
บทที่ 1 
บทนํา 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 ภาษาอังกฤษเปนศาสตรอีกสาขาหนึ่งที่มีความสําคัญมากในยุคปจจุบนั  จากการสังเกตการณเรียนการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษ  และการนําภาษาอังกฤษมาใชในการสื่อสารในการเรียนการสอนดวย  จากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนชวงทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2551  ที่ผานมาพบวายังมี
นักเรียนบางสวนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอนขางต่ํา  ดังนั้นผูวิจยัจึงไดจดักิจกรรมสงเสริมพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ของวิชาภาษาอังกฤษขึ้น   

จากเหตุผลดังกลาว  ทําใหคณะผูวจิัยสนใจที่จะศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการแกไขปญหาของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เพื่อชวยใหนกัเรียนมีความสามารถในการเรียนรูวิชาภาษาอังกฤษไดอยางมีความสุข 
วัตถุประสงคของการวิจัย   

1.  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
2.     เพื่อใหผูเรียนมีความรู  ความเขาใจเกีย่วกับคําศัพทตางๆ  ในเนื้อหาที่จะเรียนพรอมทั้งรวม 
         กิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีความสุข 
3.   เพื่อศึกษาเจตคติของผูเรียนตอการเรียนรู  สามารถนําผลการวิจัยไปประยุกตในการเรยีนการสอน

รายวิชาภาษาองักฤษและวิชาอื่นๆอีกตอไป 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. ผูเรียนไดรับการสอนแบบศึกษาคําศัพททีจ่ะเรียนกอน  พรอมทั้งการอานออกเสียง  และการนําไปใช 
2. นักเรียนมีเจตคติตอการเรียน  จะสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น 

ขอบเขตการวจัิย 
 5.1  ประชากรที่ใชในการวจิัย คือ นกัเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 
ของโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จํานวน 126  คน 
 5.2  กลุมตัวอยางที่ใชการวิจยั คือ นักเรยีนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ตั้งแตหอง ป.3/1 –  
ป.3/3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 ของโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา โดยเลือกการสุมตัวอยาง  จํานวน  30  
คน 
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัย 
 วิจัยเชิงทดลอง 
 ตัวแปรอิสระ 
 สภาพการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน  โดยใหนกัเรียนเรียนรูคําศัพทกอนการเรียนรู 
 ตัวแปรตาม 

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
- เจตคติตอการเรียนรู 
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ระยะเวลาในการศึกษา 
 ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2551  ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพนัธ 
คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย 

1. การสอนโดยใชผูเรียนแบบศกึษาคําศัพท  หมายถึง  การเรียนการสอนที่จัดใหนกัเรียนศึกษาคําศัพท  
ใหทอง  ใหศกึษาทําความเขาใจความหมาย  คําอาน  ครูมีหนาที่จัดกิจกรรมใหนกัเรียนมาทองกับครู
และเช็คโดยการ  Dictation  กอนที่จะเรียนวันละ  5  คํา 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  หมายถึง  ความสามารถในการเรียนของแตละบคุคล  ซ่ึงไดวัดจาก
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

3. เจตคติตอการเรียนรูหมายถึง  ความคิด  ความรูสึก  และพฤติกรรมที่มีตอการจัดกจิกรรมการเรียนรู  ซ่ึง
วัดไดจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4. ผูเรียน  หมายถึง  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  3  ที่จะเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
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บทท่ี 2 

แนวคิดทฤษฎ ี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
แนวคดิหลักการและทฤษฎทีี่เกี่ยวของ  ฮลิการด  และโบเวอร  ไดสรุปหลักการเรียนรูไวดังนี ้

1. การเขารวมในกิจกรรมตางๆมีความสําคัญที่จะชวยใหผูเรียนดีกวาการปฏิบัติตาม 
2. การฝกหัดและการกระทําซํ้าบอยๆ  มีความจําเปนสําหรับวิชาที่ตองการเรียนดานทกัษะและวิชาทีต่อง

อาศัยการทองจํา 
3. การทบทวนเปนสิ่งจําเปน  และมีประโยชนในสิ่งที่จะเรยีนไปนาน  และไมคอยไดนํามาใช 
4. ผูเรียนที่มีการจูงใจจะมีความพรอมในการเรียนมากกวาผูที่ขาดการจูงใจ 
5. การจูงใจควรเปนไปในระดบักลาง  จะไดผลมากกวาการจูงใจที่เครงครัด  เพราะจะทาํใหเกิด

