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Abstract 
 

The purposes of this research were to study the English vocabulary learning strategies of Naval 
Rating Students of Royal Thai Navy and to compare the difference of English vocabulary strategies of Naval 
Rating Students classified by the student’s achievement into high and low achievement groups. The sample 
group consisted of 265 Naval Rating Students studied in the second year in Royal Thai Navy in academic year 
2016. The instrument used in gathering data was questionnaire. The data statistically analyzed by percentage, 
means, standard deviation, and t-test for independent sample. 

The results revealed that Naval Rating Students of Royal Thai Navy used all strategies for English 
vocabulary learning strategy was at medium level. The determination strategies and social strategies were 
used the most while metacognitive strategies, memory strategies, and cognitive strategies were used less than 
the first 2 strategies respectively. 

When comparing high and low achievement group, it was shown that the students in high 
achievement group used metacognitive strategies the most while students in low achievement group used 
social strategies the most. It was shown that Naval Rating Students of Royal Thai Navy who had different 
English vocabulary learning abilities statistically significant used different English vocabulary learning strategies 
at .05 level except social strategies which the result was shown the using of strategies among 2 groups of 
students were statistically insignificant difference. 
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บทคัดยอ 

 

การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษากลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนจาทหารเรือ  และ
เปรียบเทียบความแตกตางในการใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนจาทหารเรือ จําแนกตามความสามารถในการ
เรียนรูภาษาอังกฤษ  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนจาทหารเรือช้ันปท่ี 2 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนจาทหารเรือ  
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามกลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ  
คาเฉลี่ย  และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ  ใชสถิติ t-test แบบกลุมตัวอยางท่ีเปนอิสระแกกัน เพ่ือทดสอบความแตกตาง
ระหวางคาเฉลี่ย ผลการวิจัยพบวา  

1) นักเรียนจาทหารเรือ ใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษในภาพรวม อยูในระดับปานกลางทุกกลวิธีโดยใช
กลวิธีมากท่ีสุดเทากัน 2 กลวิธี ไดแก กลวิธีนําไปสูความสําเร็จ และ กลวิธีทางสังคม รองลงมาไดแก กลวิธีดานอภิปญญา กลวิธีการ
จดจํา และ กลวิธีดานสติปญญา ตามลําดับ 

2) ผลการเปรียบเทียบการใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ จําแนกตามระดับความสามารถในการเรียนรูคําศัพท
ภาษาอังกฤษ พบวานักเรียนจาทหารเรือกลุมเกง ใชกลวิธีดานอภิปญญามากท่ีสุด นักเรียนจาทหารเรือกลุมออน ใชกลวิธีทางสังคมมาก
ท่ีสุด นักเรียนจาทหารเรือท่ีมีระดับความสามารถในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษแตกตางกัน มีการใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพท
ภาษาอังกฤษทุกดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ยกเวนกลวิธีทางสังคมแตกตางกันอยาง ไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ 
 

คําสําคัญ :  กลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ, นักเรียนจาทหารเรือ 



ความสําคัญและความเปนมาของปญหา 
ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศท่ีนิยมใชกัน

อยางแพรหลายมากท่ีสุด เน่ืองจากเปนภาษากลางท่ีใชสื่อ
ความหมายไปเกือบท่ัวโลก ท้ังในฐานะท่ีเปนเครื่องมือท่ีจะ
เขา ถึงแหลง วิทยาการตางๆ และคนควาความรู ใหมๆ                 
ซึ่งปจจุบันมีคนท่ัวโลกใชภาษาอังกฤษเปนหลักในการสื่อสาร
ถึงจํานวน 2,000 ลานคน หรือ 1 ใน 3 ของประชากรของโลก 
ดังน้ันจึงเปนความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะสงเสริมใหประชากรไทย 
ไดเรียนรูภาษาอังกฤษในระดับท่ีจะสื่อสารไดเปนเครื่องมือ         
ในการแสวงหาความรูและการประกอบอาชีพ ตลอดจน          
การเจรจาตอรองสําหรับการแขงขันดานเศรษฐกิจ และสังคม
ในเวทีสากล (สถาบันภาษาอังกฤษ, ออนไลน, 2555) ซึ่งใน
ปจจุบันน้ี ภาษาอังกฤษมีบทบาทในชีวิตประจําวันในหลายๆ 
ดาน เชน ใชภาษาเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร การ
แสวงหาความรู และการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน ชวยใหผูเรียน
มีความเขาใจ และตระหนักในความแตกตางเก่ียวกับวิถีชีวิต 
และวัฒนธรรม และยังชวยใหผู เรียนสามารถใชภาษา                 
ในการศึกษาคนควาหาความรู ไดกวางขวางข้ึน ดัง น้ันจึง
จํา เปนตองพัฒนาความสามารถของผู เ รี ยนในการใช
ภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองตามหลักภาษา  และสถานการณ 
เขาใจวัฒนธรรมของเจาของภาษา และสามารถถายทอดได
อยางมีประสิทธิภาพ การประสบความสําเร็จในการเรียนรู
ภ าษ าต า งป ร ะ เทศ น้ั น  ส ว นห น่ึ ง ข้ึ นอ ยู กั บ ลั ก ษณ ะ                      
การเรียนรู (learning styles) และกลวิธีการเรียนรู (learning 
strategies) ซึ่งนับวามีความสําคัญมากตอสัมฤทธ์ิผลในการ
เรียนรู และถือวาเปนองคประกอบท่ีสําคัญในการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษโดยเปาหมายท่ีสําคัญในการจัดการศึกษา 
คือการพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูดวยตนเอง และการท่ี
ผูเรียนจะบรรลุเปาหมายในการเรียนรู ผูเรียนตองมีกลยุทธ
การเรียนรู ท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพเปนของตนเอง            
จึงจะประสบผลสําเร็จในการเรียนไดเปนอยางดี (ธีราภรณ 
พลายเล็ก, 2555, หนา 1) อีกท้ังความสามารถในการใช
องคประกอบของภาษา 3 ประการ ซึ่งประกอบดวย 1. เสียง               
2. คําศัพท และ 3. โครงสรางไวยากรณ มีสวนชวยใหผูเรียน
สามารถเขาใจในสิ่งท่ีผูอ่ืนสื่อสาร และ สามารถสื่อสารกับผูอ่ืน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ (Stevick, 2012) โดยทําใหเกิด
ประสิทธิภาพในการสื่อสารยิ่งข้ึนหากผูเรียนมีความรูเก่ียวกับ
คําศัพท ทําใหสามารถนําคําศัพทมาสรางเปนหนวยทางภาษา
ท่ีใหญข้ึน เชน วลี ประโยค และความเรียงได (Ghadessey &  
Yanjie, 2001) และคําศัพทมีความสําคัญมากในการสื่อสาร 
และ การเรียนภาษาของมนุษย อีกท้ังยังมีบทบาทท่ีจําเปน           
ในกระบวนการเรียนรูภาษาท่ีสอง  ซึ่งความเช่ียวชาญในเรื่อง 
 

