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บทคัดยอ 
การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนากิจกรรมฝกเสริมการจําคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาสาขาวิชา

การบริหารทรัพยากรมนุษย และประเมินผลของกิจกรรม โดยกิจกรรมฝกเสริมน้ีออกแบบตามหลักการของ ADDIE 
Model ประกอบกับการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือสรางแบบฝกเสริมการจําคําศัพท
ภาษาอังกฤษจํานวน 10 บท จากน้ันจึงนําเสนอใหคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวน 5 ทาน ทําการพิจารณา
ตรวจสอบความเหมาะสมและความเท่ียงตรงตามเน้ือหา ซ่ึงประชากรในคร้ังน้ีคือ นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาการเจรจาตอรองและการจัดการความขัดแยง ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 จํานวนท้ังหมด 175 คน 

ผลการศึกษาพบวา นักศึกษามีผลสัมฤทธิใ์นการจําคําศัพทภาษาอังกฤษหลังเขารวมกิจกรรมสูงกวากอนเขารวม
กิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 ตลอดจนมีความพึงพอใจตอกิจกรรมฝกเสริมการจําคําศัพท
ภาษาอังกฤษอยูในระดับมาก ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 จากผลการประเมินจึงสรุปไดวา กิจกรรมฝกเสริมการจํา
คําศัพทภาษาอังกฤษท่ีพัฒนาขึ้น สามารถชวยใหนักศึกษาจดจําคําศัพทภาษาอังกฤษไดดียิ่งขึ้น  
คําสําคัญ: กิจกรรมฝกเสริมทักษะ, คําศัพทภาษาอังกฤษ  

Abstract  
The purpose of this research was to develop the supplementary activities to memorizing 

English vocabulary and evaluate the result of activities. The supplementary activities were 
developed using the ADDIE model and reviewed literature related to teaching English in order to 
create the exercise for memorizing English vocabulary of 10 chapters. And then presented to the 
Course Committee of five people to consider the appropriateness and content validity. The 
population for this study were 175 students who register in negotiation and conflict management 
course in the second semester of 2014 year. 

The results of this study showed that student achievement in memorizing English 
vocabulary after using the supplementary activities was higher than that before using its at 
statistical significance of 0.01 level. In addition, student' satisfaction after joined activities was at 
high-level which mean score was 4.15. In conclusion, the supplementary activities enable 
students to memorize English vocabulary better.  
Keyword: Supplementary Activities, English Vocabulary 
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บทนํา 
ป พ.ศ.2558 ประเทศไทยจะกาวเขาสูการเปนสมาชิกประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)อยางเต็ม

รูปแบบ ซ่ึงน่ันหมายถึงการรวมกลุมประเทศสมาชิก 10 ประเทศเปนหนึ่งเดียวอันไดแก พมา มาเลเซีย อินโดนิเซีย 
ฟลิปปนส สิงคโปร เวียดนาม ลาว กัมพูชา บรูไนและไทย ดังคําขวัญของอาเซียนท่ีวา “หน่ึงวิสัยทัศน หน่ึงอัตลักษณ 
หน่ึงประชาคม (One Vision, One Identity, One Community)” (ศูนยขอมูลความรูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, 
2557: (ออนไลน)) การรวมกลุมดังกลาวครอบคลุมท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และความมั่นคงของ
อาเซียน โดยทําใหวิถีชีวิตของประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียนท้ัง 10 ประเทศ จําเปนจะตองปรับตัวให
สอดคลองกับบริบทแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

สําหรับประเทศไทยน้ัน หน่ึงในประเด็นท่ีสําคัญท่ีคนไทย/แรงงานไทยจะตองเรงพัฒนาใหเกิดขึ้นเพ่ือการ
ปรับตัวคร้ังใหญน่ันก็คือ “ทักษะภาษาอังกฤษ” เน่ืองจากกฎบัตรสมาคมแหงประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใตขอ 34 
ระบุวา “ภาษาท่ีใชในการทํางานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ” (สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต, 
2557: (ออนไลน)) อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาผลสํารวจการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารของกลุมประเทศอาเซียน
กลับเปนไปในทางตรงกันขาม โดยพบวา คนไทยท่ีสามารถสื่อสารดวยภาษาอังกฤษไดมีเพียง 10 % หรือประมาณ 
6.54 ลานคนจากจํานวนประชากรไทย 63.03 ลานคน นอกจากน้ัน การจัดอันดับของ English Proficiency Index 
(EFI) ท่ีไดทําการประเมินทักษะภาษาอังกฤษของประเทศตางๆ โดยแบงออกเปน 5 ระดับ ไดแก ระดับสูงมาก 
ระดับสูง ระดับปานกลาง ระดับต่ํา และระดับต่ํามาก ซ่ึงปรากฏวาประเทศไทยถูกจัดอยูในระดับต่ํามาก (จอบสดีบี
ประเทศไทย, 2557: (ออนไลน)) 

ในสวนโปรแกรมวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย คณะวิทยาการจัดการ จากการประชุมภายในโปรแกรมฯ 
เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย ประจําปการศึกษา 
2555 และ 2556 พบวา นักศึกษาโปรแกรมวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย มีผลการเรียนในรายวิชาเกี่ยวกับ
ภาษาอังกฤษอยูในระดับออนมาก (D) สอบตก (E) หรือถอนรายวิชา (W) เปนจํานวนมาก ดังแสดงในตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1 ผลการเรียนในรายวิชาเก่ียวกับภาษาอังกฤษของ นักศึกษาหลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ปการศึกษา 2555 และ 2556 
 

ภาค

เรียน 

ช่ือรายวิชา การกระจายระดับคะแนน จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E I W ขส มส 
ลง 

 ทะเบียน 

สอบ 

ผาน 

1/55 
1500303 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 

3 2 9 21 68 31 68 36 - 19 1 1 259 203 

2/55 
3501203 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 

5 7 23 36 49 31 31 3 - 28 6 - 219 182 

1/56 

1500303 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1 

- 1 7 10 39 37 96 52 - 7 - - 249 197 

3502203 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 

14 15 25 47 34 21 7 2 - 7 - - 172 170 

2/56 
3501203 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ1 

5 12 14 15 15 17 43 7 - 23 - 8 159 152 

 
ท่ีมา: รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย (มคอ.7) 

ปการศึกษา 2555 และ 2556 
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นอกจากน้ัน ในท่ีประชุมโปรแกรมฯ ไดมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับปญหาดานภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา โดยพบวานักศึกษาสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษยสวนใหญยังไมคอยทราบคําศัพทเฉพาะดานในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย ซึ่งคําศัพทเฉพาะฯ ดังกลาวเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญตอการเรียนการสอนในรายวิชาเอกหรือวิชา
เฉพาะของสาขา ตลอดจนการทํางานในวิชาชีพของนักศึกษาในอนาคต 

ท้ังน้ี การจะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษน้ันจําเปนจะตองมีการฝกฝนอยางสม่ําเสมอโดย สันทวดี พางาม 
(2549: 3) กลาววา วิธีท่ีจะฝกทักษะทางภาษาใหไดผลดีวิธีหน่ึงคือ การฝกทักษะดวยกิจกรรมฝกทักษะ เน่ืองจาก
กิจกรรมฝกทักษะเปนสวนประกอบท่ีสําคัญประการหน่ึงในการสอนภาษา ซ่ึงสอดคลองกันกับกรมวิชาการ (2535, 
อางถึงใน สันทวดี พางาม, 2549: 3) กลาววา แบบฝกทักษะจะทําใหเด็กเกิดความแมนยํา คลองแคลว ซ่ึงในแตละ
ทักษะสามารถใชเปนเคร่ืองมือในการประเมินทักษะทางภาษาของนักเรียนได ตลอดจน EducationCorner (2014: 
(Online)) ไดแนะนํากลยุทธการพัฒนาคลังคําศัพทไวอยางนาสนใจ โดยเห็นวาผูเรียนจะตองทํา (1) การฝกอานบอยๆ 
(2) มีการเชื่อมโยงคําศัพทกับเร่ืองราวของตัวผูเรียน (3) การเลมเกมสคําศัพท และ (4) การทบทวนคําศัพทอยางสม่ําเสมอ 

