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วัตถุประสงค์ของงานวิจัยคือ 1) เพ่ือสร้างรายการค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ

บริการ ได้แก่ ธุรกิจท่องเท่ียว ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจสายการบิน และ 2) เพ่ือสร้างบทเรียน
ค าศพัท์ออนไลน์เพ่ือช่วยเพิ่มความรู้ด้านค าศพัท์ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจบริการให้แก่ผู้ เรียน  ใช้
เกณฑ์การสร้างรายการค าศพัท์ 5 เกณฑ์ประกอบด้วย เกณฑ์ความถ่ี เกณฑ์พิสยั เกณฑ์ตวักรอง
โปรไฟล์ค าศพัท์ เกณฑ์การวิเคราะห์ค าส าคญั และเกณฑ์การตรวจสอบรายการค าศพัท์ในการ
เลือกค าจากคลงัข้อมูลภาษาขนาด 52,079,960 ค า ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า รายการค าศพัท์
ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจท่องเท่ียว โรงแรม และสายการบิน ประกอบด้วยค าศพัท์จ านวน 342 ค า 
274 ค าและ 245 ค าตามล าดบั แจกแบบสอบถามให้ผู้ เข้าร่วมการทดลองจ านวน  90 คนเลือก
ค าศพัท์จ านวน 125 ค าจากแต่ละรายการค าศพัท์เพ่ือสร้างบทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ ใช้สถิติเชิง
อนุมานประเภท การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระจากกัน  เพ่ือประเมินการพัฒนาความรู้ด้าน
ค าศพัท์ของผู้ เข้าร่วมการทดลองและใช้เกณฑ์มาตรฐาน 90/90 เพ่ือวดัประสิทธิภาพของบทเรียน
ค าศพัท์ออนไลน์ ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานประเภท การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็นอิสระจาก
กันแสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนค าศัพท์ออนไลน์ช่วยเพิ่มความรู้ด้านค าศัพท์ของ
ผู้ เข้าร่วมการทดลอง  และบทเรียนค าศัพท์ออนไลน์มีค่าเกณฑ์มาตรฐานอยู่ ท่ี  82.50/100 
64.89/100 และ 82.44/100 ตามล าดบั ผลจากแบบสอบถามยงัชีใ้ห้เห็นว่าผู้ เข้าร่วมการทดลองมี
ความคิดเห็นว่าบทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ใช้งานได้สะดวก มีประโยชน์ และเข้าใจง่าย การใช้งาน
บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ยงัช่วยให้ผู้ เข้าร่วมการทดลองมีความรับผิดชอบสูงขึน้  สามารถบริหาร
จดัการเวลาได้ดีขึน้ และมีความรู้ด้านค าศพัท์ด้านธุรกิจบริการมากขึน้ 
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The purposes of this study are follows: (1) to construct hospitality word lists 

including tourism, hotel, and airline businesses; and (2) to create the online lexis lessons 
to enhance the hospitality vocabulary knowledge of the learners. The five criteria 
included frequency, range, lexical profiling, keyword analysis, and expert consultations 
were used to create three-word lists from the corpus, with a total size of 52,079,960 
tokens. The results showed that the tourism, hotel, airline business word lists contained 
342, 274, and 245 words, respectively. The questionnaires were distributed to 90 
participants, who were asked to choose 125 words from each list in order to design the 
online lexis lessons. The dependent t-test inferential statistics were used to measure the 
vocabulary knowledge in increments. The efficiency of the online learning materials was 
assessed using a standard of 90/90. The dependent t-test inferential statistic results 
showed that hospitality vocabulary knowledge of participants was improved after 
learning autonomously and using online lexis lessons. The online lexis lessons on the 
standard value of tourism, hotel, and the airline business were 82.50/100, 64.89/100, 
and 82.44/100, consecutively. The results from the questionnaires also showed that 
most participants thought the lessons were convenient, useful, and easily understood. 
The learners expressed that using the program helped them to be more responsible, 
better at time management, and to expand their vocabulary with regard to hospitality. 

 
Keyword : Word list, Hospitality word list, Corpus linguistics, Learning vocabulary, 
Online lesson 
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ปิยะพงษ์  เลาศรีรัตนชยั 
 

 

 



 

สารบัญ 

 หน้า 
บทคดัย่อภาษาไทย ................................................................................................................ ง 

บทคดัย่อภาษาองักฤษ ........................................................................................................... จ 

กิตตกิรรมประกาศ .................................................................................................................. ฉ 

สารบญั ................................................................................................................................. ช 

สารบญัตาราง ........................................................................................................................ ฎ 

สารบญัรูปภาพ ...................................................................................................................... ฐ 

บทท่ี 1 บทน า ......................................................................................................................... 1 

ภมูิหลงั ............................................................................................................................. 1 

ความมุง่หมายของงานวิจยั ................................................................................................. 9 

ค าถามงานวิจยั .................................................................................................................. 9 

ขอบเขตของการวิจยั ........................................................................................................ 10 

การรวบรวมข้อมลูเพื่อสร้างรายการค าศพัท์ ................................................................. 10 

กลุม่ตวัอยา่ง ............................................................................................................. 10 

นิยามศพัท์เฉพาะ ............................................................................................................. 10 

กรอบแนวคดิในการวิจยั ................................................................................................... 10 

สมมตฐิานในการวิจยั ....................................................................................................... 11 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ................................................................................................ 12 

บทท่ี 2 ทบทวนวรรณกรรม .................................................................................................... 13 

1. ภาษาศาสตร์คลงัข้อมลู (Corpus Linguistics) .............................................................. 13 

1.1 ประวตัแิละความเป็นมาของภาษาศาสตร์คลงัข้อมลู .............................................. 13 

1.2 ประเภทของคลงัข้อมลูภาษา ................................................................................ 14 

  



  ซ 

1.3 การสร้างคลงัข้อมลูภาษา .................................................................................... 15 

1.4 โปรแกรมท่ีนิยมใช้ ............................................................................................... 16 

1.5 ประโยชน์เชิงวิชาการ ........................................................................................... 22 

2. รายการค าศพัท์ (Word List) ......................................................................................... 23 

2.1 ประเภทของรายการค าศพัท์ ................................................................................. 23 

2.2 เกณฑ์ท่ีใช้ในการสร้างรายการค าศพัท์ .................................................................. 27 

2.3 เคร่ืองมือตรวจสอบรายการค าศพัท์ ...................................................................... 31 

2.4 การจดักลุม่และขนาดของรายการค าศพัท์ ............................................................. 32 

3. การเรียนรู้ค าศพัท์ภาษาองักฤษในฐานะภาษาตา่งประเทศ ............................................. 36 

3.1 การรับค าศพัท์ (Vocabulary Acquisition) ............................................................ 37 

3.2 กลวิธีการเรียนรู้ค าศพัท์ (Vocabulary Learning Strategies) ................................. 38 

4. ส่ือการเรียนรู้ค าศพัท์ภาษาองักฤษ ................................................................................ 41 

4.1 โปรแกรมการเรียนรู้ค าศพัท์ด้วยตนเองแบบออนไลน์ .............................................. 41 

4.2 การสร้างแบบทดสอบเพ่ือการเรียนรู้ค าศพัท์ด้วยตนเอง ......................................... 43 

4.3 การวดัประสิทธิภาพส่ือการเรียนรู้ ......................................................................... 44 

บทท่ี 3 วิธีการด าเนินการวิจยั ................................................................................................ 48 

การก าหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอยา่งเพื่อสร้างคลงัข้อมลูภาษา .............................. 48 

ประชากร .................................................................................................................. 48 

การสุม่กลุม่ตวัอยา่ง .................................................................................................. 48 

การก าหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอยา่งเพื่อทดลองใช้บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ .......... 48 

ประชากร .................................................................................................................. 48 

การสุม่กลุม่ตวัอยา่ง .................................................................................................. 48 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ...................................................................................... 49 



  ฌ 

การเก็บรวบรวมข้อมลู ...................................................................................................... 49 

การสร้างแบบทดสอบ ....................................................................................................... 52 

การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู ................................................................................ 52 

บทท่ี 4 ผลการศกึษา : การสร้างรายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจบริการ ......................... 61 

ตอนท่ี 1 ท่ีมาและลกัษณะทัว่ไปของรายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจบริการ ............... 63 

ตอนท่ี 2 ขัน้ตอนและการสร้างรายการค าศพัท์ ................................................................... 66 

ผลการพิจารณาเกณฑ์ความถ่ี (Frequency) ............................................................... 68 

ผลการพิจารณาเกณฑ์พิสยั (Range) ......................................................................... 70 

ผลการพิจารณาเกณฑ์โปรไฟล์ค าศพัท์ (Lexical Profiling) .......................................... 72 

ผลการพิจารณาเกณฑ์การวิเคราะห์ค าส าคญั (Keyword Analysis) ............................. 73 

ผลการพิจารณาเกณฑ์การตรวจสอบรายการค าศพัท์ (Expert Consultation) ............... 78 

ผลการแบง่รายการค าศพัท์ออกเป็นชดุรายการค าศพัท์ย่อย ......................................... 80 

บทท่ี 5 ผลการศกึษา : การออกแบบและผลการเรียนรู้บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ ....................... 83 

ตอนท่ี 1 บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ ..................................................................................... 83 

ตอนท่ี 2 ผลการทดลองใช้บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ ............................................................ 89 

การแบง่กลุม่ทดลอง .................................................................................................. 90 

ผลการเรียนรู้จากการใช้บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ ........................................................ 91 

ประสิทธิภาพของบทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ในฐานะส่ือการเรียนรู้ .................................. 93 

ความคดิเห็นของผู้ใช้บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ ............................................................ 94 

บทท่ี 6 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ........................................................................... 101 

สรุปผลการวิจยั .............................................................................................................. 101 

ตอนท่ี 1 ผลการสร้างรายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจบริการ ............................ 101 

ตอนท่ี 2 ผลการใช้บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ .............................................................. 101 



  ญ 

ตอนท่ี 3 ประสิทธิภาพบทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ในฐานะส่ือการเรียนรู้ ......................... 102 

อภิปรายผลการวิจยั ....................................................................................................... 102 

คลงัข้อมลูภาษาและการสร้างรายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจบริการ ............... 103 

ผลการน าบทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ไปใช้ในการเรียนรู้ค าศพัท์ด้วยตนเอง ..................... 112 

ข้อจ ากดัและข้อเสนอแนะในงานวิจยั............................................................................... 116 

บรรณานกุรม ..................................................................................................................... 121 

ภาคผนวก .......................................................................................................................... 137 

รายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจท่องเท่ียว .............................................................. 137 

รายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจโรงแรม ................................................................. 144 

รายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจสายการบนิ ........................................................... 149 

คะแนนแบบทดสอบก่อนและหลงัการใช้บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ กลุม่ธุรกิจท่องเท่ียว ....... 154 

คะแนนแบบทดสอบก่อนและหลงัการใช้บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ กลุม่ธุรกิจโรงแรม .......... 155 

คะแนนแบบทดสอบก่อนและหลงัการใช้บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ กลุม่ธุรกิจสายการบนิ .... 156 

ประวตัผิู้ เขียน ..................................................................................................................... 157 

 



 

สารบัญตาราง 

 หน้า 
ตาราง 1 ภาษาท่ีทรงอิทธิพลท่ีสดุในด้านตา่ง ๆ 5 ด้าน .............................................................. 4 

ตาราง 2 ประเภทของคลงัข้อมลูภาษา ................................................................................... 14 

ตาราง 3 เกณฑ์ขัน้ต ่าของความถ่ีในการปรากฏของกลุม่ค าท่ีปรากฏในความถ่ีสงู ..................... 28 

ตาราง 4 เกณฑ์การพิจารณาค าศพัท์เฉพาะทาง 4 ระดบั ........................................................ 32 

ตาราง 5 รายละเอียดกลวิธีการเรียนรู้ค าศพัท์ ......................................................................... 39 

ตาราง 6 การค านวณคา่ประสิทธิภาพบทเรียนส าเร็จรูปตามแนวคิดเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 ...... 46 

ตาราง 7 ข้อมลูผู้ตอบแบบสอบถาม ....................................................................................... 57 

ตาราง 8 แผนการศกึษารายการค าศพัท์และการทดสอบในระยะเวลา 8 สปัดาห์ ...................... 59 

ตาราง 9 รายละเอียดจ านวนค าศพัท์ท่ีได้จากพิจารณาตามเกณฑ์ทัง้ 5 .................................... 62 

ตาราง 10 ข้อมลูทัว่ไปของคลงัข้อมลูภาษา ............................................................................ 63 

ตาราง 11 เกณฑ์ความถ่ีและจ านวนค าท่ีผา่นเกณฑ์ ............................................................... 69 

ตาราง 12 เกณฑ์พิสยัและจ านวนค าท่ีผา่นเกณฑ์ ................................................................... 70 

ตาราง 13 จ านวนค าท่ีปรากฏในรายการค าศพัท์อ้างอิงตา่ง ๆ ................................................. 72 

ตาราง 14 จ านวนค าส าคญัท่ีปรากฏในรายการค าศพัท์อ้างอิงตา่ง ๆ ....................................... 74 

ตาราง 15 จ านวนค าส าคญัท่ีผา่นเกณฑ์ความถ่ีและพิสยั ........................................................ 75 

ตาราง 16 จ านวนค าท่ีผา่นการพิจารณาเกณฑ์ท่ี 1 ถึง 4 ......................................................... 76 

ตาราง 17 จ านวนค าหลงัการเปล่ียนจากรูปศพัท์ (Type) เป็นกลุม่ของค าศพัท์ท่ีมีความสมัพนัธ์กนั
ในเชิงหนว่ยค า จ านวน 92 รูปแบบ (Word families) .............................................................. 77 

ตาราง 18 จ านวนค าท่ีผา่นเกณฑ์การตรวจสอบรายการค าศพัท์ .............................................. 78 

ตาราง 19 ร้อยละท่ีรายการค าศพัท์แตล่ะธุรกิจครอบคลมุคลงัข้อมลูภาษา ............................... 79 

ตาราง 20 จ านวนค าในแตล่ะรายการค าศพัท์ย่อย .................................................................. 80 

  



  ฏ 

ตาราง 21 คะแนนสงูสดุ ต ่าสดุ และคา่เฉล่ียของคะแนนของผู้ ร่วมการทดลองในแตล่ะกลุม่ ....... 90 

ตาราง 22 ผลสถิตเิชิงอนมุานประเภท Dependent t-test เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียก่อนและหลงั
ใช้บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ ................................................................................................... 92 

ตาราง 23 ตวัอยา่งความคิดเห็นท่ีมีตอ่บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ .............................................. 96 

ตาราง 24 จ านวนค าในคลงัข้อมลูภาษาเปรียบเทียบกบัประเภทของรายการค าศพัท์ .............. 103 

ตาราง 25 จ านวนค าท่ีปรากฏในรายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจบริการแยกตามจ านวน
รายการ ............................................................................................................................. 105 

ตาราง 26 เปรียบเทียบเกณฑ์ท่ีใช้ในการสร้างรายการค าศพัท์ตา่ง ๆ ...................................... 109 

ตาราง 27 เปรียบเทียบร้อยละของรายการค าศพัท์ท่ีปรากฏในคลงัข้อมลูภาษา ...................... 111 

ตาราง 28 ค าศพัท์ท่ีผู้ เข้าร่วมการทดลองมกัท าแบบทดสอบผิด ............................................. 114 

 



 

สารบัญรูปภาพ 

 หน้า 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในงานวิจยั ............................................................................... 11 

ภาพประกอบ 2 ปัจจยัในการสร้างคลงัข้อมลูภาษา................................................................. 15 

ภาพประกอบ 3 ตวัอย่างการใช้งานโปรแกรมแอนท์คอง .......................................................... 17 

ภาพประกอบ 4 ตวัอย่างการใช้งานโปรแกรมแอนท์เวิร์ดโพรไฟล์เลอร์ ...................................... 18 

ภาพประกอบ 5 ตวัอย่างการใช้งานโปรแกรมโวแคบโพรไฟล์ ................................................... 20 

ภาพประกอบ 6 ตวัอย่างการใช้งานโปรแกรมคีย์ บีเอ็นซี ......................................................... 21 

ภาพประกอบ 7 การปรากฏของค าศพัท์ในรายการค าศพัท์ทัง้ 3 ............................................... 33 

ภาพประกอบ 8 จ านวนค าท่ีผู้ใช้ภาษารู้ท่ีสง่ผลตอ่การเข้าใจร้อยละของค าในภาษา .................. 36 

ภาพประกอบ 9 ขัน้ตอนการเก็บรวบรวมข้อมลูภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจบริการ ...................... 53 

ภาพประกอบ 10 ขัน้ตอนการสร้างรายการค าศพัท์ภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจบริการ ................ 54 

ภาพประกอบ 11 การใช้รายการค าศพัท์อ่ืนเป็นเคร่ืองมือในการคดักรองค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือ
ธุรกิจบริการ ......................................................................................................................... 56 

ภาพประกอบ 12 ขัน้ตอนการทดลองใช้บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ ............................................. 58 

ภาพประกอบ 13 อตัราสว่นค าประเภทตา่ง ๆ ในคลงัข้อมลูภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจท่องเท่ียว ..... 65 

ภาพประกอบ 14 อตัราสว่นค าประเภทตา่ง ๆ ในคลงัข้อมลูภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจโรงแรม ........ 65 