ความเครียดวติกกังวล  หรือความกลัวเปนตน 
6. การเสริมแรงที่เปนบวก  จะเปนรางวัลที่พงึพอใจมากกวาเสริมแรงที่เปนลบ  หรือการลงโทษหรือตําหน ิ
7. การจูงใจภายในเปนสิ่งที่นาพึงปรารถนามากกวาแรงจูงใจภายนอก  และกอใหเกดิการเรียนรูที่ไดผล 
8. ความคาดหวังจากการเรยีน  และไมสามารถแกปญหาไดหากมีความสําเร็จดานอื่นมาทดแทน 
9. ผูเรียนตองการโอกาสที่จะไดทดสอบความสามารถของตนเอง  เพื่อจะไดตั้งเปาหมายไดถูกตองและ

เหมาะสมกับความหวัง  และความสามารถที่แทจริงของตน  เพราะตั้งเปาหมายไดตรงกับความเปนจริง  
จะชวยพจิารณาการเรียนไดมาก  และทําใหผูเรียนมีความสุขเชื่อมั่นในตนเอง 

10. ประสบการณเดิมของผูเรียน  มีอิทธิพลตอการเรียนในปจจุบัน 
11. ความสามารถและสติปญญาของผูเรียนเปนสิ่งสําคัญ  และตองคํานึงถึงดวย  เพราะผูเรียนที่มีสติปญญา

สูงที่จะเรียนและแกปญหาในสิ่งที่ผูเรียนฉลาดนอยเรียนไมได 
12. ความพรอมมสีวนที่จะทําใหไดผลดี  โดยทั่วไปเดก็ที่มีอายุมากกวาจะเรียนไดเร็วกวาเดก็ที่มีอายุนอย  

เนื่องจากมวีุฒภิาวะสูงกวา 
13. การเรียนที่มีความหมายจะทาํใหเรียนไดเร็วกวาการเรียนวิชาที่ไมมีความหมาย 
14. ความรูเกี่ยวกบัลักษณะของงานตางๆ  ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นรวมทัง้ความสําเร็จทีป่ระสบมาจะชวยให

เกิดการเรยีนไดมาก 
15. การถายโยงการเรียนรูจะดีขึน้  หากผูเรียนไดคนพบความสัมพันธของส่ิงเรียนใหมกับการเรียนรูที่ได

ผานมา  และมโีอกาสไดใชการถายโยงการเรียนรูนั้น 
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บทท่ี 3 

     วิธีการดําเนินการวิจัย 
  การดําเนนิการวิจัยเร่ือง “การศึกษาการสอนโดยใหผูเรียนมีความรูความเขาใจคําศัพท
ภาษาอังกฤษกอนที่จะเรยีนในเนื้อหา  ระดับประถมศึกษาปที่  3  ปการศึกษา  2551 ” ผูวิจัยไดดําเนินการใน
ลักษณะของวจิัยในชั้นเรยีน  มีขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นตอนที่  1  กรศึกษาปญหา 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางทีใ่ชการวจิัย คือ นักเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ตั้งแตหอง ป.3/1 –  
ป. 3/3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศกึษา 2551 ของโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา โดยเลือกการสุมตัวอยาง  จํานวน  30  
คน  ผูวิจัยไดทาํการศึกษาปญหาดังนี ้

1. สังเกตการณเรียนของนักเรียนทั้งหองวานกัเรียนขาดความรู  ความเขาใจเกี่ยวกบั 
  คําศัพทภาษาอังกฤษในเนื้อหาที่จะเรียนอยูมากจากการสอบถาม 

2. พิจารณาผลแบบทดสอบกอนเรียน  เรื่องคาํศัพท 
3. พิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ  ในภาคเรยีนที ่ 1 กับ ภาคเรียนที่  2 

ขั้นตอนที่  2  การศึกษาเนื้อหาหลักสูตร 
 ผูวิจัยไดศึกษาเนื้อหาการเรยีนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  พุทธศักราช 2544  โดยยดึ
หลักการสําคัญในการศึกษาดังนี ้

1. การวิเคราะหสาระการเรียนรู  และองคความรู  จากมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่  1 
2. จัดทําโครงสรางรายวิชาภาษาอังกฤษ  ชวงชั้นที่  1  เปนรายป  พรอมระบุผลการเรียนรูที่คาดหวงั  

โดยสอดคลองกับสาระการเรยีนรูแกนกลาง 
3. จัดทําหนวยการเรียนรูในแตละหนวยนําโครงสรางรายปแตละชั้นมา  โดยเชื่อมโยงบูรณาการกับ

