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บทคัดย่อ
จุดมุ่งหมายในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์ การปรากฏร่ว มของ
คานามกับคาคุณศัพท์และคากริยากับคากริยาวิเศษณ์ โดยนักศึกษาสามารถเพิ่มพูนคาศัพท์ ได้เพิ่มขึ้น
ซึ่งเป็ น สิ่ งส าคั ญส าหรั บ นั กศึ ก ษาสาขาวิช าภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อสารสากล พร้อมทั้งได้เ ทคนิ ค
การสอนการคิดแบบเชื่อมโยง โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น และใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
รู ป แบบการทดสอบก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรีย นแบบกลุ่ ม เดี ย วกั น ประชากรที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษา ได้ แ ก่
นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี กลุ่ ม เรี ย น EIC36041N สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารสากล
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี จานวน 31 คน ซึ่งเป็น
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในรายวิชาภาษาอังกฤษจากข่าว
โดยมีรายชื่อและรหัสนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองสอน ได้แก่ แผนการเรียนรู้ที่ใช้การสอน
คาศัพท์ที่ปรากฏร่วมกัน จานวน 4 แผน ตลอด 10 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง และ 2) แบบทดสอบ
ความรู้คาศัพท์ใช้ทั้งก่อนและหลังเรียน จานวน 30 ข้อ
ผลการศึกษาพบว่า จากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ ก าร
วิเคราะห์การปรากฏร่วมของคานามกับคาคุณศัพท์และคากริยากับคากริยาวิเศษณ์ นักศึกษามีค่าเฉลี่ย
ของคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงขึ้นกว่าการทดสอบก่อนเรียนโดยมีค่ าเฉลี่ยของ คะแนนหลังเรียน
17.06 (=35.03) และค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียน 10.23 (=10.23) อาจกล่าวได้ว่า ผู้เรียนมีความรู้
คาศัพท์สูงขึ้น

242

Journal of Liberal Art of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi
Vol.3 No.3 (September-December 2021)

คาสาคัญ: การวิเคราะห์การปรากฏร่วมกัน, คานาม, คาคุณศัพท์, คากริยา, คากริยาวิเศษณ์

Abstract
The purpose of this study was to develop students’ English learning skills by
analyzing the occurrence of nouns with adjectives and verbs with adverbs. The analysis
of vocabulary collocation resulted in an increase in students’ vocabularies, which was
crucial for students majoring in English for International Communication. It also created
a teaching technique of combined thinking. The study was conducted using a preexperimental design, and the data collection was implemented by using a one-group
pretest-post-test design. The sample group comprised 31 students of the EIC36041N
class majoring in English for International Communication at the Faculty of Liberal Arts,
Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, Suphan Buri Campus, Thailand.
Specific sampling was adopted by selecting students who had enrolled in the English
through News course in the second semester of the academic year 2019. The study
apparatuses consisted of two tools employed in the experimental teaching–four teaching plans
for instructing vocabulary collocation in 10 weeks totaling 30 hours, and a 30-item vocabulary
test.
The study results demonstrated that from the achievement tests done before
and after the study session by analyzing the adjective–noun and adverb–verb occurrence, the
average score of the post-test was higher than the pretest at 17.06 points (=35.03) and
10.23 points (=10.23), consecutively. This might indicate that students’ vocabulary
knowledge was higher.
Keywords: Analysis of Occurrence, Nouns, Adjectives, Verbs, Adverbs

บทนา
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศและภาษาที่สองนั้น นักเรียนไทยนอกจากต้อง
เรียนรู้ระบบเสียงและหลักเกณฑ์ไวยากรณ์แล้ว ยังต้องเรียนรู้คาศัพท์อันเป็นปัจจัยสาคัญที่เอื้อต่อการ
ฝึกทักษะต่าง ๆ และเป็นประโยชน์ต่อการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร อย่างไรก็ตามมีนักเรียนไทย
จานวนมากที่ยังประสบปัญหาในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการไม่รู้คาศัพท์ จาไม่ได้
ไม่เข้าใจความหมาย ทาให้อ่านแล้ว ไม่เข้าใจเรื่องราวนั้น เป็นเพราะว่าคลังคาศัพท์ในสมองยัง น้ อย
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และหลายครั้งที่นักเรียนนักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษพบคาศัพท์ที่ยาก ๆ เกิดความท้อแท้อันกลายเป็น
ปัญหาในการเรียนรู้ คาศัพท์ที่จ ะนาไปใช้ในการฝึ กฝนทักษะต่าง ๆ (ปิยนุช อุดมเกียรติสกุล , 2559)
นอกจากนี้ จันทิมา จันตาบุตร (2557) กล่าวว่า นั กศึกษาจาคาศัพท์ภาษาอังกฤษไม่ได้ ผู้เรียนจดจา
คาศัพท์ไม่ค่อยได้ ทาให้การสร้างประโยคเพื่อสื่อสารจึงเป็นไปได้น้อยด้วยสาเหตุนี้ จึงเป็นหน้าที่ของ
ผู้สอนที่จะคิดค้นหาเทคนิคกลยุทธ์วิธีการสอนที่จะกระตุ้นผลักดันและช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้
วิชาภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มที่โดยเริ่มจากส่วนเล็กๆ ที่สาคัญ เช่น รู้คาศัพท์ รู้ความหมายและวิธีการ
นาไปประกอบในประโยค
คาศัพท์ก็ถือว่าเป็นส่วนที่สาคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นการคิดค้นหาวิธีการสอนที่จะกระตุ้นผลักดันและ
ช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มที่ วิธีที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งคือการอ่าน และเพื่อ
การจดจ าคาศัพท์ จึ งควรจดคาศัพท์ และฝึ กคิดแบบเชื่อมโยงคาหรือกลุ่ มคาที่ต้องใช้ร่ว มกันเสมอ
สิ่งเหล่านี้จะเป็นการฝึกให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ซึ่งเกิดจากการที่
ผู้เรียนได้ศึกษาจากความรู้ที่ได้ถูกรวบรวมความรู้ให้ปรากฏขึ้นมาในรูปแบบของหนังสือ ดังนั้น การวิจัย
ครั้ ง นี้ มุ่ ง เน้ น ให้ ผู้ เ รี ย นฝึ ก การคิ ด แบบเชื่ อ มโยงโดยการวิ เ คราะห์ ก ารปรากฏร่ ว มของค านามกั บ
คาคุณศัพท์และคากริยากับคากริยาวิเศษณ์ในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ทั้งนี้เนื่องจากหนังสือพิมพ์
บางกอกโพสต์ มีบทความที่หลากหลาย ประกอบด้วยคาศัพท์ที่มีความหมายทันสมัยเหมาะอย่างยิ่งต่อ
การให้ผู้เรียนได้ศึกษา เพื่อให้เกิดการผนวกความรู้ (Combination) ที่เกิดจากความรู้ที่ชัดแจ้ งของ
ผู้เรียน โดยผ่านกระบวนการคิดแบบองค์รวม ผู้วิจัยคาดว่าจะทาให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ที่ชัด
แจ้งเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งได้

