมือ
ท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 
          1. แผนการสอน 
 1.1 ศึกษายุทธวิธีการเดาความหมาย
คําศัพทภาษาอังกฤษจากการวิเคราะหโครงสรางคํา
และบริบท  และแบบฝกหัดจากเอกสาร  ตํารา 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เลือกยุทธวิธีการเดาความหมาย

คําศัพทภาษาอังกฤษจากการวิเคราะหโครงสรางคํา
และบริบท ท่ีเหมาะสมกับนิสิตเอกภาษาอังกฤษช้ัน
ปท่ี 1 จํานวน 14 ยุทธวิธี 
 1.2 คัดเลือกบทอานท่ีใชในการสอนอาน
ระดับอนุเฉท (Paragraph) หรือประโยค โดยเนื้อหา
มีคํา ศัพทโครงสร างทางภาษาและตัวชี้ แนะท่ี
เหมาะสมกับนิสิตช้ันปท่ี 1 
 1.3 สรางแผนการสอนการเดาความหมาย
คําศัพทภาษาอังกฤษ ซ่ึงรายละเอียดของแผนการ
สอนมีดังนี้ 
 
 
 

  

แผนท่ี จํานวนคาบ เนื้อหา 
 3 - ช้ีแจง ทําความเขาใจ เกี่ยวกบัจุดมุงหมายของการวิจยั 

- ทดสอบกอนการทดลอง (Pretest) 
1 3 - ยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทจากการวิเคราะหโครงสรางคํา : การใช

อุปสรรค (Prefix) ปจจัย (Suffix) รากศัพท (Root) และการใชคําประสม 
(Compound Words) 

2 3 - ยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทจากการวิเคราะหบริบท : การใชคํา
จํากัดความ (Definition) การกลาวซํ้า (Restatement) และการใชการ
ยกตัวอยาง (Example)  

3 3 - ยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทจากการวิเคราะหบริบท : การใชการ
เปรียบเหมือนและเปรียบตาง (Comparison and Contrast) การใชคําตรง
ขามและคําเหมือน (Synonym and Antonym) 

4 3 - ยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทจากการวิเคราะหบริบท : การใชเหตุ-
ผล (Cause-Effect) การใชการวินิจฉัย (Inference) และการใชคําอธิบาย 
(Explanation) 

 3 - ช้ีแจง ทําความเขาใจ เกี่ยวกบัจุดมุงหมายของการวิจยั 
- ทดสอบหลังการทดลอง (Posttest)  

  



 

2. แบบทดสอบความสามารถการเดาความหมาย
คําศัพทภาษาอังกฤษจากการวิเคราะหโครงสรางของ
คําและบริบท 
 2.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบจาก
หนังสือแนวทางการสรางขอสอบภาษาอังกฤษ 
(อัจฉรา วงศโสธร, 2538:  40-50; Read, 2000: 101-
110) เพื่อนํามาประยุกตในการสรางแบบทดสอบ 
 2.2 ศึกษาและคัดเลือกเนื้อหาท่ีมีคําศัพทและ
โครงสร า งทา งภาษา เหมาะสมกับนิ สิ ต เ อก
ภาษาอังกฤษช้ันปท่ี 1 มาสรางแบบทดสอบประเภท 
4 ตัวเลือก เพื่อใชทดสอบความสามารถในการใช
ยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทจากการวิเคราะห
โครงสรางคํา (คําอุปสรรค คําปจจัย รากคํา และคํา
ประสม) และจากการวิเคราะหบริบท (คําจํากัดความ 
การกลาวซํ้า การยกตัวอยาง การเปรียบเหมือนและ
การเปรียบตาง คําตรงขามและคําเหมือน การใชเหตุ-
ผล และการใชคําอธิบาย) จํานวน 80 ขอ 
 2.3 นําแบบทดสอบท่ีผูวิจัยสรางข้ึนจํานวน 80 
ข อ  ไปให ผู เ ช่ี ย วช าญในสาขาการสอนวิ ช า
ภาษาอังกฤษตรวจสอบความความถูกตองและ
เหมาะสม และนํามาพิจารณาแกไขปรับปรุงตาม
คําแนะนํา 
 2.4 นําแบบทดสอบความสามารถการเดา
ความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษจากการวิเคราะห
โครงสรางคําและบริบทท่ีไดรับการปรับปรุงแกไข
แลว ไปทดลองใชกับนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
ช้ันปท่ี 1 ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 1 หองเรียน 
 2.5 นําผลคะแนนการตรวจแบบทดสอบไปหา
คุณภาพของเคร่ืองมือ  โดยหาความเช่ือม่ันของ
แบบทดสอบท้ังฉบับ โดยใชสูตร Kuder Richardson 
(KR-21) ท่ีมีคาความเช่ือม่ันมากกวา 0.7   จากน้ันนํา

แบบทดสอบมาวิเคราะหรายขอ เพื่อหาคาความยาก
งาย และคาอํานาจจําแนก โดยคัดเลือกขอสอบท่ีมีคา
ความยากงาย (P) ระหวาง 0.2-0.8 และคาอํานาจ
จําแนก (r) มากกวา 0.2 เลือกขอสอบท่ีมีคุณภาพตาม
เกณฑมากท่ีสุดจํานวน 60 ขอ เปนแบบทดสอบ
ค ว า มส า ม า ร ถ ก า ร เ ด า ค ว า มหม า ย คํ า ศั พ ท
ภาษาอังกฤษจากการวิเคราะหโครงสรางคําและ
บริบท สําหรับใชสอบกอนและหลังการทดลอง 
   3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตตอการ
เรียนการสอนโดยใชยุทธวิธีการเดาความหมาย
คําศัพทภาษาอังกฤษจากการวิเคราะหโครงสรางคํา
และบริบท 
   4. บันทึกหลังการเรียนของนิสิต 
   5. บันทึกหลังการสอนของครู 

5. การดําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวม
ขอมูล 
  การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง 
(Experimental Research) ซ่ึงผูวิจัยดําเนินการทดลอง
โดยใชแผนการทดลอง ดังแสดงในตาราง 1  
 