 
คําศัพทไมเพียงแตเกิดข้ึนในช้ันเรียนเทาน้ัน แตตองสามารถ
เกิดข้ึนสะสมเพ่ิมพูนไดตลอดชีวิต  ถาผูเรียนภาษาท่ีสอง              
ไมสามารถฟนฝาอุปสรรคในการเรียนรูคําศัพท จะทําใหเกิด
ขอจํากัดในการเรียนทักษะทางภาษาได (ถิรวัฒน ตันทนิส, 
2555, หนา 1) นอกจากน้ี ลอเฟอร (Laufer, 1998) ยังได
กลาวไวเชนกันวา  ผูเรียนจะตองมีความรูดานคําศัพทใหมาก 
และตองรูคําศัพทนอกเหนือไปจากในหองเรียนดวย เพราะ
ก า ร ท่ี มี ค ว า ม รู คํ า ศั พ ท ร อ บ ตั ว น้ั น  มี ป ร ะ โ ย ชน ต อ                     
ทุกทักษะ ท้ังการฟง การพูด การอาน และการเ ขียน                  
ซึ่งคําศัพทน้ันมีจํานวนคอนขางมาก และหลากหลาย เชน 
คําศัพทท่ีใชในชีวิตประจําวัน คําศัพททางวิชาการ เปนตน             
จึงเปนการยากท่ีผูเรียนจะสามารถจดจําไดท้ังหมด ดังน้ัน
ครูผูสอนจึงควรคิดหาวิธีการเพ่ือนํามาพัฒนาความรูคําศัพท
ใหกับผูเรียนตลอดเวลา (กรกนก ภูฉํ่า, 2555, หนา 3)              
 จากความสําคัญของการเรียนรูคําศัพทดังกลาว
ขางตน จะเห็นไดวา กลวิธีการเรียนรูคําศัพทนับวาเปนสิ่ง
สําคัญของการเรียนรูคําศัพท เพราะกลวิธีการเรียนรูคําศัพท
เปรียบ เสมือน เปน เครื่ อ งมือ ท่ีส ง เสริมช วย ให ผู เ รี ยน                                   
เกิดความเขาใจ  อีกท้ังสามารถเรียนรูคําศัพทไดดวยตนเอง 
กําหนดทิศทางในการเรียนรูได ชวยใหการเรียนงายข้ึน                            
รวดเร็วข้ึน  และรูสึกมั่นใจในการเรียนมากข้ึน สามารถเรียน
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน (Oxford, R. L. and D. 
Crookall. 1989.) สวนบริติช เคานซิล (British Council, 
online, 2007) ยังมีแนวคิดสนับสนุนวากลวิธีการเรียนรู
คําศัพทชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูคําศัพทดวยตนเอง ซึ่งถา
ผูเรียนมีกลวิธีในการเรียนรู ก็จะทําใหมีอิสระในการใชภาษา
มากข้ึน และสามารถสื่อสารไดอยางกวางขวาง ไมจํากัด
เฉพาะท่ีครูกําหนด  หรือเฉพาะในรายวิชาท่ีเรียน  ซึ่งในการ
เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศน้ัน ผูสอนตอง
สงเสริมใหผูเรียนพยายามเรียนรูคําศัพทนอกหองเรียนให           
มากท่ีสุด  เน่ืองจากการเรียนภาษาตางประเทศมีขอจํากัด          
ในการใชภาษานอกหองเรียน ซึ่งครูผูสอนจึงตองสงเสริมให
นักเรียนใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทเพ่ือท่ีจะใชภาษาไดเอง 
และสื่อสารไดตามสถานการณจริงมากข้ึน ดังน้ันการใชกลวิธี
การเรียนรูคําศัพทท่ีหลากหลายเปนการชวยใหผูเรียนเขาใจ
ความหมายและจดจําคําศัพทได จึงเปนแนวทางในการ
สงเสริมการเรียนรูคําศัพทของผูเรียน ใหเกิดความเขาใจมาก
ยิ่งข้ึน  
 ในการศึกษากลวิธีการเรียนรูคําศัพท น้ัน ผู วิจัย
พบวา ไดมีนักวิจัยและนักการศึกษาหลายทานไดจําแนก
ประเภทของกลวิธีการเรียนรูคําศัพทท่ีแตกตางกันออกไป เชน 
ลอสันและฮอกเบน (Lawson & Hogben, 1996) ไดแบง