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองการพัฒนากิจกรรมฝกเสริมการจําคําศัพท
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษยขึ้น โดยกิจกรรมฝกฯ ดังกลาวจะชวยใหนักศึกษา
สามารถจดจําคําศัพทภาษาเฉพาะดานการบริหารทรัพยากรมนุษยไดดียิ่งขึ้น และจะเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญตอการเรียน
การสอนในรายวิชาเอกหรือวิชาเฉพาะของสาขา ตลอดจนการทํางานในวิชาชีพของนักศึกษาในอนาคตตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือสรางกิจกรรมฝกเสริมการจําคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการจําคําศัพทกอนและหลังเขารวมกิจกรรมฝกเสริมการจําคําศัพท

ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 
3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาจากการใชกิจกรรมฝกเสริมการจําคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับ

นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
การศึกษาคร้ังท่ีไดทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ ไดแก หลักการในการออกแบบการเรียนรูตามตัวแบบ 

ADDIE Model แนวคิดและเทคนิคท่ีใชในการฝกฝนคําศัพทภาษาองักฤษ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการจัดกิจกรรม

เพ่ือฝกฝนคําศัพทภาษอังกฤษ ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีนาสนใจ ดังน้ี  

1. การออกแบบการเรียนรูตามตัวแบบ ADDIE Model เปนการออกแบบการจัดการเรียนการสอน

อยางเปนระบบ ซึ่งประกอบดวย 5 ขั้นตอนท่ีสําคัญ ไดแก ขั้นการวิเคราะห (Analysis) ขั้นการออกแบบ (Design) 

ขั้นการพัฒนา (Development) ขั้นการนําไปใช (Implementation) และขั้นการประเมินผล (Evaluation) 

2. การฝกฝนคําศัพทภาษาอังกฤษ พบวา ในการเลือกคําศัพทเพ่ือใชในการฝกฝนน้ัน Lado (1986,  

อางถึงใน สันทวดี พางาม, 2549: 3) ไดเสนอวา ควรเร่ิมตนดวยการใชคําศัพทท่ีมีความสัมพันธกับประสบการณและ

ความสนใจของผูเรียน พบเห็นบอยในหนังสือเรียนหรือชีวิตประจําวัน มีปริมาณของตัวอกัษรในคําศัพทเหมาะสมกับ

ระดับอายุและมีสติปญญาของผูเรียน โดยไมควรมีคําศัพทมากเกินไปหรือนอยเกินไปในบทเรียนหน่ึงๆ นอกจากน้ัน 

สําหรับกลวิธีในการฝกการจําคําศัพทภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพน้ัน Education Corner (2014: (Online)) 

ไดแนะนํากลยุทธการพัฒนาคลังคําศัพทไวอยางนาสนใจ โดยประกอบดวย 4 วิธีการหลักๆ ไดแก การฝกอานบอยๆ 

การเชื่อมโยงคําศัพทกับเร่ืองราวของตัวผูเรียน การเลมเกมสคําศัพท และการทบทวนคําศัพทอยางสม่ําเสมอ โดย

อาจใชวิธีการเขียนลงในกระดาษจดคําศัพทเพ่ือใชทบทวนระหวางวัน หรือการสรางประโยคท่ีมีคําศัพทน้ันๆ อยูใน

ประโยคดวย ซ่ึงจะเปนการสรางความเชื่อมโยงและความคุนเคยในการใชคําศัพทไปพรอมๆ กัน 
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3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมเพ่ือฝกฝนคําศัพทภาษอังกฤษ โดยจากการทบทวนงานวิจัย

ตางๆ เพ่ือศึกษาถึงหลักการออกแบบการสงเสริมการเรียนรู และเทคนิควิธีการท่ีใชในการจดจําคําศัพทภาษาอังกฤษ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 กฤติกา จันทรเกษม (2555) ไดศึกษาเร่ือง การสงเสริมความคงทนในการจําคําศัพทภาษาอังกฤษและ

พัฒนาการในการบันทึกความรูคําศัพทภาษาอังกฤษดวยวิธีการ LINCS ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียน

ปรินสรอยแยลสวิทยาลัย โดยกลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/11 ปการศึกษา 

2555 จํานวน 40 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย แผนการสอนวิชาภาษาอังกฤษหลัก จํานวน 3 แผน 

แผนละ 1 คาบ คาบละ 50 นาที เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย ขอสอบ กอนและหลังการ

เรียน ประกอบดวยขอสอบ 3 ตอน แบบเลือกตอบ สมุดบัตรคําท่ีรวบรวมคําศัพทใหม ผลการวิจัยสรุปไดวา นักเรียน