ภาพประกอบ 15 อตัราสว่นค าประเภทตา่ง ๆ ในคลงัข้อมลูภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจสายการบนิ .. 66 

ภาพประกอบ 16 ขัน้ตอนการสร้างรายการค าศพัท์โดยใช้เกณฑ์ทัง้ 5 ร่วมกนั ........................... 67 

ภาพประกอบ 17 โครงสร้างบทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ .............................................................. 84 

ภาพประกอบ 18 หน้าจอบทเรียนในบทเรียนค าศพัท์ออนไลน์แยกตามธุรกิจ ............................ 85 

ภาพประกอบ 19 บทเรียนค าศพัท์ภาษาองักฤษในบทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ ............................. 86 

ภาพประกอบ 20 ตวัอยา่งแบบฝึกหดัในบทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ ............................................ 88 

  



  ฑ 

ภาพประกอบ 21 ตวัอยา่งตารางสรุปคะแนนเม่ือผู้ เข้าร่วมการทดลองท าแบบฝึกหดัครบทกุ
กิจกรรม ............................................................................................................................... 89 

ภาพประกอบ 22 การตรวจสอบผลการใช้บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ .......................................... 90 

ภาพประกอบ 23 แสดงคะแนนเฉล่ียก่อนและหลงัใช้บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ .......................... 91 

ภาพประกอบ 24 แสดงผลการตอบแบบสอบถามผา่นโปรแกรม Mentimeter ........................... 95 

 



 

บทที่ 1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

ปีคริสตศักราช 1953 รายการค าศัพท์ภาษาอังกฤษทั่วไปหรือในช่ือ General Service 
List (GSL) ได้ถกูสร้างขึน้โดย West (1953) ซึง่นบัเป็นรายการค าศพัท์ท่ีเป็นท่ีรู้จกัมากท่ีสดุ รวมถึง
เป็นต้นแบบในการคิดสร้างรายการค าศัพท์เพ่ือใช้ในการเรียน การสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
จากนัน้ รายการค าศพัท์จ านวนมากได้รับการจดัสร้างและน าเสนอเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน ทัง้
รายการค าศพัท์ทัว่ไป รายการค าศพัท์เชิงวิชาการ และรายการค าศพัท์เฉพาะทาง จนกระทัง่ในชว่ง
ปีค ริสตศักราช  1997 Schmitt ได้ เสนอกลวิ ธีการเรียน รู้ค าศัพ ท์  (Vocabulary Learning 
Strategies: VLS) (Schmitt, 1997) โดยรายการค าศพัท์เป็นหนึ่งในกลวิธีท่ีผู้ เรียนใช้ในการเรียนรู้
ค าศัพท์ด้วย ทัง้นี  ้นักวิจัยบางกลุ่มได้น าเสนอผลการวิจัยท่ีแสดงให้เห็นว่า การเรียนรู้โดยใช้
รายการค าศัพท์ไม่ใช่วิธี ท่ีได้รับความสนใจจากผู้ เรียนมากนัก (Pookchareon, 2016; Vo & 
Jaturapitakkul, 2016) ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการใช้รายการค าศพัท์ในการเรียนรู้ด้วยตวัผู้ เรียน
เองอาจมีความยากเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ เรียนท่ีมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษใน
ระดับต ่า (Fan, 2003) อย่างไรก็ตาม นักวิจัยจ านวนมากยังคงเช่ือว่าการใช้รายการค าศัพท์
สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ค าศพัท์ภาษาอังกฤษแก่ผู้ เรียนได้ และมุ่งผลิตสร้างรายการค าศพัท์
จ านวนมากออกมา (Coxhead, 2000; Konstantakis, 2007; Lei & Liu, 2016; Nation & Waring, 
1997; Schmitt, 1997; Todd, 2017; Wang, Liang, & Ge, 2008; Ward, 2009; West, 1953; 
Yang, 2015) ความเช่ือเร่ืองการใช้รายการค าศพัท์ในการสง่เสริมการเรียนรู้ค าศพัท์ภาษาองักฤษนี ้
ยงัรวมถึงนกัวิชาการชาวไทยท่ีเช่ือและมุ่งส่งเสริมการใช้รายการค าศพัท์ในการเรียนการสอนด้าน
ค าศัพ ท์ ด้วย  (Chanasattru & Tangkiengsirisin, 2016 ; It-ngam & Phoocharoensil, 2019 ; 
Laosrirattanachai & Ruangjaroon, 2020; Patanasorn, 2017; Tangpijaikul, 2014) จากการ
ส ารวจรายการค าศพัท์เฉพาะทางตา่ง ๆ ท่ีได้รับการจดัสร้างขึน้นัน้ พบว่ายงัไม่มีการสร้างรายการ
ค าศพัท์เฉพาะทางท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจบริการ ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจท่องเท่ียว ธุรกิจโรงแรม และ
ธุรกิจสายการบิน โดยตรง ประกอบกับผู้วิจยัเป็นผู้สอนท่ีรับผิดชอบในการสอนภาษาองักฤษด้าน
ธุรกิจบริการ ท าให้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการจัดสร้างรายการค าศัพท์เฉพาะทางด้านธุรกิจ
ท่องเท่ียว ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจสายการบิน เพ่ือใช้ในการสนบัสนนุผู้ เรียนส าหรับเรียนรู้ค าศพัท์
ภาษาองักฤษในธุรกิจบริการ 
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ธุรกิจบริการเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักท่ีสร้างรายได้จ านวนมหาศาลให้กับประเทศไทย 
รวมถึงประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ภาคธุรกิจบริการในประเทศไทยอันประกอบด้วย ธุรกิจท่องเท่ียว 
ธุรกิจโรงแรมและท่ีพกั และธุรกิจสายการบิน เป็นภาคธุรกิจท่ีสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยและมี
อตัราการเจริญเติบโตอย่างตอ่เน่ือง จากรายงานภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2559 และ 2560 (ธนาคาร
แห่งประเทศไทย, 2559, 2560) แสดงให้เห็นว่า แม้ในช่วงปี 2559 ประเทศไทยจะประสบกบัภาวะ
ด้านลบหลายประการ เช่น ความไม่แน่นอนภายในประเทศ การเปล่ียนแปลงทางการเมืองการ
ปกครอง ปัญหาภัยแล้ง เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นภาวะท่ีสร้างผลเสียต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศชาติ แต่ประเทศไทยยังคงผ่านพ้นอุปสรรคดังกล่าวไปได้โดยมีอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในอตัราร้อยละ 3.2 จากนัน้ในปี 2560 การฟืน้ตวัของเศรษฐกิจท าให้เศรษฐกิจขยายตวั
เพิ่มสูงขึน้อีกในอัตราร้อยละ 3.9 ทัง้นี  ้ตัวขับเคล่ือนหลักในการผลักดันภาวะเศรษฐกิจให้
เจริญเติบโตมาจากธุรกิจภาคบริการ ด้วยจุดแข็งทางด้านความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรการ
ท่องเท่ียว ท าให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีมูลค่าการส่งออกสินค้าด้านบริการท่องเท่ียวสูงเป็น
อนัดบัท่ี 5 ของโลก ประเทศไทยจึงยิ่งให้ความส าคญักับธุรกิจบริการโดยได้บรรจแุผนการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขนัธุรกิจบริการและการท่องเท่ียวไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ส านกันายกรัฐมนตรี, 2559) การให้ความส าคญักับธุรกิจบริการจึงเป็นตวัส่งเสริมและ
กระตุ้ นให้ประชาชนหันมาประกอบธุรกิจบริการมากขึน้ ข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาต ิ
กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ (2556) แสดงให้เห็นว่าในปี พ.ศ. 25541 ประเทศไทยมีสถาน
ประกอบการด้านธุรกิจบริการกว่า 348,791 แหง่ ประกอบด้วยคนท างานในธุรกิจบริการอย่างน้อย 
1,755,844 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4.32 จากประชากรไทยทัง้หมดในช่วงอายุ 18-60 ปี นอกจากนี ้
ข้อมูลจากส านักงานคณ ะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แสดงให้ เห็นว่า ปั จจุบัน
สถาบนัการศกึษาในประเทศไทยมีการเปิดหลกัสตูรท่ีมีความเก่ียวข้องกบัธุรกิจบริการ ได้แก่ ธุรกิจ
ท่องเท่ียว ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจการบิน จ านวนมากถึง 259 หลกัสตูร (ส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา, 2561) ซึ่งหลักสูตรจ านวน 259 หลักสูตรนีเ้ป็นหลักสูตรด้านธุรกิจบริการท่ีทาง 
สกอ. รับทราบแล้วเท่านัน้ นั่นหมายความว่ายังมีหลักสูตรด้านธุรกิจบริการท่ียังไม่ ได้รับการ

                                                   
1 งานวิจยัชิน้นีใ้ช้ข้อมลูสถิติในปี 2554 เนื่องจากการจดัท าส ามะโนธุรกิจและอตุสาหกรรม: ธุรกิจทางการค้าและ
ทางบริการ ฉบบัทัว่ราชอาณาจกัร จะมีการจดัท าทกุ ๆ 10 ปี อยา่งไรก็ตาม มีแผนในการปรับเปลีย่นมาท าทกุ ๆ 
5 ปี แต่ยงัไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกบัส ามะโนธุรกิจและอตุสาหกรรมในปี พ.ศ. 2560 ท าให้ ส ามะโนธุรกิจ
และอตุสาหกรรมปี พ.ศ. 2555 เป็นฉบบัท่ีทนัสมยัที่สดุ ณ ช่วงเวลาที่เก็บข้อมลู 
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รับทราบจากทาง สกอ. แตท่ าการเปิดการเรียนการสอนไปแล้วอีกด้วย2 การเปิดการเรียนการสอน
หลักสูตรด้านธุรกิจบริการจ านวนมากนี ้แสดงให้เห็นถึงความนิยมในการท างานในธุรกิจนี ้และ
ด้วยจ านวนหลกัสูตรด้านธุรกิจบริการท่ีมากขึน้ ย่อมส่งผลต่อจ านวนบุคลากรด้านธุรกิจบริการท่ี
มากขึน้เชน่กนั 

ในการประกอบอาชีพด้านธุรกิจบริการนัน้ บคุลากรในสายอาชีพนีมี้ความจ าเป็นอยา่งยิ่ง
ท่ีจะต้องมีความรู้ความสามารถด้านภาษาตา่งประเทศเพ่ือใช้ส่ือสารกบันกัท่องเท่ียวท่ีหลัง่ไหลมา
จากทัว่ทกุมมุโลก ท่ามกลางภาษาตา่งประเทศมากมายนัน้ สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic 
Forum) กล่าววา่ ภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีทรงอิทธิพลท่ีสดุ (Chan, 2016) โดยสภาเศรษฐกิจโลก
ได้ท าการค านวณดชันีตวัชีว้ดัต่าง ๆ และแบ่งประเด็นของอิทธิพลทางภาษาออกเป็น 5 ประการ 
ดงันี ้

1. อิทธิพลทางภาษาตอ่ด้านภมูิศาสตร์ (Geography) คือ ความสามารถด้านภาษาท่ี
ใช้ในระหวา่งการเดนิทางไปยงัสถานท่ีตา่ง ๆ 

2. อิทธิพลทางภาษาตอ่ด้านเศรษฐกิจ (Economy) คือ ความสามารถด้านภาษาท่ีใช้
ในการท าธุรกิจ 

3. อิทธิพลทางภาษาต่อด้านการส่ือสาร (Communication) คือความสามารถด้าน
ภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารทัว่ไป 

4. อิ ท ธิพ ลทางภ าษ าต่อ ด้ านความ รู้และ ส่ื อ  (Knowledge and media) คื อ
ความสามารถด้านภาษาท่ีใช้ในการค้นหาความรู้ และรับรู้ส่ือตา่ง ๆ 

5. อิทธิพลทางภาษาต่อด้านการทูต (Diplomacy) คือความสามารถด้านภาษาท่ีใช้
ในการเจริญสมัพนัธไมตรีระหวา่งประเทศ 

ล าดบัภาษาท่ีทรงอิทธิพลท่ีสดุในด้านตา่ง ๆ พิจารณาได้จากตารางดงัตอ่ไปนี ้
 
 
 
 
 
 

                                                   
2 เนื่องจากการเปิดสอนหลกัสตูรต่าง ๆ ในปัจจุบนันัน้ จะท าการเปิดสอนได้ทนัทีหากได้รับความเห็นชอบจาก
กรรมการสภามหาวิทยาลยั โดยทางคณะกรรมการการอดุมศกึษาจะท าหน้าที่เพียงรับทราบหลกัสตูรเทา่นัน้ 
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ตาราง 1 ภาษาท่ีทรงอิทธิพลท่ีสดุในด้านตา่ง ๆ 5 ด้าน  
 

ล าดับที่ ภาษา 
ล าดับที่ 

ภมิูศาสตร์ เศรษฐกิจ การสื่อสาร ความรู้และสื่อ การทูต 
1 องักฤษ 1 1 1 1 1 
2 จีน 6 2 2 3 6 
3 ฝร่ังเศส 2 6 5 5 1 
4 สเปน 3 5 3 7 3 
5 อาราบิค 4 9 6 18 4 
6 รัสเซีย 5 12 10 9 5 
7 เยอรมนั 8 3 7 4 8 
8 ญ่ีปุ่ น 27 4 22 6 7 
9 โปรตเุกส 7 19 13 12 9 
10 ฮินด ี 13 16 8 2 10 

 
ท่ีมา: Chan Kai. (2016). These are the Most Powerful Languages in the World. 
 
จากตารางแสดงให้เห็นว่า ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีทรงอิทธิพลท่ีสุดทัง้ 5 ด้าน ท าให้

เม่ือพิจารณาในภาพรวม ภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษาท่ีทรงอิทธิพลท่ีสุดเช่นกัน ตามมาด้วย
ภาษาจีนและภาษาฝร่ังเศส โดยภาษาฝร่ังเศสนัน้ ถึงแม้จะได้รับการจัดอันดับอยู่ในล าดบัท่ี  1 
ร่วมกับภาษาองักฤษในด้านการทูต แต่เม่ือพิจารณาทัง้ 5 ด้าน พบว่าภาษาองักฤษได้รับการจัด
อนัดบัในล าดบัท่ี 1 ทกุด้าน ท าให้ภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีทรงอิทธิพลท่ีสดุในโลก เม่ือพิจารณา
ในประเดน็ภมูิศาสตร์ จะเห็นได้วา่ ภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีทรงอิทธิพลและจ าเป็นอยา่งยิ่งในการ
ใช้ส่ือสารเม่ือเดินทางไปในสถานท่ีต่าง ๆ นอกจากนี ้จากการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายฝึกงานของ
หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ วิจัย ซึ่งเปิดสอนหลักสูตรด้านธุรกิจบริการ และมีผู้ เรียนท่ีผ่านการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพมาแล้ว ข้อมลูจากการส ารวจความคิดเห็นจากสถานประกอบการท่ีรับผู้ เรียน
เข้าฝึกงานให้ความเห็นว่า ทางสถานประกอบการมีความต้องการให้ผู้ เรียนมีทักษะในการใช้
ภาษาองักฤษกับนกัท่องเท่ียวหรือผู้มาใช้บริการให้อยู่ในระดบัท่ีสงูกว่าท่ีเป็นอยู่ ดงันัน้ผู้ประกอบ
อาชีพในภาคธุรกิจบริการจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษในระดับท่ีสามารถส่ือสาร และตอบโต้ในบทสนทนาต่าง ๆ กับผู้ ใช้บริการ
ชาวตา่งชาตไิด้  
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ความรู้ทางด้านภาษาจดัเป็นความรู้ด้านทกัษะ กล่าวคือต้องมีการสัง่สมและฝึกฝน ทัง้นี ้
เม่ือกล่าวถึงภาษาองักฤษ บุคคลทัว่ไปมกันึกถึงทกัษะการฟัง ทกัษะการพูด ทกัษะการอ่าน และ 
ทกัษะการเขียน อย่างไรก็ตามเป็นท่ียอมรับกันดีว่า นอกจาก 4 ทกัษะดงักล่าวข้างต้นแล้ว ทกัษะ
ด้านค าศพัท์และทกัษะด้านไวยากรณ์ตา่งก็เป็นทกัษะท่ีมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งในการเรียนรู้ เข้าใจ 
และใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร นักวิชาการจ านวนมากกล่าวถึงทักษะด้านค าศพัท์ว่าเป็น
ทกัษะท่ีอยู่ในระดบัพืน้ฐานท่ีสุดแต่มีความส าคญัอย่างมาก ยกตวัอย่างเช่น ความรู้ด้านค าศพัท์
เป็นความรู้พืน้ฐานท่ีสุดแต่กลับส่งผลอย่างมากต่อการใช้ภาษาอังกฤษในทกัษะ อ่ืน ๆ เน่ืองจาก
ผู้ ใช้ภาษาองักฤษจ าเป็นต้องมีความรู้ด้านค าศพัท์ภาษาองักฤษก่อนจึงจะสามารถน าไปใช้ในการ
ฟัง การพดู การอ่าน การเขียน การออกเสียง การน าไปเรียงร้อยตามหลกัไวยากรณ์จนถึงการน าไป
ส่ือสาร (Laufer & Nation, 1995) นักวิชาการอีกหลายท่านยังได้ยกตวัอย่างประกอบจากทักษะ
การอ่านและทักษะการฟัง โดยพวกเขาชีใ้ห้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมการเรียนการสอน
ทกัษะด้านค าศพัท์เพิ่มเติม กล่าวคือ กลวิธีด้านการอ่านสามารถช่วยให้ผู้ เรียนพฒันาการอ่านได้ 
แต่ความรู้ด้านค าศพัท์เป็นตวัช่วยส าคญัในการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ (Laufer & Sim, 1985) 
โดยความเข้าใจในการอ่านมีผลมาจากระดบัค าศพัท์ท่ีผู้ ใช้ภาษามีเป็นอย่างมาก เน่ืองจากในการ
พยายามท าความเข้าใจบทความใด ๆ ผู้ใช้ภาษาจะเร่ิมจากการท่ีต้องมีความรู้ด้านความหมายของ
ค าศัพท์ ตามด้วยเร่ืองราวเก่ียวกับเร่ืองท่ีอ่าน และตามมาด้วยความรู้ด้านวากยสัมพันธ์  หาก
ผู้ เรียนภาษาท่ีสองต้องอ่านบทความภาษาองักฤษท่ีมีความยาวและประกอบด้วยค าศพัท์ท่ีผู้ เรียน
ไม่รู้จักเป็นจ านวนมาก ผู้ เรียนจะไม่สามารถหาใจความส าคัญและเข้าใจบทความนัน้  ๆ ได้ 
เน่ืองจากผู้ เรียนมวัแตพ่ะวงกบัการหาความหมายของค าศพัท์เหล่านัน้ ยกตวัอย่างเช่น หากในทุก
บรรทดัของบทความมีค าศพัท์ท่ีผู้ เรียนไม่รู้จกัอยู่อย่างน้อย 1-2 ค า สิ่งนีจ้ะกลายเป็นปัญหาอย่าง
มากในการรู้และเข้าใจบทความ ผู้ เรียนจึงรู้สึกว่าการท าความเข้าใจภาษาในบทอ่านเป็นสิ่งท่ี
ยากล าบากเน่ืองมาจากการท่ีพวกเขามีคลังค าศัพท์ท่ีไม่ เพียงพอ (Haynes & Baker, 1993; 
Laufer & Sim, 1985; Nation, 1990, 2016)  

