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_________________________________________________________________________________________ 
 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 

 หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานของประเทศไทย พุทธศกัราช 2551 ไดก้ าหนดใหม้กีารเรยีนภาษาองักฤษในทุกช่วง
ชัน้ ตัง้แต่ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 - มธัยมศกึษาปีที ่6 โดยเน้นความส าคญัในทุกทกัษะคอื การพดู การฟงั การอ่าน 
และการเขยีน ทกัษะทีผู่เ้รยีนใชม้ากไม่น้อยกว่าทกัษะอื่นๆคอื ทกัษะการอ่าน 
 ก่อนทีผู่เ้รยีนจะเขา้ใจแต่ละค า กลุ่มค า หรอืประโยคในบทอ่านไดน้ัน้ ผูเ้รยีนจ าเป็นตอ้งมคีวามรูด้า้นค าศพัทอ์ย่าง
เพยีงพอเสยีก่อน จงึจะสามารถเขา้ใจเนื้อหาทีก่ าลงัอ่านได ้ผูเ้รยีนทีม่คีวามรูด้า้นค าศพัทม์าก ยอ่มเขา้ใจในเรือ่งราวที่
อ่านไดม้ากกว่าผูเ้รยีนทีม่คีวามรูด้า้นค าศพัทน้์อย ดงันัน้ ค าศพัทจ์งึมคีวามส าคญัในการเรยีนรู ้และเขา้ใจภาษาทีเ่รยีน
เป็นอยา่งยิง่ 
 แมเ้ป็นไปไมไ่ดส้ าหรบัผูเ้รยีนทีจ่ะรูค้ าศพัทท์ุกค า หรอืหาค าศพัทท์ีไ่มรู่ค้วามหมายจากพจนานุกรม หรอืสื่อ
เทคโนโลยต่ีางๆไดต้ลอดเวลา แต่มวีธิกีารหนึ่งทีผู่เ้รยีนสามารถเรยีนรูค้วามหมายของค าศพัทไ์ดอ้ยา่งเป็นธรรมชาตขิอง
กระบวนการเรยีนรูท้างภาษาคอื การเดา และวเิคราะหค์วามหมายค าศพัทจ์ากบรบิท เพราะไมเ่พยีงแต่ผูเ้รยีนจะได้
พฒันาความรูด้า้นค าศพัทเ์ท่านัน้ แต่ยงัส่งผลต่อการพฒันาความสามารถดา้นการอ่านไดอ้กีด้วย 
 จากผลการท าแบบฝึกหดัเรื่อง Meaning in Context หลงักลางภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2561 ทีผ่่านมาใน
รายวชิาภาษาองักฤษเชงิวเิคราะห ์1 ปรากฏว่านกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6/1 จ านวน 11 คน มคีะแนนไมผ่่านเกณฑ ์
เนื่องจากนกัเรยีนยงัขาดยทุธวธิใีนการเดาความหมายค าศพัทจ์ากบรบิท ดว้ยเหตุดงักล่าว ผูว้จิยัจงึเลอืกใชชุ้ดแบบฝึกกล
ยทุธก์ารเดาความหมายค าศพัทจ์ากบรบิทเพื่อแกไ้ขปญัหาดา้นค าศพัทภ์าษาองักฤษ 
  
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
        1. พฒันาทกัษะค าศพัทภ์าษาองักฤษ ดว้ยชุดแบบฝึกกลยทุธก์ารเดาความหมายค าศพัทจ์ากบรบิท 
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6/1 
        2. เพื่อเปรยีบเทยีบความสามารถในการเขา้ใจความหมายค าศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรยีนก่อน  
และหลงัการใชชุ้ดแบบฝึก 
 3. เพื่อใหน้กัเรยีนตระหนกัถงึความส าคญัของการเรยีนรูค้ าศพัทท์ีไ่มท่ราบความหมายจากบรบิท 
 
 
 
 
ประโยชน์ของการวิจยั 
 

1. ท าใหน้กัเรยีนไดพ้ฒันาทกัษะการเดาความหมายค าศพัทภ์าษาองักฤษจากบรบิท 



2. ท าใหน้กัเรยีนเหน็ความส าคญัของการการรูค้วามหมายค าศพัทภ์าษาองักฤษจากบรบิท กระตอืรอืรน้ในการ
ท าขอ้สอบประเภทดงักล่าวมากขึน้ และผ่านเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้

3. ท าใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูก้ลยุทธก์ารเดาความหมายค าศพัทจ์ากบรบิทอย่างหลากหลาย 
 