ท่ีไดรับการสอนดวยวิธีการ LINCS มีความคงทนในการจําคําศัพทภาษาอังกฤษสูงขึ้นกวากอนการทดลองและมี

พัฒนาการท่ีดีในการบันทึกความรูคําศัพทภาษาอังกฤษ 

 มาสเตอรสถิตย  สืบชมพู (2555) ไดศึกษาเร่ือง การศึกษาสภาพปญหาการทองคําศัพทในวิชา

ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 โดยใชกิจกรรมแบบฝกหัดเกี่ยวกับคําศัพทภาษาอังกฤษใน

วิชาภาษาอังกฤษ โดยกลุมทดลองเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2/6  จํานวน 15 คน โดยใหนักเรียนทดสอบ

เก่ียวกับคําศัพทกอนเรียน หลังจากน้ันใหนักเรียนทําแบบฝกหัดเก่ียวกับคําศัพทท่ีผูวิจัยไดสรางขึ้น จํานวน 3 ฉบับ 

จากน้ันจึงทําการทดสอบหลังเรียน และวิเคราะหผลคะแนนโดยใชวิธีการหาคาเฉลี่ยและคารอยละ ผลปรากฏวา 

การใชกิจกรรมการเขียนคําศัพทและทําแบบฝกหัดเก่ียวกับคําศัพทภาษาอังกฤษ ทําใหนักเรียนมีความรู และ

ความจํา ในการนําคําศัพทท่ีไดเรียนมาใชและทําแบบฝกหัดหลังเรียนไดคะแนนเพ่ิมขึ้นจากเดิม ดังจะเห็นไดจากการ

เปรียบเทียบผลการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีเพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ยรอยละ 10 

 สันทวดี พางาม (2549) ไดศึกษาเร่ือง การพัฒนาชุดฝกทักษะการเขียนสะกดคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับ

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โดยเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวยชุดฝกทักษะการเขียนสะกดคําศัพทภาษาอังกฤษ จํานวน 

10 บท แผนการสอน และแบบทดสอบทางการเขียนสะกดคําศัพทภาษาอังกฤษ ซ่ึงมีคาความยากตั้งแต .40 - .73         

คาอํานาจจําแนกตั้งแต .45 - .73 และความเชื่อมั่นเทากับ .81 สถิติ ท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย           

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา t ผลการวิจัยพบวา ชุดฝกทักษะการเขียนสะกดคําศัพทภาษาอังกฤษฯ              

มีประสิทธิภาพเทากับ 79.58/78.45 ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 75/75 ท่ีตั้งไว ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนสะกดคํา

ภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนดวยชุดฝกทักษะสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 จากตัวอยางงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ จะเห็นไดวา ในการออกแบบกิจกรรมฝกเสริมการจําคําศัพท

ภาษาอังกฤษน้ัน จําเปนตองเร่ิมตั้งแตการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของการพัฒนากิจกรรม การเลือก

เทคนิคและวิธีการท่ีจะใชในการพัฒนา การพัฒนาแผนการสอนและเตรียมอุปกรณท่ีจําเปนตองใช การกําหนด

วิธีการประเมินผลสําเร็จของการจัดกิจกรรม เชน การใชแบบทดสอบกอนและหลังเขารวมกิจกรรม แบบประเมิน

ความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม เปนตน 

 ดังน้ัน จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยจึงไดออกแบบกิจกรรมฝกเสริมการจําคําศัพท

ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษยในคร้ังน้ี ตามหลักการออกแบบการเรียนรูตัวแบบ 

ADDIE Model ซ่ึงมีรายละเอียดของกรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษา ดังแสดงในภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษา 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาเร่ือง การพัฒนากิจกรรมฝกเสริมการจําคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการ

บริหารทรัพยากรมนุษย ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง ซ่ึงประชากรท่ีทําการศึกษาในคร้ังน้ี คือ นักศึกษาโปรแกรมวิชาการ

บริหารทรัพยากรมนุษย ชั้นปท่ี 3 (หอง A B C และ D) ท่ีลงทะเบียนทะเบียนในรายวิชา การเจรจาตอรองและการ
จัดการความขัดแยง รหัสวิชา 3603309 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 ซ่ึงมีจํานวนท้ังหมด 175 คน 