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์การพัฒนาทักษะการเรียนรู้คาศัพท์ผ่านการวิเคราะห์ การปรากฏร่ว ม
ของคานามกับคาคุณศัพท์และคากริยากับคากริยาวิเศษณ์

การทบทวนวรรณกรรม
การสอนคาศัพท์ที่ปรากฏร่วมกัน
การสอนคาศัพท์ที่ปรากฏร่วมกันสามารถพัฒนาความรู้คาศัพท์ของผู้เรียนได้ เนื่องจากผู้เรียน
ได้สังเกตเรียนรู้ลักษณะคาศัพท์และกลุ่มคาที่ปรากฏร่วมกันในบริบทต่าง ๆ เพื่อนาไปสู่ขั้นตอนการ
นาไปใช้ได้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์จริง ตามที่ Lewis (2000) ได้กล่าวว่าการสังเกตเป็นหนึ่งใน
หลักการแนวคิดการสอนภาษาที่เน้นคาศัพท์ ซึ่งการสังเกตเป็นตอนที่สาคัญในการเปลี่ยนแปลงความรู้ที่
ผู้เรียนได้รับให้กลายเป็นปริมาณความรู้ที่ผู้เรียนจะเก็บสะสมไว้ นอกจากนั้น การเสนอคาศัพท์ที่ปรากฏ
ร่วมกันจะส่งเสริมความสามารถในการแยกประเภทของคา
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ดังนั้นการสอนคาศัพท์ที่ปรากฏร่วมกันจะช่วยพัฒนาระดับความสามารถในการเรียนคาศัพท์ได้
อย่างต่อเนื่อง คือ ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้คาศัพท์ได้ตั้งแต่ระดับคาที่ปรากฏร่วมกันบ่อย ๆ จนถึง
กลุ่มคาที่เป็นส านวน การจดบันทึกคาศัพท์ที่ปรากฏร่ว มกันเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมพั ฒ นาให้
ผู้เรียนมีความคงทนในการจดจาคาศัพท์ รวมไปถึงการนาคาศัพท์ไปใช้ในการพูดและการเขียนได้ Lewis
(2000) ได้เสนอแนะว่า การจดบันทึกคาศัพท์ที่ปรากฏอย่างเป็นระบบนั้นควรจดในลักษณะที่เป็นหัวข้อ
และให้ขอบเขตความหมายของคาศัพท์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน แต่อย่างไรก็ตาม ผู้เรียนควรจะมี
โอกาสในการออกแบบการจดบันทึกคาศัพท์ด้วยตนเองเพราะในชีวิตจริงผู้เรียนจะจดบันทึกในลักษณะที่
อ่านได้และรูปแบบไม่เป็นทางการ เช่น สมุดบันทึกประจาวัน การจัดบันทึกตามรูปแบบที่ผู้เรียนแต่ละ
คนออกแบบตามความชอบนั้ น จะช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ภ าษาได้อย่างเป็นธรรมชาติ ด้ว ย
เช่นกัน
หลักการของทฤษฎีทางภาษาและทฤษฎีการเรียนรู้
แนวคิดการสอนภาษาที่เน้นคาศัพท์ (Lexical Approach) ซึ่งเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นในปี 1993
Lewis ได้เสนอความคิดเห็นว่าการสร้างกลุ่มรูปแบบเรียนรู้ภาษาและการติดต่อสื่อสารนั้นไม่ได้เกี่ยวข้อง
กับหลักไวยากรณ์ หน้าที่ของภาษา ความคิด หรือแผนการเรียนการสอนต่าง ๆ แต่เกี่ยวข้องกับคาและ
การรวมกลุ่มของคาในการสอนภาษานั้น แนวคิดการสอนภาษาที่เน้นคาศัพท์สะท้อนความเชื่ อ ของ
ความสาคัญของคาที่มีต่อโครงสร้างภาษา การเรียนรู้ภาษาที่สองและภารใช้ภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กลุ่มคาหลาย ๆ คาที่มีอยู่รวมกันหรือที่เรียกว่า “Chunk” (Richards & Rogers, 2001) ในทฤษฎีการ
เรียนรู้ภาษา มุมมองของแนวคิดของ Lewis นี้จะตั้งอยู่บนความคิดที่ว่าส่วนสาคัญของการเรียนรู้ภาษา
นั้นคือ ความสามารถในการเข้าใจและผลิตคาวลีต่าง ๆ ออกมาในลักษณะกลุ่มคาหลาย ๆ คาที่มาอยู่
รวมกัน ผู้เรียนจะเรียนรู้รูปแบบการใช้การจัดวางคาศัพท์ด้วยตนเอง ในขณะเดียวกันนั้นผู้เรียนจะมี
ความสามารถในการรั บรู้ เข้าใจรูป แบบภาษาที่มีไวยากรณ์ได้เช่น กัน ลักษณะการสอนคาศัพท์ตาม
แนวคิดการสอนภาษาที่เน้นคาศัพท์นั้นเป็นการสอนคาศัพท์ที่ไม่ได้เป็นการสอนคาศัพท์เป็นคาโดด ๆ แต่
เป็นการสอนคาศัพท์เป็นกลุ่มคาหลาย ๆ คามารวมกัน หรือกลุ่มคาวลี สานวนที่พบเห็นปรากฏบ่อย ๆ
ในบทสนทนาและน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวันจะเห็ นได้ว่าการสอนคาศัพท์ตามแนวคิดนี้จะเน้นให้
ความสาคัญของคาศัพท์มากกว่าเน้นหลักไวยากรณ์ ซึ่ง Lewis (1993) ได้ให้ความสาคัญกับแนวคิดนี้ว่า
