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การพัฒนาความสามารถด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีเครือข่ายศัพท์และกลวิธี 
QAR ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค JIGSAW 

THE DEVELOPMENT OF GRADE 7 STUDENTS’ LEXICAL COMPETENCE 
BASED ON LEXICAL NETWORK THEORY AND QAR STRATEGY  

WITH JIGSAW MODEL 
 

ฎาฐิณี  นิวาสประกฤต1ิ   สิทธิพล  อาจอินทร์2 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาความสามารถด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

โดยการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีเครือข่ายศัพท์ภาษาอังกฤษและกลวิธี QAR ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค JIGSAW 
ให้นักเรียนมีความสามารถด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และมีจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 
ขึ้นไป และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีเครือข่ายศัพท์ภาษาอังกฤษและกลวิธี QAR 
ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค JIGSAW ในการพัฒนาความสามารถด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มเป้าหมายเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 จ านวน 30 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รูปแบบการวิจัยเป็นแบบ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจัยประกอบด้วย 3 ประเภท 1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติ ได้แก่ 
แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 9 แผน เวลา 18 ชั่วโมง 2) เครื่องมือที่ใช้
สะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย (1) แบบบันทึกการจัดการเรียนรู้ส าหรับครู (2) แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู 
(3) แบบสัมภาษณ์นักเรียน (4) แบบทดสอบค าศัพท์ท้ายวงจร 3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย (1) แบบวัดความสามารถด้านค าศัพท์ แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30  ข้อ (2) แบบประเมินความ
พึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีเครือข่ายศัพท์และกลวิธี QAR ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค 

JIGSAW จ านวน 20 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ค่าเฉลี่ย (x̅) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการค านวณ                    
ค่าร้อยละ (%) ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

ผลการวิจัย พบว่า 
1) นักเรียนมีคะแนนความสามารถด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษเฉลี่ยเท่ากับ 29.90 คิดเป็นร้อยละ 74.75 และมีจ านวน

นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 73.33 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
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1. นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2. รองศาสตราจารย์ ดร. สาขาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีเครือข่ายศัพท์และกลวิธี QAR ร่วมกับการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือด้วยเทคนิค JIGSAW โดยภาพรวมอยู่ที่ระดับมาก (x̅ = 4.43, S.D. = 0.69)  
ค าส าคัญ: ทฤษฎีเครือข่ายศัพท์ภาษาอังกฤษ, กลวิธี QAR, การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค JIGSAW 
 

ABSTRACT 
The objectives of the present action research were 1) to develop grade 7 students’ lexical 

competence based on Lexical Network Theory and QAR strategy with Jigsaw Model so that the students 
could make a mean achievement score of 70% or better in lexical competence and at least 70% of them 
passed the 70% criterion and 2) to study the students’ satisfaction with learning activities through the 
use of Lexical Network Theory and QAR strategy with Jigsaw Model. The target group consisted of 30 
grade 7 students from Classroom No.1/1, Samliam Municipal School, under the Khon Kaen Municipality, 
Khon Kaen Province, during the first semester of the 2019 academic year. The action research was 
employed for data collection. Research instruments were divided into 3 categories which were 1) 
Operation tools consist of lesson plan by using Lexical Network Theory and QAR strategy with Jigsaw 
Model in 9 units within 18 hours, 2) Reflection tools on Learning Outcomes consisted of the instructional 
record form, the observation form, student interview, and the circuit test and 3) Evaluation of Learning 
Effectiveness Tools consisted of students’ vocabulary test which was multiple choices with 4 choices in 
30 items and 20 questions, 5-level rating scale type of questionnaire for eliciting the students’ opinions 
about learning activities based on Lexical Network Theory and QAR strategy with Jigsaw Model. The 
collected data were analyzed by means of calculating arithmetic mean, standard deviation, and 
percentage. 

The findings were: 
1)  The students made a mean score of 29.90 or 74.75% of the full marks on vocabulary test 

and 22 students or 73.33% of the group passed the 70% passing criterion which is higher than the 
previously prescribed criterion. 

