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Abstract 
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The purposes of this study were to 1) investigate the number and frequency 
of vocabulary occurrences in English Course for Remedial Project Books, Rajamangala 
University of Technology Rattanakosin 2) investigate teachers’ opinions and problems 
of  teaching vocabulary in English Course for Remedial Project and 3) develop an  
activity to improve students’ vocabulary knowledge. 
 The tools used in this study were VocabProfile, a program for investigating 
number and frequency of vocabulary and a semi-structure interview form for 
investigating teachers’ opinions. 
 The results were revealed that the first 1,000 frequency words were found 
the most, 789 word families (79.1%). The next 1,000 frequency words were found 319 
word families (7.2%).  The academic words were found 186 word families (3.4%). 
Most teachers realize that vocabulary is necessary for students in higher education 
level and the teachers need to use planned activities or direct methods for 
improving students’ vocabulary knowledge.  An application program which available 
on http://www.fine-arts.dx.am was created as a media for students to study 
vocabulary. 
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บทที่ 1 

บทน า 

 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในสังคมปัจจุบัน คงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลของโลกที่ใช้กันอย่าง

แพร่หลาย และเข้ามามีบทบาทส าคัญในวิถีชีวิตของผู้คนจ านวนไม่น้อย จากอิทธิพลของความก้าวไกล

ทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ส่งผลให้ภาษาอังกฤษยิ่งทวีความส าคัญมากยิ่งขึ้น เพราะถือเป็น

เครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร การศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมถึง

การประกอบอาชีพ (ฟาฏินา วงศ์เลขา, 2553) 

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งที่นักศึกษาไทยหลีกเลี่ยงไม่ได้  เมื่อต้องการศึกษาหาความรู้ 

โดยเฉพาะการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นเครือข่ายสังคมฐานความรู้ และเพ่ือประกอบอาชีพในสังคม

ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศตามความต้องการของตลาดแรงงาน ในปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการ

ติดต่อสื่อสาร แลด าเนินธุรกิจกับชาวต่างประเทศและชาติต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษใน

การติดต่อสื่อสาร การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศนั้น แตกต่างจากการเรียนรู้ภาษาแม่ 

เนื่องจากในการเรียนรู้ภาษาแม่ ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงรู้แบบภาษากับความคิด โลกและสรรพสิ่งตาม

ธรรมชาติ และสังคมที่ผู้เรียนอาศัยอยู่ ซึ่งเรียกการเชื่อมโยงนี้ว่ากระบวนการก าหนดชื่อหรือกระบวนการ

ให้นาม (Lyons, 1977) 

การศึกษาค าศัพท์เป็นปัจจัยหนึ่งในการเรียนภาษา และเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งส าหรับ

ผู้เรียนที่ก าลังเรียนภาษาโดยเฉพาะ (Zimmerman, 1997)  อีกท้ัง Nault (1982) ยังกล่าวว่า ค าศัพท์นั้น 

ถือเป็นสื่อกลางพ้ืนฐานในการสื่อสาร ที่ซึ่งมนุษย์ใช้ในการแสดงความคิดเห็น อารมณ์ และประสบการณ์ 

การศึกษาค าศัพท์ สามารถศึกษาโดยการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ซึ่งการศึกษาผ่านทักษะทั้ง 



2 

4 นี้จะกระตุ้นให้ผู้เรียนภาษาประสบความส าเร็จในการเรียนภาษา ซึ่งน าไปสู่ความส าเร็จในการประกอบ

อาชีพ และการศึกษาต่อในอนาคต (Nation, 1990)  นอกจากนี้ Ghadessy (1979) กล่าวว่า การสอน

ค าศัพท์นั้น มีความส าคัญกว่าการสอนไวยากรณ์ เนื่องจากค าศัพท์เป็นพ้ืนฐานในการเรียนภาษา ถ้า

จ านวนค าศัพท์ที่นักศึกษารู้มีจ านวนจ ากัด จะส่งผลกระทบต่อการเรียนภาษา 

ด้วยความส าคัญของการศึกษาค าศัพท์ที่กล่าวมาข้างต้น จึงมีการตั้งค าถามว่า ในภาษาอังกฤษมี

ค าศัพท์ทั้งหมดเท่าไร นักวิชาการหลายท่านได้พยายามหาค าตอบ และได้ข้อสรุปว่า ค าศัพท์ภาษาอังกฤษมี

ประมาณ 600,000 ถึง 2,000,000 ค า (Schmitt, 2000)  ด้วยจ านวนค าศัพท์ภาษาอังกฤษจ านวนมาก จึง

ไม่มีความเป็นไปได้ที่จะศึกษาได้ครบทุกค า โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง 

หรือเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ   

อย่างไรก็ดี เพ่ือเป็นการท าให้รับรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายขึ้น West (1953) ได้ศึกษาและ

คัดเลือกค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียนที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สอง (ESL) หรือเรียน

ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (EFL) กระทั่งได้รายการค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 2,000 ค าแรกที่พบ

บ่อย จากชุดข้อมูลจ านวน 2,000,000 – 5,000,000 ค า และรายการค าศัพท์นี้เป็นที่รู้จักและใช้อย่าง

แพร่หลายในชื่อ General Service List (GLS) ซึ่งรายการค าศัพท์นี้จะครอบคลุมค าศัพท์ในต ารา

ภาษาอังกฤษ ถึงร้อยละ 80  

นอกจากนี้ Coxhead (2000) ได้พัฒนารายการค าศัพท์วิชาการ (Academic Word List, AWL) 

จากชุดข้อมูลที่รวบรวมจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษและวารสารวิชาการภาษาอังกฤษ ในประเทศ

นิวซีแลนด์ จ านวน 3,500,000 ค า กระทั่งได้รายการค าศัพท์วิชาการจ านวน 570 ค า ซึ่งรายการค าศัพท์

วิชาการนี้จะครอบคลุมค าศัพท์ที่พบในต าราภาษาอังกฤษ ถึงร้อยละ 10 

อีกทั้ง Nation (2001) ได้แบ่งค าศัพท์ภาษาอังกฤษเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ค าศัพท์ที่มีความถี่ในการ

ใช้งานสูง (High Frequency Words) ค าศัพท์วิชาการ (Academic Words) ค าศัพท์เทคนิค (Technical 

Words) และ ค าศัพท์ที่มีความถี่ในการใช้งานต่ า (Low Frequency Words) 
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ดังนั้น การเรียนการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง 

และเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ จึงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง ผู้สอนต้องคัดเลือก

ค าศัพท์ที่จะสอนเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความสามารถเพ่ิมขึ้น การพิจารณาค าศัพท์ที่มีความถี่ในการใช้

งานสูงหรือต่ า นับเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้ผู้สอนตัดสินใจว่าจะเลือกสอนค าศัพท์ค าใดก่อนหรือหลัง  อาจ

กล่าวได้ว่า รายการค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 2,000 ค าแรกที่พบบ่อย (GSL) หรือ ค าศัพท์ที่มีความถี่ในการใช้

งานสูง (High Frequency Words) และรายการค าศัพท์วิชาการ (AWL) จ านวน 570 ค า มีประโยชน์กับ

ผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง หรือผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ เป็นอย่างมาก 

เนื่องจากผู้เรียนจะสามารถพบเห็นค าศัพท์เหล่านี้ได้จากสื่อหลายประเภท นอกจากนี้ ถ้าผู้เรียนรู้จัก 

ศึกษา และท าความเข้าใจ รายการค าศัพท์เหล่านี้ จะสามารถอ่านต าราภาษาอังกฤษได้เข้าใจ มากขึ้น 

เนื่องจากรายการค าศัพท์ทั้ง 2 รายการ นี้ ครอบคลุมค าศัพท์ที่พบในต าราภาษาอังกฤษ ถึงร้อยละ 90 

ดังนั้น ค าศัพท์ที่มีความถี่ในการใช้งานสูงจึงควรหยิบยกขึ้นมาสอนเป็นอันดับแรก (Nation, 1983)         

ยิ่งไปกว่านั้น ค าศัพท์วิชาการจ าเป็นต้องถูกน ามาสอนเช่นกัน เนื่องจากนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจ าเป็นต้อง

รู้ค าศัพท์เหล่านี้ส าหรับการเรียนในระดับอุดมศึกษาและระดับที่สูงขึ้น จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงมี

ความสนใจในการส ารวจและวิเคราะห์ค าศัพท์ที่พบในเอกสารประกอบการสอนปรับพ้ืนฐานวิชา

ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์    ปีการศึกษา 2553 – 2555 ทั้ง 4 กลุ่ม 

ได้แก่ ค าศัพท์ที่มีความถี่ในการใช้งานสูง (High Frequency Words) ค าศัพท์วิชาการ (Academic 

Words) ค าศัพท์เทคนิค (Technical Words) และ ค าศัพท์ที่มีความถี่ในการใช้งานต่ า (Low Frequency 

Words) เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษต่อไปในอนาคต 

 

 

 

 



4 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. วิเคราะห์จ านวนค าศัพท์และความถี่ของค าศัพท์ทั้ง 4 กลุ่ม ที่พบในเอกสารประกอบการสอน

ปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ปีการศึกษา 2553 – 2555 

2. ศึกษาความคิดเห็นขออาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการน าเสนอค าศัพท์ในเอกสาร

ประกอบการสอนปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ และปัญหาในการสอนค าศัพท์แก่นักศึกษา 

3. พัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาฝึกฝนความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ของนักศึกษา 

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 

1. งานวิจัยนี้ท าการศึกษาจ านวนและความถี่ของค าศัพท์ที่ปรากฏในเอกสารประกอบการสอน

ปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ปีการศึกษา 2553 – 2555 

ที่ได้จัดท าขึ้นและใช้ในการเรียนการสอนทั้ง 4 พ้ืนที่ ได้แก่ เพาะช่าง ศาลายา วังไกลกังวล และบพิตรพิมุข

จักรวรรดิ์ 

2. ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยนี้ ได้แก่ เนื้อหา ตัวอย่าง และแบบฝึกหัด ทั้งหมดที่ปรากฏใน

เอกสารประกอบการสอนปรับพ้ืนฐานวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ปี

การศึกษา 2553 – 2555 

3. ชื่อเฉพาะ และตัวอักษรย่อ จะไม่ได้ถูกพิจารณาในการศึกษาครั้งนี้ 
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4. นิยามศัพท์ 

ค าศัพท์ที่มีความถี่ในการใช้งานสูง (High Frequency Words) “ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่พบบ่อย 

2,000 ค าแรก ซึ่งพบเห็นได้ในสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท” 

ค าศัพท์วิชาการ (Academic Words)  “ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่พบบ่อยในงานเขียนด้านวิชาการ 

ซึ่งรวบรวมโดย Coxhead (2000) มีจ านวน 570 ค า” 

ค าศัพท์เทคนิค (Technical Words)  “ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเฉพาะและเกี่ยวข้อง

กับเนื้อหาวิชาในแขนงวิชาต่าง ๆ” 