เม่ือพิจารณาในบริบทของการส่ือสารในงานธุรกิจบริการ พบว่า ปกติเจ้าของ
ภาษาอังกฤษจะพูดภาษาองักฤษในความเร็วท่ี 6 พยางค์ต่อวินาที เม่ือรวมกับการหยุดพูด เว้น
วรรค และหายใจแล้วเฉล่ียอยู่ท่ี 200 พยางค์ต่อนาที (Aitchison, 2011) หากผู้ ใช้ภาษาอังกฤษ
เดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทยแล้วพูดส่ือสารกับผู้ ให้บริการชาวไทยด้วยความเร็วดงักล่าว 
และผู้ ให้บริการไม่มีความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ด้านค าศพัท์ท่ีเพียงพอ อาจท าให้การส่ือสาร
ผิดพลาด และไม่เป็นท่ีประทบัใจตอ่ผู้ ใช้บริการชาวตา่งชาติได้ หรือแม้ผู้ ให้บริการจะพยายามคาด
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เดาความหมายของค าศพัท์ในประโยคจากบริบทรอบข้าง แต่ก็ไม่มีสิ่งรับรองได้ว่าการคาดเดา
ความหมายค าศัพท์นัน้จะถูกต้องเสมอไป เม่ือผู้ ใช้ภาษามีความรู้ด้านค าศัพท์ ผู้ ใช้ภาษาจะ
สามารถเข้าใจประโยคตา่ง ๆ ได้และยงัสามารถน าค าศพัท์ท่ีผู้ ใช้ภาษารู้มาเรียงร้อยสร้างประโยค
ต่าง ๆ ได้ (Laufer & Shmueli, 1997) นอกจากผู้ เรียนจ าเป็นต้องได้รับการสอนเก่ียวกับค าศพัท์
ใหม ่ๆ ท่ีเก่ียวข้องและจ าเป็นต้องใช้ในธุรกิจบริการแล้ว ค าศพัท์เดมิท่ีผู้ เรียนมีความรู้อยูแ่ล้วอาจมี
ความหมายท่ีเปล่ียนไปเม่ือใช้ในบริบทของธุรกิจบริการซึง่เป็นอีกปัญหาหนึ่งท่ีพบเห็นได้ทัว่ไป จาก
ประสบการณ์การสอนด้านภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจบริการของผู้ วิจยัพบว่า ผู้ เรียนมกัมีปัญหาเม่ือ
พบกับค าหลายความหมาย (Polysemy) และผู้ เรียนมกัเข้าใจความหมายของค าศพัท์นัน้ ๆ จาก
ความหมายต้นแบบ ยกตวัอย่างเช่นค าวา่ destination หรือค าว่า attraction ซึ่งผู้ เรียนมกัจะเข้าใจ
ว่าหมายถึง จุดหมายปลายทาง หรือสิ่งดึงดูด มากกว่าจะเข้าใจว่าค าศัพท์ทัง้ 2 ค านีห้มายถึง 
แหล่งท่องเท่ียว นัน่เอง ดงันัน้ ค าศพัท์ซึ่งถือเป็นหนึง่ในสมรรถนะทางภาษาท่ีพืน้ฐานท่ีสดุท่ีมนษุย์
จะสามารถน าไปผลิตภาษาท่ีมีความซบัซ้อนมากขึน้ไปได้จึงเป็นสิ่งท่ีมีความส าคญัเป็นอย่างมาก
และควรได้รับการสนบัสนนุให้มีการจดัการเรียนการสอนเร่ืองค าศพัท์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณี
ภาษาท่ีสอง 

การจะท าให้ผู้ เรียนสามารถใช้ภาษาองักฤษได้ตรงกบับริบทและความต้องการของผู้ เรียน
เป็นอีกหนึ่งปัจจัยส าคัญ การเรียนการสอนท่ีเรียกว่าภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 
(English for Specific Purposes) จึงเข้ามามีบทบาท โดยมีจุดเร่ิมต้นมาตัง้แต่ยุคสมัยหลัง
สงครามโลกครัง้ท่ี 2 สิน้สุดลง กล่าวคือ เม่ือสงครามโลกสิน้สุดลง การฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจ 
วิทยาการและความรู้ต่าง ๆ จึงได้ขยายตวัอีกครัง้อย่างรวดเร็ว ภาษาองักฤษซึ่งแต่เดิมใช้ในการ
ส่ือสารจึงเข้ามามีบทบาทส าคัญในฐานะส่ือกลางของการส่ือสาร ทัง้นี ้การส่ือสารในบริบทท่ี
แตกต่างกนัย่อมน าไปสู่การใช้ภาษาองักฤษเพ่ือส่ือสารในลกัษณะท่ีแตกตา่งกนั จึงถือก าเนิดเป็น
การเรียนการสอนภาษาองักฤษเพ่ือวตัถปุระสงค์เฉพาะ (Hutchinson & Waters, 1987) สิ่งส าคญั
ของการเรียนการสอนแบบภาษาองักฤษเพ่ือวตัถปุระสงค์เฉพาะคือ การเตรียมพร้อมให้แก่ผู้ เรียน
ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสารในบริบทเฉพาะทางท่ีตนเองต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เนือ้หาการเรียนการสอนจึงเป็นไปตามความสนใจของผู้ เรียนท่ีต้องใช้ประโยชน์จากภาษาองักฤษ
เฉพาะด้านซึ่งมีความแตกต่างกันไปตามความต้องการของผู้ เรียนเป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัชิน้นีท่ี้พยายามสง่เสริมการเรียนรู้ด้านภาษาองักฤษเฉพาะทาง นัน่คือ ธุรกิจบริการ โดยมุ่ง
เปา้หมายส าคญัท่ีด้านค าศพัท์ อย่างไรก็ตาม การเรียนการสอนด้านค าศพัท์เน้นให้ผู้ เรียนรู้จกัและ
เข้าใจความหมายของค าศพัท์ให้มากท่ีสุด แต่หากพิจารณาจ านวนค าศพัท์ท่ีผู้ เรียนจ าเป็นต้อง
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เรียนรู้กับช่วงเวลาในชัน้เรียนแล้วพบว่า เวลาในชัน้เรียนมีจ ากัด ผู้สอนจึงไม่สามารถน าค าศพัท์
ทัง้หมดมาสอนผู้ เรียนในชัน้เรียนได้ นอกจากเร่ืองของเวลาท่ีจ ากัดแล้ว เนือ้หาในการจดัการเรียน
การสอนให้แก่ผู้ เรียนยงัต้องมีการแบง่ออกเป็นการสอนในทกัษะอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากทกัษะด้าน
ค าศพัท์ เช่น ทกัษะด้านการฟัง ทกัษะการพดู ทกัษะการอ่าน ทกัษะการเขียน หรือไวยากรณ์  เป็น
ต้น การเรียนรู้ค าศพัท์ให้เกิดผลดีจึงจ าเป็นต้องขยายไปสู่การเรียนรู้นอกชัน้เรียน ซึ่งในท่ีนีคื้อการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง (Learner autonomy) อนัน าไปสู่การสร้างรายการค าศพัท์ภาษาองักฤษท่ีช่วยให้
ผู้ เรียนสามารถน าไปศกึษาเพ่ือเพิ่มศกัยภาพด้านค าศพัท์แก่ตวัผู้ เรียนด้วยตนเองได้ 

การแบ่งประเภทค าศพัท์ในแขนงการสร้างรายการค าศพัท์ แบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ 
ค าศัพท์ท่ีปรากฏในความถ่ีสูง ค าศพัท์เชิงวิชาการ ค าศัพท์เฉพาะทางและค าศพัท์ท่ีปรากฏใน
ความถ่ีต ่า (Nation, 2001) ทัง้นี ้นกัสร้างรายการค าศพัท์มกัให้ความส าคญักบัค าศัพท์ 3 ประเภท
แรกเน่ืองจากหากผู้ เรียนมีความรู้ด้านค าศพัท์ครอบคลุมค าศพัท์ทัง้ 3 ประเภท ผู้ เรียนจะสามารถ
เข้าใจเนือ้หาได้ประมาณร้อยละ 95 ซึ่งถือว่าเพียงพอในการเข้าใจบทความตา่ง ๆ (Laufer, 1989) 
การสร้างรายการค าศพัท์มีประวตัิมาอย่างยาวนาน โดยรายการค าศพัท์ท่ีมีอายเุก่าแก่และถกูอ้าง
ถึงมากท่ีสุดคือรายการค าศัพท์ภาษาอังกฤษทั่วไป (General Service List of English: GSL) ซึ่ง
ถกูสร้างขึน้โดย West (1953) GSL เป็นรายการค าศพัท์ท่ีประกอบด้วยค าศพัท์ภาษาองักฤษท่ีพบ
และใช้บ่อยท่ีสุดจ านวน 2,000 ค าและมักครอบคลุมค าศพัท์ประมาณร้อยละ 80 ของบทความ 
ส าหรับรายการค าศพัท์เชิงวิชาการท่ีเป็นท่ีรู้จกัและได้รับการอ้างอิงมากท่ีสดุคือรายการค าศพัท์เชิง
วิชาการท่ีช่ือ Academic Word List (AWL) ท่ีสร้างขึน้โดย Coxhead (2000) AWL เป็นรายการ
ค าศพัท์ท่ีประกอบด้วยค าศพัท์ท่ีพบและใช้บอ่ยในเชิงวิชาการ เช่น การเรียนการสอนหรืองานวิจยั
ตา่ง ๆ จ านวน 570 ค าและมกัครอบคลุมค าศพัท์ประมาณร้อยละ 10 ของบทความ ปัจจบุนั สิ่งท่ี
นกัสร้างรายการค าศพัท์ให้ความสนใจคือการสร้างรายการค าศพัท์เฉพาะทางตา่ง  ๆ เช่น รายการ
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษด้านการแพทย์ รายการค าศัพท์ภาษาอังกฤษด้านการพยาบาล รายการ
ค าศพัท์ภาษาอังกฤษด้านการเกษตร รายการค าศพัท์ภาษาอังกฤษด้านธุรกิจ รายการค าศัพท์
ภาษาอังกฤษด้านภาษาศาสตร์ประยุกต์ เป็นต้น หากพิจารณาอัตราส่วนท่ี GSL และ AWL 
ครอบคลมุค าศพัท์ในบทความตา่ง ๆ แล้วจะพบวา่ทัง้ 2 รายการค าศพัท์ครอบคลมุค าศพัท์ร้อยละ 
90 ดังนัน้ เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถเข้าใจบทความได้ รายการค าศัพท์เฉพาะทางควรครอบคลุม
ค าศัพท์ประมาณร้อยละ 5 ของบทความ เพ่ือให้ผลรวมของค าศัพท์ครอบคลุมร้อยละ 95 ของ
บทความ อนัจะเป็นการชว่ยให้การอ่านบทความเป็นไปอย่างราบร่ืนและเกิดประสิทธิผล การสร้าง
รายการค าศัพท์เฉพาะทางนีจ้ึ งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการเรียนการสอนและการใช้
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ภาษาองักฤษเฉพาะทาง และปัจจบุนัยงัมีความรู้เฉพาะทางอีกมากท่ียงัไม่ได้รับการสร้างรายการ
ค าศพัท์เฉพาะทางขึน้มาเพื่อชว่ยในการเรียนการสอนด้านค าศพัท์ในสาขานัน้ ๆ  

การสร้างรายการค าศพัท์มกัมีเกณฑ์ในการสร้างโดยการพิจารณาจากความถ่ี และพิสยั
เป็นหลัก ผู้ วิจัยมองว่าการใช้เกณฑ์ดงักล่าวในการสร้างรายการค าศพัท์ยงัมีข้อบกพร่องอยู่ นับ
จากปีคริสตศักราช 1953 ท่ี West ได้สร้าง GSL และเป็นแรงบันดาลใจท่ีส าคัญต่อการสร้าง
รายการค าศพัท์ชนิดอ่ืน ๆ นัน้ การสร้างรายการค าศพัท์ผ่านการวิวฒันาการและเกณฑ์ในการสร้าง
รายการค าศพัท์ก็ได้รับการพฒันามากขึน้เพ่ือให้ได้รายการค าศพัท์ท่ีตรงกบัความต้องการของผู้ ใช้  
ตัวอย่างเกณฑ์ในการสร้างรายการค าศัพท์ท่ีมีการใช้โดยนักสร้างรายการค าศัพท์  เช่น การ
พิจารณาค่าความถ่ีในการปรากฏของค า (Frequency) การพิจารณาค่าพิสัย (Range) การ
พิจารณาโปรไฟล์ค าศพัท์ (Lexical Profiling) การวิเคราะห์ค าส าคัญ (Keyword Analysis) และ
การสอบถามความเห็นจากผู้ เช่ียวชาญ เป็นต้น ถึงแม้จะมีเกณฑ์ในการสร้างรายการค าศพัท์หลาย
รูปแบบ แตไ่มมี่นกัสร้างรายการค าศพัท์ท่านใดท่ีสามารถกลา่วอ้างว่าวิธีของตนเป็นเกณฑ์ท่ีดีท่ีสดุ 
ค ากล่าวท่ีว่า รายการค าศพัท์ท่ีต่างสาขากัน ย่อมมีข้อจ ากัดในการสร้างท่ีแตกต่างกัน ขึน้อยู่กับ
ความเหมาะสมของศาสตร์เฉพาะด้านนัน้ ๆ (Hyland & Tse, 2007) จึงอาจเป็นค าอธิบายท่ีดีท่ีสดุ
ในตอนนีท่ี้จะสามารถอธิบายวา่ท าไมจึงไม่มีการหาข้อสรุปได้ว่าเกณฑ์ในการสร้างรายการค าศพัท์
ใดท่ีเหมาะสมท่ีสดุในการใช้สร้างรายการค าศพัท์  

อีกประเด็นหนึ่งเก่ียวกับงานวิจัยด้านการสร้างรายการค าศพัท์ท่ีควรได้รับความสนใจ
มากขึน้คือ การน ารายการค าศพัท์ท่ีสร้างได้ไปทดลองใช้ โดยปกติแล้ว รายการค าศพัท์สร้างขึน้
เพ่ือช่วยส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ด้านค าศพัท์ด้วยตวัผู้ เรียนเอง นักสร้างรายการค าศพัท์จึง
ผลิตงานวิจยัเก่ียวกบัการสร้างรายการค าศพัท์โดยไมมี่การน าไปทดลองใช้และน าเสนอในงานวิจยั
ของตน ผู้ วิจยัมองว่า สิ่งนีท้ าให้งานวิจยัทางด้านการสร้างรายการค าศพัท์ไม่ประสบความส าเร็จ
อย่างเต็มท่ีและไม่น าไปสู่การใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านค าศพัท์ท่ีแท้จริง งานวิจัยนีมุ้่งน า
รายการค าศพัท์ท่ีสร้างได้ไปทดลองใช้กบัผู้ เรียนเพ่ือให้เห็นถึงผลการเรียนรู้ด้านค าศพัท์ท่ีเกิดขึน้กบั
ผู้ เรียน รวมถึงท าการหาประสิทธิภาพของรายการค าศพัท์ในฐานะเคร่ืองมือในการเรียนการสอน 
และท าการประเมินผลการเรียนรู้ค าศพัท์เหล่านัน้โดยการวิเคราะห์จากผลการทดสอบก่อนการใช้
รายการค าศัพท์และผลการทดสอบหลังการใช้รายการค าศัพท์รวมไปถึงความคิดเห็นท่ีมีต่อ
รายการค าศพัท์ 