ภาษาประกอบด้วยคาศัพท์ที่ทาให้เกิดไวยากรณ์ ดังนั้นคาศัพท์เป็นรากฐานหรือจุดเริ่มต้นของการเรียน
ภาษา แต่การเรียนหลักโครงสร้างไวยากรณ์นั้น เป็นเพียงส่วนประกอบที่จาเป็นของการเรียนภาษาเพื่อ
ทาให้การสื่อสารเกิดประสิทธิภาพ
ความสาคัญของการสอนคาศัพท์ที่ปรากฏร่วมกัน
ความสาคัญของการเรียนรู้คาศัพท์ที่ปรากฏร่วมกันนั้น จะช่วยให้ผู้เรียนให้คาศัพท์ได้อย่าง
ชัดเจนและถูกต้อง โดยเฉพาะงานเขียนนั้นผู้เรียนรู้ภาษาที่สองมักใช้คาศัพท์ที่ผิด ๆ ในการสร้างประโยค
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ในทักษะการพูดและการเขียนนั้น ผู้เรียนที่มีความรู้คาศัพท์ที่ปรากฏร่วมกันจะสามารถใช้คาได้เป็น
ธรรมชาติมากขึ้น และพูดได้คล่องเหมือนกับเจ้าของภาษาและมีการใช้คาได้หลายหลายรูปแบบด้วย
(O’Dell & McCarty, 2008) นอกจากนั้น การสอนคาศัพท์ที่ปรากฏร่วมกันช่วยลดข้อผิดพลาดในทักษะ
การเขียนของผู้เรียนภาษาที่สอง เนื่องจากผู้เรียนภาษาที่สองอาจจะใช้วิ ธีการแปลจากภาษาที่หนึ่งไปสู่
ภาษาเป้าหมาย
ประโยชน์ของการสอนคาศัพท์ที่ปรากฏร่วมกันและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Schmitt (2000) ได้กล่าวถึงข้อดีของการใช้การสอนภาษาที่เน้นคาศัพท์ว่า การสอนภาษาที่
เน้ น คาศัพท์ช่ว ยให้ ผู้เรี ยน ได้จ ดจ าคาศัพท์ที่ได้เรียนในรูปของคาที่ปรากฏร่วมกันและผู้ เรียนเรียน
คาศัพท์ในรูปแบบที่ปรากฏร่วมกันจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถจดจาและสามารถนาคาศัพท์ที่ได้เรียนมา
ใช้ได้อย่างถูกต้องตามความหมายและบริบทที่ปรากฏอยู่จริง Nation (2001) ได้เสนอแนะว่าคาศัพท์ที่
ปรากฏร่ ว มกัน มีบทบาทสาคัญต่อการเรียนรู้ภาษาที่สอง เมื่อผู้ เรียนมีความรู้ด้านคาศัพท์ที่ปรากฏ
ร่วมกัน จะช่วยในการผลิตภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างรวดเร็วคล่องแคล่ว จะเห็นได้ว่าการสอนภาษาที่
เน้นคาศัพท์ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้คาศัพท์จากบริบทที่คาศัพท์นั้นปรากฏอยู่จริง อีกทั้งการใช้แบบฝึก
ช่วยส่งเสริมการรู้คาศัพท์ ผู้เรียนเรียนโดยการสังเกตการณ์ใช้คาศัพท์ทาให้ความรู้ด้านคาศัพท์ ของ
ผู้เรียนเพิ่มขึ้น มีงานวิจัยของต่างประเทศเกี่ยวกับการสอนภาษาที่เน้นคาศัพท์
Moras (2001; อ้างใน พะเยา พรหมเทศ, 2549) ที่ได้ใช้การสอนภาษาที่เน้นคาศัพท์กับผู้เรียน
ระดับก้าวหน้า ซึ่งผลปรากฏว่า การสอนคาศัพท์ในลักษณะคาศัพท์ปรากฏร่วมกันกับคาศัพท์อื่นทาให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้คาศัพท์นั้นได้ดียิ่งขึ้นกว่าการสอนคาศัพท์โดด
นอกจากนี้งานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการสอนคาศัพท์ที่ปรากฏร่วมกัน ซึ่ง พะเยา พรหม
เทศ (2549) ได้ศึกษาเปรียบเทียบความรู้คาศัพท์ และความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียน
ก่อน และหลังการสอนภาษาที่เน้นคาศัพท์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจั ยพบว่าผู้เรียนมี
คะแนนความรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษและความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษสูงกว่าก่อนได้รับการสอน
โดยใช้การสอนภาษาที่เน้นคาศัพท์
จากงานวิจัยข้างต้น การสอนภาษาที่เน้นคาศัพท์ที่ปรากฏร่วมกันช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้คาศัพท์
ตามบริบทที่ปรากฏอยู่ ทาให้ผู้เรี ยนมีความรู้ด้านคาศัพท์เพิ่มขึ้น สามารถใช้คาศัพท์ได้ถูกต้อ งตาม
ความหมายและบริบทที่ปรากฏอยู่ได้ดี และการที่ผู้เรียนมีความรู้คาศัพท์เพิ่มขึ้นส่งผลให้ความสามารถ
ในการเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
แผนการเรียนรู้ที่ใช้การสอนคาศัพท์ที่ปรากฏร่วมกัน
จานวน 4 แผน ตลอด 10 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง
แบบทดสอบความรู้คาศัพท์ก่อนเรียนและหลังเรียน
จานวน 30 ข้อ