ค าศัพท์ที่มีความถี่ในการใช้งานต่ า (Low Frequency Words)  “ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ไม่ค่อย

พบเห็นบ่อย มีจ านวนโดยประมาณ 87,000 ตระกูลค าศัพท์” 

ค าท่ีให้ความหมาย (Content Words)  “ค าท่ีมีความหมายในตัวเองแม้ไม่ได้อยู่ในประโยค ได้แก่ 

ค านาม (arts, faculty, president) ค ากริยา (study, paint, evaluate) ค าคุณศัพท์ (wonderful, 

exciting, enormous) และค าวิเศษณ์ (hard, always, carefully) 

ค าที่ท าให้ถูกไวยากรณ์ (Function Words)  “ค าที่ท าให้ประโยคถูกไวยากรณ์  เช่น  ค าสรรพ

นาม (her, mine, yourself) และค าบุพบท (at, of, in)” 

ตระกูลค าศัพท์ (Word Family)  “กลุ่มค าที่มีฐานจากศัพท์เดียว เช่น stimulate, stimulated, 

stimulates, stimulating, stimulation และ stimulant นับว่าเป็นค าในตระกูลเดียวกับเนื่องจากมา

ฐานศัพท์เดียวกันคือ ‘stimulate’ ” 

จ านวนค าที่ปรากฏ (Word Token)  “จ านวนค าทั้งหมดที่ปรากฎในเอกสารประกอบการสอน 

ซึ่งทุกค าที่ปรากฏจะถูกนับ เช่น I would like to teach when I grow up. ซึ่งประโยคนี้ มีค าศัพท์ที่

ปรากฏ 9 ครั้ง” 
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จ านวนค าศัพท์ที่พิมพ์ (Word Type)  “จ านวนค าศัพท์ที่ปรากฏในเอสารประกอบการสอน เช่น 

I would like to teach when I grow up ซึ่งประโยคนี้มีค าศัพท์ที่ปรากฏ 8 ค า เนื่องจาก ‘I’ ปรากฏ

ซ้ า 2 ครั้ง ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า ประโยคนี้มีค าท่ีปรากฏทั้งหมด 9 ค า แต่มีค าศัพท์ที่ปรากฏทั้งหมด 8 ค า 

เอกสารประกอบการสอน  “เอกสารประกอบการสอนได้จัดท าขึ้นและใช้ในการเรียนการสอน

ปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ปีการศึกษา 2553 – 2555 

ทั้ง 4 พ้ืนที่ ได้แก่ เพาะช่าง ศาลายา วังไกลกังวล และบพิตรพิมุขจักรวรรดิ์” 

โปรแกรม VocabProfile  “โปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ในการวิเคราะห์ความถ่ีของค าศัพท์ที่ปรากฏ

ในเอกสารประกอบการสอน ซึ่งคิดค้นโดย Paul Nation” 

 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 เมื่อวิเคราะห์จ านวนค าศัพท์และความถ่ีของค าศัพท์ทั้ง 4 กลุ่ม ที่พบในเอกสารประกอบการสอน

ปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ปีการศึกษา 2553 – 2555 

แล้ว น าค าศัพท์ที่ได้มาพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาฝึกฝนความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ของ

นักศึกษา และน าความคิดเห็นขออาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการน าเสนอค าศัพท์ในเอกสาร

ประกอบการสอนปรับพ้ืนฐานวิชาภาษาอังกฤษ และปัญหาในการสอนค าศัพท์แก่นักศึกษา มาศึกษาและ

หาวิธีการสอนที่เหมาะสมต่อไป 

 

 



 

บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 

ความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ การรับรู้ค าศัพท์ การเรียนการสอนค าศัพท์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

การเรียนการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ จะถูกน าเสนอไว้ในบทนี้ 

 

1. ความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ 

การเรียนรู้ค าศัพท์นั้น สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การรับรู้ค าศัพท์และการใช้ค าศัพท์ 

ซึ่งนักวิจัยหลายท่านได้ให้ค าจ ากัดความของการรับรู้ค าศัพท์และการใช้ค าศัพท์ไว้แตกต่างกัน Haycraft 

(1978) ได้กล่าวว่า การรับรู้ค าศัพท์คือ การที่ผู้ เรียนรู้และเข้าใจค าศัพท์ที่พบในสื่อที่อ่าน แต่ไม่สามารถ

ใช้ได้อย่างถูกต้อง ในการตรงข้าม การใช้ค าศัพท์คือ การที่ผู้เรียนสามารถออกเสียง พูด และเขียน ค าศัพท์

ที่ผู้เรียนรู้แล้วได้ถูกต้อง นอกจากนี้ (Gass & Gelinker, 2001) กล่าวว่า ความสามารถด้านค าศัพท์ยังเป็น

ปัญหาหลังในการเรียนภาษา ส าหรับผู้เรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ดังนั้นผู้เรียนจ าเป็นต้อง

พัฒนาความสามารถด้านภาษาท่ีสองอย่างรวดเร็ว เพ่ือให้สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษได้

อย่างคล่องแคล่วและเหมาะสม ในท านองเดียวกัน Gairns and Redman (1986) ได้อธิบายถึงการรับรู้

ค าศัพท์ไว้ว่า คือการที่ผู้เรียนรู้และนึกได้ขณะอ่านหรือฟังข้อความ และการใช้ค าศัพท์ คือการที่ผู้เรียน

สามารถใช้ค าศัพท์ได้อย่างเหมาะสมขณะพูดและเขียนข้อความ 

นอกจากนี้ Nation (1990) ได้กล่าวว่า ผู้เรียนต้องรู้จักค าศัพท์และรู้จักความหมายของค านั้น ๆ 

เพ่ือที่จะใช้ได้ถูกเหมาะสมตามบริบท ผู้เรียนไม่เพียงแต่ต้องรู้และเข้าใจค าศัพท์เท่านั้น ผู้เรียนยังต้องสามารถ

ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมอีกด้วย ดังนั้นผู้เรียนจะเรียนและฝึกฝนทักษะการฟังและอ่าน ซึ่งเป็นการับรู้

ค าศัพท์ เพียงอย่างเดียว หรือเรียนและฝึกฝนทักษะด้านการพูดและเขียน ซึ่งเป็นการใช้ค าศัพท์ เพียงอย่าง
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เดียว อาจไม่เพียงพอ การเรียนค าศัพท์นั้น จ าเป็นต้องเรียนรู้และฝึกฝนทั้งการรับรู้ค าศัพท์และการใช้ค าศัพท์ 

จึงจะเกิดการพัฒนาทักษะด้านภาษาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

Laufer (1998) ได้ศึกษาการรับรู้ค าศัพท์และการใช้ค าศัพท์ โดยการเปรียบเทียบผู้เรียน

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศในประเทศอิสราเอล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 จ านวน 2 กลุ่ม 

ซึ่งผู้เรียนมีพ้ืนฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษประมาณ 6 – 7 ปี ซึ่งผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

5 มีรู้ค าศัพท์ถึง 3,500 ค า ซึ่งแตกต่างจากผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง 1,900 ค า จากผลการวิจัยนี้

ยืนยันว่า การที่ผู้เรียนเรียนภาษาในระดับที่สูงขึ้น ก็จะมีความรู้ด้านค าศัพท์เพ่ิมข้ึนด้วยเช่นกัน 

 ในการเรียนรู้ค าศัพท์นั้น ผู้เรียนจะต้องรู้จักองค์ประกอบพ้ืนฐานของค า ซึ่งได้แก่ รูปแบบ 

ความหมาย และการน าไปใช้ ในการรู้จักรูปแบบของค าแต่ละค านั้น ผู้เรียนจะต้องรู้จักทั้งรูปเขียน และ

สะกดให้ถูกต้อง อีกทั้งผู้เรียนต้องออกเสียงค านั้น ๆ ให้ถูกต้องด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ผู้เรียนยังต้องรู้

ความหมายของค า ทั้งความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย และที่ส าคัญ ในการน าค าศัพท์ไปใช้นั้น 

ผู้เรียนต้องสามารถน าค าศัพท์ไปใช้ให้ถูกตามหลักไวยากรณ์ รวมทั้งรู้จักค าประกอบร่วมและกฏของการใช้

ค าศัพท์นั้น ๆ ด้วย   

ดังนั้น Nation (2001) จึงได้น าเสนอรูปแบบของการเรียนรู้ค าศัพท์ทั้งการรับร้บรู้และการใช้

ค าศัพท์ ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกภาษา รูปแบบที่น าเสนอนี้ครอบคลุมทุกด้านที่เกี่ยวกับ

ความรู้เรื่องค า ได้แก่ ความหมาย รูปแบบ และการน าไปใช้ ดังตาราง 1 
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ตารางที ่1: องค์ประกอบของการเรียนรู้ค าศัพท์ 
Form 

 
 
 
 
 

Meaning 
 
 
 
 
 

Use 

Spoken 
 

Written 
 

Word parts 
 

Form and meaning            
 

Concept and referents       
 

Associations 
 

Grammatical and  
   Functions   
Collocations 

 
Constraints on use            
(Register, frequency…) 

R  
P 
R 
P 
R 
P  
R  
P 
R  
P  
R 
P   
R 
P 
R 
P 
R 
 

What does the word sound like? 
How is the word pronounced? 
What does the word look like? 
How is the word written and spelled? 
What parts are recognizable in this word? 
What word parts are needed to express this meaning? 
What meaning does this word form signal? 
What word form can be used to express this meaning? 
What is included in the concept?  
What items can the concept refer to? 
What other words does this make us think of? 
What other words could we use instead of this one? 
In what patterns does the word occur? 
In what patterns must we use this word? 
What words or types of words occur with this one? 
What words or types of words must we use with this one? 
Where, when, and how often would we expect to meet this 
word? 
Where, when, and how often can we use this word? 

Note: In column 3, R = receptive knowledge, P = productive knowledge. 
ที่มา: Nation (2001), น.27. 
 

นอกจากนี้ Nation (2001) ได้แนะน าว่าผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสม 

เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้และเข้าใจในทุกองค์ประกอบของค า       

ดังตารางที ่2 
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ตารางที่ 2: ความสัมพันธ์ของประเภทของความรู้ด้านค าศัพท์และประเภทของกิจกรรมการเรียนการสอน  

Kinds of Knowledge  Kinds of learning Activities 
Form  Implicit learning 

involving noticing 
Repeated meeting as in 
repeated reading 

Meaning  Strong explicit 
learning 

Depth of processing through the 
use of images, elaboration, 
deliberate inference 

Use Grammar collocation Implicit learning Repetition 
 Constraint on use Explicit learning Explicit guidelines and feedback 

ที่มา: Nation (2001), น.35. 
 