ตาราง 1. แบบแผนการทดลอง 
 

กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 
SR T1 X T2

สัญลักษณท่ีใชในแบบแผนการทดลอง 
S    แทน    กลุมตัวอยาง (Sample Group) 
R    แทน    การกําหนดกลุมตัวอยางแบบสุม   
                    (Random Assignment) 
T1   แทน   การทดสอบกอนการทดลอง 
T2   แทน    การทดสอบหลังการทดลอง 
X    แทน    การจัดกระทํา Treatment คือ การใช 
         ยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษ 
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 วิธีดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล  
ทําโดยจัดปฐมนิเทศเพื่อทําความเขาใจกับนิสิตกลุม
ตัวอยางถึงวิธีการดําเนินการทดลอง จุดประสงคของ
การทดลอง และวิธีประเมินผลการเรียน จากนั้น
ดําเนินการสอนกลุมตัวอยางตามเน้ือหาและระยะ 
เวลาท่ีกําหนด โดยผูวิจัยเปนผูสอน ซ่ึงจัดสอนตาม
แผนการสอน ท่ีสร า ง ข้ึนด วยยุทธวิ ธี ก าร เดา
ความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษจากการวิเคราะห
โครงสรางคําและบริบท 4 แผน ใชเวลาในการ
ทดลองท้ังหมด 6 สัปดาห จํานวน 18 คาบ   ครูและ
นิสิตกลุมทดลองจดบันทึกหลังการเรียนการสอน
เม่ือจบแตละแผนการสอน หลังจากท่ีดําเนินการ
สอนครบทุกแผนแลวนิสิตกลุมตัวอยางทําแบบ 
ทดสอบความสามารถการเดาความหมายคําศัพท
ภาษาอังกฤษจากการวิเคราะหโครงสรางคําและ
บริบท จํานวน 60 ขอ   นิสิตกลุมตัวอยางทํา
แบบสอบถามความคิดเห็นตอการเรียนการสอนโดย
ใชยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษ
ภายหลังจบการเรียนการสอน  ผูสอนตรวจให
คะแนนการทําแบบทดสอบ แลวนําผลคะแนนท่ี
ไดมาวิเคราะหขอมูลตามวิธีการทางสถิติ   ตรวจและ
นําคะแนนแบบสอบถามมาหาคา เฉ ล่ีย เพื่อหา
ขอสรุป  รวบรวมประเด็นสําคัญบันทึกหลังการเรียน
ของนักเรียน และบันทึกหลังการสอนของครู    สรุป
และอภิปรายผลการทดลอง 
 

6. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการ
วิเคราะหขอมูล   ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล
ดังนี้ 
 1. เปรียบเทียบความสามารถของนิสิตเอก
ภาษาอังกฤษช้ันปท่ี 1 ท่ีไดรับการฝกการใชยุทธวิธี

การ เดาความหมายคํา ศัพทจากการวิ เคราะห
โครงสรางคําและบริบท กอนและหลังการทดลอง
โดยใช t-test แบบ Dependent 
 2. หาคารอยละชนิดของยุทธวิธีการเดา
ความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษจากการวิเคราะห
โครงสรางคําและบริบทท่ีนิสิตใชไดถูกตองมาก
ท่ีสุดและนอยท่ีสุดตามลําดับจากแบบทดสอบ 
 3. หาคะแนนเฉล่ียจากแบบสอบถามความ
คิดเห็นหลังการทดลอง 
 4. รวบรวมประเด็นสําคัญของแบบบันทึก
หลังการเรียนการสอนของนิสิตและครู มาสรุปเปน
ความเรียง 
 5. นําขอมูลท่ีไดท้ังหมดมาสรุปเพื่อหาความ
สอดคลอง 
  
          สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล มีดังนี้ (บุญชม 
ศรีสะอาด, 2535: 81; ธานินทร ศิลปจารุ, 2549: 167-
171)    
 1. สถิติพื้นฐาน ไดแก 
      1.1 คาเฉล่ีย (Mean) 
      1.2 คารอยละ (Percentage) 
      1.3 สถิติ t-test แบบ Dependent 
      1.4 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

        S.D. = 
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2. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหแบบทดสอบ 
     2.1 หาคาความยาก (Difficulty) ของ

แบบทดสอบ ใชสูตร 

 P = 
f
RlRu

2
+  
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ผลการศึกษา เม่ือ  P    แทน  คาความยาก 
        Ru  แทน  จํานวนคนกลุมสูงท่ีตอบถูก        การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษายุทธวิธีการเดา

ความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษจากการวิเคราะห
โครงสรางคําและบริบท ของนิสิตเอกภาษาอังกฤษ
ช้ันปท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2550 จํานวน 30 คน ซ่ึง
ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

        Rl   แทน  จํานวนคนกลุมตํ่าท่ีตอบถูก 
      f แทน จํานวนคนในกลุมสูงหรือกลุมตํ่าท่ีเทากัน 
           2.2 หาคาอํานาจจําแนก (Discrimination) ของ
แบบทดสอบใชสูตร 

 r = 
f

RlRu −    

1. ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบ
ความสามารถในการเดาความหมายคําศัพท
ภาษาอังกฤษจากการวิเคราะหโครงสรางคํา
และบริบท 

เม่ือ  r  แทน  คาอํานาจจําแนก 
Ru  แทน  จํานวนคนกลุมสูงท่ีตอบถูก 
Rl   แทน  จํานวนคนกลุมตํ่าท่ีตอบถูก 
f    แทน  จํานวนคนในกลุมสูงหรือกลุมตํ่าซ่ึงเทากัน 
           2.3 หาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของ
แบบทดสอบใชสูตร  KR-21 

 เพื่อหาความแตกตางทางสถิติของคะแนน
ความสามารถในการใชยุทธวิธีการเดาความหมาย
คําศัพทภาษาอังกฤษจากการวิเคราะหโครงสรางคํา
และบริบทกอนและหลังการทดลอง  ผูวิจัยนํา
คะแนนมาเปรียบเทียบโดยใชสูตร t-test for 
Dependent Samples ซ่ึงผลการใชยุทธวิธีการเดา
ความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษจากการวิเคราะห
โครงสรางคําและบริบท กอนการทดลองและหลัง
การทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 (ตารางท่ี 2) 

                    = ttr ( )12

2

−

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−

−−

kS

XkXkS
 

เม่ือ   rtt   แทน  ความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ 
k     แทน  จํานวนขอสอบ 
S2   แทน  ความแปรปรวน 
−

X   แทน  คาเฉล่ีย    
    
 
ตารางท่ี 2. เปรียบเทียบคะแนนการใชยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษของนิสิตกอนและ 
หลังการทดลอง 
 