ตัวแปรตาม
ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาทักษะการเรียนรู้
คาศัพท์ผ่านการวิเคราะห์การปรากฏร่วม
ของคานามกับคาคุณศัพท์และคากริยากับ
คากริยาวิเศษณ์ ของแบบทดสอบก่อน
และหลังเรียน

แผนภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีดาเนินการวิจัย
1. รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษา การเพิ่มพูนคาศัพท์ผ่านการวิเคราะห์การปรากฏร่วมของคานาม
กับคาคุณศัพท์และคากริย ากับ คากริ ยาวิเศษณ์ในหนังสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิง
ทดลองเบื้องต้น (Pre-experimental Research) และใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลรูปแบบการทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียนแบบกลุ่มเดียวกัน (One-Group Pretest-Posttest Design) ซึ่งมีวิธีดาเนินการ
วิจัย ดังนี้
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี กลุ่มเรียน EIC36041N สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี กลุ่มเรียน EIC36041N สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี
จานวน 31 คน (ซึ่งเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษจากข่าว English through
News ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562) โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง ซึ่งผู้ศึกษาเลือก
นักศึกษา จากการลงทะเบียนผ่านระบบนักศึกษา โดยมีรายชื่อและรหัสนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2562
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองสอน
ได้แก่ แผนการเรียนรู้ที่ใช้การสอนคาศัพท์ที่ปรากฏร่วมกัน จานวน 4 แผน ตลอด 10 สัปดาห์ รวม
ทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง และ 2) แบบทดสอบความรู้คาศัพท์ก่อนเรียนและหลังเรียน จานวน 30 ข้อ
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1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง (แผนการสอน) โดยมีขั้นตอนในการสร้างแผนการเรียนรู้ ดังนี้
1.1 ศึ ก ษาค าอธิ บ ายเกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รที่ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก สู ต รกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล เพื่ อเป็นแนวทางในการเลือกเนื้อหาที่สอดคล้องกับระดับความรู้
ความสามารถของผู้เรียนและสนองต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน
ตารางที่ 1 แสดงการเลือกเนื้อหาและคาศัพท์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารสากล
เนื้อหา
ประเภทสือ่
คาศัพท์ที่ปรากฏ
เนื้อหา
แผนการสอนที่ 1-4
และคาศัพท์

ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังและเป็น
ประโยชน์ต่อผู้เรียน