จากตารางที่ 2 จะพบว่าประเภทของการเรียนรู้ค าศัพท์นั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การ

เรียนรู้ค าศัพท์ทางตรง (Explicit Learning) และการเรียนรู้ค าศัพท์ทางอ้อม (Implicit Learning) อีกทั้ง

การเรียนรู้ค าศัพท์แต่ละแบบนั้น จะมีกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับเนื้อหา เช่น การ

สอนความหมายของค าศัพท์ ควรให้วิธีการเรียนทางตรง โดยใช้กิจกรรม บรรยายอย่างละเอียด            

มีภาพประกอบ และมีตัวอย่างอ้างอิงอย่างชัดเจน 

 

1.1 ความส าคัญ จ านวน และชนิดของค าศัพท์ 

ความส าคัญของค าศัพท์ 

ค าศัพท์นั้น เป็นความรู้พื้นฐานของการเรียนรู้ภาษา โดยที่ผู้เรียนผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะทางด้าน

ภาษาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ควรจะต้องรู้ค าศัพท์ในวงกว้าง ซึ่ง

นักวิจัยหลายท่านได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าคัญของค าศัพท์ไว้ ดังนี้ 
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Ghadessy (1979) ได้กล่าวว่า ค าศัพท์ที่ความส าคัญยิ่งในการเรียนรู้ภาษา และเป็นสิ่งที่ผู้เรียน

ภาษาควรเรียนรู้เป็นสิ่งแรก และการเรียนรู้ค าศัพท์ก็จ าเป็นมากกว่าการเรียนรู้ไวยากรณ์ ถ้าผู้เรียนรู้

ค าศัพท์ในจ านวนจ ากัด ก็จะส่งผลกระทบถึงการพัฒนาทักษะด้านภาษาเช่นกัน ในท านอง เดียวกัน 

Johnson and Johnson (2004) ได้แสดงความเห็นว่า การรู้ค าศัพท์นั้นมีความความจ าเป็น เนื่องจาก

ค าศัพท์เป็นความรู้พ้ืนฐานของการเรียนรู้ภาษา ดังนั้น ผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษา ควรต้อง

ให้ความส าคัญในการเรียนรู้ค าศัพท์อย่างจริงจัง ซึ่ง Zimmerman (1997) ได้แสดงความเห็นด้วยกับกรณี

นี้ โดยกล่าวเพ่ิมเติมว่า ผู้สอนควรจะสอนให้ผู้เรียนรู้ค าศัพท์เป็นสิ่งแรก 

Nation (1990) ได้กล่าวว่า ทั้งผู้เรียนและผู้สอนต่างมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ 

ค าศัพท์เป็นองค์ประกอบส าคัญในการเรียนรู้ภาษา ซึ่งผู้เรียนที่ความรู้สึกว่าการท่ีพวกเขารู้ค าศัพท์น้อย จะ

ส่งผลกระกอบต่อการใช้ภาษา ทั้งการรับรู้และการน าไปใช้ นอกจากนี้ Alexander (2008) ยังกล่าวว่า 

ค าศัพท์ยังเป็นองค์ประกอบส าคัญในการสื่อสาร และจะท าให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารได้ 

 

จ านวนของค าศัพท์ 

 Richards (2000) ได้กล่าวว่า ได้มีการรวบรวมค าศัพท์ภาษาอังกฤษในสื่อสิ่งพิมพ์ และพบว่ามี

ประมาณ 400,000  ถึง 1,000,000 ค า ซึ่งใน Webster’s third New International Dictionary 

(พจนานุกรมภาษาอังกฤษที่รวบรวมค าศัพท์ไว้มากท่ี) มีค าศัพท์ประมาณ 114,000 ค า (Nation, 2001) 

 ผู้สอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ และภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง อาจต้องให้ความ

สนใจเรื่องจ านวนค าศัพท์ที่เจ้าของภาษารู้ เนื่องจากจ านวนนี้จะช่วยให้คาดเดาได้ว่าผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาต่างประเทศ และภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ควรรู้ค าศัพท์จ านวนเท่าใดจึงสามารถสื่อสารและใช้

ภาษาได้ใกล้เคียงเจ้าของภาษา ทั้งนี้ เจ้าของภาษาควรรู้ค าศัพท์ประมาณ 20,000 ค า และจ านวนค าศัพท์

จะเพ่ิมขึ้น ประมาณ 1,000 ค า ทุกปี อีกทั้ง Nagy and Anderson (1984) ยังสนับสนุนว่า เจ้าของภาษา

ระดับอุดมศึกษาจะรู้ค าศัพท์ประมาณ 20,000 ค า และจ านวนค าศัพท์จะเพ่ิมขึ้น ประมาณ 1,000 – 2,000 
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ค า ทุกปี หรือ 3 – 7 ค า ทุกวัน ในท านองเดียวกัน Goulden, Nation and Read (1990) ได้อ้างว่า 

เจ้าของภาษาจะรู้ค าศัพท์ประมาณ 4,000 – 5,000  ค า เมื่ออายุประมาณ 5 ปี และจะรู้ค าศัพท์ประมาณ 

20,000 ค า เมื่อเรียนระดับอุดมศึกษา อย่างไรก็ดี Bauer and Nation (1993) ได้กล่าวว่า จ านวนค าศัพท์

ที่ผู้เรียนภาษารู้นั้นแตกต่างกันไปตามความสามารถของผู้เรียน 

Richards (2000) ได้กล่าวว่า ผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศควรรู้ค าศัพท์ประมาณ 

20,000 ค า เพ่ือที่จะได้ใช้ภาษาได้ในระดับเดียวกับเจ้าของภาษา และ Hill and Laufer (2003) ได้กล่าวว่า 

ผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ที่เรียนอยู่ในระดับมัธยมปลายและอุดมศึกษาควรรู้ค าศัพท์ประมาณ 

1,500 – 4,000 ค า 

ชนิดของค าศัพท์ 

 Nation (2001) ได้แบ่งค าศัพท์ภาษาอังกฤษเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ค าศัพท์ที่มีความถี่ในการใช้งาน

สูง (High Frequency Words) ค าศัพท์วิชาการ (Academic Words) ค าศัพท์เทคนิค (Technical 

Words) และ ค าศัพท์ที่มีความถี่ในการใช้งานต่ า (Low Frequency Words) 

 ค าศัพท์ที่มีความถี่ในการใช้งานสูง (High Frequency Words) 

 มีประโยชน์กับผู้ เ รี ยนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ สอง  หรือผู้ เ รี ยนภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาต่างประเทศ เป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้เรียนจะสามารถพบเห็นค าศัพท์เหล่านี้ได้จากสื่อหลาย

ประเภท และค าศัพทน์ี้ ครอบคลุมค าศัพท์ที่พบในต าราภาษาอังกฤษ ถึงร้อยละ 80  

 ค าศัพท์วิชาการ (Academic Words) 

 เป็นรายการค าศัพท์ที่ Coxhead (2000) ได้พัฒนารายการค าศัพท์วิชาการ (Academic Word 

List, AWL) จากชุดข้อมูลที่รวบรวมจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษและวารสารวิชาการภาษาอังกฤษ ใน

ประเทศนิวซีแลนด์ จ านวน 3,500,000 ค า กระทั่งได้รายการค าศัพท์วิชาการจ านวน 570 ค า ซึ่งรายการ

ค าศัพท์วิชาการนี้จะครอบคลุมค าศัพท์ที่พบในต าราภาษาอังกฤษ ถึงร้อยละ 10 
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ค าศัพท์เทคนิค (Technical Words) 

ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเฉพาะและเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาในแขนงวิชาต่าง ๆ 

รายการค าศัพท์นี้จะพบประมาณ 1,000 ค า ในแต่ละสาขา และจะครอบคลุมค าศัพท์ในต ารา

ภาษาอังกฤษประมาณร้อยละ 5 

ค าศัพท์ที่มีความถี่ในการใช้งานต่ า (Low Frequency Words) 

   ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ไม่ค่อยพบเห็นบ่อย มีจ านวนโดยประมาณ 87,000 ตระกูลค าศัพท์ และ

จะครอบคลุมค าศัพท์ในต าราภาษาอังกฤษประมาณร้อยละ 5 

 

2. การรับรู้ค าศัพท์ 

การรู้ค าศัพท์นั้น ได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ตามวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ ดังนี้ การรับรู้ค าศัพท์

ทางตรง  และการรับรู้ค าศัพท์ทางอ้อม (Intentional or Incidental Learning; Direct or Indirect 

vocabulary Learning; และ Tutored or Untutored Learning) 

Hatch and Brown (1995) แบ่งการเรียนรู้ค าศัพท์ทางตรง (Intentional Learning) และการ

รับรู้ค าศัพท์ทางอ้อม (Incidental Learning) ซึ่ง การเรียนรู้ค าศัพท์ทางตรง (Intentional Learning) 

เป็นการเรียนที่ได้มีการออกแบบและวางแผนไว้แล้วจากทั้งผู้สอนและผู้เรียน ในขณะที่การับรู้ค าศัพท์

ทางอ้อม (Incidental Learning) เป็นการรับรู้ค าศัพท์โดยบังเอิญ ไม่มีการเรียนการสอนในชั้นเรียน ซึ่ง

การรับรู้ค าศัพท์ทางอ้อมนี้จะเหมาะกับผู้เรียนที่เป็นเจ้าของภาษาและผู้เรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาต่างประเทศมากกว่าผู้เรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง  

Nation (1990) ได้แบ่งการเรียนรู้ค าศัพท์เป็น การรับรู้ค าศัพท์ทางตรง (Direct Learning) และ

การรับรู้ค าศัพท์ทางอ้อม (Indirect Learning) ซ่ึงการรับรู้ค าศัพท์ทางตรง (Direct Learning) เป็นเรียนรู้

ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ผ่านการเรียน ท าแบบฝึกหัด และกิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียน เช่น การเล่นเกม 

การเรียนรู้รายการค าศัพท์ การเดาค าศัพท์จากบริบท และการท าแบบฝึกหัด ในทางตรงกันข้าม การับรู้
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 ขั้นที่ 1 ขั้นพบค าศัพท์ 

 ผู้เรียนรับรู้ค าศัพท์ทางอ้อม จากการอ่านหนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือจากการฟังโทรทัศน์

และวิทยุ ซึ่งจ านวนความถี่ที่ค าศัพท์ปรากฏนั้น จะมีผลต่อการตัดสินใจในการรับรู้ค าศัพท์ในข้ันต่อไป 

 ขั้นที่ 2 ขั้นรับรู้ตัวค าศัพท์  

 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทั้ง ตัวสะกด การออกเสียง ชนิดของค า ค าเกิดร่วม และลักษณะอ่ืน ๆ ของ

ค าศัพท์ที่ผู้เรียนได้พบ ถ้าผู้เรียนรู้จักลักษณะของค าศัพท์ดังกล่าวข้างต้นได้ดีแล้ว จะท าให้ผู้เรียนสามารถ

จดจ าค าศัพท์ได้ดีมากขึ้น 

ขั้นที่ 3 ขั้นรับรู้ความหมาย 

ผู้เรียนจะได้รับรู้และเข้าใจความหมายของค าศัพท์ ซึ่งผู้เรียนสามารถใช้กลยุทธต่าง ๆ ในการรับรู้

ความหมาย เช่น การสอบถามเจ้าของภาษา การสร้างภาพในใจและให้ความอธิบายด้วยตนเอง อย่างไรก็ดี 

