
 
 
 

 
รายงานวิจัยในชั้นเรียน 

การพัฒนาและส่งเสริมทักษะการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ   
เรื่อง Occupations  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

โรงเรียนบ้านคลองของ 
 
 
 
 
 
 

นางสาวเกศินี  วิสุทธิกุล 
ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ 

 
 

รายวิชา อ15101 ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  

โรงเรียนบ้านคลองของ  อ.เมือง จ.ระนอง 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

 
 
 
 
 



 2 

ช่ืองานวิจัย  การพัฒนาและส่งเสริมทักษะการอ่านและเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  
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ปีการศึกษา  2565  
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจดจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษและส่งเสริมทักษะการเขียน
ค า ศัพ ท์ของนั ก เรี ยน โดยใ ช้แบบฝึก ทักษะการ เขี ยนค า ศัพ ท์ภาษาอั งกฤษ  เรื่ อ ง  Occupations                    
ในวิชาภาษาอังกฤษ โดยกลุ่มทดลองเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  จ านวน 7 คน โดยให้นักเรียนทดสอบ
เกี่ยวกับค าศัพท์ก่อนเรียน แล้วหลังจากนั้นให้นักเรียนท าแบบฝึกทักษะค าศัพท์ท่ีผู้วิจัยได้สร้างขึ้น จ านวน       
6 ฉบับ จากนั้นจึงท าการทดสอบหลังเรียน และวิเคราะห์ผลคะแนนโดยใช้วิธีการหาค่าเฉล่ียและค่าร้อยละ 
 ผลปรากฎว่า การใช้กิจกรรมการเขียนค าศัพท์และท าแบบฝึกทักษะค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ท าให้
นักเรียนมีความรู้ และความจ า ในการน าค าศัพท์ท่ีได้เรียนมาใช้และท าแบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนเพิ่มขึ้น
จากเดิม ดังจะเห็นได้จากการเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีเพิ่มขึ้นโดย
เฉล่ียร้อยละ 47.14 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ความส าคัญและที่มา 
 ภาษาอังกฤษนับเป็นภาษาหนึ่งท่ีมีความส าคัญมากในปัจจุบันนี้ เรื่องของค าศัพท์ก็เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีท า
ให้นักเรียนสามารถเรียนได้ดีและเข้าใจในภาษาเช่นกัน  ซึ่งจากการสังเกตนักเรียนปรากฏว่านักเรียนจะจ า
ค าศัพทไ์ด้น้อยมากบางคนจะจ าไม่ได้เลยแม้ว่าจะเคยท่องกับคุณครูผู้สอนวิชาอื่นมาแล้วก็ตาม ท าให้นักเรียนไม่
สนใจและไม่อยากจะเรียนในวิชานี้ ซึ่งเรื่องของค าศัพท์ถือเป็นพื้นฐานของการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่ง
นักเรียนช้ันประถมศึกษายังมีปัญหาในเรื่องของค าศัพท์อยู่มาก สาเหตุหนึ่งเป็นเพราะนักเรียนยังอายุน้อยจึง
ขาดความเอาใจในในเรื่องการท่องค าศัพท์และการพัฒนาของสมองยังรับไม่สามารถจดจ าค าศัพท์ได้เป็นจ านวน
มาก 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้พยายามศึกษาและส่งเสริมท่ีจะช่วยให้นักเรียนได้จดจ าค าศัพท์และน าไปใช้ในการ
เรียนการสอนในวิชาอื่นๆ ได้มากขึ้น 
 
ทางเลือกที่คาดว่าจะแก้ปัญหา 
 จากความส าคัญและประโยชน์ของค าศัพท์ในภาษาอังกฤษดังท่ีได้กล่าวมาแล้วนั้น  ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจท่ีจะหาวิธีการส่งเสริมทักษะการเขียนค าศัพท์ด้วยตนเองให้มากยิ่งขึ้น โดยใช้กลวิธีในการเขียนค าศัพท์ 
และท าแบบฝึกทักษะค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ซึ่งวิธีนี้ผู้จัดท าคาดว่าจะสามารถพัฒนาการจดจ าค าศัพท์ของ
นักเรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้ จึงมีความสนใจท่ีจะน ากิจกรรมดังกล่าวมาทดลองใช้เพื่อช่วยพัฒนาการจดจ า
ค าศัพท์ของนักเรียน 
 
จุดมุ่งหมาย 

1. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Occupations 
2. เพื่อพัฒนาการจดจ าค าศัพท์ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้กิจกรรมการอ่านและเขียน

ค าศัพท์และท าแบบฝึกทักษะค าศัพทภ์าษาอังกฤษ เรื่อง Occupations 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการท าวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาความคงทนในการจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  เกี่ยวกับอาชีพและสถานท่ี
ต่างๆ ในชุมชนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ทางผู้จัดท าวิจัยได้ท าแบบฝึกทักษะค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
เรื่อง Occupations โดยใช้กิจกรรมการเขียนท่ีหลากหลายเพื่อช่วยพัฒนาการจ าค าศัพท์และได้ท าการ
เปรียบเทียบ  ผลคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน คะแนนจากการท าแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษแต่
ละฉบับเพื่อศึกษาพัฒนาการของนักเรียนหลังจากท่ีได้มีการท าแบบฝึกทักษะค าศัพท์ภาษาอังกฤษซ้ าๆ กัน
หลายๆ ครั้งว่ามีความแตกต่างหรือพัฒนาไปมากน้อยเพียงใด 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้แบบฝึกทักษะค าศัพท์ภาษาอังกฤษเรื่อง Occupation ท่ีจะช่วยพัฒนาความจ าในการจ าค าศัพท์
ของนักเรียน 

