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บทที่  1 
    บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  ในภาวะปัจจุบันที่อิทธิพลของโลกาภิวัฒน์ยังคงมอียู่อย่างต่อเนื่อง และยังจะเพิ่มมากขึ้น
เรื่อยๆ นั้นการเรียนรู้ภาษาของประเทศอื่นย่อมได้เปรียบในการท ากิจการต่างๆ เพราะคงไม่มีใครจะ
ติดต่อส่ือสารและรู้เรื่องได้ดีเท่ากับการพูดภาษาเดียวกัน เคยมีเรื่องเล่ากันเล่นว่าประเทศไทยท่ีค้าขาย
สิงคโปร์ มาเลย์ ฮ่องกง ใต้หวัน ไม่ได้ก็เพราะว่ามาติดต่อกับประเทศไทยแล้วส่ือสารกันยังไม่ชัดเจนจึง
ต้องผ่านตัวแทนท่ีรู้ภาษาดีกว่าเช่นสิงค์โป มาเลย์ ฮ่องกง ใต้หวัน หรือแม้แต่ฟิลิบปินก็ตาม  ซึ่งเราจะ
เห็นว่าประเทศเหล่านั้นล้วนแล้วแต่ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาท่ีอาจคิดได้ว่าเป็นภาษาสากล หลายประเทศประกาศให้เป็นภาษาราชการ
อีกภาษาหนึ่ง นอกจากภาษาของตัวเอง 
       แน่นอนว่าประเทศท่ีให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้นย่อมทราบดีว่า คนจะ
เรียนรู้ภาษาให้ซาบซึ้งสามารถใช้ภาษาเข้าสู่สังคมและวัฒนธรรม สามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมกับสังคมวัฒนธรรมตามสถานะการณ์ได้ในทุกทักษะของภาษา  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ท่ี
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารได้ดีจะมีโอกาสในการจ้างงาน และได้รับการสนับสนุนส่งเสริม
ในงานในหน้าท่ีให้ยิ่งขึ้นไป  มากกว่าผู้ท่ีไม่มีทักษะทางภาษาเลย  ดังตัวอย่างท่ีหน่วยงานห้างร้าน
บริษัท ท่ีประกาศรับพนังงาน แต่แนบท้ายด้วยค าว่ามีความสามารถทางภาษาท่ีสามารถติดต่อส่ือสาร
ได้ นั่นก็คือต้องมีทักษะการฟงัและการพูดเป็นอย่างน้อย 

อันเนื่องจากภาษาอังกฤษมีการใช้กันท่ัวโลกมากกว่าภาษาอื่นๆ มีการเรียนการสอนกันท่ัว
โลกมากกว่าภาษาอื่นจึงคิดให้เป็นภาษาสากลท่ีติดต่อส่ือสารได้ท่ัวโลก การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ประการแรกน่าจะใช้ในการติดต่อส่ือสารระหว่างกนัอย่างเหมาะสมตามสถานะการณ์ เช่นเดียวกับการ
ท่ีเราเรียนรู้ภาษาแรกจากพ่อแม่ พี่เล้ียง เป็นการเรียนรู้แบบธรรมชาติ ไม่จ าเป็นต้องท่องศัพท์ แปล 
หรือ รู้หลักไวยากรณ์ ดังนั้นการเรียนการสอนในระดับเริ่มเรียนรู้ภาษานั้น คงต้องเน้นการมีส่วนร่วม
ทางภาษาให้มากท่ีสุด คือผู้เรียนต้องเรียนรู้จากการฟังและพูดอย่างเป็นธรรมชาติจนเกิดทักษะ เริ่ม
จากการพูดในชีวิตประจ าวันในครอบครัว แล้วค่อยขยายออกไปสู่โลกภายนอกมากข้ึน เพื่อเป็น
พื้นฐานในการเรียนรู้ในการศึกษาข้ันสูงขึ้น 

การสอนทักษะการพูดและการฟังจึงเป็นส่ิงส าคัญยิ่ง และผู้สอนอันเป็นต้นแบบจะต้องพัฒนา
ความรู้ทางภาษาให้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาให้มากท่ีสุด มิฉะนั้นแล้วจะเข้าลักษณะแม่ปูสอนลูกให้
เดินให้ตรง ในเรื่องนี้ปัจจุบันแม้จะแก้ได้บ้างโดยอาศัยเทคโนโลยี ท่ีบันทึกเสียงการพูดคุย การออก
เสียงท่ีถูกต้องไว้ แล้วก็ตาม แต่การแสดงความรู้สึก แสดงอารมณ์ท่ีเกี่ยวข้องนั้นก็ยังต้องใช้เจ้าของ
ภาษามาเป็นผู้สอนถึงจะท าให้เกิดการเรียนรู้ทางภาษาได้เร็ว 

การส่ือสารในสถานะการณ์ต่างๆ จะส่ือสารกันได้อย่างน้อยท่ีสุดก็ต้องฟังรู้เรื่องกอ่นแล้วจึงจะ
ท าให้สามารถพูดโต้ตอบได้ หรือพูดได้ พูดเป็น หรือใช้เป็น และเป็นประโยชน์  นอกจากการโต้ตอบ
แลกเปล่ียนข้อมูลสารสนเทศกันก็คงรวมไปถึงการเล่าเรื่อง บรรยาย แสดงความคิด ความเห็น
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ความรู้สึก วิพากษ์วิจารณ์ ซึงก็ต้องมีการประเมินงท่ีได้ยินได้ฟังมา จากการวิเคราะห์สังเคราะห์อีกที
หนึ่ง จึงถือว่าสุดยอดในการเรียนรู้ทางภาษา 

และจากท่ีประเทศเราก าลังประสบกับภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ ตากเศรษฐกิจกระแสโลก 
และวิกฤติการเมือง กาเรียนรู้ภาษาให้แตกฉานก็เป็นการช่วยบรรเทาภาวะทางเศรษฐกิจในขณะนี้ได้ 
อันเนื่องมาจากท่ีรัฐบาลประกาศให้การท่องเท่ียวเป็นวาระแห่งชาติ การเข้าใจเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศจะท าให้การติดต่อส่ือสารกับชาวต่างประเทศท่ีจะเข้ามาท่องเท่ียวประเทศไทยดีขึ้น 
เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจให้เข้ามาเท่ียวประเทศไทยมากขึ้น สถาบันการศึกษาท่ีมีศักยภาพ น่าจะมี
ส่วนส่งเสริม ช่วยเหลือประเทศในแง่นี้ได้ 

จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้มีการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาความรู้ของบุคคลในเรื่องค าศัพท์
ภาษาอังกฤษในระดับอาชีวศึกษาในการน าเสนอข้อมูลของโครงการนี้ได้ใช้เกมส์ Find me ซึ่งในการ
ด าเนินงานได้มีการพฒันาส่ือการเรียนรู้ให้เป็นส่ือท่ีมีความน่าสนใจ 
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

  1. เพื่อพัฒนาส่ือการเรียนการสอนในช้ันเรียน และส่ือการเรียนรู้ในการศึกษาด้วยตนเอง 
โดยใช้เกมส์ Find me 

  2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ส่ือการเรียนรู้โปรแกรม เรื่อง ค าศัพท์ภาษาอังกฤษใน
ระดับอาชีวศึกษา โดยใช้ เกมส์ Find me 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 1. ขอบเขตในเนื้อหา 
     ศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้ เกมส์ Find me มาใช้ในการท าส่ือการเรียนการสอนใน
วิชาภาษาอังกฤษ 
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 1 
สาขาวิชาการบัญชี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ อ าเภอ 
บ้านฉาง จังหวัดระยอง  เลือกมาเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มเจาะจง จ านวน 30 คน   
 3. ด้านวัน เวลาและสถานท่ีท าโครงการ   
    การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการตั้งแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2560 - 31 ตุลาคม 2560 ท่ีวิทยาลัย
เทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง และน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง (ประชากร) ระหว่าง
วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 - 10 ตุลาคม 2560 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรท่ีศึกษาวิจัย 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ  
     ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะไว้ดังนี้ 
  1. ส่ือการเรียนรู้ หมายถึง ทุกส่ิงทุกอย่างรอบตัวผู้เรียนท่ีช่วยผู้เรียนเกกิดการเรียนรู้ ไม่ว่าจะ
เป็นวัสดุ อุปกรณ์ วิธีการ คน สัตว์ ส่ิงของ หรือแนวความคิดท่ีถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเพิ่ม
ประสบการณ์ หรือเปูนเครื่องมือท่ีกระตุ้นให้เกิดการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
   2. เกม Find me หมายถึง เกมฝึกทักษะการสังเกตและภาษาอังกฤษสามารถเริ่มให้เล่นได้
ต้ังแต่อนุบาล 3 เป็นต้นไป อาจจะให้ช้ีเลือกภาพหรือใช้สีเทียน/สีเมจิก แบบนอนเคมิคอล และลบได้
วัสดุ เป็นกระดาษ A4 พิมพ์สีสวยงาม เคลือบพลาสติก เพื่อให้น ากลับมาใช้ใหม่ได้หลายครั้ง 
1 ชุด มี 5 แผ่น แต่ละแผ่นจะมี 6 ข้อ ซึ่งจะเหมาะกับความสามารถของน้อง 
  3. ศัพท์ภาษาอังกฤษ หมายถึง การรู้ค าศัพท์จะช่วยให้นักเรียนจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจ
ความหมายของค า สามารถเรียงล าดับตัวอักษรได้ถูกต้อง กล้าพูด อ่าน และเขียนเป็นประโยคอย่าง
มั่นใจ มีความส าคัญเพราะจะช่วยให้เข้าใจความหมายของค าที 3 อ่าน อันจะน าไปสู่การพูด การฟัง 
การอ่านและการเขียนอยางมีความหมายท่ี 3 ถูกต้อง 
  4. ความพึงพอใจของนักเรียน หมายถึง ค่าเฉล่ียจากการบอกความรู้สึกในการเรียนด้วยส่ือ
การเรียนรู้ เรื่อง เกมส์ Find me ฝึกทักษะการสังเกตค าศัพท์ภาษาอังกฤษระดับอาชีวะศึกษา จากการ
ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจท่ีมีระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ คือ ระดับ 1 พึงพอใจน้อยสุด, ระดับ 2 
ความพึงพอใจน้อย, ระดับ 3 ความพึงพอใจปานกลาง, ระดับ 4 ความพึงพอใจมาก และระดับ 5 ความ
พึงพอใจมากท่ีสุด   
  5. นักเรียน หมายถึง นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 สาขาการบัญชี ท่ี
ก าลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2560 
  6. วิทยาลัย หมายถึง วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ ต้ังอยู่ท่ี 111/7 ม.3 ต.บ้านฉาง 
อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130  
 

ส่ือการเรียนรู้ เรื่อง เกมส์ Fine me 

ฝึกทักษะการสังเกตค าศัพท์
ภาษาอังกฤษระดับอาชีวะศึกษา 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อส่ือการเรียนรู้ 
เรื่อง เกมส์ Fine me ฝึกทักษะการสังเกต
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษระดับอาชีวะศึกษา 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. น าส่ือการเรียนรู้ที่ได้มาใช้ในการเรียนการสอนในช้ันเรียน และใช้ในการศึกษาด้วยตนเอง 
2. ทราบระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ส่ือการเรียนรู้ด้วยเกมส์ Find me และน าปรับปรุง

พัฒนาผลงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
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บทที่ 2 
แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

 

การจัดท าโครงการครั้งนี้เพื่อเป็นการศึกษาการสร้างส่ือการเรียนรู้เรื่อง เกมส์ Find me ฝึก
ทักษะการสังเกตค าศัพท์ภาษาอังกฤษระดับอาชีวะศึกษา คณะผู้จัดท าได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ี
เกี่ยวข้องไว้ดังต่อไปนี ้

1. ความหมายของการเรียนรู้เรื่องภาษาอังกฤษ 
2. ความหมายของค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
3. ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ แบ่งตามหมวดหมู่ 
4. คุณสมบัติของเกมส์ Fine me 

 
ความหมายของการเรียนรู้เร่ืองภาษาอังกฤษ 

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในภาวะปัจจุบันที่อิทธิพลของโลกาภิวัฒน์ยังคงมีอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง และยังจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ นั้นการเรียนรู้ภาษาของประเทศอื่นย่อมได้เปรียบในการท า
กิจการต่างๆ เพราะคงไม่มีใครจะติดต่อส่ือสารและรู้เรื่องได้ดีเท่ากับการพูดภาษาเดียวกัน เคยมีเรื่อง
เล่ากันเล่นว่าประเทศไทยท่ีค้าขายสิงคโปร์ มาเลย์ ฮ่องกง ใต้หวัน ไม่ได้ก็เพราะว่ามาติดต่อกับ
ประเทศไทยแล้วส่ือสารกันยังไม่ชัดเจนจึงต้องผ่านตัวแทนท่ีรู้ภาษาดีกว่าเช่นสิงค์โป มาเลย์ ฮ่องกง ใต้
หวัน หรือแม้แต่ฟิลิบปินก็ตาม  ซึ่งเราจะเห็นว่าประเทศเหล่านั้นล้วนแล้วแต่ให้ความส าคัญกับการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาท่ีอาจคิดได้ว่าเป็นภาษาสากล 
หลายประเทศประกาศให้เป็นภาษาราชการอีกภาษาหนึ่ง นอกจากภาษาของตัวเอง 

แน่นอนว่าประเทศท่ีให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้นย่อมทราบดีว่า คนจะ
เรียนรู้ภาษาให้ซาบซึ้งสามารถใช้ภาษาเข้าสู่สังคมและวัฒนธรรม สามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมกับสังคมวัฒนธรรมตามสถานะการณ์ได้ในทุกทักษะของภาษา  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ท่ี
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารได้ดีจะมีโอกาสในการจ้างงาน และได้รับการสนับสนุนส่งเสริม
ในงานในหน้าท่ีให้ยิ่งขึ้นไป  มากกว่าผู้ท่ีไม่มีทักษะทางภาษาเลย  ดังตัวอย่างท่ีหน่วยงานห้างร้าน
บริษัท ท่ีประกาศรับพนังงาน แต่แนบท้ายด้วยค าว่ามีความสามารถทางภาษาท่ีสามารถติดต่อส่ือสาร
ได้ นั่นก็คือต้องมีทักษะการฟงัและการพูดเป็นอย่างน้อย 

อันเนื่องจากภาษาอังกฤษมีการใช้กันท่ัวโลกมากกว่าภาษาอื่นๆ มีการเรียนการสอนกันท่ัว
โลกมากกว่าภาษาอื่นจึงคิดให้เป็นภาษาสากลท่ีติดต่อส่ือสารได้ท่ัวโลก การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ประการแรกน่าจะใช้ในการติดต่อส่ือสารระหว่างกนัอย่างเหมาะสมตามสถานะการณ์ เช่นเดียวกับการ
ท่ีเราเรียนรู้ภาษาแรกจากพ่อแม่ พี่เล้ียง เป็นการเรียนรู้แบบธรรมชาติ ไม่จ าเป็นต้องท่องศัพท์ แปล 
หรือ รู้หลักไวยากรณ์ ดังนั้นการเรียนการสอนในระดับเริ่มเรียนรู้ภาษานั้น คงต้องเน้นการมีส่วนร่วม
ทางภาษาให้มากท่ีสุด คือผู้เรียนต้องเรียนรู้จากการฟังและพูดอย่างเป็นธรรมชาติจนเกิดทักษะ เริ่ม
จากการพูดในชีวิตประจ าวันในครอบครัว แล้วค่อยขยายออกไปสู่โลกภายนอกมากข้ึน เพื่อเป็น
พื้นฐานในการเรียนรู้ในการศึกษาข้ันสูงขึ้น 

การสอนทักษะการพูดและการฟังจึงเป็นส่ิงส าคัญยิ่ง และผู้สอนอันเป็นต้นแบบจะต้องพัฒนา
ความรู้ทางภาษาให้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาให้มากท่ีสุด มิฉะนั้นแล้วจะเข้าลักษณะแม่ปูสอนลูกให้
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เดินให้ตรง ในเรื่องนี้ปัจจุบันแม้จะแก้ได้บ้างโดยอาศัยเทคโนโลยี ท่ีบันทึกเสียงการพูดคุย การออก
เสียงท่ีถูกต้องไว้ แล้วก็ตาม แต่การแสดงความรู้สึก แสดงอารมณ์ท่ีเกี่ยวข้องนั้นก็ยังต้องใช้เจ้าของ
ภาษามาเป็นผู้สอนถึงจะท าให้เกิดการเรียนรู้ทางภาษาได้เร็ว 

การส่ือสารในสถานะการณ์ต่างๆ จะส่ือสารกันได้อย่างน้อยท่ีสุดก็ต้องฟังรู้เรื่องกอ่นแล้วจึงจะ
ท าให้สามารถพูดโต้ตอบได้ หรือพูดได้ พูดเป็น หรือใช้เป็น และเป็นประโยชน์  นอกจากการโต้ตอบ
แลกเปล่ียนข้อมูลสารสนเทศกันก็คงรวมไปถึงการเล่าเรื่อง บรรยาย แสดงความคิด ความเห็น 
ความรู้สึก วิพากษ์วิจารณ์ ซึงก็ต้องมีการประเมินงท่ีได้ยินได้ฟังมา จากการวิเคราะห์สังเคราะห์อีกที
หนึ่ง จึงถือว่าสุดยอดในการเรียนรู้ทางภาษาและจากท่ีประเทศเราก าลังประสบกับภาวะวิกฤติทาง
เศรษฐกิจ ตากเศรษฐกิจกระแสโลก และวิกฤติการเมือง กาเรียนรู้ภาษาให้แตกฉานก็เป็นการช่วย
บรรเทาภาวะทางเศรษฐกิจในขณะนี้ได้ อันเนื่องมาจากท่ีรัฐบาลประกาศให้การท่องเท่ียวเป็นวาระ
แห่งชาติ การเข้าใจเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจะท าให้การติดต่อส่ือสารกับชาวต่างประเทศท่ีจะเข้ามา
ท่องเท่ียวประเทศไทยดีขึ้น เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจให้เข้ามาเท่ียวประเทศไทยมากขึ้น 
สถาบันการศึกษาท่ีมีศักยภาพ น่าจะมีส่วนส่งเสริม ช่วยเหลือประเทศในแง่นี้ได้ 
           การพัฒนาการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่ออนาคตของไทยในอาเซียน 