การรับรู้ความหมายของค าศัพท์นั้น ผู้เรียนควรรู้ทั้งความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัยด้วย 

ขั้นที่ 4 ขั้นรวมตัวค าศัพท์และความหมายเข้าด้วยกัน และจดจ า 

ผู้เรียนสามารถรวมตัวค าศัพท์และความหมายเข้าด้วยกัน และจดจ าค าศัพท์ได้ โดยผ่านกิจกรรม

ต่าง ๆ เช่น การใช้บัตรค า แบบฝึกหัดจับคู่ และเกมปริศนา ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ส าคัญขั้นตอนหนึ่ง 

ในการรับรู้ค าศัพท ์

ขั้นที่ 5 ขั้นน าค าศัพท์ไปใช้ 

ผู้เรียนจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับขั้นตอนนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากการสามารถน าค าศัพท์ไป

ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนั้น เป็นเป้าหมายของการเรียนรู้ค าศัพท์ของผู้เรียน 
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3. การเรียนการสอนค าศัพท์ 

Seal (1991) ได้แบ่งการเรียนการสอนค าศัพท์เป็น 2 ประเภท ได้แก่ การสอนค าศัพท์ที่อยู่ใน

แผนการสอน (Planned Activity) และการสอนค าศัพท์ที่ไม่อยู่ในแผนการสอน (Unplanned Activity) 

ซึ่งการสอนค าศัพท์ที่อยู่ในแผนการสอน (Planned Activity) นั้น ผู้สอนจะสอนและจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

ตามที่ได้วางแผนไว้ในแผนการสอน ในทางตรงกันข้าม การสอนค าศัพท์ที่ ไม่อยู่ ในแผนการสอน 

(Unplanned Activity) จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนต้องการเรียนรู้ค าศัพท์ใหม่ท่ีอยู่นอกเหนือจากบทเรียนที่ผู้สอน

ได้เตรียมไว้ หรือผู้สอนเห็นว่าผู้เรียนจ าเป็นต้องรู้ค าศัพท์เพ่ิมเติมจากในบทเรียนที่ได้วางแผนไว้ 

Nation (1990) ได้แบ่งการเรียนการสอนค าศัพท์เป็น 2 ประเภท เช่นกัน ได้แก่ วิธีการเรียนการ

สอนค าศัพท์โดยตรง (Direct Method) และ วิธีการเรียนการสอนค าศัพท์โดยอ้อม (Indirect Method) ซึ่ง 

วิธีการเรียนการสอนค าศัพท์โดยตรง (Direct Method) นั้น จะเน้นที่ตัวค าศัพท์และความหมายของค าศัพท์

เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ส่วนวิธีการเรียนการสอนค าศัพท์โดยอ้อม (Indirect Method) จะเน้นการศึกษา

ค าศัพท์ผ่านบริบทต่าง ๆ ที่ค าศัพท์นั้นปรากฏอยู่ ซึ่ง Nagy (1997) ได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ว่าวิธีการ

เรียนการสอนค าศัพท์โดยตรง (Direct Method) มีส าคัญอย่างยิ่งต่อผู้เรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่

สอง มากกว่าวิธีการเรียนการสอนค าศัพท์โดยอ้อม (Indirect Method) ซึ่งเหมาะกับผู้เรียนที่เป็นเจ้าของ

ภาษา 

เพ่ือที่จะพัฒนาจ านวนค าศัพท์ของผู้เรียนให้เพ่ิมมากขึ้น ผู้สอนควรสอนค าศัพท์ที่พบบ่อย และ

ค าศัพท์ที่มีความยากให้แก่ผู้เรียน ซึ่งผู้สอนสามารถท าได้โดยการมอบหมายแบบฝึกหัดและการบ้าน อีก

ทั้งต้องแบ่งเวลาใน ชั้นเรียนส าหรับการเรียนรู้ค าสัพท์ด้วย 

จากการวิจัยหลายฉบับ พบว่า ส าหรับผู้เรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองหรือเรียน

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศนั้น การพบค าศัพท์ใหม่ประมาณ 5 -16 ครั้งต่อค า จะท าให้ผู้เรียน

สามารถจ าค าศัพท์นั้นได้ อีกทั้งผู้เรียนยังต้องการการรับรู้ค าศัพท์ในเชิงลึกด้วย เนื่องจากบางครั้งผู้เรียน

จ าเป็นต้องถอดความค าศัพท์หรือวลีให้ละเอียดชัดเจน และการรับค าศัพท์เชิงลึกนี้ จะท าให้ ผู้เรียนรับรู้
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ค าศัพท์ได้ดีมากขึ้น การจดจ าความหมายค าศัพท์เป็นสิ่งที่จ าเป็น และผู้เรียนควรบูรณาการค าศัพท์ 

ความหมาย และความรู้เดิมเข้าด้วยกัน เพ่ือจะได้สามารถน ามาใช้งานได้ทันทีที่ต้องใช้ภาษา 

ในการพัฒนาการสอนค าศัพท์นั้น Carter (2012) ได้น าเสนอความคิดไว้หลายประการด้วยกัน 

ประการแรก ได้แก่ การสอนค าศัพท์นั้น ต้องสอนเพ่ือความเข้าใจและการน าไปใช้ โดยการสอนเพ่ือความ

เข้าใจนั้น จะเน้นที่กลยุทธ์ในการสอนเพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและจ าค าศัพท์ ในขณะที่การสอนเพ่ือ

การน าไปใช้ จะเน้นที่กลยุทธ์การสอนที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถน าค าศัพท์ที่จดจ าไว้มาใช้ให้เหมาะสมเมื่อ

ถึงเวล ประการที่สอง กล่าวคือ การจดจ าเป็นสิ่งจ าเป็นขั้นต้นในการเรียนรู้ภาษา ดังนั้น เทคนิคการสอน

ค าศัพท์ที่ท าให้เป็นเรียนเห็นภาพความหมายชัดเจน จึงเป็นวิธีการสอนที่ดีมากและจะท าให้ผู้เรียนจ า

ความหมายของค าศัพท์ได้อย่างดี ประการที่สาม ได้แก่ การเรียนภาษาในช่วงต้นนั้น การศึกษาค าศัพท์จาก

รายการค าศัพท์เป็นสิ่งที่จ าเป็น ประการที่สี่ กล่าวคือ ส าหรับผู้เรียนภาษาในระดับสูง ผู้สอนสามารถเน้นย้ า

ถึงค าปรากฏร่วมของค าศัพท์นั้น ๆ ได้ด้วย ประการที่ห้า ผู้สอนควรสอนเทคนิกการเดาค าศัพท์จากบริบท

แวดล้อมด้วย ประการที่หก ผู้สอนควรสอนวลีเฉพาะ ค าที่เกิดร่วมกัน และส านวน   ต่าง ๆ ในทุกระดับ 

เนื่องจากสิ่งเหล่านี้จ าเป็นต่อการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน และประการที่เจ็ด การสอนค าศัพท์ทั้งใน

การพูดและการเขียนเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาข้ันสูง     

 

4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

Para (2004) ได้ศึกษาและวิเคราะห์บทความวิจัยในสาขาวิศวกรรมโยธาสองสาขาย่อยคือสาขา

โครงสร้างและสาขาขนส่ง โดยท าการศึกษากลุ่มค าหลักที่ปรากฏบ่อยมากในเนื้อความและที่ไม่ปรากฏอยู่

ในบัญชีค าศัพท์พ้ืนฐาน (The GSL และบัญชีค าศัพท์ทางวิชาการ (The AWL) และศึกษาค าที่มักเกิด

ร่วมกันกับค าหลักท่ีปรากฏบ่อยมากกับกลุ่มค าศัพท์ที่ไม่ปรากฏอยู่ในบัญชีค าศัพท์พ้ืนฐานและทางวิชาการ 

ทั้งนี้ค าทั้งหมดที่พบจากการศึกษาครั้งนี้แบ่งออกเป็นสามกลุ่มได้แก่ 1) กลุ่มค าศัพท์พ้ืนฐานที่ตรงตาม

บัญชีค าศัพท์พ้ืนฐานซึ่งจัดท าไว้โดย Bauman และ Culligan (1995) 2) กลุ่มค าศัพท์ทางวิชาการที่ตรง
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ตามบัญชีค าศัพท์ทางวิชาการซึ่งรวบรวมไว้โดย (Coxhead 2000) 3) กลุ่มค าศัพท์ที่ไม่ปรากฏในบัญชี

ค าศัพท์ทั้งสองประเภทดังกล่าวและเป็นกลุ่มค าศัพท์ที่ได้น าไปศึกษาหาค าที่มักเกิดร่วมกันกับค าศัพท์แต่

ละค าในกลุ่มที่สามนี้ด้วย โดยศึกษาจากเนื้อความของบทความวิจัยในสาขาโครงสร้างที่รวบรวมจาก

วารสารวิศวกรรมโยธาจ านวน 126 ฉบับ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อความของบทความวิจัยสาขาโครงสร้าง

จ านวน 68 ฉบับซึ่งรวบรวมจากวารสารวิศวกรรม โยธาสาขาโครงสร้างจ านวน 5 ชื่อ และสาขาขนส่ง

จ านวน 58 ฉบับ ซึ่งรวบรวมจากวารสารวิศวกรรมโยธา สาขาขนส่งจ านวน 5 ชื่อ วารสารทั้งหมดเหล่านี้

ตีพิมพ์ในปี 2545 ค่าสถิติที่ใช้ในงานวิจัยคือ ค่าความถี่และเปอร์เซ็นต์ โดยใช้โปรแกรม WordSmith 

Tools ในการจ าแนกค าศัพท์ตามความถี่ และพบว่ากลุ่มค าศัพท์พ้ืนฐานและกลุ่มค าศัพท์ทางวิชาการที่

ปรากฏครอบคลุมอยู่ในเนื้อความมีค่าร้อยละใกล้เคียงกับค่าร้อยละที่รายงานไว้ในงานวิจัยของ  Bauman 

และ Culligan (1995) และของ (Coxhead 2000) ตามล าดับ โดยที่กลุ่มค าศัพท์พ้ืนฐานที่พบในงานวิจัย

ครั้งนี้ปรากฏครอบคลุมอยู่ในเนื้อความของบทความวิจัยทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 72.54 ส่วนกลุ่มค าศัพท์

พ้ืนฐานซึ่งจัดท าไว้โดย Bauman และ Culligan (1995) ปรากฏครอบคลุมในเนื้อความของงานวิจัย

ระหว่างร้อยละ 78.10 และ 80.00 กลุ่มค าศัพท์ทางวิชาการที่รวบรวมได้ครอบคลุมอยู่ในเนื้อความ

ทั้งหมดของงานวิจัยครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 12.46 ในขณะที่กลุ่มค าศัพท์ที่บรรจุอยู่ในบัญชีค าศัพท์ทาง

วิชาการปรากฏครอบคลุมเนื้อความทั้งหมดในงานวิจัยของ Coxhead คิดเป็นร้อยละ 10.00 ส่วนกลุ่มค า