เม่ือพิจารณาเหตผุลนานาประการข้างต้น ได้แก่ ความส าคญัของธุรกิจท่องเท่ียว ธุรกิจ
โรงแรม และธุรกิจสายการบินท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย จ านวน
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ประชากรท่ีปฏิบตัิงานในภาคธุรกิจท่องเท่ียว ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจสายการบิน จ านวนหลกัสตูร
การเรียนการสอนเก่ียวกับภาคธุรกิจท่องเท่ียว ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจสายการบินท่ีเปิดท าการ
เรียนการสอนในมหาวิทยาลยัในประเทศไทยและความส าคญัของทกัษะด้านค าศพัท์ภาษาองักฤษ 
ท าให้ผู้ วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญท่ีจะส่งเสริมการเรียนรู้ด้านค าศัพท์เฉพาะทางท่ีใช้ในธุรกิจ
ท่องเท่ียว ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจสายการบิน การส่งเสริมการเรียนรู้ค าศพัท์มีมากมายหลายวิธี  
แต่วิธีการท่ีผู้ วิจัยสนใจคือการสร้างรายการค าศพัท์เพ่ือใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านค าศพัท์ 
เน่ืองจากรายการค าศพัท์ท่ีได้จะมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียนซึ่ง
สามารถน าไปใช้ศึกษาได้ด้วยตนเองภายนอกห้องเรียนได้ รายการค าศพัท์ท่ีได้ยังสามารถสร้าง
ประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผู้ เรียนในระดบัมหาวิทยาลยั เช่น บุคลากรท่ีประกอบอาชีพในธุรกิจ
ท่องเท่ียว ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจสายการบินอีกด้วย และท่ีส าคญัถึงแม้จะมีการสร้างรายการ
ค าศพัท์เฉพาะทางเกิดขึน้มากมาย แตจ่ากการส ารวจยงัไม่มีการสร้างรายการค าศพัท์เฉพาะทาง
เก่ียวกับด้านธุรกิจบริการมาก่อน และเกณฑ์ในการสร้างรายการค าศพัท์ท่ีผ่านมายงัไม่แสดงให้
เห็นถึงขัน้ตอนท่ีเป็นระบบชัดเจน ผู้ วิจัยจึงมุ่งหมายท่ีจะสร้างรายการค าศัพท์ท่ีใช้เกณฑ์ท่ี
เหมาะสม เป็นระบบและสามารถคดักรองค าศพัท์ท่ีมีความเฉพาะเจาะจงได้มากกว่า เพ่ือจะได้
รายการค าศพัท์ท่ีสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้สงูสดุและหวงัว่าเกณฑ์การสร้างรายการค าศพัท์ท่ี
ผู้ วิจัยเสนอจะสามารถใช้ประโยชน์โดยน ามาประยุกต์เป็นตวัอย่างในการสร้างรายการค าศพัท์
เฉพาะด้านด้านอ่ืน ๆ และสามารถน าไปพฒันาทักษะค าศพัท์เฉพาะด้านได้ อนัจะเป็นการสร้าง
ประโยชน์ให้กบัศาสตร์ในด้านภาษาศาสตร์ประยกุต์และการเรียนการสอนภาษาองักฤษตอ่ไป 

 
ความมุ่งหมายของงานวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้
1. เพ่ือสร้างรายการค าศพัท์ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจบริการ ได้แก่ ธุรกิจท่องเท่ียว 

ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจสายการบนิ  
2. เพ่ือสร้างบทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ท่ีช่วยเพิ่มความรู้ด้านค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือ

ธุรกิจบริการให้แก่ผู้ เรียน 
 

ค าถามงานวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีมี้ค าถามในงานวิจยั ดงันี ้

1. รายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจท่องเท่ียว ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจสายการ
บนิ ประกอบด้วยค าศพัท์ใดบ้าง 
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2. บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์สามารถเพิ่มความรู้ด้านค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจ
บริการให้แก่ผู้ เรียนได้หรือไม่ 

3. บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์มีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัใด 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
การศกึษาครัง้นีผู้้วิจยัสร้างรายการค าศพัท์จากข้อมลูทางภาษาโดยเก็บจากแหล่งข้อมูล

ต่าง ๆ แล้วน าไปสร้างบทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลภาษาเพ่ือน าไปสร้าง
รายการค าศพัท์ เลือกเก็บข้อมลูทางภาษาจากแหลง่ข้อมลูตอ่ไปนี ้

การรวบรวมข้อมูลเพ่ือสร้างรายการค าศัพท์ 
1. นิตยสารเก่ียวกบัการทอ่งเท่ียวระหวา่งปี พ.ศ. 2560-2561 รวม 52 ฉบบั 
2. ขา่วออนไลน์เก่ียวกบัการโรงแรมระหวา่งปี พ.ศ. 2560-2561  
3. คูมื่อปฏิบตักิารงานสายการบนิจ านวน 20 เลม่ 
4. เว็บไซต์เก่ียวกบัแวดวงบริการจ านวน 300 เว็บไซต ์

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาเป็นผู้ เรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับชัน้ปีท่ี 1 ณ 

มหาวิทยาลยัแหง่หนึง่ จ านวน 90 คน  
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. รายการค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ หมายถึง ชดุค าศพัท์ภาษาองักฤษ

ท่ีใช้ในธุรกิจบริการ ประกอบด้วย ชุดค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจท่องเท่ียว ชุดค าศัพท์
ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจโรงแรม และชดุค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจสายการบิน ซึ่งคดัเลือกโดย
พิจารณาจากเกณฑ์ในการส้รางรายการค าศพัท์จ านวน 5 เกณฑ์  

2. บทเรียนค าศัพท์ออนไลน์ หมายถึง ส่ือการเรียนรู้ท่ีได้จากการน ารายการค าศพัท์
ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจบริการมาสร้างเป็นส่ือการเรียนรู้ โดยผู้ เรียนสามารถท าการศึกษาได้ด้วย
ตนเองโดยใช้โปรแกรมประยกุต์บนเว็บ Moodle ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

รายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจบริการ เก็บข้อมลูทางภาษาจากนิตยสารเก่ียวกบั
การทอ่งเท่ียวระหวา่งปี พ.ศ. 2560-2561 รวม 52 ฉบบั ข่าวออนไลน์เก่ียวกบัธุรกิจโรงแรมระหว่าง
ปี พ.ศ. 2560-2561 คูมื่อปฏิบตักิารงานสายการบินและเว็บไซต์เก่ียวกบัแวดวงบริการจ านวน 300 
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เว็บไซต์ สร้างโดยใช้เกณฑ์ 5 เกณฑ์ ได้แก่ เกณฑ์ความถ่ี (West, 1953) เกณฑ์พิสัย (Coxhead, 
2000) เกณฑ์โปรไฟล์ค าศพัท์ (Coxhead, 2000) เกณฑ์การวิเคราะห์ค าส าคัญ และเกณฑ์การ
ตรวจสอบรายการค าศพัท์ (Chung & Nation, 2003) แล้วคดัเลือกค าเพ่ือสร้างบทเรียนค าศพัท์
ออนไลน์จากรายการค าศพัท์ข้างต้น ทดลองใช้กับกลุ่มตวัอย่างจ านวน 3 กลุ่ม วิเคราะห์ความรู้
ด้านค าศัพท์ท่ี เพิ่มขึน้ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ สถิติเชิงอนุมานประเภท Dependent t-test 
เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียก่อนและหลงัใช้บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ หาประสิทธิภาพของบทเรียน
ค าศัพท์ออนไลน์ โดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน 90/90 (เปร่ือง กุมุท, 2519) กรอบแนวคิดดังกล่าว
สามารถสรุปได้ดงัภาพประกอบตอ่ไปนี ้

 

 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในงานวิจยั 
 
สมมตฐิานในการวิจัย 

1. กลุ่มตัวอย่างสามารถใช้ค าศัพท์ด้านธุรกิจท่องเท่ียว โรงแรม และสายการบินได้
ถกูต้องและเหมาะสมกบับริบทเพิ่มขึน้คดิเป็นร้อยละ 80 ของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 
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2. บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์มีคา่ประสิทธิภาพอยูใ่นระดบั 90/90 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผลจากงานวิจัยนีน้ ามาซึ่งบทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ท่ีสามารถเผยแพร่ให้นิสิตและ

นกัศึกษารวมถึงและบุคลากรในแวดวงธุรกิจการบริการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพได้ 

2. ผลการวิจยัสามารถน าไปสู่การสร้างคลงัข้อมลูภาษาองักฤษด้านธุรกิจการท่องเท่ียว 
ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจสายการบิน รวมถึงผลิตเป็นหนังสือหรือต าราเรียนในอนาคต ก่อให้เกิด
ประโยชน์ตอ่การเรียนการสอนส าหรับผู้ เรียนในด้านธุรกิจบริการ 

3. ผู้ ใช้บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์สามารถใช้ความรู้ด้านค าศพัท์เฉพาะทางท่ีเพิ่มขึน้เป็น
เคร่ืองมือในการเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพในองค์กรทัง้ในและตา่งประเทศ 



 

บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
ในงานวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และได้น าเสนอตาม

หวัข้อตอ่ไปนี ้
1. ภาษาศาสตร์คลงัข้อมลู 
2. รายการค าศพัท์  
3. การเรียนรู้ค าศพัท์ภาษาองักฤษในฐานะภาษาตา่งประเทศ 
4. ส่ือการเรียนรู้ค าศพัท์ภาษาองักฤษ 

 
1. ภาษาศาสตร์คลังข้อมูล (Corpus Linguistics) 

ระเบียบวิธีทางภาษาศาสตร์คลงัข้อมลูคือ วิธีการใช้คลงัข้อมลูภาษา ประกอบด้วยข้อมลู
ภาษาจาก 2 แหล่งคือ แหล่งข้อมลูภาษาท่ีเกิดจากการใช้จริงและเป็นธรรมชาติ เช่น ภาษาเขียนท่ี
เก็บจากเอกสารตา่ง ๆ หรือบทสนทนา และการเก็บข้อมลูภาษาจากความสามารถในการใช้ภาษา
ของเจ้าของภาษาเองได้ (Baker, 2001; Bowker & Pearson, 2002; Scott & Tribble, 2006) คน
จ านวนมากเข้าใจผิดว่าภาษาศาสตร์คลังข้อมูลเป็นทฤษฎีทางภาษาหรือแขนงใหม่ของ
ภาษาศาสตร์ ในความเป็นจริงแล้วภาษาศาสตร์คลังข้อมูลไม่ใช่สาขาหรือแขนงย่อยของ
ภาษาศาสตร์ แตเ่ป็นวิธีการในการศกึษาภาษารูปแบบหนึง่ (Kennedy, 1998; Lindquist, 2009) 

1.1 ประวัติและความเป็นมาของภาษาศาสตร์คลังข้อมูล 
ย้อนไปในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 การสร้างคลงัข้อมูลภาษาท่ีเกิดขึน้และเป็นท่ีรู้จกั

กันอย่างแพร่หลายปรากฏในพจนานุกรมภาษาอังกฤษของอ๊อกซ์ฟอร์ด ( the Oxford English 
Dictionary) ซึ่งมีทัง้หมด 12 ฉบบั โดยเล่มสุดท้ายได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในปีคริสต์ศกัราช 
1928 ข้อมูลภาษาท่ีปรากฏในพจนานุกรมฉบับนีเ้ป็นข้อมูลการใช้ภาษาท่ีเกิดขึน้จริงและเก็บ
รวบรวมโดยคณะท างานผู้สร้างพจนานุกรมฉบบันีจ้ านวนกว่า 2,000 คนในการเก็บข้อมูลภาษา
จ านวนประมาณ 50 ล้านค า ใช้เวลาเก็บข้อมูลทัง้หมดประมาณ 71 ปี (Kennedy, 1998) โดย
ข้อมูลภาษาท่ีปรากฏในพจนานุกรมมีลักษณะเป็นวลีหรือประโยคท่ีตดัทอนออกมาเท่านัน้ มิใช่
ข้อมลูภาษาทัง้บริบท นอกจากนีห้ากย้อนไปหลายศตวรรษก่อนหน้า มีการเก็บข้อมลูทางภาษาใน
ลกัษณะนีเ้ชน่กนั แตข้่อมลูภาษาท่ีเก็บนัน้มีลกัษณะเป็นภาษาทัง้บริบทและใช้โดยประชาชนชัน้สงู 
โดยเก็บข้อมลูภาษาดงักล่าวไว้ในห้องสมดุเพ่ือให้บุคคลได้ศกึษาเรียนรู้ในด้านตา่ง ๆ เช่น ส านวน
โวหาร ลีลาและไวยากรณ์ เป็นต้น (Scott & Tribble, 2006) ส าหรับยคุปัจจุบนั เทคโนโลยีมีความ
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เจริญก้าวหน้าขึน้เป็นอย่างมาก ซึง่ช่วยอ านวยความสะดวกแก่การสร้างคลงัข้อมลูภาษาเป็นอย่าง
ดี กล่าวคือช่วยท าให้การเก็บข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลทางภาษาเป็นไปได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
การเก็บข้อมูลภาษาในปัจจุบนัจึงมกัจดัเก็บในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพ่ือให้เข้าถึงได้ง่าย 
ทัง้นีม้กัจดัเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ 

1.2 ประเภทของคลังข้อมูลภาษา 
การแบง่ประเภทของคลงัข้อมลูภาษา มีเกณฑ์ในการแบง่ได้หลายวิธี พิจารณาตาราง

ตอ่ไปนี ้
 

ตาราง 2 ประเภทของคลงัข้อมลูภาษา 
 

นักภาษาศาสตร์คลังข้อมูล เกณฑ์ในการแบ่ง 
Kennedy (1998) 1. จ าแนกตามลกัษณะการใช้งาน 1.1 คลงัข้อมลูภาษาทัว่ไป 

1.2 คลงัข้อมลูภาษาเฉพาะทาง 
 2. จ าแนกตามลกัษณะของภาษา 2.1 คลงัข้อมลูภาษาพดู 

2.2 คลงัข้อมลูภาษาเขียน 
วิโรจน์ อรุณมานะกลุ (2545) 1. จ าแนกตามลกัษณะการ

จดัเก็บข้อมลู 
1.1 คลงัข้อมลูภาษาเฉพาะตวับท 
1.2 คลงัข้อมลูภาษาที่ก ากบั
ข้อมลูประกอบ 

 2. จ าแนกตามจ านวนภาษา 2.1 คลงัข้อมลูภาษาเดยีว 
2.2 คลงัข้อมลูหลายภาษา 

 
จากตารางประกอบ สรุปได้ว่า การแบ่งประเภทของคลังข้อมูลภาษามีหลักในการ

แบ่งท่ีหลากหลายขึน้อยู่กับลกัษณะข้อมูล การเก็บข้อมูล และการน าไปใช้ คลงัข้อมูลภาษาท่ีมกั
น าไปใช้ประโยชน์อยา่งกว้างขวางคือ คลงัข้อมลูภาษาทัว่ไปซึ่งมกัมีขนาดใหญ่และได้จากการเก็บ
จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย โดยบรรจคุ าไว้กว่า 10 ล้านค า ตวัอย่างของคลงัข้อมลูภาษาทัว่ไป 
เ ช่ น  America National Corpus (ANC), British National Corpus (BNC), Corpus of 
Contemporary American English (COCA) และ Thai National Corpus เป็นต้น  

ประเภทของคลงัข้อมลูภาษามีความส าคญัเน่ืองจาก ประเภทของคลงัข้อมลูภาษาท่ี
แตกต่างกัน ย่อมเหมาะสมกับการน าใช้ประโยชน์ท่ีแตกต่างกัน หากผู้ ใช้คลังข้อมูลภาษาเข้าใจ
ประเภทของคลงัข้อมูลภาษา ย่อมสามารถสร้างหรือเลือกใช้คลังข้อมูลภาษาได้อย่างเหมาะสม
และเกิดประโยชน์สงูสดุ 
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1.3 การสร้างคลังข้อมูลภาษา 
การสร้างคลงัข้อมูลภาษาอย่างมีระบบเป็นสิ่งท่ีมีความส าคญัอย่างมาก คลงัข้อมูล

ภาษาท่ีดีย่อมส่งผลต่อการน าคลังข้อมูลภาษาไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุดและมีประสิทธิภาพ  การ
สร้างคลังข้อมูลภาษามีปัจจัยส าคัญท่ีต้องค านึงถึงโดยส าคัญ สรุปได้ดังแผนภาพต่อไปนี ้
(Barnbrook, 1996; Bennett, 2010; Kennedy, 1998; Meyer, 2004; O’Keeffe, McCarthy, & 
Carter, 2007; Sinclair, 1991; วิโรจน์ อรุณมานะกลุ, 2545)  

 

 
 

