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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษากลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน
จ่าทหารเรือ และเปรียบเทียบความแตกต่างในการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนจ่าทหารเรือ จ าแนกตามความสามารถในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนจ่าทหารเรือชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนจ่าทหารเรือ เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย คือ แบบสอบถามกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติ t-test แบบกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระ
แก่กันเพ่ือทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยผลการวิจัยพบว่า  

1) นักเรียนจ่าทหารเรือใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลางทุกกลวิธี โดยใช้กลวิธีมากที่สุดเท่ากัน 2 กลวิธี ได้แก่ กลวิธีน าไปสู่ความส าเร็จและกลวิธีทางสังคม 
รองลงมา ได้แก่ กลวิธีด้านอภิปัญญา กลวิธีการจดจ า และกลวิธีด้านสติปัญญา ตามล าดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ จ าแนกตามระดับ
ความสามารถในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ พบว่านักเรียนจ่าทหารเรือกลุ่มเก่งใช้กลวิธีด้านอภิปัญญา
มากที่สุด นักเรียนจ่าทหารเรือกลุ่มอ่อน ใช้กลวิธีทางสังคมมากที่สุดนักเรียนจ่าทหารเรือที่มีระดับ
ความสามารถในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษแตกต่างกัน มีการใช้กลวิ ธีการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นกลวิธีทางสังคมแตกต่าง
กันอย่าง ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
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ABSTRACT 
 
The purposes of this research were to study the English vocabulary learning 

strategies of Naval Rating Students of Royal Thai Navy and to compare the difference 
of English vocabulary strategies of Naval Rating Students classified by the student’s 
achievement into high and low achievement groups. The sample group consisted of 
265 Naval Rating Students studied in the second year in Royal Thai Navy in academic 
year 2016. The instrument used in gathering data was questionnaire. The data statistically 
analyzed by percentage, means, standard deviation, and t-test for independent sample.   

1) The results revealed that Naval Rating Students of Royal Thai Navy used 
all strategies for English vocabulary learning strategy at medium level. The determination 
strategies and social strategies were used the most while metacognitive strategies, 
memory strategies, and cognitive strategies were used less than the first 2 strategies 
respectively. 

2) When comparing high and low achievement group, it was shown that 
the students in high achievement group used metacognitive strategies the most while 
students in low achievement group used social strategies the most. It was shown that 
Naval Rating Students of Royal Thai Navy who had different English vocabulary learning 
abilities statistically significant used different English vocabulary learning strategies at 
.05 level except social strategies which the result was shown the using of strategies 
among 2 groups of students were statistically insignificant different. 
 

 

 

Keyword: English vocabulary strategies, Naval Rating Students 
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บทท่ี 1 
บทน า  

 
 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
 

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด เนื่องจาก
เป็นภาษากลางที่ใช้สื่อความหมายไปเกือบทั่วโลก ทั้งในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่จะเข้าถึงแหล่งวิทยาการ
ต่างๆ และค้นคว้าความรู้ใหม่ๆ ซึ่งปัจจุบันมีคนทั่วโลกใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสื่อสารถึง 
จ านวน 2,000 ล้านคน หรือ 1 ใน 3 ของประชากรของโลก ดังนั้นจึงเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะ
ส่งเสริมให้ประชากรไทย ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่จะสื่อสารได้เป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ความรู้และการประกอบอาชีพ ตลอดจนการเจรจาต่อรองส าหรับการแข่งขันด้านเศรษฐกิจและสังคม
ในเวทีสากล (สถาบันภาษาอังกฤษ, ออนไลน์, 2555) ซึ่งในปัจจุบันนี้ ภาษาอังกฤษมีบทบาท
ในชีวิตประจ าวันในหลายๆ ด้าน เช่น ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร การแสวงหาความรู้  
และการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและตระหนักในความแตกต่างเกี่ยวกับ                   
วิถีชีวิตและวัฒนธรรม และยังช่วยให้ผู้ เรียนสามารถใช้ภาษาในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้
ได้กว้างขวางขึ้น ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในการใช้ภาษาอังกฤษได้
อย่างถูกต้องตามหลักภาษาและสถานการณ์ เข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและสามารถถ่ายทอด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ             

การประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนั้น ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะ                        
การเรียนรู้ (learning styles) และกลวิธีการเรียนรู้ (learning strategies) ซ่ึงนับว่ามีความส าคัญมาก                             
ต่อสัมฤทธิ์ผลในการเรียนรู้ และถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
โดยเป้าหมายทีส่ าคัญในการจัดการศึกษา คือการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และการที่ผู้เรียน
จะบรรลุเป้าหมายในการเรียนรู้  ผู้เรียนต้องมีกลยุทธ์การเรียนรู้  ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
เป็นของตนเอง จึงจะประสบผลส าเร็จในการเรียนได้เป็นอย่างดี (ธีราภรณ์ พลายเล็ก, 2555, หน้า 1) 
อีกท้ังความสามารถในการใช้องค์ประกอบของภาษา 3 ประการ ซึ่งประกอบด้วย 1) เสียง 2) ค าศัพท์ และ
3) โครงสร้างไวยากรณ์ มีส่วนช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจในสิ่งที่ผู้อื่นสื่อสาร และสามารถสื่อสาร
กับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Stevick, 2012) โดยท าให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารยิ่งขึ้น
หากผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ ท าให้สามารถน าค าศัพท์มาสร้างเป็นหน่วยทางภาษาที่ใหญ่ขึ้น 
เช่น วลี ประโยค และความเรียงได้ (Ghadessey & Yanjie, 2001) และค าศัพท์มีความส าคัญมาก
ในการสื่อสารและการเรียนภาษาของมนุษย์ อีกทั้งยังมีบทบาทที่จ าเป็นในกระบวนการเรียนรู้ภาษาที่สอง 
ซ่ึงความเชี่ยวชาญในเรื่องค าศัพท์ไม่เพียงแต่เกิดขึ้นในชั้นเรียนเท่านั้น แต่ต้องสามารถเกิดขึ้นสะสมเพ่ิมพูน
ได้ตลอดชีวิต ถ้าผู้เรียนภาษาที่สองไม่สามารถฟันฝ่าอุปสรรคในการเรียนรู้ค าศัพท์ จะท าให้เกิดข้อจ ากัด
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ในการเรียนทักษะทางภาษาได้ (ถิรวัฒน์ ตันทนิส, 2555, หน้า 1) นอกจากนี้ ลูเฟอร์ (Laufer, 1997) 
ยังได้กล่าวไว้เช่นกันว่า ผู้เรียนจะต้องมีความรู้ด้านค าศัพท์ให้มาก และต้องรู้ค าศัพท์นอกเหนือไปจาก
ในห้องเรียนด้วย เพราะการที่มคีวามรู้ค าศัพทร์อบตัวนั้น มีประโยชน์ต่อทุกทักษะ ทั้ง การฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียน ซ่ึงค าศัพท์นั้นมีจ านวนค่อนข้างมากและหลากหลาย เช่น ค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
ค าศัพท์ทางวิชาการ เป็นต้น จึงเป็นการยากท่ีผู้เรียนจะสามารถจดจ าได้ทั้งหมด ดังนั้นครูผู้สอนจึงควร
คิดหาวิธีการเพ่ือน ามาพัฒนาความรู้ค าศัพท์ให้กับผู้เรียนตลอดเวลา (กรกนก ภู่ฉ่ า, 2555, หน้า 3)              

จากความส าคัญของการเรียนรู้ค าศัพท์ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์
นับว่าเป็นสิ่งส าคัญของการเรียนรู้ค าศัพท์ เพราะกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์เปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือ
ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ สามารถเรียนรู้ค าศัพท์ได้ด้วยตนเอง ช่วยให้การเรียนง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น 
และรู้สึกมั่นใจในการเรียนมากขึ้น สามารถเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (Oxford, 1990) 
ส่วนบริติช เคาน์ซิล (British Council, online, 2007) ยังมีแนวคิดสนับสนุนอีกด้วยว่า กลวิธีการเรียนรู้
ค าศัพท์ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ค าศัพท์ด้วยตนเอง ซึ่งถ้าผู้เรียนมีกลวิธีในการเรียนรู้ ก็จะท าให้มีอิสระ
ในการใช้ภาษามากขึ้น และสามารถสื่อสารได้อย่างกว้างขวางไม่จ ากัดเฉพาะที่ครูก าหนดหรือเฉพาะ
ในรายวิชาที่เรียน ซึ่งในการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ผู้สอนต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
พยายามเรียนรู้ค าศัพท์นอกห้องเรียนให้มากที่สุด เนื่องจากการเรียนภาษาต่างประเทศ มีข้อจ ากัด
ในการใช้ภาษานอกจากห้องเรียน ผู้สอนจึงต้องส่งเสริมให้นักเรียนใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์เพ่ือที่จะใช้
ภาษาได้เองเละสื่อสารได้ตามสถานการณ์จริงมากขึ้น ดังนั้น การใช้กลวิธีที่หลากหลายในการช่วยให้ผู้เรียน
เข้าใจความหมายและจดจ าค าศัพท์ได้ จึงเป็นแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้ค าศัพท์ของผู้เรียน
ให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น  

ในการศึกษากลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์นั้น ผู้วิจัยพบว่า ได้มีนักวิจัยและนักการศึกษาหลายท่าน
ได้จ าแนกประเภทของกลวิธีการเรียนรู ้ค าศัพท์ที ่แตกต่างกันออกไป  เช่น ลอสันและฮอกเบน 
(Lawson & Hogben, 1996) ได้แบ่งประเภทกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ การท าซ้ า 
การวิเคราะห์รูปค า การลงข้อสรุปแบบง่ายๆ และการลงข้อสรุปแบบซับซ้อน ส่วน เนชั่น (Nation, 2005) 
ได้แบ่งประเภทของกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การวางแผนเลือกจุดส าคัญ
ของค าศัพท์ แหล่งที่มา และ กระบวนการสร้างคลังความรู้ เป็นต้น  

นอกจากนี้การแบ่งประเภทกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ตามแนวคิดของ ชมิตต์ (Schmitt, 1997) 
ก็เป็นรูปแบบทีน่่าสนใจและได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวาง โดยชมิตต์ ได้ศึกษาค้นคว้า พัฒนา และ
ท าการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์จนเป็นที่ยอมรับ และได้รับความนิยมยึดเป็นต้นแบบ
อย่างแพร่หลาย ซึ่งชมิตต์ ได้พัฒนาประเภทกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์บนพื้นฐานแนวคิดของ อ็อซ์ฟอร์ด 
(Oxford, 1990) โดยสามารถแบ่งประเภทกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ออกเป็น 2 กลวิธีหลัก และ 4 กลวิธีรอง 
ได้แก่ 1) กลวิธีส าหรับค้นหาความหมายของค าใหม่โดยเป็นค าที่ไม่เคยพบมาก่อน ประกอบด้วย กลวิธี
น าไปสู่ความส าเร็จ (determination strategies) และกลวิธีทางสังคม (social strategies) 2) กลวิธี
ส าหรับรวบรวมค า โดยเป็นค าที่เคยเจอมาก่อนหรือเคยเรียนรู้มาแล้ว ประกอบด้วย กลวิธีทางสังคม 
(social strategies) กลวิธีการจดจ า (memory strategies) กลวิธีด้านสติปัญญา (cognitive strategies) 
และกลวิธีด้านอภิปัญญา (metacognitive strategies) ซึ่งจะเห็นได้ว่า เป็นการจัดแยกประเภทที่มี
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ความครอบคลุมตามในทุกประเด็นการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับการแบ่งประเภท
ของนักการศึกษาอ่ืนข้างต้น 

การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนของ หลักสูตรนักเรียนจ่า 
โดยบรรจุเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ 1 ภาษาอังกฤษ 2 ภาษาอังกฤษ 3 และ ภาษาอังกฤษ 4 ในโครงสร้าง
หลักสูตรนักเรียนจ่า พุทธศักราช 2556 ในหมวดวิชาสามัญทั่วไป ก าหนดให้นักเรียนจ่าได้ศึกษา 
ในภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 และภาคการศึกษาที่ 4 ตามล าดับ ทั้งนี้
เพ่ือให้นักเรียนจ่าทหารเรือมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่ก าหนด และสามารถปฏิบัติงานตามสายงาน 
เมื่อบรรจุเข้ารับราชการต าแหน่งนายทหารชั้นประทวน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
ประกอบกับเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับความต้องการของการปฏิบัติงานในสังคมปัจจุบัน และ
เพ่ิมพูนความสามารถของบุคลากร ที่สามารถรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป 
แต่จากข้อมูลของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ (กรมยุทธศึกษาทหารเรือ, ออนไลน์, 2554) พบว่า ผลการเรียนใน
วิชาภาษาอังกฤษ 1 ภาษาอังกฤษ 2 และภาษาอังกฤษ 3 ในภาคการศึกษาที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 และภาคเรียนที่ 3 
ตามล าดับของนักเรียนจ่าทหารเรือในภาพรวม อยู่ในระดับต่ า อีกทั้งยังมีความสอดคล้องกับผล
การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ALCPT (American Language Course Placement Test) ของ
ก าลังพลกองทัพเรือ อยู่ระดับต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ กองทัพเรือก าหนด โดยให้ ข้าราชการชั้นยศสัญญาบัตร
ต้องมีระดับเกณฑ์ผ่าน 80 คะแนน และข้าราชการชั้นยศประทวน มีระดับเกณฑ์ผ่าน 70 คะแนน 
ตั้งแต่ เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2552 เป็นต้นมา ผลทดสอบภาษาอังกฤษของข้าราชการที่จะไปศึกษา 
อบรม และปฏิบัติภารกิจส าคัญ ณ ต่างประเทศ พบว่ามีผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กองทัพเรือ
ก าหนดในการสอบทักษะภาษาอังกฤษ ALCPT ในระดับสัญญาบัตรมีผู้ที่สอบผ่านระดับ 80 คะแนน 
คิดเป็น 10 เปอร์เซ็นต์ และ นายทหารประทวน มีผู้สอบผ่านระดับ 70 คะแนน คิดเป็น 5 เปอร์เซ็นต์ 
ของ ก าลังพลทั้งหมด ซึ่งผลกระทบดังกล่าว จะมีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่หลายประการ 
เช่น การเป็นผู้แทนกองทัพเรือในการประชุม ต่อรองกับต่างประเทศ การเข้าร่วมฝึกผสมต่างๆ 
กับกองก าลังมิตรประเทศ โดยไม่สามารถแสดงออกหรือท าหน้าที่ได้อย่างสมบรูณ์ ทั้งๆ ที่มีความรู้  
ความสามารถในสายงานอาชีพเป็นอย่างดี แต่ไม่สามารถสื่อสาร ถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้นผ่านการใช้ทักษะ
ภาษาอังกฤษได้ดีเท่าที่ควร (กรมยุทธศึกษาทหารเรือ, ฝ่ายวิชาการ, 2557) ภายหลังจากการประชุม
ผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนครั้งที่ 2 เมื่อปีพุทธศักราช 2546 พลเรือเอกทวีศักดิ์ โสมาภา เมื่อครั้ง
ด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ตั้งข้อสังเกตว่าบุคลากรของกองทัพเรือ มีปัญหาส าคัญ
ในระหว่างการท างานร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การประชุม สัมมนา การฝึกต่างๆ 
รวมไปถึงการปฏิบัติงาน ทั้งๆ ที่ขีดความสามารถของนายทหารเรือไทย ก็มิได้ยิ่งหย่อนไปกว่าก าลังพล
ของประเทศต่างๆ แม้แต่น้อย และเมื่อมองให้ลึกลงไปในประเด็นปัญหาดังกล่าว ก็พบว่าต้นเหตุส าคัญ
ของปัญหาคือ ข้อจ ากัดเรื่องการสื่อสาร เมื่อก าลังพลของเราไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างราบรื่น
เสียแล้ว โอกาสที่การปฏิบัติงานต่างๆ จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพก็ยิ่งน้อยลงไปอีก จึงสั่งการให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางในการพัฒนาเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว จนในที่สุดค าตอบที่ได้รับ คือ จะต้องมี
การพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้กับก าลังพลของกองทัพเรืออย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 

จากผลการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษของก าลังพลของกองทัพเรือในภาพรวมมีระดับ
คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กองทัพเรือก าหนดแล้ว และยังพบว่าผลการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ
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ของนักเรียนจ่าทหารเรือ สังกัดโรงเรียนจ่าทหารเรือแห่งหนึ่ง จากจ านวนทั้งหมด 7 โรงเรียน ในปีการศึกษา
พุทธศักราช 2559 มีผู้สอบได้ระดับคะแนน 40 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เพียง 1 คน ซึ่งนักเรียน
จ่าทหารเรือเป็นนักเรียนทหารที่จัดอยู่ในกลุ่มข้าราชการชั้นยศประทวน และในปีการศึกษาที่ผ่านมา
ในภาพรวม ยังมีระดับคะแนนต่ าและไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กองทัพเรือก าหนด นั้น จะเห็นได้ว่าเมื่อ
นักเรียนจ่าทหารเรือส าเร็จการศึกษาแล้ว อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในอนาคตได้ กองทัพเรือ
และโรงเรียนจ่าทหารเรือได้เล็งเห็นความส าคัญทั้งการบรรจุในเนื้อหารายวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 
1 2 3 และ 4 ไว้ในโครงสร้างหลักสูตร โดยถือว่าการเรียนรู้ค าศัพท์เป็นส่วนหนึ่งการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ อีกท้ังยังได้อนุมัติโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของข้าราชการกองทัพเรือระยะสั้น 
5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 – 2558 อีกทั้งเป็นการพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน
ทหารในสถานศึกษาต่างๆ ของกองทัพเรือในภาพรวมให้เพ่ิมข้ึนสู่เกณฑ์มาตรฐานในอนาคต  

การศึกษากลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนจ่าทหารเรือชั้นปีที่  2 
ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 นี้ เป็นสิ่งหนึ่งที่มีความส าคัญ และน่าสนใจในการเลือก
เพ่ือท าการศึกษาวิจัย เนื่องจากเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือที่ได้ผ่านการเรียนและมีระดับผลคะแนน
วิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 1 และการสนทนาภาษาอังกฤษ 2 มาแล้วในภาคการเรียนที่ 1 และ 2 
ที่ผ่านมา จึงท าให้ได้ทราบถึงการพัฒนาวิธีการ หรือแนวทางที่ใช้ในการหาความหมายของค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ ว่าจะมีผลต่อการระดับคะแนนที่ได้ และการน ากลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนจ่าทหารเรือชั้นปีที่ 2 ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกศึกษา และปรับแก้ตามแนวคิดของชมิตต์  
(Schmitt, 2005) ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) กลวิธีน าไปสู่ความส าเร็จ 2) กลวิธีทางสังคม 3) กลวิธี
การจดจ า 4) กลวิธีด้านสติปัญญา 5) กลวิธีด้านอภิปัญญา ซึ่งเป็นกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ที่มี
ความหลากหลาย ได้รับการศึกษา ค้นคว้า พัฒนา จนเป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย 
อีกท้ังมีความเหมาะสมกับบริบทของนักเรียนจ่าทหารเรือ เนื่องจากเป็นนักเรียนทหารอีกกลุ่มหนึ่งที่มี
ความแตกต่างทักษะภาษาอังกฤษ อันจะเป็นประโยชน์ที่นักเรียนจ่าทหารเรือจะได้เลือกใช้กลวิธี
ดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซ่ึงที่ผ่านมา ยังไม่มีงานวิจัยที่ศึกษากลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ของ
นักเรียนจ่าทหารเรือ ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนจ่าทหารเรือ พร้อมกับเปรียบเทียบระดับการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนจ่าทหารเรือ จ าแนกตามระดับความสามารถในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งผลจากการศึกษา 
ในครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียน
จ่าทหารเรือ ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนจ่าทหารเรือ สังกัดกองทัพเรือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมอันจะเสริมสร้างความสามารถในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนต่อไป  

 
1.2 ค าถามการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยตั้งค าถามการวิจัยดังนี้ 
1.2.1 นักเรียนจ่าทหารเรือใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์แบบใด 
1.2.2 นักเรียนจ่าทหารเรือระหว่างกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน มีความแตกต่างของการใช้กลวิธี

การเรียนรู้ค าศัพท์หรือไม่ 
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1.3 วัตถุประสงค์การวจัิย 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้  
1.3.1 เพ่ือศึกษาการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนจ่าทหารเรือ 
1.3.2 เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างในการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของ

นักเรียนจ่าทหารเรือ จ าแนกตามกลุ่มเก่ง และกลุ่มอ่อน 
 
1.4 สมมติฐานการวิจัย 
  

จากการศึกษางานวิจัยของกิดดี (Gidey, 2008) ที่ได้ศึกษาและเปรียบเทียบการใช้กลวิธี
การเรียนรู้ค าศัพท์ของนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษในระดับ สูงและต่ า
ของนักศึกษาวิทยาลัยการศึกษาครูอรนดาร์ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษในระดับสูง และต่ าใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ในทุกด้าน และมีความสอดคล้องกับ งานวิจัยของ กุสุมา พิทักษ์วงศ์ (2553) พบว่านักเรียน
ที่มีความสามารถภาษาอังกฤษสูงใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษด้านอภิปัญญา ส่วน นักเรียน
ที่มีความสามารถภาษาอังกฤษต่ าใช้กลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้านสติปัญญา นอกจากนี้ยังมีการวิจัย
ของจากการงานวิจัยที่กล่าวมาท าให้ผู้วิจัยมีความเชื่อว่า กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษจะช่วย
ให้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนเพ่ิมขึ้น ดังนั้นจึงมีความสนใจที่จะศึกษากลวิธีการเรียนรู้
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยตั้งสมมุติฐานของการวิจัยไว้ดังนี้ 

1.4.1 นักเรียนจ่าทหารเรือมีการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษทุกกลวิธี 
1.4.2 นักเรียนจ่าทหารเรือที่มีระดับความสามารถในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษต่างกัน มีการใช้กลวิธี

การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน 
 

1.5 ขอบเขตการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษากลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มเป้าหมาย
ที่ต้องการศึกษาคือ นักเรียนจ่าทหารเรือ ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนจ่าทหารเรือ จ านวน 265 คน มีขอบเขต ดังนี้ 

1.5.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1)  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

นักเรียนจ่าทหารเรือชั้นปีที่ 2 ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
สังกัดกองทัพเรือ มีที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพ้ืนที่ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
ประกอบไปด้วยโรงเรียนสมาชิกทั้งหมด 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ จ านวน 390 คน 
โรงเรียนการขนส่งหารเรือ จ านวน 48 คน โรงเรียนอิเลคทรอนิกส์ จ านวน 89 คน โรงเรียนสื่อสารเทคโนโลยี
และสารสนเทศ จ านวน 88 คน โรงเรียนพลาธิการ จ านวน 28 คน โรงเรียนนาวิกเวชกิจ จ านวน 38 คน 
และโรงเรียนทหารนาวิกโยธิน จ านวน 152 คน รวมจ านวนทั้งหมด 833 คน 
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2) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนจ่าทหารเรือชั้นปีที่ 2 

สังกัดกองทัพเรือ ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 265 คน ได้มาโดยก าหนด
กลุ่มตัวอย่างตามตารางเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1990, pp. 607-608) จากนั้นสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างอย่างง่ายโดยวิธีจับฉลาก (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2551, หน้า 55)   

1.5.2 ระยะเวลาในการศึกษา  
เมษายน พ.ศ. 2559 – กันยายน พ.ศ. 2559 

 
1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษจาก
นักวิชาการและนักวิจัยหลายท่าน พบว่า มีกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ที่หลากหลาย และช่วยพัฒนา
ความสามารถในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของผู้เรียนได้ เนื่องจากเป็นวิธีการหรือแนวทาง
ที่ส าคัญ และช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีทางเลือกวิธี ในการบอกความหมายของค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ได้ด้วยตนเอง และสามารถน าไปใช้ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ อีกทั้งถ้ามีโอกาสได้ฝึกฝน
อย่างหลากหลายวิธีจะมีส่วนช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง ทั้งในเรื่องการพูด การฟัง การอ่าน 
และการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษควรเป็นกลวิธีที่มี
ความหลากหลาย และคลอบคลุมต่อการใช้ และสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า
กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษตามแนวคิดของ ชมิตต์ พบว่า มีการพัฒนาปรับปรุงกลวิธีการเรียนรู้
จากนักวิชาการท่านอื่นๆ แล้วประกอบกับมีการจัดเป็นหมวดหมู่ชัดเจน สะดวกต่อน าไปใช้งาน 
และมีความเหมาะสมกับบริบทของกลุ่มตัวอย่างเป็นอย่างดี  

 
1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีนิยามศัพท์เฉพาะดังนี้ 
1.7.1 กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ หมายถึง วิธีการการกระท าหรือ เทคนิคต่างๆ 

ที่ผู้เรียนแสดงออกมาเพ่ือน าไปใช้ส าหรับค้นคว้าหาความหมายค าศัพท์ และแก้ปัญหาในขณะเรียนรู้
ค าศัพท์ เพ่ือช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการหาค าศัพท์ ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษา 
และปรับใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพทภ์าษาอังกฤษ จากแนวคิดของ ชมิตต์ แบ่งออกเป็น 5 ด้าน คือ  

1) กลวิธีน าไปสู่ความส าเร็จ (determination strategies) เป็นการตัดสินใจโดยล าพัง
เมื่อเผชิญหน้ากับความหมายของค าศัพท์ใหม่ที่ค้นพบ โดยปราศจากความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนที่มี
ความรู้ความช านาญ ได้แก่ วิเคราะห์ชนิดของค าศัพท์ วิเคราะห์รากศัพท์ และส่วนเติมหน้าค าหรือ
ส่วนเติมท้ายค า เพ่ือหาความหมาย และการเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทหรือข้อความ
ข้างเคียง  

2) กลวิธีทางสังคม (social strategies) เป็นวิธีการใช้การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนเพ่ือ
ค้นหาความหมายใหม่ และปรับปรุงความรู้ความหมายของค าศัพท์ให้ดีขึ้น ได้แก่  ขอให้ครูแปล
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ความหมายค าศัพท์เป็นภาษาไทย ขอให้ครูยกตัวอย่างประโยคโดยใช้ค าศัพท์ใหม่นั้น ถามความหมายค าศัพท์
จากเพ่ือนร่วมชั้น และค้นหาความหมายของค าศัพท์ใหม่โดยท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม  

