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**************************************************** 
สาเหตุของปัญหา /ที่มา/วัตถุประสงค์การวิจัยในชั้นเรียน 

                 ในการเรียนภาษาไม่ว่าภาษาใด และระดับชั้นใดก็ตาม นักเรียนจ าเป็นต้องเรียนรู้
เกี่ยวกับตัวภาษาท้ังในด้านเสียง ค าศัพท์และโครงสร้าง  ถึงแม้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
ประเทศไทยจะเริ่มต้นมีมานานเป็นระยะเวลาหลายสิบปีก็ตาม แต่การเรียนการสอนก็ไม่ประสบ
ผลส าเร็จเท่าท่ีควร โดยเฉพาะในระดับเริ่มต้น คือระดับมัธยมศึกษา จากสภาพปัญหาในการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ พบว่า เรื่อง ค าศัพท์ เสียง โครงสร้างจะเป็นปัญหาในการพัฒนาความรู้และ
ความเข้าใจในภาษาอังกฤษ ซึ่งนักเรียนไทยส่วนมากมักมีความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ค่อนข้างน้อยและ
ไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของภาษาและความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์
เป็นสิ่งหนึ่งท่ีบ่งชี้ให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการเรียนภาษา ค าศัพท์เป็นพื้นฐานส าคัญท่ีจะส่งผล
ต่อการพัฒนาการเรียนภาษาในด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนได้ดีด้วย แต่
ปัญหาในเรื่องการเรียนรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยยังคงมีอยู่อีกมากมาย 
โดยเฉพาะนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ค่อนข้างอ่อนถึงปานกลาง แม้
จะมีการท่องศัพท์ทุกวัน แต่ก็ไม่สามารถช่วยให้นักเรียนจดจ าค าศัพท์ได้ดี เนื่องจากความจ ากัด
ของเวลา และปริมาณของค าศัพท์ท่ีมีมากเกินไป  ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้พยายามศึกษาหาแนวทาง
ท่ีจะช่วยให้นักเรียนได้จดจ าค าศัพท์  และน าไปใช้ในการเรียนการสอนได้มากขึ้น 

 
วัตถุประสงค์การวิจัยในชั้นเรียน 

1. เพื่อพัฒนาการจดจ าค าศัพท์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้กิจกรรม
การเขียนค าศัพท์ และท าแบบฝึกหัดเกี่ยวกับค าศัพท์ 

2. เพื่อเป็นการฝึกนักเรียนให้มีความรับผิดชอบ 
 
กระบวนการพัฒนา/สร้าง นวัตกรรม 

1. ขั้นวิเคราะห์  ( Analysis) 
1.1  วิเคราะห์ผู้เรียน    การวิเคราะห์ผู้เรียนได้ก าหนดไว้ดังนี ้



ประชากร  คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 
โรงเรียนวัดดอนยอ มีจ านวน 30 คน 
1.2 วิเคราะห์เนื้อหา  ขั้นตอนด าเนินการมีดังนี้ 

เนื้อหาท่ีจะใช้สร้างแบบทดสอบ และแบบฝึกหัด   คือเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ  
ค าศัพท์ท่ีใช้ใน 

การทดลองเป็นค าศัพท์เกี่ยวกับค านามจ านวน 11 หมวดหมู่ ซึ่งน ามาจากสมุดค าศัพท์ของ
นักเรียนระดับชั้น ม.1 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยคณะผู้วิจัยและครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ในระดับชั้น ม.1เป็นผู้คัดเลือกค าศัพท์จ านวน 50 ค าตามหมวดหมู่ดังนี้ 
 1.2.1 Things 
  - tissue paper, carton, ceiling, switch, toothbrush, toothpaste, 
fridge 
 1.2.2 Animals 
  - buffalo, elephant, mosquito 
 1.2.3 Fruit and vegetable 
  - mangosteen, lettuce, garlic, cabbage, vegetable 

  1.2.4 Parts of body 
   - knee, shoulder, elbow, chest 
  1.2.5 Person 
   - children, people, parents, daughter, cousin, boy scout 