ประเภทกลวิธีการเรียนรูคําศัพทออกเปน 4 ประเภท ไดแก 
การทําซ้ํา การวิเคราะหรูปคํา การลงขอสรุปแบบงายๆ และ
การลงขอสรุปแบบซับซอน สวน เนช่ัน (Nation, 2005) ได
แบงประเภทของกลวิธีการเรียนรูคําศัพทออกเปน 3 ประเภท 
ไดแก การวางแผนเลือกจุดสําคัญของคําศัพท แหลงท่ีมา และ 
กระบวนการสรางคลังความรู เปนตน  
 นอกจากน้ีการแบงประเภทกลวิธีการเรียนรูคําศัพท
ตามแนวคิดของ ชมิตต (Schmitt, 2007) ก็เปนรูปแบบ              
ท่ีนาสนใจ และ ไดรับการยอมรับกันอยางกวางขวาง โดย             
ชมิตต ไดศึกษาคนควา พัฒนา และทําการวิจัยเก่ียวกับเรื่อง
กลวิธีการเรียนรูคําศัพทจนเปนท่ียอมรับ และ ไดรับความนิยม
ยึดเปนตนแบบอยางแพรหลาย และ ไดพัฒนาประเภทกลวิธี
การ เรียนรู คํ าศัพทบนพ้ืนฐานแนวคิดของ  อ็อซฟอรด                 
โดยสามารถแบงประเภทกลวิธีการเรียนรูคําศัพทออกเปน           
2 กลวิธีหลัก และ 4 กลวิธีรอง  ไดแก 1 กลวิธีสําหรับคนหา
ความหมายของคําใหม โดยเปนคํา ท่ีไม เคยพบมากอน 
ประกอบดวย กลวิธีนําไปสูความสําเร็จ (Determination 
Strategies) และกลวิธีทางสังคม (Social Strategies)               
2 กลวิธีสําหรับรวบรวมคํา โดยเปนคําท่ีเคยเจอมากอนหรือ
เคยเรียนรูมาแลว ประกอบดวย กลวิธีทางสังคม (Social 
Strategies) กลวิธีการจดจํา (Memory Strategies) กลวิธี
ดานสติปญญา (Cognitive Strategies) และกลวิธีดาน            
อภิปญญา (Metacognitive Strategies)  ซึ่งจะเห็นไดวา 
เปนการจัดแยกประเภทท่ีมีความครอบคลุมตามในทุกประเด็น
การใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทท่ีสุด เมื่อเปรียบเทียบกับการ
แบงประเภทของนักการศึกษาอ่ืนขางตน 
 การเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษเปนสวนหน่ึงของ
การเรียนการสอนของ หลักสูตรนักเรียนจา โดยบรรจุ
เน้ือหาวิชาภาษาอังกฤษ 1 ภาษาอังกฤษ 2 ภาษาอังกฤษ 3 
และภาษาอังกฤษ 4 ในโครงสรางหลักสูตรนักเรียนจา 
พุทธศักราช 2556 ในหมวดวิชาสามัญท่ัวไป กําหนดให
นักเรียนจาไดศึกษา ในภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
ภาคการศึกษาท่ี 3 และ ภาคการศึกษาท่ี 4 ตามลําดับ ท้ังน้ี
เพ่ือใหนักเรียนจาทหารเรือมีความรู ความเขาใจในเน้ือหาวิชา
ท่ีกําหนด  และสามารถปฏิบัติงานตามสายงานเมื่อบรรจุเขา
รับราชการตํ าแหนงนายทหาร ช้ันประทวน ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม  ประกอบกับเพ่ือใหเกิดความ
สอดคลองกับความตองการของการปฏิบัติงานในสังคม
ปจจุบัน  และเพ่ิมพูนความสามารถของบุคลากรท่ีสามารถรับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมในปจจุบันท่ีเปลี่ยนแปลงไป             
แตจากขอมูลของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ (กรมยุทธศึกษา
ทหารเรือ, ออนไลน, 2559) ในปการศึกษา 2558 พบวา             
ผลการสอบความรูในวิชาภาษาอังกฤษ 1 ภาษาอังกฤษ 2 
และภาษาอังกฤษ 3 ในภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

และภาคการศึกษาท่ี 3 ตามลําดับของนักเรียนจาทหารเรือ          
ในภาพรวมอยูในระดับต่ํา  อีกท้ังยังมีความสอดคลองกับผล
กา รทดสอบ ทักษะ ภาษา อั งกฤษ  ALCPT ( American 
Language Course Placement Test) ของกําลังพล
กองทัพเรือ อยูระดับต่ํากวาเกณฑมาตรฐานท่ี กองทัพเรือ
กําหนด โดยใหขาราชการช้ันยศสัญญาบัตรตองมีระดับเกณฑ
ผาน 80 คะแนน และขาราชการช้ันยศประทวนมีระดับเกณฑ
ผาน 70 คะแนน ตั้งแตเดือนตุลาคม พุทธศักราช 2552 เปน
ตนมา ผลทดสอบภาษาอังกฤษของขาราชการท่ีจะไปศึกษา 
อบรม และปฏิบัติภารกิจสําคัญ ณ ตางประเทศ พบวามีผูสอบ
ผานเกณฑมาตรฐานท่ีกองทัพเรือกําหนดในการสอบทักษะ
ภาษาอังกฤษ ALCPT ในระดับสัญญาบัตรมีผูท่ีสอบผานระดับ 
80 คะแนน คิดเปน 10 เปอรเซ็นต และ นายทหารประทวน 
มีผูสอบผานระดับ 70 คะแนน คิดเปน 5 เปอรเซ็นต ของ
กําลังพลท้ังหมด  ซึ่งผลกระทบดังกลาวจะมีตอประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติหนาท่ีหลายประการ เชน การเปนผูแทน
กองทัพเรือในการประชุม ตอรองกับตางประเทศ  การเขารวม
ฝกผสมตางๆ กับกองกําลังมิตรประเทศ โดยไมสามารถ
แสดงออกหรือทําหนาท่ีไดอยางสมบรูณ ท้ังๆ ท่ีมีความรู 
ความสามารถในสายงานอาชีพเปนอยางดี แตไมสามารถ
สื่อสาร ถายทอดสิ่งเหลาน้ันผานการใชทักษะภาษาอังกฤษได
ดีเทาท่ีควร (กรมยุทธศึกษาทหารเรือ, ฝายวิชาการ, 2557) 
ภายหลังจากการประชุมผูบัญชาการทหารเรืออาเซียนครั้งท่ี 2 
เมื่อปพุทธศักราช 2546 พลเรือเอกทวีศักดิ์ โสมาภา เมื่อครั้ง
ดํารงตําแหนงผูบัญชาการทหารเรือ ไดตั้งขอสังเกตวาบุคลากร
ของกองทัพเรือ  มีปญหาสําคัญในระหวางการทํางานรวมกับ
หนวยงานตางประเทศ ไมวาจะเปนเรื่องของการประชุม 
สัมมนา การฝกตางๆ รวมไปถึงการปฏิบัติงาน ท้ังๆ ท่ีขีด
ความสามารถของนายทหารเรือไทย ก็มิไดยิ่งหยอนไปกวา                   
กําลังพลของประเทศตางๆ แมแตนอย และเมื่อมองใหลึกลง
ไปในประเด็นปญหาดังกลาว  ก็พบวาตนเหตุสําคัญของปญหา
คือ ขอจํากัดเรื่องการสื่อสาร  เมื่อกําลังพลของเราไมสามารถ
ตดิตอสื่อสารไดอยางราบรื่นเสียแลว  โอกาสท่ีการปฏิบัติงาน
ตางๆ จะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพก็ยิ่งนอยลงไปอีก จึงสั่ง
การใหหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณาแนวทางในการพัฒนา
เพ่ือแกปญหาดังกลาว จนในท่ีสุดคําตอบท่ีไดรับคือ จะตองมี
การพัฒนาขีดความสามารถดานภาษาอังกฤษใหกับกําลังพล
ของกองทัพเรืออยางจริงจัง และ ตอเน่ือง 
 จากปญหาดานการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของ
กําลังพลกองทัพเรือดังกลาวขางตน โรงเรียนการขนสง
ทหารเรือ เปนโรงเรียนจา สังกัดกองทัพเรืออีกแหงหน่ึงท่ี
ประสบปญหาดังกลาว ซึ่งปญหาท่ีพบคือ ในปการศึกษา 
2559 นักเรียนจาทหารเรือเหลาทหารขนสง  ช้ันปท่ี 2 สังกัด
โรงเรียนการขนสงทหารเรือ มีผลการสอบวัดระดับทักษะ