ภาษาท่ีใช้ในการท างานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ ความหมายท่ีเป็นท่ีเข้าใจในขั้นต้นก็
เป็นเพียงเรื่องของทางราชการและภาคธุรกิจเอกชนเท่านั้น ซึ่งหากเป็นเพียงเท่านี้ก็เป็นเรื่องปรกติ
ธรรมดาของการท างานในโลกปัจจุบันอยู่แล้ว แม้จะหมายความเพียงว่าเป็นการใช้ภาษาอังกฤษในการ
ส่ือสารระหว่างกันในการท างานร่วมกันของเจ้าหน้าท่ีรัฐบาล ตลอดจนองค์กรและหน่วยงานต่างๆท่ี
เกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ทว่าความหมายของบทบัญญัติท่ีให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาของ
อาเซียนส าหรับการท างานร่วมกันนั้นมีความหมายกว้างไกลไปถึงทุกส่วนของประชาคมอาเซียนด้วย 
หมายความว่าประชาชนพลเมืองใน 10 ประเทศอาเซียนจะต้องใช้ภาษาอังกฤษกันมากขึ้น 
นอกเหนือจากภาษาประจ าชาติหรือภาษาประจ าถิ่นของแต่ละชาติแต่ละชุมชนเอง เพราะไม่เพียงแต่
เจ้าหน้าท่ีรัฐเท่านั้นท่ีจะต้องไปมาหาสู่ร่วมประชุมปรึกษาหารือและส่ือสารกัน และไม่เฉพาะนักธุรกจิ
และคนท ามาค้าขายระหว่างประเทศเท่านั้นท่ีจะต้องใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารและการติดต่อธุรกิจ
ระหว่างกัน 
           แต่ในเมื่อทุกคนท่ีอยู่ในอาเซียนล้วนแล้วแต่เป็นพลเมืองของอาเซียนด้วยกันทุกคน และทุก
คนจะต้องไปมาหาสู่ เดินทางท่องเท่ียว ท าความรู้จักคุ้นเคยต่อกัน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และท่ีส าคัญ
ทุกคนจะต้องเดินทางข้ามพรมแดนเพื่อหางานท าและแสวงหาโอกาสท่ีดีกว่าให้กับชีวิต ดังนั้น
ภาษาอังกฤษจึงเป็นเครื่องมืออันดับหนึ่งส าหรับพลเมืองอาเซียน ในการส่ือสารสร้างสัมพันธ์สู่โลก
กว้างของภูมิภาคอาเซียน โลกแห่งมิตรไมตรีที่ขยายกว้างไร้พรมแดน โลกแห่งการแข่งขันไร้ขอบเขต
ภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษาท่ีสองของชาวอาเซียน เคียงคู่ภาษาท่ีหนึ่งอันเป็น
ภาษาประจ าชาติของแต่ละคน 
         ส่วนภาษาท่ีสามของชาวอาเซียนนั้นก็คือภาษาอื่นในอาเซียนภาษาหนึ่งภาษาใดหรือมากว่า
หนึ่งภาษา เช่นภาษามาเลย์ ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาจีน ภาษาลาว ภาษาขแมร์ ภาษาเวียดนาม ภาษา
พม่า ภาษาฟิลิปปิโน ภาษาฮินดี และ ภาษาทมิฬ นอกจากนั้นยังมีภาษาของประเทศนอกภูมิภาค
อาเซียนท่ีเป็นประเทศคู่เจรจาส าคัญของอาเซียนอีกแปดประเทศคือ: จีน ญี่ปุุน สาธารณรัฐเกาหลี 
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ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย สหรัฐอเมริกา และ รัสเซีย ซึ่งหมายความว่าจะต้องเรียนรู้ภาษาท่ี
นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ คือ ภาษาญี่ปุุน ภาษาเกาหลี ภาษารัสเซีย และภาษาท่ีใช้ในอินเดียอีก
หลายภาษา (ฮินดี, อูรดู, ทมิฬ, เบงกาลี ฯลฯ) 

ภาษาอังกฤษ : ในฐานะภาษาส าคัญของโลก ภาษาอังกฤษปัจจุบันคือภาษานานาชาติ เป็น
ภาษากลางของโลก ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของมนุษยชาติ เป็นภาษาท่ีมนุษย์บนโลกใช้ติดต่อ
ระหว่างกันเป็นหลัก ไม่ว่าแต่ละคนจะใช้ภาษาอะไรเป็นภาษาประจ าชาติ เมื่อต้องติดต่อกับคนอื่นท่ี
ต่างภาษาต่างวัฒนธรรมกันทุกคนจ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักอยู่แล้ว ด้วยเหตุนี้ทุกชาติทุก
ภาษาจึงบรรจุวิชาภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสองรองลงมาจากภาษาประจ าชาติ เป็นแกนหลักของ
หลักสูตรการศึกษาทุกระดับ ต้ังแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาตลอดชีวิต 

แต่เมื่ออาเซียนก าหนดให้ภาษาอังกฤษเป็น “working language” เราจึงต้องเข้าใจให้ถ่อง
แท้ตามความหมายของถ้อยค าว่าเป็น “ภาษาท างาน” ของทุกคนในอาเซียน ทุกคนท่ี “ท างาน
เกี่ยวกับอาเซียน”, “ท างานในอาเซียน”, ท างานร่วมกับเพื่อนอาเซียน”, “มีเครือข่ายประชาสังคม
อาเซียน”, “แสวงหาโอกาสทางการศึกษาในอาเซียน”, “มีเพื่อนในอาเซียน” และ “เดินทางท่องเท่ียว
ในอาเซียน” 

ทุกคนต้องเรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษให้ได้ท้ังส้ิน ต้ังแต่นายกรัฐมนตรี  ไปจนถึงเกษตรกร
ชาวไร่ชาวนา ชาวบ้านท่ัวไป นักเรียน นักศึกษา เด็กและเยาวชน ฯลฯ 

พัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษ เตรียมเด็กไทยสู่อาเซียนและเวทีโลก 
ในสังคมโลกปัจจุบัน คงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลของโลกท่ีใช้กันอย่าง

แพร่หลาย และเข้ามามีบทบาทส าคัญในวิถีชีวิตของผู้คนจ านวนไม่น้อย จากอิทธิพลของความก้าวไกล
ทางด้านเทคโนโลยีและการส่ือสาร ส่งผลให้ภาษาอังกฤษยิ่งทวีความส าคัญมากยิ่งขึ้น เพราะถือเป็น
เครื่องมือท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสาร การศึกษาค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
รวมถึงการประกอบอาชีพ หลักสูตรการศึกษาระดับข้ันการศึกษาพื้นฐาน ไม่ได้มองข้ามความส าคัญ
และความจ าเป็นของภาษาอังกฤษ มีการก าหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศท่ีเป็นสาระการ
เรียนรู้พื้นฐานซึง่นักเรียนทุกคนต้องได้เรียนรู้  เพือ่ให้มีความรู้ความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน 
เข้าใจความแตกต่างของภาษา การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และสามารถส่ือสารกับชาวชาติได้ รวมท้ังช่วยให้ผู้เรียนเข้าถึงองค์ความรู้
ต่าง ๆ ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียนได้ง่ายและกว้างขึ้น ในขณะท่ีภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เช่น  
ภาษาจีน  ภาษาญี่ปุุน  ภาษาเกาหลี เป็นต้น สถานศึกษาสามารถจัดสอนได้ตามความเหมาะสมโดยให้
อยู่ในดุลพินิจจะเห็นว่าได้ว่าในบ้านเรา แม้รัฐบาลบังคับให้ทุกคนเรียนภาษาอังกฤษอยู่ในหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  แต่ก็ยังมีคนไทยจ านวนมากท่ีพูดภาษาอังกฤษ หรือไม่สามารถส่ือสารด้วย
ภาษาอังกฤษไม่ได้ ท้ัง ๆ ท่ีรวมเวลาในการเรียนภาษาอังกฤษแล้ว ส่วนใหญ่ไม่ต่ ากว่า 10 ปี หรือ
แม้แต่ผู้ท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือแม้กระท่ังปริญญาโทยังมีจ านวนไมน่้อยท่ีไม่สามารถ
ส่ือสารกับชาวต่างชาติได้ มีหลากหลายวิธีท่ีเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาภาษาอังกฤษของ
เด็กไทย เช่น การสอนให้นักเรียนรู้ค าศัพท์จ านวนมาก  เพราะปัญหานักเรียนรู้ศัพท์น้อยนั้นเป็น
สาเหตุส าคัญโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ และยังก่อให้เกิดปัญหาต่อเนื่องอีก
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หลายอย่างตามมา การสอนภาษาอังกฤษในแต่ละช่ัวโมง จ าเป็นต้องให้นักเรียนได้ฝึกครบทุกทักษะท้ัง
การฟัง พูด อ่าน และเขียน เป็นต้น 

เมื่อประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งสมาชิกท่ีก าลังจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล้ 
ภาษาอังกฤษยิ่งทบทวีความส าคัญและความจ าเป็นมากขึ้น คงถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการวางแผนและ
เตรียมพร้อมพัฒนาเด็ก เยาวชน และคนไทยให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสังคม
คาดหวัง  ครูผู้สอนซึ่งเป็นบุคลากรส าคัญในการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาสังคม ต้องมีการปรับการ
เรียนเปล่ียนการสอน  ใฝุศึกษาเรียนรู้ตลอดเวลา  แสวงหาเทคนิควิธีสอนใหม่ๆ  เพื่อสร้างบรรยากาศ
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย และผู้บริหารต้องให้ความส าคัญพร้อมสนับสนุนกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนในการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ กระตุ้นให้ผู้เรียนเห็น
ความส าคัญของภาษาประจ าชาติและภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการแสวงหา
ความรู้ในสังคมอาเซียนและเวทีโลกต่อไป 

การพัฒนาการศึกษาด้วยการเรียนภาษาเพื่อสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
“ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศท่ีนิยมใช้กัน อย่างแพร่หลายมากท่ีสุด เนื่องจากเป็น

ภาษากลางท่ีใช้ส่ือความหมายไปเกือบท่ัวโลก ท้ังในฐานะท่ีเป็นเครื่องมือท่ีจะเข้าถึงแหล่งวิทยาการ
ต่างๆและค้นคว้าความ รู้ใหม่ๆ ซึ่งปัจจุบันมีคนท่ัวโลกใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการส่ือสารถึงจ านวน 
2,000 ล้านคน หรือ 1 ใน 3 ของประชากรของโลก ดังนั้นจึงเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะส่งเสริมให้
ประชากรไทยได้เรียนรู้ ภาษาอังกฤษในระดับท่ีจะส่ือสารได้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และ
การ ประกอบอาชีพ ตลอดจนการเจรจาต่อรองส าหรับการแข่งขันด้านเศรษฐกิจและสังคมในเวที
สากล” 

ในช่วงท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้มีความพยายามท่ีจะเพิ่มขีดความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ ด้วยการประกาศนโยบายให้นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศท่ี 1 โดย
ก าหนดให้มีการสอนต้ังแต่ระดับประถมศึกษาเป็นต้นไป ในปี 2538 และได้ประกาศใช้หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ พ.ศ.2539 รวมท้ังการส่งเสริมให้มีการเปิดโรงเรียนนานาชาติ และโรงเรียน English 
Program ซึ่งเป็นโรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นส่ือในการจัดการเรียนการสอน แม้จะมีมาตรการดังกล่าวแต่ยังไม่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเท่า ท่ีควร 

ภาษาอังกฤษจัดเป็นภาษาสากลของอาเซียน (EAL) ท าให้สมาคมโรงเรียนเอกชนร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนภาค เตรียมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพื่อผลิตทรัพยากร
มนุษย์ท่ีมีความสามารถในการ แข่งขันกับตลาดอาเซียนได้ในอนาคต 

โดยจะมีการเปิดเวทีส าหรับเด็กและเยาวชนจาก 10 ประเทศในกลุ่มอาเซียน เพื่อการ
แลกเปล่ียนประสบการณ์และความเช่ียวชาญผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความพร้อมก่อนการ
รวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2015 โดยมีเปูาหมายท่ีจะแต่งต้ังจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นเมืองแห่ง
การแลกเปล่ียน วัฒนธรรมอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมส าหรับเด็กและเยาวชนอาเซียนท่ี
ศูนย์การประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกิจกรรมจะประกอบไปด้วยการแสดง, การแข่งขันเต้นร า, 
การแข่งขันโต้วาที, การแข่งขันบาร์เทนเด, การแสดงทางวัฒนธรรมและการสัมมนาด้านการศึกษา 
เพื่อแลกเปล่ียนมุมมองของตัวแทนจากแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน 
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เปูาหมายของกิจกรรมครั้งนี้ คือ การพัฒนาสถาบันการศึกษาไทยให้มีมาตรฐานทางวิชาการ
เท่าเทียมกับประเทศอื่นใน กลุ่มสมาชิกอาเซียนและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศและยัง
เป็นการ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังจัดมีการจัดสัมมนาในส่วนของผู้บริหาร
โรงเรียนและครูผู้สอนท้ัง ชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อสร้างความสนใจในการศึกษาภาษาอังกฤษแก่
นักเรียน 

การพัฒนาพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ มีส่วนช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น 
ในปัจจุบันอิทธิพลในกระแสโลกาภิวัฒน์มีอยู่อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มข้ึนมากทุกที การศึกษา

ภาษาของประเทศอื่นๆย่อมได้เปรียบในการท าการค้าหรือกิจการต่างๆ เพราะไม่มีใครสามารถติดต่อ
ส่ือกันได้รู้เรื่องถ้าใช้ภาษาท่ีต่างกัน ในอดีตประเทศยังไม่มีความรู้ด้านภาษามากนัก ท าให้ต้องผ่านตัว
แทนท่ีรู้ภาษาดีกว่า เช่นสิงคโปร์ ซึ่งประเทศเหล่านี้ล้วนให้ความส าคัญทางด้านภาษา โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษท่ีถูกจัดว่าเป็นภาษาสากล หลายประเทศเริ่มมีการพัฒนาด้านนี้อย่างต่อเนื่อง และ
ประกาศใช้เป็นภาษาทางราชการอีกภาษาหนึ่ง นอกจากภาษาท่ีใช้ในประเทศของตน 

ประเทศท่ีให้ความส าคัญทางด้านภาษาย่อมได้เปรียบประเทศอื่นๆ และรู้กันดีว่าการศึกษา
ด้านภาษาได้อย่างถูกต้องย่อมมีโอกาสมากกว่าในการจ้างงาน หรือท างานในบริษัทต่างชาติ และได้รับ
การสนับสนุนในการงานมากขึ้น มากกว่าผู้ท่ีไม่มีทักษะทางด้านภาษาเลย จะเห็นได้จากบริษัทหลายๆ
แห่งประกาศรับสมัครผู้ท่ีสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ เข้ามาท างานในหน่วยงาน ผู้ท่ีจะมาสมัครนั้น
ต้องสามารถติดต่อส่ือสารได้คล่องแคล่ว มีทักษะด้านการฟังและการพูดอยู่ในระดับดี 

ด้วยเหตุนี้ภาษาอังกฤษจึงมีการใช้ท่ัวโลกมากกว่าภาษาอื่นๆ การเรียนการสอนก็มีการ
พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ มีการใช้ในการติดต่อในสถานการณ์ต่างๆท่ีเหมาะสม เช่นเดียวกับการเรียนรู้ภาษา
แรกจากพ่อแม่ ท่ีเป็นการเรียนรู้แบบธรรมชาติ ไม่จ าเป็นท่ีจะต้องรู้ค าศัพท์ ค าแปล หรือไวยากรณ์ 
ดังนั้นการเรียนการสอนนั้นต้องเน้นการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด คือผู้ฟังต้องเรียนรู้การฟังการพูดอย่างเป็น
ธรรมชาติท่ีสุด เริ่มจากการพูดในครอบครัว แล้วขยายไปยังโลกภายนอก 

การส่ือสารนั้นจะส่ือสารได้ก็ต่อเมื่อฟังรู้เรื่องแล้วสามารถโต้ตอบได้ นอกจากโต้ตอบ
แลกเปล่ียนข้อมูลแล้วต้องรวมไปถึงการเล่าเรื่อง บรรยาย แสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์ จึงจะถือ
ว่าเป็นสุดยอดในการใช้ภาษาอังกฤษ และการท่ีประเทศประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ การเรียนรู้
ภาษาให้แตกฉานเป็นการช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นฟูได้เร็ว เพราะจะท าให้เราสามารถติดต่อส่ือสารกับ
ต่างชาติท่ีจะเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทย ภาษาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเข้ามาเท่ียวในประเทศ
ไทยมากขึ้น สถาบันการศึกษาจึงมีส่วนส าคัญในการช่วยส่งเสริมศักยภาพของประเทศให้มีการ
พัฒนาขึ้น 