2) The students, as a whole, expressed a “high” level of satisfaction with learning activities based 
on Lexical Network Theory and QAR strategy with Jigsaw Model. However, when each of the five aspects 
was scrutinized separately, it was found that the measurement and evaluation, the teacher, and learning 
activities were ranked as the highest in that order, while the aspect of instructional media ranked the 
lowest among the five. 
Keywords: Lexical Network Theory, QAR strategy, Jigsaw Model 
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ความส าคัญและที่มาของการวิจัย 
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก การมีความสามารถและมีทักษะภาษาอังกฤษก าลัง

เป็นที่ต้องการอย่างกว้างขวางในโลกยุคปัจจุบัน (Chaiphar, 2002 อ้างถึงใน ปราณี ศรีมันตะ , 2557) ) นอกจากนี้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่คนใช้กันมากที่สุดเป็นอันดับสามของโลก อีกทั้งการรู้ภาษาอังกฤษยังช่วยให้เข้าใจวัฒนธรรมของ
ชาติที่แตกต่างกัน และช่วยในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สังคมโลกได้ ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 
“ภาษาที่ใช้ในการท างานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ” หมายความว่าประชาชนพลเมืองใน 10 ประเทศอาเซียนจะต้องใช้
ภาษาอังกฤษกันมากขึ้น นอกเหนือจากภาษาประจ าชาติหรือภาษาประจ าถิ่นของแต่ละชาติแต่ละชุมชน จึงสามารถกล่าวได้
ว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองของชาวอาเซียน (ธรรมธัช บาศรี , 2555) ด้วยเหตุนี้ทุกชาติทุกภาษาจึงบรรจุวิชา
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองรองลงมาจากภาษาประจ าชาติของตนเอง 

กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ได้ก าหนดจ านวนค าศัพท์ที่นักเรียนต้องรู้ คือเมื่อเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต้อง
รู้ศัพท์อยู่ที่ประมาณ 1050-1200 ค า ด้วยการก าหนดปริมาณค าศัพท์ของผู้เรียน แสดงให้เห็นถึงว่าค าศัพท์มีความส าคัญ แต่
ในการเรียนการสอนในปัจจุบัน ผู้สอนหลายคนยังมีความเชื่อว่าไวยากรณ์มีความส าคัญที่สุด จนท าให้ละเลยการสอน
ค าศัพท์ไป  ผู้วิจัยหลายท่านได้อธิบายถึงปัญหาที่ส าคัญในการเรียนภาษาอังกฤษที่เกิดกับผู้เรียนคือ ปัญหาทางด้านค าศัพท์  
การขาดความรู้ในด้านค าศัพท์และไม่มีคลังค าศัพท์ที่มากพอ ท าให้เกิดปัญหาต่อทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน เนื่องจาก
ค าศัพท์มีบทบาทส าคัญต่อทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน (พัณณิตา  แก้วยนต์ประเสริฐ , 2558) นอกจากนี้ Dellar and 
Hocking (อ้างถึงใน Thornbury, 2002) กล่าวว่า “ถ้าเวลาทั้งหมดถูกใช้ในการเรียนไวยากรณ์ทักษะภาษาอังกฤษของ
ผู้เรียนก็ไม่ได้ดีขึ้นมากเท่าไหร่นัก แต่ถ้าความรู้ด้านค าศัพท์มีมากเท่าไหร่พัฒนาการทางภาษาก็จะพัฒนามากที่สุด ไวยากรณ์
ช่วยในการพูดได้น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับความรู้ทางด้านค าศัพท์ที่จะท าให้พูดทุกสิ่งที่อยากพูดได้ทั้งหมด” ค าศัพท์จึงเป็น
หนึ่งในพื้นฐานที่ส าคัญมากในการพัฒนาภาษา การไม่รู้ศัพท์อาจจะท าให้การเรียนรู้ในด้านอื่นๆไม่ส าเร็จ การมีความรู้ด้าน
ค าศัพท์นั้นได้รวมทั้งความรู้พื้นฐาน การแสดงออกถึงความคิดและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพไว้  

โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม สังกัดส านักงานการศึกษาเทศบาล นครขอนแก่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เป็นโรงเรียนที่ได้รับการยอมรับจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) มีห้องเรียนทวิศึกษา และผ่านการประเมินระดับสอง (ระดับดี ) จากแผนการพัฒนาเพื่อยกระดับผลการทดสอบ O-
NET โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม พบว่าคะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมในปี 2559-
2561 ของนักเรียนชั้นป.6 มีระดับคะแนนอยู่ในระดับต่ า คือมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 31.78 จากสภาพปัญหาข้างต้น ผู้วิจัย
เล็งเห็นว่าโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมต้องได้รับการพัฒนา ผู้วิจัยได้คิดหาแนวทางในการพัฒนาความสามารถด้าน
ค าศัพท์ ผู้วิจัยได้คิดหาแนวทางในการพัฒนาความสามารถด้านค าศัพท์ โดยค้นหารูปแบบการสอน วิธีสอน เทคนิคการสอน
ต่างๆ เพื่อมาเพิ่มพูนความสามารถด้านค าศัพท์กับนักเรียนซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่มักจะถูกละเลย จากงานวิจัยของ Bayraktar 
(2011) ศึกษาวิธีการสอนค าศัพท์ให้กับนักเรียนชาวตุรกีที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาการอ่านเพื่อ
ความเข้าใจ โดยเปรียบเทียบระหว่างการสอนโดยการใช้เครือข่ายศัพท์และเทคนิคการให้ค านิยามศัพท์ ผลการวิจัยพบว่า
การที่นักเรียนสามารถระบุความเชื่อมโยงทางความหมายของค าศัพท์ได้นั้น ช่วยให้นักเรียนเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของศัพท์
ที่เรียนในชั้นเรียนและค าศัพท์ในบทเรียนได้ดีขึ้น  อีกทั้งผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลวิธี QAR 
(Question Answer Relationship Strategy) เพ็ญสินี กิจค้า (2560) กล่าวว่า กลวิธี QAR สามารถน ามาปรับใช้ในการ
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สอนค าศัพท์ได้โดยเปลี่ยนจากการตั้งค าถามเกี่ยวกับบทความเป็นการตั้งค าถามเกี่ยวกับค าศัพท์และความหมาย โดยมี
จุดมุ่งหมายให้นักเรียนเชื่อมโยงความรู้ของตนเองโดยเฉพาะความรู้ด้านค าศัพท์ ดังนั้นการน ากลวิธี QAR มาผสมผสานเพื่อ
ช่วยการเรียนรู้ตามทฤษฎีเครือข่ายศัพท์ในการพัฒนาความสามารถด้านค าศัพท์จึงเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างที่เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ และผู้วิจัยได้เลือกการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค JIGSAW มาใช้ผสมผสานการจัดการเรียนรู้
ในครั้งนี้ เนื่องจากเป็นการเรียนแบบร่วมมือที่เน้นการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นักเรียนจะได้ฝึกการ
ท างานเป็นกลุ่ม ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง เปิดใจยอมรับความเห็นของผู้อื่นซึ่งเป็นทักษะส าคัญในการใช้ชีวิต เนื่องจาก
มนุษย์เป็นสัตว์สังคม การเรียนที่รับเฉพาะความรู้นั้นไม่อาจเป็นการเรียนที่สมบูรณ์ได้ จากประโยชน์ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเลือก
การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบทฤษฎีเครือข่ายศัพท์และกลวิธี QAR ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค JIGSAW มา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1) เพื่อพัฒนาความสามารถด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้ตาม
ทฤษฎีเครือข่ายศัพท์ภาษาอังกฤษและกลวิธี QAR ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค JIGSAW ให้นักเรียนมี
ความสามารถด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 และมีจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีเครือข่ายศัพท์ภาษาอังกฤษและกลวิธี 
QAR ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค JIGSAW ในการพัฒนาความสามารถด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. กลุ่มเป้าหมาย 
      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม สังกัดส านักงานการศึกษาเทศบาล นคร

ขอนแก่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จ านวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) 