ภาษาอังกฤษต่ํากวามาตรฐานท่ีกองทัพเรือกําหนด กลาวคือ 
มีผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ  ของนักเรียนจาทหารเรือ
ช้ันปท่ี 2 พบวามีผูสอบไดระดับคะแนน 40 จากคะแนนเต็ม 
100 คะแนน เพียง 1 คน จากนักเรียนจํานวนท้ังหมด 48 คน 
คิดจํานวนนักเรียนสอบผานเฉลี่ย รอยละ 2.08  ซึ่งต่ํากวา
เกณฑท่ีกําหนดเกณฑผานดังน้ี ระดับคะแนนรอยละ 40 และ
จํานวนรอยละ 10 ของนักเรียนท้ังหมด (กองประกันคุณภาพ
การศึกษา, กรมยุทธศึกษาทหารเรือ, 2558) แสดงใหเห็นวา
ผูเรียนไมประสบความสําเร็จในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
เทาท่ีควร ปญหาท่ีพบคือนักเรียนสวนใหญยังไมรูจักใชกลวิธี
ในการเรียนรูคําศัพท ทําใหรูคําศัพทในจํานวนนอยและสงผล
ให ทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษไมดี
เทาท่ีควร ทําใหนักเรียนไมสามารถสื่อสารได โดยเฉพาะการ
เรียนรูภาษาอังกฤษท่ีเปนภาษาตางประเทศน้ัน ตองรูจักการ
ใชกลวิธีในการเรียนรูคําศัพทเพ่ือชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรู
คําศัพทได และ ใชภาษาสื่อสารไดตามสถานการณจริง สงผล
ใหผูเรียนขาดความเช่ือมั่นในตนเองไมกลาแสดงออกระหวาง 
ท่ีมีกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งสังเกตไดจากพฤติกรรมการ
เรียนของผู เรียน ซึ่งสงผลใหผลการสอบวัดระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษต่ํากวาเกณฑท่ีกองทัพเรือกําหนด 
 จะเห็นได ว า เมื่ อ นักเรี ยนจ าทหาร เรือสํ า เร็ จ
การศึกษาแลวอาจสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานในอนาคตได  
กองทัพเรือ และโรงเรียนจาทหารเรือไดเล็งเห็นความสําคัญท้ัง
การบรรจุในเน้ือหารายวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 1 2 3 
และ 4 ไวในโครงสรางหลักสูตร โดยถือวาการเรียนรูคําศัพท
เปนสวนหน่ึงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ อีกท้ังยังได
อนุมัติโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของขาราชการ
กองทัพเรือระยะสั้น 5 ป ตั้งแตปงบประมาณ 2554 – 2558  
อีกท้ังเปนการพัฒนาความรูและทักษะภาษาอังกฤษของ
นักเรียนทหารในสถานศึกษาตางๆ ของกองทัพเรือในภาพรวม
ใหเพ่ิมข้ึนสูเกณฑมาตรฐานในอนาคต  
 การศึกษากลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของ
นักเรียนจาทหารเรือช้ันปท่ี 2 ในภาคการศึกษาท่ี 2 ป
การศึกษา 2559 น้ี เปนสิ่งหน่ึงท่ีมีความสําคัญและนาสนใจ 
ในการเลือกเพ่ือทําการศึกษาวิจัยเน่ืองจากเปนนักเรียน             
จาทหารเรือท่ีไดผานการเรียนและมีระดับผลคะแนนวิชาการ
สนทนาภาษาอังกฤษ 1 และการสนทนาภาษาอังกฤษ 2 
มาแลวในภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ท่ีผานมา จึงทําใหได
ทราบถึงการพัฒนาวิธีการ หรือแนวทางท่ีใช ในการหา
ความหมายของคําศัพทภาษาอังกฤษวาจะมีผลตอการระดับ
คะแนนท่ีได และการนํากลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนจาทหารเรือช้ันปท่ี 2 ในครั้งน้ีผูวิจัยไดเลือกศึกษา 
และปรับแกตามแนวคิดของชมิตต (Schmitt, 2007) ซึ่งแบง
ออกเปน 5 ดาน ไดแก 1 กลวิธีนําไปสูความสําเร็จ 2 กลวิธี

ทางสังคม 3 กลวิธีการจดจํา 4 กลวิธีดานสติปญญา และ            
5 กลวิธีดานอภิปญญา ซึ่งเปนกลวิธีการเรียนรูคําศัพทท่ีมี
ความหลากหลาย  ไดรับการศึกษา คนควา พัฒนา จนเปน           
ท่ียอมรับและไดรับความนิยมอยางแพรหลาย อีกท้ังมีความ
เหมาะสมกับบริบทของนักเรียนจาทหารเรือ เน่ืองจากเปน
นัก เ รี ยนทหาร อีกกลุ มห น่ึ ง ท่ี มี ค วามแตกต า ง ทักษะ
ภาษาอังกฤษ  อันจะเปนประโยชนท่ีนักเรียนจาทหารเรือ             
จะไดเลือกใชกลวิธีดังกลาวไดอยางถูกตองและเหมาะสม            
ซึ่งท่ีผานมายังไมมีงานวิจัยท่ีศึกษากลวิธีการเรียนรูคําศัพท 
ของนักเรียนจาทหารเรือ ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา
การใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียน             
จาทหารเรือ พรอมกับเปรียบเทียบระดับการใชกลวิธีการ
เรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนจาทหารเรือ จําแนก
ตามระดับความสามารถในการเรียนรูภาษาอังกฤษ  ซึ่งผลจาก
การศึกษาในครั้งน้ีจะเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนจาทหารเรือ  
ท่ีศึกษาอยูในโรงเรียนจาทหารเรือ สังกัดกองทัพเรือ ไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ และเหมาะสม อันจะเสริมสรางความสามารถ
ในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  
  