การส่ือสารในสถานะการณ์ต่างๆจะส่ือสารกันได้อย่างน้อยท่ีสุดก็ต้องฟังรู้เรื่องก่อนแล้วจึงจะ
ท าให้สามารถพูดโต้ตอบได้ หรือพูดได้ พูดเป็น หรือใช้เป็น และเป็นประโยชน์ กาเรียนรู้ภาษาให้
แตกฉานก็เป็นการช่วยบรรเทาภาวะทางเศรษฐกิจในขณะนี้ได้ อันเนื่องมาจากท่ีรัฐบาลประกาศให้
การท่องเท่ียวเป็นวาระแห่งชาติ การเข้าใจเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจะท าให้การติดต่อส่ือสารกับชาว
ต่างประเทศท่ีจะเข้ามาท่องเท่ียวประเทศไทยดีขึ้น เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจให้เข้ามาเท่ียวประเทศ
ไทยมากขึ้น สถาบันการศึกษาท่ีมีศักยภาพน่าจะมีส่วนส่งเสริมช่วยเหลือประเทศในแง่นี้ได้ 
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การเรียนรู้ภาษาของประเทศอื่นย่อมได้เปรียบในการท ากิจการต่างๆ 
เพราะคงไม่มีใครจะติดต่อส่ือสารและรู้เรื่องได้ดีเท่ากับการพูดภาษาเดียวกัน ซึ่งเราจะเห็นว่า

ประเทศเหล่านั้นล้วนแล้วแต่ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาท่ีอาจคิดได้ว่าเป็นภาษาสากล หลายประเทศประกาศให้เป็นภาษาราชการ
อีกภาษาหนึ่ง นอกจากภาษาของตัวเอง เนื่องจากภาษาอังกฤษมีการใช้กันท่ัวโลกมากกว่าภาษาอื่นๆ 
มีการเรียนการสอนกันท่ัวโลกมากกว่าภาษาอื่นจึงคิดให้เป็นภาษาสากลท่ีติดต่อส่ือสารได้ท่ัวโลก การ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษประการแรกน่าจะใช้ในการติดต่อส่ือสารระหว่างกันอย่างเหมาะสมตาม
สถานะการณ์ 

ปัจจุบันนี้ภาษาอังกฤษมีบทบาทส าคัญยิ่งและเป็นตัวจักรส าคัญท่ีจะช่วยให้ประเทศไทย
พัฒนาได้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก โดยมุ่งใช้ความก้าวหน้าของสังคมฐานความรู้ และ
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี สารสนเทศเป็นปัจจัยช้ีน าในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทย จะต้องเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีสมรรถนะ
ทางด้านภาษาเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และจะท าให้เกิดการเคล่ือนย้ายแรงงานเสรีของ
ประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนั้นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรของประเทศ
เพื่อให้มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับท่ีสามารถติดต่อส่ือสาร แสวงหาความรู้ สร้างความร่วมมือ เจรจา
ต่อรอง และสร้างความสัมพันธ์อันดีได้ จึงมีความส าคัญ เป็นอย่างยิ่ง 

ความส าคัญของการใช้ภาษาอังกฤษ 
1.ความเจริญก้าวหน้าทาวิทยาศาสตร์มาจากยุโรปและอเมริกาเป็นส่วนใหญ่หากต้องการ

เข้าใจส่ิงเหล่านี้ต้องมีความรู้เป็นภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีเพราะต ารับต าราส่วนมากเขียนเป็น
ภาษาอังกฤษ 

2.ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลมีการใช้กันอย่างแพร่หลายมากท่ีสุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
จึงเป็นเครื่องหมายของคนมีการศึกษาดีอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ 

3.การติดต่อค้าขายกับต่างประเทศกว้างขวางขึ้นมีข้อจ ากัดและกฏเกณฑ์เข้ามาเกี่ยวข้องจึง
จ าเป็นต้องอาศัยภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการส่ือสาร ท าสัญญาต่างๆ 

4.ปัจจุบันประเทศไทยก าลังพัฒนาตัวเองไปสู่ประเทศอุตสาหกรรม จ าเป็นต้องใช้บุคลากรท่ีมี
ความรู้ในหลายๆด้านรวมท้ังผู้ช านาญด้านภาษาด้วย 

5.ในการแก้ปัญหาข้อขัดแย้งทางการเมือง การทหาร การทูตระหว่างประเทศต้องมีความ
รอบคอบระมัดระวังในการเลือกใช้ค าพูดเพื่อหลีกเล่ียงความเข้าใจผิดต่างๆอันเกิดจากการใช้ค าไม่
เหมาะสม 

6.นักจิตวิทยาทางภาษาศาสตร์ได้ค้นคว้าและสรุปออกมาว่าคนท่ีรู้มากกว่าหนึ่งภาษามีโอกาส
ได้พัฒนามันสมองในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับภาษาได้มากกว่าคนท่ีพูดอยู่ภาษาเดียวและคนท่ีพูดได้ภาษามี
โอกาสหารายได้ได้เร็วกว่าและมากกว่าคนท่ีพูดได้ภาษาเดียวคือภาษาแม่ 
 
ความหมายของค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

ค าศัพท์ภาษาอังกฤษนักการศึกษาได้กล่าวถึงความส าคัญของค าศัพท์ ดังนี้ 
  รัสเซล (Russell อ้างถึงใน ทัศนีย์ พันธ์โยธาชาติ.) ได้กล่าวถึงความส าคัญของค าศัพท์ว่า 
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ค าศัพท์เป็นรากฐานของการเรียนวิชาต่าง ๆ เด็กจะอ่าน พูด เขียน หรือแสดงความคิดเห็นได้ดีต้อง
เข้าใจค าศัพท์จึงจะเรียนรู้เรื่องอื่น ๆ ได้ 
  เอลเลน และวอลเลท (Allen & Vallette. 1977 ) กล่าวถึงความส าคัญของค าศัพท์วาการรู้  ่ 
ความหมายของค าศัพท์จะท าให้เกิดความมันใจในการใช้ภาษา ส่ือความหมายในสถานการณ์ต่าง ๆ 

 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้กล่าวถึง ความส าคัญของค าศัพท์ภาษาอังกฤษว่าการรู้
ค าศัพท์จะช่วยให้นักเรียนจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจความหมายของค า สามารถเรียงล าดับตัวอักษรได้
ถูกต้อง กล้าพูด อ่าน และเขียนเป็นประโยคอยางมั่นใจ  

 สรุป ศัพท์ภาษาอังกฤษมีความส าคัญเพราะจะช่วยให้เข้าใจความหมายของค าท่ีอ่าน อันจะ 
น าไปสู่การพูด การฟัง การอ่านและการเขียนอยางมีความหมายท่ีถูกต้อง 
  ความหมายของค าศัพท์ 

 ฟรายส์ (Fries. 1972, อ้างถึงใน ดวงกมล ค าเอีย่ม.) กล่าวถึงความหมายของค าศัพท์ว่า 
หมายถึง ค าท่ีมีการประสมเสียง ซึ่งน ามาใช้เป็นส่ิงเร้าให้นึกถึงประสบการณ์ท่ีเคยผ่านมา
ประสบการณ์ท่ีถูกกระตุ้นจากการประสบเสียงนั่น จะมีความหมายต่างกนหลายอย่างแต่จะมีเพียง
ประสบการณ์เดียวที่เด่นกว่าทีใช้ร่วมกันแบ่งถงึสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งดังนั่นค าๆหนึ่งอาจมี
หลายความหมาย ซึ่งข้อความท่ีอ่านจะประกอบด้วยความหมายอย่างน้อย 3 ประการ คือ  

 1. Lexical Meaning คือ ความหมายตามตัวหนังสือเฉพาะค า 
 2. Structural Meaning คือ ความหมายตามโครงสร้าง 

  3. Conextual Meaning คือ ความหมายตามข้อความท่ีใช้ 
 ศิธร แสงธนู และคิด พงศทัต อ้างถึงใน จารุวรรณ อ าพันกาญจน์.) ได้ให ้ความหมายของค าศัพท์ว่า 
ศัพท์คือกลุ่มเสียงกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีความหมายให้รู้ว่าเป็นคน เป็นส่ิงของ อาการ 
หรือลักษณะอาการอย่างใดอย่างหนึ่งและได้แบ่งความหมายของค าศัพท์ออกเป็น 4 นัยด้วยกัน คือ 

1. Lexical Meaning คือ ความหมายตามพจนานุกรม ค าหนึ่งๆมีความหมายหลายอย่างบาง
ค าอาจใช้ในความหมายแตกต่างกันนับร้อย ท าให้บางคนเข้าใจว่าความหมายท่ีต่างออกไป หรือ
ความหมายท่ีตนไม่ค่อยรู้จักนั่นเป็น “ส านวน” ของภาษา  
  2. Morphological Meaning หมายถึง ความหมายทางไวยากรณ์ ศัพท์ประเภทนี่เมือ่อยู่
ตามล าพังโดด ๆ จะเดาความหมายได้ยาก เช่น S เมือ่ไปอยูท้่ายค านามบางจ าพวก  
  3. Structural Meaning หมายถึง ความหมายท่ีเกิดข่ึนหรือเปล่ียนแปลงไปแล้วแต่การ
เรียงล าดับค า 
  4. Social-Ciltural Meaning หมายถึง ความหมายของค าท่ีเปล่ียนไปตามเสียงขึ่นลงท่ีผู้พูด 
เปล่งออกมาไม่ว่าจะเป็นเสียงท่ีมีพยางค์เดียวหรือมากกว่านอกจากนี้ผู้เช่ียวชาญในการสอนและ
นักภาษาศาสตร์ยังได้แบ่งความหมายของค าศัพท์เพิ่มเติมดังนี้ (จารุวรรณ อ าพันกาญจน์.) 

 1. Denotation Meaning หมายถึง ความหมายแฝง หรือความหมายท่ีไม่เป็นไปตามรูปค า 
หรือหลายคนเรียกความหมายนี้วา่ ความหมายเปรียบเปรย 

 2. Social-Ciltural Meaning หมายถึง ความหมายทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม 
และความสนใจของกลุ่มคนท่ีใช้ภาษานั่น ๆ 
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สรุป ความหมายของค าศัพท์ได้วา หมายถึง การประสมเสียงให้เปน็รูปค าเพื่อส่ือความหมายให้รู้วา่
เป็นคนสัตว์ส่ิงของหรือลักษณะอาการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยค าหนึ่งๆอาจมีหลายความหมาย เช่น
ความหมายตามพจนานุกรม ความหมายตามโครงสร้างภาษา ความหมายตามข้อความท่ีใช้ 
ความหมายท่ีขึน่อยูกับการเรียงล าดับค าความหมายแฝง ความหมายตามประเพณีและสังคม  
          ประเภทของค าศัพท์ 

 ศิธร แสงธนู และคิด พงศทัต (อ้างถึงในจารุวรรณ อ าพันกาญจน์.) กล่าวว่า 
ค าศัพท์ในภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็นประเภท คือ 

 1. Content Word คือ ค าประเภทท่ีเราอาจบอกความหมายได้โดยไม่ต้องขึ้นอยูกับ
โครงสร้างอาจจะพูดได้ว่าเป็นค าท่ีมีความหมายตามพจนานุกรม เช่น daughter, box, pen ฯลฯ 
อยางไรก็ตามค าประเภทนี้อาจเปล่ียนความหมายไปได้ เมื่ออยูในต าแหน่งท่ีต่างกันในประโยค 
Content Word ในภาษาอังกฤษได้แก่ค าประเภท Nouns, Verb, Adjectives, Adverbs 

2. Function Word คือ ค าท่ีไม่มีความหมายแน่นอนในตัวเอง ส่วนมากจะเปล่ียน
ความหมายไปตามโครงสร้าง ค าประเภทนี้สอนให้เข้าใจได้ยากการสอนเพียงให้รู้ความหมายหรือค า
แปลไม่ได้ผล ต้องให้นักเรียนได้สังเกตเห็นตัวอย่างการใช้และฝึกการใช้ในโครงสร้างต่าง ๆ โดยตรงจึง
จะเกิดประโยชน์ Function Word ในภาษาอังกฤษได้แก่ค าประเภท Articles, Prepositions, 
Personal Pronouns, Possessive Adjectives, Demonstratives, Relative Pronouns, 
Conjunction, Auxiliary Verbs, One หรือ Ones  
สุไร พงศ์ทองเจริญ (, อ้างถึงใน ดวงกมล ค าเอี่ยม.) ได้แบ่งประเภทของค าศัพท์ 

ออกเป็นประเภทใหญ่ๆด้วยกันคือ 
 1. Passive Vocabulary คือ ค าศัพท์ท่ีควรสอนให้รู้จักเฉพาะความหมายหรือเกิดความ

เข้าใจเมื่อได้ยิน ไม่จ าเป็นต้องฝึกบ่อยๆเพราะนักเรียนยังไม่จ าเป็นต้องใช้  
 2. Active Vocabulary คือ ค าศัพท์ท่ีนักเรียนควรจะสามารถน าไปใช้ในการพูด อ่าน เขียน 

แต่งประโยคได้เป็นอย่างดีและต้องรู้จักเข้าใจความหมายครูจะต้องฝึกและทบทวนบ่อยๆจนแน่ใจว่า
นักเรียนสามารถใช้ค าศัพท์นั่นๆเป็น ซึ่งการสอนค าศัพท์ในประเภทนี้มุ่งให้ผู้เรียนเกิดทักษะ 3 
ประการ ได้แก่ 

 1. ออกเสียงค าศัพท์ให้ถูกต้องท้ังท่ีเป็นค าโดดและอยู่ในรูปประโยคการออกเสียงค าศัพท์ 
ควรใช้สัญลักษณ์ทางภาษา (Phonetic Symbol) ช่วยให้ผู้เรียนอ่านได้ถูกต้องขึ้น 

 2. ทราบความหมายของค าศัพท์นั8น ซึ่งท าได้หลายวิธี เช่น ใช้ของจริง ให้ค าจ ากัดความ 
เป็นภาษาอังกฤษแบบง่ายๆให้ค าทีมีความหมายเหมือนกันให้ค าตรงข้าม บอกรากศัพท์ของค าและให้  
ความหมายเปน็ภาษาไทย 

 3. สามารถน าค าศัพท์ไปใช้ในประโยคท่ีส่ือความหมายได้ส่วนการสอนค าศัพท์ท่ีไม่ต้องการ
เน้นเป็นพิเศษหรือ Passive Vocabulary นั้นใช้วิธีการเฉพาะข้อ 1 และข้อ 2 เท่านั้น 

 นอกจากนั้น นันทิยา แสงสิน (อ้างถึงใน จารุวรรณ อ าพันกาญจน์.) ยังแบ่งค าศัพท์เปน็ 4 
ชนิด ได้แก่ 
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 1. Listening Vocabulary หมายถึง ค าศัพท์เพื่อการฟังเป็นค าศัพท์ท่ีใช้มากกับเด็กเล็กยัง
ไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษมาก่อน หรือเพิ่งจะเริ่มเรยีนในการหัด ฟัง พูด อ่าน และเขียนจึงเป็นค าศัพท์
ท่ีค่อนข้างง่ายให้เหมาะสมกบระดับอายุและจะเริ่มจากการฟังก่อน 

 2. Speaking Vocabulary หมายถึง ค าศัพท์เพื่อการพูด เป็นค าศัพท์ท่ีใช้ในภาษาพูด ซึ่ง
ต้องสัมพันธ์กับการฟัง ค าศัพท์ท่ีใช้ในการพูดนั้นอาจจะพูดแบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ 
แต่ส่ิงส าคัญ คือ ต้องส่ือความหมายให้เข้าใจจึงสามารถแบ่งค าศัพท์ท่ีใช้ในการพูดออกเป็น 3 ชนิด คือ 

 1. ค าศัพท์ท่ีใช้ภายในบ้านหรือระหว่างเพื่อนฝูงซึง่อาจเป็นค าแสลงได้ 
 1.1 ค าศัพท์ท่ีใช้ในการเรียนหรือการท างานเป็นค าศัพท์เฉพาะสาขาวิชาท่ีเรียนและอาชีพท่ี

ท า 
 1.2 ค าศัพท์ท่ีใช้ในการติดต่อราชการหรือใช้ในสังคมในชีวิตประจ าวัน 
 2. Reading Vocabulary หมายถึง ค าศัพท์ท่ีใช้ในการอ่านที่นักเรียนต้องรู้ความหมายเพื่อ

จะน าไปตีความข้อความหรือเนื้อเรื่องท่ีอ่านและจะต้องจดจ าความหมายของค าศัพท์เหล่านั้นไว้ด้วย 
ศัพท์ท่ีเรียนก็จะเพิ่มพูนเป็นล าดับ 

 3. Writing Vocabulary หมายถึง ค าศัพท์เพื่อการเขียนการเขียนถือว่าเป็นทักษะสูงและ
ยากมากในการเรียนภาษา ซึ่งจะต้องอาศัยความสามารถในการใช้ศัพท์การสะกดค าเครื่องหมายเพื่อ
จะเขียนหรือถ่ายทอดความคิดออกมา ฉะนั้นค าศัพท์ท่ีใช้ในการเขียนจึงควรเป็นแบบท่ีถูกต้องเป็น
ทางการ 

สรุป ค าศัพท์แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆคือ Passive Vocabulary และ Active 
Vocabulary และยังแบ่งเป็นชนิดได้ชนิด คือ ค าศัพท์เพื่อการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน 

WORDS 
 ค าในภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็นชนิดต่างๆได้   ๘   ชนิด ด้วยกันคือ 

1.   Noun ค านาม (ค าท่ีใช้เรียกช่ือคน สัตว์ ส่ิงของ สถานท่ี) 
2.   Pronoun   ค าสรรพนาม (ค าท่ีใช้แทนค านาม) 
3.   Adjective   ค าคุณศัพท์ (ค าขยายค านาม)  
4.   Adverb ค ากริยาวิเศษณ์   (ค าขยายกริยา ฯลฯ   ยกเว้นนาม กับ สรรพนาม)    
5.  Verb    ค ากริยา (อาการกระท าของประธาน) 
6.   Conjunction    ค าสันธาน (ค าท่ีใช้เช่ือมอนุประโยคต้ังแต่ 2 ประโยคขึ้นไป) 
7.   Preposition    ค าบุพบท (ค าใช้เช่ือมแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค าต่อค า) 
8.   Interjection   ค าอุทาน (ค าทีเปล่งออกมาลอยๆ เพื่อแสดงความรู้สึกของอารมณ์) 
 ในภาษาอังกฤษนั้นการสร้างประโยคจะใช้ค าต่างๆเหล่านี้มาแต่งเป็นประโยคขึ้น  ซึ่งค าแต่

ละชนิดนี้จะมีลักษณะเฉพาะของตนเอง   คือมีหน้าท่ีต่างกันและมีการวางตัวต่างกันด้วย   ซึ่งต่อไปนี้
จะได้อธิบายพื้นฐานเรื่องหลักการใช้ค าต่างๆเหล่านี้และหลักการแต่งประโยคอย่างง่ายๆ 
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 NOUN 
Noun    คือค าท่ีใช้เป็นช่ือของ คน สัตว์ ส่ิงของและสถานท่ี แบ่งออกได้ 5 ชนิดคือ 
  1.  Common Noun     สามานยนาม ได้แก่นามท่ีเป็นช่ือไม่ช้ีเฉพาะของ คน สัตว์ ส่ิงของ 
และสถานท่ี เช่น   man, dog, pen, school …. 