2. รูปแบบการวิจัย 
                  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ตามแนวคิดของ Kemmis & McTaggart 
(1988, อ้างถึงใน องอาจ นัยพัฒน์, 2553) ทั้งหมด 3 วงจร 4 ขั้นตอน คือ 1)  ขั้นการวางแผน (Planning) 2)  ขั้นการ
ปฏิบัติ (Action) 3) ขั้นสังเกตการณ์ (Observation) 4) ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflection)  

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ชุด คือ  
3.1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติ  ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีเครือข่ายศัพท์และกลวิธี 

QAR ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค JIGSAW จ านวน 9 แผน 18 ชั่วโมง 
3.2) เครื่องมือที่ใช้ในการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ 3.2.1) แบบบันทึกการจัดการเรียนรู้ส าหรับครู 

3.2.2) แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู 3.2.3) แบบสัมภาษณ์นักเรียน 3.2.4) แบบทดสอบค าศัพท์ท้ายวงจร 3 วงจร 
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3.3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ 3.3.1) แบบวัดความสามารถด้าน
ค าศัพท์ แบบปรนัยจ านวน 40 ข้อ  3.3.2) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีเครือข่าย
ศัพท์และกลวิธี QAR ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค JIGSAW จ านวน 20 ข้อ  

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
4.1) อธิบายการด าเนินการวิจัยให้แก่ผู้ช่วยวิจัยทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

และการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีเครือข่ายศัพท์และกลวิธี QAR ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค JIGSAW  
4.2) ปฐมนิเทศนักเรียนกลุ่มเป้าหมายจ านวน 30 คน โดยให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีเครือข่าย

ศัพท์และกลวิธี QAR ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค JIGSAW 
4.3) ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีเครือข่ายศัพท์และกลวิธี QAR 

ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค JIGSAW จ านวน 9 แผน 18 ชั่วโมง 
4.4) ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแผนการจัดการเรียนรู้และเครื่องมือที่สร้างขึ้น จากนั้นน า

ข้อมูลที่ได้จากวงจรที่ 1 มาวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไขเพื่อใช้ในการวิจัยในวงจรต่อไป 
4.5) หลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรู้ตามวงจรปฏิบัติการทั้ง 3 วงจรแล้ว จึงท าการทดสอบวัดระดั บ

ความสามารถของค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนและประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ 
4.6) น าผลที่ได้ไปจากเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปวิเคราะห์ สรุปและอภิปรายผลต่อไป 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

      วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ค่าเฉลี่ย (x̅) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการ 
ค านวณค่าร้อยละ(%) ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

5.1) การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการท าแบบวัดความสามารถด้านค าศัพท์ แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 

ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อโดยใช้ค่าเฉลี่ย (x̅) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการค านวณค่าร้อยละ (%) และ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว ้

5.2) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีเครือข่ายศัพท์และกลวิธี 
QAR ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค JIGSAW จ านวน 20 ข้อ โดยแปลความหมายค่าเฉลี่ยได้ดังนี้  (บุญชม                     
ศรีสะอาด, 2545) 

ค่าเฉลี่ย     หมายถึง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.51 - 5.00  หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.51 - 4.50  หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.51 - 3.50  หมายถึง   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.51 - 2.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00 - 1.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
สรุปผลการวิจัย 
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หลังจากนักเรียนได้รับการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีเครือข่ายศัพท์ภาษาอังกฤษ
และกลวิธี QAR ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค JIGSAW เป็นระยะเวลา 9 แผน 18 ชั่วโมงท าให้ความสามารถ
ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงขึ้นตามล าดับ 

ผลการท าสอบค าศัพท์ท้ายวงจร 
 

ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบท้ายวงจรปฏิบัติการทั้ง 3 วงจร 

วงจรที ่
จ านวน
นักเรียน 

(คน) 

นักเรียนที่ผ่าน
เกณฑ ์

นักเรียนที่ไม่ผ่าน
เกณฑ ์

คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ สูงสุด ต่ าสุด ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ 
1 30 7 23.33 23 76.67 15 3 6.73 4.03 44.86 
2 30 11 36.66 19 63.33 15 5 9.50 3.27 63.33 
3 30 24 80.00 6 20.00 15 10 11.96 1.67 79.73 