ภาพประกอบ 2 ปัจจยัในการสร้างคลงัข้อมลูภาษา 
 

จากภาพประกอบ อธิบายได้ว่า การสร้างคลงัข้อมลูภาษาจ าเป็นต้องค านึงถึงปัจจยั
หลักต่าง ๆ ได้แก่ การสร้างคลงัข้อมูลภาษาอย่างมีระบบหลกัการ โดยต้องทราบผู้ ใช้คลังข้อมูล
ภาษาและวตัถปุระสงค์การใช้ท่ีชดัเจน แหลง่ข้อมลูท่ีใช้ในการเก็บมีความทนัสมยั ทนัตอ่เหตกุารณ์ 
เป็นข้อมลูภาษาท่ีใช้จริง และต้องได้มาจากแหลง่ตา่ง ๆ ในอตัราท่ีเหมาะสม เน่ืองจากการใช้ข้อมลู
ภาษาท่ีมาจากหลากหลายแห่งหรือหลากหลายผู้ เขียนจะสามารถลดความอคติทางข้อมูลลงได้ 
เพราะข้อมูลภาษาท่ีได้ ไม่ได้มาจากใครเพียงคนเดียวหรือกลุ่มผู้ ใช้ภาษากลุ่มเล็ก  ๆ และยัง
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สามารถเพิ่มจ านวนค าศพัท์ท่ีอาจพบได้ (Atkins, Clear, & Ostler, 1992; Sutarsyah, Nation, & 
Kennedy, 1994)  

เน่ืองจากไม่สามารถเก็บข้อมูลภาษาทัง้หมดท่ีใช้บนโลกได้  ขนาดของคลังข้อมูล
ภาษาจึงควรมีขนาดใหญ่ท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ เพ่ือให้เกิดความครอบคลุมในภาษาให้มากท่ีสุด 
(Sinclair, 1991) โดยสามารถเก็บข้อมูลภาษาแบบสถิต (Static) ซึ่งเป็นคลงัข้อมลูภาษาท่ีมีขนาด
ตายตัวตามท่ีก าหนด หรือแบบพลวัต (Dynamic/Monitor corpus) ท่ีไม่มีการก าหนดขนาด
คลงัข้อมลูภาษาไว้ ทัง้นีค้วรจดัเก็บข้อมูลภาษาในระบบคอมพิวเตอร์หรือเคร่ืองมืออิเล็คทรอนิกส์
เพ่ือให้เป็นระบบ ค้นหาได้ง่าย ข้อพึงระวังของการสร้างคลังข้อมูลภาษาคือเร่ืองของกฎหมาย
ลิขสิทธ์ิ ดงันัน้ จึงควรรระบอุย่างชดัเจนเสมอว่า คลงัข้อมูลภาษาท่ีสร้างนีเ้ป็นไปเพ่ือวตัถปุระสงค์
ทางการศกึษาและไมมุ่ง่หวงัผลก าไร และไมมี่การน าไปเผยแพร่หรือให้ผู้ อ่ืนใช้ประโยชน์ตอ่ไป  

1.4 โปรแกรมที่นิยมใช้ 
งานวิจยัด้านภาษาศาสตร์คลงัข้อมูลจ าเป็นต้องอาศยัโปรแกรมในการช่วยวิเคราะห์

เน่ืองจากเป็นการจัดการกับข้อมูลภาษาจ านวนมาก โปรแกรมมากมายจึงได้รับการพัฒนาเพ่ือ
อ านวยความสะดวกและส่งเสริมงานวิจัยให้มีคุณภาพ น่าเช่ือถือ ส าหรับโปรแกรมท่ีนิยมใช้ใน
งานวิจยัด้านภาษาศาสตร์คลงัข้อมูลเพ่ือสร้างรายการค าศพัท์นัน้ มีการพฒันาอย่างตอ่เน่ือง โดย
โปรแกรมท่ีนิยมใช้ในช่วงแรก ได้แก่ โปรแกรมเรนจ์ (RANGE) (Heatley, Nation, & Coxhead, 
2002) แต่เน่ืองจากโปรแกรมดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายในการใช้งาน ประกอบกับมีการพัฒนาและ
น าเสนอโปรแกรมอ่ืน ๆ ท าให้ผู้วิจยัสามารถเลือกใช้โปรแกรมได้อยา่งเหมาะสมมากขึน้ โปรแกรมท่ี
นิยมใช้ในงานวิจยัในปัจจบุนั มีดงันี ้

1.4.1 โปรแกรมแอนท์คอง (AntConc) เป็นโปรแกรมท่ีผลิตและพัฒนาขึน้โดย 

Anthony (2018) สามารถดาวน์โหลดและติดตัง้ในคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่จ าเป็นต้องใช้ผ่าน

เครือขา่ยอินเทอร์เน็ต ตวัอยา่งการใช้งาน ดงัแสดงในภาพประกอบตอ่ไปนี ้
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ภาพประกอบ 3 ตวัอย่างการใช้งานโปรแกรมแอนท์คอง 
 

จากภาพประกอบ แสดงหน้าต่างโปรแกรมแอนท์คอง โดยเม่ือเรียกใช้งาน

โปรแกรมแล้ว หน้าต่างนีจ้ะปรากฏขึน้ดงัภาพด้านบน ผู้ ใช้งานจ าเป็นต้องเรียกไฟล์ท่ีเก็บข้อมูล

ภาษาไว้เพ่ือน ามาวิเคราะห์ในโปรแกรม จากนัน้ เลือก Word List แล้วกด Start โปรแกรมจะ

ค านวณและแสดงผลดงัภาพประกอบ โดยในคลงัข้อมูลภาษานีป้ระกอบด้วยค าทัง้หมด 57,339 

ค า ค าท่ีปรากฏถ่ีท่ีสดุคือค าวา่ the ท่ีปรากฏทัง้หมด 2,821 ครัง้ และล าดบัค าท่ีมีความถ่ีปรากฏใน

จ านวนรองลงมาจะถกูแสดงไลเ่รียงลงมาจนถึงค าท่ีปรากฏในความถ่ีท่ีต ่าท่ีสดุ 

โปรแกรมแอนท์คองสามารถปฏิบตัิการได้หลากหลายรูปแบบ ในงานวิจยัจะใช้

ประโยชน์จากโปรแกรมในการพิจารณาความถ่ีของค าท่ีปรากฏในคลังข้อมูลภาษาอังกฤษเพ่ือ
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ธุรกิจบริการ ฟังก์ชันท่ีใช้ในงานวิจัยจึงเป็นฟังก์ชัน Word List ซึ่งช่วยในการวิเคราะห์และจัด

แสดงผลในลกัษณะรายการค าศพัท์ทัง้หมดพร้อมความถ่ีท่ีแตล่ะค าปรากฏ  

1.4.2 โปรแกรมแอนท์เวิร์ดโปรไฟล์เลอร์ (AntWordProfiler) (L. Anthony, 2014) 

มีคณุสมบตัิส าคญัคือ การเปรียบเทียบข้อมูลภาษาในคลงัข้อมลูภาษาหนึ่ง ๆ กบัรายการค าศพัท์

ส าคัญ ๆ เช่น รายการค าศัพท์ทั่วไป (GSL) ท่ีประกอบด้วยค าศัพท์ทั่วไปท่ีใช้บ่อยท่ีสุดจ านวน 

2,000 ค าโดยแบ่งเป็น 1,000 ค าแรก และ 1,000 ค าต่อมา รายการค าศัพท์เชิงวิชาการ (AWL) 

จ านวน 570 ค า ผู้ ใช้งานยงัสามารถใช้รายการค าศพัท์อ่ืน ๆ ในการเปรียบเทียบข้อมูลภาษาได้อีก

ด้วย การใช้งานโปรแกรมแอนท์เวิร์ดโปรไฟล์เลอร์แสดงดงัภาพประกอบตอ่ไปนี ้

 

 

 
 

ภาพประกอบ 4 ตวัอย่างการใช้งานโปรแกรมแอนท์เวร์ิดโพรไฟล์เลอร์ 
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จากภาพประกอบ ภาพด้านบนแสดงหน้าตา่งส าหรับใช้งานโปรแกรมแอนท์เวิร์ด

โพรไฟล์เลอร์ ตวัโปรแกรมมีรายการค าศพัท์อ้างอิงส าหรับการวิเคราะห์คือ รายการค าศพัท์ทัว่ไป 

1,000 ค า แ ร ก  (1_gsl_1st_1000.txt) ร า ย ก า ร ค า ศั พ ท์ ทั่ ว ไ ป  1,000 ค า ต่ อ ม า 

(2_gsl_2nd_1000.txt) และรายการค าศัพท์เชิงวิชาการจ านวน 570 ค า (3_awl_570.txt) ภาพ

ด้านล่างแสดงค าศพัท์ในคลงัข้อมลูทางภาษาท่ีปรากฏในรายการค าศพัท์ตา่ง ๆ แบง่ออกได้เป็น 4 

กลุ่มคือ 1) ค าศพัท์ท่ีปรากฏในรายการค าศพัท์ทั่วไป 1,000 ค าแรก โดยพิจารณาตามลักษณะ

กลุ่มของค าศพัท์ท่ีมีความสมัพนัธ์กนัในเชิงหน่วยค า จ านวน 92 รูปแบบ (Word families) พบว่ามี

จ านวน 868 ค า 2) ค าศัพท์ท่ีปรากฏในรายการค าศัพท์ทั่วไป 1,000 ค าต่อมา มี 421 ค า 3) 

ค าศัพท์ท่ีปรากฏในรายการค าศพัท์เชิงวิชาการจ านวน 287 ค า และ 4) ค าศัพท์ท่ีไม่ปรากฏใน

รายการค าศพัท์ใดเลยจ านวน 1,781 ค า  

1.4.3 โปรแกรมโวแคบโพรไฟล์ (VocabProfile) ถูกพัฒนาโดย Cobb (2018) 

เป็นโปรแกรมท่ีอาศยัเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการวิเคราะห์และปฏิบตัิการ ใช้งานโปรแกรมโดยอพั

โหลดไฟล์ข้อมูลภาษา โปรแกรมจะท าการวิเคราะห์และแสดงผลการแบ่งระดบัค าในข้อมลูภาษา

ออกเป็น 25 ระดบั (25 Base Lists) แตล่ะระดบัประกอบด้วยกลุ่มของค าศพัท์ท่ีมีความสมัพนัธ์กนั

ในเชิงหน่วยค า จ านวน 92 รูปแบบ (Word families) จ านวน 1,000 ค า รวมทัง้สิน้ 25,000 ค า โดย

อาศัยการอ้างอิงจากค าท่ีมีความถ่ีในการปรากฏมากท่ีสุด 25,000 ล าดับแรกจาก British 

National Corpus (BNC) และ Corpus of Contemporary American English (COCA) ค าศัพท์

ท่ีไม่ปรากฏใน 25 ระดบันี ้จะถกูจดัในระดบัอ่ืน ๆ (Off-list) การใช้งานโปรแกรมโวแคบโพรไฟล์ดงั

แสดงในภาพประกอบตอ่ไปนี ้
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ภาพประกอบ 5 ตวัอย่างการใช้งานโปรแกรมโวแคบโพรไฟล์ 
 

จากภาพประกอบ เม่ือผู้ ใช้เข้าสู่เว็บไซต์ https://www.lextutor.ca/vp/comp/ จะ

ปรากฏ การใช้งานโปรแกรมโวแคบโพรไฟล์ 2 รูปแบบคือ 1) การน าข้อความทัง้หมดท่ีต้องการ

วิเคราะห์วางลงในช่องว่าง หรือ 2) การอัพโหลดไฟล์ในรูปแบบข้อความเรียบ จากนัน้กดปุ่ ม 

SUBMIT_WINDOW เพ่ือแสดงผลการวิเคราะห์ ภาพท่ี 2 แสดงจ านวนสรุปของค าศัพท์จาก

https://www.lextutor.ca/vp/comp/
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คลงัข้อมลูภาษาท่ีปรากฏในระดบัตา่ง ๆ 25 ระดบั ภาพลา่งแสดงรายละเอียดข้อมลูค าศพัท์ตา่ง ๆ 

ท่ีปรากฏในระดบัค าศพัท์แตล่ะระดบั 

1.4.4 โปรแกรมคีย์ บีเอ็นซี (Key-BNC) สร้างและพัฒนาโดย Graham (2014) 

เพ่ือใช้ค านวณและวิเคราะห์สถิติค่าความเป็นค าส าคญั (Keyword Analysis) โดยพิจารณาจาก

ความถ่ีของค าศัพท์ในคลังข้อมูลภาษาเป้าหมายเปรียบเทียบกับความถ่ีของค า เดียวกันใน

คลงัข้อมลู British National Corpus (BNC) ท่ีมีขนาดประมาณ 100 ล้านค า โปรแกรมคีย์ บีเอ็นซี

ถูกออกแบบมาให้สามารถวิเคราะห์ค าส าคญัของค าศพัท์ในคลงัข้อมูลภาษาเป้าหมายกับ BNC 

ได้โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ BNC และไม่เสียค่าใช้จ่ายในการใช้งาน การใช้ BNC ในฐานะคู่เทียบ

คลังข้อมูลภาษานัน้ถือว่าเพียงพอท่ีจะวิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างคลังข้อมูลภาษา 2 

คลังข้อมูล (Johnson & Esslin, 2006; Scott, 2001) วิธีการใช้งานสามารถอธิบาย แสดงดัง

ภาพประกอบตอ่ไปนี ้

 

 

 
 

ภาพประกอบ 6 ตวัอย่างการใช้งานโปรแกรมคีย์ บีเอ็นซี 
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จากภาพประกอบ เม่ือผู้ ใช้เรียกใช้งานโปรแกรมคีย์ บีเอ็นซี ปรากฏหน้าต่างดงั

ภาพซ้ายมือ ผู้ ใช้งานสามารถเลือกคลงัข้อมลูภาษาเปา้หมายซึ่งควรถกูจดัเก็บในรูปแบบข้อความ

เรียบ โปรแกรมจะวิเคราะห์โดยอตัโนมตัิ และแสดงผลดงัภาพขวามือ โดยเรียงล าดบัตามค่าสถิต ิ

Log-Likelihood จากล าดบัสงูท่ีสดุลงไปจนถึงล าดบัต ่าท่ีสดุ 

1.5 ประโยชน์เชิงวิชาการ 
ภาษาศาสตร์คลงัข้อมลูเป็นสิ่งท่ีมีประโยชน์อย่างมากและสามารถน าไปประยกุต์ใช้

ได้หลากหลาย เช่น ช่วยในการวิเคราะห์และอธิบายปรากฏการณ์ทางภาษา ใช้ในการเรียนการ
สอนภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนการสอนด้านค าศพัท์ให้แก่ผู้ เรียนภาษาเป็นภาษาท่ีสอง 
การใช้ประโยชน์ในการศึกษาเปรียบตา่ง ซึ่งเป็นการศกึษาลกัษณะความแตกตา่งของภาษาท่ีหนึ่ง
และภาษาท่ีสองเพ่ือคาดการณ์ปัญหาของการเรียนภาษาท่ีสองหรือภาษาตา่งประเทศ ตลอดจนใช้
สร้างพจนานุกรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ตัวอย่างท่ีชัดเจนท่ีสุดคือ การท า 
Oxford English Dictionary ในยุคเร่ิมแรก และพัฒนาต่อมาโดยมีโครงการ COBUILD เป็นจุด
เปล่ียนส าคญัท่ีสร้างพจนานุกรมโดยอิงจากคลังข้อมูลภาษาท่ีจัดเก็บในคอมพิวเตอร์และเป็น
ต้นแบบให้พจนานุกรมฉบับอ่ืนสร้างขึน้โดยอิงข้อมูลจากคลังข้อมูลภาษา (Meyer, 2004; 
O’Keeffe et al., 2007; วิโรจน์ อรุณมานะกลุ, 2545) 

ภาษาศาสตร์คลงัข้อมลูเอือ้ประโยชน์ตอ่นกัวิชาการ 4 กลุม่ได้แก่ (Kennedy, 1998) 
1. กลุ่มนกัวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกับการสร้างคลงัข้อมูลภาษาอย่างมีระบบ เช่นการ

ออกแบบคลงัข้อมลูภาษา ขนาดของคลงัข้อมลูภาษา ประเภทของคลงัข้อมลูภาษา เป็นต้น 

2. กลุ่มนักวิจัยท่ีมุ่งศึกษาด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใช้เพ่ือการเก็บหรือ

วิเคราะห์ข้อมลูภาษา 

3. กลุ่มนกัวิจยัท่ีใช้ประโยชน์จากคลงัข้อมูลภาษาในแง่ของการวิเคราะห์ภาษา

โดยใช้ข้อมลูจากคลงัข้อมลูภาษา 

4. กลุ่มนกัวิจยัท่ีสร้างนวตักรรมโดยการน าข้อมูลภาษาจากคลงัข้อมูลภาษาไป

พฒันาการเรียนการสอนในด้านตา่ง ๆ เชน่ ด้านการแปล หรือการสร้างรายการค าศพัท์ เป็นต้น 