2.  Proper Noun    วิสามานยนาม ได้แก่นามท่ีเป็นชื่อเฉพาะของคน สัตว์ ส่ิงของ และ
สถานท่ี และจะต้องเขียนด้วยตัวใหญ่เสมอ เช่น   Ladda, Dang, Diccky, Toyota, Thailand … 

3. Collective Noun สมุหนาม ได้แก่นามท่ีเป็นช่ือของหมู่คณะ, กลุ่ม, ฝูง, เป็นต้น ส่วนมาก
มัก จะเป็นค าผสมท่ีครั่นด้วย of เสมอ และสมุหนามนี้ต้องถือว่าเป็นนามพหูพจน์ตลอดไป ดังนั้น
กิริยาจึงต้องใช้ให้เป็นพหูพจน์ด้วย (อนึ่งบางค าอาจเป็นค าค าเดียวก็ได้ไม่จ าเป็นต้องมี of และถ้าสมุ
หนามนี้มาท าหน้าท่ีเป็นประธานแล้วหมายถึงหน่วยเดียวก็ใช้กิริยาเป็นเอกพจน์ แต่ถ้าหมายถึงแยก
เป็นแต่ละบุคคลท่ีมีอยู่หลายคน ถือว่าสมุหนามนั้นเป็นพหูพจน์ ต้องใช้กิริยาให้เป็นพหูพจน์ด้วย) 

4.  Material Noun วัตถุนาม ได้แก่นามท่ีเป็นช่ือของเนื้อวัตถุ ซึ่งส่วนมากก็ได้แก่นามท่ีเป็น
ของเหลว, แร่, ธาตุ, โลหะ แต่นามบางชนิดเมื่อยังไม่แยกก็จัดเป็น common Noun   แต่เมื่อแยก
แล้วจะมาเป็น   Material Noun   เช่น   cow, ox, วัวมาแบ่งเป็น beef   เนื้อวัว….                                                                                 

5.  Abstract  Noun   อาการนาม  ได้แก่นามท่ีเป็นชื่อของลักษณะ, สภาวะ,  และการ
กระท า  นามจ าพวกนี้ไม่มีตัวตน  เป็นเพียงกิริยาอาการเท่านั้น มีส าเนียงแปลว่า การ หรือ ความ  
ขึ้นต้น เช่น happiness  ความสุข,  Slavery  ความเป็นทาส ,  eating  การกิน เป็นต้น                 
หน้าท่ีของนาม นามท้ัง   5   ชนิดท่ีกล่าวมานั้น เวลาน าไปพูดหรือเขียน สามารถท าหน้าท่ีได้  7  
อย่างคือ 

1.   เป็น Subject  ของกิริยาในประโยคได้. 
2.   เป็น Object   ของกิริยาในประโยคได้. 
3.   เป็น Object  ของ    Preposition    (บุรพบท) ได้. 
4.   เป็น Complement คือส่วนสมบูรณ์ของกิริยาได้. 
5.   เป็น  Appositive  คือเป็นนามซ้อนนามได้. 
6.   เป็น Address  คือเป็นนามเรียกขานได้(และต้องใส่  , Comma ด้วย). 
7.   เป็น Possessive คือเป็นนามแสดงความเป็นเจ้าของได้ (และต้องใส่ Apostrophe’s 

ด้วย) 
ลักษณะพจน์ของนามโดยทั่วไป 
 ในการสร้างประโยคนั้นจะต้องใช้กริยาให้สอดคล้องกับพจน์ของตัวประธาน  ถ้าประธานเป็น

เอกพจน์กริยาก็ต้องเป็นเอกพจน์  ถ้าประธานเป็นพหูพจน์กริยาก็ต้องเป็นพหูพจน์    ซึ่งหลักในการดู
ว่านามนั้นเป็นเอกพจน์หรือพหูพจนน์ั้นก็ให้ดูท่ีท้ายศัพท์นั้นๆคือ 

 1.    ถ้าท้ายศัพท์นั้นไม่เติม  S  ให้ถือว่าเป็นเอกพจน์  เช่น   a  book ,   a cat  …  etc. 
 2.    ถ้าท้ายศัพท์นั้นเติม  S   ให้ถือว่าเป็นพหูพจน์  เช่น  Books,     cats ….   Etc. 
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  *    ข้อยกเว้น   มีนามหลายตัว หรือหลายลักษณะท่ีไม่อยู่ในหลักการทั้ง  ท่ีกล่าว 
มาแล้วนั้น  ซึ่งเป็นเรื่องท่ีละเอียดเกินไปท่ีเราควรจะรู้ในขณะนี้  ดังนั้นจะไม่กล่าวถึงกรณีท่ียกเว้น
เหล่านี้   ถ้าใครสนใจอยากรู้มากขึ้นก็พึงหาศึกษาเอาเองต่อไป. 

เพศของนาม 
นามในภาษาอังกฤษท้ัง 5  ชนิด   เมื่อจ าแนกออกเป็นเพศแล้วจะมีอยู่   4  เพศ  คือ 

1.   Masculine    Gender   เพศชาย    เช่น boy, man….etc. 
2.  Feminine     Gender    เพศหญิง เช่น   girl, woman …etc. 
3.   Common    Gender   เพศรวม เช่น Teacher, Student…etc. 
4.   Nature     Gender    ไม่มีเพศ เช่น   pen, desk…etc. 

หลักการเปล่ียนเพศชายเป็นเพศหญิงมีหลักเกณฑ์  4  อย่างคือ 
1.    โดยการเปล่ียนค าท้ังค าจากเพศชายเป็นเพศหญิง เช่น  Boy   เป็น   Girl  เป็นต้น 
2.    โดยการเติมอาคม   ess   ท่ีท้ายค าเพศชาย  เช่น  Prince  เป็น   Princess  เป็นต้น 
3.    โดยการเติมค าท่ีเป็นเพศหญิงข้างหน้านาม  จะกลายเป็นเพศหญิง  เช่น   Boy-friend                       

เป็น   girl-friend    เป็นต้น.                                                                                                                                                                 
4.    โดยการเติมค าท่ีเป็นเพศหญิงข้างหลังนามจะกลายเป็นเพศหญิง เช่น  Grand-father 

ป็น  Grand-mother  เป็นต้น. 
Pronoun 
Pronoun   (ค าสรรพนาม)    คือค าท่ีมีไว้ส าหรับ (พูด, เขียน) แทนช่ือของคน, สัตว์, ส่ิงของ, 

และสถานท่ีเพื่อปูองกันมิให้กล่าวชื่อนั้นซ้ าๆซากๆ ซึ่งเป็นการฟังไม่ไพเราะPronoun   มีอยู่ 8 ชนิด
ด้วยกันคือ 

1.    Personal Pronoun บุรุษสรรพนาม 
2.    Possessive Pronoun สามีสรรพนาม 
3.    Definite   Pronoun นิยมสรรพนาม 
4.    Indefinite Pronoun อนิยมสรรพนาม 
5.    Interrogative Pronoun   ปฤจฉาสรรพนาม 
6.    Relative Pronoun ประพันธ์สรรพนาม 
7.    Reflexive Pronoun สรรพนามสะท้อนหรือเน้น 
8.    Distributive Pronoun วิภาคสรรพนาม 
 
1. Personal Pronoun บุรุษสรรพนาม คือสรรพนามท่ีใช้แทนช่ือของผู้พูด, ผู้ฟัง, และผู้ท่ีถูก

กล่าวถึง ซึ่งมีอยู่ 2 พจน์ 3 บุรุษ คือ 
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Personal   Pronoun   แบ่งได้ 5 รูป คือ 
 
 
 
 
  
 
               
 
 
2.  Possessive Pronoun สามีสรรพนาม   คือสรรพนามท่ีใช้แสดงความเป็นเจ้าของ ซึ่งก็

คือบุรุษสรรพนามรูปท่ี 4 นั่นเอง เวลาใช้ไม่ต้องมีนามตามหลัง มีหน้าท่ี 3 อย่างคือ 
2.1     เป็นประธานของกิริยาในประโยค  เช่น Your   book  is green,  mine is red. 
2.2     เป็นส่วนสมบูรณ์ของกิริยา   เช่น  this  pencil is mine, that one is your. 
2.3     ใช้เรียงตามหลังบุรพบท(ค าเช่ือมค า) เพื่อเน้นความเป็นเจ้าของให้ชัดเจนขึ้นได้เช่น  A   

friend  of  yours  was  killed  last  night.     
3.  Definite Pronoun นิยมสรรพนาม คือสรรพนามท่ีช้ีเฉพาะและใช้แทนนามได้ ท่ีนิยมใช้

แพร่หลายมีอยู่ 6 ตัวคือ (รวมท้ัง which ด้วย) 
  This,   that,   one      3   ตัวนี้ใช้แทนนามท่ีเป็นเอกพจน์. 
 
                   These,    those, ones   3    ตัวนี้ใช้แทนนามท่ีเป็นพหูพจน์. 
*นิยมสรรพนามนี้ ท าหน้าท่ีเป็นประธานหรือกรรมของกิริยาในประโยคได้ตามแต่ จะ ใช้งาน. 
 4.   Indefinite pronoun อนิยมสรรพนาม คือสรรพนามท่ีใช้แทนนามได้ท่ัวไป ไม่

เฉพาะเจาะจงว่าแทนคนนั้นคนนี้โดยตรง  (ตรงข้ามกับ Definite Pronoun)  ได้แก่ค าว่า  some,  
any,  all,  someone,  somebody,  anybody,  few,  everyone,  many,  nobody,   
everybody,  other……etc. 

*ข้อสังเกต ท้ังนิยมสรรพนามและอนิยมสรรพนาม  ถ้าใช้โดยมีค านามอื่นตามหลังจะ
กลายเป็นค าคุณศัพท์ไป  แต่ถ้าใช้โดยไม่มีค านามอื่นตามหลังจึงจะเป็นนิยมสรรพนามหรืออนิยมสรรพ
นาม. 

5. Interrogative pronoun ปฤจฉาสรรพนาม  คือสรรพนามท่ีใช้เป็นค าถาม  และต้องไม่มี
นามตามหลังด้วยจึงจะเรียกว่าเป็นปฤจฉาสรรพนาม  ได้แก่    Who  ,  whom,  whose  ,  what,  
which     ซึ่งมีวิธีใช้ดังนี้. 
Who   (ใคร)   ใช้ถามถึงบุคคลและเป็นประธานของกิริยาในประโยคได้ บางครั้งก็เป็นกรรมได้ เช่น.   
Who   is standing   there? ใครก าลังยืนอยู่ท่ีนั่น? 
Whom (ใคร) ใช้ถามถึงบุคคลและเป็นกรรมของกิริยาหรือบุรพบท (บางครั้งใช้ who แทน).เช่น 
whom do you love?  คุณรักใคร ?. 
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Whose (ของใคร) ใช้ถามถึงเจ้าของ และต้องเป็นบุคคลเท่านั้น เช่น.  Whose is the car?  รถคันนี้
เป็นของใคร 
What (อะไร)   ใช้ถามถึงส่ิงของเป็นได้ท้ังประธานและกรรม เช่น:- 
  -  ถ้าเป็นประธานต้องไม่ใช้กริยาอะไรมาช่วยทั้งส้ิน เช่น What  delayed  you ?   
อะไรท าให้คุณล่าช้า. 

-  ถ้าเป็นกรรมต้องมีกริยาช่วยตัวอื่นมาร่วมด้วย และวางไว้หลัง What เช่น What  do you 
want ? 
Which  (ส่ิงไหน อันไหน)  ใช้ถามถึงสัตว์, ส่ิงของ, เป็นได้ท้ังประธานและกรรม เช่น  ถ้าเป็นประธาน
ไม่ต้องใช้กริยาอื่นมาช่วย  Which  is  the  best?  อันไหนดีท่ีสุด ?.(อนึ่งปฤจฉาสรรพนาม Whose 
,which,  what นี้  ถ้าใช้โดยมีนามอื่นตามหลังก็เป็นคุณศัพท์ไป   ถ้าไม่มีนามอื่นตามหลังจึงจะเป็น
ปฤจฉาสรรพนาม)    

6. Relative Pronoun   ประพันธ์สรรพนาม คือสรรพนามท่ีใช้แทนท่ีอยู่ข้างหน้า และใน
ขณะเดียวกันก็ท าหน้าท่ีเช่ือมประโยค ซึ่งอาจเป็นประธานของประโยคหลังได้ด้วย ได้แก่ Who, 
Whom,   Whose, Which, Where, what, when, why, that. 

·  Who  (ผู้ซึ่ง)  ใช้แทนนามท่ีเป็นบุคคลและบุคคลนั้นจะต้องเป็นผู้กระท าด้วย เช่น    The  
man  who  came  here  last  week  is  my  cousin.  ชายผู้ซึ่งมาท่ีนี่เมื่อสัปดาห์ท่ีแล้วเป็น
ลูกพี่ลูกน้องของฉัน. 

·  Whom  (ผู้ซึ่ง)  ใช้แทนนามท่ีเป็นบุคคลและบุคคลนั้นต้องเป็นผู้ถูกกระท าด้วย เช่น The  
boy  whom  you  saw  yesterday  is  my  brother. เด็กชายผู้ซึ่งคุณพบเมื่อวานนี้เป็นน้องชาย
ของผม. 

·  Whose (ผู้ซึ่ง…..ของเขา)   ใช้แทนนามท่ีเป็นบุคคลเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของนามท่ี
ตามหลัง ดังนั้นเมื่อมี Whose ก็ต้องมีนามตามหลัง Whose เสมอ  เช่น  The  girl  whose  father  
is  a  teacher  goes  to  school  every  day.   เด็กหญิงผู้ซึ่งพ่อของเขาเป็นครูนั้นไปโรงเรียนทุก
วัน.(เป็นค าแสดง ความ เป็นเจ้าของ Father). 

· Which  (ท่ี,ซึ่ง)  ใช้แทนนามท่ีเป็นสัตว์ ส่ิงของ เป็นได้ท้ังประธานและกรรม   The  
animal   which  has  wing  is  a  bird.  สัตว์ที่มีปีกนั้นคือนก(เป็นประธานของอนุประโยค  has  
wings) The  kitten  which  I  gave  to  my  aunt  is  very  naughty.  ลูกแมวซึ่งฉันให้แก่คุณ
ปูาของฉันไปนั้นซุกซนมาก.(เป็นกรรมของกริยา  gave  ในอนุประโยค  I gave  to  my  aunt). 

·  Where  (อันเป็นท่ี)  ใช้แทนนามท่ีเป็นสถานท่ี เป็นได้ท้ังประธานและกรรม เช่น  The  
night  club is  the  place  where  is  not  suitable  for children. ไนท์คลับเป็นสถานท่ีท่ีไม่
เหมาะสมส าหรับเด็กๆ(เป็นประธานของอนุประโยค is  not  suitable  for  children )  The  
hotel  is  the  place  where  I  like  best .  โรงแรมเป็นสถานท่ีท่ีผมชอบมากท่ีสุด.(เป็นกรรม
ของ like). 

· What  (อะไร,ส่ิงท่ี)  ใช้แทนนามท่ีเป็นส่ิงของ นามท่ี What ไปแทนท าหน้าท่ีเป็นประพันธ์
สรรพนามนั้นไม่ต้องปรากฏให้เห็นอยู่ข่างหน้าเหมือนประพนัธ์สรรพนามตัวอื่น ท้ังนี้เพราะถูกละไว้ใน
ฐานะท่ีเข้าใจแล้ว เช่น I  know  what  is  in  the  box.  ฉันรู้ว่าอะไรอยู่ในกล่องใบนี้. 
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·  When  (เมื่อ,ท่ี)  ใช้แทนนามท่ีเกี่ยวกับเวลา ,วัน,  เดือน,ปี  เช่น  Sunday  is  the  day  
when  we  don’t  work.  วันอาทิตย์คือวันท่ีเราไม่ท างาน. 

· Why  (ท าไม)   ใช้แทนนามท่ีเป็นเหตุผล  (ส่วนมากใช้แทน reason ) เช่น This  is  the  
reason  why  I  go  to  Hong  Kong. นี้คือเหตุผลท่ีว่า ท าไมผมจึงไปฮ่องกง.  

· That (ท่ี, ซึ่ง)   ใช้แทนคน, สัตว์, ส่ิงของ, และสถานท่ีได้ แต่ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ 4 
ประการอย่างใดอย่างหนึ่ง อันได้แก่:- 

1. เป็นนามท่ีมีคุณสมบัติสูงสุดมาขยายอยู่ข้างหลัง เช่น  He is the tallest  man  that  I   
have  ever seen. เขาเป็นคนสูงท่ีสุดเท่าท่ีผมเคยเห็นมา.    