 1. เ พ่ือศึกษาการใชกลวิ ธีการเรียนรูคํ าศัพท
ภาษาอังกฤษของนักเรียนจาทหารเรือ 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางในการใชกลวิธี
การเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนจาทหารเรือ 
จําแนกตามกลุมเกง และกลุมออน 

 

สมมติฐานการวิจัย 
1. นักเรียนจาทหารเรือมีการใชกลวิธีการเรียนรู

คําศัพทภาษาอังกฤษทุกกลวิธี 
2. นักเรียนจาทหารเรือท่ีมีระดับความสามารถใน

การเรียนรูภาษาอังกฤษตางกัน มีการใชกลวิธีการเรียนรู
คําศัพทภาษาอังกฤษท่ีแตกตางกัน 

 

ขอบเขตการวิจัย 
1. ขอบเขตผูใหขอมูลประชากรท่ีใช เปนนักเรียน

จาทหารเรือ ช้ันปท่ี 2 ท่ีกําลังศึกษาอยูภาคการศึกษาท่ี 2              
ปการศึกษา 2559 โรงเรียนจาทหารเรือ สังกัดกองทัพเรือ 
จํานวน 833 คน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปนนักเรียน
โ ร ง เ รี ย น จ า ท ห า ร เ รื อ ช้ั น ป ท่ี  2 สั ง กั ด ก อ ง ทั พ เ รื อ                           
ท่ีกําลังศึกษาในภาคศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 



265 คน ไดจากตารางสําเร็จรูปเครจซี่ และ มอรแกน และ สุม
กลุมตัวอยางอยางงายโดยวิธีจับฉลาก  

2. ขอบเขตเวลา  ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
ดวยแบบสอบถามกลวิธีการเรียนรูคําศัพทศัพทภาษาอังกฤษ 
ระหวางเดือน เมษายน – กันยายน พ.ศ. 2559 

 
ประโยชนท่ีจะไดรับจากการวิจัย 

1.   ไดแนวทางในการวางแผนเพ่ือพัฒนาการสอน
คําศัพทภาษาอังกฤษของครูผูสอน 

            2.   ไดแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
คําศัพทภาษาอังกฤษใหมีความสอดคลองกับรูปแบบการ
เรียนรูของผูเรียน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ระเบียบวิธีวิจัย 

กา ร วิ จั ย ค รั้ ง น้ี  เ ป น ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง สํ า ร ว จ                 
มี วัตถุประสงค เ พ่ือ 1. ศึกษากลวิ ธีการ เรียนรูคํ าศัพท
ภาษาอังกฤษของนักเรียนจาทหารเรือ 2. เปรียบเทียบความ
แตกตางในการใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของ
นักเรียนจาทหารเรือ จําแนกตามกลุมเกง และกลุมออน ผูให
ขอมูล ไดแก นักเรียนจาทหารเรือช้ันปท่ี 2 ท่ีศึกษาในภาค
ศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนจาทหารเรือในสังกัด
ของกองทัพเรือ จํานวน 7 โรงเรียน จํานวน 265 คน 
เครื่องมือท่ีใชคือ แบบสอบถามชนิดประเมินคา 5 ระดับ 
วิเคราะหขอมูลระดับการใชกลวิธีการเรียนรู โดยการหาคา
รอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

แบบสอบถามการใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพท
ภาษาอังกฤษ ใชมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating 
Scale) แบบ ลิเคิรท (Likert, 1961, pp. 90-91) ซึ่งมี
รายละเอียดดังน้ี 4 หมายถึง ผูเรียนใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพท
ภาษาอังกฤษน้ันมากท่ีสุด 3 หมายถึง ผูเรียนใชกลวิธีการ
เรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษน้ันมาก 2 หมายถึงผูเรียนใชกลวิธี
การเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษน้ันปานกลาง 1 หมายถึง 
ผูเรียนใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษน้ันนอย และ 0 
หมายถึง ผูเรียนไมใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษน้ัน 

วิเคราะหขอมูลของแบบสอบถามชนิดมาตร
ประมาณคา 5 ระดับ ของลิเคิรท เพ่ือศึกษาการใชกลวิธีการ
เรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนจาทหารเรือ 
สังกัดกองทัพเรือ จากการตอบแบบสอบถามการใชกลวิธีการ
เรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ โดยแจกแจงความถ่ี รอยละ 

คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) โดย
คํานวณรายขอ รายดาน และภาพรวม และนํามาพิจารณา         

หาคาเฉลี่ยมาจัดลําดับกับเกณฑ (ไชยยศ  เรืองสุวรรณ .
2535:135) ดังน้ี 
 3.50 - 4.00 หมายถึง ใชกลวิธีการเรียนรู
คําศัพทภาษาอังกฤษมากท่ีสุด  
 2.50 - 3.49 หมายถึง ใชกลวิธีการเรียนรู
คําศัพทภาษาอังกฤษมาก  
 1.50 - 2.49 หมายถึง ใชกลวิธีการเรียนรู
คําศัพทภาษาอังกฤษปานกลาง   
 0.50 - 1.49 หมายถึง ใชกลวิธีการเรียนรู
คําศัพทภาษาอังกฤษนอย และ 0.00 - 0.49 หมายถึง ไมมี
การใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ  

2. ข้ันตอนการวิจัย 
2.1 สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมกลวิธีการ 

เรียนรูคําศัพทภาอังกฤษท้ัง 5 ดาน ไดแก กลวิธีนําไปสู
ความสําเร็จ กลวิธีทางสังคม กลวิธีการจดจํา กลวิธีดาน
สติปญญา และ กลวิธีดานอภิปญญา 