 
จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบความสามารถด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษท้ายวงจรปฏิบัติการที่ 1 - 3 นักเรียนได้

คะแนนเฉลี่ย 6.73 คิดเป็นร้อยละ 44.86 คะแนนเฉลี่ย 9.50 คิดเป็นร้อยละ 63.33 และคะแนนเฉลี่ย 11.96 คิดเป็นร้อยละ 
79.73 ตามล าดับ และมีนักเรียนผ่านเกณฑ์จ านวน 7 คนคิดเป็นร้อยละ 23.33 , 11 คนคิดเป็นร้อยละ 36.66, และ 24 คน
คิดเป็นร้อยละ 80.00 ตามล าดับ เห็นได้ว่านักเรียนมีคะแนนสูงขึ้นตามล าดับในแต่ละวงจร และจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 70 ในแต่ละวงจรจ านวนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ผลการพัฒนาความสามารถด้านค าศัพท์โดยการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีเครือข่ายศัพท์และกลวิธี QAR ร่วมกับ
การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค JIGSAW   

 
ตารางที่ 2 ผลการพัฒนาความสามารถด้านค าศัพท์โดยการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีเครือข่ายศัพท์และกลวิธี QAR ร่วมกับ
การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค JIGSAW   

 
จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบความสามารถการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 30 คน มี

คะแนนเต็ม 40 คะแนน พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 29.90 คิดเป็นร้อยละ 74.75 ของคะแนนเต็ม และมีจ านวน
นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 73.33 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  เมื่อพิจารณา
ตามองค์ประกอบของของเพ็ญสินี กิจค้า (2559), Nation (2001) และ Henriksen (1999)   ปรากฏผลดังตารางที่ 3 

นักเรียน
(คน) 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อยละ 

ผลการทดสอบความสามารถ 
ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
(คน) ร้อยละ (คน) ร้อยละ 

30 40 29.90 74.75 22 73.33 8 26.67 
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ตารางที่ 3 ผลคะแนนการทดสอบวัดความสามารถด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษตามองค์ประกอบของ เพ็ญสินี กิจค้า (2559), 
Nation (2001) และ Henriksen (1999)    

ความสามารถด้านค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ 

คะแนน 
S.D. 

ร้อยละของคะแนน
เฉลี่ย 

จ านวนนักเรียนที่ผ่าน
เกณฑ์ 

เต็ม เฉลี่ย 
จ านวน 
(30 คน) 

ร้อยละ 

1. การรู้ศัพท์ (Lexical knowledge) 
1.1 รู้ความหมาย 10 9.03 1.29 90.30 27 90.00 
1.2 รู้ประเภทของค า 10 5.3 1.73 53.00 5 16.66 
2. การใช้ศัพท์เพื่อรับสารและส่งสาร (Receptive to Productive Use Ability) 
2.1 การอ่าน 10 7.13 1.73 71.30 18 60.00 
2.2 การเขียน 10 7.60 1.20 76.00 27 90.00 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยจากการวัดความสามารถด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษทั้ง 4 

องค์ประกอบพบว่า ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ การรู้ความหมาย คิดเป็นร้อยละ 90.30 รองลงมาคือ การเขียน คิด
เป็นร้อยละ 76.00 และองค์ประกอบที่มีร้อยละของคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด คือการรู้ประเภทของค าคิดเป็นร้อยละ 53.00 
ตามล าดับ ซึ่งสามารถแสดงเป็นแผนภูมิผลคะแนนการทดสอบวัดความสามารถด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษตามองค์ประกอบ
ของเพ็ญสินี กิจค้า (2559), Nation (2001) และ Henriksen (1999) 
 ผลการศึกษาความพึงพอใจโดยการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีเครือข่ายศัพท์และกลวิธี QAR ร่วมกับการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิค JIGSAW 
 
ตารางที่ 4 ผลการศึกษาศึกษาความพึงพอใจโดยการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีเครือข่ายศัพท์และกลวิธี  QAR ร่วมกับการ
เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค JIGSAW  

ข้อ ประเด็นการวัดความพึงพอใจ 
ผลการประเมิน แปลผลการ

ประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. 