2. เป็นนามท่ีมีเลขจ านวนนับท่ีมาขยายอยู่ข้างหน้า  เช่น China  is  the  first  country  
that  I am  going  to  visit. จีนเป็นประเทศแรกที่ข้าพเจ้าจะไปเท่ียว. 

3. เป็นนามท่ีมีคุณศัพท์บอกปริมาณมาขยายอยู่ข้างหน้า เช่น She has much money  
that  she  give  me.  หล่อนมีเงินอยู่มากท่ีหล่อนจะให้ผม.  

4. เป็นสรรพนามผสมต่อไปนี้ตัวใดตัวหนึ่งปรากฏอยู่แล้ว คือ someone,  somebody,  
something,  anyone,  anything,  anybody,  anyone,  everything,  no  one,  nothing,  
etc.  เช่น    There  is  nothing  that  I can  do  for  you.   ไม่มีอะไรที่ผมจะช่วยคุณได้. 

7. Reflexive   Pronoun   สรรพนามสะท้อนหรือเน้น  ได้แก่บุรุษสรรพนามท่ี 5  นั่นเอง  
อันได้แก่   myself,  yourself,  ……. Themselves.   เวลาใช้มีวิธีใช้  4  อย่างคือ  :- 

1. เรียงไว้หลังประธาน  เมื่อต้องการเน้นว่าประธานเป็นผู้กระท ากิจนั้นด้วยตนเอง เช่น  I   
myself  study  English.   ผมเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง. 

2. เรียงไว้หลังกริยา เมื่อบอกว่าผลการกระท านั้นเกิดจากผู้กระท าเองเช่น   I  will  punish  
myself  if  I do  mistakes  ผมจะลงโทษตัวเอง  หากผมท าผิด.  

3. เรียงไว้หลังกรรม  เมื่อต้องการเนน้กรรมนั้นเช่น   I   spoke   to  the  President   
himself .  ผมได้พูดกับตัวท่านประธานาธิบดีเอง. 

4. เรียงไว้หลังบุรพบท by วางไว้สุดประโยคทุกครั้งไป เมื่อต้องการแสดงว่าประธานผู้นั้น
กระท ากิจนั้นโดยล าพังคนเดียว เช่น   Pranee makes her dress by herself. 

8.  Distributive   Pronoun    วิภาคสรรพนาม   คือสรรพนามท่ีใช้แทนค านามในการแบ่ง
หรือจ าแนกออกเป็นครึ่งหนึ่ง, ส่ิงหนึ่ง, หรือตัวหนึง่ วิภาคสรรพนามท่ีนิยมใช้กันมากคือ 
Each   แต่ละ, either   คนใดคนหนึ่ง,   neither ไม่ใช่ท้ังสอง หรือไม่ใช่ท้ังสอง เช่น 

There are ten boy each   has one hundred bath.   มีเด็กอยู่ 10  คน  แต่ละคนมี
เงินอยู่คนละ  100  บาท. 

*   ข้อสังเกต   วิภาคสรรพนามถ้าใช้ลอยๆเป็นสรรพนาม  แต่ถ้าใช้โดยมีนามอื่นตามหลังจะ
เป็นคุณศัพท์                            
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Article 
Article   คือ ค าท่ีใช้น าหน้านาม    คือค านามในภาษาอังกฤษทุกตัว เวลาพูด-เขียนจะต้องมี 

Article น าหน้าท้ังส้ิน (ยกเว้นบางตัวที่จะกล่าวต่อไป) Article   มีอยู่ 2 ชนิดคือ 
 1.   Indefinite Article คือค าน าหน้านามแล้วมีความหมายท่ัวไป อันได้แก่ A, An. 
 2.   Definite Article คือค าน าหน้านามแล้วมีความหมายช้ีเฉพาะ ได้แก่ the. 
หลักท่ัวไปของการใช้   A 

คือเมื่อ  A  น าหน้านามใดนามนั้นต้องมีลักษณะครบ  4  ประการ อันได้แก ่
1.    เป็นนามเอกพจน์ 
2.    เป็นนามนับได้ 
3.    เป็นนามท่ีขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ 
4.    เป็นนามท่ีมีความหมายท่ัวไป เช่น a book, a man, a bus, a pen 
*  ข้อยกเว้น  ห้ามใช้  A น าหน้า  คือนามบางตัวท่ีขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ  แต่อ่านออกเสียง

สระท่ีอยู่ถัดไป  นามตัวนั้นให้ใช้  AN  น าหน้าแทน  (มี   H  เท่านั้น) 
หลักท่ัวไปของการใช้  AN คือเมื่อ  AN  น าหน้านามใด  นามนั้นจะต้องมีลักษณะครบ 4  

ประการ คือ 
  1.    เป็นนามเอกพจน์ 

2.    เป็นนามนับได้ 
3.    เป็นนามท่ีขึ้นต้นด้วยสระ คือ    A ,  E ,  I ,  O ,  U. 
4.    เป็นนามท่ีมีความหมายท่ัวไป 
 *  ข้อยกเว้น   ห้ามใช้   AN  น าหน้าคือ  นามบางตัวที่ข้ึนต้นด้วยสระ  แต่อ่านออกเสียง

เป็นพยัญชนะ”ย”  นามตัวนั้นให้ใช้  A  น าหน้าแทน  (มี   U  และ  E  เท่านั้น). 
 นามต่อไปนี้ห้ามใช้ท้ัง A  และ AN  น าหน้าเด็ดขาด 
1.  นามท่ีนับไม่ได้ทุกชนิด 
2.  นามพหูพจน์ทุกชนิด 
หลักท่ัวไปของการใช้  THE 
ค าว่า The แปลว่า นั้น,นี้ คือเป็นการช้ีเฉพาะถึงส่ิงท่ีรู้กันอยู่แล้ว   ซึ่ง The ใช้น าหน้านามได้

ทุกชนิด ทุกประเภท  นั่นคือ 
1.   เป็นนามเอกพจน์   ก็ใช้ the น าหน้าได้ 
2.    เป็นนามพหูพจน์   ก็ใช้ the น าหน้าได้ 
3.    เป็นนามท่ีขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ ก็ใช้ the น าหน้าได้ 
4.    เป็นนามท่ีขึ้นต้นด้วยสระ    ก็ใช้ the น าหน้าได้ (แต่ให้อ่านว่า ดิ) 
5.    เป็นนามท่ีนับได้ ก็ใช้ the น าหน้าได้ 
6.   เป็นนามท่ีนับไม่ได้ ก็ใช้ the น าหน้าได้ 
7.   แต่นามท่ีกล่าวมาท้ังหมดนี้จะต้องมีความหมายช้ีเฉพาะเจาะจงเท่านั้น เช่น. 

The water in the bottle is very poor. น้ าท่ีอยู่ในขวดนี้เย็นมาก. 
นามต่อไปนี้ห้ามใช้ the  น าหน้า 
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 1.   นามท่ีกล่าวขึ้นมาลอยๆ 
 2.   นามท่ีระบุไว้ในหัวข้อว่าห้ามใช้ the น าหน้า (ซึ่งมีข้อห้ามมากมายแต่จะไม่กล่าวถึง เช่น 

อาการนาม, ช่ือเฉพาะของคน, ช่ือถนน, ช่ือวัน, เดือน, ปี, ลัทธิ, ศาสนา เป็นต้นซึ่ง ห้ามใช้ ท้ัง a, an, 
และ the น าหน้า) 

 * อนึ่งแม้ลักษณะของประโยคจะไม่มีค าบ่งช้ีเฉพาะเอาไว้ แต่ถ้านามนั้นเป็นท่ีรู้จักกันดี
ระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง ก็ให้ใช้ the น าหน้าได้ เช่น 

When you go out, don’t forget to close a door. เมื่อคุณออกไปข้างนอก อย่าลืมปิด
ประตู(บานไหนก็ได้)นะ. 

When you go out, don’t forget to close the door. เมื่อคุณไปข้างนอก อย่าลืมปิด
ประตู(บานนั้น)นะ. 

การใช้  a, an, the แบบระคน 
-  ถ้านามนั้นไม่มีบุรพบทวลีหรืออนุประโยคมาขยายอยู่ข้างหลังให้ใช้    a, an   ทันที เช่น 

A boy like to see monkey. เด็กชอบดูลิง. 
- ถ้านามนั้นมีบุรพบทวลีหรืออนุประโยคมา ขยายอยู่ข้างหลัง ให้ใช้    the   ทันที เช่น 

The man in this room is our teacher. ผู้ชายท่ีอยู่ในห้องนี้เป็นครูของเรา. 
  * มีหลักพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือ นามใดก็ตามท่ีเป็นเอกพจน์นับได้ ท่ีกล่าวขึ้นมาลอยๆ ให้เติม 
a, an ทันที แต่ถ้านามนั้นถูกยกขึ้นมากล่าวอีกเป็นครั้งท่ี   2 ให้เติม   the   ทันทีเช่น A black cat, 
the cat is fat. แมวตัวหนึ่งสีด า แมวตัวนั้นอ้วน 

*   อนึ่งยงัมีรายละเอียดมากมายเกี่ยวกับค านามบางตัวว่านามตัวใดใช้เฉพาะ a, a และนาม
ตัวใดใช้เฉพาะ the   ซึ่งเป็นค านามพิเศษ แต่ในท่ีนี้จะไม่กล่าวถึง. 

Adjective 
Adj.   คือค าท่ีใช้บรรยายคุณภาพของนาม (ขยายนาม)  เช่น  Good,  tall,  fat ..Etc. 

Adj.  เวลาน าไปใช้นั้นปรกติมีวิธีใช้อยู่  2  วิธีคือ 
1. เรียงไว้หน้านามท่ี Adj. นั้นไปขยายโดยตรงก็ได้ เช่น the   fat man can’t run quick. 

A   clever boy can answer a difficult problem. 
2. เรียงไว้หลัง Verb to be ก็ได้ เช่น.Somsri is beautiful.My   dog is black. 
 * อนึ่งการใช้ Adj.  แบบ 1 และ 2 นั้นเป็นการใช้ Adj.  แบบท่ัวๆไป    แต่ยังมี  Adj.  พิเศษ

หลายตัวที่บังคับว่าจะต้องใช้วิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น ซึ่งเราจะไม่กล่าวถึงชนิดของ  Adj. 
Adj.  แบ่งออกเป็น    8  ชนิดคือ. 

1. Descriptive Adj.   คุณศัพท์บอกลักษณะ(หรือคุณภาพ)  เช่น  Good, fat, tall,  thin,  
rich ,etc. 

2. Proper Adj.  คุณศัพท์บอกช่ือเฉพาะ(บอกสัญชาติ)คือเป็นAdj. ท่ีมีรูปมาจากค านามท่ี
เป็นช่ือเฉพาะ เช่น Thai  (มาจาก Thailand), English (มาจาก England)… 

3. Quantitative Adj.  คุณศัพท์บอกปริมาณ(ว่ามากหรือน้อยเท่านั้น)  ได้แก่ค าว่า many,  
much,  little,  some,  any, all .  เช่น    He  has  many  friend  เขามีเพื่อนมาก. 

4. Numeral Adj.  คุณศัพท์ท่ีบอกจ านวน(ว่ามีเท่าไร) ได้แก่ค าว่า One, Two, Three… 
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5. Demonstrative Adj.  คุณศัพท์ช้ีเฉพาะ(เจาะจงว่าเป็นคนนั้นคนนี้ มิได้หมายถึงคนอื่น)
ได้แก่ค าว่า  the,  same,  this,  that,  these,  those,  such,  such  a . เช่น He  is  in  the 
same  room. เขาอยู่ห้องเดียวกัน. 

6. Possessive Adj.  คุณศัพท์บอกเจ้าของ(มีรูปมาจากบุรุษสรรพนามท่ี 3 )แต่เวลาใช้
จะต้องมีนามตามหลังด้วยเสมอ  ได้แก่ค าว่า  my,  your,  our,   his,  her,  its,  there . เช่น   His  
dog  is  white.   สุนัขของเขาสีขาว. 

7. Interrogative Adj.  คุณศัพท์ค าถาม (ใช้ขยายนามเพื่อให้เป็นค าถาม ต้องวางไว้หน้านาม
เสมอ ถ้าไม่มีนามตามหลังมันจะเป็นปฤจฉาสรรพนาม) ได้แก่ค าว่า What (อะไร), Which (อันไหน) 
,Whose (ของใคร) เช่น  Whose  house  is  that ? นั้นคือบ้านของใคร ? . 

8. Distributive Adj.  คุณศัพท์แบ่งแยก(ใช้ขยายนามเพื่อแบ่งแยกให้เป็นรายบุคคลหรือราย
ส่ิงตามท่ีผู้พูดต้องการ) และนามท่ีถูกขยายนั้นต้องเป็นเอกพจน์ตลอดไป ได้แก่ค าว่า  each,  (แต่ละ),  
either (อันใดอันหนึ่ง, คนใดคนหนึ่ง),  neither (ไม่ท้ังสอง),  every  (ทุกๆ)  เช่น    Either  blank  
is  flooded.  แต่ละฝ่ังของแม่น้ าถูกน้ าท่วม. 

Adverbs 
Adverbs   คือค าท่ีท าหน้าท่ีขยายกริยา, คุณศัพท์, หรือขยาย Adverbs ด้วยกันก็ได้ 

หลักการใช้ Adverbs  
-  ถ้าขยายกริยา ให้เรียงไว้หลังกริยา เช่น the old man walk slowly. 
-  ถ้าขยายคุณศัพท์ ให้เรียงไว้หน้าคุณศัพท์ เช่น Dang is very strong. 
-   ถ้าขยาย Adverbs ให้เรียงไว้หน้า Adverbs เช่น the train runs very fast. 

ชนิดของ Adverbs 
Adverbs แบ่งออกเป็นหมวดใหญ่ๆได้ 3 หมวด คือ 
1.  Simple Adverbs   กริยาวิเศษณ์สามัญ ใช้ขยายกริยาธรรมดานี่เอง แบ่งได้ 6 หมวดคือ 

1. Adverbs    of time   กริยาวิเศษณ์บอกเวลา ได้แก่ค าว่า now, ago, yesterday, 
2. Adverbs of place   กริยาวิเศษณ์บอกสถานท่ี ได้แก่ค าว่า near, far, in, out, 
3. Adverbs of frequency กริยาวิเศษณ์บอกความสม่ าเสมอ ได้แก่ค าว่า always,   often, 

again,      usually,   
4. Adverbs of Manner กริยาวิเศษณ์บอกอาการ ได้แก่ค าว่า well, slowly, quickly, 

fast... 
5. Adverbs of Quantity กริยาวิเศษณ์บอกปริมาณมากน้อย ได้แก่ค าว่า Many, much, 

very, too,   quite… 
6. Adverbs of affirmation or negation กริยาวิเศษณ์บอกการรับหรือปฏิเสธ ได้แก่ค าว่า 

yes, no, not, not at all… 
2.   Interrogative Adverbs      กริยาวิเศษณ์ค าถาม ใช้ขยายกริยาเพื่อให้เป็นค าถาม (ต้องวางไว้
หน้าประโยคเสมอ) แบ่งได้ 6 หมวด คือ 

1. บอกเวลา ได้แก่ค าว่า When (เมื่อไร), How long (นานเท่าไร). 
2. บอกสถานท่ี ได้แก่ค าว่า Where (ท่ีไหน). 
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3. บอกจ านวน ได้แก่ค าว่า How many (มากเท่าไร), How often (กี่ครั้ง)... 
4. บอกกริยาอาการ ได้แก่ค าว่า How (อย่างไร) (ใช้กับ do).                                                      
5. บอกปริมาณ ได้แก่ค าว่า   How   much (มากเท่าไร). 
6. บอกเหตุผล ได้แก่ค าว่า Why (ท าไม). 
3. Conjunctive Adverbs  กริยาวิเศษณ์สันธาน  ใช้เช่ือมประโยคหน้าและหลังให้สัมพันธ์

กัน ได้แก่ค าว่า  Why, Where,  When,  How,  Whenever,  While ,  As, Wherever..                                               
หมายเหตุ  Adverbs   บางค ามีรูปเช่นเดียวกับ  Adj.  แต่การใช้ต่างกัน เช่น fast, hard, 

low, right,  etc  ซึ่งเราจะสังเกตได้จากการวาง คือ 
-   เมือ่วางไว้หน้านาม หรือหลัง Verb to be ก็จะเป็น Adj. 
-   ถ้าวางไว้หลังกริยาท่ัวๆไป ก็จะเป็น Adverbs. 
 Verb 
Verb (กริยา) คือค าท่ีแสดงถึงการกระท าหรือถูกกระท าของค าท่ีท าหน้าท่ีเป็นประธาน (หรือ

ค าท่ีท าหน้าท่ีช่วยกริยาด้วยก็ได้) เพื่อบอกถึง Tense (ช่วงเวลาท่ีกระท า) Voice (ผู้พูด) Mood 
(อารมณ์) Verb แบ่งออกเป็น 3 ชนิดคือ 

1. สกรรมกริยา Transitive Verb   กริยาท่ีต้องมีกรรมมารับ. 
2. อกรรมกริยา   Intransitive   Verb   กริยาท่ีไม่ต้องมีกรรมมารับ. 
3.กริยานุเคราะห์   Auxiliary Verb กริยาท่ีบอก Tens, Voice, Mood. 
 