2. เคร่ืองมือท่ีใช ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ เพ่ือพัฒนากิจกรรมฝกเสริมการจําคําศัพท
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย จํานวน 10 บท การสรางแบบทดสอบกอนและ
หลังเขารวมกิจกรรม และสรางแบบวัดความพึงพอใจจากการเขารวมกิจกรรมฯ หลังจากน้ันจึงนําเสนอใหผูเชี่ยวชาญ 
ซ่ึงเปนคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ จํานวน 5 ทาน เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมและความ
สอดคลองตรงตามเน้ือหา 

ท้ังน้ี สําหรับการวัดความพึงพอใจหลังจากการเขารวมกิจกรรมฯ น้ันจะใชวิธีการแบงมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) เปน 5 ระดับ ตามมาตรวัดแบบลิเคิรทสเกล (Likert’s  scale) ซ่ึงเกณฑในการจัดชวงคะแนนเฉลี่ย
และแปลความหมายของความพึงพอใจหลังจากเขารวมกิจกรรมฯ น้ัน จะเลือกใชวิธีการของเธอรสโตน (Thurstone 
อางถึงใน เพ็ญแข แสงแกว. 2542: 37-38) ดังน้ี 

ระดับคะแนน 4.51 - 5.00 หมายถึง  มีการรับรูหรือเห็นดวยมากท่ีสุด 
 ระดับคะแนน 3.51 - 4.50 หมายถึง  มีการรับรูหรือเห็นดวยมาก 
 ระดับคะแนน 2.51 - 3.50 หมายถึง  มีการรับรูหรือเห็นดวยปานกลาง 
 ระดับคะแนน 1.51 - 2.50 หมายถึง   มีการรับรูหรือเห็นดวยนอย 



 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คร้ังที่ 6  
 “การศึกษาและวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น” 

 
 

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY | 642 
 

 ระดับคะแนน 1.00 - 1.50 หมายถึง  มีการรับรูหรือเห็นดวยนอยท่ีสุด 
3. การดําเนินการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดแผนการดําเนินกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนในแตละ

สัปดาห ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

3.1 ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียน และจับกลุม 2-3 คนสําหรับทํากิจกรรมคร้ังตอไป 

3.2 ดําเนินการทดลอง โดยหลังจากท่ีมีการจัดการเรียนการสอนตามปกติแลว จะใชชวงทายคาบ

กอนหมดเวลาสอนประมาณ 20 นาที สําหรับทํากิจกรรมฯ ในแตละสัปดาห โดยเร่ิมตั้งแตการใหชุดประโยค

ภาษาอังกฤษท่ีมีเน้ือหาเก่ียวของกับหัวขอท่ีเรียนในวันน้ัน ทําการคนหาคําศัพทและแปลความหมายของประโยคท่ี

ใหไป เขียนประโยคภาษาอังกฤษท่ีใหไปซํ้าอีกคร้ังพรอมความหมาย หลังจากน้ันใหนักศึกษานําเสนอโดยการอาน

ประโยคภาษาอังกฤษพรอมความหมาย ซ่ึงจะทําการเลือกผูนําเสนอโดยการเปดเพลงสนุกๆ สรางบรรยายและสง

ไมคของเลน (ไมคสามารถ) เมื่อเพลงหยุดและไมคอยูท่ีใคร คนน้ันจะเปนผูนําเสนอ 

 ท้ังน้ี บทเรียนภาษาอังกฤษในแตละสัปดาหจะเร่ิมจากรูปประโยคท่ีงาย ไมซับซอน คอยๆ พัฒนา

เพ่ิมความทาทายขึ้นไป โดยกิจกรรมสัปดาหท่ี 1-5 อนุญาตใหนักศึกษาสามารถเปด Dictionary เพ่ือคนหาคําศัพทได 

และสําหรับกิจกรรมสัปดาหท่ี 6-10 ไมอนุญาตใหใช Dictionary แตจะมีกลองความหมายของคําศัพทประมาณ 3-5 คํา 