3) กลวิธีการจดจ า (memory strategies) เป็นแนวทางการสร้างความสัมพันธ์กันระหว่าง
เนื้อหาใหม่กับความรู้เดิมที่มีอยู่ ได้แก่ เรียนรู้ความหมายของค าศัพท์ด้วยภาพ นึกถึงภาพเพ่ือหาความหมาย
ของค าศัพท์ เชื่อมโยงความหมายของค าศัพท์เข้ากับประสบการณ์ของตนเอง จัดกลุ่มค าศัพท์ให้เป็น
หมวดหมู่ เชื่อมโยงความหมายของค าศัพท์เข้ากับค าที่มีความหมายเหมือนกัน และตรงข้ามกัน ใช้แผง
ผังแสดงความหมายของค าศัพท์ ใช้ตารางแสดงระดับขั้นความหมายของค าคุณศัพท์ใช้วิธีการแปลงตัวเลข
ให้เป็นตัวอักษรเพื่อสร้างค าศัพท์ที่มีความหมาย ใช้วิธีการสร้างค าศัพท์ที่มีความหมายจากสิ่งของหรือ
สถานที่คุ้นเคย จัดกลุ่มของค าศัพท์เป็นหมวดหมู่ไว้เพ่ือศึกษา จัดกลุ่มของค าศัพท์เป็นหมวดหมู่ไว้ในแต่
ละหน้าของกระดาษ ฝึกการใช้ค าศัพท์ใหม่ในประโยค จัดกลุ่มค าศัพท์ภายในเรื่องเดียวกัน ฝึกการสะกด
ค าศัพท์ ฝึกออกเสียงค าศัพท์ อ่านออกเสียงค าศัพท์ขณะเรียน นึกถึงหน้าที่ของค าเพ่ือหาความหมาย
ของค าศัพท ์ขีดเส้นใต้พยัญชนะตัวแรกของค าศัพท์ ศึกษาค าศัพท์จากโครงสร้างของภาษา ประกอบด้วย
ค าหลายๆ ค า รวมกันเป็นประโยคที่มีความหมาย ใช้วิธีการจ าค าส าคัญเพ่ือหาความหมายของค าศัพท์ 
จ ารากศัพท ์ส่วนเติมหน้า และส่วนเติมท้าย ของค าศัพท์ จ าค าศัพท์จากชนิดของค า แปลความหมาย
ของค าศัพท ์ใช้ค าศัพท์ที่มาจากรากศัพท์เดียวกัน เรียนรู้ค าศัพท์ร่วมกับส านวนภาษาอังกฤษ ใช้ท่าทาง
ประกอบเมื่อเรียนรู้ค าศัพท์ ใช้ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของหมายของค าศัพท์เพ่ือศึกษาความเหมือน 
และความแตกต่าง 

4) กลวิธีด้านสติปัญญา (cognitive strategies) เป็นการแสดงหน้าที่ของการจัดการ 
หรือเปลี่ยนรูปของภาษาเป้าหมายโดยผู้เรียน ได้แก่ การฝึกออกเสียงค าศัพท์ซ้ าๆ ฝึกเขียนค าศัพท์ซ้ าๆ 
จัดท ารายการค าศัพท์ จัดท าบัตรภาพ จดบันทึกค าศัพท์ในชั้นเรียน เปิดดูส่วนอธิบายค าศัพท์ด้านหลัง
หนังสือในขณะที่เรียน ฟังเทปเก่ียวกับรายการค าศัพท์ เขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษติดบนวัตถุสิ่งของต่างๆ 
พกสมุดจดค าศัพท ์

5) กลวิธีด้านอภิปัญญา (metacognitive strategies) เป็นการรวมการตระหนักรู้
โดยทั่วไปของกระบวนการเรียนรู้ และการตัดสินใจวางแผน ตรวจสอบ และการประเมินวิธีการเรียน
ที่ดีที่สุด ได้แก ่เรียนรู้ค าศัพท์ผ่านสื่อภาษาอังกฤษต่าง  ๆเช่น เพลง ภาพยนตร์ ข่าว และโฆษณา ใช้แบบทดสอบ
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ใช้แบบฝึกการเติมค าศัพท์ลงในช่องว่าง ข้ามหรือผ่านค าศัพท์ที่ไม่ทราบ
ความหมายไปก่อน ศึกษาค าศัพท์เพ่ิมเติมนอกเวลาเรียน    

1.7.2 นักเรียนโรงเรียนจ่าทหารเรือ หมายถึง นักเรียนจ่าทหารเรือชั้นปีที่ 2 สังกัดกองทัพเรือ 
ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ประกอบไปด้วยโรงเรียนสมาชิกทั้งหมด 7 โรงเรียน 
ได้แก่ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ โรงเรียนการขนส่งทหารเรือ โรงเรียนอิเลคทรอนิกส์ โรงเรียนสื่อสารเทคโนโลยี
และสารสนเทศ โรงเรียนพลาธิการ โรงเรียนนาวิกเวชกิจ และโรงเรียนทหารนาวิกโยธิน 

1.7.3 นักเรียนกลุ่มเก่ง หมายถึง นักเรียนจ่าทหารเรือชั้นปีที่ 2 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยของ
รายวิชาภาษาอังกฤษ 1 และภาษาอังกฤษ 2 ในหลักสูตรนักเรียนจ่าทหารเรือ อยู่ในระดับสูงสุด 27 
เปอร์เซ็นต์แรก จากนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
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1.7.4 นักเรียนกลุ่มอ่อน หมายถึง นักเรียนจ่าทหารเรือชั้นปีที่ 2 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยของ
รายวิชาภาษาอังกฤษ 1 และภาษาอังกฤษ 2 ในหลักสูตรนักเรียนจ่าทหารเรือ อยู่ในระดับต่ าสุด 27 
เปอร์เซ็นต์ล่าง จากนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
                    
1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

การท าวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยคาดว่าจะน าผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และเป็นแนวทาง
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

1.8.1 ได้แนวทางในการวางแผนเพื่อพัฒนาการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษของครูผู้สอน 
1.8.2 ได้แนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษให้มีความสอดคล้อง

กับรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน  
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน

จ่าทหารเรือ ผู้วิจัยได้ศึกษา ค้นคว้า เอกสาร งานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง และได้น าเสนอรายละเอียดตามหัวข้อ
ดังนี้ 

2.1 หลักสูตรนักเรียนจ่า พุทธศักราช 2556 
2.2 การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

2.2.1 ความหมายของค าศัพท์  
2.2.2 ความส าคัญของค าศัพท์ 
2.2.3 ความส าคัญของค าศัพท์ในการเรียนภาษา 
2.2.4 ประเภทของค าศัพท์ 

2.3 กลวิธีการเรียนรู้และกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ 
2.3.1 ความหมายของกลวิธีการเรียนรู้ 
2.3.2 ความหมายของกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ 
2.3.3 ความส าคัญของกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ 
2.3.4 ประเภทกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
2.4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 

2.1 หลักสูตรนักเรียนจ่า พุทธศักราช 2556 
 

หลักสูตรนักเรียนจ่า โรงเรียนชุมพลทหารเรือ พุทธศักราช 2556 มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับความรู้ยุคใหม่และพัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย และนโยบายของหน่วยเหนือ เพ่ือผลิตก าลังพล
ให้มีความรู้ด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่จะท าให้เกิดทักษะความช านาญในวิชาชีพ พร้อมทั้งมีการฝึกอบรม
ระเบียบวินัยควบคู่กับการฝึกวิชาทหาร วิชาพลศึกษา สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเมื่อส าเร็จการศึกษา ซึ่งได้ค านึงถึงก าลังพลหลักที่เป็นนักเรียนจ่าเมื่อจบการศึกษาแล้ว
จะต้องใช้ความรู้ความสามารถที่ได้รับจากโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือไปใช้ใ น
การปฏิบัติราชการนับเป็นเวลาประมาณ 40 ปี ดังนั้นจึงได้มีแนวความคิดสอดคล้องในการสอนนักเรียนจ่า
ต้องสอนในสิ่งที่จะต้องน าไปปฏิบัติงานจริงเท่านั้น จึงได้เน้นวิชาชีพตามสายวิทยาการเป็นหลักพร้อมกับ
วิชาชีพทหารเรือ ตลอดจนได้พิจารณาแก้ไข โครงสร้างหลักสูตร วัตถุประสงค์ เนื้อหารายวิชาให้เป็นไปด้วย
ความเหมาะสม โดยใช้รูปแบบมาตรฐานหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรของกระทรวงศึกษาธิการ  



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ  

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

10 

มาเป็นแนวทางในการด าเนินการ ทั้งนี้ให้มีความสอดคล้องและตรงกับความต้องการของกองทัพเรือ  
โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นสถาบันหลักของโรงเรียนจ่าทหารเรือ ที่สังกัด
กองทัพเรือในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี โดยมีโรงเรียนในระดับเดียวกัน อีก 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนการขนส่ง
ทหารเรือ โรงเรียนอิเลคทรอนิคส์ โรงเรียนสื่อสารเทคโนโลยีและสารสนเทศ โรงเรียนพลาธิการ 
โรงเรียนนาวิกเวชกิจ และโรงเรียนทหารนาวิกโยธิน ซึ่งการจัดการเรียนการสอนได้แยกออกเป็น 7 แห่ง 
ตามสาขาวิชาชีพที่นักเรียนจ่าได้เรียนตามสาขาวิชาชีพ กล่าวว่ารูปแบบการจัดการศึกษาแบบทหาร
บางอย่างมีความแตกต่างไปจากการจัดการศึกษาแบบพลเรือน เช่น วัฒนธรรมองค์กรทหาร การน ากฎระเบียบ 
ข้อบังคับทางทหารเข้ามาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน เน้นการพัฒนาคุณลักษณะทางทหาร
ควบคู่กับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ จึงท าให้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล
บางอย่างมีความเป็นเฉพาะเจาะจงแบบทหาร ซึ่งโรงเรียนชุมพลทหารเรือจะเป็นโรงเรียนหลักของ
โรงเรียนจ่าทหารเรือทั้งหมด มีหน้าที่ก าหนดหลักสูตร เนื้อหาวิชาเรียนให้โรงเรียนจ่าทหารเรืออื่นๆ 
ได้ยึดถือและอ้างอิง หลักสูตรนักเรียนจ่า พุทธศักราช 2556 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ปรัชญาของโรงเรียนชุมพลทหารเรือ 
“สร้างจิตวิญญาณความเป็นทหารเรืออาชีพแก่นักเรียนจ่า” 

วิสัยทัศน์ 
“โรงเรียนชุมพลทหารเรือ จะเป็นสถาบันที่ผลิตนายทหารประทวนชั้นจ่า ให้มีความเป็นเลิศ

ทางวิชาชีพทหารเรือ” 
วัตถุประสงค์ 

“เพ่ือผลิตนายทหารประทวนชั้นจ่า ให้มีความรู้พ้ืนฐานตามสายวิชาชีพ และมีจิตส านึก
ความเป็นทหารอาชีพที่มีคุณธรรม” 

ภารกิจ 
“ด าเนินการฝึกหัด ศึกษา และอบรมนักเรียนจ่า ให้มีความรู้ความสามารถในวิชาการ

ทหารเรือและวิชาชีพอ่ืนๆ เพ่ือเป็นนายทหารประทวนชั้นจ่า โดยมีผู้บังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ 
เป็นผู้รับผิดชอบ” 

มีจุดมุ่งหมายของหลักสูตรดังนี้ 
1) เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานตามสายวิทยาการ เมื่อบรรจุ

เข้ารับราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากพลเรือนให้เป็นทหาร มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 
3) เพ่ือให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีกิจนิสัยใฝุเรียนรู้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
4) เพ่ือให้เป็นคนดี รู้จักเสียสละ เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
5) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ได้ก าหนดให้มีระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
ส าหรับสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาคในส่วนการศึกษาที่ 2 และส่วนการศึกษาที 4 พ.ศ. 2545
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ก าหนดให้มีการสอบมาตรฐานวิชาชีพให้กับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา กองทัพเรือได้มีประกาศ
กองทัพเรือ เรื่อง มาตรฐานวิชาชีพของนักเรียนจ่า นักเรียนดุริยางค์ และ นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ 
พ.ศ. 2556 เพ่ือการจัดท ามาตรฐานวิชาชีพให้กับนักเรียนจ่าทหารเรือ ขึ้นเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาและเป็นการประกันคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละสาขาวิชาชีพว่ามีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับ รวมทั้งสามารถผลิตส่งมอบก าลังพลให้กับกองทัพเรือได้อย่างมีคุณภาพ จึงเห็นควร
ให้ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียนจ่าทหารเรือออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสมรรถนะทั่วไป 
หมายถึง ความสามารถทั่วไปที่ผู้ส าเร็จการศึกษา ควรพึงมี และควรเป็น 2) ด้านสมรรถนะทางทหาร 
หมายถึง คุณลักษณะทางทหาร การแสดงพฤติกรรมหรือนิสัยทางทหารของผู้ส าเร็จการศึกษา 
3) ด้านสมรรถนะวิชาชีพ หมายถึง ความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็นในแต่ละสาขาวิชาชีพของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา ซึ่งการก าหนดมาตรฐานวิชาชีพของนักเรียนจ่าทหารเรือยังสามารถอธิบายรายละเอียด
ตามรายสมรรถนะดังต่อไปนี้ 

2.1.1 สมรรถนะทั่วไป นักเรียนจ่าทหารเรือที่ส าเร็จการศึกษา ต้องมีสมรรถนะทั่วไป 
ดังต่อไปนี้ 

1) มีความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
คอมพิวเตอร์ และน าความรู้มาประยุกต์ในวิชาชีพ เพ่ือเป็นเครื่องมือต่อการแสวงหาความรู้ และการศึกษา 
ค้นคว้า วิทยาการ ส าหรับวิชาชีพแต่ละสาขาต่อไป 

2) มีความรู้ ความเข้าใจในวิชาชีพที่เรียนร่วมกันของ ทุกพรรค – เหล่า ต่างๆ 
3) รู้จักค้นคว้า แก้ปัญหา และน ามาพัฒนาตนเอง และส่วนรวม 
4) มีพ้ืนฐานแห่งคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุตจริต เสียสละ เป็นผู้ที่ด ารงตน

อยู่ในกฎเกณฑก์ารประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้อง ทั้งในสังคม และการปฏิบัติหน้าที่ มีระเบียบวินัย มีสุขภาพ
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจ มีความส านึกในความเป็นไทย ด ารงไว้ซึ่งความมั่นคง และความสามัคคี
ของคนในชาติ ยึดมั่นในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

5) มีเจตคติที่ดีต่อด้านพลศึกษา พัฒนาสมรรถทางร่างกาย และรู้จักใช้วิจารณญาณใน
การเล่นกีฬา 

6) มีเจตคติที่ดีและมีความมุ่งมั่นทุ่มเทต่อการปฏิบัติงาน ตรงต่อเวลา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และหน้าที่ 

7) มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
8) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 
9) มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ใฝุเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่ร่วมกันในสังคม

ได้อย่างมีความสุข สามารถพัฒนาอาชีพให้ก้าวหน้า และมีศักยภาพเพียงพอที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
10) มีความสามารถในงานสารบรรณระดับผู้ปฏิบัติ 
11) มีความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง เมื่อประสบภัยทางน้ า 

2.1.2 สมรรถนะทางทหาร นักเรียนจ่าทหารเรือที่ส าเร็จการศึกษา ต้องมีสมรรถนะทางทหาร
โดยสามารถอธิบายเป็นรายด้านดังต่อไปนี้ 

1) ด้านส านึกความเป็นทหาร 
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(1) มีความจงรักภักดี เทิดทูน และปกปูองสถาบันของตนเอง สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และด ารงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

(2) มีระบบเกียรติศักดิ์ ประกอบด้วย ไม่กล่าวเท็จ ไม่ทุจริต ไม่ลักขโมย ไม่เพิกเฉย
ต่อการกระท าความผิด       

(3) มีระเบียบวินัยทางทหาร และปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร 
(4) มีบุคลิกลักษณะท่าทางความเป็นทหาร 
(5) มีจิตส านึกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เสริมสร้างบุคลิกภาพสมรรถ

ทั้งทางร่างกาย จิตใจให้มีความเป็นทหาร 
2) ด้านการทหาร 

(1) มีความรู้เกี่ยวกับผู้น าทางทหาร การทหารของไทย ทหารนาวิกโยธิน 
(2) สามารถใช้ทักษะความเป็นทหารในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) ท างานด้วยความละเอียด รอบคอบ มุ่งม่ัน และเชื่อมั่นในตนเอง 
(4) มีความรู้พื้นฐานด้านการทหารของไทย และการใช้อาวุธ ยุทโธปกรณ์ 
(5) มีความเข้มแข็ง อดทน และความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย และจิตใจ 
(6) มีความสามัคคี ความรับผิดชอบต่อตนเอง หมู่คณะ และประเทศชาติ 
(7) มีความสามารถปฏิบัติการทางยุทธวิธีเบื้องต้น 

3) ด้านการปกครอง 
(1) มีความเข้าใจเรื่องระเบียบข้อบังคับทหารเรือ 
(2) สามารถใช้ข้อบังคับในการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและ

ถูกต้อง 
(3) ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามระเบียบข้อบังคับอย่างมีระเบียบ เคร่งครัดตามหลักการ 

และหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง 
4) ด้านการข่าว 

(1) มีความเข้าใจงานด้านการข่าว และการต่อต้านข่าวกรอง 
(2) สามารถท างานด้านการข่าว เขียนรายงานข่าวสาร และรักษาความลับของ

ทางราชการได้ 
3) เห็นคุณค่าของงานด้านการข่าว 

5) ด้านผู้น าทางทหาร 
(1) มีความรู้ทางด้านการเป็นผู้น าทางทหาร 14 ประการ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความรู้ 

ความกล้าหาญ ความเด็ดขาด ความไว้วางใจ ความคิดริเริ่ม กาลเทศะ ความยุติธรรม ความกระตือรือร้น 
ลักษณะท่าทาง ความอดทน ความไม่เห็นแก่ตัว ความภักดี และวิจารณญาณ 

(2) มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการพ้ืนฐานและพฤติกรรมของมนุษย์ 
ความเชื่อและค่านิยม จิตส านึกของผู้น า จริยธรรมกับความเป็นทหารอาชีพ การพัฒนาตนเอง
ให้มีความสามารถน าหน่วย ธรรมะในการครองใจคน และเครื่องชี้ความเป็นผู้น าทหาร 

(3) มีความสามารถเป็นผู้น าหน่วยทหารขนาดเล็กระดับหมู่ปืนเล็กได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
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6) ด้านการเรือ 
(1) มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเรือเล็ก การเรือใหญ่ และอุปกรณ์เครื่องมือ

เครื่องใช้ภายในเรือ 
(2) สามารถปฏิบัติงานในเรือเล็ก เรือใหญ่ พร้อมทั้งใช้และบ ารุงรักษาอุปกรณ์

เครื่องมือเครื่องใช้ภายในเรือได้ 
(3) มีวินัยในการท างานในเรือ ด้วยความเรียบร้อย และปลอดภัย 

7) มีความรู้พ้ืนฐานด้านการปูองกันความเสียหาย 
8) มีความรู้เกี่ยวกับทหารราบเบื้องต้น ได้แก่ การใช้อาวุธประจ ากาย บุคคลท่ามือเปล่า 

บุคคลท่าอาวุธ 
9) สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เสริมสร้างบุคลิกภาพ สมรรถภาพทั้งทางร่างกาย 

จิตใจ ให้มีความเป็นทหาร 
10) มีความรู้พ้ืนฐานด้านสงครามไซเบอร์ โดยเข้าใจหลักการพื้นฐานสงครามที่ใช้

เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (network centric warfare: NCW) และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ
สถานการณ์กับภัยคุกคามตามนโยบายและมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ของหน่วยเหนือ เพ่ือรับทราบและ
ปฏิบัติตามแนวทางปูองกันภัยคุกคามเบื้องต้น และรู้จักการใช้เครื่องมือการปูองกันภัยคุกคามตามหน่วย
ที่รับผิดชอบก าหนด โดยเน้นการปูองกันเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (computer network defence: CND) 

2.1.3 สมรรถนะวิชาชีพ นักเรียนจ่าทหารเรือที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาที่เรียน จะต้องมีสมรรถนะ
ทางทหารโดยสามารถอธิบายเป็นรายด้านดังต่อไปนี้ 

1) มีความรู้ในวิชาชีพพ้ืนฐาน เช่น ความรู้ในด้านการปูองกันความเสียหาย การดับเพลิง 
เป็นต้น 

2) มีความรู้ในวิชาชีพสายวิทยาการ เช่น การเดินเรือ การเข็มทิศ การอาวุธใต้น้ า 
3) มีความสามารถและทักษะที่จ าเป็น เช่น การใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องเพ่ือปฏิบัติงานได้ 
4) มีกิจนิสัยและเจตคติต่อการปฏิบัติงาน 

จากการที่ได้ก าหนดมาตรฐานผู้ส าเร็จหลักสูตรนักเรียนจ่าทหารเรือ  ออกเป็น 3 ด้าน 
ที่ส าคัญ ได้แก่ 1) ด้านสมรรถนะทั่วไป 2) ด้านสมรรถนะทางทหาร และ 3) ด้านสมรรถนะวิชาชีพ 
โดยได้ก าหนดให้นักเรียนจ่าทหารเรือมีความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร คอมพิวเตอร์ และน าความรู้มาประยุกต์ในวิชาชีพ เพ่ือเป็นเครื่องมือต่อการ
แสวงหาความรู้ และการศึกษา ค้นคว้า วิทยาการ ส าหรับวิชาชีพแต่ละสาขาต่อไป ซึ่งแต่ละสาขาวิชาชีพ
จะมแีตกต่างในรายละเอียดของเนื้อหาวิชาเรียนที่บรรจุในโครงสร้างหลักสูตรในโรงเรียนทั้ง 7 แห่ง คือ
โรงเรียนชุมพลทหารเรือจะเรียนรู้เกี่ยวกับการเรือ การท างานในเรือ และความเป็นชาวเรือ โรงเรียน
การขนส่งทหารเรือเป็นโรงเรียนที่เน้นเกี่ยวกับการขนส่ง พาหนะ และการดูแลรักษารถยนต์และเรือเล็ก 
โรงเรียนอิเลคทรอนิคส์ เรียนรู้เกี่ยวข้องกับสัญญาณไฟฟูา สัญญาณอิเลคทรอนิคส์ ตลอดจนอาวุธ
ยุทโธปกรณ์สมัยใหม่ที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนสื่อสารเทคโนโลยีและสารสนเทศ มีความรู้เกี่ยวข้องกับ
การสื่อสาร ข้อมูลและข่าวสารในระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ และอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์เบื้องต้น 
โรงเรียนพลาธิการ มีการเรียนรู้เกี่ยวกับการพัสดุ การบริการจัดเลี้ยง การสหโภชน์หรือหลักโภชนาการ 
โรงเรียนนาวิกเวชกิจ มีการเรียนรู้เกี่ยวกับบริการทางการแพทย์กับก าลังพลที่ได้รับบาดเจ็บ หรือผู้ปุวยฉุกเฉิน 
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โดนเน้นการปฏิบัติการแพทย์ในการรบเป็นส่วนใหญ่ และโรงเรียนทหารนาวิกโยธิน มีการเรียนรู้เกี่ยวกับ
การรบของทหารราบ เช่น กลยุทธ์ในการรบของทหารราบ การใช้อาวุธประจ ากาย เป็นต้น การก าหนดให้
นักเรียนจ่าทหารเรือได้เรียนรู้ในเนื้อหาวิชาที่เรียนที่มีความแตกต่างตามสาขาวิชาชีพที่ต่างกัน ซึ่งเมื่อ
ส าเร็จจากการศึกษาแล้วจะได้น าไปใช้ปฏิบัติในสาขาการท างานของตนเอง แต่ยังมีการเรียนรู้ของ
นักเรียนจ่าทหารเรือที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การเรียนรู้ภาษาอังกฤษจะเห็นได้ว่าโรงเรียน
จ่าทหารเรือทุกแห่ง ได้ให้ความส าคัญต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนจ่า จึงได้ก าหนดวิชา
ภาษาอังกฤษเป็นวิชาสามัญทั่วไป ให้นักเรียนจ่า ได้ศึกษาจ านวน 4 รายวิชา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ 1 
ภาษาอังกฤษ 2 ภาษาอังกฤษ 3 และ ภาษาอังกฤษ 4 โดยก าหนดให้วิชาภาษาอังกฤษ 1 และ 2 
ส าหรับนักเรียนจ่าทหารเรือชั้นปีที่ 1 ส่วนวิชาภาษาอังกฤษ 3 และ 4 นั้นได้ก าหนดให้นักเรียน
จ่าทหารเรือชั้นปีที่ 2 ศึกษา ซึ่งเนื้อหาวิชาเรียนของวิชาภาษาอังกฤษ 1 และ 2 มีความคล้ายคลึงกัน
ทุกโรงเรียน จะเก่ียวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทั่วไป ส่วนวิชาภาษาอังกฤษ 3 และ 4 
จะมีความแตกต่างในเนื้อหาบ้าง ตามสาขาวิชาชีพที่ต้องปฏิบัติงาน เช่น โรงเรียนนาวิกเวชกิจ 
ก าหนดให้วิชาภาษาอังกฤษส าหรับเจ้าหน้าที่พยาบาล ที่เน้นภาษาอังกฤษที่นักเรียนใช้เพื่อสื่อสาร
กับแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ให้การรักษาพยาบาล
ผู้ปุวย โรงเรียนอิเลคทรอนิกส์ และโรงเรียนสื่อสารเทคโนโลยีและสารสนเทศ ก าหนดให้มีวิชา
ภาษาอังกฤษส าหรับเครื่องมือสื่อสารอิเลคทรอนิกส์ ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษที่นักเรียนจ่าใช้ในการสื่อสาร
ระหว่างเจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชา ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอาวุธในเรือหรือบนบกได้อย่างถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพ โรงเรียนพลาธิการก าหนดให้มีภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานจัดเลี้ยง การโภชนาการ 
ให้กับนักเรียนจ่า ใช้ปฏิบัติหน้าที่ด้านบริการอาหาร เครื่องแบบ เสื้อผ้าส าหรับการฝึกต่างๆ โรงเรียน
ชุมพลทหารเรือได้ก าหนดให้มีวิชาภาษาอังกฤษส าหรับช่างเครื่องบิน เนื้อหาเกี่ยวข้องกับการดูแล
รักษาเครื่องบิน ส าหรับนักเรียนจ่าชั้นปีที่ 2 เหล่าช่างเครื่องบิน เป็นต้น และยังได้ก าหนดค าอธิบายรายวิชา 
มาตรฐานรายวิชา และจุดประสงค์รายวิชา ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
การน าไปใช้ในการปฏิบัติในงานอาชีพของนักเรียนจ่า ดังต่อไปนี้ 

วิชาภาษาอังกฤษ 1 
ค าอธิบาย 

ศึกษา ฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน เขียน เรื่องราวเนื้อหา สนทนาเรื่องเกี่ยวข้องกับการสอบถาม
ขั้นต้น และการรู้จักกัน การใช้ภาษาอังกฤษและท่าทางสื่อสารได้อย่างถูกต้อง ตามมารยาทสังคม เหมาะสม
กับกาลเทศะ การใช้ไวยากรณ์ การใช้ประโยค การเขียนแบบฟอร์ม และการเขียน outline 