1.  สกรรมกริยา คือกริยาท่ีต้องมีกรรมมารับจึงจะได้เนื้อความสมบูรณ์    เช่น   Kick (เตะ), 

Eat (กิน)   เป็นต้น.  ค าท่ีน ามาเป็นกรรมของสกรรมกริยาได้ก็คือ 
1. นามทุกชนิด   เช่น a mango. 
2. สรรพนาม เช่น Him. 
3. กริยาสภาวมาลา (สภาวะท่ีเกิดอยู่กับชีวิต) เช่น to study. 
4. กริยาท่ีเติม ing แล้วน ามาใช้เป็นนาม เช่น sleeping. 
5. วลีทุกชนิด เช่น I don’t know what to do. 
6. อนุประโยค เช่น I know who will come tomorrow. 
*อนึ่ง สกรรมกริยาบางตัวหรือบางประโยค ต้องมตัีวขยายกรรมมารับ จึงจะได้เนื้อความ

สมบูรณ์   เช่น the people   made him king. (ประชาชนแต่งต้ังให้เขาเป็นพระราชา)  เป็นต้น. 
           2. อกรรมกริยา คือกริยาท่ีมีเนื้อความอยู่ในตัวสมบูรณ์แล้ว ไม่ต้องมีกรรมมารับ   เช่น Run, 
sleep, swim, and sit.  เป็นต้น  แต่อกรรมกริยาบางตัวก็ต้องมีตัวขยายกิริยาเพื่อให้ประโยคได้
ใจความสมบูรณ์  ซึ่งอกรรมกริยานัน้ก็ได้แก่ Verb  to  be  (เป็น, อยู,่ คือ) Verb  to  have (เฉพาะ
แปลว่า มี)  Become  กลายเป็น),  Seem  (ดูเหมือนว่า),   Feel  (รู้สึก)  Look  (ดูเหมือน)  Taste  
(มีรส)  Appear  (ปรากฏ,รุสึก)   Smell  (มีกล่ิน) ,  Grow  (เจริญ)  เป็นต้น. 

3. กริยานุเคราะห์   หรือกริยาช่วย  ได้แก่กริยาท่ีไปท าหน้าท่ีช่วยกริยาตัวอื่น  เพื่อให้เป็น  
Mood,  Voice,  Tense    ซึ่งกริยาเหล่านี้ใช้เป็นกริยาแท้ก็ได้  ใช้เป็นกริยาช่วยก็ได้  มีอยู่ท้ังหมด  
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24  ตัว  คือ.Is, am,   are,   was,   were,Have, has, had,Do,   dose,  did,Will, would,Shall,   
should,Can,   could,May,   might,Must,Need,Dear,Ought  to,   us  to. 

*ข้อสังเกตว่าจะเป็นกริยาแท้หรือเป็นกิริยาช่วยก็ให้ดูว่า ถ้ากริยาตัวใดตัวหนึ่งจาก 24 ตัวนี้
อยู่ในประโยคเพียงล าพังไม่มีกริยาอืน่มาร่วมอยู่ด้วย ก็เป็นกริยาแท้   แต่ถ้ามีกริยาอื่นมาร่วมอยู่ด้วยก็
ท าหน้าท่ีเป็นกริยาช่วย เช่น. 

Ladda is a beautifily girl.    (แท้). 
Ladda is drinking water.      (ช่วย).  
หน้าท่ี  Verb  to  be 

Verb to be ใช้ท าหน้าท่ีช่วยกริยาตัวอื่นได้ดังนี้ 
1. วางไว้หน้ากริยาท่ีเติม Ing   ท าให้ประโยคนั้นเป็น Continuous tense. 
2. วางไว้หน้ากริยาช่อง 3 (เฉพาะสกรรมกริยา) ท าให้ประโยคนั้นเป็นกรรมวาจก (เอากรรม

ขึ้นต้นประโยค) มีส าเนียงว่า ถูก เช่น A glass is broken.    แก้วถูกท าให้แตกเสียแล้ว  เป็นต้น. 
3. วางไว้หน้ากริยา สภาวมาลา Infinitive   แปลว่า  จะต้อง  มีความหมายเป็นอนาคต  เพื่อ

แสดงความจงใจ  เช่น   I am  to  see  my  home  every  year.    ฉันต้องไปเยี่ยมบ้านของฉัน
ทุกๆปี  เป็นต้น.   

หน้าท่ีของ   Verb  to  do 
Verb to   ใช้ท าหน้าท่ีช่วยกริยาตัวอื่นได้ดังนี ้

 1.  ช่วยท าประโยคบอกเล่าให้เป็นประโยคค าถาม ตามหลักท่ีว่า 
Verb   to   have   ไม่ม ี
Verb   to   be     ไม่อยู ่
Verb   to   do      มาช่วย 
2. ช่วยท าประโยคบอกเล่าให้เป็นประโยคปฏิเสธเหมือนกรณีข้อ 1 (เติม ingหลังdo, dose) 
3. ช่วยหนุนกริยาตัวอื่นเพื่อให้ความส าคัญกับกริยาตัวนั้น ว่าจะต้องเป็นเช่นนั้นจริงๆ โดย

เรียงไว้หน้ากริยาท่ีมันไปหนุน. 
4. ใช้แทนกริยาตัวอื่นในประโยค เพื่อต้องการมิให้กล่าวกริยานั้นๆซ้ าๆซากๆ. 
5. Verb to do ถ้าน ามาใช้เป็นกริยาแท้แปลว่า ท า.   
หน้าท่ีของ  Verb  to  have 
Verb to have    ใช้ท าหน้าท่ีดังนี้คือ 
1. เรียงไว้หน้ากริยาช่อง 3 ท าให้ประโยคนั้นเป็น Perfect tense. 
2. ใช้โดยมีกริยาสภาวมาลาตามหลัง มีส าเนียงแปลว่า ต้อง ตลอดไป เช่น 

  I have to meet you tomorrow.   ฉันต้องไปพบท่านวันพรุ่งนี้. 
3. ใช้ในประโยคท่ีให้ผู้อื่นท าอย่างใดอย่างหนึ่งให้ ในกรณีนี้ต้องใช้รูปประโยค    Have + 

noun + Verb 3.  เช่น  He  has  his  house  repaired.  เขาให้ช่างซ่อมแซมบ้านของเขา. 
หน้าท่ีของ  Will,  shall,  would,  should. 
 Will    ช่วยกริยาตัวอื่นเพื่อให้เป็นอนาคตกาล ใช้กับประธานบุรุษท่ี 2, 3. 
Shall   ช่วยกริยาตัวอื่นเพื่อให้เป็นอนาคตกาล ใช้กับประธานบุรุษท่ี 1 คือ I, We. 
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 Would   ใช้เป็นกริยาช่วยได้ดังต่อไปนี้. 
1.    ใช้เป็นอดีตของ will ในประโยคท่ีเปล่ียนจากค าพูดของผู้อื่นมาเป็นของตน 
2.    ใช้เป็นกริยาช่วยในส านวนการพูด “อยากจะ”    “อยากให้”3.    ใช้ในส านวนการพูด

ว่า” ควรจะ…ดีกว่า”  ควบกับ Better  หรือ  rather   
Should ใช้เป็นกริยาช่วยได้ดังต่อไปนี้. 
1.    เป็นอดีตของ shall ได้. 
2.    Should   เมื่อแปลว่า “ควร” หรือ “ควรจะ” ถือเป็นปัจจุบันกาลใช้ได้กับทุกประธาน 
หน้าท่ีของ  May,  Might    May  น ามาช่วยได้ดังนี้. 
1.    เพื่อแสดงความมุ่งหมาย (เพื่อ) 
2.    เมื่อแสดงความปรารถนา หรืออวยพรให้ (ขอให้) *ต้องวางไว้หน้าประโยค. 
3.    เพื่อช่วยถึงการอนุญาต หรือขออนุญาต (ควรจะ) 
4.    เพื่อแสดงความคาดคะเน (อาจจะ).  
5.    ช่วยเพื่อแสดงความสงสัย (อาจจะ). 
 Might น ามาช่วยได้ดังนี้.  
1.    ใช้เป็นอดีตของ May. 
2.    ใช้ในกรณีท่ีผู้พูดไม่แน่ใจว่าเขาจะท าอย่างนั้นจริง (แต่ถ้าแน่ใจใช้ May แทน). 
Need 
Need    ถ้าเป็นกริยาช่วยแปลว่า “จ าเป็นต้อง” ใช้ได้กับทุกบุรุษและทุกพจน์ (ส่วนมากใช้

เป็นกริยาช่วยในประโยคค าถามและประโยคปฏิเสธเท่านั้น และกริยาแท้ท่ีตามหลัง Need ไม่ต้องใช้ 
to น าหน้า).   Need   ถ้าเป็นกริยาแท้แปลว่า "ต้องการ" และใช้เหมือนกริยาแท้ท่ัวๆไป (ต้องมี to 
ตามหลัง Need ตลอดไป). 

Dear 
Dear   ถ้าเป็นกริยาช่วยแปลว่า “กล้า”       ใช้ได้กับทุกบุรุษและทุกพจน์     และเป็น     

“ปัจจุบันกาล”   ค าตามหลังไม่มี   to.                                                                 
Ought to 
Ought to    แปลว่า   “ควรจะ” เป็นกริยาพิเศษเหมือน is หรือ do นั่นเอง      อาจใช้   

should   แทนก็ได้ แต่ความหมายอาจจะอ่อนกว่า. 
Used   to 
Used  to    แปลว่า  “เคย”  เป็นกริยาพิเศษหมายความว่า “เคยกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง

เป็นประจ า แต่บัดนี้ไม่ได้กระท าแล้ว”(กริยาตามหลัง ต้องเป็นกริยาช่อง 1 ตลอดไป  และใช้  used  
to   เหมือน   is  หรือ  do). 

Conjunction 
Conjunction   (ค าสันธาน) คือค าท่ีใช้เช่ือมประโยคต่อประโยค ค าต่อค า หรือระหว่างกริยา

ต่อกริยา   Conjunction แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ 
1. Conjunction   ค าเดียว 
2. Conjunction    ค าผสมหรือวลี 
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 Conjunction   ค าเดียวที่พบเห็นบ่อย และใช้กันแพร่หลายมีดังนี้    and,  or,  but,  
because, so,  as,  for,  whether,  until,  after,  before,  if,  though,  that,  when,  
beside   เช่น  He  is  sick  so  he  go  to  see  doctor.  เขาไม่สบาย  ดังนั้นเขาจึงไปหาหมอ.
 Conjunction    วลี หรือค าผสมท่ีพบเห็นบ่อยๆได้แก่ค าต่อไปนี้คือ 

 - Either….or    แปลว่า”ไม่อันใดก็อันหนึง่” ใช้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าไปควบ
ประธาน 2 ค าจะใช้กริยาเป็นรูปเอกพจน์หรือพหูพจน์นั้นขึ้นอยู่กับประธานตัวหลัง เช่น   either he 
or I am mistaken. ไม่เขาก็ผมเป็นผู้ผิด. 

-  Neither…..or   แปลว่า “ไม่ท้ังสอง” ไว้ส าหรับปฏิเสธโดยส้ินเชิง (กริยาถือตามประธาน
ตัวหลัง).เช่น เช่น neither   you nor he studies mathematics.  ท้ังคุณและเขาไม่ได้เรียน
คณิตศาสตร์.  

-  As  well  as  แปลว่า "เช่นเดียวกันกับ"  (กริยาถือตามประธานตัวหน้า) เช่น He  as  
well  as  I  is  sick  เขาก็เช่นเดียวกันกับผมไม่สบาย. 

 -  Not  only………but  also     แปลว่า  “ ไม่เพียงแต่……..เท่านั้น แต่ยังอีกด้วย”  ใช้เน้น
น้ าหนักข้อความท้ังสองให้เด่นชัด  (แต่ต้องมีความหมายทางเดียวกัน)   (แต่ถ้ามีประธาน 2 ตัวใช้
กริยาตามประธานตัวหลัง )   เช่น   Malisa is not only  beautiful  but  also  clever.   มาลิสา
ไม่เพียงแต่สวยเท่านั้น แต่ยังฉลาดอีกด้วย. 

Preposition 
Preposition หรือค าบุพบทคือ ค าท่ีใช้เช่ือมค านามกับค านาม หรือเช่ือมค านามกับวลี/

ประโยค โดยจะมีอยู่ประมาณ 40 กว่าค าท่ีใช้บ่อย และการใช้ preposition จะแบ่งออกเป็น 3 วิธี 
ดังนี ้

1. การใช้ preposition ตามความหมายของ preposition 
2. การใช้ preposition แสดงวันท่ี, วัน, เดือน, ปี และเวลา 
3. การใช้ preposition แบบ collocation 
ท่านผู้อ่านคงเคยเรียนรู้ค าบุพบทแบบแบ่งออกเป็นค าบุพบทแสดงเวลา/สถานท่ี/ทิศทาง/

ฯลฯ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ไม่ค่อยได้ผล เพราะผู้ใช้ต้องมาเสียเวลานั่งนึกก่อนว่า ค าบุพบทแสดงเวลา/
สถานท่ี/ทิศทาง/ฯลฯ นั้นมีอะไรบ้าง ท าให้ไม่ทันกิน ก็เลยไม่ได้พูด ไม่ได้ใช้กันเสียที 

ส่วนการศึกษาการใช้ preposition ตามการแบ่งด้วยวิธีทั้ง 3 นี้ จะมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลกว่ามาก เพราะเป็นวิธีการใช้ท่ีเป็นธรรมชาติในแบบท่ีเจ้าของภาษาใช้กัน นั่นคือ

เวลาเราจะใช้ก็ใช้ออกมาได้เองโดยอัตโนมัติ เหมือนกับว่า preposition เหล่านี้ติดอยู่ท่ีริมฝึปากเราอยู่
ตลอดเวลานั่นเอง ดังท่านผู้อ่านจะได้เห็นต่อไป 

    
1. การใช้ preposition ตามความหมายของ preposition 
Preposition แต่ละค าจะมีความหมายประจ าตัวของตัวเอง และเราสามารถใช้ไปตาม

ความหมายนั้นๆได้ ดังนั้น จึงขอให้ท่านผู้อ่านท่องจ าความหมายของ preposition ดังต่อไปนี้ให้ขึ้นใจ 
พร้อมท้ังดูประโยคตัวอย่างประกอบไปด้วย แล้วท่านผู้อ่านก็จะเข้าใจการใช้ preposition แต่ละค า
อย่างกระจ่างแจ้ง 
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On = บนพื้นผิวของบางส่ิง 
– The glass is on the table. 
In = ใน/ภายในพื้นท่ีของบางส่ิง; ไปในบางส่ิง; ในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ  
– He is in his room. 
– I live in Thailand. 
– She is in hospital/in the hospital–เจ้าหล่อนเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล.  
– Put it in that box. 
– Can you do this in a week?  
At = ท่ีต าแหน่งใดๆ; ณ สถานท่ีใดๆ; ณ เวลาใดๆ; ณ อายุใดๆ 
– Put it down at that corner. 
– They live at 100 Serithai Road.  
– He studies at a university. 
– She works at a hospital.  
– He is at a hospital to visit his friend working there.  
– I will leave at 2 o’clock. 
– He died at 92. 
In และ at ในการใช้เกี่ยวกับสถานท่ี เราจะเห็นว่า in และ at ต่างก็ใช้กับ ‘สถานท่ี’ ได้ แต่

การใช้จะแตกต่างกันดังนี้ 
In มีความหมายว่า ‘ใน/ภายในพื้นท่ีของบางส่ิง’  
In จึงเน้นการใช้กับส่ิงท่ีมีพื้นท่ีและเราก็ได้เข้าไปอยู่ในพื้นท่ีนั้น เช่น in the Room, in 

prison, in the building, in Siam Square, in the community, in the area, in the province, 
in the country, in the sky, in the sea, in the ocean, in the world, in space และ in the 
universe เป็นต้น 

สรุปก็คือ เราใช้ in เมื่อการใช้เป็นเรื่องเกี่ยวกับพืน้ท่ีและเราได้เข้าไปอยู่ในพื้นท่ีนั้น เช่น 
– We have arrived in Bangkok. 
 พวกเราได้เดินทางมาถึงในพื้นท่ีของกรุงเทพฯแล้ว 
– Thailand is a country in Asia. 