เนื้อหา  ระดับประถมศึกษาปที่  3  การทักทาย,  การขออนุญาต,   
การถาม-ตอบเกี่ยวกับที่อยูอาศัย,คําศัพทเกีย่วกับอาชีพ,คําศัพทเกี่ยวกับหองตางๆภายในบาน,เวลา,
เดือน,สัตว ,อาหาร,ฤดูกาล, 

ขั้นตอนที่  3   วิธีการที่ใชในการดําเนนิการแกปญหา 
1. ใหคําศัพทในเนื้อหาแกนักเรียน  เพื่อใหคนควาเกีย่วกับคําอานและความหมายของคาํศัพทกอน

จะเรียน 
2. ใหนกัเรียนทองคําศัพทวันละ  5  คํามากอน  แลวครู  Dictation  ในชัน้เรียนกอนเรียนและตรวจ

ความถูกตอง 
3. ชวยการออกเสียงของคําศัพทนั้นโดยใชบตัรคํา 
4. ใหนกัเรียนทําแบบทดสอบ  เพื่อวดัพื้นฐานความรู 
5. ในเนื้อหาการเรียนฝกใหนักเรียนอานออกเสียง  ผูสอนจะชวยนกัเรียนในการแปลความหมาย

ประโยคโดยการอาน  และใชความรูเกี่ยวกับคําศัพทที่เรยีนมา 
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6. ฝกใหนกัเรียนอานเองและแปลความหมายเองบาง  โดยครูเนนใหผูเรียนชวยเหลือซ่ึงกันและ

กัน 
7. ผูวิจัยทําใบความรู  และใบงานใหนักเรยีนไดฝกและทาํกจิกรรม 
8. ใหผูเรียนทาํแบบทดสอบหลังเรียน 

ขั้นตอนที่  4   การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการดังนี้ 

1. สังเกตจากแบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน 
2. สังเกตผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  ภาคเรียนที่  1-  ภาคเรียนที่  2 

ขั้นตอนที่  5   การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดวเิคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย   รอยละ  และเปรียบเทียบ 
 
3.1 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
       หลังสอบกลางภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2551 

 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
  4.1  การสอนโดยการเรยีนรูความเขาใจคําศัพทภาษาอังกฤษที่จะเรยีนในเนื้อหา 
                                  กอน 
  4.2  แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาอังกฤษ 

4.3  การสงเสริมเจตคติโดยการใชคําพูด เสริมแรง ใหคาํชมเชย 
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูล คณะผูวจิัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตวัเองกับกลุมตัวอยาง จาํนวน 
30 คน โดยผูวิจัยไดมแีบบบันทึกการสงงานเปนรายบคุคลของนักเรียนและของวิชาวิทยาศาสตรแสดงผลในรูป
ของกราฟเปรียบเทียบรอยละของการสงงานของนักเรียน  
ในภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2551 
3.5 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. การหาคาเฉลี่ยรอยละ กอนการสงเสริมเจตคติ 
2. การหาคาเฉลี่ยรอยละ หลังการสงเสริมเจตคติ 
3. นําคาเฉลี่ยเปรยีบเทียบความกาวหนาในรูปกราฟเพื่อใชในการแปลความหมาย 
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                              บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 การวิจยัคร้ังนี ้ เปนการวจิัยเพื่อพฒันาการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ  ของนักเรยีนชั้น
ประถมศึกษาปที่  3  ของโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  ปการศึกษา  2551 ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมลู 
และวเิคราะหขอมูลจะนําเสนอผลการวิจัยและอภิปรายผลตอไปดังนี ้
 
4.1 ผลการวิจัย   
 ตารางที่ 1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2551  
กอนไดรับการสงเสริมการพัฒนาการเรียนกอนสอบกลางภาค และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2551 
 
 
          ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ  ภาคเรียนท่ี  1-ภาคเรียนท่ี  2 
 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ 