2. ได้แนวทางในการฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบและสนใจในการท่องค าศัพท์ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการวิจัยนี้เป็นการสร้างแบบฝึกทักษะการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาการอ่านและเขียน
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Occupations และความคงทนในการจ าค าศัพท์ เรื่อง Occupations ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 

1. ประชากร  คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 จ านวน  7  คน 
2. เนื้อหาท่ีใช้ในการศึกษา เป็นค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Occupations จ านวน  10 ค า 
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บทที่ 2 

แนวทฤษฎี และงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Occupations มี 
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการจดจ าค าศัพท์ภาษอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช้แบบฝึกทักษะ      
การเขียนค าศัพทภ์าษาอังกฤษ เรื่อง Occupations ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎี หลักการและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
ในประเด็นหัวข้อดังต่อไปนี้ 

1. ทักษะการเขียน 
         1.1 ความหมายและความส าคัญของการเขียนการเขียนเป็นการแสดงความคิดความรู้สึกและความรู้
ของ ผู้เขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อั กษรเพื่อให้อ่านเข้าใจความคิดของผู้เขียนสุจริตเพียรชอบและ                           
สายใจ อินทรัมพรรย์ (2523 : 134) ได้กล่าวถึงความหมายของการเขียนไว้ว่าการเขียนคือการเรียบเรียงความรู้
ความคิดประสบการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดและจินตนาการออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรจะเป็น
ข้อความส้ันๆ ท านองค าขวัญร้อยแก้วส้ันๆ หรือบทกวีนิพนธ์ก็ได้ข้อเขียนต่างๆ เหล่านี้จะมีเอกภาพมีความเป็น
ตัวของมันเองท้ังในด้านความคิดและการใช้ภาษาเรียบเรียงศรีวิไล ดอกจันทร์(2523 : 202-203) กล่าวถึง
ทักษะในการเขียนว่าต้องรู้จักแสดงความคิดออกมาเป็นตัวหนังสือให้ผู้อ่านเข้าใจได้ตามท่ีตนประสงค์ให้
สามารถเขียนตัวสะกดได้ถูกต้องตามอักขรวิธีเขียนให้อ่านง่ายชัดเจนเรียบร้อยและรวดเร็วรู้จักเลือกใช้ถ้อย
ส านวนให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่องรู้จักล าดับความคิดและแสดงความคิดออกมาเป็นตัวหนังสือให้ผู้อ่านเข้าใจได้
แจ่มแจ้งการเขียนเป็นระบบการส่ือสารและบันทึกถ่ายทอดภาษาเพื่อแสดงความรู้ความคิดและความรู้สึกโดย
ใช้ตัวหนังสือเป็นสัญลักษณ์ประสิทธิภาพของการเขียนจึงอยู่ท่ีความสามารถทางความคิดและการใช้ภาษาของ
ผู้เขียนเองเมื่อพิจารณาฝึกทักษะทางภาษาท้ัง 4 ด้านคือการฟัง การพูดการอ่านและการเขียนแล้วจะเห็นว่า
ทักษะการเขียนเป็นทักษะหลังสุดท่ีผู้เรียนจะได้รับการฝึกอย่างจริงจังท้ังนี้เนื่องจากการเขียนเป็นทักษะท่ียาก
และซับซ้อนท่ีสุดในทักษะท้ังหมดผู้ท่ีจะมีความสามารถทางการเขียนได้จึงต้องมีพื้นฐานในทักษะการฟังการพูด
และการอ่านมาก่อนดังท่ี โรเบิร์ตลาโด (Robert Lado 1977 : 145) ได้กล่าวถึงความหมายของการเขียนไว้ว่า