มาตรฐาน 
1) สนทนาโต้ตอบ ในสถานการณ์การสอบถามขั้นต้น และการรู้จักกัน 
2) กล่าวและโต้ตอบรับการทักทาย การกล่าวลา ขอบคุณ และขอโทษ พูดแทรก พูดเพ่ือขอ

ความกระจ่าง และขอให้พูดซ้ า เลือกใช้ศัพท์ ส านวน เลือกใช้ภาษาท่าทางที่เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 
3) สามารถฟังและสรุปใจความส าคัญ สนทนาสอบถามขั้นต้น อ่านเพ่ือหาข้อมูลและ

เขียนรวมประโยคความเดียว ให้เป็นประโยคความรวม โดยใช้กลยุทธ์ในการฟังและอ่านที่เหมาะสม
กับบริบท 
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4) สามารถใช้ไวยากรณ์ในการเล่าขั้นตอนการวางแผน การคาดการณ และการแสดงอารมณ์ 
ความรู้สึก การใช้ค า preposition (บุพบท) ระบุสถานที่ การใช้ประโยคแสดงอนาคต 

จุดประสงค์ 
1) เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการสอบถามขั้นต้น 

และการรู้จักกัน 
2) เพ่ือให้สามารถใช้กลยุทธ์ในการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 
3) เพ่ือเห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้และเข้าสังคม 

รายวิชาภาษาอังกฤษ 2 
ค าอธิบาย 
ศึกษา ฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน เขียน เรื่องราวเนื้อหา สนทนาเรื่องเกี่ยวข้องกับการขอร้อง 

ครอบครัว สภาพอากาศ และอาชีพการท างาน การใช้ภาษาอังกฤษและท่าทางสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 
ตามมารยาทสังคม เหมาะสมกับกาลเทศะ การใช้ไวยากรณ์ การใช้ประโยค การพูด small talk และ
การเขียน paragraph 

มาตรฐาน 
1) สนทนาโต้ตอบ ในสถานการณ์การเกี่ยวกับการขอร้อง ครอบครัว สภาพอากาศ และ

อาชีพการท างาน 
2) กล่าวและโต้ตอบรับการการขอร้อง ครอบครัว สภาพอากาศ และอาชีพการท างาน 

เลือกใช้ศัพท์ ส านวน เลือกใช้ภาษาท่าทางท่ีเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 
3) การหา topic (หัวเรื่องหรือชื่อเรื่อง) และ main idea (ใจความส าคัญ) และสรุปเรื่อง 

เขียน outline (โครงเรื่อง) เขียนรวมสองประโยคเป็นประโยคเดียวโดยใช้กลยุทธ์ในการฟังและอ่าน
ทีเ่หมาะสมกับบริบท 

4) สามารถใช้ไวยากรณ์ในเรื่องการใช้ gerund (ค ากริยาเติม ing) เป็นกรรม ใช้โครงสร้าง
ประโยคขอร้อง โครงสร้างน าค าพูดของผู้อ่ืน มาเล่าต่อ ใช้ be able to แสดงความสามารถ การใช้ it 
เป็นประธานรอง และใช้ how far เพ่ือสอบถามระยะทางได้ถูกต้อง 

5) สามารถฝึกการฟังเสียงเน้นพยางค์ในประโยค การพูด สอบถาม ขั้นตอนการขอร้อง 
การพูด small talk การอ่าน การหาข้อมูลจากโฆษณาที่ต้องการ การเขียน รวมประโยคความเดียว
ให้เป็นประโยคความรวม การเขียน paragraph (ย่อหน้า) 

จุดประสงค์  
1) เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการขอร้อง ครอบครัว 

สภาพอากาศ และอาชีพการท างาน 
2) เพ่ือให้สามารถใช้กลยุทธ์ในการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 
3) เพ่ือเห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้และเข้าสังคม 

วิชาภาษาอังกฤษ 3 
ค าอธิบาย 
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ศึกษา ฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน เขียน เรื่องราวเนื้อหา สนทนาเรื่องเกี่ยวข้องกับการสอบถาม
อาการเจ็บปุวย ปูายบอกทางและสัญญาณจราจร การใช้ภาษาอังกฤษและท่าทางสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 
ตามมารยาทสังคม เหมาะสมกับกาลเทศะ การใช้ไวยากรณ์ การใช้ประโยค  

มาตรฐาน 
1) สนทนาโต้ตอบ ในสถานการณ์การสอบถามอาการเจ็บปุวย ปูายบอกทางและ

สัญญาณจราจร 
2) กล่าวและตอบรับการสอบถามอาการเจ็บปุวย ปูายบอกทางและสัญญาณจราจร

เลือกใช้ศัพท์ ส านวน เลือกใช้ภาษาท่าทางท่ีเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 
3) สามารถใช้ไวยากรณ์ที่ใช้ในการถามตอบเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต 

จนถึงปัจจุบัน ระยะเวลา ค าสรรพนาม ค ากริยา (linking verbs) ค านาม ค าสรรพนาม โดยใช้กลยุทธ์
ในการฟังและอ่านที่เหมาะสมกับบริบท 

จุดประสงค์ 
1) เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการสอบถามอาการเจ็บปุวย 

ปูายบอกทางและสัญญาณจราจร 
2) เพ่ือให้สามารถใช้กลยุทธ์ในการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 
3) เพ่ือเห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้และเข้าสังคม 

วิชาภาษาอังกฤษ 4 
ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษา ฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน เขียน เรื่องราวเนื้อหา สนทนาเรื่องเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ

ของลูกค้าในงานบริการซ่อมรถ ความบันเทิงและการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร้านอาหาร ภาพยนตร์ 
และรายการโทรทัศน์ สนทนาเกี่ยวกับการขอคืนสินค้า แลกเปลี่ยนสินค้า และแสดงความคิดเห็น การใช้
ภาษาอังกฤษและท่าทางสื่อสารได้อย่างถูกต้อง ตามมารยาทสังคม เหมาะสมกับกาลเทศะ การใช้ไวยากรณ์ 
การใช้ประโยค  

มาตรฐาน 
1) สนทนาโต้ตอบ ในสถานการณ์ความพึงพอใจของลูกค้าในงานบริการซ่อมรถ 

ความบันเทิงและการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร้านอาหาร ภาพยนตร์ และรายการโทรทัศน์ สนทนา
เกี่ยวกับการขอคืนสินค้า แลกเปลี่ยนสินค้า และ แสดงความคิดเห็น 

2) กล่าวและตอบรับ ความพึงพอใจของลูกค้าในงานบริการซ่อมรถ ความบันเทิง
และการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร้านอาหาร ภาพยนตร์ และรายการโทรทัศน์ สนทนาเกี่ยวกับ
การขอคืนสินค้า แลกเปลี่ยนสินค้า และแสดงความคิดเห็น โดยเลือกใช้ศัพท์ ส านวน เลือกใช้ภาษา
ท่าทางที่เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ 

3) สามารถใช้ไวยากรณ์ในการถามตอบ เกี่ยวกับการใช้ค าคุณศัพท์ วลีที่บอก
จุดประสงค์ในการท าสิ่งต่างๆ บอกความสามารถในการกระท าสิ่งต่างๆ ในอดีต การน าค าพูดของผู้อ่ืน
มาเล่าต่อ ฟังค าศัพท์จับใจความ ตอบค าถาม สรุปใจความส าคัญ เขียน paragraph ตามค าบอก 
เขียนรูปประโยค โดยใช้กลยุทธ์ในการฟังและอ่านที่เหมาะสมกับบริบท 
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จุดประสงค์  
1) เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการบริการต่างๆ 
2) เพ่ือให้สามารถใช้กลยุทธ์ในการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 
3) เพ่ือเห็นประโยชน์ของการรู้ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้และเข้าสังคม 

ดังนั้นการก าหนดเนื้อหาวิชาเรียนในโครงสร้างหลักสูตรนักเรียนจ่าอาจมีความแตกต่างกัน
ไปตามรายละเอียดของงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโรงเรียนจ่าทหารเรือแต่ละแห่ง สามารถปรับเนื้อหาวิชา
ที่อยู่ในกรอบของเนื้อหาที่ก าหนดไว้ และมีความเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพของนักเรียนจ่าที่ศึกษาอยู่
ในโรงเรียนนั้นๆ ได้ตามการอนุมัติของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เพื่อให้นักเรียนจ่าน าไปศึกษา 
และใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่เมื่อส าเร็จการศึกษา การเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงนับเป็นสิ่งที่จ าเป็น
และส าคัญที่กองทัพเรือได้เล็งเห็น และให้ความส าคัญต่อการพัฒนาก าลังพล ซึ่งท าให้เกิดการเรียนรู้
ในวิชาชีพต่างๆ ออกไปอย่างกว้างขวาง และเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ปฏิบัติงานของนักเรียน
จ่าทหารเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับคุณภาพของผู้เรียนตามหลักสูตร 
 
2.2 การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
 

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าค าศัพท์มีบทบาทส าคัญในการเรียน การเข้าใจภาษา ตลอดจน
การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การเข้าใจภาษาต่างๆ การสื่อสารที่มีความหมาย ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ
ภาษาพูด หรือภาษาเขียน คงไม่อาจเกิดขึ้นได้หากปราศจากความรู้ด้านค าศัพท์ ดังนั้นการเรียนรู้ค าศัพท์
ผู้เรียนภาษาควรจะมีเปูาหมายว่าท าไมต้องเรียนรู้ค าศัพท์ และจะมีวิธีการไดบ้างในการเรียนรู้ค าศัพท์ 
ทั้งนี้เพ่ือให้เข้าใจภาษาและเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 
2553, หน้า 86)             

2.2.1 ความหมายของค าศัพท์  
ความหมายของค าศัพท์มีผู้ให้ความหมายของค าศัพท์ไว้ต่างๆ กัน ดังนี้ 
มอริส (Morris, 1982, p. 634) ได้ให้ความหมายว่า ค าศัพท์คือ ค าทุกค าในภาษาที่ถูกใช้และ

เป็นที่เข้าใจในเฉพาะบุคคล วงสังคม วงการอาชีพ เชื้อชาติ หรือโดยทั่วไป ค าศัพท์อาจได้แก่ รายการ ค า
หรือวลี ที่ถูกจัดเรียงตามระบบการเรียงอักษรพร้อมกับการอธิบายความหมายแปลหรือยกตัวอย่าง
ประกอบ ส่วน วิลคินส์ (Wilkins, 1982, p. 111) ได้ให้ค านิยามของค าศัพท์ว่า ค าศัพท์ไม่ใช่มีเพียงแต่
ค านาม ค ากริยา และค าคุณศัพท์ของภาษาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงข้อมูลทุกๆ อย่างที่ค าศัพท์ค านั้น
ส่งผ่านและถ่ายทอดออกไป และสมปอง หลอมประโคน (2544, หน้า 50) ได้กล่าวถึงค าศัพท์
ว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญของภาษาทุกภาษาเป็นปัจจัยหลักที่จะบ่งบอกว่าบุคคลผู้นั้นสามารถ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดค าศัพท์จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ทุกคนต้องเรียนรู้และเพ่ิมพูนอยู่เสมอ
เพ่ือให้ประสบความส าเร็จในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ จากความส าคัญของค าศัพท์ท าให้มีการศึกษา
เกี่ยวกับค าศัพท์และลักษณะของค าศัพท์อย่างกว้างขวางซึ่งมีผู้ให้ความหมายค าศัพท์ไว้ต่างๆ กันดังนี ้

ปรียา อุนรัตน์ (2546, หน้า 23) ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า ค าศัพท์ เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ
ของภาษา ซึ่งเป็นเครื่องมือสื่อความหมาย ค าศัพท์และความหมายของค าศัพท์จึงเป็นสิ่งส าคัญ
ในการถ่ายทอดความหมายจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่งท านองเดียวกับ พรสวรรค์ สีปูอ (2550, 
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หน้า 128) กล่าวว่าค าศัพท์คือหน่วยเสียงหลายๆ หน่วยเสียงมารวมกันเป็นข้อมูลที่รวบรวมความหมาย
และการออกเสียงของค าที่ใช้ในการสื่อสาร ค าศัพท์ค าหนึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 2 ประการ คือ รูปค า 
(form) และความหมาย (meaning)  

รชิาร์ด (Richard, 1985, p. 119) ได้ให้ค าจ ากัดความของค าศัพท์ไว้ว่าค าทั้งหมดซึ่งเป็นได้
ทั้งค าโดดค าผสมและส านวนต่างๆ ที่ปรากฏในภาษาถือเป็นการสื่อน าความหมายที่มิใช่เป็นเพียงแต่
ค านามค ากริยาหรือค าคุณศัพท์เท่านั้นแต่หมายรวมถึงทุกอย่างที่ถูกถ่ายทอดออกมาได้มาจากค าศัพท์ 
สอดคล้องกับ เกรนส์ และเรดแมน (Gairns & Redman, 1986, p. 63) ที่ได้ให้นิยามของการเรียนรู้
ความหมายของค าศัพท์คือการเรียนรู้ความหมายของค าศัพท์ของผู้เรียนเพ่ือที่จะสามารถอ่านออกเสียง
สะกดค าได้ถูกต้องรู้จักค าศัพท์นั้นเมื่อได้ฟังหรืออ่านระลึกได้เมื่อต้องใช้ใช้ไ ด้ถูกหลักไวยากรณ์
การพิจารณาว่าผู้เรียนควรจะมีความสามารถในระดับใดนั้นจะขึ้นอยู่กับปัจจัยข้างต้นและขึ้นอยู่กับ
การพิจารณาชนิดของค าศัพท์ระดับชั้นของผู้เรียนและระดับความสามารถของผู้เรียนด้วย 

สรุปได้ว่า ค าศัพท์ หมายถึง การประสมเสียงให้เป็นค าเพ่ือให้การสื่อความหมายได้ และ
สามารถสื่อสารด้วยลักษณะอาการต่างๆ ซึ่งในหนึ่งค าอาจมีหลายความหมายและสามารถใช้เป็นตัวแทน
ในการสื่อความหมาย ถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเข้าใจระหว่างบุคคล หรือเฉพาะบุคคล หรือ
บุคคลกลุ่มอื่นๆ ได้ 

2.2.2 ความส าคัญของค าศัพท์  
ค าศัพท์ถือเป็นองค์ประกอบส าคัญทีสุ่ด และเป็นสิ่งแรกที่ภาษาศาสตร์ประยุกต์ได้ให้ความสนใจ 

(Richards,J.,& Rogers, T.S., 2001) การมีความรู้ทางค าศัพท์ในจ านวนที่ไม่มากพอ จะท าให้ไม่สามารถ
ใช้ภาษาได้ถูกต้องและสละสลวย (Burton, S.H., 1982) ในการที่ผู้เรียนจะเรียนรู้ภาษาใดภาษาหนึ่ง
มีความจ าเป็นต้องเข้าใจความของค าศัพท์ของภาษานั้นเป็นอันดับแรก ซึ่งนักการศึกษาหลายท่าน
ได้กล่าวถึงความส าคัญของค าศัพท์ ซึ่งพอสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

นฤทัย ทองเที่ยง (2549) และสเตกลิทซ์ (Steiglitz, 1983, p. 8) ได้ให้ความเห็นสอดคล้อง
กันในเรื่องความส าคัญค าศัพท์ว่าเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการถ่ายทอดความคิดและความรู้ในการเรียน
ภาษาใหม่และเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของความเข้าใจในกลุ่มผู้เรียนอีกทั้งค าและแนวความคิดของ
ค าศัพท์ควรจะต้องสอนควบคู่กันไปเสมอ ส่วน เทย์เลอร์ (Taylor, 1996, p. 1) ได้กล่าวว่า ค าศัพท์เป็นสิ่ง
ที่มนุษย์ใช้เพ่ือสื่อความหมาย ความรู้สึก ความต้องการ หรือความรู้ต่างๆ ในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
การมีความรู้และความสามารถในการใช้ค าศัพท์ของบุคคลหนึ่ง ถือเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่า บุคคลนั้นสามารถ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงได ค าศัพท์จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ทุกคนจ าเป็นต้องเรียนรู้และเพ่ิมพูน
อยู่เสมอ เพ่ือให้ประสบความส าเร็จในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่ง แฮมมอน (Hamon, 1998, p. 518) 
ได้กล่าวถึงความส าคัญของค าศัพท์ที่มีต่อทักษะการอ่านไว้ว่าผู้เรียนที่มีความรู้ด้านค าศัพท์มาก  
จะเป็นผู้ที่มีความสามารถด้านการอ่านมากกว่าผู้เรียนที่มีความรู้ด้านค าศัพท์ในวงจ ากัด 

แม็คคาร์ธี โอเต็ล และชอว์ (McCarthy, O’Dell & Shaw, 2008, pp. 2-15) และพิตรวัลย์ 
โกวิทวที (2540, หน้า 17-26) ได้กล่าวไว้สอดคล้องกันถึงความส าคัญของค าศัพท์ว่า ความรู้ด้านค าศัพท์
เป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยในด้านการอ่าน เพราะท าให้ผู้อ่าน ได้เข้าใจ รับรู้ข้อมูล ข่าวสารจากต ารา 
ได้ดียิ่งขึ้น เป็นพ้ืนฐานในการที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการสื่อสารทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสอน
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ภาษาเพ่ือการสื่อความหมาย ความรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์ของภาษา คือ ความรู้เกี่ยวกับระบบเสียงค าศัพท์
เป็นความรู้พื้นฐานที่จะสามารถน าไปใช้เพ่ือสื่อความหมายได้ถูกต้องและสอดคล้องกับความต้องการ 

ความรู้ด้านค าศัพท์นอกจากจะเป็นส่วนประกอบส าคัญที่ผู้เรียนขาดไม่ได้ส าหรับน าไปใช้
เพ่ือสื่อสารแล้ว ยังมีความส าคัญต่อการท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอีกด้วย (Wiriyachitra, 1986) ในท านอง
เดียวกัน แมคคาร์ที (Mccarthy, 1997) ได้กล่าวถึงความส าคัญของค าศัพท์ว่าความรู้ด้านค าศัพท์
เป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งช่วยในด้านการอ่านเพราะท าให้ผู้อ่านเข้าใจและรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ดี
ยิ่งขึ้น ทอร์นบอรี่ (Thornbury, 2003, p. 98) กล่าวว่าความรู้ด้านค าศัพท์เป็นเรื่องใหญ่และส าคัญมาก
ที่ผู้เรียนต้องตระหนัก เพราะหนึ่งในเปูาหมายของการเรียนรู้ภาษาก็คือ การที่ผู้เรียนสามารถน าค าศัพท์
ไปใช้ในการสนทนาได้ 

สรุปได้ว่า ค าศัพท์เป็นเครื่องมืออันส าคัญในการถ่ายทอดความคิดและความรู้ และยังเป็น
องค์ประกอบเบื้องต้น ในการเรียนรู้ภาษาทุกภาษา เพราะการรู้ค าศัพท์ช่ วยให้สื่อความหมายได้ดี 
นอกจากนั้น ความรู้ทางด้านค าศัพท์ยังเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนา ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียน ได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย นับเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ขาดไม่ได้ ส าหรับการเรียนรู้ภาษา 
ดังนั้นหากผู้เรียนมีความรู้ด้านค าศัพท์อย่างเพียงพอ จะท าให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะทางภาษา
ด้านอื่นๆ และจะส่งผลให้สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้เป็นอย่างด ี

2.2.3 ความส าคัญของค าศัพท์ในการเรียนภาษา 
ในการเรียนภาษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนภาษาต่างประเทศนั้น การเรียนรู้ค าศัพท์

ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญมาก ซึ่งความส าเร็จในการเรียนภาษาส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้
องค์ประกอบของภาษา ซึ่งมีองค์ประกอบทั้งสิ้น 3 ประการ ดังนี้ เสียง โครงสร้างไวยากรณ์ และค าศัพท์ 
ทั้งสามองค์ประกอบช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจเรื่องที่ผู้อ่ืนพูด และสามารถสื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ 
(อรสา ยิ่งยง, 2551, หน้า 21) ดังนั้นค าศัพท์จึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งในการเรียนภาษา ดังที่นักการศึกษา
และนักวิจัยหลายท่านได้กล่าวถึงความส าคัญของค าศัพท์ในการเรียนภาษา ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

กูลเด็น เนชั่น และรีด (Goulden Nation & Read, 1990, p. 347) กล่าวว่า เจ้าของภาษา
จะเพ่ิมจ านวนค าศัพท์ประมาณตระกูลค าศัพท์ 1,000 ตระกูลค าศัพท์ทุกๆ หนึ่งปี และภายใน 5 ปี  
จะมี 4,000-5,000 ตระกูลค าศัพท์ นอกจากนี้ นักศึกษาระดับอุดมศึกษาควรมีจ านวนค าศัพท์
ประมาณตระกูลค าศัพท์ 20,000 ตระกูลค าศัพท์ส าหรับศึกษาต าราเรียนในระดับมหาวิทยาลัย  
สอดคล้องกับ มุยรี ศิริวรรณ (2550, หน้า 34) ที่กล่าวว่า ผู้เรียนภาษาจ าเป็นต้องมีความรู้ค าศัพท์
จ านวน 2,000 ตระกูลศัพท์ส าหรับการสนทนาเบื้องต้น จ านวน 2,000–3,000 ตระกูลศัพท์ ส าหรับ
ทักษะการพูดและการเขียน จ านวน 3,000–5,000 ตระกูลศัพท์ส าหรับการอ่านบทความต่างๆ 
จ านวน 10,000 ตระกูลศัพท์ส าหรับการอ่านต าราเรียนในระดับมหาวิทยาลัย และจ านวน 15,000 – 
20,000 ตระกูลศัพท์ซึ่งเทียบเท่ากับเจ้าของภาษา อีกทั้งยังสอดคล้องกับ กระทรวงศึกษาธิการ  
(2551, หน้า 222-227) ที่ได้ระบุว่า คุณภาพของผู้เรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ต้องมีทักษะการใช้
ภาษาต่างประเทศ ภายในวงค าศัพท์ประมาณ 300-450 ค า (ค าศัพท์ที่เป็นรูปธรรม) ผู้เรียนที่จบชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ภายในวงค าศัพท์ประมาณ 1,050 – 1,200 ค า (ค าศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม) 
ผู้ที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภายในวงศัพท์ประมาณ 2,100 - 2,250 (ค าศัพท์ที่เป็นนามธรรมมากขึ้น) 
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และส าหรับผู้เรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภายในวงค าศัพท์ประมาณ 3,600 – 37,50 ค า (ค าศัพท์
ที่มีระดับการใช้แตกต่างกัน) 

ฮวง (Huang, pp. 7-9) กล่าวไว้ว่า ค าศัพท์เป็นสิ่งส าคัญในการเรียนภาษาต่างประเทศ 
ซึ่งถ้าผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ในภาษาใหม่ไม่ เพียงพอ ผู้เรียนจะประสบปัญหาในการสื่อ
ความหมายและความต้องการของตนเองในการใช้ภาษาต่างประเทศ และไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่ได้ฟัง 
ได้อ่านที่น าเสนอเป็นภาษาต่างประเทศ ท าให้ไม่ประสบผลส าเร็จในการสื่อสาร ฉะนั้น ค าศัพท์จึงเป็น
สิ่งที่ไม่อาจละเลยได้ในกระบวนการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ส่วน ครอส (Cross, 1995, p. 5)
ได้กล่าวไว้ว่า การรู้จักค าศัพท์เป็นสิ่งส าคัญในการสื่อสาร โดยมาก วัตถุประสงค์ในการสอน  คือ 
ช่วยให้ผู้เรียนนั้น ได้รับค าศัพท์ที่มีประโยชน์มากทีสุด ซึ่งในบทเรียนทุกบทจ าเป็นต้องมีการเสนอ
ค าศัพท์ใหม่ๆ และฝึกใช้ค าศัพท์เหล่านั้นด้วย เพื่อให้เข้าใจความหมายและสามารถน าไปใช้ได้  
ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับ นูนัน (Nunan, 2000, p. 117) ที่กล่าวว่า การส่งเสริมด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ก็ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาแนวคิดการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร โดยขั้นตอนของการสอน
นั้นแสดงให้เห็นว่าการเริ่มเรียนและการใช้ภาษาที่สองควรเริ่มต้นด้วยค าศัพท์มากกว่าไวยากรณ์ 
สอดคล้องกับ ชมิตต์ (Schmitt, 2007, p. 143) ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า หากมีความรู้เรื่องค าศัพท์ในต าราเรียน
หรือในการสนทนาแล้ว จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจความหมายในการสื่อสารนั้นได้ดียิ่งขึ้น  อีกทั้ง 
สมุทร เซ็นเชาวนิช (2549, หน้า 15) ได้เสนอไว้ว่า อุปสรรคที่ส าคัญของนักศึกษาไทยเวลาอ่านภาษาอังกฤษ
คือ อ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจความหมายของค าศัพท์ที่ปรากฏในข้อความที่ก าลังอ่าน ท าให้เกิดความรู้สึก
น่าเบื่อหน่าย จากปัญหาดังกล่าว ถือได้ว่าค าศัพท์เป็นสิ่งส าคัญส าหรับการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 

สรุปได้ว่า ค าศัพท์ เป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญในการเรียนรู้ภาษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียน
ภาษาต่างประเทศ ซึ่งผู้เรียนจ าเป็นต้องได้รับการสอนเป็นอันดับแรกๆ เพ่ือช่วยให้การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และค าศัพท์ยังเป็นองค์ประกอบที่จ าเป็นเพ่ือการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ทางภาษาทั้ง 4 ด้าน คือ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 

2.2.4 ประเภทของค าศัพท์ 
ในการแบ่งประเภทของค าศัพท์ ริชาร์ด (Richards, 1976, pp. 52-61) ได้กล่าวถึง

ประเภทของค าศัพท์ไว้ว่าถ้าจะแบ่งค าศัพท์ตามระดับของนักเรียนแล้วแบ่งได้ 2 ประเภท คือ ค าศัพท์
ที่เรียนเพื่อใช้ (active vocabulary) และค าศัพท์ที่เรียนเพื่อรู้ (passive vocabulary) 

1) ค าศัพท์ที่เรียนเพ่ือใช้หมายถึงค าศัพท์ระดับหนึ่งที่นักเรียนมักพบและใช้เป็นประจ า
ในชีวิตประจ าวันทั้งในการพูดการฟังการอ่านและการเขียนดังนั้นการสอนค าศัพท์ประเภทนี้จึงต้องสอน
ให้นักเรียนสามารถน าค าศัพท์ที่เรียนแล้วไปใช้ได้จริงๆ 