ใหประกอบการแปลความหมายแทน 

3.3 ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจตอกิจกรรมฝกเสริมการจํา

คําศัพทฯ รวมถึงรวมสรุปสิ่งท่ีไดเรียนรูและสะทอนผลจากการทํากิจกรรม 

3.4 นําผลการทดสอบไปวิเคราะหและสรุปผลการวิจัย 

4. การวิเคราะหขอมูล การศึกษาคร้ังน้ีจะใชสถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะหและวัดการกระจายของ
ขอมูล ไดแก (1) ขอมูลสวนบุคคล (2) คะแนนการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน และ (3) ความพึงพอใจตอการใช
กิจกรรมฝกฯ โดยวิเคราะหหาคาความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และใชสถิติเปรียบเทียบคาเฉลี่ยแบบจับคู (Paired Samples t-test) เพ่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการจําคําศัพทกอนและหลังเขารวมกิจกรรมฝกเสริมการจําคําศัพทภาษาอังกฤษ 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการศึกษาพบวา จากจํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนท้ังหมด 175 คน มีผูเขารวมกิจกรรมท่ีไดตอบ

แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนอยางสมบูรณ จํานวน 58 คน หรือคิดเปนรอยละ 33.14 ของผูเขารวมกิจกรรม
ท้ังหมด โดยกอนเขารวมกิจกรรมฯ กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยของคะแนนจากแบบทดสอบคิดเปน 5.14 คะแนน 
ภายหลังเขารวมกิจกรรมฯ นักศึกษามีคาเฉลี่ยของคะแนนจากแบบทดสอบคิดเปน 11.41 คะแนน ซึ่งมีผลตางของ
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 6.27 คะแนน หรือคิดเปนรอยละ 121.98 ของคะแนนเฉลี่ยท่ีเพ่ิมขึ้น ดังแสดงในตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิใ์นการจําคําศัพทกอนและหลังเขารวมกิจกรรมฯ 
             n = 58 

คะแนนแบบทดสอบ  
(S.D.) 

ผลตาง 
(รอยละ) 

Corr. 
(Sig.) 

t-test 
(Sig. 2-tailed) 

คะแนนแบบทดสอบกอนเขารวมกิจกรรม 
(Pre-test) 

5.14 
(2.880) +6.27 

(+121.98) 
.566 
(.000) 

- 7.787 
(.000) คะแนนแบบทดสอบหลังเขารวมกิจกรรม 

(Post-test) 
11.41 
(7.292) 
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นอกจากน้ัน จากตารางท่ี 2 จะเห็นไดวา เมื่อทําการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการจําคําศัพทกอน

และหลังเขารวมกิจกรรมฝกเสริมการจําคําศัพทภาษาอังกฤษ โดยการทดสอบคา t-test พบวา ไดคา t-test เทากับ 

-7.787 ซ่ึงมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 แสดงวา กิจกรรมฝกเสริมการจําคําศัพท
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีไดพัฒนาขึ้น สามารถชวยใหนักศึกษาจดจํา
คําศัพทภาษาอังกฤษดานการบริหารทรัพยากรมนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ในสวนดานความพึงพอใจของนักศึกษาจากการใชกิจกรรมฝกเสริมการจําคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอกิจกรรมฝกเสริมการจําคําศัพท
ภาษาอังกฤษอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 ดังแสดงในตารางท่ี 3 

 
ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักศึกษาจากการใชกิจกรรมฯ 

 

ขอคําถาม คาเฉลี่ย 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1. นักศึกษามีสวนรวมในการทํากิจกรรมฝกเสริมฯ เชน อาน เขยีน 
แปลความหมาย ฯลฯ อยางสม่ําเสมอ 

4.12 
(.670) 

มาก 

2. นักศึกษารูสึกสนุกสนาน/ตื่นเตนกับการทํากิจกรรมฝกเสริมการ
จําคําศัพทภาษาอังกฤษ 

4.04 
(.913) 

มาก 

3. ในระหวางการทํากิจกรรมฝกเสริมฯ เสียงดนตรีและการสงตอ
ไมคสามารถ ชวยทําใหกิจกรรมรูสึกสนุกสนาน/นาสนใจมากย่ิงขึ้น 

4.21 
(.811) 

มาก 

4. กิจกรรมฝกเสริมฯ ดังกลาว ทําใหนักศึกษาตระหนักวาภาษาอังกฤษ
เปนสิ่งจําเปน และเปดใจรับเขามาในชีวิตประจําวันมากย่ิงขึ้น 

4.30 
(.602) 

มาก 

5. กิจกรรมฝกเสริมฯ ดังกลาว ชวยใหนักศึกษาสามารถจดจํา
คําศัพทภาษาอังกฤษไดมากยิ่งขึ้น 