การเขียนคือการส่ือความหมายระหว่างผู้เขียนและผู้อ่านโดยใช้ตัวอักษรซึ่งถือว่าการเขียนเป็นรูปแบบหนึ่งของ
การส่ือความหมาย หากการเขียนนั้นเขียนโดยไม่ทราบความหมายไม่นับว่าเป็นการเขียนแต่เป็นเพียงการจารึก
อักษรเท่านั้นการเขียนจึงต้องเป็นการใช้ตัวอักษรอย่างมีความหมายจากความหมายของการเขียนดังกล่าวจึง
พอสรุปได้ว่าการเขียนคือการส่ือความหมายโดยการเรียบเรียงความรู้ความคิดและความรู้สึกตลอดจน
ประสบการณ์ต่าง ๆ ของผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่ือสารระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่านให้เข้าใจตรงกันการเขียนเป็น
ยังทักษะท่ีส าคัญทักษะหนึ่งในการใช้ภาษาภาษาเขียนใช้ในการส่ือความหมาย ท่ีได้ความและปรากฏหลักฐาน
มั่นคงเพราะไม่ลบเลือนเร็วเหมือนค าพูดภาษาเขียนจึงใช้ในการติดต่อส่ือสารได้ดีแม้ในระยะทางไกลแต่การท่ี
จะส่ือสารได้ดีนั้นผู้เขียนต้องมีความสามารถในการเขียนคือใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องชัดเจนและสามารถท าให้
ผู้อ่านเข้าใจความหมายในส่ิงท่ีตนเขียนได้การเขียนจึงต้องมีการฝึกฝนบ่อยๆเพื่อให้เกิดความช านาญและต้อง
อาศัยการอ่านมากๆ เพื่อนน าข้อมูลจากการอ่านมาเป็นแนวทางในการเขียนนอกจากนี้ในการเขียนจะต้องให้
ผู้อ่านติดใจซึ่งถ้าดูเผินๆ แล้วจะเห็นว่าการเขียนไม่น่า จะมีลักษณะพิเศษอย่างไรนึกอย่างไรก็เขียนไปอย่างนั้น
แต่ท่ีจริงแล้วการเขียนหนังสือจะต้องรู้ลักษณะของภาษาว่าเขียนอย่างไรจึงจะท าให้ผู้อ่านเข้าใจและติดใจซึ่ง
ขึ้นอยู่กับคุณภาพของงานเขียนนั้นในบรรดาทักษะท้ังส่ีของการเรียนภาษาการเขียนนับเป็นทักษะท่ียุ่งยาก
ซับซ้อนท่ีสุดในการฟังและการอ่านนักเรียนจะได้รับฟังหรือเห็น 
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ข้อความจากผู้เขียนจึงมีบทบาทเพียงแต่ตีความหรือวิเคราะห์ว่าตนเองก าลังได้ยินหรืออ่านอะไรในการพูด
นักเรียนสามารถแสดงความคิดความรู้สึกของตนเองและมีโอกาสให้ค าอธิบายแทรกในบทสนทนาได้แต่ในการ
เขียนนั้นต้องมีความสามารถอย่างแท้จริงจึงจะเขียนข้อความได้ชัดเจนจนผู้อ่านเข้าใจได้การเขียนเป็นวิธีการ
ถ่ายถอดความรู้ความคิดตลอดจนประสบการณ์ต่าง ๆ โดยใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการส่ือสารเพื่อความเข้าใจ
ระหว่างผู้อ่านและผู้เขียน รวมท้ังชักน าความรู้ความคิด ประสบการณ์อารมณ์ความรู้สึกจากผู้หนึ่งไปสู่อีกผู้หนึ่ง
หรือคนจ านวนมากได้อีกด้วยท้ังนี้ขึ้น อยู่กับการท่ีผู้เขียนจะมีเจตนารมณ์เช่นใดและมีความสามารถในการ
เลือกสรรถ้อยค าเพื่อใช้ในการเขียนได้ดีเพียงใดอีกด้วยนอกจากนี้การเขียนยังถือเป็นทักษะทางภาษาอันดับส่ีซึ่ง
หมายถึงว่าบุคคลจะต้องมีความสามารถในทางภาษาด้านการพูดการฟังและการอ่านมาก่อนจึงนับได้ว่าการ
เขียนมีบทบาทส าคัญมากในชีวิตประจ าวันของคนเราในฐานะของการส่ือสารท่ีมีความชัดเจนและเป็นหลักฐาน
ท่ีแน่นอนกว่าทักษะทางภาษาท้ังสามด้านการอ่านถ่ายทอดวิทยาการต่างๆในปัจจุบันผู้ศึกษาก็สามารถเพิ่มพูน
ความรู้จากงานเขียนต่าง ๆ ได้สะดวกกว่าวิธีการอื่นๆ 
วัลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2526 : 11–13) กล่าวถึงความส าคัญของการเขียนพอสรุปได้ดังนี้ 