2.2  นําแบบสอบถามกลวิธีการเรียนรูคําศัพท 
ภาษาอังกฤษของนักเรียนจาทหารเรือสังกัดกองทัพเรือไป
เสนอผูเช่ียวชาญ 3 คน เพ่ือตรวจสอบและหาคาดัชนีความ
สอดคลอง IOC (Index of item objectives congruence) 
จากน้ันนําผลท่ีไดมาหาคาเฉลี่ย ซึ่งคาเฉลี่ยท่ียอมรับได ตองมี
คาตั้งแต 0.5 ข้ึนไป โดยมีคาความสอดคลองเทากับ 0.97 
และนําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบ และปรับปรุงแกไข
แลว  มาทดลองใช (Try out) กับนักเรียนกลุมตัวอยางท่ีมี
ลักษณะคลายคลึงกัน เ พ่ือนํามาหาคาความเช่ือมั่น 
(Reliability) โดยมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.94 นํา
แบบสอบถามเสนอตออาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือนําไปใชเก็บ
ขอมูล 

3. การเก็บรวบรวมขอมลู 
3.1 เก็บรวบรวมขอมูลการตอบแบบสอบถาม 

ของนักเรียนจาทหารเรือไดรับกลับจํานวน 265 ชุดคิดเปน                        
รอยละ 100 

       3.2 นําแบบสอบถามท่ีไดจัดกลุมความสามารถ
ทางภาษาเปนกลุมเกง และกลุมออนจากระดับคะแนนเฉลี่ย 
จํานวน 2 ภาคการศึกษาท่ีผานมาโดยผูวิจัยนําคะแนนท่ีไดจาก
การตอบในแบบสอบถามมาเรียงคะแนนจากมากท่ีสุดไปหานอย
ท่ีสุด และเรียงคะแนนจากนอยท่ีสุดไปหามากท่ีสุดโดยใชเกณฑ 
27% ทําใหไดนักเรียนท้ังกลุมเกง และกลุมออนจํานวนเทากัน 
คือ 72 คน หลังจากน้ันผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากการตอบ
แบบสอบถามไปทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป 
 
 
 



สรุปผลการวิจัย 
ตาราง 1 ผลการศึกษากลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนจาทหารเรือ 

 

กลวิธี 
ระดับการใชกลวิธ ี

X  SD ความหมาย 

1. กลวิธีนาํไปสูความสําเร็จ (DET:    
Determination Strategies) 

2.20 0.65 ปานกลาง 

2. กลวิธีทางสังคม (SOC: Social 
Strategies) 

2.20 0.78 ปานกลาง 

3. กลวิธกีารจดจาํ (MEM: Memory 
Strategies) 

1.99 0.73 ปานกลาง 

4. กลวิธีดานสติปญญา (COG: 
Cognitive Strategies)  

1.92 0.82 ปานกลาง 

5. กลวิธีดานอภปิญญา (MET: 
Metacognitive Strategies) 

2.17 0.80 ปานกลาง 

ภาพรวม 2.10 0.65 ปานกลาง 

  
 จากตารางท่ี 1 พบวาการใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพท
ภาษาอังกฤษของนักเรียนจาทหารเรือพบวา ในภาพรวมทุก
กลวิธีใชระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.10) เมื่อพิจารณาเปนราย
กลวิธี พบวา ทุกกลวิธีมีการใชในระดับปานกลาง โดย ลําดับ 1 
ไดแก กลวิธีนําไปสูความสําเร็จ (DET: Determination 
Strategies) และกลวิธีทางสังคม (SOC: Social Strategies) 
(คาเฉลี่ย 2.20) รองลงไปไดแก กลวิธีดานอภิปญญา (MET: 
Metacognitive Strategies) (คาเฉลี่ย 2.17) กลวิธีการจดจํา 
(MEM: Memory Strategies) (คาเฉลี่ย 1.99) และ กลวิธี
ดานสติปญญา (COG: Cognitive Strategies) (คาเฉลี่ย 
1.92) 

 
ตาราง 2 การเปรียบเทียบความแตกตางในการใชกลวิธีการ
เรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ 

 
กลวิธกีาร
เรียนรู

คําศัพทภาษา 
อังกฤษ 

 

กลุมเกง 
72 คน  

กลุมออน 
72 คน 

t p X
 

SD X
 

SD 

1.กลวิธี
นําไปสู
ความสําเร็จ 
(DET) 

2.30 0.59 1.91 0.71 3.606* .000 

2.กลวิธีทาง
สังคม (SOC) 

2.17 0.79 2.01 0.85 1.168 .245 

3. กลวิธกีาร
จดจํา (MEM) 
 

2.07 0.65 1.69 0.73 3.274* .001 

 
กลวิธกีาร
เรียนรู

คําศัพทภาษา 
อังกฤษ 

 

กลุมเกง 
72 คน  

กลุมออน 
72 คน 

t p 

4.กลวิธี ด าน
ส ติ ป ญ ญ า 
(COG)  

1.99 0.84 1.62 0.82 2.650* .009 

5. กลวิธีดาน
อภิปญญา 
(MET) 

2.36 0.80 1.85 0.85 3.655* .000 

ภาพรวม 2.18 0.61 1.82 0.71 3.267* .001 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 จากตาราง 2 พบวา นักเรียนจาทหารเรือกลุมเกง 
และกลุมออน ใชกลวิธีในภาพรวม กลวิธีนําไปสูความสําเร็จ  
กลวิธีการจดจํา กลวิธีดานสติปญญา และกลวิธีดานอภิปญญา 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลอง
กับสมมติฐานท่ีตั้งไว สวนกลวิธีทางสังคมแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ 

 
การอภิปรายผล 
 ในการอภิปรายผล ผูวิจัยนําขอมูลเชิงปริมาณนํามา
สรุปผลไดดังน้ี 
 นักเรียนจาทหารเรือใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพท
ภาษาอังกฤษ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ซึ่งพบวา            
มีการใชกลวิธีในทุกดาน เพ่ือเปนเครื่องมือ แนวทาง และ
วิธีการหาความหมายของคําศัพท เพ่ือพัฒนาความสามารถ           
ในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของตนเองใหมากยิ่งข้ึน           
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กวินทรา สนขุนทด (2554) ท่ีได
ศึกษากลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของ นักศึกษา ช้ัน
ปท่ี 1 แผนการเรียนปริญญาตรี 4 ป สาขาวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จํานวน 47 คน พบวานักศึกษา
ใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษเทคนิคในภาพรวมอยู
ในระดับปานกลาง โดยใชกลวิธีดานอภิปญญามากท่ีสุด 
รองลงมา ไดแก กลวิธีทางสังคม กลวิธีนําไปสูความสําเร็จ 
กลวิธีการจดจํา และกลวิธีดานสติปญญา ตามลําดับ อีกท้ัง          
ยังไดศึกษาผลการเปรียบเทียบการใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพท
ภาษาอังกฤษเทคนิค จําแนกตามความสามารถในการเรียนรู
คําศัพทตามระดับความสามารถในการเรียนรูคําศัพท
ภาษาอังกฤษท่ีแตกตางกัน พบวามีการใชกลวิธีการเรียนรู
คําศัพทภาษาอังกฤษทุกดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 ยกเวนกลวิธีดานอภิปญญา ซึ่งมีความ
สอดคลองกับงานวิจัยของ นัฐยา บุญกองแสน (2556)                    