จะเห็นว่าคลังข้อมูลภาษานัน้มีประโยชน์หลายประการ อีกทัง้ยังเป็นข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อนักวิชาการหลายกลุ่ม ผู้ วิจัยใช้ประโยชน์จากคลงัข้อมูลภาษาเพ่ือช่วยในการสร้าง
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รายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจบริการอนัจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ เรียนและบคุลากรในแวดวง
ดงักลา่ว 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีกล่าวมา ท าให้เห็นว่า การสร้างคลงัข้อมูลภาษาเป็น
ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งในการศึกษาภาษาลักษณะต่าง ๆ รวมถึงการสร้างรายการค าศัพท์  
(Nation & Sorell, 2016; Thorndike, 1921; Thorndike & Lorge, 1994) ก า รส ร้ า ง ร า ย ก า ร
ค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจบริการส าหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองจ าเป็นต้องมีข้อมูลทางภาษา
จ านวนมากในการน ามาวิเคราะห์เพ่ือสร้างรายการค าศัพท์ ผู้ วิจัยศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการ
รวบรวมข้อมูลโดยอาศยัระเบียบวิธีทางภาษาศาสตร์คลังข้อมูล เพ่ือให้ได้คลงัข้อมูลทางภาษาท่ี
เป็นระบบ น่าเช่ือถือและมีประสิทธิภาพในการน ามาวิเคราะห์และสร้างรายการค าศพัท์ ในหวัข้อ
ตอ่ไปจะอธิบายถึงรายละเอียดเก่ียวกบัรายการค าศพัท์ ได้แก่ ประเภท เกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณา
สร้าง เคร่ืองมือตรวจสอบ การจดักลุม่และขนาดของรายการค าศพัท์ 

 
2. รายการค าศัพท์ (Word List) 

ในอดีตนัน้ค าว่ารายการค าศพัท์ (Word list) หมายถึงการป้อนเข้าข้อมูลทางภาษาและ
ให้เคร่ืองค านวณข้อมลูภาษาทัง้หมดเป็นรายการแสดงตามล าดบัความถ่ี (O’Keeffe et al., 2007) 
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบนัค าว่ารายการค าศพัท์มีความหมายเพิ่มเติมคือ รายการค าศพัท์ท่ีสร้าง
โดยวิธีการท่ีซบัซ้อนขึน้ เพ่ือให้ได้รายการค าศพัท์ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในลกัษณะอ่ืน ๆ เช่น 
น าไปใช้ในการสอน เป็นต้น ความหมายของรายการค าศพัท์ในแบบท่ี 2 นีเ้องท่ีเป็นประเด็นหลกัใน
การท าวิจัยนี ้รายการค าศัพท์มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือช่วยในการเรียนรู้ค าศัพท์ด้วยตนเองของ
ผู้ เรียน (Todd, 2017) รายการค าศัพท์มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
ค าศพัท์ของผู้ เรียนซึ่งหากผู้ เรียนมีความรู้ด้านค าศพัท์ท่ีดีย่อมช่วยส่งเสริมทกัษะด้านการอ่านได้
อย่างมีประสิทธิภาพเพราะผู้ เรียนจะมีความสามารถในการเข้าใจบทอ่านเน่ืองจากมีความรู้ด้าน
ค าศพัท์ท่ีเพียงพอ นอกจากนี ้ยงัชว่ยผู้ เรียนในด้านทกัษะการเขียนให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม
ในศาสตร์เฉพาะด้านของผู้ เรียนด้วยเชน่กนั (Corson, 1997)  

2.1 ประเภทของรายการค าศัพท์ 
รายการค าศพัท์แบ่งออกเป็น 4 ประเภทตามหลกัการสร้างรายการค าศพัท์และการ

เรียนการสอนค าศพัท์ ดงันี ้(Nation, 2001)  
2.1.1 รายการค าศพัท์ท่ีปรากฏในความถ่ีสูง เช่น รายการค าศพัท์ภาษาองักฤษ

ทั่วไป ซึ่งเป็นรายการค าศัพท์ท่ีประกอบด้วยค าศัพท์พืน้ฐานท่ีใช้บ่อยและพบกันทั่วไปใน
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ชีวิตประจ าวนั เช่น ค าเนือ้หา ได้แก่ ค านาม ค ากริยา หรือค าคณุศพัท์ท่ีใช้บ่อย และค าไวยากรณ์ 

ได้แก่ ค าบพุบท ค าน าหน้านาม เป็นต้น รายการค าศพัท์ทัว่ไปท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัมากท่ีสดุคือ General 

Service List: GSL (West, 1953) ซึ่งประกอบด้วยค าศพัท์ท่ีใช้โดยทั่วไปบ่อยท่ีสุดจ านวน 2,000 

ค า รายการค าศพัท์ประเภทนีม้กัครอบคลมุค าศพัท์ประมาณร้อยละ 80 ของบทอา่นตา่ง ๆ (Nation 

& Waring, 1997) ต่อมา GSL ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นต่าง ๆ เช่น ความทนัสมัยและ

ความเหมาะสมกบับริบทของภาษาองักฤษท่ีเปล่ียนไป จ านวนค าศพัท์ท่ีมากเกินไปส าหรับการใช้

จ ริ ง  (Engels, 1968 ; K. Hwang, 1989 ; Nation & Hwang, 1995 ; Richards, 1974 )  ข้ อ

วิพากษ์วิจารณ์เหล่านี ้น าไปสู่การพฒันารายการค าศพัท์ GSL จนเกิดเป็น GSL รายการใหม่ท่ีมี

ความเหมาะสมกับบริบทของภาษาท่ีเปล่ียนไปมากขึน้ (Brezina & Gablasova, 2015) ถึงแม้ 

GSL จะได้รับการพฒันาให้มีความทนัสมยัมากขึน้ แต ่GSL ดัง้เดิมนัน้นบัเป็นรายการค าศพัท์ท่ีจดุ

ประกายให้เกิดการท าวิจยัสร้างรายการค าศพัท์อ่ืน ๆ ตามมาอีกมากมาย ตวัอย่างค าศพัท์ใน GSL 

แสดงดงัตอ่ไปนี ้

 

GSL = 

the, be, of, and, to, a, in, have, it, you, for, not, that, on, with, do, 
as, he, we, this,at, they, but, from, by, will, or, his, say, go, she, 
so, all, about, if, one, my, know, there, which, can, get, her, 
would, think, like, more, their, your, when, what, make, time 

 
2.1.2 รายการค าศัพท์เชิงวิชาการ เน่ืองจากในช่วงแรกยังไม่มีการประยุกต์ใช้

ระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยในการจดัเก็บข้อมลูและสร้างรายการค าศพัท์ นกัสร้างรายการค าศพัท์

เชิงวิชาการ ได้แก่ Campion และ Elley (1971) Ghadessy (1979) Lyn (1973) และ Praninskas 

(1972) จงึสร้างรายการค าศพัท์เชิงวิชาการโดยการรวบรวมค าศพัท์จากการจดความหมายค าศพัท์

ของผู้ เรียน (Annotation) จากนัน้ Xue และ Nation (1984) ได้รวบรวมค าศพัท์เชิงวิชาการจากนกั

สร้างรายการค าศัพท์ท่ีได้กล่าวไปข้างต้น และปรับปรุงแก้ไข โดยน าเสนอช่ือใหม่คือ รายการ

ค าศพัท์ภาษาองักฤษในระดบัมหาวิทยาลยั (University Word List: UWL) ซึ่งเป็นประโยชน์ตอ่ทัง้

ผู้ออกแบบหลกัสตูร ผู้สอน ผู้ วิจยัและผู้ เรียน ต่อมา Coxhead (2000) ได้สร้างรายการค าศพัท์เชิง

วิชาการขึน้ใหมโ่ดยน าเกณฑ์โปรไฟล์ค าศพัท์ คา่พิสยัและความถ่ีมาใช้ในการสร้างรายการค าศพัท์

เชิงวิชาการ (Academic Word List: AWL) เป็นท่ีมาของรายการค าศพัท์จ านวน 570 ค าท่ีใช้กนัมา
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จนถึงปัจจบุนั รายการค าศพัท์เชิงวิชาการชดุนีค้รอบคลมุค าศพัท์ประมาณร้อยละ 10 ของบทอ่าน 

ตวัอยา่งค าศพัท์ใน AWL แสดงดงัตอ่ไปนี ้

 

AWL = 

assemble, collapse, colleague, adjacent, complie, conceive, 
albeit, forthcoming, convince, encounter, enormous, depress, 
incline, integrity, intrinsic, invoke, levy, likewise, panel, ongoing, 
odd, notwithstanding, nonetheless, persist, reluctance, pose 

 
2.1.3 รายการค าศัพท์เฉพาะทาง คือ ค าศัพท์ท่ีปรากฏในแหล่งข้อมูลภาษา

เฉพาะแห่งและมกัไมป่รากฏในแหล่งอ่ืน ๆ ทัง้ยงัหมายรวมถึงค าศพัท์ท่ีปรากฏในความถ่ีท่ีสงูแตมี่

ความหมายพิเศษ แตกต่าง และมีความเฉพาะทางซึ่งออกเป็น 2 แบบ คือ ค าศพัท์เฉพาะสาขาท่ี

คนทั่วไปเข้าใจได้และค าศัพท์เฉพาะสาขาท่ีคนทั่วไปอาจไม่เข้ าใจในความหมายนัน้ ๆ เลย 

(Nation, 2001, 2016) รายการค าศพัท์เฉพาะทางครอบคลุมค าศพัท์ประมาณร้อยละ 5 ของบท

อ่าน แต่อาจเปล่ียนแปลงไปขึน้อยู่กับศาสตร์เฉพาะด้าน (Chung & Nation, 2003; Hyland & 

Tse, 2007) โดยรายการค าศพัท์ชนิดนีไ้ด้รับความสนใจจากนกัสร้างรายการค าศพัท์จ านวนมาก 

(It-ngam & Phoocharoensil, 2019; Konstantakis, 2007; Lei & Liu, 2016; Martinez, Beck, & 

Panza, 2009; Tangpijaikul, 2014; Todd, 2017; Valipouri & Nassaji, 2013; Ward, 2009; 

Yang, 2015) จนเกิดเป็นรายการค าศพัท์เฉพาะทางในศาสตร์ต่าง ๆ จ านวนมาก และบ่อยครัง้ท่ี

ค าศัพท์เฉพาะทางเหล่านีอ้าจได้รับการจัดสร้างภายใต้ความมุ่งหวังในการใช้กับกลุ่มผู้ เรียน

เดียวกนั เชน่ กลุม่ผู้ เรียนด้านการแพทย์ กลุม่ผู้ เรียนด้านวิศวกรรม หรือกลุ่มผู้ เรียนด้านธุรกิจตา่ง ๆ 

อย่างไรก็ตาม นกัสร้างรายการค าศพัท์มกัเลือกแหล่งข้อมลูท่ีแตกตา่งกนัไปโดยค านึงถึงประโยชน์

ของผู้ เรียนท่ีใช้รายการค าศพัท์ หากพิจารณาเปรียบเทียบรายการค าศพัท์ในงานวิจยักับรายการ

ค าศพัท์เฉพาะทางท่ีสร้างมาก่อนหน้านี ้พบว่ามีความเป็นไปได้ท่ีจะได้รับการจดัให้เป็นรายการ

ค าศพัท์เฉพะทางด้านธุรกิจ เน่ืองจากธุรกิจบริการอนัได้แก่ ธุรกิจท่องเท่ียว โรงแรม และสายการ

บนิ นบัเป็นหนึ่งในธุรกิจตา่ง ๆ เช่นกนั รายการค าศพัท์เฉพาะทางด้านธุรกิจท่ีได้รับการจดัสร้างมา

ก่อนหน้านี ้เช่น รายการค าศพัท์ด้านธุรกิจของ Konstantakis (2007) Tangpijaikul (2014) และ 

Patanasorn (2017) ในส่วนของรายการค าศพัท์ธุรกิจของ Konstantakis นัน้สร้างจากคลงัข้อมูล 

Published Material Corpus ขนาด 600,000 ค า ท่ีสร้างขึน้โดย Nelson (2000) โดยรวบรวมจาก
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หนงัสือแบบเรียนด้านภาษาองักฤษธุรกิจจ านวน 33 เล่ม และได้เป็นรายการค าศพัท์จ านวน 560 

ค า ส าหรับรายการค าศพัท์ธุรกิจของ Tangpijaikul สร้างจากคลงัข้อมลูท่ีรวบรวมจากบทความขา่ว

ท่ีได้รับการเผยแพร่ในหนงัสือพิมพ์ The Nation, Bangkok Post และ National News Bureau of 

Thailand (NNT) มีขนาด 890,000 ค า และได้เป็นรายการค าศพัท์จ านวน 134 ค า รายการค าศพัท์

ธุรกิจของ Patanasorn สร้างจากคลงัข้อมูลท่ีรวบรวมจากหนงัสือ วารสาร เว็บไซต์ และบทความ

ข่าว จาก 8 ประเภทธุรกิจประกอบด้วย การบัญชี การโฆษณา กฎหมายธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ 

การเงิน การจัดการ การท่องเท่ียว และการตลาด มีขนาด 15,936,237 ค า และได้เป็นรายการ

ค าศัพท์จ านวน 415 ค า ทัง้นี ้ผู้ วิจัยจะท าการเปรียบเทียบรายการค าศัพท์ท่ีได้ในงานวิจัยกับ

รายการค าศัพท์เฉพาะทางด้านธุรกิจทัง้ 3 รายการ โดยพิจารณาความซ า้ซ้อนของค า และ

อตัราส่วนการครอบคลุมคลงัข้อมูลภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจบริการอีกครัง้ในส่วนการอภิปรายผล

การศกึษา ตวัอยา่งค าศพัท์ในรายการค าศพัท์เฉพาะทางด้านธุรกิจ เชน่  

 

Business Word List 
(Konstantakis, 

2007) 
= 

after-sales, agenda, airport, inflation, junction, keen, lading, 
large-scale, taxation, telecommunications, territory, prawns, 
presentations, audit, champagne, commercials, consignment, 
lucrative, marketplace, up-to-date, viewpoint, worthwhile 

 

Technical Business 
Keywords 

(Tangpijaikul, 2014) 
= 

 asset, auction, bancassurance, bidding, burden, campaign, 
capitalization, competitiveness, demutualization, disruption, 
downturn, entrepreneur, inflationary, momentum, 
policyholders, rehabilitation, skyrocket, sluggish, stockpile, 
tariff, unrest 

 
Academic Word 
List of Business 

English 
(Patanasorn, 2017) 

= 

alternative, appropriate, empirical, network, benefit, require, 
concept, previous, identify, external, survey, fined, option, 
ensure, item, executive, initial, volume, hypothesis, hence, 
dividend, category, commission, framework, final, resource 

 

2.1.4 รายการค าศพัท์ท่ีปรากฏในความถ่ีต ่า คือ ค าศพัท์ท่ีไม่พบใน 3 ประเภท

ก่อนหน้านีแ้ละเป็นค าศพัท์ท่ีปรากฏในความถ่ีท่ีต ่ามาก ๆ อาจพบเพียงแค่ 1-2 ครัง้ในบทอ่านหนึ่ง 
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ๆ ตวัอย่างค าศพัท์ท่ีปรากฏในความถ่ีต ่า เช่น ค านามเฉพาะ ตวัย่อ เป็นต้น นอกจากนี  ้ค าศพัท์

เฉพาะในศาสตร์ด้านหนึ่ง ๆ อาจกลายเป็นค าศัพท์ท่ีปรากฏในความถ่ีต ่าในศาสตร์อ่ืน  ๆ ได้ 

(Nation, 2001) ค าศพัท์ท่ีปรากฏในความถ่ีต ่ามักครอบคลุมค าศพัท์ประมาณร้อยละ 5 ของบท

อา่น 

การจะอา่นบทความใด ๆ ได้อยา่งเข้าใจนัน้ ผู้อ่านควรรู้ศพัท์ประมาณร้อยละ 95 ของ
บทความ (Laufer, 1989) หากน าสดัส่วนท่ีรายการค าศพัท์ท่ีปรากฏในความถ่ีสูง รายการค าศพัท์
เชิงวิชาการ และค าศพัท์เฉพาะทางครอบคลุมบทอ่านมารวมกนัจะพบว่า ผลรวมเป็นอตัราส่วนท่ี
ประมาณร้อยละ 95 ของบทอ่าน ดงันัน้ เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถเข้าใจบทความใด ๆ ผู้ วิจัยจึงมุ่ง
สร้างรายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจบริการให้ครอบคลุมบทอ่านท่ีประมาณร้อยละ 5 ใน
หวัข้อตอ่ไป จะเป็นการกลา่วถึงเกณฑ์ส าคญัตา่ง ๆ ท่ีมกัใช้ในการสร้างรายการค าศพัท์ 

2.2 เกณฑ์ที่ใช้ในการสร้างรายการค าศัพท์  
โดยปกติแล้ว ขัน้ตอนการสร้างรายการค าศัพท์เร่ิมจากเลือกคลังข้อมูลภาษาท่ีมี

ความเหมาะสม จากนัน้จึงสร้างรายการค าศัพท์จากคลังข้อมูลภาษานัน้ ๆ โดยพิจารณาจาก
เกณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งแต่ละเกณฑ์มีข้อดีและข้อเสียท่ีนักสร้างรายการค าศัพท์ต้องค านึงถึง ดังจะ
อภิปรายตอ่ไป 

2.2.1 เกณฑ์ด้านความถ่ี เป็นเกณฑ์ท่ีนกัสร้างรายการค าศพัท์นิยมใช้มากท่ีสุด 

(Lindquist, 2009) ค าท่ีปรากฏในความถ่ีสงูมีความเหมาะสมกว่าค าท่ีปรากฏในความถ่ีต ่าในการ

น ามาบรรจุในรายการค าศพัท์ ข้อเสียของเกณฑ์ด้านความถ่ีคือ ค าท่ีพบบ่อยท่ีสุดมักจะเป็นค า

ไวยากรณ์ ได้แก่ the be หรือ of เป็นต้น เน่ืองจากเป็นค าท่ีสามารถปรากฏได้แทบทุกประโยค 