หนังสือพิมพ์และคาศัพท์เฉพาะ
ของหนังสือพิมพ์

กลุ่มคาศัพท์ที่ปรากฏร่วมกันกับข้อความใน
หนังสือพิมพ์ เช่น Newspaper History,
Newspaper Element, Newspaper
Development
รูปแบบของข่าว
กลุ่มคาศัพท์ที่ปรากฏร่วมกันกับองค์ประกอบของ
ข่าว เช่น Headline, Lead, Body, Source of
Information, Byline, Dateline
ข่าวในประเทศและข่าว
กลุ่มคาศัพท์ที่ปรากฏร่วมกันกับข่าวในประเทศและ
ต่างประเทศ
ข่าวต่างประเทศ เช่น General News,
Accidents, Disasters, Crimes, Politics,
Protests and Demonstrations, Business and
Finance, Wars and Terrorism, Sports, News
on the Internet.
การบริการที่สาคัญและข่าว
กลุ่มคาศัพท์ที่ปรากฏร่วมกันกับการบริการที่สาคัญ
บันเทิง
และข่าวบันเทิง เช่น Weather Forecasts,
Pictures and Captions, Comic Strips,
Advertisement.
- เพิ่มความรู้คาศัพท์และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของผู้เรียน
- เลือกใช้ภาษาเหมาะสมกับระดับบุคคล โอกาสและสถานที่ตามมารยาท
สังคม
- ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์หรือสถานการณ์จาลองที่เกิดขึ้นใน ห้องเรียน
สถานศึกษา ชุมชนและสังคม
- พัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) โดยเฉพาะ
ทักษะการเขียนมีการใช้คาศัพท์มปี ระสิทธิภาพมากขึ้น
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1.2 เขีย นแผนการสอนคาศั พ ท์ ที่ปรากฏร่ว มกั น (จานวน 4 แผน ตลอด 10 สั ปดาห์
รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง) ในแต่ละแผนการสอนประกอบด้วยขั้นตอนการเรียนการสอนดังนี้
1.2.1 ขั้นนาเสนอ ผู้สอนให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับคาศัพท์ที่ปรากฏร่วมกันและผู้สอน
ส่งเสริมกระตุ้นให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสาคัญและประโยชน์การเรียนคาศัพท์ที่ปรากฏร่วมกัน
1.2.2 ขั้นสังเกต ผู้สอนคาศัพท์ที่ปรากฏร่ว มกันในลั กษณะการสอนที่ให้ผู้ เรี ยนหา
ความหมายของคาศัพท์จากบริบทที่แวดล้อมในงานวิจัยนี้ ผู้สอนให้ผู้เรียนหาคาศัพท์ที่ปรากฏร่วมกัน
จากบริบทที่อ่านจากหนังสือพิมพ์ จากนั้นชี้ให้เห็นถึงความหมายและการใช้คาศัพท์ที่ปรากฏร่ว มกัน
นอกจากนั้นผู้สอนอาจจะเลือกคาศัพท์ที่ปรากฏร่วมกันที่คล้ายกับคาที่เรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้คาศัพท์
ให้แก่ผู้เรียน
1.2.3 ขั้ น ปฏิ บั ติ ผู้ ส อนให้ ผู้ เรี ยนใช้ ค าศั พ ท์ ที่ ป รากฏร่ว มกั น ที่ ไ ด้เ รีย นมา โดยท า
แบบฝึกหัด บทอ่าน โดยหากลุ่มคาศัพท์ที่ปรากฏร่วมกันหรือฝึกการสร้า งประโยค โดยการใช้คาศัพท์ที่
ปรากฏร่วมกันที่ได้เรียนมา
1.2.4 ขั้นตรวจสอบ ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันตรวจสอบและมีการอภิปรายในชั้นเรียน
เกี่ยวกับการใช้คาศัพท์ที่ปรากฏร่วมกันได้อย่างถูกต้อง
1.2.5 ขั้นบันทึก ผู้สอนให้ผู้เรียนจดบันทึกคาศัพท์การใช้ความหมาย และการปรากฏ
ร่วมกันของคา ลงในสมุดจดคาศัพท์เพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคลังคาศัพท์และทาให้ผู้เรียนเพิ่มพูน
ความรู้ได้ด้วยตัวเองอย่างเช่น การทาตารางคาศัพท์
1.3 หลั ง จากสร้ า งแผนการสอนเรี ย บร้ อ ยแล้ ว จึ ง น าไปให้ อ าจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร
ตรวจสอบความถูกต้อง และหลังจากนั้นให้อาจารย์ในสาขาวิชา จานวน 2 ท่าน (พิจารณาตรวจสอบ
ด้านภาษาและแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องอีกครั้ง ส่วนเนื้อหาในการสร้างแผนการสอนนั้น ได้สร้างขึ้นจาก
หลักสูตร ที่นักเรียนควรได้เรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
1.4 น าแผนการสอนจ านวน 1 แผนการสอน ไปท าการทดลอง เพื่ อ พิ จ ารณาความ
เหมาะสมในเรื่องของเวลาที่ใช้ในการสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จากนั้นได้นาแผนการ
สอนมาปรั บ ปรุ ง และน าไปให้ ผู้ เชี่ย วชาญตรวจอีกครั้ง ก่อนจะทาการทดลองจริงกับนักศึกษาตาม
กลุ่มเป้าหมายที่เลือกไว้
2. แบบทดสอบความรู้คาศัพท์ เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย แบบเลือกตอบ จานวน 4 ตัวเลือก
จานวน 30 ข้อ เพื่อวัดการเลือกใช้คาศัพท์ให้ถูกต้องตามสถานการณ์ ความหมายในบริบทนั้น ๆ ซึ่งเป็น
บริบทที่ไม่ซ้ากับในแผนการสอน โดยมีขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบ ดังนี้
2.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับหลักการสร้างแบบทดสอบความรู้คาศัพท์แบบปรากฏร่วมกัน
2.2 คัดเลือกคาศัพท์ที่อยู่ในเนื้อเรื่องของแผนการสอนแต่ละแผน ทั้งหมด 4 แผนการสอน
2.3 นาคาศัพท์ที่ได้มาจากการเลื อกในขั้นที่ 2.2 สร้างแบบทดสอบวัดคาศัพท์ จากนั้น
ผู้วิจัยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน
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2.4 นาแบบทดสอบดังกล่าวไปทดลองใช้กับนักเรียนที่กาลังเรียนอยู่ นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุ ว รรณภูมิ ศูน ย์ สุ พรรณบุ รี จ านวน 10 ตัว อย่าง ซึ่งนักเรียนกลุ่ มนี้มีระดับความสามารถทางด้ า น
ภาษาอังกฤษใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อหาความเชื่อมั่น ค่าอานาจจาแนก (ค่า r) และค่าความยาก
ง่าย โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป Evana ด้วยเทคนิคกลุ่มสูง กลุ่มต่า 25% โดยใช้สูตร KR-20 (KuderRichardson) ปรากฏว่าข้อสอบชุดนี้มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.79 ซึ่งมีระดับความเชื่อมั่นระดับปาน
กลาง และข้อสอบทั้ง จานวน 30 ข้อ มีค่าอานาจการจาแนกต่ากว่า 0.2 จานวน 2 ข้อ มีข้อสอบที่มีค่า
ความยากง่ายไม่อยู่ระหว่าง 0.2-0.8 จานวน 28 ข้อ ซึ่งผู้วิจัยได้ทาการปรับปรุงตัวเลือกในแต่ละข้อที่มี
ค่าอานาจจาแนก และค่าความยากง่ายที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ นามาใช้กับกลุ่มเป้าหมายจริง
นาคะแนนที่ได้จากการทดสอบความรู้คาศัพท์มาหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า
ร้อยละ แล้วนามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ของกรมวิชาการ (2544) เพื่อดูระดับคุณภาพ ดังนี้
คะแนนคาศัพท์
คะแนนร้อยละ
ระดับคุณภาพ
24 – 30
80 – 100
ดีมาก
21 – 23
70-79
ดี
18 – 20
60-69
ปานกลาง
15 – 17
50-59
อ่อน
0 – 14
0-49
อ่อนมาก
4. การดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยในครั้งนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์การปรากฏร่วม
ของคานามกับคาคุณศัพท์และคากริยากับคากริยาวิเศษณ์ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้น (Preexperimental Research) และใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลรูปแบบการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
แบบกลุ่มเดียวกัน (One-Group Pretest-Posttest Design) ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงรูปแบบการทดลอง
ก่อนการทดลอง
P1