ท่ีไดศึกษาการใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาไทยท่ีกําลังศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ผลการศึกษาพบวานักศึกษาใชกลวิธี
การเรียนรูคําศัพทในระดับปานกลางในภาพรวม และ 3 กลวิธี
หลัก นอกจากน้ียังพบวาการใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทใน
ภาพรวม กลวิธีหลัก และรายขอของนักศึกษามีความสัมพันธ
กับท้ัง 5 ตัวแปรท่ีศึกษา การวิเคราะหปจจัยพบวา 5 ปจจัย           
มีความสัมพันธกับการใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพท ผลการ
วิเคราะหดานเน้ือหาพบวามี 7 เหตุผลหลักท่ีนักศึกษาใชบาง
กลวิธีบอย และม ี9 เหตุผลหลักท่ีนักศึกษาใชบางกลวิธีไมบอย 
 ผลการเปรียบเทียบการใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพท
ภาษาอังกฤษของนักเรียนจาทหารเรือจําแนกตามกลุมเกง 
และกลุมออน  พบวานักเรียนจาทหารเรือ ใชกลวิธีการเรียนรู
คําศัพทภาษาอังกฤษ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ           
ท่ีระดับ .05 ยกเวนกลวิธีทางสังคม แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยนักเรียนจาทหารเรือกลุมเกง ใชกลวิธี        
ดานอภิปญญามากท่ีสุด และใชกลวิ ธีดานสติปญญานอย                
สวนนักเรียนจาทหารเรือกลุมออน ใชกลวิธีทางสังคมมากท่ีสุด 
และ ใชกลวิธีดานสติปญญานอย ซึ่ งมีความสอดคลองกับ
สมมุติฐานท่ีตั้งไว 
 เมื่อพิจารณาผลการใชกลวิ ธีการเรียนรูคํ าศัพท
ภาษาอังกฤษของนักเรียนจาทหารเรือกลุมเกงแลว พบวาใชกลวิธี
ด านอภิปญญามากท่ีสุด คือ การเรี ยนรู คํ าศัพทผ านสื่ อ
ภาษาอังกฤษตางๆ  เชน  เพลง  ภาพยนตร  ขาว  และโฆษณา  
หรือการข าม ผ านคํ าศัพท ท่ี ไมทราบความหมายไปกอน             
อาจเน่ืองมาจาก นักเรียนจาทหารเรือกลุมเกง เห็นวาเปนกลวิธี
การเรียนรูคําศัพทมีความสะดวกสบาย งายตอการเขาถึงได 
ทุกสถานท่ีทุกชวงเวลาตามความตองการ  มีลักษณะรูปแบบ
การเรียนรูท่ีมีการดูดความสนใจ เราใจ ติดตา และไดรับความ
บันเทิงไปพรอมกับการเรียนรูดวย ทําใหนําไปสูการเลือกใช            
อีกท้ังสามารถควบคุมการเรียนรูไดดวยตนเอง  โดยกลวิธีเหลาน้ี           
จึงเปนวิธีการท่ีสําคัญมีสวนชวยทําใหสามารถจําคําศัพทได            
มากข้ึน  ตลอดจนสงผลทําใหนักเรียนมีความรับผิดชอบ และ
สามารถพัฒนาการเรียนรูไดดวยตนเองไดดียิ่งข้ึน  ซึ่งมีความ
สอดคลองกับบทความเรื่อง สองภาษา ของจุฑามณี ทิพราช 
และชญานันท  ปติกรพวงเพชร  (2555)  ท่ีไดสํารวจกลยุทธในการ
เรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 และ 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  ไดจําแนกนักศึกษาออกเปน           
3 ระดับ ไดแก นักศึกษาท่ีเรียนเกง ปานกลาง และออน พบวา
นักศึกษาท่ีเรียนระดับเกงในรายวิชาภาษาอังกฤษ ใชกลยุทธการ
เรียนรู โดยการรูคิด (Metacognitive Strategies) ในขณะท่ี
นักศึกษาระดับปานกลางใชกลยุทธการเรียนรูดวยตนเอง 
(Determination Strategies)  และนักศึกษาระดับออนใชกลยุทธ
การเรียนรูดานความจํา (Memory Strategies) ซึ่งการเรียนรู