ความสามารถการใชยุทธวิธีการเดา  คาเฉล่ีย คาความแปรปรวน คาสถิติการแจกแจงแบบ t   
ความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษ 
 กอนการทดลอง  25.43            8.35                   
                                                                                                                                          11.48** 
 หลังการทดลอง  32.43            7.65 

  ** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ .01 



 

2.ผลการวิเคราะหยุทธวิธีในการเดาความ 
หมายคําศัพทภาษาอังกฤษจากการวิเคราะห
โครงสรางคําและบิบท    

สวนยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทภาษา 
อังกฤษจากการวิ เคราะหบ ริบทท่ีนิ สิตใช เดา
ความหมายไดถูกตองมากท่ีสุดคือการกลาวซํ้ารอย
ละ 78.33 รองลงมาคือการยกตัวอยางรอยละ 65.33 
(ตารางที่ 4) และการเปรียบเหมือนรอยละ 62.5 
ตามลําดับ สวนยุทธวิธีการวิเคราะหบริบทท่ีนิสิตใช
เดาความหมายคําศัพทไดถูกตองนอยท่ีสุดคือการ
เปรียบตางรอยละ 44 รองลงมาคือการใชคําตรงขาม
รอยละ  44.17 และการใช คํา เหมือนรอยละ  54 
ตามลําดับ และคาเฉล่ียของการวิเคราะหบริบทกอน
การทดลองเทากับ 41.52 หลังการทดลองเทากับ 
58.15 สรุปไดวาการวิเคราะหบริบทสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการเดาความหมายคําศัพทภาษา 
อังกฤษข้ึนอีกรอยละ 40.05 โดยภาพรวมสามารถ
สรุปไดวายุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทภาษา 
อังกฤษจากการวิเคราะหโครงสรางคําและบริบทเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเดาความหมายคําศัพทข้ึนอีก
รอยละ 36.39 

ซ่ึงพบวายุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพท
ภาษาอังกฤษจากการวิเคราะหโครงสรางคําท่ีนิสิตใช
เดาความหมายคําศัพทไดถูกตองมากท่ีสุดคือ การ
วิเคราะหคําประสมรอยละ 65.83 รองลงมาคือ
วิเคราะหคําอุปสรรครอยละ 55.33 (ตารางท่ี 3) สวน
ยุทธวิธีการวิเคราะหโครงสรางคําท่ีนิสิตใชเดาความ 
หมายคําศัพทภาษาอังกฤษไดถูกตองนอยท่ีสุดคือ 
การวิเคราะหรากคํารอยละ 34.67 รองลงมาคือ การ
วิเคราะหปจจัยรอยละ 50.33 และคาเฉล่ียของการ
วิเคราะหโครงสรางคํากอนการทดลองเทากับ 38.83 
สวนคาเฉล่ียหลังการทดลองเทากับ 51.54 สามารถ
ส รุป ได ว า ก า ร วิ เ ค ร า ะห โ ค ร งส ร า ง คํ า เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพในการเดาความหมายคําศัพทภาษา 
อังกฤษข้ึนอีกรอยละ 32.73 

 

ตารางท่ี 3. ผลการวิเคราะหการใชยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษจากการวิเคราะหโครงสรางคํา
และบริบทแตละวิธีโดยคิดเปนรอยละและคาเฉล่ีย 
 

การวิเคราะหโครง จํานวนนิสิตท่ีเดาความหมายคําศัพท
ไดถูกตองกอนการทดลองคิดเปน สรางคํา 

รอยละ 

จํานวนนิสิตท่ีเดาความหมาย
คําศัพทไดถูกตองหลังการทดลอง

คิดเปนรอยละ 
รากคํา 26 

46 
40 

43.33 

34.67 
 50.33* 
 55.33* 
 65.83* 

คําปจจัย 
คําอุปสรรค 
คําประสม 

 คาเฉล่ียของการวิเคราะหโครงสรางคํากอนการทดลอง  = 38.83 
−

X

 คาเฉล่ียของการวิเคราะหโครงสรางคําหลังการทดลอง  = 51.54 
−

X
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ตารางท่ี 4. ผลการวิเคราะหการใชยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษจากการวิเคราะหโครงสรางคํา
และบริบท โดยการใชคําจํากัดความ การกลาวซํ้า การยกตัวอยาง การเปรียบเหมือน การเปรียบตาง การใชคํา
ตรงกันขาม  การใชคําเหมือน การใชเหตุผล และการใชคําอธิบาย 
  

การวิเคราะหบริบท จํานวนนิสิตท่ีเดาความหมาย
คําศัพทไดถูกตองกอนการทดลอง

คิดเปนรอยละ 
 

จํานวนนิสิตท่ีเดาความหมายคําศัพทได
ถูกตองหลังการทดลองคิดเปนรอยละ 

35 
50.83 
50.67 
51.67 
27.33 
43.33 
34.67 
37.5 

42.67 

58.67 
 78.33* 
 65.33* 
62.5* 

44 
44.17 

54 
55 

61.33 

การใชคําจํากดัความ 
การกลาวซํ้า 
การยกตัวอยาง 
การเปรียบเหมือน 
การเปรียบตาง 
การใชคําตรงกันขาม 
การใชคําเหมือน 
การใชเหตุผล 
การใชคําอธิบาย 

คาเฉล่ียของการวิเคราะหบริบทกอนการทดลอง  = 41.52 
−

X

คาเฉล่ียของการวิเคราะหบริบทหลังการทดลอง  = 58.15 
−

X

 

3. ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม
ความคิดเห็นตอการเรียนการสอนโดยการใช
ยุ ท ธ วิ ธี ก า ร เ ด า ค ว า ม ห ม า ย คํ า ศั พ ท
ภาษาอังกฤษจากการวิเคราะหโครงสรางคํา
และบริบท 

ผูวิจัยไดทําการวัดความคิดเห็นตอการเรียนการ
สอนโดยการใชยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพท
ภาษาอังกฤษจากการวิเคราะหโครงสรางคําและ
บริบทหลังการทดลอง โดยใชแบบสอบถามความ
คิดเห็นตอการเรียนการสอนโดยใชยุทธวิธีการเดา
ความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษจํานวน 15 ซ่ึงเปน

แบบสอบถามแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ 
โดยใชเกณฑการแปลผลดังตอไปนี้ 
 คะแนนเฉล่ีย 4.51- 5.00  หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง 
 คะแนนเฉล่ีย 3.51- 4.50 หมายถึง เห็นดวย 
 คะแนนเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง ไมมีความคิดเห็น 
 คะแนนเฉล่ีย 1.51-2.50  หมายถึง ไมเห็นดวย 
 คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึงไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

   ซ่ึงผลการวิเคราะหขอมูลแสดงวานิสิตเอก
ภาษาอังกฤษมีความคิดเห็นท่ีดีตอการเรียนการสอน
โดยการใชยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทภาษา 
อังกฤษจากการวิเคราะหโครงสรางคําและบริบท 
โดยคะแนนเฉล่ียของแบบสอบถามท้ังชุดมีคาเทากับ 
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ตารางท่ี 5. แสดงผลความคิดเห็นตอการเรียนการสอนโดยใชยทุธวิธีการเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษจาก
การวิเคราะหโครงสรางคําและบริบท 
 

ขอ ขอความ ความคิดเหน็ 
คาเฉล่ีย แปลผล 

1 กิจกรรมการเรียนการสอนและคําส่ังมีความชัดเจน 4.4 เห็นดวย 
2 กิจกรรมการเรียนการสอนสงเสริมใหผูเรียนใชยุทธวิธีการเดาความหมายของ

คําศัพท 
 

4.3 
 

เห็นดวย 
3 กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชยุทธวิธีการเดาความหมายของคําศัพท

สอดคลองกับความตองการหรือสอดคลองกับชีวิตจริงของผูเรียน 
 

4.36 
 
เห็นดวย 

4 
 

ในบทอานท่ีครูนํามาเสนอมีคําศัพทท่ีผูเรียนไมรูความหมาย แตผูเรียนสามารถ
เดาความหมายคําศัพทจากโครงสรางคําหรือบริบทไดถูกตอง 

 
4.27 

 
เห็นดวย 

5 การเรียนการสอนโดยใชยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทจากการวิเคราะห
โครงสรางคําและบริบท ทําใหบทเรียนสนุกสนาน นาสนใจ ผูเรียนมี
ปฏิสัมพันธกับนิสิตคนอ่ืนๆ ในหองเรียนมากข้ึน 

 
 

4.37 

 
 
เห็นดวย 

6 ผูเรียนสามารถเรียนรูความหมายของคําศัพทไดมากข้ึนและเร็วข้ึนจากการใช
ยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพท 

 
4.3 

 
เห็นดวย 

7 การใชยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทจากการวิเคราะหโครงสรางคําและ
บริบททําใหผูเรียนคุนเคยกับตัวช้ีแนะและบริบทไดดียิ่งข้ึน 

 
4.27 

 
เห็นดวย 

8 ผูเรียนสามารถใชและเขาใจความหมายคําศัพทไดถูกตองตามบริบท 4.3 เห็นดวย 
9 หลังการเรียนรูการเดาความหมายคําศัพทจากการวิเคราะหโครงสรางคําและ

บริบท ผูเรียนเปดหาความหมายคําศัพทจากพจนานุกรมนอยลง 
 

4.23 
 
เห็นดวย 

10 ผูเรียนเกดิความกระตือรือรนในการใชยุทธวิธีตางๆ ในการเดาความหมายของ
คําศัพทในบทอานหลังจากการเรียน 

 
4.27 

 
เห็นดวย 
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ตารางท่ี 5. (ตอ) 
 
ขอ ขอความ ความคิดเหน็ขอ

คาเฉล่ีย แปลผล
11 กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทชวยให

ผูเรียนพัฒนาการอาน และอานบทอานไดเร็วข้ึน
4.4 เห็นดวย

12 การเรียนรูยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพททําใหผูเรียนใชเวลาในการศึกษา
คนควานอกหองเรียนมากข้ึน 

 
4.27 เห็นดวย

13 การท่ีผูเรียนสามารถเดาความหมายของคําศัพทไดถูกตอง ทําใหผูเรียนมี
ทัศนคติท่ีดีตอการอานมากข้ึน 

 
4.43 เห็นดวย

14 ผูเรียนสามารถใชยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทจากการวิเคราะหโครงสราง
คําและบริบทในการศึกษาคนควาในระดับท่ีสูงข้ึนได

 
4.3 เห็นดวย

15 ยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทจากการวเิคราะหโครงสรางคําและบริบทมี
ประโยชนตอการพัฒนาการอานของผูเรียน

 
4.67 

เห็นดวย
อยางยิ่ง

 รวมคาเฉล่ียของแบบสอบถามความคิดเหน็ เทากับ 4.34 เห็นดวย

   

4. บันทึกหลังการเรียนของนิสิต 
 บันทึกหลังการเรียนของนิสิตเปนคําถาม
ปลายเปด 3 ขอ โดยมีแนวทางในการแสดงความ
คิดเห็นดังนี้ 
 1. หลังจากเรียนการใชยุทธวิธีการเดาความ 
หมายคําศัพทแตละวิธี นิสิตสามารถนํามาใชเดา
ความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษไดถูกตองหรือไม 
เพราะเหตุใด 
 2.ยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทภาษา 
อังกฤษจากการวิเคราะหโครงสรางคําและบริบท ทํา
ใหนิสิตเรียนรูคําศัพทไดมากข้ึนหรือไม เพราะเหตุ
ใด 
 3. 

 ผูวิจัยนําขอมูลในการแสดงความคิดเห็นตอการ
เรียนยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษ
จากการวิเคราะหโครงสรางคําและบริบทของนิสิต
เอกภาษาอังกฤษช้ันปท่ี 1 จํานวน 30 คน บันทึกไว
หลังการเรียน จํานวน 4 แผนการเรียน มาวิเคราะห
และแสดงเปนความถ่ีแลวเปรียบเทียบกับเกณฑดังนี้ 
90-100 ระดับมากท่ีสุด    80-89 ระดับมาก   60-79 
ระดับปานกลาง   50-59 ระดับนอย   0-49 ระดับนอย
ท่ีสุด 

ซ่ึงผลจากการวิเคราะหขอมูลจากการบันทึกหลัง
การเรียนของนิสิตพบวา นิสิตเอกภาษาอังกฤษช้ันป
ท่ี  1 มีทัศนคติท่ีดีตอยุทธวิธีการเดาความหมาย
คําศัพทภาษาอังกฤษจากการวิเคราะหโครงสรางคํา
และบริบท และเห็นวาเปนยุทธวิธีท่ีมีประโยชนตอ
การพัฒนาการอานบทอานในระดับมากท่ีสุดคือมี
คาเฉล่ียเทากับ 92.23 (ตารางท่ี 6) 

ยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทภาษา 
อังกฤษจากการวิเคราะหโครงสรางคําและบริบท 
สามารถพัฒนาทักษะการอานของนิสิตไดหรือไม   
เพราะเหตุใด 

 
 

กาวทันโลกวิทยาศาสตร ปที่ 8(1): 2551 88



 

ตารางท่ี 6. ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบบันทึกหลังการเรียนแตละแผนการเรียนของนิสิต 
 

พฤติกรรม แผน1 แผน2 แผน3 แผน4 คาเฉล่ีย
1. นิสิตสามารถใชยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษ
มาชวยในการเดาความหมายคําศัพทไดถูกตอง 
  เหตุผล 
 * วิเคราะหจากโครงสรางคํา 
 * รูหนาท่ีของคําในประโยค 
 * เดาความหมายจากชนิดของคํา 
 * ตัวช้ีแนะชัดเจน เขาใจงาย 
 * สังเกตจากคําตรงขามและคําเหมือน 
 * สังเกตจากคําอธิบาย 
 * สังเกตจากการพูดซํ้า 
 * สังเกตจากตัวอยาง 
 * สังเกตจากการเปรียบเทียบ 
           * สังเกตจากคําอธิบาย 
2. ยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษทําใหนสิิต
เรียนรูคําศัพทไดมากข้ึน 
   เหตุผล 
 * รูคําศัพทเพิ่มข้ึนจากการวเิคราะหโครงสรางคํา 
 * รูคําศัพทเพิ่มข้ึนจากตัวช้ีแนะ 
 * รูคําศัพทเพิ่มข้ึนจากการสังเกตคําตรงขามและคําเหมือน 
 * รูคําศัพทเพิ่มข้ึนจากคําอธิบาย 
 * รูคําศัพทเพิ่มข้ึนจากการพดูซํ้า 
 * รูคําศัพทเพิ่มข้ึนจากการยกตัวอยาง 
3. ยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทสามารถพัฒนาการอานของ
นิสิตได 
   เหตุผล 
 * การเดาความหมายคําศัพทไดถูกตองทําใหอานไดเร็วข้ึน 
 * ใชพจนานุกรมนอยลง 
 * อานบทอานไดมากข้ึนในเวลาเทาเดิม 
 * 

83.33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

86.67 
 
 
 
 
 
 
 

93.33 
 
 
 
 
 
 

87.78

93.33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

96.67 
 
 
 
 
 
 
 

96.67 
 
 
 
 
 
 

95.56 

 
86.67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

96.67 
 
 
 
 
 
 
 

96.67 
 
 
 
 
 
 

93.34 

 
86.67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93.33 
 
 
 
 
 
 
 

96.67 
 
 
 
 
 
 

92.22

87.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93.34 
 
 
 
 
 
 
 

95.84 
 
 
 
 
 
 

92.23
มีทัศนคติท่ีดีตอการอาน 

คาเฉล่ีย 

 
5. บันทึกหลังการสอนของครู 

           

 
การตรวจงาน แลวทําการบันทึกตามแผนการสอน 4 
แผน โดยนําเสนอไวในตาราง 7 ดังนี้ 

ผู วิ จั ยได สัง เกตการเ รียนรูของนิ สิต เอก
ภาษาอังกฤษช้ันปท่ี 1 ระหวางการทดลองและจาก 
 

กาวทันโลกวิทยาศาสตร ปที่ 8(1): 2551 89



 

ตารางท่ี 7. สรุปบันทึกหลังการสอนของครู 
 

ยุทธวิธีในการเดาความหมาย
คําศัพท 

บันทึกหลังการสอนและจากการตรวจงาน 

การวิเคราะหโครงสรางคํา ( คํา
อุปสรรค คําปจจัย รากศัพท คํา
ประสม) 

แผนการสอนที่ 1 การวิเคราะหโครงสรางคํา: การใชคําอุปสรรค คํา
ปจจัย รากศัพท และคําประสม 
 1. ขอสังเกตระหวางการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 * นิสิตมีความกระตือรือรน และต้ังใจเรียนยุทธวิธีการวเิคราะห
โครงสรางคํา เพราะชวยลดเวลาการเปดหาคําศัพทในพจนานุกรม 
ชวยใหอานไดเร็วข้ึน และรูความหมายของคําศัพทตรงกบับริบท 
  2. ขอสังเกตในระหวางการทํากิจกรรมกลุม 
 * นิสิตขะมักเขมนในการทํากิจกรรมกลุม สมาชิกในกลุม
ชวยกันคนหาคําตอบแบบฝกหัดท่ีครูแจกให นิสิตท่ียังไมรูคําตอบก็
พยายามถามท่ีมาของคําตอบจากเพื่อน มีการชวยเหลือกันระหวาง
สมาชิกในกลุม 
  3. ขอสังเกตจากการตรวจงาน 
 * นิสิตทําแบบฝกหัดท่ีเกี่ยวของกับคําประสมและคําอุปสรรค
ไดถูกตองเกือบทุกขอ เนื่องจากคําอุปสรรคมีความหมายชัดเจนไม
คลุมเครือโดยเฉพาะคําอุปสรรคท่ีมีความหมายในเชิงปฏิเสธ  
 * สวนคําปจจยัทําใหนิสิตรูหนาท่ีของคําและสามารถใชคําใน
ประโยคไดอยางถูกตอง ดังนั้นในการเลือกคําตอบนิสิตจะเลือกคําท่ี
มีหนาท่ีอยางเดียวกัน แตนิสิตจํานวนหนึ่งยังไมสามารถเดา
ความหมายของคําศัพทจากรากศัพทไดเพราะความหมายของราก
ศัพทคอนขางยากและสลับซับซอน 