ด้านครูผู้สอน 
1. ครูสอนเข้าใจ ออกเสียงชัดเจน ไม่สับสน 4.06 0.83 มาก 

2. ครูมีความตั้งใจในการสอน 4.73 0.44 มากที่สุด 

3. ครูมีความอดทนต่อนักเรียนที่หลากหลาย 4.70 0.59 มากที่สุด 

4. 
ครูมีความเป็นมิตร อารมณ์ดี ย้ิมง่าย ให้ความช่วยเหลือ 
นักเรียน และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 

4.76 0.49 มากที่สุด 

รวม 4.56 0.58 มากที่สุด 
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ข้อ ประเด็นการวัดความพึงพอใจ 
ผลการประเมิน แปลผลการ

ประเมิน ค่าเฉลี่ย S.D. 

ด้านเนื้อหา 

5. เนื้อหาเรียงจากง่ายไปยาก ไม่สบสนและเข้าใจง่าย 4.50 0.68 มาก 

6. เนื้อหาสาระที่ครูสอนสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 4.26 0.76 มาก 

7. เนื้อหาน่าสนใจ เหมาะกับวัยของนักเรียน 4.43 0.85 มาก 

8. เนื้อหาไม่มากเกินไปในการเรียนแต่ละคาบ 4.26 0.69 มาก 

รวม 4.36 0.74 มาก 

ด้านการจัดการเรียนรู้ 

9. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ไม่เครียด เรียนสนุก น่าสนใจ 4.56 0.62 มากที่สุด 

10. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ช่วยในการจ าค าศัพท์ 4.46 0.68 มาก 

11. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ช่วยในการคิดเชื่อมโยง  4.26 0.82 มาก 

12. กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ช่วยในการท างานเป็นกลุ่ม 4.43 0.72 มาก 

รวม 4.42 0.71 มาก 

ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน 

13. สื่อการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 4.36 0.76 มาก 

14. ใบกิจกรรมมีความน่าสนใจซึ่งช่วยในการจดจ าค าศัพท์ 4.46 0.68 มาก 
15. ครูใช้สื่อเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ช่วยดึงดูดความสนใจ 3.96 0.96 มาก 
16. ในห้องเรียนมีสิ่งอ านวยความสะดวกเหมาะสมต่อการเรียนรู้ 4.13 0.81 มาก 

รวม 4.22 0.80 มาก 
ด้านการวัดและประเมินผล 
17. ครูมีการประเมินผลนักเรียนด้วยการใช้แบบทดสอบ 4.60 0.56 มากที่สุด 

18. 
ครูแจ้งนักเรียนล่วงหน้าเมื่อมีการทดสอบ และอธิบายเกณฑ์การให้
คะแนนต่อนักเรียนทราบ 

4.50 0.82 มาก 

19. ครูประเมินผลด้วยความยุติธรรม 4.56 0.62 มากที่สุด 

20. ครูแจ้งผลคะแนนหลังสอบเสร็จทุกครั้ง 4.70 0.51 มากที่สุด 

รวม 4.59 0.62 มากที่สุด 

รวมทุกด้าน 4.43 0.69 มาก 

 
จากตารางที่ 4 พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีเครือข่ายศัพท์และกลวิธี QAR 

ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค JIGSAW โดยภาพรวมอยู่ท่ีระดับมาก (x̅ = 4.43, S.D. = 0.69) 



 

 48 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรก คือ ด้านวัดและประเมินผลอยู่ในระดับมาก

ที่สุด   (x̅ = 4.59, S.D. = 0.69) รองลงมาคือด้านครูผู้สอนอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.56, S.D. = 0.58) ด้านการจัดการ

เรียนรู้อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.42, S.D. = 0.71) ตามล าดับและด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านการใช้สื่อการเรียนการ