ค าศพัท์ภาษาองักฤษท่ีมีการปรากฏถ่ีท่ีสุดใน 100 ล าดบัแรกมกัจะปรากฏและครอบคลุมเนือ้หา

ประมาณคร่ึงหนึ่งของบทความ (Zipf, 1935) ดงันัน้แล้วการให้ความส าคญักบัความถ่ีเพียงอย่าง

เดียวในการสร้างรายการค าศพัท์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายการค าศพัท์เฉพาะด้านจึงไม่ใช่แนวคิดท่ี

เหมาะสม เน่ืองจากค าศพัท์ท่ีต่างสาขากัน ย่อมมีข้อจ ากัดในการสร้างท่ีแตกต่างกัน ขึน้อยู่กับ

ความเหมาะสมของศาสตร์เฉพาะด้านนัน้ ๆ (Hyland & Tse, 2007; Schmitt & Schmitt, 2014) 

การพิจารณาจ านวนครัง้ในการปรากฏของค าและจดัให้เป็นค าท่ีปรากฏในความถ่ีท่ีสงู กลาง หรือ

ต ่า ขึน้อยู่กับการตดัสินใจของผู้ วิจัยท่ีสร้างรายการค าศพัท์นัน้โดยตรง (Nation, 2005) โดยอาจ

พิจารณาจากคา่เฉล่ียหรือคา่มธัยฐานในการปรากฏของค า (Muñoz, 2015) ตวัอย่างเกณฑ์ในการ

ก าหนดค าท่ีอยูใ่นกลุม่ปรากฏในความถ่ีสงู ดงัแสดงในตารางตอ่ไปนี ้
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ตาราง 3 เกณฑ์ขัน้ต ่าของความถ่ีในการปรากฏของกลุม่ค าท่ีปรากฏในความถ่ีสงู 

 
แหล่งข้อมูล ความถี่ต ่าสุด / จ านวนค า

ทัง้หมด 
ความถี่ต่อ  
1 ล้านค า 

ความถี่ต่อ  
100 ค า 

1,000 ค าแรกใน BNC 11,918 / 98,099,501 121 0.012 
1,000 ค าตอ่มาใน BNC 4,465 / 98,099,501 46 0.005 
Academic Word List 

(Coxhead, 2000) 
100 / 3,500,000 29 0.003 

Academic Vocabulary 
(Hyland & Tse, 2007) 

597 / 3,213,477 186 0.019 

 
จากตาราง แสดงให้เห็นว่า เกณฑ์การก าหนดขัน้ต ่าของความถ่ีในการก าหนดค า

ให้อยู่ในกลุ่มค าท่ีปรากฏในความถ่ีสูงนัน้ ไม่มีเกณฑ์ท่ีตายตวั เกณฑ์ความถ่ีของค าท่ีปรากฏใน

คลังข้อมูลภาษา  British National Corpus (BNC) สูงสุด  1,000 ค าแรกอยู่ ท่ี  11,918 ค าจาก

คลงัข้อมูลภาษาจ านวน 98,099,501 ค า หรือหมายถึงทุก ๆ 1 ล้านค า จะมีค านีป้รากฏ 121 ครัง้ 

และในทุก 100 ค าจะมีค านีป้รากฏ 0.012 ค า (Nation, 2016) แต่เน่ืองจากค าไม่สามารถปรากฏ

ในจ านวนจุดทศนิยมได้ การค านวณการปรากฏในด้านการสร้างรายการค าศพัท์จึงมักใช้หน่วย

เทียบท่ีหลกัล้านมากกวา่หลกัร้อย  

ถึงแม้ความถ่ีจะไม่ใช่สิ่งท่ีควรให้ความส าคญัท่ีสุดในการสร้างรายการค าศพัท์

เฉพาะด้านแต่ความถ่ีก็ยังคงเป็นสิ่งท่ีนักสร้างรายการค าศัพท์ไม่สามารถละเลยได้ การสร้าง

รายการค าศพัท์โดยพิจารณาเกณฑ์ท่ีเหมาะสมต่าง ๆ ร่วมกันจึงเป็นสิ่งส าคัญท่ีท าให้ได้มาซึ่ง

รายการค าศพัท์ท่ีเหมาะสมและสง่ผลดีตอ่การเรียนรู้ค าศพัท์เฉพาะด้านได้ 

2.2.2 เกณฑ์ด้านพิสยั การพิจารณาจากความถ่ีของการปรากฏของค าเพียงอยา่ง

เดียวอาจไมเ่พียงพอ และน ามาซึ่งข้อผิดพลาดของข้อมลู เน่ืองจากแหล่งข้อมลูภาษาท่ีมีความยาว

มากอาจก่อให้เกิดผลลพัธ์ท่ีมีความอคติได้ จึงควรน าเกณฑ์ด้านพิสยัมาพิจารณาร่วม Coxhead 

(2000) เสนอให้เร่ิมจากการพิจารณาคา่พิสยัก่อน แล้วจึงตามด้วยการพิจารณาคา่ความถ่ี เพ่ือให้

เกิดความสมดุลและลดอคติต่อรายการค าศพัท์ การพิจารณาค่าพิสัยขึน้อยู่กับผู้ สร้างรายการ
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ค าศัพท์เป็นหลัก ตัวอย่างเกณฑ์ค่าพิสัย เช่น Gardner และ Davies (2014) พิจารณาให้ค าท่ี

ปรากฏ 7 จาก 9 แหลง่ได้รับการบรรจลุงในรายการค าศพัท์ ในขณะท่ี Coxhead (2000) พิจารณา

ให้ค าท่ีปรากฏ 15 จาก 28 แหลง่ได้รับการบรรจลุงในรายการค าศพัท์ เป็นต้น  

ถึงแม้ข้อดีของเกณฑ์ด้านพิสยัท่ีสามารถลดอคติและท าให้รายการค าศพัท์ท่ีได้มี

ความสมดลุมากขึน้ แต่ข้อเสียของเกณฑ์ด้านพิสยัคือ ค าศพัท์ท่ีได้ยงัมีความคล้ายคลึงกับการใช้

เกณฑ์ด้านความถ่ี คือ ค าท่ีได้มกัประกอบด้วยค าไวยากรณ์ต่าง ๆ เช่นกนั เน่ืองจากค าไวยากรณ์

เหลา่นีป้รากฏในบทวามทกุบทความ ค าศพัท์ท่ีได้จึงยงัไม่มีความเฉพาะเจาะจงมากพอท่ีจะน ามา

บรรจใุนรายการค าศพัท์เฉพาะ 

2.2.3 เกณฑ์ด้านโปรไฟล์ค าศพัท์3 (Lexical Profiling) เป็นการตดัค าท่ีปรากฏใน

รายการค าศัพท์อ่ืนอยู่ก่อนแล้วออกไปโดยมีหลักคิดท่ีว่า ค าศพัท์หนึ่ง ๆ ควรปรากฏในรายการ

ค าศัพท์ใดรายการค าศัพทหนึ่งเท่านัน้ เกณฑ์ด้านโปรไฟล์ค าศัพท์จึงเป็นการพิจารณาค าใน

คลงัข้อมูลภาษาเป้าหมายท่ีสร้างขึน้เองเทียบกบัรายการค าศพัท์อ้างอิง เช่น GSL และ AWL หาก

ค าใดปรากฏใน GSL หรือ AWL จะถูกจดัประเภทให้ไปอยู่ในค าศพัท์ประเภททัว่ไป หรือค าศพัท์

เชิงวิชาการ ส าหรับค าท่ีไม่ปรากฏใน GSL และ AWL จะน ามาพิจารณาถึงความเหมาะสมในการ

บรรจเุข้ารายการค าศพัท์เฉพาะทางท่ีต้องการสร้างตอ่ไป เกณฑ์ด้านโปรไฟล์ค าศพัท์จงึเป็นอีกหนึ่ง

วิธีท่ีได้รับความนิยมจากนกัสร้างรายการค าศพัท์เป็นอยา่งมาก (Cobb & Horst, 2001) ผู้ ริเร่ิมการ

ใช้เกณฑ์ด้านโปรไฟล์ค าศพัท์คือ Coxhead (2000) ท่ีต้องการสร้างรายการค าศพัท์เชิงวิชาการ 

Coxhead น าค าทัง้หมดท่ีปรากฏใน GSL ออกและไมน่ ามาพิจารณาให้บรรจใุน AWL  

ข้อดีของเกณฑ์ด้านโปรไฟล์ค าศพัท์ คือ การสร้างรายการค าศพัท์เป็นไปอย่าง

รวดเร็วมากยิ่งขึน้ และค าไวยากรณ์จ านวนมากถูกก าจัดไปเน่ืองจากปรากฏใน GSL แล้ว 

นอกจากนี ้หากพิจารณาในแง่ของการเรียนรู้ค าศพัท์ของผู้ เรียน พบว่าผู้ เรียนเรียนรู้ค าศพัท์เพียง

ครัง้เดียวเท่านัน้ เน่ืองจากค าศัพท์แต่ละค าปรากฏในรายการค าศัพท์เดียวเท่านัน้ ข้อเสียของ

เกณฑ์ด้านโปรไฟล์ค าศพัท์ คือ การไม่น าค าท่ีปรากฏในรายการค าศพัท์ภาษาอังกฤษทัว่ไปและ 

รายการค าศพัท์เชิงวิชาการมาพิจารณาอาจท าให้เราได้ค าศพัท์ท่ีมีความหมายเฉพาะทางท่ีอยู่

นอกเหนือรายการค าศพัท์ภาษาอังกฤษทัว่ไปและรายการค าศพัท์เชิงวิชาการ แต่เราจะสูญเสีย

                                                   
3 เน่ืองจากค าวา่ Lexical Profiling ยงัไมพ่บการให้ชื่อเรียกโดยราชบณัฑิตยสถาน ผู้วิจยัจงึให้ชื่อในงานวิจยัชิน้นีใ้นภาษาไทยวา่ 
โปรไฟล์ค าศพัท์  
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โอกาสในการได้ค าศพัท์ท่ีมีความหมายเฉพาะทางแตป่รากฏในรายการค าศพัท์ภาษาองักฤษทัว่ไป

และรายการค าศพัท์เชิงวิชาการไป เน่ืองจากค าหนึ่ง ๆ ท่ีใช้ในการส่ือสารอาจมีความหมายในการ

ส่ือสารทัว่ไปแบบหนึง่ และอาจมีความหมายเฉพาะทางเกิดขึน้เม่ือใช้ในบริบทท่ีมีความเฉพาะทาง

มากขึน้ ค าทุกค าจึงมีโอกาสท่ีจะเป็นค าศพัท์เฉพาะทางได้ ขึน้อยู่กับบริบทท่ีค าศพัท์นัน้ปรากฏ 

ยกตัวอย่างเช่น ค าว่า single และ double ซึ่งเม่ือปรากฏในบริบทปกติ จะเป็นการใช้กล่าวถึง

จ านวน แต่ส าหรับบริบทธุรกิจโรงแรม ค า 2 ค านีถู้กใช้เรียกช่ือห้องท่ีมีลักษณะเตียงนอนแขกท่ี

แตกต่างกันไป โดย single หมายถึงห้องพักแบบเตียงเดียวท่ีมีขนาด 3.5 ฟุตโดยประมาณ และ 

double หมายถึงห้องพักเตียงขนาดใหญ่ประมาณ 6 ฟุต จะเห็นได้ว่าค าศัพท์มีความหมาย

เปล่ียนแปลงไป เม่ือปรากฏในบริบทเฉพาะทาง (Billuroglu & Neufeld, 2007; Cabre, 1999; 

Gardner & Davies, 2 0 1 4 ; Paquot, 2 0 0 7 ; Pearson, 1 9 9 8 ; Schmitt & Schmitt, 2 0 1 4 ; 

Valipouri & Nassaji, 2013) 

2.2.4 เกณฑ์ด้านการวิเคราะห์ค าส าคัญ  เป็นการระบุค าส าคัญท่ีปรากฏใน

คลงัข้อมลูภาษา ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการวิเคราะห์ภาษาจากคลงัข้อมลูภาษาท่ีใช้กนัอย่างกว้างขวาง

ท่ีสุด (Gabrielatos & Machi, 2012) และเป็นประโยชน์อย่างมากในการน าไปประยุกต์ใช้ใน

ภาษาศาสตร์หรือศาสตร์สาขาอ่ืน ๆ เช่น การสอนภาษา การวิเคราะห์เนือ้หา การศึกษากลวิธีการ

เขียน การเปรียบเทียบความเหมือนต่างของบทความ เป็นต้น (Bondi & Scott, 2010; Hyland, 

2002, 2012; O’Keeffe et al., 2007; Sardinha, 1999; Scott, 2008) การจะพิจารณาให้ค าหนึ่ง ๆ 

เป็นค าส าคญัไมไ่ด้พิจารณาจากการท่ีค านัน้ ๆ ปรากฏในความถ่ีท่ีสงู แตพ่ิจารณาจากการท่ีค านัน้ 

ๆ มีความถ่ีท่ีไม่ปกติเม่ือเทียบกับคลงัข้อมลูภาษาอีกชุดหนึ่ง การวิเคราะห์ค าส าคญัจ าเป็นต้องมี

ชุดข้อมูลภาษาจากคลังข้อมูลภาษาจ านวน 2 ชุดขึน้ไปมาเปรียบเทียบเทียบกัน (Scott, 1997) 

โดยลกัษณะการเปรียบเทียบคลงัข้อมลูภาษาเพ่ือวิเคราะห์หาค าส าคญัมี 2 รูปแบบได้แก่ รูปแบบ

ท่ี 1 คือการเปรียบเทียบคลังข้อมูลภาษา 2 คลังท่ีมีขนาดใกล้เคียงกัน และรูปแบบท่ี 2 คือการ

เปรียบเทียบข้อมูลภาษาท่ีเราสนใจกับคลังข้อมูลภาษาท่ีมีขนาดใหญ่มาก  ๆ (Baker, 2004 ; 

Rayson & Garside, 2000) โดยคลังข้อมูลภาษา BNC ถือเป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่ท่ีได้รับการ

ยอมรับและใช้ในการเปรียบเทียบเพ่ือหาค่าความเป็นค าส าคัญอย่างแพร่หลาย (Johnson & 

Esslin, 2006; Scott, 2001) ค่าความเป็นค าส าคัญจะแสดงผ่านค่าสถิติอย่าง Log-likelihood 

หรือ Chi-square (M. Anthony & Gladkov, 2007) โดยแสดงผลตามล าดับ ท่ีได้มาจากการ
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เรียงล าดับค าตามค่าความเป็นค าส าคญั (Gabrielatos & Machi, 2012) ทัง้นี ้การจะหาจุดตัด

หรือขอบเขตจ านวนของค าท่ีจะนับว่าเป็นค าส าคญัของแต่ละคลังข้อมูลนัน้ ไม่สามารถบอกได้

ชัดเจน เน่ืองจากค่า  Log-likelihood แปรผันโดยตรงตามขนาดของคลังข้อมูลทางภาษา 

(Pojanapunya & Watson Todd, 2018) ตวัอย่างเคร่ืองมือท่ีสามารถน ามาใช้ในการพิจารณาได้ 

เชน่ WordSmith Tools, AntConc และ Key-BNC 

ข้อดีของเกณฑ์ด้านการวิเคราะห์ค าส าคญั คือสามารถบ่งชีไ้ด้ว่าค าท่ีถูกก าจัด

ออกไปโดยเกณฑ์ด้านโปรไฟล์ค าศพัท์ใดท่ีอาจมีความส าคญั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในใบริบทของ

รายการค าศัพท์เฉพาะ แต่ ข้อเสียของเกณฑ์ด้านการวิเคราะห์ค าส าคัญ คือ ค าท่ีได้อาจ

ประกอบด้วย ค านามเฉพาะ เช่น ช่ือเฉพาะ ตวัอกัษรย่อตา่ง ๆ เช่น VAT asap และค าท่ีปรากฏใน

ความถ่ีสงู ๆ เช่น because shall หรือ already ซึ่งไม่ได้บอกถึงความเก่ียวพนัระหว่างความเป็นค า

ส าคญักับคลงัข้อมูลภาษา แต่บ่งบอกถึงลักษณะเฉพาะหรือกลวิธีการใช้ภาษามากกว่า (Scott, 

1999)  

2.3 เคร่ืองมือตรวจสอบรายการค าศัพท์  
บคุคลท่ีมีความใกล้ชิดกบัภาษาเฉพาะด้านตา่ง ๆ มากท่ีสดุคือ ผู้ ใช้ภาษาในด้านนัน้ 

ๆ เช่น ค าศัพท์ด้านการแพทย์ ย่อมต้องเป็นบุคลากรด้านการแพทย์ท่ีมีการใช้และความคุ้นชิน
ใกล้ชิดกับค าศัพท์เหล่านัน้ หรือค าศัพท์ท่ีใช้ในธุรกิจบริการย่อมเป็นท่ีคุ้นเคยกับผู้ ท่ีประกอบ
วิชาชีพหรือมีความใกล้ชิดกับแวดวงธุรกิจงานบริการ ประสบการณ์การใช้ค าศัพท์เฉพาะด้าน
เหล่านีถื้อเป็นข้อมลูท่ีมีคณุคา่อย่างมากในการน ามาช่วยพิจารณาตดัสินใจและเลือกค าศพัท์ตา่ง 
ๆ มาบรรจุในรายการค าศัพท์ (Chung & Nation, 2004; Martinez et al., 2009) เกณฑ์ในการ
ตรวจสอบรายการค าศพัท์โดยผู้ เช่ียวชาญ แบ่งออกเป็น 4 ระดบั (Chung & Nation, 2004) โดย
ผู้ เช่ียวชาญท าหน้าท่ีพิจารณาค าศพัท์ในรายการค าศพัท์และให้คา่คะแนนตัง้แต ่1 – 4 ตามเกณฑ์ 
ดงัตอ่ไปนี ้
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ตาราง 4 เกณฑ์การพิจารณาค าศพัท์เฉพาะทาง 4 ระดบั  
 