4.00 
(.658) 

มาก 

6. กิจกรรมฝกเสริมฯ ดังกลาว มีประโยชนตอการเรียนของนักศึกษา 
และควรนํามาปรับใชในกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นๆ 

4.21 
(.727) 

มาก 

รวม 
4.15 

(.483) 
มาก 

จากตารางท่ี 3 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวา นักศึกษาสวนใหญเห็นวากิจกรรมดังกลาวทําใหตระหนัก
วาภาษาอังกฤษเปนสิ่งจําเปนและเปดใจฯ มากย่ิงขึ้น ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30 รองลงมาเห็นวาในระหวางการทํา
กิจกรรมฯ เสียงดนตรีและการสงตอไมคสามารถชวยใหกิจกรรมสนุกสนานมากย่ิงขึ้น ตลอดจนเห็นวากิจกรรมดังกลาว
มีประโยชนตอการเรียนของนักศึกษา โดยควรนํามาปรับใชในรายวิชาอื่นๆ ดวย ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากันคือ 4.21 

อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการศึกษา “การพัฒนากิจกรรมฝกเสริมการจําคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการ

บริหารทรัพยากรมนุษย” พบวา กิจกรรมฝกเสริมการจําคําศัพทภาษาอังกฤษฯ สามารถชวยใหนักศึกษาจดจํา
คําศัพทภาษาอังกฤษไดดียิ่งขึ้น โดยมีผลสัมฤทธิ์ในการจําคําศัพทของนักเรียนหลังเขารวมกิจกรรมสูงกวากอนเขารวม
กิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ตลอดจนเมื่อสอบถามถึงความพึงพอใจพบวา นักศึกษามีความพึงพอใจ
ตอกิจกรรมฝกเสริมการจําคําศัพทภาษาอังกฤษอยูในระดับมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 ท้ังน้ี นักศึกษาเห็นวา
กิจกรรมดังกลาวทําใหเกิดความตระหนักและเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันหรือการทํางาน 
ตลอดจนการใชเสียงดนตรีและวิธีการสงตอไมคสามารถ ชวยทําใหกิจกรรมทําใหรูสึกสนุกสนานและมีความนาสนใจ
มากย่ิงขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับ Lado (1986, อางถึงใน สันทวดี พางาม, 2549: 3) และ Education Corner (2014: 
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(Online)) ท่ีไดกลาวถึงหลักการเลือกคําศัพทเพ่ือนํามาใชสอนวาควรมีลักษณะเหมาะสมกับชวงวัยผูเรียน โดยเร่ิม
จากระดับความยากงายไมสูงมากนัก แลวคอยพัฒนาพัฒนาขึ้นไป ซึ่งควรเปนการเรียนรูในลักษณะของรูปประโยค
มากกวาคําศัพทโดดๆ โดยเร่ิมจากประโยคสั้นๆ ไปสูประโยคท่ีมีความยาวหรือใชคําศัพทมากย่ิงขึ้น ตลอดจนตองมี
การฝกอยางสม่ําเสมอ โดยใชวิธีการผานเกมสหรือกิจกรรมท่ีผูเรียนรูสึกเกิดความสนุกสนาน 

ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
ควรนํากิจกรรมฝกเสริมการจําคําศัพทภาษาอังกฤษเขามาปรับใชในการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นๆ  

โดยเฉพาะในรายวิชาเอก ซ่ึงหากทุกรายวิชาไดมีการสอดแทรกภาษาองักฤษท่ีเก่ียวของกับเน้ือหาในบทเรียน ก็จะทํา
ใหเปนการชวยผลักดันใหนักศึกษาจําเปนตองใชภาษาองักฤษอยางสม่ําเสมอมากย่ิงขึน้ ตลอดจนทําใหผูสอนไดฝกใช
ภาษาอังกฤษดวยเชนกัน ท้ังนี้ ผูสอนสามารถประยุกตกิจกรรมตางๆ ใหเหมาะสมกับผูเรียนได โดยใหความสําคัญกับ
การเรียนรูอยางสนุกสนาน Play + Learn = Plearn (เพลินสูการพัฒนา) กลาวคือ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู
น้ัน ควรเนนใหนักศึกษาไดเกิดความรูสึกสนุกสนานและมีสวนรวมกับการเรียนรูในแตละคร้ังดวย  
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