การวิเคราะหบริบท ( การใชคํา
จํากัดความ การกลาวซํ้า และการ
ใชการยกตัวอยาง

 
แผนการสอนที่ 2: การใชคําจําจัดความ การกลาวซํ้า และการใชการ
ยกตัวอยาง  

  1. ขอสังเกตระหวางการเรียนการสอน 
 * นิสิตสามารถเดาความหมายของคําศัพทท่ีใชการใชคําจําจัด
ความ การกลาวซํ้า และการยกตัวอยางจากประโยคท่ีครูยกตัวอยาง
ไดถูกตองจากการดูบริบท เนื่องจากยุทธวธีิเหลานี้มีตัวช้ีแนะท่ีงาย
และชัดเจน 
  2. ขอสังเกตระหวางการทํากิจกรรมกลุม 
 * ระหวางการทํากิจกรรมกลุม สมาชิกในกลุมรวมกันอภปิราย 
ถกเถียง ความหมายของคําศัพทในแบบฝกหัดจากตัวช้ีแนะหลังจาก
นั้นชวยกนัสรุปหาคําตอบ 
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ตารางท่ี 7. (ตอ) 
 
ยุทธวิธีในการเดาความหมาย

คําศัพท 
บันทึกหลังการสอนและจากการตรวจงาน 

 
 
 
 
 
การวิเคราะหบริบท( การใชคํา
เปรียบเหมือนและการเปรียบตาง 
การใชคําตรงกันขาม และคํา
เหมือน 
 

  3. ขอสังเกตจากการตรวจงาน 
 * นิสิตสวนใหญทําแบบฝกหดัไดถูกตองเนือ่งจากตัวช้ีแนะเขาใจงาย 
และมีความชัดเจน แตยังมีนสิิตบางคนอานคําอธิบายคําศัพทท่ีใชคําจํากัด
ความ ไมเขาใจ 
 
แผนการสอนที่ 3: การใชการเปรียบเหมือนและการเปรียบตาง การใชคํา
ตรงขามและคําเหมือน 
  1. ขอสังเกตระหวางการเรียนการสอน 
 * นิสิตบางคนสับสนเกี่ยวกบัความหมายของคําศัพทท่ีอธิบายโดยการ
ใชการเปรียบเหมือนและการเปรียบตาง ถึงแมจะมีตัวช้ีแนะก็ตาม สวนการ
ใชคําตรงกันขามและคําเหมือน นิสิตสวนใหญท่ีมีพื้นความรูเกีย่วกับ
คําศัพทตัวนัน้ๆ และคําท่ีนํามาอธิบายคําศัพท จึงจะเดาความหมายของ
คําศัพทท่ีครูใชยกเปนตัวอยางไดถูกตอง 
  2. ขอสังเกตระหวางการทํากิจกรรมกลุม 
 * ระหวางการทํากิจกรรมกลุม สมาชิกรวมกันอภิปรายหาความหมาย
ของคําศัพทจากแบบฝกหดั เนื่องจากแบบฝกหัดขอท่ีใชคําตรงขามและคํา
เหมือนไมมีตวัช้ีแนะ นิสิตจงึใชเวลาคอนขางนานถึงจะไดคําตอบรวมกัน 
  3. ขอสังเกตจากการตรวจงาน 
 * นิสิตบางคนยังใหคําตอบไมตรงกับบริบท เนื่องจากยังอานและทํา
ความเขาใจคําอธิบายหลังตัวช้ีแนะประเภทการเปรียบเหมือนและการ
เปรียบตางไมได สวนการอธิบายคําศัพทโดยการใชคําตรงกันขามและคํา
เหมือนนิสิตทีมีความรูพื้นฐานเก่ียวกับคําศัพทตัวนัน้ๆ และคําศัพทท่ีนาํมา
อธิบายถึงจะเดาความหมายไดถูกตอง เนื่องจากไมมีตวัช้ีแนะ 
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ยุทธวิธีในการเดาความหมาย
คําศัพท 

บันทึกหลังการสอนและจากการตรวจงาน 

 
การวิเคราะหบริบท (การใชเหต-ุ
ผล การใชการวินิจฉัย และการ
ใชคําอธิบาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนการเรียนท่ี 4: การใชเหตุ-ผล การใชการวินิจฉัย และการใช
คําอธิบาย 
  1. ขอสังเกตระหวางการเรียนการสอน 
 * นิสิตสวนใหญเดาความหมายของคําศัพทท่ีครูยกตัวอยาง
ประเภทการใชเหตุ-ผล และการใชคําอธิบายไดถูกตอง เนื่องจากตัว
ช้ีแนะมีความชัดเจน เขาใจงาย และตัวช้ีแนะหลายตัวนสิิตมี
ความคุนเคยมากอน สวนการวินิจฉัยนิสิตสวนหนึ่งยังให
ความหมายไมตรงกับบริบทเพราะมีความยุงยากและซับซอน 
  2. ขอสังเกตระหวางการทํากิจกรรมกลุม 
 * ระหวางการทํากิจกรรมกลุม สมาชิกในกลุมอภิปราย
ความหมายของคําศัพทในแบบฝกหัดท่ีตองใชการวนิิจฉัยอยาง
ขะมักเขมน และใชเวลาคอนขางนานกวายุทธวิธีอ่ืนๆ ถึงจะได
คําตอบรวมกนั 
  3. ขอสังเกตจากการตรวจงาน 
 * นิสิตเดาความหมายของคําศัพทจากแบบฝกหัดท่ีครูอธิบาย
โดยใชเหต-ุผล และการใชคําอธิบายไดถูกตองจากการใชตัวช้ีแนะ 
แตการเดาความหมายโดยการวินิจฉัยยังเปนปญหาสําหรับนิสิต
เพราะอาจจะตองใชตัวช้ีแนะหลากหลาย หรือตองอานและทําความ
เขาใจหลายๆ ประโยค หรืออาจจะท้ังยอหนา หลายยอหนา หรือท้ัง
เร่ืองเลยก็ได และบางคร้ังนิสิตอาจจะตองใชประสบการณเดิมมา
ประกอบเพื่อใหไดคําตอบท่ีถูกตอง 
 

 
 
 
 

อภิปรายผล            ผลของการศึกษาในคร้ังนี้เปนการศึกษาผล
การใชยุทธวิ ธีการเดาความหมายคําศัพทภาษา 



 