ตวัแปรในการวิจยั 
 

 ตวัแปรตน้ การเดาความหมายค าศพัทจ์ากบรบิท (The Strategy of Guessing Word Meaning from  
the Context Clue ) 
 ตวัแปรตาม ความสามารถในการเขา้ใจความหมายค าศพัทภ์าษาองักฤษ  
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 

 1. ขอบเขตของเนื้อหา 
    1.1 แบบทดสอบก่อนเรยีน และหลงัเรยีนเกี่ยวกบัค าศพัทภ์าษาองักฤษจากบรบิทของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษา 
  ปีที ่6/1   จ านวน  11  คน  จ านวน   20   ขอ้   20  คะแนน 
    1.2 แบบฝึกกลยทุธก์ารเดาความหมายค าศพัทจ์ากบรบิท (The Strategy of Guessing Word Meaning from  
  the Context Clue )   จ านวน    40  ขอ้  
 2.  ขอบเขตของกลุ่มเป้าหมาย 
  นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6/1 ทีไ่ดค้ะแนนในส่วนการเดาความหมายค าศพัทจ์ากบรบิทไมถ่งึเกณฑใ์น 
     แบบฝึกหดัของรายวชิาภาษาองักฤษเชงิวเิคราะห1์ 
 3.  ขอบเขตช่วงเวลา 
  ภาคเรยีนที ่1   ปีการศกึษา   2561 ( สงิหาคม – กนัยายน  2561) 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 

 1.  ครใูหน้กัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6/1 จ านวน  11  คนทีค่ะแนนไมผ่่านเกณฑใ์นแบบฝึกหดัเรือ่ง Meaning in  
      Context ในรายวชิาภาษาองักฤษเชงิวเิคราะห ์1 ท าแบบทดสอบเรือ่งดงักล่าวในแบบทดสอบความรูก่้อนเรยีน
      และฝึกฝนดว้ยชุดแบบฝึกกลยทุธก์ารเดาความหมายค าศพัทจ์ากบรบิท (Pre-Test) ดว้ยตนเอง หลงัคาบเรยีน
      ที ่4 ในวนัองัคาร และวนัพุธ (12.30 – 13.00 น.) และไมอ่นุญาตใหน้กัเรยีนใช้พจนานุกรมภาษาองักฤษแบบ 
      ใดๆ 
 2.  ครใูหน้กัเรยีนเรยีน และฝึกฝนดว้ยชุดแบบฝึกกลยทุธก์ารเดาความหมายค าศพัทจ์ากบรบิท สปัดาหล์ะ 2 วนั  
      ตัง้แต่เวลา 12.30 – 13.00 น.    สงิหาคม – กนัยายน   2561 
 3.  นกัเรยีนท าแบบทดสอบหลงัเรยีน และฝึกฝนดว้ยชุดแบบฝึกกลยทุธก์ารเดาความหมายค าศพัทจ์ากบรบิท  
      (Post-Test) ดว้ยตนเอง ในช่วงเวลาเดมิ  กนัยายน  2561 
 4.   สรปุ และประเมนิผล 
 
 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
  

 1.   แบบทดสอบก่อนเรยีน และหลงัเรยีน  (Pre – Post Tests) 



 2.   แบบฝึกกลยทุธก์ารเดาความหมายค าศพัทจ์ากบรบิท  
 3.   แบบบนัทกึคะแนนจากการท าชุดแบบฝึกกลยทุธก์ารเดาความหมายค าศพัทจ์ากบรบิท 
 4.   แบบบนัทกึคะแนนการทดสอบก่อน และหลงัเรยีน 
 
สรปุผลการวิจยั 

ผลการท าแบบทดสอบการเดาความหมายค าศพัทจ์ากบรบิท ก่อนและหลงัเรยีน (Pre – Post Tests)        
ดว้ยชุดแบบฝึกกลยุทธก์ารเดาความหมายค าศพัทจ์ากบรบิท  จ านวน  20  ขอ้  20  คะแนน   

 
 ตารางท่ี 1  
 
 

 
ผลจากตารางที ่1 พบว่านกัเรยีนกลุ่มเป้าหมายระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 6/1  จ านวน  11   คน  มพีฒันาการ

ความสามารถในการเขา้ใจความหมายค าศพัท์จากบรบิทดขีึน้เลก็น้อย โดยในแบบทดสอบก่อนเรยีน และฝึกฝนดว้ยชุด
แบบฝึกกลยทุธก์ารเดาความหมายค าศพัทจ์ากบรบิท มผีลรวมคะแนนของนกัเรยีนทัง้หมด  11  คน  127 คะแนน จาก
คะแนนเตม็   220  คะแนน   คดิเป็นรอ้ยละ   57.73 ในขณะทีแ่บบทดสอบหลงัเรยีน และฝึกฝน มผีลรวมคะแนน 132 
คะแนน   คดิเป็นรอ้ยละ   60 