ภาคเรียนท่ี  1 ภาคเรียนท่ี  2 ท่ี ชื่อ-สกุล ชั้น 
เต็ม ได รอยละ เต็ม ได รอยละ 

คาความ
แตกตาง 

1 ด.ช.ธีรุตม  ณศีะนันท ป.3/1 100 64 64.00 100 72 72.00 8.00 
2 ด.ช.พีรพัฒน  ยอดนิล ป.3/1 100 64 64.00 100 68 68.00 4.00 
3 ด.ช.จตุเวศ โพธ์ิจันทึก ป.3/1 100 53 53.00 100 57 57.00 4.00 
4 ด.ญ.ปญญพัฒน โรจนกนกศักดิ์ ป.3/1 100 56 56.00 100 53 53.00 -3.00 
5 ด.ญ.เนตรนภา เขาโคกกรวด ป.3/1 100 59 59.00 100 67 67.00 8.00 
6 ด.ช.วรากร  เรืองอิน ป.3/1 100 56 56.00 100 61 61.00 5.00 
7 ด.ช.แอลวิน  อุนศิวิไลย ป.3/1 100 62 62.00 100 70 70.00 8.00 
8 ด.ช.ณัฐภัทร  คําไทย ป.3/1 100 63 63.00 100 62 62.00 -1.00 
9 ด.ช.รัตนชล  เกตแกว ป.3/1 100 62 62.00 100 62 62.00 0.00 
10 ด.ช.ณัฐภัทร  ศิริสวน ป.3/1 100 60 60.00 100 65 65.00 5.00 
11 ด.ช.วัฒนกรานต  บัวเผื่อน ป.3/2 100 63 63.00 100 59 59.00 -4.00 
12 ด.ช.ชญานนท  พัวพงศวิริยะ ป.3/2 100 57 57.00 100 51 51.00 -6.00 
13 ด.ช.ศุภวิชญ  จิตรออนนอม ป.3/2 100 62 62.00 100 62 62.00 0.00 
14 ด.ช.ปฐวี  ซ่ือฐากร ป.3/2 100 61 61.00 100 58 58.00 -3.00 
15 ด.ช.กิตติกวิน  เครือบุดด ี ป.3/2 100 62 62.00 100 59 59.00 -3.00 



ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ 

ภาคเรียนท่ี  1 ภาคเรียนท่ี  2 ท่ี ชื่อ-สกุล ชั้น 
เต็ม ได รอยละ เต็ม ได รอยละ 

คาความ
แตกตาง 

16 ด.ญ.จิราภา  วงษด ี ป.3/2 100 62 62.00 100 56 56.00 6.00 
17 ด.ญ.นิตยา  แสนเมือง ป.3/2 100 63 63.00 100 62 62.00 -1.00 
18 ด.ช.วรพล  ฉ่ําสันเทียะ ป.3/2 100 65 65.00 100 65 65.00 0.00 
19 ด.ญ.ผกามาศ  ศิริปรุ ป.3/2 100 65 65.00 100 58 58.00 -7.00 
20 ด.ญ.พราวฟา    ณรรฐเดชานนท ป.3/2 100 65 65.00 100 62 62.00 -3.00 
21 ด.ช.วรรณรัตน  อินทรกําแหง ป.3/3 100 58 58.00 100 53 53.00 -5.00 
22 ด.ญ.นงลักษณ  คําภา ป.3/3 100 62 62.00 100 62 62.00 0.00 
23 ด.ช.พงศกร  ทรวงโพธิ์ ป.3/3 100 48 48.00 100 50 50.00 2.00 
24 ด.ช.พิชัย  หาญณรงคกุล ป.3/3 100 63 63.00 100 69 69.00 6.00 
25 ด.ช.ณัชพล  เตยีวสุวรรณ ป.3/3 100 62 62.00 100 65 65.00 3.00 
26 ด.ญ.สุภาวดี  ศรีพนม ป.3/3 100 65 65.00 100 65 65.00 0.00 
27 ด.ช.วีรพล  ทศิกระโทก ป.3/3 100 65 65.00 100 60 60.00 -5.00 
28 ด.ช.การัณยภาส  นนทชัย ป.3/3 100 58 58.00 100 51 51.00 -7.00 
29 ด.ช.จิรพันธ  ภักด ี ป.3/3 100 63 63.00 100 64 64.00 1.00 
30 ด.ญ.ศิรภัสสร  จงสวัสดิ ์ ป.3/3 100 67 67.00 100 74 74.00 7.00 

 รวม  100.00 61.16 61.16 100.00 61.40 61.40 0.24 

4.2  อภิปรายผล 
จากตาราง 
 จากตารางการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมตวัอยางภาคเรียนที่  1  กอน
การศึกษา กับภาคเรียนที่  2  หลังจากการทดลองศึกษาพบวาผลสัมฤทธิ์  นักเรียนสวนใหญมีผลการเรียนที่ดีขึน้
จาก รอยละ  61.16  เปนรอยละ  61.40  เฉล่ียรอยละ  0.24  ของนักเรียนทั้งหมด 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 การวิจยัเร่ือง “การศึกษาการสอนโดยใหผูเรียนมีความรูความเขาใจคาํศัพทภาษาอังกฤษกอนทีจ่ะเรียน