2) ค าศัพท์ที่เรียนเพ่ือรู้หมายถึงค าศัพท์ระดับหนึ่งที่นักเรียนมักพบน้อยและน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันน้อยดังนั้นการสอนค าศัพท์ประเภทนี้เพียงสอนให้ผู้เรียนรู้ความหมายก็พอ
ไมจ่ าเป็นต้องฝึกเหมือนกับค าศัพท์ที่เรียนเพื่อใช้เพราะนักเรียนในระดับนั้นยังไม่จ าเป็นต้องใช้ค าศัพท์
เหล่านี้ 

เอลลิส (Ellis, 1994, pp. 60-68) ได้แบ่งประเภทการเรียนรู้ค าศัพท์ออกเป็น 2 ประเภท
คือ การเรียนรู้โดยชัดแจ้ง (explicit learning) ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนรู้ตัวว่าตนเองก าลังเรียน
ค าศัพท์อยู่โดยการค้นหาความหมายสร้างและทดสอบองค์ความรู้เรียนรู้ตามกฎที่ครูเป็นผู้บอก
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เช่น การพัฒนาค าศัพท์โดยการท่องจ าการเชื่อมโยงค าศัพท์กับความหมายในขณะที่การเรียนรู้โดยนัย 
(implicit learning) เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนไม่รู้ตัวว่าตนเองก าลังเรียนค าศัพท์อยู่แต่เป็นการซึมซับ
ความรู้อย่างเป็นธรรมชาติจากประสบการณ์รอบตัวเช่นการเรียนรู้หน่วยเสียงการออกเสียงค าใหม่
โดยการได้ยินหรือได้ฟังโดยตรงซึ่งจะเห็นได้ชัดในเด็กเล็กที่เรียนรู้ภาษาของตนจากประเภทของ
ค าศัพท์ข้างต้นนั้น 

นักวิชาการ นักภาษาศาสตร์ และนักวิจัยจ านวนมาก ได้แบ่งประเภทของค าศัพท์โดยใช้เกณฑ์
การพิจารณาแตกต่างกันออกไปที่ส าคัญ คือ การแบ่งประเภทค าศัพท์ตามจุดประสงค์การใช้ค าตามแนวคิด
ของ แฮทซ์ และบราวน์ (Hatch & Brown, 1995) การแบ่งประเภทค าศัพท์ตามลักษณะการน าไปใช้
ของผู้เรียนตามแนวคิดของ เซสแนน (Sesnan, 1997) และการแบ่งประเภทค าศัพท์ตามแนวคิดของ 
เนชั่น (Nation, 2005) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

แฮทช์ และบราวน์ (Hatch & Brown, 1995, p. 370) ได้แบ่งค าศัพท์ออกเป็น 2 ประเภท
ตามจุดประสงค์การใช้ค า ดังนี้ 

1) ค าศัพท์ที่ใช้เพ่ือรับสาร (receptive vocabulary) คือค าศัพท์ที่ใช้เพ่ือการเรียนรู้ 
ซึ่งเป็นค าศัพท์ที่ผู้เรียนได้รับการฟังและการอ่าน ผู้เรียนสามารถจ าได้เมื่อค าศัพท์เหล่านั้นปรากฏ
อยู่ในบริบทแต่ไม่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ครูผู้สอน สอนเพียงให้ผู้เรียนทราบเฉพาะ
ความหมายเท่านั้น 

2) ค าศัพท์ที่ใช้เพ่ือสื่อสาร (productive vocabulary) คือค าศัพท์ที่ใช้เพ่ือการสื่อสาร
เป็นค าศัพท์ที่ผู้เรียนเข้าใจ และออกเสียงได้ สามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้องในการพูดและการเขียน 
ซึ่งผู้สอนควรฝึกฝน ให้ผู้เรียนใช้ค าศัพท์เหล่านั้น เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 เซสแนน (Sesnan, 1997, p. 57) ได้จ าแนกค าศัพท์ออกเป็น 2 ประเภท ตามลักษณะการน าไปใช้
ของผู้เรียน ดังนี้ 

1) ค าศัพท์ที่เรียนเพ่ือใช้ (active vocabulary) คือค าศัพท์ที่ผู้เรียนในระดับนั้นๆ 
ได้พบเห็นบ่อยๆ ทั้งในการฟัง พูด อ่าน และเขียน ควรจะใช้ให้เป็นและใช้ได้อย่างถูกต้อง ฉะนั้น ค าศัพท์
ประเภทนี้ ครูจะต้องฝึกฝนบ่อยๆ ซ้ าๆ จนสามารถใช้ค าในประโยคได้ทั้งในการพูด (speaking) และ
การเขียน (writing) ซึ่งถือว่าเป็นทักษะในการสื่อสาร ค าศัพท์ประเภทนี้ได้แก่ ค าศัพท์ที่เกี่ยวกับ บ้าน 
เวลา วัน เดือน ปี ฤดูกาล อากาศ อาหาร ส่วนต่างๆ ของร่างกาย เครื่องนุ่งห่ม ค าซึ่งบรรยายลักษณะ
ทางกายภาพ (physical characteristic) ได้แก่ รูปร่าง สี น้ าหนัก และรส 

2) ค าศัพท์ที่เรียนเพื่อรู้ (passive vocabulary) คือค าศัพท์ที่ผู้เรียนในระดับชั้นนั้นๆ 
ไม่ค่อยพบหรือนานๆ จะปรากฏครั้งหนึ่ง ในการฟัง การอ่าน และการสอน การสอนค าศัพท์ประเภทนี้ 
ควรจะสอนเพียงแต่ให้รู้ความหมาย (recognize) และออกเสียงได้เท่านั้น โดยไม่เน้นให้นักเรียน
น าค าศัพท์ เหล่านั้นมาใช้ในการพูดและเขียน 

สรุปได้ว่า การแบ่งประเภทของค าศัพท์ตามลักษณะของค านั้น ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และ
เกณฑ์ที่ต่างกัน จะเห็นได้ว่า ค าศัพท์ที่ใช้เพื่อสื่อสารและค าศัพท์ที่เรียนเพื่อใช้นั้น มีจุดมุ่งหมาย
ที่คล้ายกัน คือ เป็นค าศัพท์ใช้เพ่ือการสื่อความรู้สึกนึกคิดและถ่ายทอดความหมายให้แก่ผู้ อ่ืน
นอกจากนี้ การแบ่งประเภทค าศัพท์ยังขึ้นอยู่กับระดับของผู้ใช้และลักษณะการใช้ค าศัพท์อีกด้วย  
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อาจกล่าวได้ว่าค าศัพท์แบ่งออกเป็นหลายประเภทขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่แตกต่างกันไปเช่นแบ่งตามวิธีการ
รู้ความหมายของค าศัพท์หรือตามลักษณะการน าไปใช้เป็นต้น 
  
2.3 กลวิธีการเรียนรู้และกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ 
 

2.3.1 กลวิธีการเรียนรู้   
กลวิธีการเรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียบบรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ภาษาโดยมีนักวิชาการและ

นักวิจัยหลายท่านได้ให้ความหมายของกลวิธีการเรียนรู้ไว้ดังนี้ เว็นเด็น (Wenden, 1991, p. 13) 
กล่าวว่า กลวิธีการเรียนรู้คือ การกระท าที่ผู้เรียนใช้เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ บันทึกข้อมูล เรียกใช้ข้อมูล
เมื่อต้องการ และใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพ่ือสื่อสารกับบุคคลอ่ืน นอกจากนี้  สคาร์เซลลา และอ็อกฟอร์ด 
(Scarcella & Oxford, 1992, p. 63) กล่าวไว้ว่า กลวิธีการเรียนรู้หมายถึง การปฏิบัติ ขั้นตอน หรือเทคนิค
พิเศษต่างๆ ที่ผู้เรียนใช้เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง เช่น การมองหาคู่สนทนา และการกระตุ้น
ตนเองให้แก้ปัญหาภาระงานที่ยาก เป็นต้น ชาม็อท (Chamot, 2004, p. 14) กล่าวว่า กลวิธีการเรียนรู้ 
คือ การปฏิบัติที่ผู้เรียนน ามาใช้เพ่ือให้ตนเองบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ อีกทั้ง ชูเมคเกอร์ และเด็ชเลอร์ 
(Schumaker & Deshler, 2006) ได้กล่าวไว้ว่ากลวิธีการเรียนรู้คือ วิธีการของผู้เรียนเพ่ือปฏิบัติภาระงาน
ให้ส าเร็จประกอบด้วย การคิดและการแสดงออกในขณะที่วางแผนเพ่ือด าเนินการและประเมินผล
ภาระงาน เอลลิส (Ellis, 1994, pp. 76-77) กล่าวว่า กลวิธีการเรียนรู้คือ วิธีการที่ผู้เรียนแต่ละคนพยายาม
และตั้งใจใช้ในการเรียนรู้ภาษาที่สอง ทั้งนี้ สุรีย์ จงสถาพรสิทธิ์ (2543, หน้า 29) กล่าวไว้ว่า กลวิธีการเรียนรู้
คือ วิธีการที่ผู้เรียนน ามาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ภาษา โดยวางแผนล่วงหน้าเพ่ือความรวดเร็วและ
เกิดความเพลิดเพลินในการเรียนรู้ ซึ่งวิธีการดังกล่าวยังช่วยให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูล 
และเรียกใช้ข้อมูลได้ง่ายขึ้น ในขณะที่ ลิตเติล (Little, 1991, p. 4) ได้กล่าวว่า กลวิธีการเรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดเวลาและตลอดชีวิตอีกด้วย 

สรุปได้ว่า กลวิธีการเรียนรู้ หมายถึง วิธีการและเทคนิคต่างๆ ที่ผู้เรียนแต่ละคนวางแผน
ล่วงหน้า เพ่ือน ามาใช้ให้บรรลุเปูาหมายในการเรียนรู้ภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศ และช่วยให้
กระบวนการเรียนรู้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินแก่ตัวผู้เรียนในกระบวนการเรียนรู้ 
นอกจากนี้ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทั้งในและนอกห้องเรียน 

2.3.2 ความหมายของกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ 
กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์เป็นวิธีการที่ผู้เรียนใช้แก้ปัญหาในขณะที่ก าลังเรียนรู้ค าศัพท์  

โดยมีนักวิชาการและนักวิจัยหลายท่าน ได้ให้ความหมายของกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ ดังนี้ 
ชมิตต์ (Schmitt, 1997, p. 203) นิยามความหมายของกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ว่าเป็นกระบวนการ

ที่ให้ได้มาซึ่งข้อมูล เรียกใช้ข้อมูล และใช้ข้อมูลเหล่านั้น  ส่วน รุทเม็ทส์ (Ruutmets, 2005, p. 8) 
ได้กล่าวว่า กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นประเภทหนึ่งของกลวิธีการเรียนรู้ภาษา ซึ่งเป็นวิธีการ
หรอืขั้นตอนต่างๆ ที่ใช้ในการเรียนรู้ค าศัพท์ โดยผู้เรียนใช้กลวิธีการดังกล่าวเพ่ือค้นหาความหมายของ
ค าศัพท์ จดจ าค าศัพท์ไว้ใช้ในระยะยาว เรียกใช้ค าศัพท์ได้เมื่อต้องการ และใช้ค าศัพท์ส าหรับ
การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน และซ็อคเม็น (Sókmen, 1997, p. 237) กล่าวไว้ว่า กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์
เป็นการแสดงออกขั้นพ้ืนฐานของผู้เรียน เพ่ือช่วยตัวผู้เรียนให้เรียนรู้ เข้าใจความหมาย และจดจ าค าศัพท์
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เหล่านั้นได้ นอกจากนี้ เนชั่น (Nation, 2007) กล่าวว่า กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์เป็นส่วนหนึ่งของ
กลวิธีการเรียนรู้ภาษา และคาเมรอน (Cameron, 2005, p. 92) กล่าวไว้ว่า กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของกลวิธีการเรียนรู้ภาษา ซึ่งคือการกระท าที่ผู้เรียนน ามาช่วยตนเอง เพ่ือให้เข้าใจและ
จ าจ าค าศัพท์ได้  

กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ช่วยให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้ค าศัพท์ซึ่งนักวิชาการ
และภาษาศาสตร์หลายท่านได้กล่าวถึงความส าคัญของกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ดังนี้  เอลลิส (Ellis, 
1994, p. 18) กล่าวว่า ความสามารถด้านค าศัพท์จ าเป็นต้องอาศัยการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์เพ่ือ
ช่วยในการจ าแนกค า การสะกดค า การออกเสียงค า และการเกิดร่วมกันของค า ดังนั้น ผู้เรียน
ภาษาต่างประเทศควรใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ เพ่ือช่วยให้เรียนรู้และเข้าใจความรู้ด้านค าศัพท์ของ
ภาษาเปูาหมายได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ชมิตต์ (Schmitt, 2007, p. 146) กล่าวว่า ครูผู้สอนไม่สามารถ
สอนค าศัพท์ได้ทุกค าในห้องเรียนเพราะค าศัพท์มีจ านวนมากและเวลาที่มีจ ากัด ถ้าผู้เรียนมีการใช้กลวิธี
การเรียนรู้ค าศัพท์ ก็ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ค าศัพท์ได้ด้วยตนเองทั้งในและนอกห้องเรียน  
ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีคลังค าศัพท์เพ่ิมมากข้ึนอีกด้วย 

สรุปได้ว่า กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์หมายถึง การกระท า วิธีการหรือเทคนิคต่างๆ ที่ผู้เรียนน ามาใช้
ส าหรับการค้นหาความหมายของค าศัพท์ในขณะที่ก าลังเรียนรู้ค าศัพท์ นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถ
จดจ าค าศัพท์ได้ง่ายขึ้น เรียกใช้ค าศัพท์เหล่านั้นได้เมื่อต้องการ อีกทั้งยังเป็นวิธีการที่เพ่ิมพูนความสามารถ
ทางด้านค าศัพท์ให้แก่ตัวผู้เรียน 

2.3.3 ความส าคัญของกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ 
กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ช่วยให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้ค าศัพท์ซึ่งนักภาษาศาสตร์

หลายท่านได้กล่าวถึงความส าคัญของกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ดังนี้ เอลลิส (Ellis, 1994, p. 18) กล่าวว่า 
ความสามารถด้านค าศัพท์จ าเป็นต้องอาศัยการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์เพื่อช่วยในการจ าแนก
ค า การสะกดค า การออกเสียงค า และการเกิดร่วมกันของค า ดังนั้น ผู้เรียนภาษาต่างประเทศควรใช้กลวิธี
การเรียนรู้ค าศัพท์ เพื่อช่วยให้เรียนรู้และเข้าใจความหมายค าศัพท์ของภาษาเปูาหมายได้ดียิ่งขึ้น 
อีกท้ัง ชารล์ และซาโบ (Scharle & Szabo, 2000, p. 17) กล่าวว่าวิธีการส าคัญในการเรียนรู้ค าศัพท์
คือ ผู้เรียนสามารถใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ได้ด้วยตนเอง โดยกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ช่วยให้ผู้เรียน
สามารถควบคุมการเรียนรู้และท าให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนมากขึ้น นอกจากนี้ อ็อกซ์ฟอร์ด 
และไนโกะส์ (Oxford & Nyikos, 1989, p. 291) กล่าวไว้ว่า กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ช่วยส่งเสริมให้
เป็นผู้เรียนที่สามารถเรียนรู้และก าหนดทิศทางในการเรียนได้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ ชมิตต์ 
(Schmitt, 2005, p. 137) ที่ว่า ผู้เรียนควรได้รับการแนะน าและฝึกใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ที่หลากหลาย
จากครูผู้สอน เพ่ือผู้เรียนจะได้ตัดสินใจเลือกใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ที่ตนเองถนัด โดยผู้เรียนที่มี
ความสามารถในการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ได้เป็นออย่างดี สามารถเลือกใช้กลวิธีการเรียนรู้
ค าศัพท์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่ก าลังเรียนรู้ภาษา เพ่ือช่วยให้ตนเองเรียนรู้
ค าศัพท์ได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น เรเน็ลลิ (Ranalli, 2003, p. 9) แล็ปปาแน็น และมาท์ทา (Leppänen & 
Määttä, 2009, p. 5) ได้กล่าวอย่างสอดคล้องกันว่า กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์เป็นตัวช่วยส าคัญ
ในกระบวนการเรียนรู้ค าศัพท์ เพราะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจค าศัพท์ได้เป็นจ านวนมาก โดยผู้เรียน
จ าเป็นต้องใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ช่วยในการเรียนรู้ค าศัพท์ที่ตนเองพบเห็นในชีวิตประจ าวัน  
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เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ในขณะที่เรียนรู้ภาษา ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ค าศัพท์แก่ผู้เรียน ส่วน กิดดี (Gidey, 2008, p. 8), เกรฟส์ (Graves, 
1987, p. 177) และแอทคินส์ เฮเล็ม และนูรุ (Atkins, Hailom & Nuru, 1996, p. 241) ได้กล่าวโดย
สอดคล้องกันไว้ว่า ผู้เรียนมักจะเรียนรู้ค าศัพท์ใหม่ด้วยตนเอง โดยเป็นการสนับสนุนให้ผู้เรียนน ากลวิธี
การเรียนรู้ค าศัพท์ของตนเองมาใช้เพ่ือเพ่ิมพูนคลังค าศัพท์ได้ตลอดเวลาโดยการพัฒนาคลังค าศัพท์นั้น 
ขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์อีกด้วย  

สรุปได้ว่า กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์เป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยให้ผู้เ รียนสามารถดูแล และ
จัดการกระบวนการเรียนรู้ค าศัพท์ได้ด้วยตนเอง ซึ่งผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝนการใช้กลวิธีการเรียนรู้
ค าศัพท์จากครูผู้สอน เพื่อน าไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและปรับใช้ในการเรียนรู้ค าศัพท์ให้เหมาะสม
กับผู้เรียน โดยการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ที่หลากหลาย ส่งผลต่อการพัฒนาความรู้ค าศัพท์ของ
ผู้เรียนให้มากข้ึนอีกด้วย 

2.3.4 ประเภทกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ 
นักวิจัยและนักการศึกษาหลายท่านได้จ าแนกประเภทของกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์

ที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่ กู และจอห์นสัน (Gu & Johnson, 1996; ลอสัน และฮอกเบน (Lawson & 
Hogben, 1996; เวบเบอร์ และโคเอ็น (Weaver & Cohen, 1997) ชาญณรงค์ อินทรประเสริฐ (2547) 
เนชั่น (Nation, 2005) และชมิตต์ (Schmitt, 2005) ซึ่งผู้วิจัยขอน าเสนอดังต่อไปนี้ 

1) กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ จ าแนกโดย กู และจอห์นสัน 
กู และจอห์นสัน (Gu & Johnson, 1996) ได้ส ารวจใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์

ภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับสูงชาวจีนโดยใช้แบบสอบถาม จากผลการส ารวจแบ่งประเภทกลวิธี
การเรียนรู้ค าศัพท์ออกเป็น 8 ประเภท ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

(1) ความเชื่อเกี่ยวกับการเรียนรู้ค าศัพท์ 
(2) กลวิธีควบคุมการเรียนรู้ด้านอภิปัญญา 
(3) กลวิธีการเดา 
(4) กลวิธีการใช้พจนานุกรม 
(5) ปกลวิธีการจดบันทึก 
(6) กลวิธีการจดจ า (การฝึกฝน)  
(7) กลวิธีการจดจ า (การถอดรหัส) 
(8) กลวิธีการกระตุ้นสมอง 

2) กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ จ าแนกโดย ลอสัน และฮอกเบน 
ลอสัน และฮอกเบน (Lawson & Hogben, 1996) ได้แบ่งประเภทกลวิธีการเรียนรู้

ค าศัพท์โดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากกระบวนถ่ายทอดความคิดเป็นค าพูด (think - aloud) และการสัมภาษณ ์
จากนักเกรียนมหาวิทยาลัยที่เรียนภาษาอิตาลีในประเทศออสเตรียจ านวน 15 คน โดยสามารถแบ่งประเภท
ของกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ การท าซ้ า การวิเคราะห์รูปค า การลงข้อสรุปแบบง่าย  ๆ
และการลงข้อสรุปแบบซับซ้อน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

(1) การท าซ้ า 
ก. อ่านบทความที่มีค าท่ีเกี่ยวข้อง 
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ข. ฝึกฝนแบบง่ายๆ 
ค. เขียนค าและความหมาย 
ง. ฝึกฝนเพ่ิมเติม 
จ. ทดสอบ 

(2) การวิเคราะห์รูปลักษณะเฉพาะของค า 
ก. สะกดค า 
ข. จ าแนกชนิดของค า 
ค. ส่วนเติมท้ายค า 

(3) การขยายความแบบง่าย 
ก. แปลความประโยค 
ข. ใช้บริบทหรือข้อความข้างเคียงแบบง่าย 
ค. ใช้ลักษณะค าที่คล้ายคลึงกัน 
ง. เชื่อมโยงเสียง 

(4) การขยายความเชิงซ้อน 
ก. ใช้บริบทที่ซับซ้อน 
ข. อธิบายความหมายของค า 
ค. เทคนิคช่วยจ า 

3) กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ จ าแนกโดย เวบเบอร์และโคเอ็น 
เว็บเบอร์ และโคเอ็น (Weaver & Cohen, 1997) ได้แบ่งประเภทของกลวิธีการเรียนรู้

ค าศัพท์ออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ การจ าแนกค าศัพท์ เทคนิคช่วยจ าค าส าคัญ การสร้างมโนภาพ 
เสียงสัมผัสหรือคล้องจอง การถ่ายโอนภาษา และการท าซ้ า ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

(1) การจ าแนกค าศัพท์ 
ก. จ าแนกค าศัพท์ตามความหมาย 
ข. จ าแนกค าศัพท์ตามชนิดของค า 
ค. จ าแนกค าศัพท์ตามรูปแบบภาษาท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
ง. จ าแนกค าศัพท์ตามล าดับพยัญชนะหรือหมวดหมู่ต่างๆ  

(2) การใช้เทคนิคช่วยจ าค าส าคัญ 
ก. หาค าหรือวลีในภาษาแม่ที่มีเสียงคล้ายกัน 
ข. นึกถึงภาพของค าเพ่ือเชื่อมโยงค าหรือวลีเข้ากับค าในภาษาเปูาหมาย 
ค. เลือกค าที่มีความหมายคล้ายกัน 

(3) การสร้างมโนภาพ คือ เรียนรู้ค าศัพท์โดยนึกถึงภาพของค าศัพท์ เช่น รูปถ่าย  
ตาราง กราฟ หรือภาพวาด 

(4) การใช้เสียงสัมผัสหรือคล้องจอง เช่น แต่งเพลงหรือกลอน 
(5) การถ่ายโอนภาษา คือ การใช้ความรู้เดิมของโครงสร้างในภาษาแม่ภาษาเปูาหมาย

หรือภาษาอื่นๆ 
(6) การออกเสียงซ้ า 
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ก. ออกเสียงซ้ าๆ เพ่ือพัฒนาการออกเสียงและการสะกดค า 
ข. ฝึกฝนการใช้ค าในทักษะทางภาษาทั้ง 4 

(ก) สร้างประโยคใหม่ 
(ข) แต่งเรื่องโดยใช้ค าใหม่ 
(ค) อ่านบทความที่มีค าใหม่เหล่านั้น 

ค. ใช้ค าในการสนทนาและการฟัง 
4) กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ จ าแนกโดย ชาญณรงค์ อินทรประเสริฐ 

ชาญณรงค์ อินทรประเสริฐ (2547) ได้แบ่งประเภทของกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์
จากผลการวิจัยการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ของนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์และเทคโ นโลยี 
จ านวน 133 คน ได้แก่ กลวิธีเพ่ือค้นหาความหมายของค าศัพท์ใหม่ กลวิธีเพ่ือจดจ าค าศัพท์ใหม่ และกลวิธี
เพ่ือเพ่ิมพูนค าศัพท์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

(1) กลวิธีเพ่ือค้นหาความหมายของค าศัพท์ใหม่ 
ก. ใช้พจนานุกรมไทย – อังกฤษ 
ข. ใช้พจนานุกรมอังกฤษ – ไทย 
ค. ใช้พจนานุกรมอังกฤษ – อังกฤษ 
ง. เดาความหมายจากบริบทหรือข้อความข้างเคียง 
จ. ถามความหมายจากเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
ฉ. ถามความหมายจากครูผู้สอน 
ช. ถามความหมายจากบุคคลอ่ืนนอกจากเพ่ือนร่วมชั้นเรียนและครูผู้สอน 
ซ. พิจารณารากศัพท์ ส่วนเติมหน้า และส่วนเติมท้าย 
ฌ. ใช้พจนานุกรมออนไลน์ 
ญ. ใช้พจนานุกรมอิเลคทรอนิกส์ 

(2) กลวิธีเพ่ือจดจ าค าศัพท์ใหม่ 
ก. จดจ าโดยใช้และไม่ใช้รายการค าศัพท์ 
ข. พกสมุดบันทึกค าศัพท์ 
ค. จัดกลุ่มค าท่ีมีความหมายเหมือนกันและตรงข้ามกัน 
ง. รวบรวมค าใหม่เข้ากับค าท่ีได้เรียนรู้แล้ว 
จ. สร้างประโยคโดยใช้ค าใหม่ 
ฉ. ใช้ค าใหม่ในการสนทนากับเพ่ือน 
ช. พูดภาษาไทยโดยใช้ค าที่ยืมมาจากภาษาอังกฤษ 
ซ. บันทึกค าไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ฌ. จัดท าบัตรค าแล้วติดไว้ในห้องนอน 
ญ. จดจ าค าเป็นกลอนหรือเพลง 
ฎ. ใช้รูปภาพ 

(3) กลวิธีเพ่ือเพ่ิมพูนค าศัพท์ 
ก. ฟังรายการวิทยุภาษาอังกฤษ 
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ข. ดูรายการโทรทัศน์ภาษาอังกฤษ 
ค. ค้นหาเว็บไซต์การเรียนภาษาในอินเตอร์เน็ท 
ง. อ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษต่างๆ เช่น ใบปลิว แผ่นพับ โฆษณา ต าราเรียน

หนังสือพิมพ์ เป็นต้น 
จ. เล่นเกมภาษาอังกฤษ เช่น คอร์สเวิร์ดเกม แฮงค์แมน เป็นต้น 
ฉ. ฝึกฝนการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 
ช. ดูภาพยนตร์ภาษาอังกฤษที่มีพากย์ภาษาไทย 
ซ. เข้าเรียนภาษาอังกฤษอย่างสม่ าเสมอ 
ฌ. ฟังเพลงภาษาอังกฤษ 
ญ. ท าแบบฝึกหัดค าศัพท์จากแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์  
อินเตอร์เน็ท เป็นต้น 

5) กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ จ าแนกโดย เนชั่น 
เนชั่น (Nation, 2005) ได้แบ่งประเภทของกลวิธีการเรียนรูค าศัพท์ออกเป็น 3 ประเภท 