หลักท่ีไม่ปรากฏในบัญชีค าศัพท์ทั้งสองดังกล่าวนั้น ปรากฏว่าครอบคลุมเนื้อความในบทความวิจัยคิดเป็น

ร้อยละ 15.00 % จากการศึกษาครั้งนี้พบว่ามีค าหลักที่ปรากฏบ่อยมากในเนื้อความที่พบในสาขา

โครงสร้างมีจ านวน 16 ค าและในสาขาขนส่ง 19 ค า นอกจากนี้ยังพบว่าในเนื้อความของบทความวิจัยของ

สองสาขาย่อยนี้มีค าหลักฯที่ปรากฏซ้ ากันสองค าได้แก่ coefficient และ peak โดยที่ค าศัพท์ทั้งสองค านี้

ใช้ในความหมายเหมือนกันในเนื้อความของบทความวิจัยทั้งสองสาขา แต่มีค าที่มักเกิดร่วมกันกับค าศัพท์

สองค านี้ที่แตกต่างกัน 



19 

Stæhr (2008) ได้ท าการส ารวจความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนความศัพท์ที่ผู้เรียนรู้กับทักษะการ

ฟัง การอ่านและการเขียน ของผู้เรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่ างประเทศ ผลการวิจัยพบว่า 

จ านวนค าศัพท์ที่ผู้เรียนรับรู้ มีความสัมพันธ์กับทักษะการอ่านและการเขียนในระดับมาก และสัมพันธ์กับ

ทักษะการฟังในระดับปานกลาง ผู้วิจัยยังพบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ค าศัพท์ 2,000 ค า ของ GSL 

อย่างไรก็ดี ผู้เรียนที่รู้ค าศัพท์ 2,000 ค า ของ GSL มีผลการสอบในทักษะการฟัง การอ่าน และการเขียน 

ในระดับดี ดังนั้น ผลการวิจัยนี้ยืนยันได้ว่า ค าศัพท์ 2,000 ค า ของ GSL มีความส าคัญอย่างมากต่อผู้เรียน

ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 

David (2008) ได้ศึกษาพัฒนาการการรับรู้ค าศัพท์ของผู้เรียนที่เรียนภาษาฝรั่งเศสเป็น

ภาษาต่างประเทศ ในชั้นปีสุดท้ายของระดับอุดมศึกษา ผลการวิจัยยืนยัยว่า จ านวนค าศัพท์ที่ผู้เรียนรับรู้

จะเพ่ิมขึ้นตามระยะเวลาที่ผู้เรียนได้ศึกษาภาษานั้น ๆ การเรียนรู้ภาษาจะสัมพันธ์กับความถี่ในการพบ

ค าศัพท์ในแต่ละระดับชั้น 

Webb & Ching-Shyang (2012) ได้ท าการวัดความรู้ด้านค าศัพท์ของผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาต่างประเทศ ในประเทศไต้หวัน จ านวน 116 คน โดยใช้ แบบทดสอบ Vocabulary Levels Test 

(VLT) แบบสองภาษา ทุกปีตลอดระยะเวลา 5 ปี ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนกลุ่มหนึ่งสามารถรับรู้ค าศัพท์

ได้เพียง 18 ค า ต่อปี ในขณะที่ผู้เรียนอีกกลุ่มหนึ่งสามารถรับรู้ค าศัพท์เพ่ิมขึ้นถึงปีละ 430 ค า และในปี

สุดท้ายของการศึกษา พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 47 สามารถรับรู้ค าศัพท์ 1,000 ค าแรก ของ GSL ได้ และ

ผู้เรียนร้อยละ 16 สามารถรับรู้ค าศัพท์ 2,000 ค าแรก ของ GSL ได้ จากงานวิจัยนี้ ท าให้ทราบว่าการ

เรียนรู้ค าศัพท์ควรได้รับการเน้นย้ าและสอนอย่างจริงจังในสถานศึกษา 

Webb (2008) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนค าศัพท์ที่ผู้เรียนรับรู้และจ านวนค าศัพท์ที่

ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ได้ ผลการวิจัยพบว่าจ านวนค าศัพท์ที่ผู้เรียนรับรู้มีจ านวนมากกว่าจ านวนค าศัพท์ที่

ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ได้ อีกทั้งผู้เรียนที่มีจ านวนค าศัพท์ที่รับรู้มาก จะมีแนวโน้มที่จะน าค าศัพท์ไปใช้ได้

มากกว่าผู้เรียนที่มีจ านวนค าศัพท์ที่รับรู้น้อย 
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Vongpumivich, Huang & Chang (2009) ได้รวบรวมค าศัพท์จากบทความวิจัยด้าน

ภาษาศาสตร์ประยุกต์ จ านวน 5 บทความวิจัย เพ่ือท าเป็นชุดข้อมูลจ านวน 1.5  ล้านค า ซึ่งมีชื่อเรียกว่า 

Applied Linguistics Research Articles Corpus ผลการวิจัยพบว่า มีค าศัพท์วิชาการ AWL ร้อยละ 

11.17  ปรากฏในชุดข้อมูลนี้ และจากผลการวิจัยดังกล่าวยังพบว่า มีค าศัพท์วิชาการ AWL จ านวน 475 

ค า และค าที่ไม่อยู่ในรายการค าศัพท์วิชาการ AWL จ านวน 128 ค า ที่มีความถี่ในการปรากฏอยู่ในช่วง 5 

– 50 ครั้ง และค าศัพท์วิชาการท่ีพบส่วนใหญ่อยู่ในรายการย่อยที่ 1 และ 2 ของ AWL ส่วนค าศัพท์ที่พบที่

ไม่อยู่ในรายการค าศัพท์วิชาการ AWL นั้น เป็นศัพท์เทคนิคในสาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ค าศัพท์ที่

เกี่ยวข้องกับการศึกษาภาษา ระเบียบวิธีการวิจัยด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์ ชื่อประเทศ และชื่อภาษา 

Coxhead (2012) ได้ท าการส ารวจค าศัพท์วิชาการ AWL และการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือ

การศึกษา ของผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาเพ่ิมเติม ในมหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์ จ านวน 14 

คน ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนทุกคนเห็นความส าคัญของค าศัพท์วิชาการในการเรียนระดับอุดมศึกษา 

ผู้เรียนยังมีความตระหนักถึงผู้อ่านในขณะที่เขียนเรียงความและมีความตั้งใจสูงในการเลือกใช้ค าศัพท์

วิชาการให้เหมาะสมกับผู้อ่าน ซึ่งผู้เรียนได้ใช้เทคนิคที่หลากหลายในการผสมผสานค าศัพท์วิชาการและ

ค าศัพท์เทคนิคในงานเขียนของผู้เรียน 

Nakprakhon (2005), Dejtisak (2006), Panbanlame (2007), Chaipradit (2007) และ 

Manitayakul (2007) ได้ท าการส ารวจค าศัพท์วิชาการที่ปรากฏในงานเขียนประเภทต่าง ๆ และการวิจัย

ทั้งหมดพบว่า ค าศัพท์วิชาการท่ีปรากฏในทุกงานเขียนมีน้อยกว่าร้อยละ 10   

Nakprakhon (2005) ได้ท าการส ารวจจ านวนค าศัพท์วิชาการในข่าวการเมือง จากหนังสือพิมพ์

ออนไลน์ เดอะเนชั่น และศัพท์วิชาการใดที่พบมาก 50 อันดับแรก โดยในการศึกษาครั้งนี้ได้รวบรวมข้อมูล

เพ่ือสร้างเป็นชุดข้อมูล จ านวน 122,811 ค า ผลการวิจัยพบค าศัพท์วิชาการร้อยละ 5.7 ในข่าวการเมือง 

และค าศัพท์วิชาการ 50 อันดับแรกนั้น ส่วนใหญ่เป็นค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง นอกจากนี้ ยังพบ

ค าศัพท์วิชาการ 513 ค า จาก 570 ค าที่ใช้เป็นกรอบในการศึกษา ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 90 อีกทั้ง ค าศัพท์
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วิชาการ 50 อันดับแรกนั้นนับว่าเป็นค าศัพท์ที่มีประโยชน์ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพราะเป็นค า

ที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาของข่าว ซึ่งจะช่วยให้อ่านข่าวการเมืองได้เข้าใจมากขึ้น และยังเป็นค าศัพท์ที่สามารถ

พบได้ในหนังสือวิชาการทั่วไป ซึ่งถือเป็นกลุ่มค าศัพท์ พ้ืนฐานที่มีประโยชน์ในการเรียนการสอน

ระดับอุดมศึกษา  

Dejtisak (2006) ได้ท าการส ารวจจ านวนค าศัพท์วิชาการในข่าวกีฬา จากหนังสือพิมพ์ออนไลน์ 

เดอะเนชั่น และศัพท์วิชาการใดที่พบมาก 50 อันดับแรก โดยในการศึกษาครั้งนี้ได้รวบรวมข้อมูลเพ่ือสร้าง

เป็นชุดข้อมูล จ านวน 102,050 ค า ผลการวิจัยพบค าศัพท์วิชาการร้อยละ 1.79 ในข่าวกีฬา และค าศัพท์

วิชาการ 50 อันดับแรกนั้น ส่วนใหญ่เป็นค าศัพทท์ี่เก่ียวข้องกับวงการกีฬา 

Panbanlame (2007) ได้ท าการส ารวจค าศัพท์วิชาการในข่าววิทยาศาสตร์ จากข่าวที่ปรากฏ

ในเว็ปไซด์ http://www.bbc.co.uk และ http://www.cnn.com ว่าศัพท์วิชาการใดที่พบมาก 50 

อันดับแรก และความแตกต่างของค าศัพท์วิชาการที่พบใน 2 เว็ปไซด์ โดยในการศึกษาครั้งนี้ได้รวบรวม

ข้อมูลเพื่อสร้างเป็นชุดข้อมูลจากทั้ง 2 เว็ปไซด์ จ านวน 89,920 ค า และ จ านวน 110,119 ค า ตามล าดับ 

ผลการวิจัยพบว่า  ใน http://www.bbc.co.uk พบค าศัพท์วิชาการร้อยละ 7 และ ใน 

http://www.cnn.com พบค าศัพท์วิชาการร้อยละ 6 และผลการเปรียบเทียบค าศัพท์วิชาการทั้ง 2 เว็ป

ไซด์ พบค าศัพท์วิชาการ จ านวน 422 ค า ที่ปรากฏอยู่ทั้ง 2 เว็ปไซด์ 

Chaipradit (2007) ได้ท าการส ารวจจ านวนค าศัพท์วิชาการในข่าวสุขภาพ จากหนังสือพิมพ์

ออนไลน์ เดอะเนชั่น และศัพท์วิชาการใดที่พบมาก 100 อันดับแรก โดยในการศึกษาครั้งนี้ได้รวบรวม

ข้อมูลเพ่ือสร้างเป็นชุดข้อมูล จ านวน 237,133 ค า ผลการวิจัยพบค าศัพท์วิชาการร้อยละ 4.94 ในข่าว