การเพิ่มพูนคาศัพท์ผ่านการ
วิเคราะห์การปรากฏร่วมกัน
X

หลังการทดลอง
P2

P1
หมายถึง การทดสอบความรู้ด้านคาศัพท์ของคานามกับคาคุณศัพท์และ ค า ก ริ ย า กั บ
คากริยาวิเศษณ์ก่อนการทดลอง
P2
หมายถึง การทดสอบความรู้ด้านคาศัพท์ของคานามกับคาคุณศัพท์และ ค า ก ริ ย า กั บ
คากริยาวิเศษณ์หลังการทดลอง
X
หมายถึง การเพิ่มพูนคาศัพท์ผ่านการวิเคราะห์การปรากฏร่วมกัน
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ในการดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยมีขั้นตอนการดาเนินการดังนี้
1. วัดความรู้ของคาศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มเป้าหมาย ก่อนการสอนโดยใช้การวิเคราะห์การ
ปรากฏร่วมกัน
2. สอนกลุ่มเป้าหมายตามแผนการสอน โดยใช้แผนการสอนแบบปรากกฎร่วมกัน จานวน
4 แผน ตลอด 10 สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง
3. นาค่าคะแนนที่ได้จากการทดสอบความรู้คาศัพท์ ก่อนเรียนและหลังการเรียน ของ
กลุ่มเป้าหมายไปวิเคราะห์เพื่อแปลผลต่อไป
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
การหาค่าคุณภาพของเครื่องมือ หาค่าความยากง่ายและอานาจจาแนกของแบบทดสอบวัด
ความรู้คาศัพท์ โดยใช้เทคนิคกลุ่มสูง และกลุ่มต่า 25% และค่าความ เชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใช้
สูตร KR-20 (Kuder-Richardson) โดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็จรูป
การวิเคราะห์ทางการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คะแนนที่ได้จากแบบทดสอบความรู้คาศัพท์
คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และค่า t-test โดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรูป Microsoft
Excel แล้วจึงนาผลการวัดมาเปรียบเทียบกัน

ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การเพิ่มพูนคาศัพท์ผ่านการวิเคราะห์การปรากฏร่วมของคานามกับคาคุณศัพท์
และคากริยากับคากริยาวิเศษณ์ในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้คาศัพท์ผ่านการวิเคราะห์การปรากฏร่วมของคานามกับคาคุณศัพท์และ
คากริยากับคากริยาวิเศษณ์
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้การ
วิเคราะห์การปรากฏร่วมของคานามกับคาคุณศัพท์และคากริยากับคากริยาวิเศษณ์ วิเคราะห์ โดยใช้สถิติ
การทดสอบที แบบกลุ่มไม่อิสระ (Dependent Sample t-test) รายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียนโดย
ใช้การวิเคราะห์การปรากฏร่วมของคานามกับคาคุณศัพท์และคากริยากับคากริยาวิเศษณ์
การทดสอบ
n
S.D
t
df
Sig.
x̅
ก่อนเรียน
31
หลังเรียน
31
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