ได้แก่ การวางแผนเลือกจุดส าคัญของค าศัพท์ แหล่งที่มา และกระบวนการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
(1) การวางแผนเลือกจุดส าคัญของค า 

ก. การเลือกค า 
ข. การเลือกลักษณะของค า 
ค. การเลือกกลวิธี 
ง. การวางแผนการท าซ้ า 

(2) การค้นหาแหล่งที่มีค า 
ก. การวิเคราะห์ค า 
ข. การวิเคราะห์ชนิดของค า 
ค. การเรียนรู้จากบัตรภาพหรือบัตรค า 
ง. การใช้บริบทหรือข้อความข้างเคียง 
จ. การใช้พจนานุกรม 
ฉ. การค้นหาเอกสารอ้างอิงในภาษาท่ีหนึ่งและภาษาท่ีสอง 
ช. การใช้ความหมายคล้ายคลึงกันของภาษาที่หนึ่งและภาษาที่สอง 

(3) กระบวนการสร้างคลังความรู้ 
ก. การตั้งข้อสังเกต 
ข. การสืบค้นข้อมูล 
ค. การสร้างคลังความรู้ 

6) กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ จ าแนกโดย ชมิตต์ 
ชมิตต์ (Schmitt, 2005) ได้เสนอกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ได้อย่างคลอบคลุม

เป็นอย่างดี และพัฒนาประเภทกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์บนพ้ืนฐานแนวคิดของ อ็อกซ์ฟอร์ด (Oxford, 
1990) โดยสามารถแบ่งประเภทกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ หัวข้อย่อย 5 หัวข้อ 
โดยในทั้ง 5 กลวิธีนั้น มีกลวิธีรายย่อย ดังนี้ 
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(1) กลวิธีส าหรับค้นคว้าหาความหมายของค าใหม่ (discovery strategies) 
ก. กลวิธีน าไปสู่ความส าเร็จ (determination strategies) เป็นกลวิธีที่ผู้เรียน

ใช้โดยล าพังเมื่อเผชิญหน้ากับความหมายของค าใหม่ที่ค้นพบโดยปราศจากการช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืน
ที่มีความรู้ความช านาญ ได้แก่ 

ก) วิเคราะห์ชนิดของค าศัพท์ 
ข) วิ เคราะห์รากศัพท์ และส่ วนเติมหน้าค าหรือส่วนเติมท้ายค า

เพ่ือหาความหมาย 
ค) ตรวจดูค าศัพท์ที่มีรากศัพท์มาจากภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ 
ง) วิเคราะห์รูปภาพต่างๆ หรือการแสดงท่าทางเพ่ือใช้ในการพิจารณา 

ความหมายของค าศัพท์ 
จ) เดาความหมายของค าศัพท์จากบริบทหรือข้อความข้างเคียง 
ฉ) ใช้พจนานุกรมสองภาษาในการหาความหมายค าศัพท์ 

(ก) พจนานุกรมอังกฤษ – ไทย 
(ข) พจนานุกรมไทย – อังกฤษ 

ช) ใช้พจนานุกรมภาษาเดียวในการหาความหมายค าศัพท์ 
(ก) พจนานุกรมอังกฤษ – อังกฤษ 

ซ) จดรายการค าศัพท์ใหม่ลงสมุด 
ฌ) ใช้บัตรภาพหรือบัตรค าเพ่ือการเรียนรู้ความหมายของค าศัพท์ 

ข. กลวิธีทางสังคม (social strategies) เป็นกลวิธีที่ผู้เรียนใช้ปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคลอื่นเพ่ือให้ได้มาซึ่งความหมายของค าศัพท์ใหม่ที่พบ ได้แก่ 

ก) ขอให้ครูแปลความหมายค าศัพท์เป็นภาษาไทย 
ข) ขอให้ครูอธิบายความหมายค าศัพท์ใหม่หรือบอกค าที่มีความหมาย

เหมือนกัน 
ค) ขอให้ครูยกตัวอย่างประโยคโดยใช้ค าศัพท์ใหม่นั้น 
ง) ถามความหมายค าศัพท์จากเพ่ือนร่วมชั้น 
จ) ค้นหาความหมายของค าศัพท์ใหม่โดยท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม 

(2) กลวิธีส าหรับรวบรวมค า (consolidation strategies)    
ก. กลวิธีทางสังคม (social strategies) เป็นกลวิธีที่ใช้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน

เพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ความหมายของค าศัพท์ ได้แก่ 
ก) เรียนรู้และฝึกฝนการใช้ค าศัพท์เป็นกลุ่ม 
ข) ขอให้ครูตรวจสอบความถูกต้องของรายการค าศัพท์ที่จดไว้ 
ค) มีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของภาษา 

ข. กลวิธีการจดจ า (memory strategies) เป็นการสร้างความสัมพันธ์กันระหว่าง
เนื้อหาใหม่กับความรู้เดิมที่มีอยู่ ได้แก่ 

ก) จ าความหมายของค าศัพท์จากรูปภาพ 
ข) นึกถึงภาพของค าศัพท์ 
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ค) เชื่อมโยงความหมายของค าศัพท์กับประสบการณ์ของตนเอง 
ง) จัดกลุ่มค าศัพท์ให้เป็นหมวดหมู่ตามล าดับพยัญชนะ 
จ) เชื่อมโยงค าศัพท์ใหม่กับค าที่มีความหมายเหมือนกันและตรงข้ามกัน 
ฉ) จัดกลุ่มค าศัพท์เป็นแผนภูมิ หรือแผนผังโดยใช้เส้นโยงเพ่ือแสดงความสัมพันธ์

ของค าศัพท์นั้นๆ 
ช) ใช้ตารางจ าแนกระดับความเข้มข้นของค าคุณศัพท์ 
ซ) จดจ าภาพและค าศัพท์เป็นหมวดหมู่แล้วสามารถบอกค าศัพท์ได้ทันที

ที่เห็นภาพ 
ฌ) จัดค าศัพท์เป็นหมวดหมู่ตามชนิดของค าหรือค าศัพท์ในกลุ่มเดียวกัน 
ญ) จัดกลุ่มค าศัพท์เป็นหมวดหมู่ไว้ในแต่ละหน้ากระดาษ 
ฎ) สร้างประโยคโดยใช้ค าศัพท์ที่เพ่ิงเรียน 
ฏ) สร้างกลุ่มค าศัพท์ภายในเรื่องเดียวกัน 
ฐ) ฝึกสะกดค าศัพท์ 
ฑ) ฝึกออกเสียงค าศัพท์  
ฒ) ออกเสียงค าศัพท์ใหม่ดังๆ ในขณะที่เรียน 
ณ) นึกถึงค าศัพท์ที่มีรากศัพท์เดียวกัน 
ด) ขีดเส้นใต้พยัญชนะตัวแรกของค าศัพท์   
ต) จดจ ารูปร่างหรือความสั้นยาวของค าศัพท์ 
ถ) ใช้วิธีการจ าค าส าคัญ 
ท) จ ารากศัพท์และส่วนเติมหน้าค าหรือส่วนเติมท้ายค า 
ธ) จ าชนิดของค าศัพท์ 
น) อธิบายความหมายของค าศัพท์ 
บ) จ าด้วยการใช้ค าศัพท์ที่มาจากรากศัพท์เดียวกัน 
ป) เรียนรู้ค าศัพท์ร่วมกับส านวนภาษาอังกฤษ 
ผ) จ าความหมายของค าศัพท์โดยใช้ท่าทางประกอบไปด้วย 
ฝ) ใช้ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความหมายของค าศัพท์เพ่ือศึกษา

ความเหมือนและความแตกต่างของค าศัพท์เหล่านั้น 
ค. กลวิธีด้านสติปัญญา (cognitive strategies) เป็นการแสดงหน้าที่ของ

การจัดการ หรือการเปลี่ยนรูปแบบของภาษาเปูาหมายโดยผู้เรียนเพ่ือให้ได้ทราบความหมายของ
ค าศัพท์ได้แก่ 

ก) ฝึกออกเสียงค าศัพท์ซ้ าๆ 
ข) ฝึกเขียนค าศัพท์ซ้ าๆ 
ค) จดรายการค าศัพท์    
ง) ใช้บัตรภาพหรือบัตรค าในขณะที่เรียน    
จ) จดบันทึกค าศัพท์ในขณะเรียน 
ฉ) เปิดดูส่วนอธิบายค าศัพท์ด้านหลังหนังสือในขณะเรียน   
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ช) เรียนค าศัพท์โดยการฟังเทปเกี่ยวกับค าศัพท์    
ซ) เขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วติดบนวัตถุสิ่งของชนิดต่างๆ 
ฌ) พกสมุดจดค าศัพท์เพื่อใช้อ่านทบทวน    

ง. กลวิธีด้านอภิปัญญา (metacognitive strategies) เป็นกลวิธีการรวมการตระหนัก
รู้โดยทั่วไปของกระบวนการเรียนรู้ และตัดสินใจวางแผน ตรวจสอบและประเมินวิธีการเรียนที่ดีที่สุด
ของผู้เรียน ได้แก่ 

ก) เรียนรู้ค าศัพท์จากสื่อภาษาอังกฤษ 
ข) ทดสอบค าศัพท์ด้วยตนเองโดยใช้แบบทดสอบค าศัพท์ 
ค) ใช้แบบฝึกเติมค าศัพท์ลงในช่องว่าง    
ง) ข้ามหรือผ่านค าศัพท์ที่ไม่ทราบความหมายไปก่อน   
จ) ศึกษาค าศัพท์เพ่ิมเติมนอกเวลาเรียน 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการศึกษาการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนจ่าทหารเรือ โดยปรับจากแนวคิดของ ชมิตต์ (Schmitt, 2005) ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 5 ด้าน 
ได้แก่ กลวิธีน าไปสู่ความส าเร็จ กลวิธีทางสังคม กลวิธีการจดจ า กลวิธีด้านสติปัญญา และกลวิธีด้านอภิปัญญา 
ซึ่ง ชมิตต์ (Schmitt, 2005) ได้ศึกษาค้นคว้า พัฒนา และท าการวิจัยเรื่องกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์จน
เป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย  
 
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
นักการศึกษาและนักวิจัยหลายท่านในประเทศไทย ได้ท าการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลวิธี

การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษไว้แตกต่างกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
หรรษา โยธาสมุทร (2549) ศึกษาและเปรียบเทียบการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษแตกต่างกันโรงเรียนบางกอกวิทยา 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษในกลุ่มสูงและกลุ่มต่ า ใช้กลวิธีทางสังคม
และกลวิธีน าไปสู่ความส าเร็จแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่นักเรียนในกลุ่มสูง
ใช้กลวิธีทางสังคมมากกว่านักเรียนในกลุ่มต่ า แต่นักเรียนในกลุ่มต่ าใช้กลวิธีน าไปสู่ความส าเร็จมากกว่า
นักเรียนในกลุ่มสูง นอกจากนี้ นักเรียนทั้งสองกลุ่มดูภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ภาษาอังกฤษมากที่สุด 
รองลงมาได้แก่ ดูและฟังข่าวภาษาอังกฤษและฟังเพลงภาษาอังกฤษ ในกลวิธีด้านอภิปัญญาเช่นเดียวกัน 

รวีวรรณ จิวาณุวงษ์ (2549) ศึกษาและเปรียบเทียบการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ และแผนภาษาอังกฤษ – ภาษาฝรั่งเศส 
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548 ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนใช้กลวิธี
ทางสังคมมากที่สุด ได้แก่ถามความหมายจากเพ่ือนร่วมชั้น ถามความหมายจากครูผู้สอนและเรียนรู้
ความหมายของค าศัพท์จากการท ากิจกรรมกลุ่ม รองลงมาได้แก่ กลวิธีน าไปสู่ความส าเร็จ กลวิธีด้าน
อภิปัญญา กลวิธีการจดจ า และกลวิธีด้านสติปัญญา ตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบว่านักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาอังกฤษในระดับสูงและระดับต่ า ใช้กลวิธีการจดจ าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่กลุ่มสูงใช้กลวิธีการจดจ ามากกว่ากลุ่มต่ าและยังพบว่า นักเรียนชายและ
นักเรียนหญิงมีการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ทุกด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

มยุรี ศิริวรรณ (2550) ส ารวจการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยรวมของ 
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ของการใช้การใช้กลวิธีการเรียนรู้
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษกับตัวแปร 5 ตัว ได้แก่ เพศ สาขาที่ก าลังศึกษาอยู่ ประสบการณ์การเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
และระดับความสามารถด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษา จ านวน 1,481 คน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
12 แห่ง ในปีการศึกษา 2549 ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏส่วนใหญ่ มีระดับ
ความสามารถด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษอยู่ในกลุ่มต่ า รองลงมาได้แก่ กลุ่มปานกลางและกลุ่มสูง
ตามล าดับ นอกจากนี้โดยภาพรวมแล้ว นักศึกษารายงานความถี่การใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ ได้แก่ กลวิธีการค้นหาความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษ กลวิธีการจดจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
และกลวิธีการเพ่ิมพูนค าศัพท์ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปานกลาง ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลแสดง
ให้เห็นว่า ความถี่ของการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษามีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยส าคัญกับเพศของนักศึกษา สาขาวิชาที่นักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ประสบการณ์การเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรการเรียนและระดับความสามารถด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส่วนการวิเคราะห์
ปัจจัยพบว่า 7 ปัจจัย มีความสัมพันธ์อย่างมากกับตัวแปร 4 ตัว ได้แก่ เพศของนักศึกษา สาขาวิชา
ที่นักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ ประสบการณ์การเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และระดับความสามารถด้านค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ แต่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในด้านหลักสูตรการเรียนกับการเลือก ใช้กลวิธี
การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

นุทรี มงคล (2551) ศึกษากลวิธีในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
และ 2 รวม 100 คน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ใช้พจนานุกรม
อังกฤษ – ไทย ในการค้นหาความหมายของค าศัพท์ภาษาอังกฤษมากที่สุด ในขณะที่ใช้พจนานุกรม
ภาษาอังกฤษ – อังกฤษ น้อยทีสุด ส่วนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เรียนค าศัพท์จากการสังเกตวิภัติปัจจัย
มากที่สุด ในขณะที่ใช้การฟังเทปค าศัพท์น้อยที่สุด นอกจากนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ใช้กลวิธีทางสังคม 
คือ การถามความหมายจากเพื่อนร่วมชั้นมากที่สุด และขอให้ครูผู้สอนตรวจสอบรายการค าศัพท์
น้อยที่สุด อีกทั้งนักศึกษาชั้นปีที 1 และ 2 ใช้กลวิธีด้านสติปัญญา คือ ฝึกเขียนซ้ าๆ มากที่สุด และใช้กลวิธี
ด้านอภิปัญญา คือ ใช้สื่อภาษาอังกฤษมากที่สุด สรุปได้ว่า การใช้กลวิธีในการเรียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

กุสุมา พิทักษ์วงศ์ (2553) ศึกษากลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์เทคนิคทางด้านธุรกิจ ของนักศึกษา
ที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษในระดับสูงและต่ า จากคลังข้อมูลค าศัพท์ธุรกิจ กับนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3 ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจในปีการศึกษา 2554 จ านวน 40 คน โดยถูกแบ่งออกเป็น 
2 กลุ่ม ซึ่งประกอบไปด้วย นักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษในระดับสูงจ านวน 24 คน
และนักศึกษาท่ีมีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษในระดับต่ าจ านวน 16 คน นักศึกษาถูกแบ่งกลุ่ม
โดยใช้คะแนนสอบจาก technical vocabulary test in context ผลจากการวิจัยซึ่งมาจากแบบทดสอบ 
ที่มีค าศัพท์เฉพาะทางด้านธุรกิจในคลังข้อมูลค าศัพท์ที่สร้างขึ้น จ านวน 209 ค า เช่น marketing 
company product business และ firm มีดังนี้ 1)นักเรียนที่มีความสามารถภาษาอังกฤษสูงใช้กลวิธีกลุ่ม 
determination และ metacognitive อยู่ในระดับสูง เช่น เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษจากสื่อต่างๆ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ  

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

32 

เรียนรู้ความหมายของค าศัพท์จากบริบท ใช้รากศัพท์มาช่วยเดาความหมาย และใช้พจนานุกรม อังกฤษ - 
อังกฤษ 2) นักเรียนที่มีความสามารถภาษาอังกฤษต่ าใช้กลวิธีกลุ่ม cognitive บ่อยที่สุด เช่น เรียนรู้ค าศัพท์
โดยการพูดซ้ า เขียนซ้ าและเรียนรู้ค าศัพท์โดยการจดบันทึกขณะครูสอน 

 นัฐยา บุญกองแสน (2556) ได้ศึกษาการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาไทย  ที่ก าลังศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษา พบว่า
นักศึกษาไทยที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้กลวิธีการเรียนรู้
ค าศัพท์ในระดับปานกลาง ในภาพรวมและ 3 กลวิธีหลัก นอกจากนี้ยังพบว่า การใช้กลวิธีการเรียนรู้
ค าศัพท์ในภาพรวม กลวิธีหลัก และรายข้อ ของนักศึกษามีความสัมพันธ์กับทั้ง 5 ตัวแปรที่ศึกษา การวิเคราะห์
ปัจจัยพบว่า 5 ปัจจัย มีความสัมพันธ์กับการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ ผลการวิเคราะห์ด้านเนื้อหา
พบว่าม ี7 เหตุผลหลัก ที่นักศึกษาใช้บางกลวิธีบ่อย และมี 9 เหตุผลหลัก ที่นักศึกษาใช้บางกลวิธีไม่บ่อย 

พัฐนนท ์พลหาญ (2559) ศึกษาการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนของผู้เรียนชาวไทยที่เรียนทางด้านธุรกิจในระดับอุดมศึกษา โดยจ าแนก
ตามระดับความสามารถทางภาษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก ่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาบริหารธุรกิจ จ านวน 42 คน 
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 พบว่า
นักศึกษาไทยที่เรียนทางด้านธุรกิจ ใช้กลวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง (determination) บ่อยที่สุดในบริบท
ในห้องเรียน และใช้กลวิธีด้านอภิปัญญา (metacognitive) บ่อยที่สุดในบริบทนอกห้องเรียนในขณะที่
กลวิธีด้านความจ า (memory) เป็นกลวิธีที่นักศึกษาใช้น้อยที่สุดในทุกๆ บริบท นอกจากนี้ยังพบว่านักศึกษา
ที่มีความสามารถทางภาษาสูงและนักศึกษาที่มีความสามารถทางภาษาต่ า ใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์
โดยภาพรวมที่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
ในการศึกษางานวิจัยต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้มีผู้ศึกษา

ไว้หลากหลาย ดังต่อไปนี้ 
เหลียว (Liao, 2004) ศึกษาการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จ านวน 625 คน 

ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ในประเทศไต้หวัน ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาใช้กลวิธี
ด้านอภิปัญญาและกลวิธีทางสังคมน้อยที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นักศึกษาขีดเส้นใต้พยัญชนะ
ตัวแรกของค าศัพท์น้อยที่สุด รองลงมาได้แก่ นึกถึงภาพของค าศัพท์ เขียนค าศัพท์ ภาษาอั งกฤษ
แล้วติดลงบนวัตถุสิ่งของต่างๆ มีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของภาษา และใช้แผนภูมิทางความหมาย สรุปได้ว่า 
นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่นักศึกษาหญิงใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์มากกว่านักศึกษาชาย และ
นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษและนักศึกษาวิชาเอกอ่ืนๆ มีการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ทุกด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษใช้กลวิธีการเรียนรู้
ค าศัพท์มากกว่านักศึกษาวิชาเอกอ่ืนๆ   

ซุง (Sung, 2006) ศึกษาและเปรียบเทียบการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยตอนใต้ในประเทศไต้หวัน ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาใช้กลวิธีการจดจ า
มากที่สุด รองลงมาได้แก่ กลวิธีด้านอภิปัญญา กลวิธีน าไปสู่ความส าเร็จ และกลวิธีทางสังคมตามล าดับ 
และพบว่า นักศึกษาชาย และหญิงมีการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษแตกต่างกัน
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อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักศึกษาเพศหญิงใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
มากกว่านักศึกษาเพศชายและนักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษในระดับสูงและต่ า  
มีการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยนักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษในระดับสูงใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
มากกว่า นักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษในระดับต่ า 

เชา (Chao, 2007) ศึกษาการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ภาควิชา   
ภาอังกฤษประยุกต์ จ านวน 117 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทางตอนใต้ของประเทศไต้หวัน
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาใช้กลวิธีน าไปสู่ความส าเร็จมากที่สุดและใช้กลวิธีทางสังคมน้อยที่สุด
โดยกลวิธีส าหรับค้นหาความหมายค าศัพท์ นักศึกษาใช้พจนานะกรมสองภาษามากที่สุด รองลงมา
ได้แก่ ใช้พจนานุกรมอิเล็กทรอนิคส์ เดาความหมายจากบริบท วิเคราะห์รากศัพท์ ส่วนเติมหน้าค า 
หรือท้ายค า และวิเคราะห์ชนิดของค าศัพท์ ส่วนกลวิธีส าหรับรวบรวมค า นักศึกษา ศึกษาเสียงของ
ค าศัพท์มากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ เชื่อมโยงค าศัพท์เข้ากับความหมายในภาษาจีน จ ารากศัพท์ ส่วนเติม
หน้าค าหรือท้ายค า เรียนรู้ค าศัพท์จากบริบท และฝึกออกเสียงซ้ าๆ อีกทั้งยังพบว่า นักศึกษาใช้เพลง
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อน้อยที่สุด รองลงมาได้แก่ ใช้เกมในการเรียนรู้ค าศัพท์ใหม่ ใช้ท่าทางประกอบ
ในขณะที่เรียนค าศัพท์ ใช้วิธีจ าค าส าคัญ และใช้รายการ โทรทัศน์เป็นสื่อ นอกจากนี้ นักศึกษาชันปีที่ 3 
ใช้กลวิธีด้านสติปัญญามากที่สุด ในขณะที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4 ใช้กลวิธีน าไปสู่ความส าเร็จมากที่สุด 

ฮามซาร์ กาฟิปูร์ และอับดุลลาห์ (Hamzah, Kafipour & Abdullah, 2009) ศึกษาการใช้กลวิธี
การเรียนรู้ค าศัพท์ ความคงทนในการจดจ าค าศัพท์ และระดับความรู้ค าศัพท์ ของนักศึกษาปริญญาตรี 
ชาวอิหร่าน จ านวน 125 คน ที่เรียนวิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ผลการวิจัย
พบว่า นักศึกษาใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ระดับปานกลาง โดยใช่กลวิธีน าไปสู่ความส าเร็จมากที่ สุด 
รองลงมาได้แก่ กลวิธีการจดจ าและกลวิธีด้านอภิปัญญา นอกจากนี้เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า 
นักศึกษาที่มีระดับความรู้ค าศัพท์ต่างกัน มีการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ในบางรายข้อ ได้แก่ ใช้พจนานุกรมสองภาษาในการค้นหาความหมายค าศัพท์
มีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของภาษา ค้นหาความหมายค าศัพท์ร่วมกับเพ่ือนร่วมชั้น ใช้ท่าทางประกอบใน
ขณะทีเ่รียนรู้ค าศัพท์ เรียนรู้เสียงของค าศัพท์ จดบันทึกค าศัพท์ ฝึกออกเสียงค าศัพท์ซ้ าๆ ทบทวนค าศัพท์
เพ่ิมเติมนอกเวลาเรียน และใช้สื่อภาษาอังกฤษ 

กิดดี (Gidey, 2008) ศึกษาและเปรียบเทียบการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ของนักศึกษา
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษในระดับสูงและต่ า ของนักศึกษาวิทยาลัยการศึกษาครูอรนดาร์ 
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษในระดับสูง และต่ าใช้กลวิธีการเรียนรู้
ค าศัพท์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุกด้าน 

จากการศึกษา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ทั้งในและต่างประเท ศ 
เห็นได้ว่ากลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษช่วยให้ผู้เรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
สามารถเรียนรู้และเข้าใจความหมายของค าศัพท์ได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังส่งผลต่อระดับความสามารถ
ในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษอีกด้วย นอกจากนี้ ครูผู้สอนควรฝึกฝนและส่งเสริม การใช้กลวิธี
การเรียนรู้ค าศัพท์ให้แก่ผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนสามารถน าไปพัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์ได้ด้วยตนเอง  
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โดยใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ดังกล่าวทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนภาษา ซึ่งในการเลือกใช้กลวิธี
การเรียนรู้ค าศัพทน์ั้นขึ้นอยู่กับลักษณะและรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน  
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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ของนักเรียนโรงเรียนจ่าทหารเรือ 

สังกัดกองทัพเรือโดยผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.3 การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ   
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

3.1.1 ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนจ่าทหารเรือชั้นปีที่ 2 สังกัดกองทัพเรือ                               

ที่ศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ 
จ านวน 390 คน โรงเรียนการขนส่งทหารเรือ จ านวน 48 คน โรงเรียนอิเลคทรอนิกส์ จ านวน 89 คน 
โรงเรียนสื่อสารเทคโนโลยีและสารสนเทศ จ านวน 88 คน โรงเรียนพลาธิการ จ านวน 28 คน 
โรงเรียนนาวิกเวชกิจ จ านวน 38 คน และ โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน จ านวน 152 คน รวมทั้งสิ้น 
จ านวน 833 คน 

3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่นักเรียนโรงเรียนจ่าทหารเรือ สังกัดกองทัพเรือ 

ศึกษาชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 265 คน ได้มาโดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตาราง
เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, pp. 607-608) จากนั้นสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย 
โดยวิธีจับฉลาก (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2551, หน้า 190-191, 198) 
 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

3.2.1 เครื่องมือในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก ่แบบสอบถามการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) 
ตอนที่ 2 การใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาอังกฤษ ประกอบด้วยข้อความที่ถามถึงการใช้กลวิธี

การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ จ านวน 58 ข้อ โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน คือ 
ด้านที่ 1 การใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยกลวิธีน าไปสู่ความส าเร็จ 

จ านวน 9 ข้อ 
ด้านที่ 2 การใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยกลวิธีทางสังคม จ านวน 

8 ข้อ 
ด้านที่ 3 การใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยกลวิธีการจดจ า จ านวน 

27 ข้อ 
ด้านที่ 4 การใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยกลวิธีด้านสติปัญญา 

จ านวน 9 ข้อ 
ด้านที่ 5 การใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยกลวิธีด้านอภิปัญญา 