สุขภาพ และค าศัพท์วิชาการ 100 อันดับแรกนั้น ส่วนใหญ่เป็นค าศัพท์ที่เกี่ยวสุขภาพ นอกจากนี้ 

Manitayakul (2007) ได้ท าการส ารวจจ านวนค าศัพท์วิชาการในข่าวเศรษฐกิจ ผลการวิจัยพบค าศัพท์

วิชาการร้อยละ 3.47 ในข่าวเศรษฐกิจ 

 

http://www.bbc.co.uk/
http://www.cnn.com/
http://www.cnn.com/


 

บทที่ 3 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยนี้ ได้แก่ เนื้อหา ตัวอย่าง และแบบฝึกหัด ทั้งหมดที่ปรากฏใน

เอกสารประกอบการสอนปรับพ้ืนฐานวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   

ปีการศึกษา 2553 – 2555 ที่ได้จัดท าขึ้นและใช้ในการเรียนการสอนทั้ง 4 พ้ืนที่ ได้แก่ เพาะช่าง ศาลายา 

วังไกลกังวล และบพิตรพิมุขจักรวรรดิ์ ซึ่งชื่อเฉพาะ และตัวอักษรย่อ จะไม่ได้ถูกพิจารณาในการศึกษาครั้ง

นี้ 

 

2. กรอบทฤษฎีในการวิจัย 

2.1 ค าศัพท์วิชาการ (Academic Word List, AWL) ซึ่งพัฒนาโดย Coxhead (2000) โดยการ

รวบรวมข้อมูลจากจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษและวารสารวิชาการภาษาอังกฤษ ในประเทศนิวซีแลนด์ 

จ านวน 3,500,000 ค า กระทั่งได้รายการค าศัพท์วิชาการจ านวน 570 ค า ซึ่งรายการค าศัพท์วิชาการนี้จะ

ครอบคลุมค าศัพท์ที่พบในต าราภาษาอังกฤษ ถึงร้อยละ 10 

2.2 รายการค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับผู้เรียนที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาที่สอง (ESL) หรือ

เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (EFL) 2,000 ค าแรกที่พบบ่อย ซึ่งรวบรวมโดย West 

(1953) จากชุดข้อมูลจ านวน 2,000,000 – 5,000,000 ค า และรายการค าศัพท์นี้เป็นที่รู้จักและใช้อย่าง

แพร่หลายในชื่อ General Service List (GLS) ซึ่งรายการค าศัพท์นี้จะครอบคลุมค าศัพท์ในต ารา

ภาษาอังกฤษ ถึงร้อยละ 80 
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3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ในงานวิจัยนี้ ใช้เครื่องมือในการวิจยั ดังนี้  

1. โปรแกรมส าเร็จรูป VocabProfile ในการวิเคราะห์ความถี่ของค าศัพท์ที่ปรากฏในเอกสาร

ประกอบการสอน โดย โปรแกรมส าเร็จรูป VocabProfile นี้ ได้แบ่งค าศัพท์ออกเป็น 4 กลุ่ม 

ตามความถ่ีที่พบ 

ระดับท่ี 1 (Level 1) ประกอบด้วยค าศัพท์ที่พบบ่อย 1,000 ค าแรก 

ระดับท่ี 2 (Level 2) ประกอบด้วยค าศัพท์ที่พบบ่อย 1,000 ค าถัดมา ค าที่ 1,001 – 2,000 

ระดับท่ี 3 (Level 3) ประกอบด้วยค าศัพท์ค าศัพท์วิชาการ จ านวน 570 ค า 

และค าที่ไม่ปรากฏในทั้ง 3 ระดับ จะจัดอยู่ในกลุ่มท่ี 4 นี้ 

2. แบบสอบถามกึง่โครงสรา้ง ใช้ในการศึกษาความคิดเห็นขออาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ

เกี่ยวกับการน าเสนอค าศัพท์ในเอกสารประกอบการสอนปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ และ

ปัญหาในการสอนค าศัพท์แก่นักศึกษา 

 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยนี้ ได้แก่ เนื้อหา ตัวอย่าง และแบบฝึกหัด ทั้งหมดที่ปรากฏใน

เอกสารประกอบการสอนปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ปี

การศึกษา    2553 – 2555 ที่ได้จัดท าขึ้นและใช้ในการเรียนการสอนทั้ง 4 พ้ืนที่ ได้แก่ เพาะช่าง ศาลายา 

วังไกลกังวล และบพิตรพิมุขจักรวรรดิ์ ซึ่งชื่อเฉพาะ และตัวอักษรย่อ จะไม่ได้ถูกพิจารณาในการศึกษาครั้ง

นี้ และท าการสัมภาษณ์อาจารย์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นขออาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการ

น าเสนอค าศัพท์ในเอกสารประกอบการสอนปรับพ้ืนฐานวิชาภาษาอังกฤษ และปัญหาในการสอนค าศัพท์

แก่นักศึกษา 
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5. การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 ในงานวิจัยนี้ ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป VocabProfile ในการวิเคราะห์ความถี่ของค าศัพท์ที่ปรากฏ

ในเอกสารประกอบการสอน ในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ และศึกษาความ

คิดเห็นขออาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการน าเสนอค าศัพท์ในเอกสารประกอบการสอนปรับ

พ้ืนฐานวิชาภาษาอังกฤษ และปัญหาในการสอนค าศัพท์แก่นักศึกษา โดยอภิปรายผลเชิงบรรยาย 



 

บทที่ 4 

ผลการวิจัย/ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

  

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ ได้แก่ 1) วิเคราะห์จ านวนค าศัพท์และความถี่ของ

ค าศัพท์ทั้ง  4 กลุ่ม ที่พบในเอกสารประกอบการสอนปรับพ้ืนฐานวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ปีการศึกษา 2553 – 2555 2) ศึกษาความคิดเห็นขออาจารย์ผู้สอน

ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการน าเสนอค าศัพท์ในเอกสารประกอบการสอนปรับพ้ืนฐานวิชาภาษาอังกฤษ และ

ปัญหาในการสอนค าศัพท์แก่นักศึกษา และ 3) พัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาฝึกฝนความรู้

เกี่ยวกับค าศัพท์ของนักศึกษา จะถูกน าเสนอ 

 

1. ผลวิเคราะห์จ านวนค าศัพท์และความถี่ของค าศัพท์ทั้ง 4 กลุ่ม ที่พบในเอกสารประกอบการสอน

ปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ปีการศึกษา 2553 – 

2555 

จากการวิเคราะห์จ านวนค าศัพท์และความถี่ของค าศัพท์ทั้ง 4 กลุ่ม ที่พบในเอกสารประกอบการ

สอนปรับพ้ืนฐานวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ปีการศึกษา 2553 – 

2555 โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป VocabProfile ในการวิเคราห์ข้อมูล โดยพิจารณาตระกูลค าศัพท์ (Word 

Family), จ านวนค าที่ปรากฏ (Word Token) และ จ านวนค าศัพท์ที่พิมพ์ (Word Type) 
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ตารางที ่3: จ านวนค าศัพท์ที่พบในเอกสารประกอบการสอนปรับพ้ืนฐานวิชาภาษาอังกฤษ 

รายการค าศัพท์ 

ค าที่ปรากฏ 

(Word Token) 

ค าศัพท์ท่ีพิมพ์ 

(Word Type) 
ตระกูลค าศัพท์ 

(Word Family) 
จ านวน   ร้อยละ จ านวน      ร้อยละ 

รายการที่ 1 42,310 79.1 6,825 49.6 789 

รายการที่ 2 3,825 7.2 2,140 15.5 319 

รายการที่ 3 1,805 3.4 1,180 8.6 186 

รายการที่ 4 5,540 10.4 3,620 26.3 - 

รวม 53,480 13,765 1,294 

 

 จากตารางที่  3 พบว่าจ านวนค าศัพท์ที่พบในเอกสารประกอบการสอนปรับพ้ืนฐานวิชา

ภาษาอังกฤษมีทั้งหมด 13,765 ค า ซึ่งมีการปรากฏค าศัพท์ทั้งหมด 53,480 ค า เมื่อพิจารณาค าที่ปรากฏ

ในแต่ละรายการ พบว่า ในรายการที่ 1 มีค าศัพท์ที่ปรากฏ 42,310 ค า คิดเป็นร้อยละ 79.1 ในรายการที่ 

2 มีค าศัพท์ที่ปรากฏ 3,825 ค า คิดเป็นร้อยละ 7.2 ในรายการที่ 3 มีค าศัพท์ที่ปรากฏ 1,805 ค า คิดเป็น

ร้อยละ 3.4 และ ในรายการที่ 4 มีค าศัพท์ที่ปรากฏ 5,540 ค า คิดเป็นร้อยละ 10.4 และเมื่อพิจารณาถึง

จ านวนค าศัพท์ที่พิมพ์ พบว่า ในรายการที่ 1 มีจ านวนค าศัพท์ที่พิมพ์ทั้งหมด 6,825 ค า คิดเป็นร้อยละ 

49.6 ในรายการที่ 2 มีจ านวนค าศัพท์ที่พิมพ์ทั้งหมด 6,825 ค า คิดเป็นร้อยละ 15.5 ในรายการที่ 3 มี

จ านวนค าศัพท์ที่พิมพ์ทั้งหมด 1,180 ค า คิดเป็นร้อยละ 8.6 และ ในรายการที่ 4 มีจ านวนค าศัพท์ที่พิมพ์

ทั้งหมด 3,620 ค า คิดเป็นร้อยละ 26.3 

 กล่าวได้ว่า ในเอกสารประกอบการสอนปรับพ้ืนฐานวิชาภาษาอังกฤษ มีค าศัพท์ที่พบบ่อย 1,000 

ค าแรก มากที่สุด 789 ตระกูลค าศัพท์ จากนั้นเป็นค าศัพท์ที่พบบ่อย 1,000 ค าถัดมา 319 ตระกูลค าศัพท์ 

และพบค าศัพท์วิชาการจ านวน 186 ค า 
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2. ผลการศึกษาความคิดเห็นขออาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการน าเสนอค าศัพท์ในเอกสาร

ประกอบการสอนปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ และปัญหาในการสอนค าศัพท์แก่นักศึกษา 

จากการสอบถามความคิดเห็นขออาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการน าเสนอค าศัพท์ใน

เอกสารประกอบการสอนปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ และปัญหาในการสอนค าศัพท์แก่นักศึกษา พบว่า 

ผู้สอนเห็นความส าคัญของค าศัพท์วิชาการในการเรียนระดับอุดมศึกษา โดยผู้สอนได้ประยุกต์ใช้เทคนิค

ต่าง ๆ ในการสอน เช่น เทคนิคการสอนค าศัพท์ที่ท าให้เป็นเรียนเห็นภาพความหมายชัดเจน จึงเป็นวิธีการ

สอนที่ดีมากและจะท าให้ผู้เรียนจ าความหมายของค าศัพท์ได้อย่างดี และมีความเห็นว่า การสอน

ความหมายของค าศัพท์ ควรให้วิธีการเรียนทางตรง โดยใช้กิจกรรม บรรยายอย่างละเอียด มีภาพประกอบ 