1. การเขียนเป็นวัฒนธรรมท่ีส าคัญของชาติเพราะภาษาเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของ 
คนในชาติ 

2. การเขียนท าให้เกิดวรรณคดีถือเป็นหลักฐานท่ีแสดงถึงความงอกงามทางสติปัญญาจินตนาการ 
และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของคนในชาติ 

3. การเขียนเป็นส่ือในการสร้างความมั่นคงของประเทศเช่นการเขียนเพื่อก่อให้เกิดความสามัคคี 
การเขียนข่าวสารเป็นต้น 

4. การเขียนมีความส าคัญต่อการศึกษาเช่นการเขียนส่ือสารกับผู้สอนในการตอบข้อสอบหรือเขียน 
รายงานหรือครูอาจารย์ผู้เช่ียวชาญเขียนต าราเอกสารงานวิจัยการเขียนท่ีมีคุณภาพย่อมสามารถส่ือสารให้ 
บุคคลสองฝ่ายเข้าใจกันได้ดี 

ภาษาเขียนถือเป็นภาษาท่ีมีประโยชน์ต่อบุคคลในสังคมอย่างมากฉะนั้นจึงควรสนับสนุนให้มีการศึกษา
และฝึกการใช้ภาษาเขียนอย่างถูกต้องเพื่อให้บุคคลให้ภาษาเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพแนวการสอนเพื่อการ
ส่ือสารด้านทักษะการเขียนแนวการสอนเพื่อการส่ือสารด้านทักษะการเขียน (อ้างในดารณีมีสมมนต์ :16-17) 
ดารีได้อ้างว่า วิดโดสัน (Widdowson.1987 : 34-44) ได้กล่าวถึงทักษะการเขียนว่าเป็นกิจกรรมการส่ือสาร
ชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นระหว่างผู้เขียนและผู้อ่าน โดยใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการถ่ายโอน ฮอยและเกรก(Hoy; & 
Gregg. 1994 :346) กล่าวว่าเป็นการแสดงออกถึงความคิดและความรู้สึกในรูปของตัวอักษรผู้เขียนต้อง
ถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นสัญลักษณ์ ท่ีจะให้ผู้อ่านเข้าใจได้ ดังนั้นการเขียนจึงเป็นการถ่ายโอนความคิดไป
ยังผู้อ่านด้วยบิลาช(Bilash. 1998) กล่าวถึงทักษะการเขียนว่า เป็นกุญแจดอกส าคัญท่ีจะท าให้ผู้เรียนประสบ
ผลส าเร็จในการเรียนภาษาท่ีสองการเรียนรู้การเขียนไม่ใช่เกิดโดยธรรมชาติ สเวลส์และฟีค(Swales; & Feak. 
1997: 34) กล่าวถึงทักษะการเขียนว่าเป็นกระบวนการท่ีซับซ้อนซึง่ต้องอาศัยทักษะภาษาอื่นๆ มาเรียบเรียงจึง
จะบรรลุจุดประสงค์ท่ีผู้เขียนต้องการส่ือความหมาย สุมิตรา อังวัฒนกุล(2535: 185 –195) กล่าวว่าการเขียน
เพื่อการส่ือสารเป็นการเขียนในระดับสูงกว่าการเขียนประโยคเป็นการเขียนถ้อยค าส านวนและเรียบเรียง
ประโยคให้เหมาะสมและสามารถส่ือความหมายได้ในการพัฒนาการเขียนโดยเน้นเนื้อหานัน้ ผู้สอนควรเน้นการ
เขียนเชิงวิชาการเช่นการเขียนสรุปและเขียนเชิงวิเคราะห์โดยให้ผู้เรียนฝึกเรียบเรียงเนื้อหาอย่างมีระบบ และ
เขียนข้อความในระดับย่อหน้า(Paragraph) ได้ การฝึกทักษะการเขียนนั้นผู้สอนต้องประสานข้อมูลท่ีได้จาก
การพูดอ่านและฟัง ผู้เรียนจะเริ่มต้นฝึกทักษะการเขียนด้วยการวิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินเนื้อหาก่อนท่ี
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จะเขียนท้ังนี้ผู้สอนควรให้ผู้เรียนร่างตรวจแก้ไขงานเขียนของตนและของเพื่อนรว่มชั้นด้วยกระบวนการเขียนท่ี
นกัเรียนควรทราบ 4  ประการ 

1. พยัญชนะและสระในภาษาอังกฤษ 
2. วิธีการสะกดค าศัพท์ 
3. โครงสร้างประโยคในภาษาอังกฤษ 
4. การเลือกใช้ส านวนในภาษาอังกฤษ 

แนวทางการฝึกทักษะการเขียน 
แนวทางการฝึกทักษะการเขียนมี3แนวทาง (บทความออนไลน์ สุที: 2549) 
1.การเขียนแบบควบคุม (Controlled Writing) เป็นแบบฝึกการเขียนท่ีมุ่งเน้นในเรื่องความถูกต้อง

ของรูปแบบเช่นการเปล่ียนรูปทางไวยากรณ์ค าศัพท์ในประโยคโดยครูจะเป็นผู้ก าหนดส่วนท่ีเปล่ียนแปลงให้
ผู้เรียนผู้เรียนจะถูกจ ากัดในด้านความคิดอิสระสร้างสรรค์ข้อดีของการเขียนแบบควบคุมนี้คือการป้องกันมิให้
ผู้เรียนเขียนผิดต้ังแต่เริ่มต้นกิจกรรมท่ีน ามาใช้ในการฝึกเขียนเช่น Copying เป็นการฝึกเขียนโดยการคัดลอก
ค าประโยคหรือข้อความท่ีก าหนดให้ในขณะท่ีเขียนคัดลอกผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้การสะกดค าการประกอบ
ค าเข้าเป็นรูปประโยคและอาจเป็นการฝึกอ่านในใจไปพร้อมกัน Gap Filing เป็นการฝึกเขียนโดยเลือกค าท่ี
ก าหนดให้มาเขียนเติมลงในช่องว่างของประโยคผู้เรียนจะได้ฝึกการใช้ค าชนิดต่าง ๆ (Part of Speech) ท้ัง
ด้านความหมายและด้านไวยากรณ์ Reordering Words, เป็นการฝึกเขียนโดยเรียบเรียงค าท่ีก าหนดให้เป็น
ประโยคผู้เรียนได้ฝึกการใช้ค าในประโยคอย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และเรียนรู้ความหมายของประโยคไป
พร้อมกัน Changing forms of certain words เป็นการฝึกเขียนโดยเปล่ียนแปลงค าท่ีก าหนดให้ในประโยคให้
เป็นรูปพจน์หรือรูปกาลต่าง ๆหรือรูปประโยคค าถามประโยคปฏิเสธฯลฯผู้เรียนได้ฝึกการเปล่ียนรูปแบบของค า
ได้อย่างสอดคล้องกับชนิดและหน้าท่ีของค าในประโยค Substitution Tables เป็นการฝึกเขียนโดยเลือกค าท่ี
ก าหนดให้ในตารางมาเขียนเป็นประโยคตามโครงสร้างท่ีก าหนด ผู้เรียนได้ฝึกการเลือกใช้ค าท่ีหลากหลายใน
โครงสร้างประโยคเดียวกันและได้ฝึกท าความเข้าใจในความหมายของค า หรือประโยคด้วย 