          1. นิสิตเอกภาษาอังกฤษช้ันปท่ี 1 มหาวิทยาลัย
บานสมเด็จเจาพระยา ท่ีไดรับการสอนโดยการใช
ยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทจากการวิเคราะห
โครงสรางคําและบริบท มีความสามารถในการใช
ยุทธวิธีในการเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษ
สูงข้ึนโดยคาเฉล่ียของคะแนนกอนและหลังการ
ทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 ท้ังนี้อาจจะเปนผลสืบเนื่องจากปจจัยดังตอไปนี้ 
  1.1 ยุทธวิ ธีการเดาความหมายคํา ศัพท
ภาษาอังกฤษจากการวิเคราะหโครงสรางคําและ
บริบท เปนยุทธวิธีท่ีใหความหมายคําศัพทภาษา 
อังกฤษสอดคลองกับบริบทอยางแทจริง เม่ือผูเรียน
ฝกฝนการใชยุทธวิธีตางๆ เหลานี้จนชํานาญก็จะ
สามารถเดาความหมายของคําศัพทไดอยางถูกตอง 
และจากการสังเกตของผูวิจัยพบวา เ ม่ือผู เ รียน
สามารถเดาความหมายของคําศัพทไดถูกตองก็จะ
เกิดความภาคภูมิใจ กระตือรือรนในการเรียน อยากมี
สวนรวมในการทํากิจกรรมในหองเรียน  ทําให
บทเรียนสนุกสนานนาสนใจ และท่ีสําคัญผูเรียนจะมี
ปฏิสัมพันธกับเพื่อนคนอ่ืนๆ ในหองเรียนจากการทํา
กิจกรรมกลุม ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของเฮอรแมน
และวีฟเวอร (Herman & Weaver, 1988) ท่ีศึกษา
วิธีการสอนคําศัพทโดยใชบริบทประเภทดูภายใน- 
ภายนอก (Look inside - Look out) วิธีดูภายในไดแก 
การดูสวนตางๆ ของคําเชน คําอุปสรรค คําปจจัย 
และรากศัพท สวนการดูภายนอกไดแก การดูบริบท 
(Context) ซ่ึงพบวาวิธีการสอนแบบนี้นอกจากจะ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการเดาความหมายของคําศัพท
ของนักเรียนแลวยังทําใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธกัน
ในระหวางการทํากิจกรรมกลุมและทําใหบรรยากาศ
ในช้ันเรียนดีอีกดวย และจากการตอบแบบสอบถาม
ของนิสิต พบวายุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพท
ภาษาอังกฤษจากการวิเคราะหโครงสรางคําและ
บริบททําใหผูเรียนเรียนรูคําศัพทไดมากข้ึน เร็วข้ึน 
และจําคําศัพทไดนานข้ึน เพราะเปนการเรียนรูจาก
การเดาความหมายของคําศัพทจากบริบท ซ่ึงสอด 
คลองกับงานวิจัยของ สวิชเชอร (Swisher, 1988) ท่ี
ทําการวิจัยเร่ืองการสอนคําศัพทโดยการวิเคราะห
โครงสรางคํา ซ่ึงพบวาการวิเคราะหโครงสรางคํา
ช ว ย เพิ่ มพู นคว าม รู เ กี่ ย ว กั บ คํ า ศัพท แ ละหา
ความหมายของคําศัพทไดมากข้ึน สวนกีฟฟอรด 
(Gifford, 1994) ทําการศึกษาผลของการใชวิธีการ
สอนแบบตรงโดยใชตัวช้ีแนะในบริบทท่ีอานท่ีมีตอ
ความสามารถในการเรียนรูคําศัพท และความเขาใจ
ในการอาน ซ่ึงพบวาคะแนนของกลุมทดลองสูงกวา
คะแนนของกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 และนักศึกษาในกลุมทดลองมีความ
คงทนในการจําคําศัพทและความเขาใจในการอาน
ดีกวากลุมควบคุม 
 1.2 ตัวช้ีแนะท่ีบอกความหมายคําศัพทของ
บริบทชนิดตางๆ  การเรียนรูตัวช้ีแนะของบริบท
ชนิดตางๆ  มีความสําคัญกับการเดาความหมาย
คําศัพทภาษาอังกฤษอยางมาก เพราะบริบทตางชนิด
ก็จะใชตัว ช้ีแนะตางกัน  ดังนั้นผู เ รียนจึงจําเปน
จะตองเรียนรูทําความเขาใจและจดจําตัวช้ีแนะของ
แตละชนิดใหข้ึนใจ เพราะคําศัพท กลุมคํา หรือ
ประโยคท่ีตามหลังตัวช้ีแนะเหลานี้คือความหมาย
ของคําศัพทท่ีผูเขียนตองการส่ือใหผูอานเขาใจ ซ่ึง
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 ปจจัยตางๆ เหลานี้มีผลทําใหคาเฉล่ียของ
คะแนนจากแบบทดสอบกอนการทดลองและหลัง
การทดลองของนิสิตเอกภาษาอังกฤษช้ันป ท่ี  1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ท่ีไดรับ
การสอนโดยการใชยุทธวิ ธีการเดาความหมาย
คําศัพทจากการวิเคราะหโครงสรางคําและบริบทมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของเสาวณีย ณัฎฐาไกร 
(2549) ท่ีศึกษาผลการใชยุทธวิธีการเดาความหมาย
คําศัพทของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ซ่ึงพบวา
นักเรียนกลุมตัวอยางสามารถใชยุทธวิธีการเดา
ความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษไดสูงข้ึนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 2. ยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพท
ภาษาอังกฤษจากการวิเคราะหโครงสรางคําท่ีนิสิตใช
เดาความหมายคําศัพทไดถูกตองมากท่ีสุดคือ การ
วิเคราะหคําประสมรอยละ 65.83 รองลงมาคือ การ
วิเคราะหคําอุปสรรครอยละ 55.33 สวนยุทธวิธีการ
วิเคราะหโครงสรางคําท่ีนิสิตใชเดาความหมายคํา 
ศัพทภาษาอังกฤษได ถูกตองนอยท่ีสุดคือ  การ
วิเคราะหรากคํารอยละ  34.67 รองลงมาคือ การ
วิเคราะหปจจัยรอยละ 50.33 และคาเฉลี่ยของการ
วิเคราะหโครงสรางคํากอนการทดลองเทากับ 38.83 
หลังการทดลองเทากับ 51.54 จึงสามารถสรุปไดวา

การวิเคราะหโครงสรางคําสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษข้ึนอีกรอย
ละ 32.73 
 สวนยุทธวิ ธีการเดาความหมายคําศัพท
ภาษาอังกฤษจากการวิเคราะหบริบทท่ีนิสิตใชเดา
ความหมายไดถูกตองมากที่สุดคือ การกลาวซํ้ารอย
ละ 78.33 รองลงมาคือ การยกตัวอยางรอยละ 65.33 
และการเปรียบเหมือนรอยละ 62.5 ตามลําดับ สวน
ยุทธวิธีการวิเคราะหบริบทท่ีนิสิตใชเดาความหมาย
คําศัพทภาษาอังกฤษไดถูกตองนอยท่ีสุดคือ การ
เปรียบตางรอยละ 44 รองลงมาคือ การใชคําตรงกัน
ขามรอยละ 44.17 และการใชคําเหมือนรอยละ 54 
ตามลําดับ โดยคาเฉล่ียของการวิเคราะหบริบทกอน
การทดลองเทากับ 41.52 หลังการทดลองเทากับ 
58.15 ซ่ึงสรุปไดวาการวิเคราะหบริบทสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการเดาความหมายคําศัพทภาษา 
อังกฤษข้ึนอีกรอยละ 40.05 โดยภาพรวมยุทธวิธีการ
เดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษจากการวิเคราะห
โครงสรางคําและบริบทเพิ่มประสิทธิภาพในการเดา
ความหมายคําศัพทข้ึนอีกรอยละ 36.39 
 3. นิสิตเอกภาษาอังกฤษช้ันปท่ี 1 มีทัศนคติ
ท่ีดีตอการเรียนการสอนโดยการใชยุทธวิธีการเดา
ความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษจากการวิเคราะห
โครงสรางคําและบริบท จากผลการวิเคราะหขอมูล
จากแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตพบวา นิสิต
มีความพึงพอใจและใหความเห็นวายุทธวิธีการเดา
ความหมายของคําศัพทภาษาอังกฤษจากการ
วิ เคราะหโครงสรางคําและบริบทมีประโยชน 
สามารถเดาความหมายของคําศัพทไดจริง ทําใหอาน
บทอานไดเร็วข้ึนและชวยในการพัฒนาการอานใหมี
ประสิทธิภาพ โดยแบบสอบถามความคิดเห็นของ
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 3.1 กิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใช
ยุทธวิธีการเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษจาก
การวิเคราะหโครงสรางคําและบริบท เปนกิจกรรมท่ี
เนนใหนิสิตทํากิจกรรมกลุมโดยนิสิตแตละคนจะมี
สวนรวมในการอภิปรายหาความหมายของคําศัพทท่ี
ยังไมรูจากแบบฝกหัดท่ีครูเตรียมใหกับเพื่อนๆ ใน
กลุม ดังนั้นนิสิตจะไดเรียนรูความหมายของคําศัพท
จากสถานการณจริง และมีโอกาสในการแลกเปล่ียน
เรียนรูความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุม หลังจากแตละ
กลุมทําแบบฝกหัดเสร็จแลวครูผูสอนจะใหแตละ
กลุมออกมาเฉลยคําตอบหนาหองเรียน แลวใหนิสิต
แตละคนแสดงความคิดเห็น อภิปรายถึงท่ีมาของ
คําตอบ ถามีคําตอบท่ีไมถูกตองครูผูสอนก็จะแกไข 
วิธีการเชนนี้จะทําใหนิสิตเรียนรูความหมายของคํา 
ศัพทจากบริบทอยางแทจริง ซ่ึงจะชวยใหจดจํา
ความหมายของคําศัพทไดนานข้ึน 

3.2 ประโยชนท่ีนิสิตไดรับจากการวิเคราะห
แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีตอการเรียน
การสอนโดยการใชยุทธวิ ธีการเดาความหมาย
คําศัพทภาษาอังกฤษจากการวิเคราะหโครงสรางคํา
และบริบท ผูวิจัยพบวาวิธีการสอนแบบนี้ทําใหนิสิต
เรียนรูความหมายของคําศัพทไดมากข้ึน เร็วข้ึน 
ถูกตองตามบริบท เพราะเปนการเรียนรูความหมาย
จากตัวช้ีแนะ ลดเวลาในการเปดหาความหมายของ
คําศัพทจากพจนานุกรม  ทําใหบทเรียนมีความ
สนุกสนาน นาสนใจ เพราะผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับ
เพื่อนคนอ่ืนๆ ในหองเรียน วิธีการสอนแบบน้ีมีสวน
อยางมากในการพัฒนาการอานเพราะทําใหอานบท

อานไดเร็วข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับความตองการและ
ชีวิตจริงของผูเรียน ดวยเหตุผลท่ีกลาวขางตนนี้ 
นิสิตเอกภาษาอังกฤษช้ันปท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บานสมเด็จเจาพระยา จึงมีทัศนคติท่ีดีตอการเรียน
การสอนโดยการใชยุทธวิธีการเดาความหมายคํา 
ศัพทภาษาอังกฤษจากการวิเคราะหโครงสรางคําและ
บริบท  ซ่ึ งสอดคลองกับงานวิจั ยของ  วัลลภา         
บุญอนันตบุตร (2547) ท่ีศึกษาผลการใชยุทธวิธีการ
เดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต ซ่ึง
พบวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 มีทัศนคติท่ีดีตอ
การเรียนการสอนโดยการใชยุทธวิธีการเดาความ 
หมายคําศัพทภาษาอังกฤษ โดยคะแนนเฉล่ียของ
แบบสอบถามท้ังชุดเทากับ 4.02 ซ่ึงอยูในระดับเห็น
ดวย 
 จากการศึกษาผลการใชยุทธวิ ธีการเดา
ความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษจากการวิเคราะห
โครงสรางคําและบริบท พบวานิสิตเอกภาษาอังกฤษ
ช้ันปท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
มีความสามารถในการใชยุทธวิธีการเดาความหมาย
คําศัพทภาษาอังกฤษจากกรวิเคราะหโครงสรางคํา
และบริบทสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 นั้น สามารถสรุปปจจัยท่ีสงผลดังกลาวไดแก 
ความหลากหลายของยุทธวิธีท่ีใชเดาความหมาย
คําศัพท  ตัวช้ีแนะของบริบทแตละชนิดมีความ
ชัดเจน  เนื้อหาท่ีคัดเลือกมาสอนมีความยากงาย
เหมาะสมกับผูเรียน และท่ีสําคัญกิจกรรมการเรียน
การสอนเนนใหผูเรียนไดทํากิจกรรมกลุม อภิปราย 
แสดงความคิดเห็นถึงท่ีมาของคําศัพท ดังนั้นยุทธวิธี
การเดาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษจากการ
วิเคราะหโครงสรางคําและบริบทจึงเปนยุทธวิธีท่ี
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