และมีตัวอย่างอ้างอิงอย่างชัดเจน 

นอกจากนี้ ผู้สอนยังมีวิธีการสอนที่ท าให้ผู้เรียนรับรู้ค าศัพท์ทางอ้อม จากการอ่านหนังสือ 

หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือจากการฟังโทรทัศน์และวิทยุ ซึ่งจ านวนความถี่ที่ค าศัพท์ปรากฏนั้น จะมีผลต่อ

การตัดสินใจในการรับรู้ค าศัพท์ในขั้นต่อไป จากนั้น สอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้ง  ตัวสะกด การออกเสียง 

ชนิดของค า ค าเกิดร่วม และลักษณะอ่ืน ๆ ของค าศัพท์ที่ผู้เรียนได้พบ ถ้าผู้เรียนรู้จักลักษณะของค าศัพท์

ดังกล่าวข้างต้นได้ดีแล้ว จะท าให้ผู้เรียนสามารถจดจ าค าศัพท์ได้ดีมากขึ้น อีกทั้ง เพ่ิมกลยุทธ์และกิจกรรม

การเรียนการสอนเพ่ือท าให้ผู้เรียนได้รับรู้และเข้าใจความหมายของค าศัพท์ ในการรับรู้ความหมาย เช่น 

การสอบถามเจ้าของภาษา การสร้างภาพในใจและให้ความอธิบายด้วยตนเอง อย่างไรก็ดี การรับรู้

ความหมายของค าศัพท์นั้น ผู้เรียนควรรู้ทั้งความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัยด้วย จากนั้น ช่วยให้

ผู้เรียนสามารถรวมตัวค าศัพท์และความหมายเข้าด้วยกัน และจดจ าค าศัพท์ได้ โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 

เช่น การใช้บัตรค า แบบฝึกหัดจับคู่ และเกมปริศนา ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ส าคัญขั้นตอนหนึ่ง ในการ

รับรู้ค าศัพท์ และสุดท้าย เน้นย้ าให้ผู้เรียนสามารถน าค าศัพท์ไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งเป็น

เป้าหมายของการเรียนรู้ค าศัพท์ของผู้เรียน 
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3. ผลการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาฝึกฝนความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ของนักศึกษา 

จากการศึกษาความคิดเห็นของผู้สอน และพบว่าผู้สอนเห็นความส าคัญของค าศัพท์วิชาการใน

การเรียนระดับอุดมศึกษา ผู้วิจัยจึงได้รวบรวมค าศัพท์วิชาการไว้เพ่ือเป็นคู่มือและเพ่ือความสะดวกในการ

เตรียมการสอน  

นอกจากนี้ จากการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนค าศัพท์ ศึกษาความคิดเห็นและปัญหาในการ

สอนค าศัพท์ ผู้วิจัยจึงได้สร้างโปรแกรมส าเร็จรูป ซึ่งนักศึกษาสามารถศึกษาค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องได้ที่ 

http://www.fine-arts.dx.am ซึ่งมีลักษณะและการใช้งานดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2: หน้าหลักของ Fine Arts Learning List Program 
 
 
 
 
 

http://www.fine-arts.dx.am/
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ภาพท่ี 3: Fine Arts Learning List Presenter 
 
 ผู้เรียนสามารถใช้ Fine Arts Learning List Presenter ในการศึกษาค าศัพท์ในสาขาที่
ต้องการ ซึ่งเรียงล าดับตามความถี่ 
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ภาพท่ี 4: Fine Arts Learning List Definer 
 
ผู้เรียนสามารถใช้ Fine Arts Learning List Definer ในการศึกษาความหมายและชนิดของ

ค าศัพท์ในสาขาที่ต้องการ ซึ่งผู้วิจัยได้เรียงล าดับค าศัพท์ตามล าดับตัวอักษร 
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ภาพท่ี 5: Fine Arts Learning List Highlighter 
 

ผู้เรียนสามารถใช้ Fine Arts Learning List Highlighter ในการส ารวจค าศัพท์ในสาขาที่
ต้องการ ในงานเขียนต่าง ซึ่งผู้เรียนสามารถศึกษาค าศัพท์ทางอ้อมผ่านบริบทต่าง ๆ ระหว่างการฝึก
ทักษะการอ่าน 
 

 



 

บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) วิเคราะห์จ านวนค าศัพท์และความถี่ของค าศัพท์ทั้ง 4 กลุ่ม ที่พบ

ในเอกสารประกอบการสอนปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

ปีการศึกษา 2553 – 2555 2) ศึกษาความคิดเห็นขออาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการน าเสนอ

ค าศัพท์ในเอกสารประกอบการสอนปรับพ้ืนฐานวิชาภาษาอังกฤษ และปัญหาในการสอนค าศัพท์แก่

นักศึกษา และ 3) พัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาฝึกฝนความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ของนักศึกษา 

โดยมีขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 1) ท าการศึกษาจ านวนและความถี่ของค าศัพท์ที่ปรากฏในเอกสาร

ประกอบการสอนปรับพ้ืนฐานวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ปี

การศึกษา 2553 – 2555 ที่ได้จัดท าขึ้นและใช้ในการเรียนการสอนทั้ง 4 พ้ืนที่ ได้แก่ เพาะช่าง ศาลายา 

วังไกลกังวล และบพิตรพิมุขจักรวรรดิ์ 2) ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยนี้ ได้แก่ เนื้อหา ตัวอย่าง และ

แบบฝึกหัด ทั้งหมดที่ปรากฏในเอกสารประกอบการสอนปรับพ้ืนฐานวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ปีการศึกษา 2553 – 2555 และ 3) ชื่อเฉพาะ และตัวอักษรย่อ จะไม่ได้

ถูกพิจารณาในการศึกษาครั้งนี้ 
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1. สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์จ านวนค าศัพท์และความถี่ของค าศัพท์ทั้ง 4 กลุ่ม ที่พบในเอกสารประกอบการ

สอนปรับพ้ืนฐานวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ปีการศึกษา 2553 – 

2555 โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป VocabProfile ในการวิเคราห์ข้อมูล พบว่า ในเอกสารประกอบการสอน

ปรับพ้ืนฐานวิชาภาษาอังกฤษ มีค าศัพท์ที่พบบ่อย 1,000 ค าแรก มากที่สุด 789 ตระกูลค าศัพท์ จากนั้น

เป็นค าศัพท์ที่พบบ่อย 1,000 ค าถัดมา 319 ตระกูลค าศัพท์ และพบค าศัพท์วิชาการจ านวน 186 ค า และ

เมื่อสอบถามความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการน าเสนอค าศัพท์ในเอกสาร

ประกอบการสอนปรับพ้ืนฐานวิชาภาษาอังกฤษ และปัญหาในการสอนค าศัพท์แก่นักศึกษา พบว่า ผู้สอน

เห็นความส าคัญของค าศัพท์วิชาการในการเรียนระดับอุดมศึกษา โดยผู้สอนได้ประยุกต์ใช้เทคนิคต่าง ๆ 

ในการสอน เช่น เทคนิคการสอนค าศัพท์ที่ท าให้เป็นเรียนเห็นภาพความหมายชัดเจน จึงเป็นวิธีการสอนที่

ดีมากและจะท าให้ผู้เรียนจ าความหมายของค าศัพท์ได้อย่างดี และมีความเห็นว่า การสอนความหมายของ

ค าศัพท์ ควรให้วิธีการเรียนทางตรง โดยใช้กิจกรรม บรรยายอย่างละเอียด มีภาพประกอบ และมีตัวอย่าง

อ้างอิงอย่างชัดเจน อีกทั้งผู้วิจัยได้รวบรวมค าศัพท์วิชาการไว้เพ่ือเป็นคู่มือและเพ่ือความสะดวกในการ

เตรียมการสอน นอกจากนี้ จากการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนค าศัพท์ ศึกษาความคิดเห็นและปัญหา

ในการสอนค าศัพท์ ผู้วิจัยจึงได้สร้างโปรแกรมส าเร็จรูป ซึ่งนักศึกษาสามารถศึกษาค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องได้ที่ 

http://www.fine-arts.dx.am 
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2. การอภิปรายผลการวิเคราะห์จ านวนค าศัพท์และความถี่ของค าศัพท์ทั้ง 4 กลุ่ม ที่พบในเอกสาร

ประกอบการสอนปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ปี

การศึกษา 2553 – 2555 

จากการวิเคราะห์จ านวนค าศัพท์และความถี่ของค าศัพท์ทั้ง 4 กลุ่ม ที่พบในเอกสารประกอบการ

สอนปรับพ้ืนฐานวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ปีการศึกษา 2553 – 

2555 โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป VocabProfile ในการวิเคราห์ข้อมูล พบว่า ในเอกสารประกอบการสอน

ปรับพ้ืนฐานวิชาภาษาอังกฤษ มีค าศัพท์ที่พบบ่อย 1,000 ค าแรก มากที่สุด 789 ตระกูลค าศัพท์ คิดเป็น          

ร้อยละ 79.1 จากนั้นเป็นค าศัพท์ที่พบบ่อย 1,000 ค าถัดมา 319 ตระกูลค าศัพท์ คิดเป็นร้อยละ 7.2 และ

พบค าศัพท์วิชาการจ านวน 186 ค า คิดเป็นร้อยละ 3.4   

ผลการวิเคราะห์นี้สอดคล้องกับทฤษฎีของ Nation (2001) ที่กล่าวไว้ว่า ค าศัพท์ที่มีความถี่ใน

การใช้งานสูง (High Frequency Words) หรือค าศัพท์ที่พบบ่อย 1,000 ค าแรก ซึ่งมีประโยชน์กับผู้เรียน

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง หรือผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ เป็นอย่างมาก เนื่องจาก

ผู้เรียนจะสามารถพบเห็นค าศัพท์เหล่านี้ได้จากสื่อหลายประเภท และค าศัพท์นี้ ครอบคลุมค าศัพท์ที่พบใน

ต าราภาษาอังกฤษ ถึงร้อยละ 80 โดยผลการวิเคราะห์ค าศัพท์กลุ่มนี้ในเอกสารประกอบการสอนปรับ

พ้ืนฐานวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ปีการศึกษา 2553 – 2555 พบ

ร้อยละ 79.1 ซึ่งใกล้เคียงกับทฤษฎีที่กล่าวไว้ข้างต้น 

นอกจากนี้ ค าศัพท์วิชาการ ซึ่งเป็นรายการค าศัพท์ที่ Coxhead (2000) ได้พัฒนารายการ

ค าศัพท์วิชาการ (Academic Word List, AWL) จากชุดข้อมูลที่รวบรวมจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ

และวารสารวิชาการภาษาอังกฤษ ในประเทศนิวซีแลนด์ จ านวน 3,500,000 ค า กระทั่งได้รายการค าศัพท์

วิชาการจ านวน 570 ค า ซึ่งรายการค าศัพท์วิชาการนี้จะครอบคลุมค าศัพท์ที่พบในต าราภาษาอังกฤษ ถึง