คําศัพทภาษาอังกฤษ นับเปนสิ่งท่ีทาทายประการสําคัญ
อันหน่ึงของผูเรียนภาษาตางประเทศ หรือภาษาเปาหมาย 
(Target Language) ตองประสบในขณะเรียนรูภาษา ซึ่งอาจ
มีกลวิธีท่ีหลากหลาย เพ่ือใหไดรูความหมายน้ัน อีกท้ังการมี
กลวิธีการเรียนรูคําศัพทไวหลายๆ ดาน จะชวยใหผูเรียน
สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง  ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัย
ของ กุสุมา พิทักษวงศ (2555) ไดศึกษากลวิธีการเรียนรู
คําศัพทเทคนิคทางดานธุรกิจ ของนักศึกษาท่ีมีความสามารถ
ทางดานภาษาอังกฤษในระดับสูงและต่ํา จากคลังขอมูล
คําศัพทธุรกิจ กับนักศึกษาช้ันปท่ี 3 ท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
เพ่ือธุรกิจในปการศึกษา 2554 จํานวน 40 คน โดยถูกแบง
ออกเปน 2 กลุม ซึ่งประกอบไปดวย นักศึกษาท่ีมีความ 
สามารถทางดานภาษาอังกฤษในระดับสูงจํานวน 24 คนและ
นักศึกษาท่ีมีความสามารถทางดานภาษาอังกฤษในระดับต่ํา
จํานวน 16 คน นักศึกษาถูกแบงกลุมโดยใชคะแนนสอบจาก 
Technical Vocabulary Test in Context ผลจากการวิจัย
ซึ่งมาจากแบบทดสอบ ท่ีมีคําศัพทเฉพาะทางดานธุรกิจใน
คลังขอมูลคําศัพทท่ีสรางข้ึน จํานวน 209 คํา เชน marketing 
company product business และ firm มีดังน้ี 1)นักเรียน
ท่ี มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ สู ง ใ ช ก ล วิ ธี ก ลุ ม 
Determination และ Metacognitive อยูในระดับสูง เชน 
เรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษจากสื่อตางๆ เรียนรูความหมาย
ของคําศัพทจากบริบท ใชรากศัพทมาชวยเดาความหมาย และ 
ใชพจนานุกรม อังกฤษ – อังกฤษ 2) นักเรียนท่ีมี
ความสามารถภาษาอังกฤษต่ําใชกลวิธีกลุม Cognitive บอย
ท่ีสุด เชน เรียนรูคําศัพทโดย การพูดซ้ํา เขียนซ้ําและเรียนรู
คําศัพทโดยการจดบันทึกขณะครูสอน 
 เมื่อพิจารณาผลการใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทของ
นักเรียนจาทหารเรือกลุมออน  พบวาใชกลวิธีดานสังคมมากท่ีสุด 
คือ การถามความหมายของคําศัพทจากเพ่ือนรวมช้ัน ขอใหครู
อ ธิบายความหมายของคํ าศัพท ใหม  หรื อบอกคํ า ท่ีมี
ความหมายเหมือนกัน (synonym) และขอใหครูแปล
ความหมายของคําศัพทโดยการใชภาษาอังกฤษอยางงายๆ 
อาจเน่ืองมาจากนักเรียนจาทหารเรือกลุมออน มีลักษณะการ
พ่ึงพาอาศัยกัน การหาความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษท่ีไม
ทราบความหมาย จําเปนตองหาวิธีการท่ีมีความสะดวก             
งายท่ีสุด และใชระยะเวลาสั้นๆ การมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืน 
จะเปนหนทางท่ีเปนประโยชนในการเรียนรูคําศัพท ซึ่งเห็นวา
บุคคลท่ีมีความใกลชิดท่ีสุด คือเ พ่ือนรวมช้ันเรียน และ 
ครูผูสอนเปนบุคคลลําดับถัดไปท่ีสามารถใหความชวยเหลือได 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รวีวรรณ จิวาณุวงษ (2549)            
ท่ีไดศึกษาและเปรียบเทียบการใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 6 แผนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร 
และแผนภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส  โรงเรียนพระหฤทัย



นนทบุรี  ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2548 ผลการศึกษา
พบวา  นักเรียนใชกลวิธีทางสังคมมากท่ีสุด ไดแก การถาม
ความหมายจากเพ่ือนรวมช้ันเรียน ถามความหมายจาก
ครูผูสอน  และเรียนรูความหมายของคําศัพทจากการทํา
กิจกรรมเปนกลุมอีก  และจากผลการสัมภาษณอยางไมเปน
ทางการนักเรียนจาทหารเรือช้ันปท่ี 2 ท่ีมีผลการเรียนรู
ภาษาอังกฤษท่ีแตกตางกัน จํานวน 5 คน พบวากลวิธีหรือ
แนวทางการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษท่ีนักเรียนจาทหารเรือ
กลุมเกงใช คือ การหาความหมายจากสื่อสมัยใหม เชน การใช
พจนานุกรมออนไลน การเรียนรูคําศัพทจากเพลง ภาพยนตร
ตางประเทศ เปนตน สวนกลวิธีการถามความหมายจากเพ่ือน
รวมช้ันเรียน และจากครูผูสอนเปนกลวิธีการหาความหมาย
คําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนจากลุมออนเลือกใช อีกท้ัง 
มีความสอดคลองกับผลสัมภาษณครูผูสอนภาษาอังกฤษอยาง
ไมเปนทางการ จํานวน 3 คน ท่ีไดสังเกตพฤติกรรมขณะ
จัดการเรียนการสอนพบวานักเรียนจาท่ีมีผลการเรียนรู
ภาษาอังกฤษออนจะถามความหมายของคําศัพทภาษาอังกฤษ
มากกวา นักเรียนจาท่ีมีผลการเรียนภาษาอังกฤษเกง โดย
ลักษณะของการถาม จะมีท้ังการถามความหมายเปนคํา และ
เปนประโยคสั้นๆ  แตอยางไรก็ตามในการวิจัยครั้งน้ี มีความ
แตกตางจากงานวิจัยของ เชา (Chao, 2007) ท่ีไดศึกษาการ
ใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 - 4 ภาควิชา
ภาษาอังกฤษประยุกตจํ านวน 117 คน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีทางตอนใตของประเทศไตหวัน ผลการวิจัยพบวา 
นักศึกษาใชกลวิธีนําไปสูความสําเร็จมากท่ีสุดและใชกลวิธีทาง
สังคมนอยท่ีสุด โดยกลวิธีสําหรับคนหาความหมายคําศัพท 
นักศึกษาใชพจนานุกรมสองภาษามากท่ีสุด 

 
ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 จากผลของการศึกษากลวิธีการเรียนรูคําศัพท
ภาษาอังกฤษของนักเรียนจาทหารเรือช้ันป ท่ี  2 ผู วิ จั ย               
มีขอเสนอแนะในประเด็นตางๆ อันจะเปนประโยชนแกผูสนใจ
ท่ีจะนําไปพัฒนาการเรียนการสอนได ดังน้ี 
 1. ควรสงเสริมใหใชกลวิธีการเรียนรูคํ าศัพท
ภาษาอังกฤษท่ีหลากหลายใหกับนักเรียนทุกกลุม 
 2. ครูผูสอนควรกําหนดกลวิธีการเรียนรูคําศัพท
ภ าษา อั งกฤษไป เป นส วนห น่ึ ง ในการ เ รี ย นการสอน
ภาษาอังกฤษ 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรมีการทําวิจัยเพ่ือสงเสริมการใชกลวิธีการ
เรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษท่ีสงผลตอการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

2.  ควรมีการทําวิจัยเพ่ือศึกษาความสัมพันธของ
การใชกลวิธีการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษกับปจจัยอ่ืนๆ 
เชน เพศ ระดับการจบการศึกษา เปนตน 
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