   ไทยเป็นประเทศหนึ่งในทวีปเอเชีย 
ส่วน at มีความหมายว่า ‘ณ สถานท่ีใดๆ’ At จึงเป็นการใช้ท่ีเน้นท่ีต้วสถานท่ี ให้ความส าคัญ

กับตัวสถานท่ี ไม่ได้เน้นกาเข้าไปอยู่ในพื้นท่ีของสถานท่ีนั้นๆ แม้ว่าจริงๆแล้วเราจะได้เข้า 
ไปอยู่ในพื้นท่ีของสถานท่ีนั้นๆแล้วก็ตาม เช่น at home, at the office, at the airport, at 

Centre Point, at Queen Sirikit Convention Center, at the exhibition hall, at the 
university เป็นต้น 

สรุปก็คือ เราใช้ at เมื่อการใช้เป็นการเน้นท่ีตัวสถานท่ี ให้ความส าคัญกับตัวสถานท่ีไม่ใช่
พื้นท่ีของสถานท่ีนั้นๆ เช่น 

– We have arrived at the airport. 
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พวกเราได้เดินทางมาถึง ณ ตัวสนามบินแล้ว 
– I studied at Ramkhamhaeng University. 
ผมศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
– She is 20 and works in the fast food industry, one at a 
Burger restaurant and one at a pizza place. (The Guardian) 
เจ้าหล่อนอายุ 20 และท างานอยู่ในภาคอุตสาหกรรมอาหาร แห่งหนึ่งคือท าอยู่ ณ ร้าน 
อาหารขายเบอร์เกอร์ และอีกแห่งหนึ่งท าอยู่ ณ ร้านขายพิทซ่ะ 
– I was a student in the Department of Government at the 
  Faculty of Political Science of Chulalongkorn University. And  
  She was a physics student studying in the Faculty of Science at Mahidol 

University.ผมเป็นนิสิตในภาควิชาการปกครอง ณ คณะรัฐศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่วน   
เจ้าหล่อนเป็นนักศึกษาฟิสิกซ์ท่ีก าลังศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล 

กลเม็ดการใช้ in และ at ท่ีเกี่ยวกับสถานท่ีในเชิงปฏิบัติสถานท่ีท่ีมีพื้นท่ีไม่กว้างมากนัก เช่น 
บ้าน, ส านักงาน, อาคารหรือส่ิงปลูกสร้างต่างๆ ฯลฯ สามารถใช้ได้กับท้ัง in และ at อันขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์การใช้ของเราว่าเราต้องการเน้นท่ีพื้นท่ีหรือเน้นท่ีตัวสถานท่ีนั้น เช่น 

– in the house/at home 
– in/at the office 
– in/at the building 
– in/at a hotel 
– in/at the Faculty of Political Science 
แต่ถ้าเป็นสถานท่ีท่ีมีพื้นท่ีกว้างมากตั้งแต่ระดับชุมชน, หมู่บ้าน, ต าบล, อ าเภอ,จังหวัด, 

ประเทศ, ทวีป, ทะเล/มหาสมุทร, โลก, อวกาศ, ไปจนถึงระดับจักรวาล ก็จะใช้กับ in เสมอ 
At the back of = ท่ีอยู่ตรงส่วนท้าย/แถวสุดท้ายของ 
– His photo is at the back of his book.  
– He sat at the back of the classroom. 
At the front of = ท่ีอยู่ตรงส่วนหน้า/แถวหน้าสุดขอ 
– Her news is at the front of the newspaper. 
– She sat at the front of the classroom. 
Behind = ท่ีอยู่ถัดไปจากด้านหลังของ 
– The car park is behind the bank.  
In front of = ท่ีอยู่ถัดไปจากด้านหน้าของ; ตรงหน้า 
– Flagpole is in front of the school.  
– My teacher stands in front of the classroom. 
– The accident occurred in front of me. 
Above = ท่ีอยู่สูงขึ้นไปจาก (บางส่ิง) 
– The sun is above my head. 
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– Over = เหนือ; คลุมอยู่เหนือ; ด้านบนของ (บางส่ิง) 
– The blanket is still over my kid. 
About = เกี่ยวกับ; ประมาณ (adverb) 
– This website is about English. 
– The service may cost you about 1,000 baht. 
Across = ข้าม 
– I walked across the street.  
Against = ตัดกับ/พิงกับ; ต่อต้าน 
– The white tie is against the black shirt. 
– The bike is against the wall. 
– Are you against me? 
 Along = (เดิน/วิ่ง/แล่น) ไปตาม 
– I’m walking along the road.  
 As = ในฐานะท่ีเป็น 
– She works as a doctor. 
 Among = ท่ามกลางส่ิงของหลายๆส่ิง; ท่ามกลางบุคคลหลายๆคน 
– I’m being among the people.  
 Between = อยู่ระหว่างส่ิงของ 2 ส่ิงขึ้นไป; อยู่ระหว่างบุคคล 2 คนขึ้นไป 
– I sat between 2 women. 
Away from = ออกมาจาก; ออกไปจาก; ห่างออกมาจาก; ห่างออกไปจาก 
– I’m moving away from him. 
Out of = ออกมาจาก; ออกไปจาก; ห่างออกมาจาก; ห่างออกไปจาก 
– A beautiful woman got out of a car. 
– Shoppers’re pouring out of a shopping mall. 
From = จาก (สถานท่ีท่ีเราอยู่); จาก (คนท่ีอยู่ห่างออกไป/สถานท่ีท่ีอยู่ห่างออกไป) 
– From here I can see the view clearly. 
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ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ แบ่งตามหมวดหมู่ 
 ค าศัพท์อาชีพ 
ท่ี  ค าศัพท์  ค าอ่าน  ค าแปล 
1.           Barber  บ๊าเบอะ  ช่างตัดผม 
2.     Cook  คุค  พ่อครัว 
3.   Dancer  ด๊านเซอะ นักเต้น 
4.    Dentist  เด็นทิสท หมอฟัน 
5.     Doctor  ด็อคเทอะ หมอ 
6.    Driver  ไดร๊เฝอะ คนขับรถ 
7.    Farmer  ฟฺาเมอะ  ชาวนา 
8.    Lawyer  ล๊อเยอะ  ทนาย 
9.     Nurse  เนิส  พยาบาล 
10.    Policeman พะล๊ิสเมิน ต ารวจ 
11.     Postman โพ๊สทเมิน บุรุษไปรษณีย์ 
12.     Singer  ซิ๊งเงอะ  นักร้อง 
13.     Soldier  โซ๊ลเจอะ ทหาร 
14.     Student สต๊ิวเดินท นักเรียน 
15.     Teacher ท๊ีชเชอะ  ครู 
16.  Actor  แอ็คเทอะ นักแสดงชาย 
17.  Actress  แอ็คทริส นักแสดงหญิง 
18.  Air hostess แอ โฮสติส แอร์โฮสเตส 
19.  Artist  อ๊าททิสท ศิลปิน 
20.  Astronaut แอ๊สทระนอท นักบินอวกาศ 
21.  Carpenter ค๊าเพินเทอะ ช่างไม้ 
22.  Clerk  คลาค  เสมียน 
23.  Engineer เอ็นจะเนี๊ย วิศวกร 
24.  Eye doctor อาย ด็อคเทอะ หมอตา 
25.  Fireman ไฟฺเมิน  นักดับเพลิง 
26.  Gardener ก๊าดเดินเนอะ คนสวน 
27.  Guide  ไกด  ไกด์ 
28.  Hairdresser แฮ๊เดร็สเซอะ ช่างแต่งผม 
29.  Mechanic มะแค๊นนิค ช่างยนต์ 
30.  Photographer ฟะท๊อกกระเฟอะ ช่างถ่ายรูป 
31.  Pilot  ไพ๊เลิท  นักบิน 
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ท่ี  ค าศัพท์  ค าอ่าน  ค าแปล 
32.  Receptionist ริเซ็พเชินนิสท พนักงานต้อนรับ 
33.  Reporter ริพ๊อทเทอะ ผู้รายงานข่าว 
34.  Secretary เซ๊คคริทเทะริ เลขานุการ 
35.  Security guard ซิเค๊ียวริทิ กาด ยามรักษาความปลอดภัย 
36.  Salesgirl เซ๊ลสเกิล พนักงานขายหญงิ 
37.  Salesman เซ๊ลสเมิน นักขายชาย 
38.  Saleswomen เซ๊ลสวุเมิน นักขายหญิง 
39.  Shop assistant ช็อพ อะซิ๊สเตินท พนักงานประจ าร้าน 
40.  Shopkeeper ช็อพค๊ีพเพอะ เจ้าของร้าน 
 
 ค าศัพท์ส่วนต่างๆของร่างกาย (Body) 
ท่ี  ค าศัพท์  ค าอ่าน  ค าแปล 
1.  Arm  อาม  แขน 
2.  Chest  เช็ส  ทอก 
3.  Ear  เอีย  หู 
4.  Eye  อาย  ตา 
5.  Face  เฟส  หน้า 
6.  Foot  ฟุท  เท้า 
7.  Hair  แฮ  ผม 
8.  Hand  แฮนด  มือ 
9.  Head  เฮด  หัว 
10.  Leg  เลก  ขา 
11.  Mouth  เมาธ  ปาก 
12.  Neck  เน็ค  คอ 
13.  Nose  โนส  จมูก 
14.  Shoulder โช๊ลเดอะ บ่า 
15.  Stomach สตัมเมิค  ท้อง 
 
 ค าศัพท์สถานท่ีต่างๆ 
ท่ี  ค าศัพท์  ค าอ่าน  ค าแปล 
1.   Place  เพลส  สถานท่ี 
2.   Airport  แอ๊พอท  สนามบิน 
3.   Bank  แบ๊งค  ธนาคาร 
4.   Beauty salon บิ๊วทิ แซ๊ลอน ร้านเสริมสวย 
5.   Barber shop บ๊าเบอะ ชอพ ร้านตัดผม 
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ท่ี  ค าศัพท์  ค าอ่าน  ค าแปล 
6.   Bookstore บุ๊คสตอ  ร้านหนังสือ 
7.   Bus terminal บัส เท๊อมิเนิล สถานีรถโดยสาร 
8.   Cinema ซี๊นะเมอะ โรงหนัง 
9.   College ค๊อลลิจ  วิทยาลัย 
10.   Clothing store โคลธิง สตอ ร้านขายเส้ือผ้า 
11.   Department store ดิพ๊าทเมิน  สตอห้าง 
12.    Flower shop ฟลาวเวอะ ชอพ ร้านดอกไม ้
13.    Hospital ฮ๊อสปิเทิล โรงพยาบาล 
14.    Library  ไล๊บริ  ห้องสมุด 
15.    Market  ม๊าคิท  ตลาด 
16.    Museum มิ๊วเซียม  พิภิธภัณฑ์ 
17.    Gas station แก๊ส สเต๊เชิน ปั๊มน้ ามัน 
18.    Pet store เพ็ทสตอ  ร้านสัตว์เล้ียง 
19.    Police station พล๊ิส สเต๊เชิน สถานีต ารวจ 
20.    Post office โพสต ออฟฟิส ไปรษณีย์ 
21.    Railway stationเร๊ลเว สเต๊เชิน สถานีรถไฟ 
22.    Restaurant เร๊สตะรอง ภัตตาคาร 
23.    School  สกูล  โรงเรียน 
24.    Supermarket ซู๊เพอะมาคิท ซุปเปอร์มาเก็ต 
25.    University ยูนิเว๊อซิททิ มหาวิทยาลัย 
 
 ค าศัพท์ธรรมชาติ Nature 
 ท่ี  ค าศัพท์  ค าอ่าน  ค าแปล 
1.   Beach  บีช  ชายหาด 
2.  Cloud  คลาวด  เมฆ 
3.   Flower  ฟล๊าวเวอะ ดอกไม้ 
4.  Grass  กราส  หญ้า 
5.  Island  ไอ๊เลินด  เกาะ 
6.  Moon  มูน  พระจันทร ์
7.  Nature  เน๊เชอะ  ธรรมชาติ 
9.    Rainbow เร๊นโบ  รุ้ง 
10.    River  ริ๊เวอะ  แม่น้ า 
11.    Sea  ซ ี  ทะเล 
12.    Sky  สกาย  ท้องฟูา 
13.    Star  สตา  ดาว 
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ท่ี  ค าศัพท์  ค าอ่าน  ค าแปล 
14.    Sun  ซัน  พระอาทิตย์ 
15.    Tree  ทรี  ต้นไม ้
16.    Volcano วอลเค๊โน ภูเขาไฟ 
17.    Waterfall ว๊อเทอะฟอล น้ าตก 
 
 ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ สภาพดินฟูาอากาศ 
ท่ี  ค าศัพท์  ค าอ่าน  ค าแปล 
1.  Cloudy  เคล๊าดิ  มีเมฆมาก 
2.  Cold  โคลด  หนาว 
3.  Fine  ไฟน  แจ่มใส 
4.  Foggy  ฟฺอกก ิ  มีหมอก 
5.  Hot  ฮ็อท  ร้อน 
6.  Rainy  เร๊นน ิ  มีฝนตก 
7.  Snowy  สโน๊วิ  มีหิมะตก 
8.  Stormy  สต๊อมมิ  มีพายุ 
9.  Sunny  ซั๊นน ิ  มีแดดออก 
10.  Windy  วิ๊นดิ  มีลมพัด 

 
 ค าศัพท์สัตว์ปุา 

ท่ี ค าศัพท์  ค าอ่าน  ค าแปล 
1. Bear  แบ  หม ี
2. Deer  เดีย  กวาง 
3. Fox  ฟฺอกซ  หมาจ้ิงจอก 
4. Giraffe  เจอะร๊าฟ ยีราฟ 
5. Kangaroo แค๊งกะร ู จิงโจ้ 
6. Lion  ไล๊เยิน  สิงโต 
7. Monkey มั๊งคิ  ลิง 
8. Tiger  ไท๊เกอะ  เสือ 
9. Wolf  วูฟ  หมาปุา 
10. Zebra  ซี๊บระ  ม้าลาย 
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 ค าศัพท์สัตว์เล้ียง 
ท่ี ค าศัพท์  ค าอ่าน  ค าแปล 
1. Buffalo  บั๊ฟฟะโล ควาย 
2. Cat  แค็ท  แมว 
3. Chicken ช๊ิคคิน  ไก ่
4. Cow  คาว  วัว 
5. Dog  ดอก  สุนัข 
6. Duck  ด๊ัค  เป็ด 
7. Elephant เอ็ลละเฟินท ช้าง 
8. Goat  โก๊ท  แพะ 
9. Goldfish โกลดฟิช  ปลาทอง 
10. Hamster แฮ๊มสเตอ หนูแฮมสเตอร์ 
11. Horse  ฮอส  ม้า 
12. Mouse  เมาส  หนู 
13. Pig  พิก  หม ู
14. Rabbit  แร๊บบิท  กระต่าย 
15. Sheep  ชีพ  แกะ 
 

คุณสมบัติเด่นของเกมส์ Fine me 
 1. เพื่อให้ผู้เล่นท่ีสนใจในการเล่นเกมนี้ได้รับความรู้ในหมวดวิชาต่างๆ 
 2. เพื่อให้ผู้เล่นเกิดความสนุกสนาน   เพลิดเพลิน คลายเครียด 
 3. เพื่อให้ผู้เล่นได้ฝึกวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆและฝึกให้หาความรู้เองได้ 
 4. เพื่อให้ผู้เล่นใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 5. ให้ผู้เล่นได้ความรู้ในหมวดวิชาต่างๆ ท่ีนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน 
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บทที่ 3 
วิธีการด าเนินงานโครงการ 

 

โครงการพัฒนาส่ือการเรียนรู้ เรื่อง เกมส์ Find me ธรรมดา โดยใช้ ค าศัพภาษาอังกฤษ มี
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานเรียงตามล าดับดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2. วิธีการด าเนินโครงการ 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 1 

สาขาวิชาการบัญชี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ อ าเภอ 
บ้านฉาง จังหวัดระยอง  เลือกมาเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มเจาะจง จ านวน 30 คน   
 
วิธีการด าเนินโครงการ 
 ขั้นตอนการสร้างสื่อการเรียนรู้ 
 1). ออกแบบเกมส์ Find me โดยใช้โปรแกรม Microsoft word เข้าโปรแกรม Microsoft 
word 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 แสดงภาพการเข้าโปรแกรม Microsoft word 
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ภาพที่ 3 แสดงภาพหน้าแรกของโปรแกรม Microsoft word 

 
  
 2) เข้าสู่รูปแบบพิเศษ Google เป็นเครืองมือเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูล และเพิ่มรูปภาพ 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 4 แสดงภาพการค้นหาภาพเพือ่ท าเกมส์ Find me  
 
 
 



-36- 
 

3) เพิ่มตารางในการใส่อักษรภาษาอังกฤษ 
 

   
 

ภาพที่ 5 แสดงภาพการสร้างตารางและใส่อักษรภาษาอังกฤษ 
 
4) การท าจุดค าตอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
ภาพที่ 6 แสดงจุดค าตอบเพื่อใหน้ักศึกษาเขียนค าตอบภาษาอังกฤษลงในจุด 
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 5)  ตัวอย่างเกมส์ท่ีท าเสร็จแล้ว 
 

 
 

ภาพที่ 7 ตัวอย่างเกมส์ Find me หมวดอาชีพ Career พร้อมเฉลย 
 
 

  
 

 
 
 ภาพที่ 8 ตัวอย่างเกมส์ Find me หมวดสัตว์ Animal Category พร้อมเฉลย 
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  ภาพที่ 9 ตัวอย่างเกมส์ Find me หมวดอาหาร Food พร้อมเฉลย 
 
 
 

 
 
 
 ภาพที่ 10 ตัวอย่างเกมส์ Find me หมวดผลไม้ Fruit Category พร้อมเฉลย 
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วิธีการเล่นเกมส์ Fine me 
 1.ค้นหาค าศัพท์ในแต่ละรูปภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ภาพที่ 11 แสดงการค้นหาค าศัพท์จากรูปภาพ 
 
 3.หาค าศัพท์ในตาราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   ภาพที่ 12 แสดงการหาตัวอักษรในตาราง 
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 4.เมื่อเจอค าศัพท์แล้วให้ท าเครื่องหมายไว้จนครบ 5 ค าศัพท์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ภาพที่13 ท าเคร่ืองหมายเพื่อหาค าต่อไป 
 
 5.กลุ่มท่ีท าเสร็จก่อนจะได้รับของรางวัลถือว่ามีการสังเกตท่ีดีและมีความสามัคคีในกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ภาพที่ 14 แสดงภาพผู้ชนะและได้รับรางวัล 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
   น าส่ือการเรียนรู้ส่ือการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ เรื่อง ค าศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานในระดับ
อาชีวะ โดยใช้เกมส์ Find me ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีท่ี 1 สาขาการบัญชี  31 คน หลังจากนั้นท าการประเมินผลด้วยการตอบแบบสอบถามท่ี
ผู้จัดท าโครงการได้สร้างขึ้น 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินโครงการพัฒนาส่ือการเรียนรู้  เรื่อง ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ

พื้นฐานในระดับอาชีวะ โดยใช้เกมส์ Find me จ านวน 30 ฉบับ คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของ
การใช้ส่ือการเรียนรู้ 