จ านวน 5 ข้อ 
แบบสอบถามการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

(rating scale) แบบ ลิเคิร์ท (Likert, 1961, pp. 90-91) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
4 หมายถึง ผู้เรียนใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษนั้นมากท่ีสุด 
3 หมายถึง ผู้เรียนใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษนั้นมาก 
2 หมายถึง ผู้เรียนใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษนั้นปานกลาง 
1 หมายถึง ผู้เรียนใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษนั้นน้อย 
0 หมายถึง ผู้เรียนไมใ่ช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษนั้น 

 
3.3 การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ  
 

ในการสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการตามขั้นตอน 
ดังต่อไปนี้ 

1) ศึกษาทฤษฏี งานวิจัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกลวิธี
การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษตามแนวคิดของ ชมิตต์ (Schmitt, 2005) จาก หนังสือ เอกสาร ต ารา 
บทความเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ 
ตามแนวคิดของ ลิเคิร์ท แบบสอบถามชนิดเลือกตอบ (check list) 

3) สร้างแบบสอบถามฉบับร่าง โดยน าค านิยามศัพท์เฉพาะตามที่ใช้ในงานวิจัย
เป็นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถาม น าแบบสอบถามที่สร้างเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพ่ือตรวจสอบแก้ไข 

4) น าแบบทดสอบค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วพร้อมแบบประเมิน
น าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบโดยให้มีผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้องระหว่าง
ข้อสอบกับจุดประสงค์โดยใช้สูตร index of item – objective congruence (IOC) พิจารณาแบบทดสอบ
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ทีม่ีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 0.50 ถึง 1.00 จึงจะเป็นแบบทดสอบที่มีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบ
กับจุดประสงค์ สามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ได้ โดยมีระดับการประเมิน ดังนี้ 

ให้ +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อกระทงนั้นเหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้กลวิธีการเรียนรู้
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

ให้ 0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อกระทงนั้นเหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้กลวิธีการเรียนรู้
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ     

ให้ -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อกระทงนั้นไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้กลวิธีการเรียนรู้
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

ซึ่งผลการประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค์ของ
แบบสอบถามการเรียนรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ จ านวน 58 ข้อ มีคะแนนเฉลี่ยค่าความสอดคล้อง 
0.67 – 1.00 ซึ่งได้ผลการประเมินความสอดคล้องได้ค่าเท่ากับ 0.97 จึงสามารถน าแบบสอบถามมา
ใช้ได้ทั้ง 58 ข้อ  

(5) น าแบบสอบถามที่ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เพ่ือพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมก่อนน าไปใช้ต่อไป  

(6) น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ (try out) กับนักเรียนจ่าทหารเรือ
ที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว ในปีการศึกษา 2558 

(7) น าแบบสอบถามที่ทดลองใช้แล้วไปหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีของ ครอนบาค 
(Cronbach, 1990, p. 204) ที่เรียกว่า สัมประสิทธิ์อัลฟ่า ได้ค่าเท่ากับ 0.949 

(8) น าแบบสอบถามที่ทดลองใช้แล้วมาปรับปรุงแก้ไข ท าเป็นฉบับสมบูรณ์เพื่อ
เก็บข้อมูลต่อไป 
   
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้ 
1) ผู้วิจัยบันทึกเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ออกหนังสือ

ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามถึงอาจารย์ประจ ารายวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนจ่าทหารเรือ 
สังกัดกองทัพเรือ จ านวน 7 โรงเรียน เพ่ือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 

2) น าหนังสือเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนจ่าทหารเรือ สังกัดกองทัพเรือ จ านวน 7 
โรงเรียน เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลต่อไป 

3) ส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ด าเนินการส่งแบบสอบถามด้วยตนเอง 
จ านวน 265 ฉบับ  

4) เก็บรวบรวมแบบสอบถามโดยผู้วิจัยรวบรวมด้วยตนเอง หลังจากแจกแบบสอบถาม
ไปแล้วอธิบายรายละเอียดต่างๆ และให้เวลา 30 นาที เพ่ือตอบแบบสอบถามโดยได้รับกลับมาทั้งหมด 
จ านวน 265 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100  
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3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 

1) วิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิรท์ 
เพ่ือศึกษาการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนจ่าทหารเรือ สังกัด
กองทัพเรือ จากการตอบแบบสอบถามการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยแจกแจงความถ่ี 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยค านวณรายข้อ รายด้าน และภาพรวม 
และน ามาพิจารณาหาค่าเฉลี่ยมาจัดล าดับกับเกณฑ์ (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2535, หน้า 135) ดังนี้ 

0.00 - 0.49 หมายถึง ไมม่ีการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
0.50 - 1.49 หมายถึง ใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษน้อย 
1.50 - 2.49 หมายถึง ใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษปานกลาง 
2.50 - 3.49 หมายถึง ใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษมาก 
3.50 - 4.00 หมายถึง ใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษมากที่สุด 

2) วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน
โรงเรียนจ่าทหารเรือ สังกัดกองทัพเรือ จ าแนกตามระดับความสามารถในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กลุ่มเก่ง 
และกลุ่มอ่อนโดยใช้เทคนิค 27% (อนันต์ ศรีโสภา, 2520, หน้า 160-161) และใช้สถิติ t-test แบบกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นอิสระแก่กัน (independent)   
 
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.6.1 สถิติพื้นฐาน 
สถิติพ้ืนฐานที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่  

1) ค่าร้อยละ (percentage) 
2) ค่าเฉลี่ย (mean) 
3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

3.6.2 สถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐาน 
การทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test เพื่อเปรียบเทียบการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์

ภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนจ่าทหารเรือ สังกัดกองทัพเรือ จ าแนกตามระดับความสามารถ
ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกลุ่มเก่ง และกลุ่มอ่อน โดยใช้สูตร t-test แบบกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระแก่กัน 
(independent) 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การวิจัยเรื่อง การศึกษากลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนจ่าทหารเรือ 
สังกัดกองทัพเรือ ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังนี้  

4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.2 ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
4.3 ผลการศึกษากลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนจ่าทหารเรือ 
4.4 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างในการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของ 

นักเรียนจ่าทหารเรือ จ าแนกตามกลุ่มเก่ง และกลุ่มอ่อน 
 

4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

X   แทน    ค่าเฉลี่ย 
S.D.   แทน   ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t  แทน ค่าสถิติในการแจกแจงแบบ t 
df  แทน ชั้นของความอิสระ 
n  แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
*  แทน นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

รายละเอียดดังนี้ 
 
4.2 ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ด้วยค่าความถี่และ
ร้อยละ รายละเอียดดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 
 

รายการ ความถี่ (คน) ร้อยละ 
1.  สังกัดโรงเรียน   
 การขนส่งทหารเรือ 14 5.28 
 พลาธิการ 7 2.64 
 อิเล็กทรอนิคส์ 31 11.70 
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ตาราง 1  (ต่อ) 
 

รายการ ความถี่ (คน) ร้อยละ 
 สื่อสารเทคโนโลยีและสารสนเทศ 27 10.19 
 ทหารนาวิกโยธิน 47 17.74 
 นาวิกเวชกิจ 20 7.55 
 ชุมพลทหารเรือ 119 44.91 

รวม 265 100.00 
2.  ส าเร็จการศึกษาระดับ   
 มัธยมศึกษาปีที่ 6 258 97.36 
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 6 2.26 
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

รวม 
1 0.38 

100.00 
3.  เกรดเฉลี่ยสะสม                          
 ระหว่าง 3.51 – 4.00 45 16.98 
 ระหว่าง 3.01 – 3.50 37 13.96 
 ระหว่าง 2.51 – 3.00 47 17.74 
 ระหว่าง 2.01 – 2.50 56 21.13 
 ระหว่าง 1.51 – 2.00 51 19.25 
 ระหว่าง 1.00 – 1.50 29 10.94 
4.  กลุ่มผู้เรียน จ าแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม    
 กลุ่มเก่ง   ( 7% แ    เกรดเฉลี่ย 3.25-4.00) 72 27.17 
 กลุ่มกลาง (46%        เกรดเฉลี่ย 2.00-3.25) 121 46.66 
 กลุ่มอ่อน  (27% ล่าง   เกรดเฉลี่ย 1.00-2.00) 72 27.17 

รวม 265 100.00 
เกรดเฉลี่ยต่ าสุด 1.00 เกรดเฉลี่ยสูงสุด 4.00 เกรดเฉลี่ยของกลุ่ม 2.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .81 

 

จากตาราง 1  กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ จ านวน 265 คน ซึ่งพบว่า
ส่วนใหญ่สังกัดโรงเรียนชุมพลทหารเรือ (ร้อยละ 44.91) ในขณะที่สังกัดโรงเรียนพลาธิการ น้อยที่สุด 
(ร้อยละ 2.64) นักเรียนจ่าทหารเรือส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ (ร้อยละ 97.36) 
เกรดเฉลี่ยสะสม 2 ภาคการศึกษาที่ผ่านมา ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง     -                    โดยเกรดเฉลี่ย
ต่ าสุด                                                       7 หากแบ่งกลุ่มผู้เรียน จ าแนกตามเกรดเฉลี่ย
สะสม พบว่า กลุ่มเก่ง ( 7% แ   เกรดเฉลี่ย 3.25-4.00) และกลุ่มอ่อน (27% ล่าง เกรดเฉลี่ย 1.00-2.00) 
จ านวนกลุ่มละ 7      ร้อยละ 27.17) เท่ากัน 
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4.3 ผลการศึกษากลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนจ่าทหารเรือ 
 

ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ผลการศึกษากลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนจ่าทหารเรือซึ่งได้มาจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ จ านวน 265 คน 
ด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รายละเอียดดังตาราง 2 - 7  
 
ตาราง 2  ผลการวิเคราะห์กลวิธีน าไปสู่ความส าเร็จ (DET: Determination Strategies)  
 

กลวิธีน าไปสู่ความส าเร็จ 
ระดับการใช้กลวิธี 

X  S.D. ความหมาย 
1. วิเคราะห์ชนิดของค า (parts of speech) เช่น teacher 

           teach เป็นค ากริยา เป็นต้น 
2.36 1.05 ปานกลาง 

2. วิเคราะห์รากศัพท์ และส่วนเติมหน้าหรือส่วนเติมท้ายค าเพ่ือ
หาความหมาย เช่น ค าว่า reuse รากศัพท์คือ use แ       
    re-    ส่วนเติมหน้า แปลว่า “อีกครั้ง” ดังนั้น reuse 
แปลว่า น ามาใช้อีกครั้ง 

2.31 1.15 ปานกลาง 

3. ตรวจสอบค าศัพท์ที่มีรากศัพท์มาจากภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศ 

1.82 1.16 น้อย 

4. วิเคราะห์รูปภาพต่างๆ หรือการแสดงท่าทาง เพื่อใช้ใน 
การพิจารณาหาความหมายของค าศัพท์ 

2.50 .97 มาก 

5. เดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท หรือข้อความข้างเคียง 
(context) 

2.59 1.01 มาก 

6.             ภาษาอังกฤษ–    ไ  , ภาษาไทย-
               พจนานุกรมภาพเพ่ือหาความหมายของ
ค าศัพท์ 

2.76 1.04 มาก 

7. ใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ-ภาษาอังกฤษ เพ่ือหาความหมาย
ของค าศัพท์ 

2.15 1.25 ปานกลาง 

8. จดรายการค าศัพท์ใหม่ลงในสมุดบันทึก 1.84 1.17 ปานกลาง 
9. ใช้บัตรภาพเพ่ือบอกความหมายค าศัพท์ 1.52 1.13 น้อย 

รวม 2.20 0.65 ปานกลาง 
 
จากตาราง 2  การใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนจ่าทหารเรือพบว่า

ใช้กลวิธีน าไปสู่ความส าเร็จ (DET: determination strategies) ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.20) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายกลวิธี พบว่า  

กลวิธีที่ใช้ระดับมาก ล าดับ 1 ได้แก่ ข้อ 6             ภาษาอังกฤษ –     ไ  ,  
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ภาษาไทย -                 พจนานุกรมภาพเพ่ือหาความหมายของค าศัพท์ (ค่าเฉลี่ย 2.76) 
ล าดับ 2 ได้แก่ ข้อ 5 เดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท หรือข้อความข้างเคียง (context) 
(ค่าเฉลี่ย 2.59) และล าดับ 3 ได้แก่ ข้อ 4 วิเคราะห์รูปภาพต่างๆ หรือการแสดงท่าทาง เพ่ือใช้ในการ
พิจารณาหาความหมายของค าศัพท์ (ค่าเฉลี่ย 2.50)  

ส่วนกลวิธีที่ใช้ระดับน้อย ล าดับ   ไ  แ   ข้อ 9 ใช้บัตรภาพเพื่อบอกความหมายค าศัพท์ 
(ค่าเฉลี่ย 1.52) และล าดับ 2 ได้แก่ ข้อ 3 ตรวจสอบค าศัพท์ที่มีรากศัพท์มาจากภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศ (ค่าเฉลี่ย 1.82) 

 
ตาราง 3  ผลการวิเคราะห์กลวิธีทางสังคม (SOC: social strategies)  
 

กลวิธีทางสังคม 
ระดับการใช้กลวิธี 

X  S.D. ความหมาย 
1. ขอให้ครูแปลความหมายของค าศัพท์ โดยการใช้ภาษาอังกฤษ

อย่างง่ายๆ 
2.59 1.07 มาก 

2. ขอให้ครูอธิบายความหมายของค าศัพท์ใหม่ หรือบอกค าที่มี
ความหมายเหมือนกัน (synonym) 

2.57 1.05 มาก 

3. ขอให้ครูตัวอย่างประโยคโดยใช้ค าศัพท์ใหม่ 2.24 1.14 ปานกลาง 
4. ถามความหมายของค าศัพท์จากเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 2.67 1.05 มาก 
5. ค้นหาความหมายของค าศัพท์ใหม่โดยผ่านการท ากิจกรรม 

เป็นกลุ่ม 
2.08 1.12 ปานกลาง 

6. เรียนรู้และฝึกฝนการหาความหมายของค าศัพท์เป็นกลุ่ม 1.97 1.13 ปานกลาง 
7. ขอให้ครูตรวจสอบความถูกต้องของบัตรภาพ หรือรายการ

ค าศัพท์ที่จดไว้ 
1.77 1.20 ปานกลาง 

8. มีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของภาษาเพ่ือให้ทราบความหมายของศัพท์ 1.73 1.16 ปานกลาง 
รวม 2.20 0.78 ปานกลาง 

 
จากตาราง 3  การใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนจ่าทหารเรือพบว่า

ใช้กลวิธีทางสังคม (SOC: social strategies) ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.20) เมื่อพิจารณา
เป็นรายกลวิธี พบว่า  

กลวิธีที่ใช้ระดับมาก ล าดับ 1 ได้แก่ ข้อ 4 ถามความหมายของค าศัพท์จากเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
(ค่าเฉลี่ย 2.67) ล าดับ 2 ได้แก่ ข้อ 1 ขอให้ครูแปลความหมายของค าศัพท์ โดยการใช้ภาษาอังกฤษ
อย่างง่ายๆ (ค่าเฉลี่ย 2.59) และ ล าดับ 3 ได้แก่ ข้อ 2 ขอให้ครูอธิบายความหมายของค าศัพท์ใหม่ หรือ
บอกค าท่ีมีความหมายเหมือนกัน (synonym) (ค่าเฉลี่ย 2.57)  

ส่วนกลวิธีที่ใช้ระดับปานกลาง ล าดับ   ไ  แ   ข้อ 8 มีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของภาษาเพ่ือให้ทราบ
ความหมายของศัพท์ (ค่าเฉลี่ย 1.73) และ ล าดับ 2 ได้แก่ ข้อ 7 ขอให้ครูตรวจสอบความถูกต้องของ
บัตรภาพ หรือรายการค าศัพท์ที่จดไว้ (ค่าเฉลี่ย 1.77)  
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ตาราง 4  ผลการวิเคราะห์กลวิธีการจดจ า (MEM: memory strategies)  
 

กลวิธีการจดจ า 
ระดับการใช้กลวิธี 

X  S.D. ความหมาย 
1. เรียนรู้ความหมายของค าศัพท์ด้วยภาพ 2.51 1.09 มาก 
2. นึกถึงภาพเพ่ือหาความหมายของค าศัพท์ 2.41 1.10 มาก 
3. เชื่อมโยงความหมายของค าศัพท์เข้ากับประสบการณ์ของตนเอง 2.32 1.09 ปานกลาง 
4. จัดกลุ่มค าศัพท์ให้เป็นหมวดหมู่ เช่น หมวดหมู่ร่างกาย (body) 

ได้แก่ ศีรษะและใบหน้า (head and face)               
(ear) ตา (eye) คอ (neck) และจมูก (nose) เป็นต้น 

2.30 1.18 ปานกลาง 

5. เชื่อมโยงความหมายของค าศัพท์เข้ากับค าที่มีความหมาย
เหมือนกัน (synonyms) และตรงกันข้าม (antonyms)   

2.12 1.04 น้อย 

6.    แ     แ                   ัพท์ (semantic maps)  1.53 1.12 น้อย 
7.         แ                                        long 

(ยาว) longer (ยาวกว่า) และ longest (ยาวที่สุด) 
2.01 1.18 ปานกลาง 

8. ใช้วิธีการปักหมุด (peg method) แปลงตัวเลขให้เป็นตัวอักษร
เพ่ือสร้างค าศัพท์ที่มีความหมาย 

1.18 1.20 น้อย 

9. ใช้วิธีการ (loci method) สร้างค าศัพท์ที่มีความหมายจาก
สิ่งของหรือสถานที่คุ้นเคย 

1.85 1.19 ปานกลาง 

10. จัดกลุ่มของค าศัพท์เป็นหมวดหมู่ไว้เพ่ือศึกษา 1.70 1.08 ปานกลาง 
11. จัดกลุ่มของค าศัพท์เป็นหมวดหมู่ไว้ในแต่ละหน้าของกระดาษ 1.58 1.15 น้อย 
12. ฝึกการใช้ค าศัพท์ใหม่ในประโยค 1.79 1.20 ปานกลาง 
13. จัดกลุ่มค าศัพท์ภายในเรื่องเดียวกัน 1.82 1.12 ปานกลาง 
14. ฝึกการสะกดค าศัพท์ 2.50 1.09 มาก 
15.                     2.62 1.03 มาก 
16. อ่านออกเสียงค าศัพท์ขณะเรียน 2.63 1.10 มาก 
17. นึกถึงหน้าที่ของค าเพ่ือหาความหมายของค าศัพท์ เช่น 

ค าคุณศัพท์ที่มาจากค านาม wooden (Adjective) – wood 
(Noun) และค านามที่มาจากส่วนเติมท้ายค า (Politician 
(Noun)–politic-ian (Suffixes) เป็นต้น 

1.78 1.12 ปานกลาง 

18. ขีดเส้นใต้พยัญชนะตัวแรกของค าศัพท์ 1.48 1.19 น้อย 
19. ศึกษาค าศัพท์จากโครงสร้างของภาษา ประกอบด้วย ค า (word) 

หลายๆ ค า รวมกันเป็นประโยคท่ีมีความหมาย (sentence) 
1.81 1.14 ปานกลาง 

20. ใช้วิธีการจ าค าส าคัญ (key word) เพ่ือหาความหมายของ
ค าศัพท์ 

2.33 1.15 ปานกลาง 
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ตาราง 4  (ต่อ) 
 

 

กลวิธีการจดจ า 
ระดับการใช้กลวิธี 

X  S.D. ความหมาย 
21. จ ารากศัพท์ (root) ส่วนเติมหน้า (prefix) และส่วนเติมท้าย 

(suffix) ของค าศัพท์ 
1.76 1.16 ปานกลาง 

22. จ าค าศัพท์จากชนิดของค า (part of speech) 1.96 1.13 ปานกลาง 
23. แ                       2.54 1.06 มาก 
24. ใช้ค าศัพท์ที่มาจากรากศัพท์เดียวกัน เช่น electric, electrical,  

electronics 
1.90 1.21 ปานกลาง 

25. เรียนรู้ค าศัพท์ร่วมกับส านวนภาษาอังกฤษ เช่น ask for 
trouble (                better than nothing  
(ดีกว่าไม่มีอะไรเลย) เป็นต้น 

1.66 1.15 ปานกลาง 

26. ใช้ท่าทางประกอบเมื่อเรียนรู้ค าศัพท์ 1.97 1.25 ปานกลาง 
27. ใช้ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความหมายของค าศัพท์

เพ่ือศึกษาความเหมือนและความแตกต่าง เช่น say speak 
talk, among between เป็นต้น 

1.72 1.20 ปานกลาง 

รวม 1.99 0.73 ปานกลาง 
 

จากตาราง 4  การใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนจ่าทหารเรือพบว่า
ใช้กลวิธีการจดจ า (MEM: memory strategies) ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 1.99) เมื่อพิจารณา
เป็นรายกลวิธี พบว่า  

กลวิธีที่ใช้ระดับมาก ล าดับ 1 ได้แก่ ข้อ 16 อ่านออกเสียงค าศัพท์ขณะเรียน (ค่าเฉลี่ย 2.63) 
ล าดับ 2 ได้แก่ ข้อ 15 ฝึกออกเสียงค าศัพท์ (ค่าเฉลี่ย 2.62) และล าดับ 3 ได้แก่ ข้อ 1 เรียนรู้ความหมาย 
ของศัพท์ด้วยภาพ (ค่าเฉลี่ย 2.51)  

ส่วนกลวิธีที่ใช้ระดับน้อย ล าดับ   ไ  แ   ข้อ 8 ใช้วิธีการปักหมุด (peg method) แปลงตัวเลข
ให้เป็นตัวอักษรเพ่ือสร้างค าศัพท์ที่มีความหมาย (ค่าเฉลี่ย 1.18) ล าดับ 2 ได้แก่ ข้อ 18 ขีดเส้นใต้พยัญชนะ
ตัวแรกของค าศัพท์ (ค่าเฉลี่ย 1.48) และล าดับ 3 ได้แก่ ข้อ 6 ใช้แผนผังแสดงความหมายของค าศัพท์ 
(semantic maps) (ค่าเฉลี่ย 1.53) 
 

ตาราง 5  ผลการวิเคราะห์กลวิธีด้านสติปัญญา (COG: cognitive strategies)  
 

กลวิธีด้านสติปัญญา 
ระดับการใช้กลวิธี 

X  S.D. ความหมาย 
1. ฝึกออกเสียงค าศัพท์ซ้ าๆ  2.61 1.01 มาก 
2. ฝึกเขียนค าศัพท์ซ้ าๆ 2.36 1.09 ปานกลาง 
3. จัดท ารายการค าศัพท์ 1.78 1.23 ปานกลาง 
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ตาราง 5  (ต่อ)    
 

 

กลวิธีด้านสติปัญญา 
ระดับการใช้กลวิธี 

X  S.D. ความหมาย 
4. จัดท าบัตรภาพ 1.36 1.22 น้อย 
5. จดบันทึกค าศัพท์ในชั้นเรียน 2.22 1.17 ปานกลาง 
6. เปิดดูส่วนอธิบายค าศัพท์ด้านหลังหนังสือในขณะที่เรียน 2.03 1.16 ปานกลาง 
7. ฟังเทปเก่ียวกับรายการค าศัพท์ 1.67 1.23 ปานกลาง 
8. เขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษติดบนวัตถุสิ่งของต่างๆ 1.68 1.24 ปานกลาง 
9. พกสมุดจดค าศัพท์ 1.61 1.25 ปานกลาง 

รวม 1.92 0.82 ปานกลาง 
 

จากตาราง 5  การใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนจ่าทหารเรือพบว่า
ใช้กลวิธีด้านสติปัญญา (COG: cognitive strategies) ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 1.92) เมื่อพิจารณา
เป็นรายกลวิธี พบว่า กลวิธีที่ใช้ระดับมาก ล าดับ 1 ได้แก่ ข้อ 1 ฝึกออกเสียงค าศัพท์ซ้ าๆ (ค่าเฉลี่ย 2.61) 
ส่วนกลวิธีที่ใช้ระดับน้อย ล าดับ   ไ  แ   ข้อ 4 จัดท าบัตรภาพ (ค่าเฉลี่ย 1.36)  

 

ตาราง 6  ผลการวิเคราะห์กลวิธีด้านอภิปัญญา (MET: metacognitive strategies) 
 

กลวิธีด้านอภิปัญญา 
ระดับการใช้กลวิธี 

X  S.D. ความหมาย 
1. เรียนรู้ค าศัพท์ผ่านสื่อภาษาอังกฤษต่างๆ เช่น เพลง ภาพยนตร์ 

ข่าวและ โฆษณา เป็นต้น 
2.81 1.02 มาก 

2. ใช้แบบทดสอบค าศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 1.74 1.09 ปานกลาง 
3. ใช้แบบฝึกการเติมค าศัพท์ลงในช่องว่าง 1.93 1.14 ปานกลาง 
4. ข้ามหรือผ่านค าศัพท์ที่ไม่ทราบความหมายไปก่อน 2.60 1.93 มาก 
5. ศึกษาค าศัพท์เพ่ิมเติมนอกเวลาเรียน 1.77 1.15 ปานกลาง 

รวม 2.17 0.80 ปานกลาง 
 
จากตาราง 6  การใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนจ่าทหารเรือพบว่า

ใช้กลวิธีด้านอภิปัญญา (MET: metacognitive strategies) ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.17) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายกลวิธี พบว่า  

กลวิธีที่ใช้ระดับมาก ล าดับ 1 ได้แก่ ข้อ 1 เรียนรู้ค าศัพท์ผ่านสื่อภาษาอังกฤษต่างๆ เช่น เพลง 
ภาพยนตร์ ข่าว และโฆษณา เป็นต้น (ค่าเฉลี่ย 2.81) และล าดับ 2 ได้แก่ ข้อ 4 ข้ามหรือผ่านค าศัพท์
ที่ไม่ทราบความหมายไปก่อน (ค่าเฉลี่ย 2.60)  

ส่วนกลวิธีที่ใช้ระดับปานกลาง ล าดับ   ไ  แ   ข้อ 2 ใช้แบบทดสอบค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ด้วยตนเอง (ค่าเฉลี่ย 1.74) และล าดับ 2 ได้แก่ ข้อ 5 ศึกษาค าศัพท์เพ่ิมเติมนอกเวลาเรียน (ค่าเฉลี่ย 1.77) 
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ตาราง 7  ผลการศึกษากลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนจ่าทหารเรือ 
 

กลวิธี 
ระดับการใช้กลวิธี 

X  S.D. ความหมาย 
1. กลวิธีน าไปสู่ความส าเร็จ (DET: determination strategies) 2.20 0.65 ปานกลาง 
2. กลวิธีทางสังคม (SOC: social strategies) 2.20 0.78 ปานกลาง 
3. กลวิธีการจดจ า (MEM: memory strategies) 1.99 0.73 ปานกลาง 
4. กลวิธีด้านสติปัญญา (COG: cognitive strategies)  1.92 0.82 ปานกลาง 
5. กลวิธีด้านอภิปัญญา (MET: metacognitive strategies) 2.17 0.80 ปานกลาง 