2.การเขียนแบบกึ่งควบคุม (Less –Controlled Writing) เป็นแบบฝึกเขียนท่ีมีการควบคุมน้อยลง
และผู้เรียนมีอิสระในการเขียนมากขึ้นการฝึกการเขียนในลักษณะนี้ครูจะก าหนดเค้าโครงหรือรูปแบบแล้วให้
ผู้เรียนเขียนต่อเติมส่วนท่ีขาดหายไปให้สมบูรณ์วิธีการนี้ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะความสามารถในการเขียน
ได้มากขึ้นอันจะน าไปสู่การเขียนอย่างอิสระได้ในโอกาสต่อไปกิจกรรมฝึกการเขียนแบบกึ่งอิสระเช่น  
Sentence Combining เป็นการฝึกเขียนโดยเช่ือมประโยค 2 ประโยคเข้าด้วยกันด้วยค าขยายหรือค าเช่ือม
ประโยคผู้เรียนได้ฝึกการเขียนเรียบเรียงประโยคโดยใช้ค าขยายหรือค าเช่ือมประโยค ในต าแหน่งท่ีถูกต้อง
Describing People เป็นการฝึกการเขียนบรรยายคนสัตว์ส่ิงของและสถานท่ีโดยใช้ค าคุณศัพท์ แสดง
คุณลักษณะของส่ิงท่ีก าหนดให้ผู้เรียนได้ฝึกการใช้ค าคุณศัพท์ขยายค านามได้อย่างสอดคล้องและตรงตาม
ต าแหน่งท่ีควรจะเป็น Questions and Answers Composition เป็นการฝึกการเขียนเรื่องราวภายหลังจาก
การฝึกถามตอบปากเปล่าแล้วโดยอาจให้จับคู่แล้วสลับกันถามตอบปากเปล่าเกี่ยวกับเรื่องราวท่ีก าหนดให้ แต่
ละคนจดบันทึกค าตอบของตนเองไว้หลังจากนั้นจึงให้เขียนเรียบเรียงเป็นเรื่องราว 1 ย่อหน้าผู้เรียนได้ฝึกการ
เขียนเรื่องราวต่อเนื่องกันโดยมีค าถามเป็นส่ือน าความคิดหรือเป็นส่ือในการค้นหาค าตอบผู้เรียนจะได้มีข้อมูล
เป็นรายข้อท่ีสามารถน ามาเรียบเรียงต่อเนื่องกันไปได้อย่างน้อย 1 เรื่อง Parallel Writing เป็นการฝึกการ
เขียนเรื่องราวเทียบเคียงกับเรื่องท่ีอ่านโดยเขียนจากข้อมูล หรือ ประเด็นส าคัญท่ีก าหนดให้ซึ่งมีลักษณะ
เทียบเคียงกับความหมายและโครงสร้างประโยคของเรื่องท่ีอ่านเมื่อผู้เรียนได้อ่านเรื่องและศึกษารูปแบบการ
เขียนเรียบเรียงเรื่องนั้นแล้วผู้เรียนสามารถน าข้อมูลหรือประเด็นท่ีก าหนดให้มาเขียนเลียนแบบหรือเทียบเคียง
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กับเรื่องท่ีอ่านได้ Dictation เป็นการฝึกเขียนตามค าบอกซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีวัดความรู้ความสามารถของผู้เรียน
ในหลายๆ ด้านเช่นการสะกดค าความเข้าใจด้านโครงสร้างประโยคไวยากรณ์รวมถึงความหมายของค าประโยค
หรือข้อความท่ีเขียน 

3.การเขียนแบบอิสระ ( Free Writing) เป็นแบบฝึกเขียนท่ีไม่มีการควบคุมแต่อย่างใดผู้เรียนมีอิสรเสรี
ในการเขียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิด จินตนาการอย่างกว้างขวางการเขียนในลักษณะ นี้ครูจะ
ก าหนดเพียงหัวข้อเรื่องหรือสถานการณ์แล้วให้ผู้เรียนเขียนเรื่องราวตามความคิดของตนเองวิธีการนี้ช่วยให้
ผู้เรียนพัฒนาทักษะความสามารถในการเขียนได้เต็มท่ีข้อจ ากัดของการเขียนลักษณะนี้คือผู้เรียนมีข้อมูลท่ีเป็น
คลังค าโครงสร้างประโยคส่วนไวยากรณ์เป็นองค์ความรู้อยู่ค่อนข้างน้อยส่งผลให้การเขียนอย่างอิสระนี้ไม่
ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร 

 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับแบบฝึกท้ังประเทศมีดังนี้ในและต่างประเทศ มีดังนี้ 
ผัสสุพรรณ วิวัฒนศานต์ (2543: 95-96) ท่ีได้ทางการศึกษาเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการเขียน

ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยการใช้กระบวนการสอนเขียนตามแนวคิดของBrookes 
และ Withrow สรุปผลได้ดังนี้คือ ความสามารถใน การเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการทดลองสูงกว่า
ก่อนทดลอง นอกจากนั้น ตามขั้นตอนการสอน การเขียนภาษาอังกฤษตามแนวคิดของ Brookes และ 
Withrow ท้ัง 10 ขั้นตอน พบว่า นักเรียนสามารถท าคะแนนได้สูงกว่าเกณฑ์วัดผลการเรียนขั้นต่ าร้อยละ 80 
ทุกครั้ง และพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ชอบกิจกรรม การสอนของครูมาก สามารถเขียนภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นมาก 