 
การวิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ 
วิเคราะห์ผลการประเมินโครงการโดยใช้  X, S.D. 
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้ประเมินได้น าข้อมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉล่ีย (x) ค่าส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดย 
ก าหนดค่าคะแนนจากแบบสอบถาม เป็น 5 ระดับ คือ 
ระดับ 5 หมายถึง  มากท่ีสุด 
ระดับ 4 หมายถึง  มาก 
ระดับ 3 หมายถึง  ปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง  น้อย 
ระดับ 1 หมายถึง  น้อยท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00    อยู่ในระดับ  มากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50    อยู่ในระดับ  มาก 
ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50    อยู่ในระดับ  ปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50    อยู่ในระดับ  น้อย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50    อยู่ในระดับ  น้อยท่ีสุด 
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1)  ค่าเฉลี่ย (Mean) หรือเรียกว่าค่ากลางเลขคณิต ค่าเฉล่ีย ค่ามัชฌิมเลขคณิตเป็นต้น 

X   =   x  

                n 
 
 เมื่อ     X         แทน    ค่าเฉล่ีย 

   X      แทน     ผลรวมของคะแนนท้ังหมดของกลุ่ม 

                               n         แทน     จ านวนของคะแนนในกลุ่ม 

2)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  เป็นการวัดการกระจายท่ีนิยม
ใช้กันมากเขียนแทนด้วย  S.D.  หรือ S 

 
 

          

 S.D.   = (X -  X)2 

           n – 1 

   

 S.D. = nX2  -  (X)2 

        n(n – 1)      

        เมื่อ     S.D.  แทน   ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

   X แทน   ค่าคะแนน 

   n         แทน   จ านวนคะแนนในแต่ละกลุ่ม 

      แทน   ผลรวม 

 
 

หรือ 
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บทที่ 4 
ผลของการด าเนินงาน 

 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการ  “การพัฒนาส่ือการเรียนรู้ เรื่อง เกมส์ Find me ฝึกทักษะ
การสังเกตค าศัพท์ภาษาอังกฤษระดับอาชีวะศึกษา”ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษร
บริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง ทางกลุ่มผู้ศึกษาจัดท าโครงการ ได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้
ด าเนินการตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
  

สัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการแปลความหมาย ได้ก าหนดสัญลักษณ์ใน

การวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
                                  N          แทน        จ านวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 

                                              แทน        ค่าเฉล่ีย  (Mean) 
                                  %         แทน        ร้อยละ   (เปอร์เซ็นต์) 
     S.D.     แทน         ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

การเสนอผลการวิเคราะห์ 
คณะผู้จัดท าได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายของเรื่องภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา และแปลผลจากแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอนดังนี้ 
                ตอนท่ี  1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ เพศ อายุ  
ระดับช้ันและสาขาวิชา 
                ตอนท่ี  2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียของการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน–นักศึกษา
เกี่ยวกับเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ของนักเรียน – นักศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 1 
สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ จังหวัดระยอง 

  ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับชั้น
และสาขาวิชา 

ตารางที่  4 จ าแนกร้อยละของสภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ( คน ) ร้อยละ (%) 

ชาย 1 3.33 

หญิง 29 96.67 

รวม 30 100 

จากตารางท่ี 4 พบว่าสถานภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างนักเรียน-นักศึกษา จ าแนกตาม เพศ 
จากกลุ่มตัวอย่างท้ังส้ิน จ านวน 30 คน 

-          เพศชาย จ านวน  1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33 

-          เพศหญิง จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 96.67 
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ตารางที่  5 จ าแนกร้อยละของสภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอายุ 

อาย ุ/ ป ี จ านวน ( คน ) ร้อยละ (%) 

16-18 29 3.33 

19-21 1 96.67 

22 ปีข้ึนไป - - 

รวม 30 100 
จากตารางท่ี 5 พบว่าสถานภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างนักเรียน-นักศึกษา จ าแนกตาม อายุ 

จากกลุ่มตัวอย่างท้ังส้ิน จ านวน 30 คน 
-          อายุ 16-18 จ านวน 29 คนคิดเป็นร้อยละ 96.67 
-          อายุ 19-21 จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33 
-          อายุ 22 ปี ขึ้นไป จ านวน – คน คิดเป็นร้อยละ - 

  

ตารางที่ 6 จ าแนกร้อยละของสภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับชั้น 

อาชีพ จ านวน ( คน ) ร้อยละ (%) 

ปวช. 30 100 

ปวส. - - 

รวม 30 100 

จากตารางท่ี 6 พบว่าสถานภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างนักเรียน-นักศึกษา จ าแนกตาม
ระดับช้ัน จากกลุ่มตัวอย่างท้ังส้ิน จ านวน 30 คน 

-          ปวช. จ านวน  -   คน คิดเป็นร้อยละ 100 

-          ปวส. จ านวน 30  คน คิดเป็นร้อยละ - 
  
ตารางที่ 7 จ าแนกร้อยละของสภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามสาขาวิชา 

ทักษะทางคอมพิวเตอร์ จ านวน ( คน ) ร้อยละ (%) 

การบัญชี 30 100 

การตลาด - - 

คอมพิวเตอร์ - - 

รวม 30 100 

จากตารางท่ี 7 พบว่าสถานภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างนักเรียน-นักศึกษา จ าแนกตาม
สาขาวิชา จากกลุ่มตัวอย่างท้ังส้ิน จ านวน 30 คน 

-          การบัญชี จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

-          การตลาด จ านวน - คน คิดเป็นร้อยละ - 
-          คอมพิวเตอร์ จ านวน - คน คิดเป็นร้อยละ - 
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ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ของนักเรียน–นักศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาการบัญชี วิทยาลัย
เทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ  ผู้ศึกษาจัดท าโครงงาน ได้น าเสนอดังนี้ 
 

ตารางที่ 8 ตารางสรุปแบบประเมินความพึงพอใจในเร่ืองเกมส์ Fine me 

 
*เกณฑ์การวัดระดับความพึงพอใจ 

4.51 - 5.00 มากท่ีสุด 
3.51 - 4.50 มาก 
2.51 - 3.50 ปานกลาง 
1.50 - 2.50 น้อย 
1.00 - 1.50 น้อยท่ีสุด 

รายการการประเมินผล 
ค่าเฉลี่ย 
 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. 

ระดับความพึง
พอใจ 

เนื้อหาของโครงการ 
   

1. อธิบายเนื้อหาได้ถูกต้อง สมบูรณ์ 4.17 0.75 มากท่ีสุด 
2. ใช้แหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายและน่าเช่ือถือ 4.20 0.85 มากท่ีสุด 
3. เนื้อหาเข้าใจง่ายและชัดเจน 4.40 0.86 มาก 
4. เวลาในการน าเสนอโครงการเหมาะสมกับเนื้อหา 4.23 0.77 มากท่ีสุด 
ประโยชน์ของโครงการ 

   
5. สามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน หรือเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 

4.03 0.89 มาก 

6. ช่วยแก้ปัญหาให้แก่ตนเองและชุมชน 3.87 0.90 มากท่ีสุด 
การใช้เทคโนโลยี 

   
7. ใช้เทคโนโลยีหรือโปรแกรมในการน าเสนอข้อมูลท่ีทันสมัย 4.27 0.83 มากท่ีสุด 
8. ใช้เทคโนโลยีหรือโปรแกรมในการน าเสนอข้อมูลได้
คล่องแคล่ว 

4.03 0.89 มาก 

คุณลักษณะของผู้ท าโครงการ 
   

9. การเตรียมตัวของผู้จัดท าโครงการในการน าเสนอผลงาน 4.10 0.84 มากท่ีสุด 

10. การให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือการตอบค าถามเมื่อมีการซักถาม 4.20 0.85 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.72 0.05 มากท่ีสุด 
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ผลการประเมินความพึงพอใจในเรื่องเกมส์ Find me โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ีย 4.72 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.05 และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าผู้ประเมินมีความพึงพอใจ
ในเรียงตามล าดับดังนี้ 

ล าดับท่ี 1  การเตรียมตัวของผู้จัดท าโครงการในการน าเสนอผลงาน  มีผลประเมินความพึง
พอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.17,  มีค่า S.D.= 0.75 

ล าดับท่ี 2 อธิบายเนื้อหาได้ถูกต้อง สมบูรณ์ มีผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
มีค่าเฉล่ีย 4.20 , ค่า S.D. = 0.85 , สามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
มีผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.40 , ค่า S.D. = 0.86 

ล าดับท่ี 3 ช่วยแก้ปัญหาให้แก่ตนเองและชุมชน มีผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.23 ค่า S.D. = 0.77   

ล าดับท่ี 4 ใช้แหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายและน่าเช่ือถือ มีผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
มากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย  4.03, ค่า S.D. = 0.89,  

ล าดับท่ี 5 เนื้อหาเข้าใจง่ายและชัดเจน มีผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก มี
ค่าเฉล่ีย  3.87, ค่า S.D. = 0.90, ใช้เทคโนโลยีหรือโปรแกรมในการน าเสนอข้อมูลท่ีทันสมัย มีผล
ประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉล่ีย  4.27, ค่า S.D. = 0.83,การใหข้้อมูลเพิ่มเติมหรือ
การตอบค าถามเม่ือมีการซักถาม มีผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉล่ีย  4.03, ค่า 
S.D. = 0.89 

ล าดับท่ี 6 เวลาในการน าเสนอโครงการเหมาะสมกับเนื้อหา มีผลประเมินความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ มาก มีค่าเฉล่ีย  4.10, ค่า S.D. = 0.84 

ล าดับท่ี 7 ใช้เทคโนโลยีหรือโปรแกรมในการน าเสนอข้อมูลได้คล่องแคล่ว มีผลประเมินความ
พึงพอใจอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉล่ีย  4.20, ค่า S.D. = 0.85 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 

โครงการส่ือการเรียนรู้ เรื่อง ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีผลสรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ
เรียงตามล าดับดังนี้  

สรุปผล 
1. นักเรียน-นักศึกษาสามารถความเข้าใจเรื่องค าศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ในการเรียนในช้ัน

เรียน และยังใช้ในการศึกษาด้วยตนเองได้  
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้ส่ือการเรียนรู้การเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นักเรียนมีความพึง

พอใจต่อส่ือการเรียนรู้ท่ีระดับ 4.72 คือ พอใจมาก 
 
อภิปรายผล 
  จากการศึกษาการใช้เกมส์ Find me สร้างส่ือการเรียนรู้มีประเด็นท่ีน ามาอภิปรายผล ได้
ดังนี้  

1. ส่ือการเรียนรู้ เรื่อง ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นการน าความรู้ความสามารถจากการเรียนใน
ประถมมาเพื่อเป็นพื้นฐานในพัฒนาเป็นส่ือการเรียนการสอน  และจากการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจาก
แหล่งเรียนรู้ทางอินเตอร์เน็ต มาสร้างส่ือการเรียนรู้เรื่องค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อใช้เป็นส่ือการเรียน
การสอนในช้ันเรียน และส่ือการเรียนรู้ในการศึกษาด้วยตนเอง ซึ่งสามารถน ามาใช้ได้จริงในการเรียน
การสอนเพื่อความสนุกสนาน 

2. ความพึงพอใจของผู้เรียนเรื่องค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ผลปรากฎว่านักเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อเกมส์ท่ีระดับพอใจมากท่ีสุด  คือ ระดับ 4.23 ท้ังนี้อาจเป็นเพราะส่ือการเรียนรู้ มีภาพ ตัวอย่าง และ
ค าอธิบายการใช้งานท่ีชัดเจน จนท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ที่ดี มีความสนุกท่ีได้เรียนรู้ด้วย
ตนเอง ท าให้นักเรียนมีความพึงพอใจ ซึ่งต่างจากการเรียนแบบเดิมๆ ท่ีครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้ และ
ยังสามารถน าไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาอื่นๆ ได้อีกด้วย 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดสรรงานใช้ค่าใช้จ่ายจ านวนมาก  ท าให้บางช่วงของการด าเนินงานเกิด
ปัญหาและไม่สามารถส่งความคืบหน้าของโครงการได้ทันเวลา 
 2. ขั้นตอนของการน าเสนอควรมีเวลาท่ีมากกว่าเดิม เพื่อผลงานท่ีน าเสนอออกมาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และผู้ใช้พึงพอใช้มากท่ีสุด 

3. สมาชิกในกลุ่มควรให้ความร่วมมือ เอาใจใส่และให้ความส าคัญของการด าเนินงานให้
มากกว่านี้  ประชุมหรืปรึกษาหารือกัน  แก้ปัญหาร่วมกัน เพื่อประสิทธิภาพในการท างานร่วมกัน 
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ข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
 1. ค่าใช้จ่ายในการจัดสรรงานใช้เงินจ านวนมาก ชมาชิกในกลุ่มควรมีการแชร์ค่าใช้จ่าย 
เพื่อให้ประหยัดค่าใช้จ่าย ในการด าเนินงาน 

 2. ขั้นตอนของการน าเสนอควรมีเนื้อหาท่ีน่าสนใจและมีความชัดเจน เพื่อผลงานท่ีน าเสนอ
ออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ใช้พึงพอใจมากท่ีสุด 

3. ควรศึกษาค้นคว้าเนื้อหาท่ีใช้ในการด าเนินงานให้เข้าใจมากกว่นี้ จากแหล่งการเรียนรู้อื่น
ร่วมด้วย เช่น หนังสือเฉพาะของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
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ประวัติผู้จัดท าโครงการ 

 

 
ช่ือ-นามสกุล  นางสาวอุมาพร ทะวะรุ่งเรือง 
ช่ือเล่น   ต้นอ้อ 
วัน เดือน ปีเกิด  4 กันยายน 2540 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน  10/45 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง  จ.ระยอง 21130 
เบอโทรศัพท์  062-8306177 
สถานศึกษาเดิม  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ 
ก าลังศึกษาอยู่ท่ี  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ 
ความสามารถพิเศษ กีฬา,ร า,เต้นแอโรบิค 
อีเมล์   aoo.umaporn.t@gmail.com 
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ประวัติผู้จัดท าโครงการ 
 

 
 
ช่ือ-นามสกุล  นางสาว สุกัญญา วริสาร 
ช่ือเล่น   ปฺอก 
วัน เดือน ปีเกิด  02 กุมพาพันธ์ 2541 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน  49/67 หมู่ 7 ต.ส านักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 
เบอโทรศัพท์  085-1001120 
สถานศึกษาเดิม  วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการสัตหีบ 
ก าลังศึกษาอยู่ท่ี  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ 
ความสามารถพิเศษ วาดรูป,กีฬา 
อีเมล์                      - 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-52- 
 

ประวัติผู้จัดท าโครงการ 
 

 
 
ช่ือ-นามสกุล  นาย สราวุธ นาดี 
ช่ือเล่น   ไนท์ 
วัน เดือน ปีเกิด  2 มิถุนายน 2540 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน  224/5 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 
เบอโทรศัพท์  092-2891012 
สถานศึกษาเดิม  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ 
ก าลังศึกษาอยู่ท่ี  วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ 
ความสามารถพิเศษ เต้น 
อีเมล์                      Name love bom@hotmail.com 
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ภาคผนวก 
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แบบประเมินโครงการ 
 

ชื่อโครงการ ........................................................... ระดับช้ัน ..................... สาขา..................... 
 

ชื่อผู้จัดท าโครงการ 1. ............................ 2. ........................................ 3. ......................................... 
 

วิชาโครงการ ปีการศึกษา 2560    ผู้ประเมนิ         ครูผู้สอน         นักเรียน  
 

ตอนที่1 ข้อมูลท่ัวไป 
 ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องท่ีตรงกับความเห็นของท่าน และกรุณาส่งคืน
หลังจากท่ีท่านได้ตอบแบบประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

1.เพศ              ( ) ชาย               ( ) หญิง 
2.อายุ  ( ) 16-18            ( ) 19-21     ( ) 22 ปีข้ึนไป 
3.ปัจจุบันก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ัน  ( ) ปวช.1           ( ) ปวช.2         ( ) ปวช.3         
                                             ( ) ปวส. 1         ( ) ปวส.2 
4.สาขาท่ีศึกษา  ( ) สาขาบัญชี        ( ) สาขาตลาด     ( ) สาขาคอมพิวเตอร์                
 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงการ 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

เน้ือหาของโครงการ           
1. อธิบายเน้ือหาได้ถูกต้อง สมบูรณ์ 

     2. ใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลายและน่าเชื่อถือ           
3. เน้ือหาเข้าใจง่ายและชัดเจน           
4. เวลาในการน าเสนอโครงการเหมาะสมกับเน้ือหา           
ประโยชน์ของโครงการ           
5. สามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน           
6. ช่วยแก้ปัญหาให้แก่ตนเองและชุมชน           
การใช้เทคโนโลย ี           
7. ใช้เทคโนโลยีหรือโปรแกรมในการท าสื่อการเรียนรู้ และข้อมูลที่ทันสมัย           
8. ใช้เทคโนโลยีหรือโปรแกรมในการน าเสนอข้อมูลได้คล่องแคล่ว           
คุณลักษณะของผู้ท าโครงการ           
9. การเตรียมตัวของผู้จัดท าโครงการในการน าเสนอผลงาน           
10. การให้ข้อมูลเพ่ิมเติมหรือการตอบค าถามเมื่อมีการซักถาม           

 

 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  



-55- 
 

ภาพถ่ายการทดลองใช้เกมส์Find me เร่ือง ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
กลุ่มตัวอย่าง-นักศึกษาระดับปวช.1 การบัญช ี(วันที่ 5 กันยายน 2560) 

 

 

 

 



-56- 
 

 

 

 



-57- 
 

 

 

 



-58- 
 

 

 

 

 



-59- 
 

 

 

 

 



-60- 
 

 

 

 

 



-61- 
 

 

 

 

 



-62- 
 

 

 

 

 



-63- 
 

 

 

 

 



-64- 
 

 

 

 



-65- 
 

 

 

 



-66- 
 

 

 

 

 



-67- 
 

 

 

 



-68- 
 

 

 

 



-69- 
 

 

 

 



-70- 
 

 

 

 

 



-71- 
 

 

 

 

 



-72- 
 

 

 

 