ภาพรวม 2.10 0.65 ปานกลาง 
 

จากตาราง 7  การใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนจ่าทหารเรือพบว่า
ในภาพรวมทุกกลวิธีใช้ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.10) เมื่อพิจารณาเป็นรายกลวิธี พบว่า ทุกกลวิธี
มีการใช้ในระดับปานกลาง โดย ล าดับ 1 ได้แก่ กลวิธีน าไปสู่ความส าเร็จ (DET: determination 
strategies) และกลวิธีทางสังคม (SOC: social strategies) (ค่าเฉลี่ย 2.20) รองลงไปได้แก่ กลวิธี
ด้านอภิปัญญา (MET: metacognitive strategies) (ค่าเฉลี่ย 2.17) กลวิธีการจดจ า (MEM: memory 
strategies) (ค่าเฉลี่ย 1.99) และกลวิธีด้านสติปัญญา (COG: cognitive strategies) (ค่าเฉลี่ย 1.92) 
 

4.4 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างในการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนจ่าทหารเรือ จ าแนกตามกลุ่มเก่ง และกลุ่มอ่อน 
  

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างในการกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษของนักเรียนจ่าทหารเรือ จ าแนกตามกลุ่มเก่ง และกลุ่มอ่อน ด้วยสถิติการทดสอบค่าที 
(independent sample t-test) รายละเอียดดังตาราง 8 
 

ตาราง 8  การเปรียบเทียบความแตกต่างในการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
 

 
กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

 

กลุ่มเก่ง 
72 คน  

กลุ่มอ่อน 
72 คน t p 

X  S.D. X  S.D. 
1. กลวิธีน าไปสู่ความส าเร็จ (DET) 2.30 0.59 1.91 0.71 3.606* .000 
2. กลวิธีทางสังคม (SOC) 2.17 0.79 2.01 0.85 1.168 .245 
3. กลวิธีการจดจ า (MEM) 2.07 0.65 1.69 0.73 3.274* .001 
4. กลวิธีด้านสติปัญญา (COG)  1.99 0.84 1.62 0.82 2.650* .009 
5. กลวิธีด้านอภิปัญญา (MET) 2.36 0.80 1.85 0.85 3.655* .000 

ภาพรวม 2.18 0.61 1.82 0.71 3.267* .001 
* นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตาราง 8  พบว่า นักเรียนจ่าทหารเรือกลุ่มเก่ง และกลุ่มอ่อน ใช้กลวิธีในภาพรวม กลวิธี
น าไปสู่ความส าเร็จ กลวิธีการจดจ า กลวิธีด้านสติปัญญา และกลวิธีด้านอภิปัญญา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนกลวิธีทางสังคมแตกต่างกันอย่าง ไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิ 
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษากลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์

ภาษาอังกฤษของนักเรียนจ่าทหารเรือ 2) เปรียบเทียบความแตกต่างในการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษของนักเรียนจ่าทหารเรือ จ าแนกตามกลุ่มเก่ง และกลุ่มอ่อนโดยมีสมมุติฐานของการวิจัย
คือ 1) นักเรียนจ่าทหารเรือ มีการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษทุกกลวิธี 2) นักเรียนจ่าทหารเรือ
ที่มรีะดับความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษต่างกันมีการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ที่แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนจ่าทหารเรือชั้นปีที่ 2 ที่ศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
โรงเรียนจ่าทหารเรือในสังกัดของกองทัพเรือจ านวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ  
โรงเรียนการขนส่งทหารเรือ โรงเรียนอิเลคทรอนิกส์ โรงเรียนสื่อสารเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
โรงเรียนพลาธิการ โรงเรียนนาวิกเวชกิจ และโรงเรียนทหารนาวิกโยธิน ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
(simple random sampling) โดยการจับสลากเครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามการศึกษากลวิธี
การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนจ่าทหารเรือชั้นปีที่ 2 โรงเรียนจ่าทหารเรือ สังกัดกองทัพเรือ
วิเคราะห์ข้อมูลระดับการใช้กลวิธีการเรียนรู้โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ร้อยละและค่าที (t-test) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนจ่าทหารเรือ จ าแนกตามกลุ่มเก่ง และกลุ่มอ่อน 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

จากผลการศึกษากลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนจ่าทหารเรือชั้นปีที่ 2 
โรงเรียนจ่าทหารเรือ สังกัดกองทัพเรือสรุปได้ดังนี้  

5.1.1 นักเรียนจ่าทหารเรือใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลางโดยใช้
กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมากที่สุดจ านวนเท่ากัน 2 กลวิธี ได้แก่ กลวิธีน าไปสู่
ความส าเร็จ และ กลวิธีทางสังคม ส าหรับกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้รองลงมา ได้แก่ กลวิธี
การจดจ า กลวิธีด้านสติปัญญา และกลวิธีด้านอภิปัญญา ตามล าดับ 

5.1.2 ผลการเปรียบเทียบการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน
จ่าทหารเรือจ าแนกตามกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน พบว่านักเรียนจ่ าทหารเรือ มีการใช้กลวิธีการเรียนรู้
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นกลวิธีทางสังคมแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติโดยนักเรียนจ่าทหารเรือกลุ่มเก่ง ใช้กลวิธีด้านอภิปัญญามากที่สุด และใช้กลวิธี
ด้านสติปัญญาน้อย ส่วนนักเรียนจ่าทหารเรือกลุ่มอ่อน ใช้กลวิธีทางสังคมมากที่สุด และใช้กลวิธี
ด้านสติปัญญาน้อย 
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5.2 อภิปรายผล 
 

จากผลการศึกษากลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนจ่าทหารเรือ ผู้วิจัยน าเสนอ
ประเด็นการอภิปรายผลโดยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ อภิปรายผลการศึกษากลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษของนักเรียนจ่าทหารเรือและอภิปรายผลการเปรียบเทียบกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษของนักเรียนจ่าทหารเรือ จ าแนกตามกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน ตามล าดับ 

5.2.1 อภิปรายผลการศึกษากลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนจ่าทหารเรือ 
นักเรียนจ่าทหารเรือใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ของนักเรียนจ่าทหารเรือแล้ว พบว่า
มีความพยายามใช้กลวิธีในทุกด้านเพ่ือเป็นเครื่องมือ แนวทาง และวิธีการหาความหมายของค าศัพท์ 
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของตนเองให้มากยิ่งขึ้นซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กวินทรา สนขุนทด (2554) ที่ได้ศึกษากลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของ นักศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 แผนการเรียนปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จ านวน 47 คน 
พบว่า นักศึกษาใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเทคนิคในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
โดยใช้กลวิธีด้านอภิปัญญามากที่สุด รองลงมา ได้แก่ กลวิธีทางสังคม กลวิธีน าไปสู่ความส าเร็จ กลวิธี
การจดจ า และกลวิธีด้านสติปัญญา ตามล าดับ อีกทั้งยังได้ศึกษาผลการเปรียบเทียบการใช้กลวิธี
การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเทคนิค จ าแนกตามความสามารถในการเรียนรู้ค าศัพท์ตามระดับ
ความสามารถในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน พบว่ามีการใช้กลวิธีการเรียนรู้ ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นกลวิธีด้านอภิปัญญา
ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ นัฐยา บุญกองแสน (2556) ที่ได้ศึกษาการใช้กลวิธีการเรียนรู้
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยที่ก าลังศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลการศึกษาพบว่านักศึกษาใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ในระดับปานกลางในภาพรวมและ 3 กลวิธี
หลักนอกจากนี้ยังพบว่าการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ในภาพรวมกลวิธีหลักและรายข้อของนักศึกษา
มีความสัมพันธ์กับทั้ง 5 ตัวแปร ที่ศึกษาการวิเคราะห์ปัจจัยพบว่า 5 ปัจจัย มีความสัมพันธ์กับการใช้กลวิธี
การเรียนรู้ค าศัพท์ผลการวิเคราะห์ด้านเนื้อหาพบว่ามี 7 เหตุผลหลักที่นักศึกษาใช้บางกลวิธีบ่อย
และมี 9 เหตุผลหลัก ที่นักศึกษาใช้บางกลวิธีไม่บ่อย 

5.2.2 อภิปรายผลการเปรียบเทียบกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนจ่า
ทหารเรือ จ าแนกตามกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน 

ผลการเปรียบเทียบการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน
จ่าทหารเรือจ าแนกตามกลุ่มเก่ง และกลุ่มอ่อน พบว่านักเรียนจ่าทหารเรือ ใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นกลวิธีทางสังคมแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ โดยนักเรียนจ่าทหารเรือกลุ่มเก่ง ใช้กลวิธีด้านอภิปัญญามากที่สุด และใช้กลวิธี
ด้านสติปัญญาน้อย ส่วนนักเรียนจ่าทหารเรือกลุ่มอ่อน ใช้กลวิธีทางสังคมมากที่สุด และใช้กลวิธี
ด้านสติปัญญาน้อย ซึ่งมีความสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 

เมื่อพิจารณาผลการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนจ่าทหารเรือ
กลุ่มเก่งแล้ว พบว่าใช้กลวิธีด้านอภิปัญญามากที่สุด คือ การเรียนรู้ค าศัพท์ผ่านสื่อภาษาอังกฤษต่างๆ เช่น 
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เพลง ภาพยนตร์ ข่าว และโฆษณา หรือการข้ามผ่านค าศัพท์ที่ไม่ทราบความหมายไปก่อน อาจเนื่องมาจาก
นักเรียนจ่าทหารเรือเห็นว่าเป็นกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์มีความสะดวกสบาย ง่ายต่อการเข้าถึงได้
ทุกสถานที่ทุกช่วงเวลาตามความต้องการ มีลักษณะรูปแบบการเรียนรู้ที่มีการดูดความสนใจ เร้าใจ 
ติดตา และได้รับความบันเทิงไปพร้อมกับการเรียนรู้ด้วยท าให้น าไปสู่การเลือกใช้ อีกทั้งสามารถควบคุม
การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยกลวิธีเหล่านี้จึงเป็นวิธีการที่ส าคัญมีส่วนช่วยท าให้สามารถจ าค าศัพท์ได้มากขึ้น 
ตลอดจนส่งผลท าให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ และสามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองได้ดียิ่งขึ้น 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชญานันท์ ปิติกรพวงเพชร และคณะ (2552) ที่ได้ส ารวจกลยุทธ์ใน
การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ได้จ าแนก
นักศึกษาออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ นักศึกษาที่เรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน พบว่านักศึกษาที่เรียนระดับเก่ง
ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ใช้กลยุทธ์การเรียนรู้โดยการรู้คิด (metacognitive strategies) ในขณะที่นักศึกษา
ระดับปานกลางใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (determination strategies) และนักศึกษาระดับอ่อน
ใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ด้านความจ า (memory strategies) ซึ่งการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ นับเป็น
สิ่งที่ท้าทายประการส าคัญอันหนึ่ง ของผู้เรียนภาษาต่างประเทศ หรือภาษาเป้าหมาย (target language) 
ต้องประสบในขณะเรียนรู้ภาษา ซึ่งอาจมีกลวิธีที่หลากหลาย เพ่ือให้ได้รู้ความหมายนั้น อีกทั้งการมีกลวิธี
การเรียนรู้ค าศัพท์ไว้หลายๆ ด้าน จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองซึ่งมีความสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ กุสุมา พิทักษ์วงศ ์(2553) ทีไ่ด้ศึกษากลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์เทคนิคทางด้านธุรกิจของ
นักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษในระดับสูงและต่ าจากคลังข้อมูลค าศัพท์ธุรกิจกับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจในปีการศึกษา 2554 จ านวน 40 คน โดยถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่มซึ่งประกอบไปด้วยนักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษในระดับสูง
จ านวน 24 คน และนักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษในระดับต่ าจ านวน 16 คน
นักศึกษาถูกแบ่งกลุ่มโดยใช้คะแนนสอบจาก technical vocabulary test in context ผลจาก
การวิจัยซึ่งมาจากแบบทดสอบ ที่มีค าศัพท์เฉพาะทางด้านธุรกิจในคลังข้อมูลค าศัพท์ที่สร้างขึ้น
จ านวน 209 ค า เช่น marketing company product business และ firm มีดังนี้ 1) นักเรียนที่มี
ความสามารถภาษาอังกฤษสูงใช้กลวิธีกลุ่ม determination และ metacognitive อยู่ในระดับสูง 
เช่น เรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษจากสื่อต่างๆ เรียนรู้ความหมายของค าศัพท์จากบริบทใช้รากศัพท์
มาช่วยเดาความหมายและใช้พจนานุกรมอังกฤษ–อังกฤษ 2) นักเรียนที่มีความสามารถภาษาอังกฤษ
ต่ าใช้กลวิธีกลุ่ม cognitive บ่อยที่สุดเช่นเรียนรู้ค าศัพท์โดยการพูดซ้ าเขียนซ้ าและเรียนรู้ค าศัพท์
โดยการจดบันทึกขณะครูสอน 

เมื่อพิจารณาผลการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ของนักเรียนจ่าทหารเรือกลุ่มอ่อน พบว่าใช้กลวิธี
ด้านสังคมมากที่สุด คือ การใช้ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนเพ่ือให้ได้ความหมายของค าศัพท์ ได้แก่  การถาม
ความหมายของค าศัพท์จากเพ่ือนร่วมชั้น ขอให้ครูอธิบายความหมายของค าศัพท์ใหม่ หรือบอกค าที่มี
ความหมายเหมือนกัน (synonym) และขอให้ครูแปลความหมายของค าศัพท์โดยการใช้ภาษาอังกฤษ
อย่างง่ายๆ อาจเนื่องมาจากนักเรียนจ่าทหารเรือมีลักษณะการพ่ึงพาอาศัยกัน การหาความหมาย
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ไม่ทราบความหมาย จ าเป็นต้องหาวิธีการที่มีความสะดวก ง่ายที่สุด และใช้ระยะเวลา
สั้นๆ การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน จะเป็นหนทางที่เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ค าศัพท์ ซึ่งเห็นว่าบุคคล
ที่มีความใกล้ชิดที่สุด คือ เพื่อนร่วมชั้นเรียน และครูผู้สอนเป็นบุคคลล าดับถัดไปที่สามารถ
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ให้ความช่วยเหลือได้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รวีวรรณ จิวาณุวงษ์ , (2549) ที่ได้ศึกษาและ
เปรียบเทียบการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนภาษาอังกฤษ - 
คณิตศาสตร์ และแผนภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี ในภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2548 ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนใช้กลวิธีทางสังคมมากที่สุด ได้แก่การถามความหมาย
จากเพื่อนร่วมชั้นเรียน ถามความหมายจากครูผู้สอน และเรียนรู้ความหมายของค าศัพท์
จากการท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม และจากผลการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการของนักเรียนจ่าทหารเรือ
ชั้นปีที่ 2 ที่มีผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่แตกต่างกัน จ านวน 5 คน พบว่ากลวิธีหรือแนวทางการเรียนรู้
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่นักเรียนจ่าทหารเรือกลุ่มเก่งใช้ คือ การหาความหมายจากสื่อสมัยใหม่ เช่น 
การใช้พจนานุกรมออนไลน์ การเรียนรู้ค าศัพท์จากเพลง ภาพยนตร์ต่างประเทศเป็นต้น ส่วนกลวิธีการถาม
ความหมายจากเพ่ือนร่วมชั้นเรียน และจากครูผู้สอน เป็นกลวิธีการหาความหมายค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนจ่าทหารเรือกลุ่มอ่อนเลือกใช้ อีกทั้งมีความสอดคล้องกับผลสัมภาษณ์ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษอย่างไม่เป็นทางการ จ านวน 3 คน ที่ได้สังเกตพฤติกรรมขณะท าการเรียนการสอนพบว่า
นักเรียนจ่าทหารเรือที่มีผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอ่อนจะถามความหมายของค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
มากกว่า นักเรียนจ่าทหารเรือที่มีผลการเรียนภาษาอังกฤษเก่ง โดยลักษณะของการถาม จะมีทั้งการถาม
ความหมายเป็นค าๆ และเป็นประโยคสั้นๆ แต่อย่างไรก็ตามในการวิจัยครั้งนี้มีความแตกต่างจากงานวิจัย
ของ เชา (Chao, 2007) ที่ได้ศึกษาการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 ภาควิชา
ภาษาอังกฤษประยุกต์จ านวน 117 คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทางตอนใต้ของประเทศไต้หวัน 
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาใช้กลวิธีน าไปสู่ความส าเร็จมากที่สุดและใช้กลวิธีทางสังคมน้อยที่สุด  
โดยกลวิธีส าหรับค้นหาความหมายค าศัพท์ นักศึกษาใช้พจนานุกรมสองภาษามากที่สุด 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

5.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
จากผลของการศึกษากลวิธีการเรียนรู้ค าศัพทภ์าษาอังกฤษของนักเรียนจ่าทหารเรือชั้นปีที่ 2

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจที่จะน าไปพัฒนาการเรียนการสอน
ได้ดังนี้ 

1) ควรส่งเสริมให้ใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่หลากหลายให้กับนักเรียน
ทุกกลุ่ม 

2) ครูผู้สอนควรก าหนดกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษไปเป็นส่วนหนึ่ง
ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรมีการท าวิจัยเพ่ือส่งเสริมการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ส่งผล

ต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
2) ควรมีการท าวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์

ภาษาอังกฤษกับปัจจัยอ่ืนๆ เช่น เพศ ระดับการจบการศึกษา เป็นต้น 
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๒  มีนาคม  ๒๕๕๙ 
 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพื่อการวิจัย 

เรียน  อาจารย์ ดร.ปรีชา ดิลกวุฒสิิทธ์ิ 

 สิ่งที่ส่งมาด้วย  เค้าโครงย่อวิทยานิพนธ์  และเครื่องมือเพื่อการวจิัย   จ านวน  ๑  ชุด 

ด้วย เรือเอกทนงศักดิ์ กุตระแสง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติให้ท าวิทยานิพนธ์  
เรื่อง “การศึกษากลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนจ่าทหารเรือ สังกัดกองทัพเรือ” ซึ่งขณะนี้อยู่ใน
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เป็นอย่างดี 
จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพื่อการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี ้

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน 

และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
  

         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

                                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ) 
                                   คณบดีบัณฑติวิทยาลยั 

 
 
 
 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์/ โทรสาร ๐ – ๓๘๕๓ – ๕๔๓๐ 
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ที่ ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๔๐          บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ 

 
 

๒  มีนาคม  ๒๕๕๙ 
 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพื่อการวิจัย 

เรียน  ว่าท่ีร้อยตรี ดร.เกียรติชัย สายตาค า 

 สิ่งที่ส่งมาด้วย  เค้าโครงย่อวิทยานิพนธ์  และเครื่องมือเพื่อการวจิัย   จ านวน  ๑  ชุด 

ด้วย เรือเอกทนงศักดิ์ กุตระแสง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติให้ท าวิทยานิพนธ์  
เรื่อง “การศึกษากลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนจ่าทหารเรือ สังกัดกองทัพเรือ” ซึ่งขณะนี้อยู่ใน
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เป็นอย่างดี 
จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพื่อการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี ้

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน 

และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
  

         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

                                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ) 
                                   คณบดีบัณฑติวิทยาลยั 

 
 
 
 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์/ โทรสาร ๐ – ๓๘๕๓ – ๕๔๓๐ 
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ที่ ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๔๐          บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ 

 
 

๒  มีนาคม  ๒๕๕๙ 
 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพื่อการวิจัย 

เรียน  อาจารย์น้ าตาล เทพพิพัฒน์ 

 สิ่งที่ส่งมาด้วย  เค้าโครงย่อวิทยานิพนธ์  และเครื่องมือเพื่อการวจิัย   จ านวน  ๑  ชุด 

ด้วย เรือเอกทนงศักดิ์ กุตระแสง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติให้ท าวิทยานิพนธ์  
เรื่อง “การศึกษากลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนจ่าทหารเรือ สังกัดกองทัพเรือ” ซึ่งขณะนี้อยู่ใน
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย 

บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เป็นอย่างดี 
จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพื่อการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี ้

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน 

และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
  

         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

                                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ) 
                                   คณบดีบัณฑติวิทยาลยั 

 
 
 
 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์/ โทรสาร ๐ – ๓๘๕๓ – ๕๔๓๐ 
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ที่ ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ ๖๓          บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ 

 
 

๗  เมษายน  ๒๕๕๙ 
 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ในการศกึษาและเก็บข้อมลูเพื่อหาคณุภาพเครื่องมือวิจัย 

เรียน  รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทางบก 

 สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบสอบถาม “การศึกษากลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนจ่าทหารเรือ
สังกัดกองทัพเรือ” 

 
ด้วย เร ือเอกทนงศักดิ ์ กุตระแสง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติให้ท าวิทยานิพนธ์ 
เรื่อง “การศึกษากลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนจ่าทหารเรือ  สังกัดกองทัพเรือ”  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงานของท่าน
เป็นหน่วยงานที่ควรศึกษา จึงขอความอนุเคราะห์ในการศึกษาและเก็บข้อมูลเพื่อหาคุณภาพเครื่องมือวิจัยของ
นักศึกษาในครั้งนี ้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน 
และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

  
 

         ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ) 
                                   คณบดีบัณฑติวิทยาลยั 

 
 
 
 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์/ โทรสาร ๐ – ๓๘๕๓ – ๕๔๓๐ 
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ที่ ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๗๒         บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ 

 
 

๒๓  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 
 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์การเก็บข้อมูลเพื่อการวิจยั 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมพลทหารเรือ 

ด้วย เรือเอกทนงศักดิ ์ กุตระแสง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติให้ท าวิทยานิพนธ์ 
เรื่อง “การศึกษากลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนจ่าทหารเรือ สังกัดกองทัพเรือ”  

 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านในการเก็บข้อมูลเพื่อ

การวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
  

         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

                                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ) 
                                    คณบดีบัณฑติวิทยาลยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์/ โทรสาร ๐ – ๓๘๕๓ – ๕๔๓๐ 
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ที่ ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๗๒         บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ 

 
 

๒๓  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 
 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์การเก็บข้อมูลเพื่อการวิจยั 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนนาวิกเวชกิจ 

ด้วย เรือเอกทนงศักดิ ์ กุตระแสง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติให้ท าวิทยานิพนธ์  
เรื่อง “การศึกษากลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนจ่าทหารเรือ สังกัดกองทัพเรือ”  

 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านในการเก็บข้อมูลเพื่อ

การวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
  

         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

                                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน ์จิระเดชประไพ) 
                                    คณบดีบัณฑติวิทยาลยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์/ โทรสาร ๐ – ๓๘๕๓ – ๕๔๓๐ 
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ที่ ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๗๒         บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ 

 
 

๒๓  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 
 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์การเก็บข้อมูลเพื่อการวิจยั 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนอเลคทรอนิกส์ 

ด้วย เรือเอกทนงศักดิ ์ กุตระแสง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติให้ท าวิทยานิพนธ์ 
เรื่อง “การศึกษากลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนจ่าทหารเรือ สังกัดกองทัพเรือ”  

 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านในการเก็บข้อมูลเพื่อ

การวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
  

         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

                                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ) 
                                    คณบดีบัณฑติวิทยาลยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์/ โทรสาร ๐ – ๓๘๕๓ – ๕๔๓๐ 
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ที่ ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๗๒         บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ 

 
 

๒๓  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 
 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์การเก็บข้อมูลเพื่อการวิจยั 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนการขนส่งทหารเรือ 

ด้วย เรือเอกทนงศักดิ ์ กุตระแสง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติให้ท าวิทยานิพนธ์  
เรื่อง “การศึกษากลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนจ่าทหารเรือ สังกัดกองทัพเรือ”  

 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านในการเก็บข้อมูลเพื่อ

การวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
  

         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

                                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ) 
                                    คณบดีบัณฑติวิทยาลยั 

 
 
 
 
 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์/ โทรสาร ๐ – ๓๘๕๓ – ๕๔๓๐ 
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ที่ ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๗๒         บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ 

 
 

๒๓  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 
 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์การเก็บข้อมูลเพื่อการวิจยั 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนพลาธิการ 

ด้วย เรือเอกทนงศักดิ ์ กุตระแสง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติให้ท าวิทยานิพนธ์  
เรื่อง “การศึกษากลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนจ่าทหารเรือ สังกัดกองทัพเรือ”  

 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านในการเก็บข้อมูลเพื่อ

การวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี ้
  

         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

                                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ) 
                                    คณบดีบัณฑติวิทยาลยั 

 
 
 
 
 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์/ โทรสาร ๐ – ๓๘๕๓ – ๕๔๓๐ 
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ที่ ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๗๒         บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ 

 
 

๒๓  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 
 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์การเก็บข้อมูลเพื่อการวิจยั 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด้วย เรือเอกทนงศักดิ ์ กุตระแสง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติให้ท าวิทยานิพนธ์  
เรื่อง “การศึกษากลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนจ่าทหารเรือ สังกัดกองทัพเรือ”  

 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านในการเก็บข้อมูลเพื่อ

การวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
  

         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

                                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ) 
                                    คณบดีบัณฑติวิทยาลยั 

 
 
 
 
 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์/ โทรสาร ๐ – ๓๘๕๓ – ๕๔๓๐ 
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ที่ ศธ ๐๕๔๘.๑๒/ว ๗๒         บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์  
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ 

 
 

๒๓  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 
 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์การเก็บข้อมูลเพื่อการวิจยั 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนทหารนาวิกโยธิน 

ด้วย เรือเอกทนงศักดิ ์ กุตระแสง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับอนุมัติให้ท าวิทยานิพนธ์  
เรื่อง “การศึกษากลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนจ่าทหารเรือ สังกัดกองทัพเรือ”  

 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านในการเก็บข้อมูลเพื่อ

การวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี ้
  

         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

                                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ) 
                                    คณบดีบัณฑติวิทยาลยั 

 
 
 
 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศัพท์/ โทรสาร ๐ – ๓๘๕๓ – ๕๔๓๐ 
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ภาคผนวก ข 
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอืผู้เชี่ยวชาญ 
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แบบตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือผู้เชี่ยวชาญ การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ 
(IOC) 

เรื่อง การศึกษากลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนจ่าทหารเรือชั้นปีที่ 2  
โรงเรียนจ่าทหารเรือ สังกัดกองทัพเรือ 

 
ค าชี้แจง: แบบตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือผู้เชี่ยวชาญ การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของ
วัตถุประสงค์  
(IOC)ของเครื่องมือการวิจัยเรื่องการศึกษากลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนจ่า 
 ทหารเรือชั้นปีที่ 2โรงเรียนจ่าทหารเรือ สังกัดกองทัพเรือเพ่ือประเมินความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

ที่มีต่อข้อค าถาม มีความเหมาะสมในการน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การวิจัย ซึ่งจะท าการประเมินความเท่ียงตรงในตอนที่2โดยได้ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณา
ความเที่ยงตรง ดังนี้ 