10.23
17.06

3.66
4.18

10.40

30

0.00*

จากตารางที่ 3 พบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษากลุ่มเรียน EIC36041N
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 10.23 คะแนน และ17.06 คะแนน ตามลาดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่าง
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คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักศึก ษาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ 0.05 แสดงว่ า การเรี ย นโดยใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ก ารปรากฏร่ ว มของค านามกั บ
คาคุณศัพท์และคากริ ย ากับ คากริ ย าวิเศษณ์ ช่ว ยพัฒ นาทักษะการเรียนรู้คาศัพท์ภ าษาอังกฤษของ
นักศึกษาซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้

อภิปรายผล
ผลงานวิจัยอภิปรายได้ ดังนี้ จากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้
การวิเคราะห์ การปรากฏร่ วมของคานามกับคาคุณศัพท์ และคากริยากับคากริยาวิเศษณ์ นักศึกษามี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงขึ้นกว่าการทดสอบก่อนเรียนโดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนหลัง
เรียน 17.06 (=35.03) และค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียน 10.23 (=10.23) อาจกล่าวได้ว่า ผู้เรียนมี
ความรู้คาศัพท์สูงขึ้นจากสาเหตุหลายประการ ดังนี้
1. การเรี ย นค าศั พ ท์ ที่ ใ ช้ ก ารสอนค าศั พ ท์ ที่ ป รากฏร่ ว มกั น เป็ น การสอนให้ ผู้ เ รี ย นเรี ย นรู้
ความหมายของคาศัพท์ จากในหนั งสื อพิมพ์บางกอกโพสต์ และการปรากฏร่ว มกันของคานามกับ
คาคุณศัพท์และคากริยากับคากริยาวิเศษณ์ Brown (1980, อ้างใน วรชาติ ภู่ทอง) ได้กล่าวว่า การสอน
ภาษาโดยการใช้การปรากฏร่วมกันของคาศัพท์นั้น เป็นการสอนคาศัพท์ที่เน้นให้ผู้เรียนได้รู้ว่าคาศัพท์
สามารถใช้ได้กับคาใดได้บ้าง และมี ความหมายที่เปลี่ยนไปอย่างไร ในขั้นตอนการสอนคาศัพท์ปรากฏ
ร่วมกัน ขั้นตอนสังเกตเป็นขั้นตอนที่สาคัญมากขั้นตอนหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนฝึก สังเกตคาที่ปรากฏร่วมกัน
ผู้เรียนมีโอกาสฝึกการสังเกตคาศัพท์ที่ปรากฏร่วมกันในบทอ่านที่หลากหลาย จึงทาให้เกิดการจดจา
คาศัพท์ที่เรียนได้ ดังนั้นการใช้การสอนคาศัพท์ที่ปรากฏร่วมกันช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้จดจาคาศัพท์ที่
เรี ย น ในรู ป แบบของค าที่ ป รากฏร่ ว มกั น และสามารถน าค าศั พ ท์ ที่ เ รี ย นไปใช้ ไ ด้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งตาม
ความหมาย และบริบทที่ปรากฏอยู่จริง โดยยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติมา สิงห์สนธิ์ และ นิธิดา
อดิภัทรนันท์ (2561) ที่ทาการศึกษาเรื่อง การสอนคาศัพท์ที่ปรากฏร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่ อ
1) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียนก่อนและหลังการสอนคาศัพท์ที่ปรากฏ
ร่ ว มกั น 2) ศึ ก ษาความสามารถในการเขี ย นภาษาอั ง กฤษหลั ง การสอนค าศั พ ท์ ที่ ป รากฏร่ ว มกั น
กลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง จานวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการ
จัดการเรียนรู้การสอนคาศัพท์ที่ปรากฏร่วมกัน จานวน 5 แผน แผนละ 4 คาบ คาบละ 50 นาที รวม 20
คาบ 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ 3) แบบประเมินความสามารถในการ
เขี ย นภาษาอั ง กฤษ สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และค่ า ร้ อ ยละ
ผลการวิจัย พบว่า 1) การทาแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียนสูงขึ้นหลัง
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การสอนคาศัพท์ที่ปรากฏร่วมกัน 2) การประเมินผลความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียน
หลังการสอนคาศัพท์ที่ปรากฏร่วมกัน ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในขณะเดียวกันยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของพีรยาพร กาละ (2555) ที่ทาการศึกษา เรื่องการสอนคาศัพท์ปรากฏร่วมกันเพื่อเพิ่มพูนความรู้
คาศัพท์และความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อ เปรียบเทียบความรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษของผู้เรียน ก่อนและหลังการสอนคาศัพท์
ปรากฏร่วมกัน รวมทั้งศึกษาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของผู้เรียนหลังการสอนคาศัพท์ที่
ปรากฏร่วมกัน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้เรียนมีคะแนนความรู้คาศัพท์ สูงขึ้นหลังจากการสอนคาศัพท์ที่
ปรากฏร่วมกัน 2) ผู้เรียนมีคะแนนความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์หลั งการสอน
คาศัพท์ที่ปรากฏร่วมกัน
2. ผู้เรียนมีการฝึกฝนจากการทาแบบฝึกหัดที่หลากหลาย เช่น แบบฝึกหัดเติมคา แบบฝึกหัด
จับคู่ความหมาย แบบฝึกหัดเลือกคา ที่สามารถปรากฏร่วมกันกับคาที่กาหนดให้ แบบฝึกหัดเลือกเติม
ค าศั พ ท์ ที่ ป รากฏร่ ว มกั น กั บ ค า ที่ ก าหนดให้ แ บบฝึ ก หั ด ที่ แ บ่ ง ประเภทค าศั พ ท์ ที่ ป รากฏร่ ว มกั น
แบบฝึกหัดที่ให้ผู้เรียนแก้ไขประโยคโดยใช้คาศัพท์ที่ปรากฏร่วมกันให้ถูกต้องเหมาะสมกับบริบท เป็นต้น
ซึ่งในแต่ละแผนการสอนนั้น จะมีแบบฝึกหัด 3-5 แบบฝึกหัด แบบฝึกหัดละ 5-10 ข้อ ซึ่งทา ให้ผู้เรียน
เกิดความรู้อย่างเป็นระบบและมีหลักการในการเลือกใช้คาศัพท์ได้อย่างถูกต้อง ในขณะที่ผู้เรียนทา
แบบฝึกหัด ผู้วิจัยได้สังเกตว่าผู้เรียนพยายาม แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกัน และปรึกษากัน หากผู้เรียนมี
ความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันผู้เรียนได้ย้อนกลับไปศึกษา การปรากฏร่วมกันของคาศัพท์ในสมุดจดคาศัพท์
และพจนานุกรมคาศัพท์ที่ปรากฏร่วมกัน แล้วพิจารณาคาศัพท์ที่เหมาะสมเพื่อนาไปใช้ให้ถูกต้องตาม
บริบทที่ปรากฏอยู่จริง