ประยงค์ โชติการณ์ (2534 : 7) ได้ทดลองสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค ายากกลุ่มทักษะ
ภาษาไทย กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี1โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บ ารุง ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด
กาฬสินธุ์ จ านวน 44คน พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการสอน โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค ายาก มี
ผลสัมฤทธิ์ในการฝึกทักษะการเขียนสะกดค ายากหลังการ ใช้แบบฝึกสูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึกแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 

นรา ธ ารงสุข (2536 : 11) ได้ทดลองใช้แบบฝึกการเขียนสะกดค าของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี5 
โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี จ านวน 84 คน พบว่า นักเรียนท่ีเรียน โดยใช้แบบฝึกการเขียนสะกดค ามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนท่ีไม่ได้ใช้แบบฝึกท่ีสร้าง ขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 

นัดดา ขจรนที (2530 :104) ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถทางการอ่าน และการเขียน
ภาษาอังกฤษ แรงจูงใจและความคงทนในการจ า  ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี1 โรงเรียนบางมดวิทยา
กรุงเทพมหานคร จ านวน60 คน ผลการทดลองพบว่า นักเรียนท่ีได้รับ การสอนด้วยวิธีมุ่งประสบการณ์ภาษา 
มีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ แรงจูงใจ และความคงทนในการจ าแตกต่างกับนักเรียนท่ี 
ได้รับการสอนตามคู่มือครู อย่างมีนัยส าคัญทาง สถิติท่ีระดับ.01 

อรษา เณรตาก้อง (2535: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลของการให้ข้อมูล ย้อนกลับทันทีกับการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับล่าช้าท่ีมีต่อความสามารถในการแต่งประโยคภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี
6โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่านักเรียนท่ีได้รับข้อมูลย้อนกลับ
ทันทีกับนักเรียนท่ีได้รับข้อมูลย้อนกลับล่าช้า ความสามารถในการแต่งประโยคภาษาอังกฤษแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

อรทัย นุตรดุษฐ์ (2540:75) ได้ศึกษาผลการใช้แบบฝึกการเขียนสะกดค ากับนักเรียน ช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 4 ของโรงเรียนวัดปากท่อ ส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอปากท่อ จังหวัด ราชบุรี จ านวน 27 คน จาก
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การวิจัยพบว่าผลการใช้แบบฝึกแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ.01 แสดงว่าภายหลังนักเรียน
ได้รับการฝึกแล้วท าให้นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังสอนสูงกว่าก่อนสอนและมีผลต่อการพัฒนา
ความสามารถในการเขียนให้สูงขึ้น 

จากงานวิจัยท่ีกล่าวมา สรุปได้ว่า การน าชุดฝึกมาใช้ฝึกในการเขียนค าศัพท์ สะกดค าการแต่งประโยค 
การสอนเขียนโดยใช้กิจกรรมผสมผสานเพื่อการส่ือสาร เป็นการพัฒนาความสามารถในการเขียนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และการทราบความหมายของค าศัพท์ท่ี เขียน จะช่วยให้นักเรียนเขียนสะกดค าได้
ถูกต้องท าให้ผู้วิจัยสนใจท่ีจะสร้างชุดฝึกขึ้นและช่วยให้นักเรียนมีความสนใจ 
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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
1.ประชากร และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  

ในการศึกษาการวิจัยครั้งนี้เป็นการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง 
Occupations เพื่อช่วยฝึกและเพิ่มพูนทักษะการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง และได้ก าหนด
ขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้  
1. ประชากร ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านคลองของ  ภาค
เรียนท่ี 1ประจ าปีการศึกษา 2565  จ านวนท้ังส้ิน 7 คน 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แบบทดสอบวัดความรู้ด้านค าศัพท์ (Pre test) 
2. แบบฝึกทักษะการเขียนค าศัพทภ์าษาอังกฤษ เรื่อง Occupations ( 6 ฉบับ) 
3. แบบทดสอบวัดความรู้ด้านค าศัพท์ (Post test) 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 การด าเนินการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะการอ่านและเขียนค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ เรื่อง Occupations และส่งเสริมการจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
โดยใช้กิจกรรมการเขียนค าศัพท์ และท าแบบฝึกทักษะค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยได้วางแผนการด าเนินการ
สร้างแบบทดสอบและแบบฝึกทักษะ โดยยึดค าศัพท์เรื่องเกี่ยวกับอาชีพ (Occupations) ซึ่งมีรายละเอียดเป็น
ขั้นตอนดังนี้ 
1.ขั้นวิเคราะห ์

1.1 วิเคราะห์ผู้เรียน 
ประชากรคือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2565  โรงเรียนบ้านคลองของ 
จ านวน   7  คน 
1.2 วิเคราะห์เนื้อหา 

เนื้อหาท่ีจะใช้สร้างแบบทดสอบ และแบบฝึกทักษะ  โดยมีค าศัพท์ดังนี้ 
1.teacher 2.pilot  3.nurse  4.postman 

5.farmer 6.chef  7.carpenter 8.dentist 

9.police 10.waiter 
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1.ขั้นออกแบบ 
 1.1 สร้างแบบทดสอบวัดความจ าค าศัพท์ (Pre test) จ านวน 10 ข้อ   
 1.2 สร้างแบบฝึกทักษะการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Occupations เป็นแบบฝึกทักษะท่ีจะใช้ใน
การพัฒนาการจ าค าศัพท์ของนักเรียน แบ่งเป็น 6  ฉบับ  
 1.3 สร้างแบบทดสอบวัดความจ าค าศัพท์หลังเรียน (Post test) จ านวน 10 ข้อ 
 