1.2.6 Occupations 
 - soldier, merchant, dressmaker, secretary, butcher 
1.2.7 Food and drinks 
 - ice-cream, noodles, bread, fish sauce, pepper, sausage, juice 
1.2.8 Toys 
 - balloon, marble 
1.2.9 Clothes 
 - blouse, trousers, dress 
1.2.10 Sports and Games 
 - volleyball, rugby, chess, scrabble 
1.2.11 Places 
 - classroom, clinic, cinema, toilet 

     2  ขั้นออกแบบ (Design) 
 ขั้นออกแบบแบบทดสอบ และแบบฝึกหัดมีขั้นตอนดงันี้ 



2.1 แบบทดสอบวัดความจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนเรียน (Pre-test) จ านวน 50 ข้อ 
ตามหมวดหมู่ค าศัพท์ท่ีก าหนดไว้โดยเป็นข้อสอบเขียนท้ังหมด 

2.2 แบบฝึกหัดเกี่ยวกับค าศัพท์ เป็นแบบฝึกหัดท่ีจะใช้ในการพัฒนาการจดจ าค าศัพท์ของ
นักเรียนโดยวิธีการเขียน แบ่งออกเป็น 4 ฉบับ แต่ละฉบับประกอบไปด้วยค าศัพท์
จ านวน 50 ค าท่ีผู้วิจัยได้คัดเลือกไว้ โดยในแต่ละแบบฝึกจะมีแบบฝึกหัดท่ีหลากหลาย
และเป็นค าศัพท์ชุดเดียวกัน 

2.3 แบบทดสอบวัดความจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษหลังเรียน (Post-test) จ านวน 50 ข้อ 
ตามหมวดหมู่ค าศัพท์ท่ีก าหนดไว้โดยเป็นข้อสอบเขียนท้ังหมด โดยเป็นข้อสอบคนชุด
กับแบบทดสอบก่อนเรียน 

      3. ขั้นด าเนินการ 
 มีการด าเนินการดังนี้ 

3.1    ท าการทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 
โรงเรียนวัดดอนยอ จ านวน 30 คน โดยให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดความจ าค าศัพท์
ภาษาอังกฤษก่อนเรียน และท าการบันทึกคะแนน 

3.2  ด าเนินการพัฒนาการจดจ าค าศัพท์ของนักเรียนโดยใช้วิธีการเขียน การท าแบบฝึกหัด
เกี่ยวกับค าศัพท์ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น สัปดาห์ละ 1 ฉบับ พร้อมท้ังลงบันทึกคะแนน 

3.3 ท าการทดสอบอีกครั้ง โดยให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดความจ าค าศัพท์ของนักเรียน
โดยใช้แบบทดสอบวัดความจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษหลังเรียน 
4. ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 
 

สรุปผลการวิจัยในชั้นเรียน 
     จากการศึกษาและวิเคราะห์คะแนนท่ีได้จากผลการทดสอบก่อนเรียน เกี่ยวกับค าศัพท์
ของนักเรียนชั้นมัธยมปีท่ี 1 สาเหตุเนื่องมาจากนักเรียนยังไม่มีความคุ้นเคยกับค าศัพท์ หรืออาจ
เคยพบเห็นหรือเคยท่องผ่านตามาบ้างแต่นักเรียนไม่สามารถจดจ าค าศัพท์เหล่านั้นได้ นักเรียนไม่มี
ประสบการณ์ในการจ า การเรียนรู้และการน าไปใช้เท่าใดนัก แต่หลังจากนักเรียนได้ท าแบบฝึกหัด
เกี่ยวกับค าศัพท์ชุดดังกล่าวซ้ าๆกันหลายๆครั้งในรูปแบบท่ีแตกต่างกันออกไป นักเรียนมีความรู้  
ความจ า ความเข้าใจในค าศัพท์และสามารถท าแบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนเพิ่มขึ้นจากเดิม ดัง
จะเห็นได้จากการเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียน ท่ีเพิ่มขึ้นโดย
เฉลี่ย  คิดเป็นร้อยละ 21.26 

 