สอน (x̅ = 4.22, S.D. = 0.80) 
 

สรุปผลการวิจัย 
1) นักเรียนมีความสามารถด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 29.90 คิดเป็นร้อยละ 74.75 และมี

นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 73.33 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีเครือข่ายศัพท์และกลวิธี QAR ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค JIGSAW 
อย่างต่อเนื่องตามแผนการจัดการเรียนรู้จ านวนทั้งหมด 9 แผน รวม 18 ชั่วโมง ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่
ช่วยพัฒนาความสามารถด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ หาวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษได้จากการตอบค าถามและการ
สร้างเครือข่ายศัพท์จากประสบการณ์เก่าและใหม่ โดยเมื่อพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบความสามารถด้าน
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษทั้งด้านการรู้ศัพท์และการใช้ศัพท์เพื่อรับสารและส่งสารพบว่า ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือการรู้ศัพท์
ด้านความหมาย มีคะแนนเฉลี่ย 9.03 คิดเป็นร้อยละ 93.00 รองลงมาคือการใช้ศัพท์เพื่อรับสารและส่งสารด้านการเขียน
คะแนนเฉลี่ย 7.60 คิดเป็นร้อยละ 76.00 การใช้ศัพท์เพื่อรับสารและส่งสารด้านการอ่านมีคะแนนเฉลี่ย 7.13 คิดเป็นร้อยละ 
71.30 และองค์ประกอบที่มีร้อยละของคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุดคือการรู้ศัพท์ด้านประเภทของค ามีคะแนนเฉลี่ย 5.30 คิดเป็น
ร้อยละ 53.00 ตามล าดับ 

2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีเครือข่ายศัพท์และกลวิธี QAR ร่วมกับการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือด้วยเทคนิค JIGSAW โดยภาพรวมอยู่ที่ระดับมาก (x̅ = 4.43, S.D. = 0.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรก คือ ด้านวัดและประเมินผลอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.59, S.D. = 0.69) รองลงมาคือด้าน

ครูผู้สอนอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.56, S.D. = 0.58) ด้านการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.42, S.D. = 0.71) 

ตามล าดับและด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดคือด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน (x̅ = 4.22, S.D. = 0.80) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

การการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีเครือข่ายศัพท์ (Lexical Network Theory: LNT) และกลวิธี QAR ร่วมกับการ
เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค JIGSAW ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ท าให้นักเรียนเกิดจินตนาการและสร้างเครือข่ายศัพท์ได้ ซึ่ง
เป็นการกระตุ้นการเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์เดิม โดยผู้วิจัยเป็นผู้สนับสนุนข้อมูลและใช้ค าถามทั้งจากเพื่อนในกลุ่ม
และครูผู้สอนเพื่อให้นักเรียนเกิดการเชื่อมโยงแหล่งข้อมูล เข้าใจและเกิดกระบวนการคิด การใช้เหตุผลในการอ้างอิงข้อมูล
ต่างๆ เพื่อเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยผู้วิจัยเน้นการสอนเพื่อพัฒนาการทักษะการคิดเชื่อมโยงความรู้เก่าและใหม่
มากกว่าการถ่ายทอดข้อมูล นักเรียนจึงมีส่วนร่วมมากในการจัดการเรียนรู้เช่น การท างานเป็นกลุ่ม การน าเสนอหน้าชั้น
เรียน การตอบปัญหา การคิดค้นวิธีการสร้างเครือข่ายศัพท์ นักเรียน มีความรับผิดชอบและมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งซึ่งเป็น
สาเหตุให้การจ าศัพท์อยู่ได้คงทนและสามารถแก้ไขวิธีการเรียนรู้ได้จากการแนะน าของครูและเพื่อนร่วมชั้นเมื่อเข้าใจ
คลาดเคลื่อน ท าให้ระหว่างท ากิจกรรมนักเรียนมีความผ่อนคลายและพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ โดยการจัดการเรียนรู้
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ตามทฤษฎีเครือข่ายศัพท์ภาษาอังกฤษและกลวิธี QAR ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค JIGSAW ทั้งหมด 9 แผน 
รวม 18 ชั่วโมง ซึ่งเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดใช้ร่วมกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการจึงท าให้ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยสังเกต
นักเรียนและท าการสะท้อนผลการปฏิบัติอยู่ ตลอดเวลา ท าให้ได้แก้ปัญหาหรือแก้ไขข้อบกพร่องได้ง่ายยิ่งขึ้น เช่น จาก
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 พบปัญหาที่ส าคัญคือนักเรียนใช้เวลามากเกินไปในการจัดกลุ่ม ผู้วิจัยใจดีเกินไปจึงท าให้ห้องเรียน
วุ่นวาย จึงท าการแก้ไข ปรับเปลี่ยนและพัฒนาในแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 คือ ในการจัดกลุ่มจะให้นักเรียนนับเลข 1 -5 
เล่นเกมส์เข้ากลุ่มไวได้รางวัล และกล่าวตักเตือนนักเรียนบ้างเป็นระยะ จากนั้นได้พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องการวงจรที่ 2 และ 
3 ตามล าดับ จากการน าหลักวิจัยเชิงปฏิบัติการมาใช้ในการจัดกิจกรรมพบว่า นักเรียนมีความกระตือรือร้น สนุกและเพลิน
เพลินในการเรียน บรรยากาศผ่อนคลาย และนักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเหม็น และแลกเปลี่ยนปัญหาหรือข้อสงสัยต่างๆ 
เมื่อท าแบบทดสอบวัดความสามารถด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ พบว่า คะแนนนักเรียนมีความสามารถด้านค าศัพท์
ภาษาอังกฤษคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 29.90 คิดเป็นร้อยละ 74.75 และมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 
73.33 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 (1) การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีเครือข่ายศัพท์ภาษาอังกฤษและกลวิธี QAR ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิค JIGSAW ผู้วิจัยควรแบ่งการตอบค าถาม การสร้างเครือข่ายศัพท์ การน าเสนอหน้าชั้นเรียน การมอบรางวัลและ
การศึกษาด้วยตนเองให้ชัดเจน ไม่ควรเร่งท าทุกกิจกรรมใน 1 ชั่วโมงและควรให้โอกาสนักเรียนในการตอบค าถาม เนื่องจาก
แต่ละชั่วโมงมีกิจกรรมสอดแทรกมาก นักเรียนอาจจะสับสนได้ง่ายและอาจท าให้การจัดกิจกรรมไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 
 (2) การจัดกิจกรรมการเรียนการเรียนรู้ด้วยเทคนิค JIGSAW มักเกิดความวุ่นวายและส่วนใหญ่จะใช้ระยะ
เวลานาน ผู้วิจัยจึงควรก าหนดและปรับเวลาให้มีความยืดหยุ่นในการท ากิจกรรมต่างๆ และอาจแก้ปัญหาโดยการให้ท า
กิจกรรมนอกเวลาเรียนเช่น มีการบ้านหรือนัดเพิ่มพิเศษหลังเลิกเรียน เพื่อให้นักเรียนมีเวลาในการสืบค้นข้อมูล และ
อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างเต็มที่ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 (1) ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษในทักษะด้านอื่นๆ อีกด้วย เช่น ทักษะ
การฟัง ทักษะการพูด ทักษะการเขียนเป็นเรียงความ เป็นต้น เนื่องจากภาษาอังกฤษควรพัฒนาให้ครบทั้ง 4 ด้านไปด้วยกัน 
 (2) ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อโดยน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีเครือข่ายศัพท์ภาษาอังกฤษและกลวิธี 
QAR ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค JIGSAW นี้ไปพัฒนาความสามารถด้านค าศัพท์ประเภทการรู้ในด้านหน้าที่
ของค า โดยอาจเพิ่มเติมการสอนในส่วนของ Prefixes และ Suffixes เป็นต้น เนื่องจากการจ าศัพท์จาก Prefixes และ 
Suffixes ช่วยให้แยกหน้าที่ของค าได้ดี ใช้เวลาอันสั้นและมีประสิทธิภาพ 
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