ในเนื้อหา  ระดับประถมศึกษาปที่  3  ปการศึกษา  2551 ” คณะผูวจิัยไดดําเนนิการวิจัย สรุปผลการวิจัย และ
ขอเสนอแนะ จะนําเสนอรายละเอียดดังนี ้
5.1 ปญหาของผูเรียน 
 จากการสังเกตของผูเรียนในหองเรียน  และความกระตอืรือรนในการเรียนจะเฉื่อยชามาก  นักเรียนจะ
ตดิการเลนและคุยมาก  และไมไดใหความสนใจที่จะเรยีน  ผูสอนไดสอบถามและไดพดูคุยกับนักเรียนในหอง
วา  มีปญหาเกี่ยวกับการเรยีนบาง  เพื่อหาสาเหตุและแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนของผูเรียน  จาก
การศึกษาสาเหตุการที่นกัเรยีนไมสนใจและเรียนไมได  สามารถสรุปไดดังนี้  คือ 

1. นักเรียนไมรูคาํศัพทในเนื้อหาที่จะเรียนก็เลยเกิดความกงัวล  และตระหนกัวาครูจะถาม  บางคนก็
ไมสนใจทําใหบรรยากาศในการเรียนไมมคีวามสุข 

2. นักเรียนฟงและอานเนื้อหาไมได  เวลาใหอานตามกก็ระทอนกระแทน  อานไดไมกี่คน  เพราะ
นักเรียนบางคนอานพูดแตปาก  แตไมไดตัง้ใจดูตวัหนังสือวามีตัวอะไรบาง 

3. นักเรียนเรียนเพื่อไมใหตดัคะแนน  เพราะความประพฤติ  รอแตจะหมดเวลาในการเรียนครั้งนั้นๆ 
4. การบานที่ใหนักเรียนจะไมทํา  บอกวาทําไมได  เพราะอานไมออก  ไมรูคําศัพท  แปลไมได 

5.2 ผลการวิจัย 
จากการดําเนินการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนของนักเรียน  ช้ันประถมศึกษาปที่  3  กลุมตัวอยาง  30  
คน  ผูเรียนไดใหความรวมมือเปนอยางด ี  มีบางไมกี่คนที่ปฏิบัติตามการศึกษาแลวพบวาผลสัมฤทธิ์ลดลง
หรือเทาเดิม  จากการสังเกตพบวาเกิดจากระดับสติปญญาของนักเรียนมีผลในผลสัมฤทธิ์  ดวยและมีสวน
นอยที่ไมไดใหความรวมมอืในการศึกษาเทาที่ควร  แตจากการสังเกตนักเรียนมีความมั่นใจในการอานและ
ตอบคําถามมากยิ่งขึ้นและสามารถเรียนรูไดอยางมีความสุข 

ขอเสนอแนะ 
1. นักเรียนควรไดรับการพัฒนาเรื่องคําศัพทภาษาอังกฤษอยางตอเนื่องในระดับประถมศึกษาและในระดับ

ที่สูงขึ้น 
2. ใหฝกการอานและพูดในระหวางเรยีนกับครูและเพื่อนใหมากกวานี ้
3. ใหฝกเขยีนประโยคงายๆจากคําศัพทและแปลประโยคนั้นๆเพื่อพัฒนาการใชภาษาองักฤษ 

 
 

 
 
 
 



        บรรณานกุรม 
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            บทคัดยอ 
 บทรายงานการวิจัยนี้ไดศกึษาเกี่ยวกับการสอนโดยใหผูเรียนมีความรูความเขาใจคําศัพทภาษาอังกฤษ
กอนที่จะเรียนในเนื้อหารายวิชาภาษาอังกฤษ  มีวัตถุประสงคเพื่อ  1 )  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการ
สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ  ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น     2  )  เพื่อใหนักเรียนมีความรู  ความเขาใจเกีย่วกับคําศัพท
ตางๆในเนื้อหาท่ีจะเรียน  พรอมทั้งรวมกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีความสุข      3  )   เพื่อศึกษาเจตคติ
ของผูเรียนตอการเรียนรู    4  )    สามารถนําผลการวิจัยไปประยุกตในการเรยีนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ
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 รูปแบบของการวิจัย  เปนการวิจัยโดยใชรูปแบบเชิงปฏิบัติการ  ซ่ึงมีรูปแบบ  คือการใหนักเรียนศึกษา
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 โดยกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่  3   ปการศึกษา  2551  จํานวน  30  คน 
 
ผลการวิจัย 
 จากการดําเนินการวิจยัเพื่อพฒันาความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับคําศัพท  และผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา
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