2.ขั้นด าเนินการ 
 2.1 ท าการทดลองกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านคลอง
ของ จ านวน 7  คน โดยให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดความจ าค าศัพท์ก่อนเรียนและท าการบันทึกคะแนน 
 2.2 ด าเนินการพัฒนาการจดจ าค าศัพท์ของนักเรียนโดยใช้วิธีการเขียน  การท าแบบฝึกทักษะการเขียน
ค าศัพทภ์าษาอังกฤษท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น สัปดาห์ละ 2 ฉบับ พร้อมท้ังลงบันทึกคะแนน 
 2.3 ท าการสดสอบอีกครั้ง โดยให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดความจ าค าศัพท์ของนักเรียนโดยใช้
แบบทดสอบวัดความจ าค าศัพท์หลังเรียน 
 
3.ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.1วิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ผลจากคะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน แบบฝึกทักษะ และแบบทดสอบหลัง
เรียน 
 3.2 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การหาค่าเฉล่ีย (x) และ ร้อยละ 
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บทท่ี 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
  23 พฤษภาคม 2564  ถึง  14 มิถุนายน  2565 
 

วัน เดือน ปี กิจกรรม หมายเหตุ 

23 พฤษภาคม 2565 ศึกษาสภาพปัญหาและวิเคราะห์หาแนวทางแก้ปัญหา  
26 พฤษภาคม 2565 

 
 
 

เขียนเค้าโครงงานวิจัยในช้ันเรียน 
ศึกษาหลักสูตรเกี่ยวกับค าศัพท์ 
วิเคราะห์ผู้เรียนและวิเคราะห์เนื้อหา 
ออกแบบเครื่องมือท่ีจะใช้ในงานวิจัย 

 

30 พฤษภาคม 2565 นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน  
1 -3 มิถุนายน 2565 
6 -7 มิถุนายน 2565 
9 -10 มิถุนายน 2565 

นักเรียนท าแบบฝึกทักษะ ฉบับท่ี 1.1 และ 1,2 
นักเรียนท าแบบฝึกทักษะ ฉบับท่ี 1.3  และ 2.1 
นักเรียนท าแบบฝึกทักษะ ฉบับท่ี 2.2  และ 2.3 

 

13 มิถุนายน 2565 นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน  
13 –14 มิถุนายน 2565 

 
 

เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปและอภิปรายผล 
จัดท ารูปเล่ม 

 

 
การวิจัยในช้ันเรียนนี้   มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะการอ่านและเขียนค าศัพท์

ภาษาอังกฤษ เรื่อง Occupations ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านคลองของ ภาคเรียนท่ี 1   
ปีการศึกษา 2565 จ านวน  7  คน ได้ให้นักเรียนได้ท าแบบทดสอบก่อนเรียนและท าแบบฝึกทักษะจ านวน     
6 ฉบับ  จากนั้นให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน  
โดยสามารถวิเคราะห์ผลได้ดังนี้ 

1.ผลการวิเคราะห์ความก้าวหน้าทางด้านการจดจ าค าศัพท์จากคะแนนแบบฝึกทักษะการเขียนท้ัง      
6 ฉบับ 

2.ผลการวิเคราะห์ความก้าวหน้าทางการด้านการจดจ าค าศัพท์จากคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและ
แบบทดสอบหลังเรียน 

3.ผลการวิเคราะห์ความก้าวหน้าทางการด้านการจดจ าค าศัพท์จากคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและ
แบบทดสอบหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 
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ตารางที่ 1 แสดงผลความก้าวหน้าทางด้านการจดจ าค าศัพท์จากคะแนนแบบฝึกทักษะการเขียนท้ัง 6 
ฉบับ 

เลขที ่ ชื่อ -สกุล แบบฝึก
ทักษะที่ 1.1 

แบบฝึก
ทักษะที่ 1.2 

แบบฝึก
ทักษะที่ 1.3 

แบบฝึก
ทักษะที่ 2.1 

แบบฝึก
ทักษะที่ 2.2 

แบบฝึก
ทักษะที่ 2.3 

1 ด.ช.กัปตัน เจาะธูป 10 10 10 9 10 10 
2 ด.ช.สิรศักด์ิ ห้องหาย 10 10 10 10 10 10 
3 ด.ช. เอ้ยาเม 10 10 10 10 10 10 
4 ด.ช.ทศพล เผ่าจินดา 10 10 10 9 9 9 
5 ด.ช.ธีรศักด์ิ สทานสัตย์ 9 10 9 9 9 9 
6 ด.ช.สุรชัช ชิดรัตน์ฐา 9 10 9 9 9 9 
7 ด.ช.สุวรรณรัตน์ ศรีสุวรรณ 8 8 8 7 8 7 

รวม 66 68 66 63 65 64 
เฉลี่ย 9.43 9.71 9.43 9.00 9.29 9.14 
ร้อยละ 94.29 97.14 94.29 90.00 92.86 91.43 