 
 
 
  
 

 ผลการเปรยีบเทยีบแบบทดสอบการเดาความหมายค าศพัทจ์ากบรบิท ก่อนเรยีน (Pre-Test) และหลงัเรยีน  
        (Post-Test) ดว้ยชุดแบบฝึกกลยทุธก์ารเดาความหมายค าศพัทจ์ากบรบิท 
  

  ล าดบั         ผลคะแนน 
        Pre - Test 

     ร้อยละ         ผลคะแนน 
        Post - Test 

    ร้อยละ 

    1            17       85             16       80 
    2            10       50             13       65 
    3             5       25              6       30 
    4            12       60             15       75 
    5            12       60             13       65 
    6            17       85             17       85 
    7            12       60             11       55 
    8            11       55             10       50 
    9            12       60             11       55 
   10            13       65             12       60 
   11             6       30              8       40 
  รวม            127    57.73              132        60 



 ตารางท่ี 2  
 

 
 จากตารางที ่2 พบว่านกัเรยีนมพีฒันาความสามารถในการเขา้ใจ และเดาความหมายค าศพัทจ์ากบรบิทไดด้ขีึน้
เลก็น้อย โดยสามารถท าคะแนนแบบทดสอบหลงัเรยีน และฝึกฝน (Post Test)   ไดด้กีว่าแบบทดสอบก่อนเรยีน และ
ฝึกฝน (Pre-Test) มนีกัเรยีนท าคะแนนอยูใ่นเกณฑด์ ีจ านวน   3  คน เพิม่ขึน้จากการทดสอบก่อนเรยีนจ านวน  1  คน 
จากนกัเรยีนทัง้หมด  11  คน  คดิเป็นรอ้ยละ  27.27  
 
 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีน (Pre-Test) และหลงัเรยีน (Post-Test) ดว้ยชุดแบบฝึกกลยุทธก์ารเดา  
        ความหมายค าศพัทจ์ากบรบิท 
 
 ตารางท่ี 3  
 

 
  
 
 
 จากตารางที ่3 พบว่านกัเรยีนมคี่าคะแนนเฉลีย่ของคะแนนความสามารถในการเขา้ใจความหมายค าศพัท์
ภาษาองักฤษ หลงัเรยีน และฝึกฝนดว้ยชุดแบบฝึกสงูกว่าคะแนนก่อนเรยีน และฝึกฝน โดยมคีะแนนเฉลีย่ก่อนเรยีน 
11.55  คะแนน ในขณะทีไ่ดค้ะแนนหลงัเรยีน  12  คะแนน 
 
 ดงันัน้ จากผลการวจิยั จงึสรุปไดว้่าการเรยีน และฝึกฝนนกัเรยีนดว้ยการใชชุ้ดแบบฝึกกลยทุธก์ารเดาความหมาย
ค าศพัทจ์ากบรบิทสามารถช่วยแกป้ญัหาค าศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรยีนไดม้ากขึน้ โดยไมต่อ้งเปิดหาค าศพัทใ์น
พจนานุกรมแบบใดๆ 
 
 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ผูว้จิยัควรมกีารท าวจิยัโดยใชก้ลยทุธอ์ื่นๆในการพฒันาความสามารถดา้นค าศพัทส์ าหรบันกัเรยีนทีย่งัคงตอ้ง
ปรบัปรงุในเรือ่งดงักล่าว เพราะยงัไมส่ามารถท าแบบทดสอบใหผ้่านเกณฑท์ัง้ในแบบทดสอบก่อนเรยีน และหลงัเรยีนได้ 

ล าดบั ผลการทดสอบ คะแนนท่ีได้ 
                Pre-Test                 Post-Test 
    จ านวน      ร้อยละ     จ านวน       ร้อยละ 

    1       ปรบัปรงุ       0 - 9         2      18.18         2      18.18 
    2        พอใช ้     10 - 14         7      63.64         6      54.55 
    3          ด ี     15 - 17         2      18.18         3      27.27 
    4        ดมีาก     18 - 20         -         -         0         - 

     11 คน 11 คน     11 คน       100 

      การทดสอบ       จ านวนคน     คะแนนเตม็ คะแนนเฉล่ีย 
      Pre-Test          11          20          11.55 
      Post-Test          11          20            12 



 2. ผูว้จิยัอาจน าชุดแบบฝึกกลยทุธก์ารเดาความหมายค าศพัทจ์ากบรบิทไปแกป้ญัหาดา้นค าศพัทภ์าษาองักฤษ 
ในระดบัชัน้อื่นๆ ทีส่อนต่อไป 
 
  