ร้อยละ 10 จากการวิเคราะห์ค าศัพท์กลุ่มนี้ในเอกสารประกอบการสอนปรับพ้ืนฐานวิชาภาษาอังกฤษ 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ปีการศึกษา 2553 – 2555 พบเพียง 186 ค า หรือคิดเป็น

ร้อยละ 3.4 ซึ่งน้อยกว่ามาตราฐานที่ Coxhead (2000) ได้อภิปรายไว้ 

อย่างไรก็ดี ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Nakprakhon (2005), Dejtisak (2006), 

Panbanlame (2007), Chaipradit (2007) และ Manitayakul (2007) ซึ่งได้ท าการส ารวจค าศัพท์

วิชาการที่ปรากฏในงานเขียนประเภทต่าง ๆ และการวิจัยทั้งหมดพบว่า ค าศัพท์วิชาการที่ปรากฏในทุก

งานเขียนมีน้อยกว่าร้อยละ 10 โดย Nakprakhon (2005) ได้ท าการส ารวจจ านวนค าศัพท์วิชาการในข่าว

การเมือง จากหนังสือพิมพ์ออนไลน์ เดอะเนชั่น และศัพท์วิชาการใดที่พบมาก 50 อันดับแรก ผลการวิจัย

พบค าศัพท์วิชาการร้อยละ 5.7 ในข่าวการเมือง และค าศัพท์วิชาการ 50 อันดับแรกนั้น ส่วนใหญ่เป็น

ค าศัพท์ที่เก่ียวข้องกับการเมือง Dejtisak (2006) ได้ท าการส ารวจจ านวนค าศัพท์วิชาการในข่าวกีฬา จาก

หนังสือพิมพ์ออนไลน์ เดอะเนชั่น และศัพท์วิชาการใดที่พบมาก 50 อันดับแรก ผลการวิจัยพบค าศัพท์

วิชาการร้อยละ 1.79 ในข่าวกีฬา และค าศัพท์วิชาการ 50 อันดับแรกนั้น ส่วนใหญ่เป็นค าศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

กับวงการกีฬา Panbanlame (2007) ได้ท าการส ารวจค าศัพท์วิชาการในข่าววิทยาศาสตร์ จากข่าวที่

ปรากฏในเว็ปไซด์ http://www.bbc.co.uk และ http://www.cnn.com ว่าศัพท์วิชาการใดที่พบมาก 

50 อันดับแรก และความแตกต่างของค าศัพท์วิชาการที่พบใน 2 เว็ปไซด์ ผลการวิจัยพบว่า ใน 

http://www.bbc.co.uk พบค าศัพท์วิชาการร้อยละ 7 และ ใน http://www.cnn.com พบค าศัพท์

วิชาการร้อยละ 6 Chaipradit (2007) ได้ท าการส ารวจจ านวนค าศัพท์วิชาการในข่าวสุขภาพ จาก

หนังสือพิมพ์ออนไลน์ เดอะเนชั่น และศัพท์วิชาการใดที่พบมาก 100 อันดับแรก ผลการวิจัยพบค าศัพท์

วิชาการร้อยละ 4.94 ในข่าวสุขภาพ และ  Manitayakul (2007) ได้ท าการส ารวจจ านวนค าศัพท์วิชาการ

ในข่าวเศรษฐกิจ ผลการวิจัยพบค าศัพท์วิชาการร้อยละ 3.47 ในข่าวเศรษฐกิจ 
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3. การอภิปรายผลการการศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการน าเสนอ

ค าศัพท์ในเอกสารประกอบการสอนปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ และปัญหาในการสอนค าศัพท์แก่

นักศึกษา 

จากผลการศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการน าเสนอค าศัพท์ใน

เอกสารประกอบการสอนปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ และปัญหาในการสอนค าศัพท์แก่นักศึกษา พบว่า

ผู้สอนเห็นความส าคัญของค าศัพท์วิชาการในการเรียนระดับอุดมศึกษา โดยผู้สอนได้ประยุกต์ใช้เทคนิค

ต่าง ๆ ในการสอน เช่น เทคนิคการสอนค าศัพท์ที่ท าให้เป็นเรียนเห็นภาพความหมายชัดเจน จึงเป็นวิธีการ

สอนที่ดีมากและจะท าให้ผู้เรียนจ าความหมายของค าศัพท์ได้อย่างดี และมีความเห็นว่า การสอน

ความหมายของค าศัพท์ ควรให้วิธีการเรียนทางตรง โดยใช้กิจกรรม บรรยายอย่างละเอียด มีภาพประกอบ 

และมีตัวอย่างอ้างอิงอย่างชัดเจน 

จากผลการศึกษา สอดคล้องกับทฤษฎีของ Nation (2001) ซึ่งกล่าวไว้ว่าประเภทของการเรียนรู้

ค าศัพท์นั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การเรียนรู้ค าศัพท์ทางตรง (Explicit Learning) และการ

เรียนรู้ค าศัพท์ทางอ้อม (Implicit Learning) อีกทั้งการเรียนรู้ค าศัพท์แต่ละแบบนั้น จะมีกิจกรรมการ

เรียนการสอนต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับเนื้อหา เช่น การสอนความหมายของค าศัพท์ ควรให้วิธีการเรียน

ทางตรง โดยใช้กิจกรรม บรรยายอย่างละเอียด มีภาพประกอบ และมีตัวอย่างอ้างอิงอย่างชัดเจน 

นอกจากนี้ Nation (2001) ได้แนะน าว่าผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสม เพ่ือให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้และเข้าใจในทุกองค์ประกอบของค า 

นอกภาษาศาสตร์หลายท่าน ได้แบ่งการรู้ค าศัพท์ออกเป็น 2 ลักษณะ ตามวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ 

ดังนี้ การรับรู้ค าศัพท์ทางตรง และการรับรู้ค าศัพท์ทางอ้อม (Intentional or Incidental Learning; 

Direct or Indirect vocabulary Learning; และ Tutored or Untutored Learning) ซึ่งจากการศึกษา

ความคิดเห็นอาจารย์ผู้สอน พบว่าอาจารย์ส่วนใหญ่เห็นความส าคัญของการรับรู้ค าศัพท์ทางตรง  ซึ่ง

Hatch and Brown (1995) กล่าวว่าการเรียนรู้ค าศัพท์ทางตรง (Intentional Learning) เป็นการเรียนที่
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ได้มีการออกแบบและวางแผนไว้แล้วจากทั้งผู้สอนและผู้เรียน Nation (1990) กล่าวว่าการรับรู้ค าศัพท์

ทางตรง (Direct Learning) เป็นเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ผ่านการเรียน ท าแบบฝึกหัด และ

กิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียน เช่น การเล่นเกม การเรียนรู้รายการค าศัพท์ การเดาค าศัพท์จากบริบท และ

การท าแบบฝึกหัด ในทางตรงกันข้าม Klien (1986) ได้เสนอว่า การรับรู้ค าศัพท์ทางตรง (Tutored 

Learning) ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ค าศัพท์อย่างเป็นระบบจากผู้สอน โดยใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย  

 

4. การอภิปรายผลการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาฝึกฝนความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ของ

นักศึกษา 

จากผลการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาฝึกฝนความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ของ

นักศึกษา ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมค าศัพท์วิชาการไว้เพ่ือเป็นคู่มือและเพ่ือความสะดวกในการเตรียมการ

สอน นอกจากนี้ จากการศึกษารูปแบบการเรียนการสอนค าศัพท์ ศึกษาความคิดเห็นและปัญหาในการ

สอนค าศัพท์ ผู้วิจัยจึงได้สร้างโปรแกรมส าเร็จรูป ซึ่งนักศึกษาสามารถศึกษาค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องได้ที่ 

http://www.fine-arts.dx.am โดยโปรแกรมนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการ เรียนการสอนค าศัพท์

ภาษาอังกฤษทั้งทางตรงและทางอ้อม กล่าวคือ ผู้สอนสามารถใช้โปรแกรมดังกล่าวเพ่ือเตรียมการสอน

ค าศัพท์ทางตรง และสามารถใช้เป็นสื่อให้นักศึกษาหาความรู้เ พ่ิมเติมจากกิจกรรมต่าง ๆ ทางอ้อม ซึ่ง

สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนการสอนค าศัพท์ที่ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้กล่าวไว้ เช่น Seal (1991) ได้แบ่ง

การเรียนการสอนค าศัพท์เป็น 2 ประเภท ได้แก่ การสอนค าศัพท์ที่อยู่ในแผนการสอน (Planned 

Activity) และการสอนค าศัพท์ที่ไม่อยู่ในแผนการสอน (Unplanned Activity) ซึ่งการสอนค าศัพท์ที่อยู่

ในแผนการสอน (Planned Activity) นั้น ผู้สอนจะสอนและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ได้วางแผนไว้ใน

แผนการสอน ในทางตรงกันข้าม การสอนค าศัพท์ที่ไม่อยู่ในแผนการสอน (Unplanned Activity) จะ

เกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนต้องการเรียนรู้ค าศัพท์ใหม่ที่อยู่นอกเหนือจากบทเรียนที่ผู้สอนได้เตรียมไว้ หรือผู้สอน

เห็นว่าผู้เรียนจ าเป็นต้องรู้ค าศัพท์เพ่ิมเติมจากในบทเรียนที่ได้วางแผนไว้ นอกจากนี้ Nation (1990) ได้

http://www.fine-arts.dx.am/
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แบ่งการเรียนการสอนค าศัพท์เป็น 2 ประเภท เช่นกัน ได้แก่ วิธีการเรียนการสอนค าศัพท์โดยตรง (Direct 

Method) และ วิธีการเรียนการสอนค าศัพท์โดยอ้อม (Indirect Method) ซึ่ง วิธีการเรียนการสอน

ค าศัพท์โดยตรง (Direct Method) นั้น จะเน้นที่ตัวค าศัพท์และความหมายของค าศัพท์เพียงอย่างเดียว

เท่านั้น ส่วนวิธีการเรียนการสอนค าศัพท์โดยอ้อม (Indirect Method) จะเน้นการศึกษาค าศัพท์ผ่าน

บริบทต่าง ๆ 

 

5. ข้อเสนอแนะ 

ผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับค าศัพท์ ทั้งด้านการรับรู้ค าศัพท์และการเรียนการสอนค าศัพท์นั้น 

สามารถศึกษาและวิจัยตามแนวทางของการวิจัยนี้ได้ โดยผู้สนใจสามารถรวมรวมข้อมูลจ านวนมากขึ้น  

อีกทั้งสามารถศึกษาค าศัพท์ประเภทต่าง ๆ ที่ปรากฏในภาษาพูด ซึ่งอาจได้ผลการวิจัยที่แตกต่างจาก

ผลการวิจัยนี้ นอกจากนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษาลักษณะต่าง ๆ ของการรับรู้ค าศัพท์ได้ เช่น ศึกษาการใช้

ค าศัพท์และค าปรากฏร่วม ของค าศัพท์ประเภทต่าง ๆ เป็นต้น  
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