องค์ความรู้ใหม่จากการวิจัย
การเพิ่มพูนคาศัพท์ผ่านการวิเคราะห์การปรากฏร่วมของคานามกับคาคุณศัพท์และคากริยากับ
คากริยาวิเศษณ์ในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ค้นพบว่าผู้เรียนสามารถจดจาคาศัพท์ที่ปรากฏร่วมกัน
เพิ่มขึ้น และผู้เรียนมีคะแนนความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษผ่า นเกณฑ์หลังการสอนคาศัพท์
ที่ปรากฏร่วมกัน

สรุป
การศึกษาการเพิ่มพูนคาศัพท์ผ่านการวิเคราะห์การปรากฏร่วมของคานามกับคาคุณศัพท์และ
คากริยากับคากริยาวิเศษณ์ในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ หลังการเรียนโดยใช้การวิเคราะห์การปรากฏร่วมของคานามกับ
คาคุณศัพท์และคากริยากับคากริยาวิเศษณ์ นักศึกษามีค่าเฉลี่ยของคะแนนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนโดย

วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2564)
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มี ค่ า เฉลี่ ย ของ คะแนนหลั ง เรี ย น 17.06 (x̅=35.03) และค่ า เฉลี่ ย ของคะแนนก่ อ นเรี ย น 10.23
(x̅= 10.23) แสดงว่ า การเรี ย นโดยใช้ก ารวิ เคราะห์ ก ารปรากฏร่ว มของค านามกั บ ค าคุ ณ ศั พ ท์ แ ละ
คากริยากับคากริยาวิเศษณ์ ช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษา

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. ควรมีสื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอกับผู้เรียนและกับการเรียนในระยะเวลา 3 ชั่วโมง
2. ควรเพิ่ ม กิ จ กรรมนอกเวลา เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นได้ มีก ารเพิ่ ม พู น ค าศั พ ท์ เกิ ด การท่ องจา
และเกิดทักษะในการใช้คาศัพท์
3. ควรเพิ่มกิจ กรรมการอ่ านให้ ม ากขึ้ น เพื่อให้ ผู้ เรีย นได้ มี ก ารฝึ กฝนการอ่า นค าศั พ ท์
และเพิ่มความแม่นยาในการอ่านคาศัพท์อีกด้วย
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรเพิ่มระยะเวลาในการศึกษาวิจัย เพื่อให้ การสอนคาศัพท์ที่ปรากฏร่ว มกันได้ผล
และมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
2. ควรน าการเรี ย นการสอนค าศั พ ท์ ที่ ป รากฏร่ ว มกั น ไปทดลองกั บ การเพิ่ ม พู น
ความสามารถในทักษะอื่น ๆ เช่น การพูด เป็นต้น
3. ควรนาการเรียนการสอนคาศัพท์ที่ปรากฏร่วมกันไปทดลองกับนักเรียนระดับอื่น ๆ
4. ควรมีการศึกษาต่อโดยใช้แนวการสอนคาศัพ ท์ที่ ปรากฏร่ว มกั น เช่น เปรียบเทีย บ
การเรียนการสอนคาศัพท์ที่ปรากฏร่วมกันกับการสอนคาศัพท์ปกติ
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