 
 จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นว่าหลังจากท่ีนักเรียนได้ท าแบบฝึกทักษะท้ัง 6 ฉบับแล้ว นักเรียนมผีล
คะแนนครั้งท่ี 1 นักเรียนจะได้คะแนนท่ีต่ าท่ีสุดคือ 8 คะแนน คะแนนสูงท่ีสุดคือ 10 คะแนน และคะแนนเฉล่ีย
จากท่ีนักเรียนได้ท าแบบฝึกทักษะการเขียนค าศัพท์ท้ัง 6 ฉบับ ดังนี้  แบบฝึกทักษะท่ี 1.1 คิดเป็นร้อยละ 
94.29  แบบฝึกทักษะท่ี 1.2 คิดเป็นร้อยละ 97.14  แบบฝึกทักษะท่ี 1.3 คิดเป็นร้อยละ 94.29   แบบฝึก
ทักษะท่ี 2.1 คิดเป็นร้อยละ 90 แบบฝึกทักษะท่ี 2.2 คิดเป็นร้อยละ 92.86  และ แบบฝึกทักษะท่ี 2.3 คิดเป็น
ร้อยละ 91.43 ตามล าดับ       
 
 

ตารางที่ 2 แสดงความก้าวหน้าทางการจดจ าค าศัพท์จากคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
เลขที ่ ชื่อ  สกุล Pre-test (10 คะแนน) Post-test (10 คะแนน) 

1 ด.ช.กัปตัน เจาะธูป 6 10 
2 ด.ช.สิรศักด์ิ ห้องหาย 5 10 
3 ด.ช. เอ้ยาเม 6 10 
4 ด.ช.ทศพล เผ่าจินดา 5 10 
5 ด.ช.ธีรศักด์ิ สทานสัตย์ 5 10 
6 ด.ช.สุรชัช ชิดรัตน์ฐา 4 10 
7 ด.ช.สุวรรณรัตน์ ศรีสุวรรณ 4 8 

รวม 35 68 
เฉลี่ย 5 9.71 

ร้อยละ 50 97.14 
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ตารางที่ 3 แสดงความก้าวหน้าทางการจดจ าค าศัพท์จากคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนคิดเป็น
ร้อยละ 

เลขที ่ ชื่อ สกุล Pre-test % Post-test% 
1 ด.ช.กัปตัน เจาะธูป 60 100 
2 ด.ช.สิรศักด์ิ ห้องหาย 50 100 
3 ด.ช. เอ้ยาเม 60 100 
4 ด.ช.ทศพล เผ่าจินดา 50 100 
5 ด.ช.ธีรศักด์ิ สทานสัตย์ 50 100 
6 ด.ช.สุรชัช ชิดรัตน์ฐา 40 100 
7 ด.ช.สุวรรณรัตน์ ศรีสุวรรณ 40 80 

รวม 350 680 
เฉลี่ยร้อยละ 50 97.14 

เฉลี่ยร้อยละของความก้าวหน้า 47.14 
 
 จากตารางท่ี 2 และ 3 แสดงให้เห็นว่า ผลการทดสอบหลังเรียนของนักเรียนเมื่อเปรียบเทียบกับผล
การทดสอบก่อนเรียน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่สามารถท าคะแนนได้เพิ่มข้ึนจากเดิม คือ ร้อยละ 40 – 60 
แสดงว่าหลังจากท าแบบฝึกทักษะการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Occupations นกัเรียนความก้าวหน้า
ทางการจดจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง  Occupations มากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 47.14 
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บทท่ี  5 
สรุปผลการศึกษาวิจัย 

 
 จากการศึกษาและวิเคราะห์คะแนนท่ีได้จากผลการทดสอบก่อนเรียน  เกี่ยวกับค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
เรื่อง Occupations ของนักเรียนช้ัน ป.6 นั้นแสดงให้เห็นว่า คะแนนเฉล่ียของแต่ละคนไม่ถึง 10 คะแนน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 50 สาเหตุเนื่องมาจากนักเรียนไม่มีความคุ้นเคยกับค าศัพท์นี้มากนัก หรืออาจจะเคยพบเห็นมา
บ้างแต่ยังเขียนหรือจดจ าได้ไม่ดีนัก หรือนักเรียนอาจจะไม่เคยน าไปใช้เท่าท่ีควร แต่หลังจากนักเรียนได้ท าแบบ
ฝึกทักษะท้ัง 6 ครั้งแล้ว ผลปรากฏว่าคะแนนโดยเฉล่ียของนักเรียนเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 97.14 
คิดเป็นความก้าวหน้าคือร้อยละ 47.14 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อช่วยพัฒนาความจ าในการจ า
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ในครั้งนี ้สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 

1. พบว่าแบบฝึกทักษะการเขียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Occupations ท่ีหลากหลายนี้สามารถ
ช่วยพัฒนาความจ าค าศัพท์ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี โดยดูได้จากผลการสอบหลังเรียนของ
นักเรียนท่ีเพิ่มสูงขึ้น 

2. จะเห็นว่าการที่นักเรียนได้มีโอกาสท าแบบฝึกทักษะบ่อยครั้งและมีการน าไปใช้จะสามารถช่วยให้
นักเรียนจดจ าค าศัพท์ได้ดีขึ้น  

 
ข้อเสนอแนะ 

1. การสร้างแบบฝึกทักษะค าศัพท์นี้อาจจะใช้รูปแบบท่ีหลากหลายออกไป เช่น อาจจะมีรูปภาพ 
หรือในรูปแบบของการฟัง เพื่อท่ีจะท าให้นักเรียนได้มีการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ 

2. การท าวิจัยการจะมีการเพิ่มของกลุ่มตัวอย่างให้มากขึ้น 
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