+1  = แน่ใจว่าค าถามมีความเหมาะสม 
   0 = ไมแ่น่ใจว่าค าถามมีความเหมาะสมหรือไม่ 
-1  = แน่ใจว่าค าถามไม่มีความเหมาะสม 

 โปรดเขียนเครื่องหมาย ลงในช่องระดับความคิดเห็นของท่านว่า ข้อความมีความสอดคล้อง 
หรือถูกต้องเพียงใด 
 

 

ข้อที่ 
 

ข้อค าถามในแบบสอบถาม 
 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม 

  แน่ใจว่า
ค าถาม 
มีความ

เหมาะสม 
(+1) 

ไม่แน่ใจว่า
ค าถาม 
มีความ

เหมาะสม
หรือไม่(0) 

แน่ใจว่า
ค าถาม 

ไม่มีความ
เหมาะสม 

(-1) 

 

กลวิธีน าไปสู่ความส าเร็จ (DET:Determination Strategies) 
1 วิเคราะห์ค าศัพท์นั้นว่าเป็นค าชนิดใด เช่น teacher เป็น

ค านาม teach เป็นค ากริยา เป็นต้น 
    

2 วิเคราะห์รากศัพท์ และส่วนเติมหน้าหรือส่วนเติมท้ายค า
เพ่ือหาความหมาย เช่น ค าว่า reuse รากศัพท์คือ use 
แปลว่า ใช้ re- คือ ส่วนเติมหน้าแปลว่า “อีกครั้ง” 
ดังนั้น reuse แปลว่า น ามาใช้อีกครั้ง 

    

3 ตรวจสอบค าศัพท์ที่มีรากศัพท์มาจากภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศ 

    

4 วิเคราะห์รูปภาพต่างๆ หรือการแสดงท่าทาง เพ่ือใช้ใน
การพิจารณาหาความหมายของค าศัพท์ 
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ข้อที่ 
 

ข้อค าถามในแบบสอบถาม 
 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม 

  แน่ใจว่า
ค าถาม 
มีความ

เหมาะสม 
(+1) 

ไม่แน่ใจว่า
ค าถาม 
มีความ

เหมาะสม
หรือไม่(0) 

แน่ใจว่า
ค าถาม 

ไม่มีความ
เหมาะสม 

(-1) 

 

5 เดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท หรือข้อความ
ข้างเคียง(context) 

    

6 
 

ใช้พจนานุกรม ภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย, ภาษาไทย – 
ภาษาอังกฤษเพ่ือหาความหมายของค าศัพท์ 

    

7 ใช้พจนานุกรม ภาษาอังกฤษ - ภาษาอังกฤษเพ่ือหา
ความหมายของค าศัพท์ 

    

8 จดรายการค าศัพท์ใหม่ลงในสมุดบันทึก     
9 ใช้บัตรภาพเพ่ือบอกความหมายค าศัพท์     
 กลวิธีทางสังคม  (SOC:Social Strategies)     

10 ขอให้ครูแปลความหมายของค าศัพท์เป็นภาษาไทย     
11 
 

ขอให้ครูอธิบายความหมายของค าศัพท์ใหม่ หรือบอกค า
ที่มีความหมายเหมือนกัน (synonym) 

    

12 ขอให้ครูยกตัวอย่างประโยคโดยใช้ค าศัพท์ใหม่     
13 ถามความหมายค าศัพท์จากเพ่ือนร่วมชั้นเรียน     
14 ค้นหาความหมายของค าศัพท์ใหม่โดยผ่านการท า

กิจกรรมเป็นกลุ่ม 
    

15 เรียนรู้และฝึกฝนการหาความหมายของค าศัพท์เป็นกลุ่ม     
16 ขอให้ครูตรวจสอบความถูกต้องของบัตรภาพ หรือ

รายการค าศัพท์ที่จดไว้ 
    

17 มีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของภาษาเพ่ือให้ทราบความหมาย
ของค าศัพท์ 

    

 กลวิธีการจดจ า (MEM:Memory Strategies)     
18 เรียนรู้ความหมายของค าศัพท์ด้วยภาพ     
19 นึกถึงภาพเพ่ือหาความหมายของค าศัพท์     
20 เชื่อมโยงความหมายของค าศัพท์เข้ากับประสบการณ์

ของตนเอง 
    

21 จัดกลุ่มค าศัพท์ให้เป็นหมวดหมู่ เช่น หมวดหมู่ร่างกาย (Body) 
ได้แก่ ศีรษะและใบหน้า (head and face) ประกอบด้วย หู 
(ear) ตา (eye) คอ (neck) และ จมูก (nose) เป็นต้น  

    



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ  

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

74 
 

 

ข้อที่ 
 

ข้อค าถามในแบบสอบถาม 
 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม 

  แน่ใจว่า
ค าถาม 
มีความ

เหมาะสม 
(+1) 

ไม่แน่ใจว่า
ค าถาม 
มีความ

เหมาะสม
หรือไม่(0) 

แน่ใจว่า
ค าถาม 

ไม่มีความ
เหมาะสม 

(-1) 

 

22 เชื่อมโยงความหมายของค าศัพท์เข้ากับค าที่มี
ความหมายเหมือนกัน(synonyms)และตรงข้ามกัน
(antonyms) 

    

23 ใช้แผงผังแสดงความหมายของค าศัพท์ (semantic 
maps) 

    

24 
 

ใช้ตารางแสดงระดับขั้นความหมายของค าคุณศัพท์ เช่น 
long (ยาว) longer (ยาวกว่า) และ longest (ยาวที่สุด) 

    

25 ใช้วิธีการปักหมุด(peg method)โดยแปลงตัวเลขให้เป็น
ตัวอักษรเพ่ือสร้างค าศัพท์ที่มีความหมาย 

    

26 ใช้วิธีการ (loci method) โดยสร้างค าศัพท์ที่มี
ความหมายจากสิ่งของหรือสถานที่คุ้นเคย 
 

    

 กลวิธีด้านสติปญัญา (COG:cognitive Strategies)     
27 จัดกลุ่มของค าศัพท์เป็นหมวดหมู่ไว้เพ่ือศึกษา     
28 จัดกลุ่มของค าศัพท์เป็นหมวดหมู่ไว้ในแต่ละหน้าของ

กระดาษ 
    

29 ฝึกการใช้ค าศัพท์ใหม่ในประโยค     
30 จัดกลุ่มค าศัพท์ภายในเรื่องเดียวกัน     
31 ฝึกการสะกดค าศัพท ์     
32 ฝึกออกเสียงค าศัพท์     
33 อ่านออกเสียงค าศัพท์ขณะเรียน     
34 
 

นึกถึงหน้าที่ของค าเพ่ือหาความหมายของค าศัพท์ เช่น 
ค าคุณศัพท์ที่มาจากค านาม wooden (Adjective)  - 
wood (Noun) และค านามที่มาจากส่วนเติมท้ายค า 
Politician (Noun) - politic-ian(Suffixes) เป็นต้น 

    
 

35 ขีดเส้นใต้พยัญชนะตัวแรกของค าศัพท์     
36 
 

ศึกษาค าศัพท์จากโครงสร้างของภาษาประกอบด้วย ค า 
(Word) หลายๆ ค า รวมกันเป็นประโยคที่มีความหมาย 
(sentence) 
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ข้อที่ 
 

ข้อค าถามในแบบสอบถาม 
 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม 

  แน่ใจว่า
ค าถาม 
มีความ

เหมาะสม 
(+1) 

ไม่แน่ใจว่า
ค าถาม 
มีความ

เหมาะสม
หรือไม่(0) 

แน่ใจว่า
ค าถาม 

ไม่มีความ
เหมาะสม 

(-1) 

 

37 ใช้วิธีการจ าค าส าคัญ (key word) เพ่ือหาความหมาย
ของค าศัพท์ 

    

38 จ ารากศัพท์ (root) , ส่วนเติมหน้า (prefix) และส่วน
เติมท้าย (suffix)ของค าศัพท์ 

    

39 จ าค าศัพท์จากชนิดของค า (part of speech)     
40 แปลความหมายของค าศัพท์     
41 ใช้ค าศัพท์ที่มาจากรากศัพท์เดียวกันเช่น electric  

electrical electronicsเป็นต้น 
    

42 
 

เรียนรู้ค าศัพท์ร่วมกับส านวนภาษาอังกฤษเช่น ask for 
trouble (หาเรื่องใส่ตัว) , better than nothing 
(ดีกว่าไม่ได้อะไรเลย) เป็นต้น 

    

43 ใช้ท่าทางประกอบเมื่อเรียนรู้ค าศัพท์     
44 
 

ใช้ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของหมายของค าศัพท์
เพ่ือศึกษาความเหมือนและความแตกต่าง เช่น say 
speak talk , among between เป็นต้น 

    

45 ฝึกออกเสียงค าศัพท์ซ้ าๆ     
 กลวิธีด้านสติปญัญา (COG:cognitive Strategies)(ต่อ)     

46 ฝึกเขียนค าศัพท์ซ้ าๆ     
47 จัดท ารายการค าศัพท์     
48 จัดท าบตัรภาพ     
49 จดบันทึกค าศัพท์ในชั้นเรียน     
50 เปิดดูส่วนอธิบายค าศัพท์ด้านหลังหนังสือในขณะที่เรียน     
51 ฟังเทปเกี่ยวกับรายการค าศัพท์     
52 เขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษติดบนวัตถุสิ่งของต่างๆ      
53 พกสมุดจดค าศัพท์     
 กลวิธีด้านอภิปัญญา(MET:Metacognitive Strategies) 

54 
 

เรียนรู้ค าศัพท์ผ่านสื่อภาษาอังกฤษต่างๆ เช่น เพลง 
ภาพยนตร์ ข่าว และ โฆษณา เป็นต้น 

    

55 ใช้แบบทดสอบค าศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง     
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ข้อที่ 
 

ข้อค าถามในแบบสอบถาม 
 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม 

  แน่ใจว่า
ค าถาม 
มีความ

เหมาะสม 
(+1) 

ไม่แน่ใจว่า
ค าถาม 
มีความ

เหมาะสม
หรือไม่(0) 

แน่ใจว่า
ค าถาม 

ไม่มีความ
เหมาะสม 

(-1) 

 

56 ใช้แบบฝึกการเติมค าศัพท์ลงในช่องว่าง     
57 ข้ามหรือผ่านค าศัพท์ทีไ่ม่ทราบความหมายไปก่อน     
58 ศึกษาค าศัพท์เพ่ิมเติมนอกเวลาเรียน     
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ภาคผนวก ค 
แสดงผลการพิจารณาความสอดคล้องและเหมาะสมของข้อค าถามกับหัวข้อกลวิธี

การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนจ่าทหารเรอื สังกัด กองทพัเรือ 
โดยผู้เชีย่วชาญ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ  

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

78 

ตาราง แสดงผลการพิจารณาความสอดคล้องและเหมาะสมของข้อค าถามกับหัวข้อกลวิธีการเรียนรู้
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนจ่าทหารเรือ สังกัด กองทัพเรือ โดยผู้เชี่ยวชาญ 

  

กลวิธี ข้อที่ 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

ค่า IOC แปลผล 
1 2 3 

 กลวิธีด้านการน าไปสู่
ความส าเร็จ 

(Determination 
Strategies) 

1 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
3 0 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
8 0 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

9 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

กลวิธีทางสังคม 
(Social Strategies) 

 

10 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
11 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
12 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
13 0 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
14 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
15 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
16 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
17 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

กลวิธีการจดจ า 
(Memory Strategies) 

18 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
19 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
20 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
21 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
22 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
23 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
24 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
25 +1 0 +1 1.00 ใช้ได้ 
26 +1 0 +1 1.00 ใช้ได้ 
27 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
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กลวิธี ข้อที่ 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

ค่า IOC แปลผล 
1 2 3 

กลวิธีการจดจ า 
(Memory Strategies) 

(ต่อ) 

28 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
29 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
30 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
31 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
32 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
33 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
34 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
35 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
36 +1 0 +1 0.67 ใช้ได้ 
37 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
38 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
39 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
40 0 +1 +1 0.67 ใช้ได้ 
41 0 +1 +1 0.67 ใช้ได้ 
42 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
43 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
44 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

กลวิธีด้านสติปัญญา 
(Cognitive Strategies) 

45  +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
46 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
47 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
48 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
49 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
50 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
51 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
52 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
53 +1 0 +1 0.67 ใช้ได้ 

กลวิธีด้านอภิปัญญา 
(Metacognitive 

Strategies) 

54 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
55 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
56 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
57 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
58 +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

รวม 0.97 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก ง 
แสดงผลการวิเคราะห์คา่ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามกลวิธีการเรียนรู้ 

ค าศพัท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนจ่าทหารเรือ สังกัด กองทัพเรอื 
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ตาราง แสดงผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามกลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ของนักเรียนจ่าทหารเรือ สังกัด กองทัพเรือ 

 
Scale: All Variables 

Case Processing Summary 

  N %  
Cases Valid 30 100.0  

 Excludeda 0 0  
 Total 30 30  

a: List wise deletion based on all variables in the procedure.  
 

Reliability Statistics 

Cronbach’s 
Alpha 

N of Items 
 

.949 58  
 

Item – Total Statistics 

 
Scale Mean 

if item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

item 
Deleted 

Corrected 
item-Total 
Correlation 

Cronbach’s 
Alpha if item 

Deteted 

 

Det 1 115.60 902.041 .395 .948  
Det 2 115.83 885.799 .520 .948  
Det 3 116.00 901.310 .359 .948  
Det 4 115.60 883.421 .527 .948  
Det 5 115.53 891.568 .567 .948  
Det 6 115.33 895.126 .406 .948  
Det 7 115.63 888.723 .416 .948  
Det 8 116.13 897.568 .455 .948  
Det 9 116.30 881.114 .620 .947  

Soc 10 115.53 902.947 .378 .948  
Soc 11 115.67 910.851 .274 .949  
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Soc 12 115.73 897.306 .419 .948  
Soc 13 115.47 901.844 .320 .949  

Item – Total Statistics 

 
Scale Mean 

if item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

item 
Deleted 

Corrected 
item-Total 
Correlation 

Cronbach’s 
Alpha if item 

Deteted 

 

Soc 14 115.83 891.937 .587 .947  
Soc 15 115.77 893.771 .566 .948  
Soc 16 116.00 895.379 .494 .948  
Soc 17 116.53 893.844 .606 .947  

Mem 18 115.70 880.769 .691 .947  
Mem 19 115.87 891.223 .486 .948  
Mem 20 115.87 883.637 .587 .947  
Mem 21 115.83 874.695 .739 .947  
Mem 22 116.07 893.789 .521 .948  
Mem 23 116.43 894.461 .500 .948  
mem 24 116.47 885.568 .539 .948  
Mem 25 116.83 917.109 .073 .950  
Mem 26 116.60 900.317 .365 .948  
Mem 27 116.23 880.668 .657 .947  
Mem 28 116.47 897.361 .510 .948  
Mem 29 116.27 895.168 .667 .947  
Mem 30 116.27 889.375 .569 .947  
Mem 31 116.80 889.890 .531 .948  
Mem 32 115.90 889.748 ,459 .948  
Mem 33 115.90 903.748 .305 .949  
Mem 34 116.27 890.133 .461 .948  
Mem 35 116.47 887.913 .570 .947  
Mem 36 116.13 894.740 .533 .948  
Mem 37 116.23 888.875 .564 .947  
Mem 38 116.40 878.800 .644 .947  

Mem 39 116.33 882.506 .674 .947  
Mem 40 115.70 913.803 .179 .949  
Mem 41 116.10 892.645 .554 .948  
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Mem 42 116.20 881.338 .634 .947  
Mem 43 116.37 896.378 .438 .948  
Mem 44 116.03 882.999 .579 .947  
Cog   45 115.60 885.766 .647 .947  

Item – Total Statistics 

 
Scale Mean 

if item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

item 
Deleted 

Corrected 
item-Total 
Correlation 

Cronbach’s 
Alpha if item 

Deteted 

 

Cog 46 115.63 875.620 .747 .947  
Cog 47 116.33 891.954 .482 .948  
Cog 48 116.70 900.493 .365 .948  
Cog 49 115.60 903.559 .292 .949  
Cog 50 116.03 887.275 .603 947.  
Cog 51 116.40 877.214 .618 .947  
Cog 52 116.10 909.197 .190 .949  
Cog 53 116.33 906.782 .279 .949  
Met 54 115.63 917.689 .105 .949  
Met 55 116.23 877.840 .725 .947  
Met 56 115.87 903.913 .366 .948  
Met 57 115.80 903.890 .316 .949  
Met 58 116.30 904.424 .336 .949  

total .949  
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ภาคผนวก จ 
แบบสอบถามการวิจัย 
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แบบสอบถามการวิจัย 
เรื่อง การศึกษากลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนจ่าทหารเรือชั้นปีที่ 2  

โรงเรียนจ่าทหารเรือ สังกัดกองทัพเรือ 
********************************************************* 

 
ค าชี้แจง: 
 

1. แบบสอบถามการวิจัยเรื่อง การศึกษากลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนจ่า 
ทหารเรือชั้นปีที่ 2โรงเรียนจ่าทหารเรือ สังกัดกองทัพเรือ ฉบับนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
 

2. แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าข้ึนเพ่ือเป็นเครื่องมือในการวิจัยเรื่อง “การศึกษากลวิธีการเรียนรู้ 
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนจ่าทหารเรือ ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนจ่าทหารเรือ สังกัดกองทัพเรือ” โดยไม่มี
ผลเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของท่านแต่อย่างได 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

เรือเอก ทนงศักดิ์  กุตระแสง 
นักศึกษาปริญญาโท 

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ  

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

86 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง: จงใส่เครื่องหมาย หน้าข้อความตามความเป็นจริง 

1. จบการศึกษาระดับ         มัธยมศึกษาปีที่ 6  ปวช. 

           ปวส.    อ่ืนๆ โปรดระบุ................................ 

2. คะแนนเฉลี่ยสะสม 2 ภาคการศึกษาที่ผ่านมาของท่าน คือ
.............................................................. 

ตอนที่ 2กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

ค าชี้แจงโปรดเขียนเครื่องหมาย ลงในช่องทีต่รงกับการกระท าของท่าน ด้านกลวิธีการเรียนรู้
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยแต่ละตัวเลขมีความหมายดังต่อไปนี้ 

4 = ใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษมากท่ีสุด 

3 = ใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษมาก 

2 = ใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษปานกลาง 

1 = ใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษน้อย 

0 = ไม่ใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
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ล าดับ 

 
กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

ระดับของการใช้กลวิธี
การเรียนรู้ค าศัพท์

ภาษาอังกฤษ 
 กลวิธีน าไปสู่ความส าเร็จ (DET:Determination Strategies) 4 3 2 1 0 
1 
 

วิเคราะห์ชนิดของค า (parts of speech) เช่น teacher เป็นค านาม teach  
เป็นค ากริยา เป็นต้น 

     

2 
 

วิเคราะห์รากศัพท์ และส่วนเติมหน้าหรือส่วนเติมท้ายค าเพ่ือหาความหมาย เช่น ค า
ว่า reuse รากศัพท์คือ use แปลว่า ใช้ re- คือ ส่วนเติมหน้าแปลว่า “อีกครั้ง” 
ดังนั้น reuse แปลว่า น ามาใช้อีกครั้ง 

     

3 ตรวจสอบค าศัพท์ที่มีรากศัพท์มาจากภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ      
4 วิเคราะห์รูปภาพต่างๆ หรือการแสดงท่าทาง เพื่อใช้ในการพิจารณาหาความหมาย

ของค าศัพท์ 
     

5 เดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท หรือข้อความข้างเคียง (context)      
6 
 

ใช้พจนานุกรม ภาษาอังกฤษ- ภาษาไทย, ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษหรือ
พจนานุกรมภาพ เพ่ือหาความหมายของค าศัพท์ 

     

7 ใช้พจนานุกรม ภาษาอังกฤษ - ภาษาอังกฤษเพ่ือหาความหมายของค าศัพท์      
8 จดรายการค าศัพท์ใหม่ลงในสมุดบันทึก      
9 ใช้บัตรภาพเพ่ือบอกความหมายค าศัพท์      
 กลวิธีทางสังคม  (SOC:Social Strategies) 4 3 2 1 0 

10 ขอให้ครูแปลความหมายของค าศัพท์ โดยการใช้ภาษาอังกฤษอย่างง่ายๆ      
11 
 

ขอให้ครูอธิบายความหมายของค าศัพท์ใหม่หรือบอกค าที่มีความหมายเหมือนกัน
(synonym) 

     

12 ขอให้ครูยกตัวอย่างประโยคโดยใช้ค าศัพท์ใหม่      
13 ถามความหมายค าศัพท์จากเพ่ือนร่วมชั้นเรียน      
14 ค้นหาความหมายของค าศัพท์ใหม่โดยผ่านการท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม      
15 เรียนรู้และฝึกฝนการหาความหมายของค าศัพท์เป็นกลุ่ม      
16 ขอให้ครูตรวจสอบความถูกต้องของบัตรภาพ หรือรายการค าศัพท์ที่จดไว้      
17 มีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของภาษาเพ่ือให้ทราบความหมายของค าศัพท์      

             กลวิธีการจดจ า (MEM:Memory Strategies) 4 3 2 1 0 
18 เรียนรู้ความหมายของค าศัพท์ด้วยภาพ      
19 นึกถึงภาพเพ่ือหาความหมายของค าศัพท์      
20 เชื่อมโยงความหมายของค าศัพท์เข้ากับประสบการณ์ของตนเอง      
21 จัดกลุ่มค าศัพท์ให้เป็นหมวดหมู่ เช่น หมวดหมู่ร่างกาย (body) ได้แก่ ศีรษะและใบหน้า 

(head and face) ประกอบด้วย หู (ear) ตา (eye) คอ (neck) และ จมูก (nose) เป็นต้น  
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กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

ระดับของการใช้กลวิธี
การเรียนรู้ค าศัพท์

ภาษาอังกฤษ 
22 เชื่อมโยงความหมายของค าศัพท์เข้ากับค าที่มีความหมายเหมือนกัน (synonyms)  

และตรงข้ามกัน (antonyms) 
     

 
 

23 ใช้แผงผังแสดงความหมายของค าศัพท์ (semantic maps)      
24 

 
ใช้ตารางแสดงระดับขั้นความหมายของค าคุณศัพท์ เช่น long (ยาว) longer (ยาว
กว่า) และ longest (ยาวที่สุด) 

     

              กลวิธีการจดจ า (MEM:Memory Strategies) (ต่อ) 4 3 2 1 0 
25 ใช้วิธีการปักหมุด(peg method) แปลงตัวเลขให้เป็นตัวอักษรเพ่ือสร้างค าศัพท์ที่มี

ความหมาย 
     

26 ใช้วิธีการ (loci method) สร้างค าศัพท์ที่มีความหมายจากสิ่งของหรือสถานที่
คุ้นเคย 

     

27 จัดกลุ่มของค าศัพท์เป็นหมวดหมู่ไว้เพ่ือศึกษา      
28 จัดกลุ่มของค าศัพท์เป็นหมวดหมู่ไว้ในแต่ละหน้าของกระดาษ      
29 ฝึกการใช้ค าศัพท์ใหม่ในประโยค      
30 จัดกลุ่มค าศัพท์ภายในเรื่องเดียวกัน      
31 ฝึกการสะกดค าศัพท์      
32 ฝึกออกเสียงค าศัพท์      
33 อ่านออกเสียงค าศัพท์ขณะเรียน      
34 
 

นึกถึงหน้าที่ของค าเพ่ือหาความหมายของค าศัพท์ เช่น ค าคุณศัพท์ที่มาจากค านาม 
wooden (Adjective)  - wood (Noun) และค านามที่มาจากส่วนเติมท้ายค า 
Politician (Noun) - politic-ian(Suffixes) เป็นต้น 

     

35 ขีดเส้นใต้พยัญชนะตัวแรกของค าศัพท์      
36 
 

ศึกษาค าศัพท์จากโครงสร้างของภาษาประกอบด้วย ค า (word) หลายๆ ค า 
รวมกันเป็นประโยคที่มีความหมาย (sentence) 

     

37 ใช้วิธีการจ าค าส าคัญ (key word) เพ่ือหาความหมายของค าศัพท์      
38 จ ารากศัพท์ (root) , ส่วนเติมหน้า (prefix) และส่วนเติมท้าย (suffix)ของค าศัพท์      
39 จ าค าศัพท์จากชนิดของค า (part of speech)      
40 แปลความหมายของค าศัพท์      
41 ใช้ค าศัพท์ที่มาจากรากศัพท์เดียวกันเช่น electric, electrical, electronics       
42 
 

เรียนรู้ค าศัพท์ร่วมกับส านวนภาษาอังกฤษเช่น ask for trouble (หาเรื่องใส่ตัว) , 
better than nothing (ดีกว่าไม่ได้อะไรเลย) เป็นต้น 

     

43 ใช้ท่าทางประกอบเมื่อเรียนรู้ค าศัพท์      
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ระดับของการใช้กลวิธี
การเรียนรู้ค าศัพท์

ภาษาอังกฤษ 
44 
 

ใช้ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของหมายของค าศัพท์เพ่ือศึกษาความเหมือนและ
ความแตกต่าง เช่น say speak talk , among between เป็นต้น 

     

             กลวิธีด้านสติปัญญา (COG:Cognitive Strategies) 4 3 2 1 0 
45 ฝึกออกเสียงค าศัพท์ซ้ าๆ      
46 ฝึกเขียนค าศัพท์ซ้ าๆ      
47 จัดท ารายการค าศัพท์      
48 จัดท าบัตรภาพ      
49 จดบันทึกค าศัพท์ในชั้นเรียน      
50 เปิดดูส่วนอธิบายค าศัพท์ด้านหลังหนังสือในขณะที่เรียน      
51 ฟังเทปเกี่ยวกับรายการค าศัพท์      

             กลวิธีด้านสติปัญญา (COG:Cognitive Strategies)(ต่อ)  4 3 2 1 0 
52 เขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษติดบนวัตถุสิ่งของต่างๆ       
53 พกสมุดจดค าศัพท์      
 กลวิธีด้านอภิปัญญา (MET:Metacognitive Strategies) 4 3 2 1 0 

54 
 

เรียนรู้ค าศัพท์ผ่านสื่อภาษาอังกฤษต่างๆ เช่น เพลง ภาพยนตร์ ข่าว และ โฆษณา 
เป็นต้น 

     

55 ใช้แบบทดสอบค าศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง      
56 ใช้แบบฝึกการเติมค าศัพท์ลงในช่องว่าง      
57 ข้ามหรือผ่านค าศัพท์ที่ไม่ทราบความหมายไปก่อน      
58 ศึกษาค าศัพท์เพ่ิมเติมนอกเวลาเรียน      
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