ระดับ เกณฑ์การพิจารณา 
1 ค า เช่น ค าไวยากรณ์ หรือค าที่ไม่มีความหมายเฉพาะเจาะจงเก่ียวข้องกับศาสตร์ของ

รายการค าศพัท์เฉพาะทางที่จดัสร้าง เช่น the, of, during, within, 7, number, specially, 
common, lately 

2 ค าที่มีความหมายเก่ียวข้องกบัศาสตร์ของรายการค าศพัท์เฉพาะทางที่จดัสร้างเพียงเลก็น้อย 
3 ค าที่มีความหมายเก่ียวข้องใกล้ชิดกบัศาสตร์ของรายการค าศพัท์เฉพาะทางที่จดัสร้างเป็น

อย่างมาก ค าเหล่านีอ้าจมีข้อจ ากัดในการใช้  กล่าวคือ เมื่อปรากฏในบริบทของศาสตร์
เฉพาะด้านจะให้ความหมายเฉพาะด้านที่เก่ียวข้องกบัศาสตร์นัน้ ๆ ในขณะที่เมื่อปรากฏใน
บริบทอื่น จะให้ความหมายที่แตกต่างไปและไม่เก่ียวข้องกับศาสตร์ของรายการค าศพัท์
เฉพาะทางที่จดัสร้าง 

4 ค าที่มีความหมายเฉพาะเจาะจงกบัศาสตร์ของรายการค าศพัท์เฉพาะทางที่จดัสร้างเท่านัน้ 
และไมพ่บในบริบทอื่น 

 
จากตารางดงักล่าวนี ้ค าใดก็ตามท่ีได้รับการพิจารณาให้อยู่ในระดับ 3 และ 4 จะ

ได้รับการพิจารณาให้บรรจุลงในรายการค าศพัท์ สิ่งท่ีส าคญัคือ ผู้ เช่ียวชาญท่ีท าหน้าท่ีพิจารณา
ค าศัพท์โดยใช้เกณฑ์นีจ้ะต้องมีความรู้และประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับศาสตร์เฉพาะด้านของ
รายการค าศพัท์นัน้ ๆ เป็นอย่างดี การตรวจสอบรายการค าศพัท์โดยใช้แบบสอบถาม  4 ระดบักับ
ผู้ เช่ียวชาญมีข้อดีคือ สามารถตรวจสอบรายการค าศพัท์ท่ีได้จากเคร่ืองมือและระเบียบวิธีวิจยัทาง
ภาษาศาสตร์คลังข้อมูลได้ และช่วยก าจัดค าท่ีไม่เก่ียวข้องออกไปได้ ข้อเสียของการตรวจสอบ
รายการค าศพัท์โดยใช้ผู้ เช่ียวชาญคือ ใช้เวลานาน และหากรายการค าศพัท์ท่ีตรวจสอบมีความ
ยาวมากเกินไป อาจท าให้ผู้ เช่ียวชาญเหน่ือยล้าจากการพิจารณาจนได้ผลการตรวจสอบท่ีไม่ตรง
กับความเป็นจริง รวมถึงการคัดเลือกผู้ เช่ียวชาญท่ีต้องเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถในศาสตร์
เฉพาะด้านอยา่งแท้จริง 

2.4 การจัดกลุ่มและขนาดของรายการค าศัพท์ 
รายการค าศพัท์ท่ีมีจ านวนยาวมาก ๆ อาจเป็นปัญหาต่อการรู้จ าและใช้จริงของผู้ ใช้

รายการค าศัพท์ นักสร้างรายการค าศัพท์จึงแบ่งรายการค าศัพท์ท่ีสร้างได้ออกเป็นชุดรายการ
ค าศพัท์ยอ่ย หลกัในการแบง่รายการค าศพัท์ออกเป็นชดุย่อย ๆ นัน้ ยงัไม่มีหลกัเกณฑ์ตายตวัหรือ
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มีการท าการวิจยัพิสูจน์ว่า การแบ่งชุดค าศพัท์ด้วยวิธีใดเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด เกณฑ์ในการแบ่งรายการ
ค าศพัท์ออกเป็นชุดย่อย อาจสามารถท าได้หลายวิธี เช่น แบ่งกลุ่มตามจ านวนค าออกเป็นกลุ่ม 
กลุ่มละเท่า ๆ กนั แบง่กลุ่มตามพยญัชนะต้น แบ่งกลุ่มตามความหมายและการใช้ หรือแบ่งกลุ่ม
ตามระดบัความยากง่าย ทัง้นี ้การแบง่กลุม่ค าออกเป็นกลุ่มละเท่า ๆ กนัโดยอิงจากความยากง่าย
ในการเรียนรู้ค าศพัท์โดยพิจารณาจากความถ่ีในการปรากฏของค าเป็นวิธีท่ีใช้กนัอย่างแพร่หลาย 
(Coxhead, 2000; West, 1953) การแบ่งกลุ่มค าศพัท์ในรายการค าศพัท์ด้วยวิธีต่าง ๆ นัน้มีข้อดี
และข้อเสียท่ีแตกต่างกัน การแบ่งกลุ่มตามพยัญชนะต้นเป็นวิธีการท่ีสะดวกและรวดเร็วแต่ชุด
รายการค าศพัท์ยอ่ยท่ีได้มีจ านวนไม่เทา่กนั การแบง่กลุ่มตามความหมายและการใช้สามารถท าให้
ผู้ เรียนจดจ าชุดค าในการใช้ในบริบทต่าง ๆ ได้ง่ายขึน้ แต่มีความยุ่งยากในการจดัแบ่ง เน่ืองจาก
ค าศพัท์ค าหนึง่ ๆ อาจสามารถใช้ในหลากหลายสถานการณ์หรือบริบท   

ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาโครงการวิจัยน าร่อง (Laosrirattanachai & Ruangjaroon, 
2020) โดยศึกษาการสร้างรายการค าศัพท์บทวิจารณ์การใช้บริการธุรกิจบริการ ได้แก่ รายการ
ค าศพัท์บทวิจารณ์การใช้บริการสถานท่ีท่องเท่ียว (Tourism Review Word List: TRWL) รายการ
ค าศพัท์บทวิจารณ์การใช้บริการสถานท่ีพกัแรม (Accommodation Review Word List: AcRWL) 
และรายการค าศัพท์บทวิจารณ์การใช้บริการสายการบิน (Airline Review Word List: AiRWL) 
และพบว่าค าศพัท์ท่ีได้รับการบรรจใุนรายการค าศพัท์เฉพาะทางหนึง่ ๆ สามารถปรากฏในรายการ
ค าศัพท์เฉพาะทางอ่ืนได้ หากรายการค าศัพท์เหล่านัน้มีความเก่ียวข้องใกล้ชิดกัน ทัง้นี ้พบ
ลกัษณะการปรากฏของค าศพัท์ดงัภาพประกอบ ตอ่ไปนี ้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 7 การปรากฏของค าศพัท์ในรายการค าศพัท์ทัง้ 3 
 

จากภาพประกอบ สามารถอธิบายพืน้ท่ีตามหมายเลขตา่ง ๆ ได้คือ พืน้ท่ีหมายเลข 1 
คือกลุ่มค าศพัท์ท่ีปรากฏในรายการค าศพัท์ทัง้ 3 รายการ พืน้ท่ีหมายเลข 2 3 4 คือกลุ่มค าศพัท์ท่ี
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ปรากฏในรายการค าศัพท์ 2 รายการ และพืน้ท่ีหมายเลข 5 6 7 คือกลุ่มค าศัพท์ท่ีปรากฏใน
รายการค าศพัท์เพียงรายการเดียวเทา่นัน้ 

ค าศพัท์ในพืน้ท่ีหมายเลข 1 จึงเป็นกลุ่มค าศพัท์ท่ีควรได้รับการเรียนรู้เป็นล าดบัแรก 
ตามมาด้วยกลุ่มค าศพัท์ในพืน้ท่ีอ่ืน ๆ ต่อไป ทัง้นี ้หากค าศพัท์ในแต่ละกลุ่มมีจ านวนมากเกินไป 
การแบ่งชุดรายการค าศัพท์ตามลักษณะดังกล่าวอาจไม่ช่วยแก้ปัญหาในเร่ืองของขนาดของ
รายการค าศพัท์ท่ีใหญ่เกินไป ดงันัน้ หลงัจากชดุรายการค าศพัท์แรกท่ีประกอบด้วยค าท่ีปรากฏใน
รายการค าศพัท์ทัง้ 3 แล้ว ค าศพัท์ท่ีเหลือจะได้รับการแบ่งตามระดบัความยาก ง่าย ในการเรียนรู้
ค าศพัท์เพ่ือแบง่รายการค าศพัท์ออกเป็นชดุรายการค าศพัท์ย่อยตอ่ไป 

การจัดกลุ่มค าศพัท์ยงัเป็นอีกประเด็นหนึ่งท่ีนักสร้างรายการค าศพัท์พิจารณา โดย
กลุ่มค าศพัท์ท่ีนกัสร้างรายการค าศพัท์ให้ความสนใจประกอบด้วย word families และ lemma ดงั
จะกลา่วถึงตอ่ไปนี ้

2.4.1 Word families คือ กลุ่มของค าศัพท์ท่ีมีความสัมพันธ์กันในเชิงหน่วยค า 

จ านวน 92 รูปแบบ ประกอบด้วย รูปศัพ ท์  (Type), plural, third person singular present 

tense, past tense, past participle, -ing, comparative, superlative, possessive, -able, -er, 

-ish, -less, -ly, -ness, -th, -y, non-, un-, -al, -ation, -ess, -ful, -ism, -ist, -ity, -ize, -ment, -

ous, in-, -age, -al, -ally, -an, -ance, -ant, -ary, -atory, -dom, -eer, -en, -en, -ence, -ent, -

ery, -ese, -esque, -ette, -hood, -i, -ian, -ite, -let, -ling, -ly, -most, -ory, -ship, -ward, -

ways, -wise, anti-, ante-, arch-, bi-, circum-, counter-, en-, ex-, fore-, hyper-, inter-, mid-

, mis-, neo-, post-, pro-, semi-, sub-, un-, -able, -ee, -ic, -ify, -ion, -ist, -ition, -ive, -th, -y, 

pre- และ re- (Bauer & Nation, 1993) นักวิชาการด้านค าศพัท์หลายท่านเห็นพ้องกันว่า word 

families เป็นหน่วยส าคัญท่ีถูกจดจ าไว้ในคลังค าในความคิด (Mental lexicon) และผู้ เรียนมี

ความสามารถท่ีจะเข้าใจความหมายของค าต่าง  ๆ ท่ีเกิดจากการเติมหน่วยค าวิภัติปัจจัย 

(Inflected) หรือ การแปลงค า (derived) ได้ง่ายหากค าเหล่านัน้มาจากรากค าท่ีมีความหมาย

ร่วมกัน ผู้ เรียนภาษาจึงไม่ประสบปัญหาในการท าความเข้าใจความหมายค าศพัท์ต่าง ๆ ท่ีมีราก

ค ามาจากค าเดียวกัน หากผู้ เรียนนัน้ ๆ รู้ความหมายของรากค าอยู่ก่อนแล้ว เช่น ค าว่า creation 

ซึ่งผู้ ใช้รู้จกัค าว่า create ถึงแม้จะมีหน่วยค าปัจจยั -tion ตอ่ท้าย ก็สามารถคาดเดาได้ว่าค า ๆ นีมี้

ความหมายเก่ียวกบัการสร้าง หรือสร้างสรรค์ (Anglin, 1993; Bauer & Nation, 1993; Coxhead, 

2000; Nagy, Anderson, Schommer, Scott, & Stallman, 1989; Read, 2000) แนวความคิด
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เหล่านีล้้วนส่งผลให้นกัวิชาการด้านการสร้างรายการค าศพัท์หลายทา่นน าเสนอรายการค าศพัท์ใน

รูปแบบของ กลุ่มของค าศัพท์ท่ีมีความสัมพันธ์กันในเชิงหน่วยค า  จ านวน 92 รูปแบบ (Word 

families) (Coxhead, 2000; Hyland & Tse, 2007; West, 1953; Xue & Nation, 1984; Yang, 

2015) ข้อดีท่ีเห็นได้ชดัเจนในการสร้างรายการค าศพัท์โดยใช้กลุ่มของค าศพัท์ท่ีมีความสมัพนัธ์กนั

ในเชิงหน่วยค า จ านวน 92 รูปแบบ คือ รายการค าศพัท์ท่ีได้มีขนาดไม่ยาวเกินไป แต่ข้อเสียคือ 

หากผู้ เรียนมีความรู้ด้านภาษาองักฤษท่ีต ่ามากหรือขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการผนัค าหรือ

การเตมิหนว่ยค า อาจเป็นอปุสรรคในการเรียนรู้ค าศพัท์จากรายการค าศพัท์นัน้ ๆ  

2.4.2 Lemmas คือ กลุ่มของค าศพัท์ท่ีมีความสมัพนัธ์กนัในเชิงหน่วยค า จ านวน 

8 รูปแบบ จาก 92 รูปแบบของ word families (Bauer & Nation, 1993) โดย 8 รูปแบบนี ้

เปล่ียนแปลงตามปัจจัยท่ีใช้ผันรูปศัพท์ ประกอบด้วย plural, third person singular present 

tense, past tense, past participle, -ing, comparative, superlative และ possessive มีผู้ ให้ค า

เรียก lemma ในภาษาไทยไว้หลากหลายค า เช่น รากค า (วิโรจน์ อรุณมานะกุล, 2545) ค าตัง้ต้น 

(ธารทอง แจ่มไพบูลย์, 2559) และรูปค าปกติ (นัชชา ถิระสาโรช, 2559)  แต่เน่ืองจากมีผู้ ให้ค า

เรียกท่ีหลากหลายและยงัไม่มีการบญัญัติในพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ผู้วิจยัจึงใช้ค า 

lemma ในงานวิจัยโดยไม่ใช้ค าเรียกในภาษาไทยแทน ข้อดีของการสร้างรายการค าศัพท์โดย 

lemma คือ เป็นประโยชน์ต่อผู้ เรียนท่ีมีความรู้ด้านภาษาองักฤษในระดบัต ่าแตข้่อเสียคือ รายการ

ค าศพัท์ท่ีได้จะมีขนาดยาวกว่ารายการค าศพัท์ท่ีสร้างโดยกลุ่มของค าศพัท์ท่ีมีความสมัพนัธ์กนัใน

เชิงหนว่ยค า จ านวน 92 รูปแบบ (Word families) 

จากการทบทวนวรรณกรรมท าให้ทราบว่าขนาดของรายการค าศพัท์ส่งผลต่อการใช้
รายการค าศพัท์ของผู้ เรียน การเลือกใช้กลุ่มค าส่งผลตอ่ขนาดรายการค าศพัท์เป็นอย่างมาก โดย
พบว่า อตัราส่วนโดยประมาณของ word families : lemma : type ของค าศพัท์ท่ีมีความถ่ีสูงสุด 
3,000 ค าแรกในรายการค าศพัท์ BNC/COCA ว่ามีอตัราส่วนอยู่ท่ี 1 : 3 : 6 สิ่งนีย้ิ่งแสดงให้เห็นว่า 
หากเราจัดท ารายการค าศัพท์ในรูปแบบ word families จะท าให้ได้รายการค าศัพท์ท่ีสัน้กว่า
รูปแบบ lemma ถึง 3 เท่าตวั (Nation, 2016) ในหวัข้อตอ่ไป ผู้วิจยัจะกลา่วถึงการเรียนรู้ค าศพัท์ใน
ฐานะภาษาตา่งประเทศ โดยน าเสนอการรับ และกลวิธีการเรียนรู้ค าศพัท์ 
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3. การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 
ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนัน้ หากผู้ ใช้ภาษาขาดความรู้ด้านไวยากรณ์ ผู้ ใช้ภาษาจะ

เข้าใจความหมายได้น้อยมาก แต่หากผู้ ใช้ภาษาขาดความรู้ด้านค าศพัท์ ผู้ ใช้ภาษาจะไม่สามารถ
เข้าใจความหมายได้เลย  (Widdowson, 1978; Wilkins, 1972) ค าศัพท์จึงเป็นองค์ประกอบ
พืน้ฐานท่ีสุดท่ีมนุษย์ใช้ในการส่ือสารระหว่างกนั Gass (1999) ยืนยนัความคิดนีโ้ดยกล่าวว่าการ
เรียนรู้ภาษาตา่งประเทศก็ไม่ตา่งจากการเรียนรู้ค าศพัท์ของภาษาตา่งประเทศนัน้ ๆ ดงันัน้ ในการ
เรียนรู้ภาษาตา่งประเทศจงึจ าเป็นท่ีจะต้องเรียนรู้ค าศพัท์ก่อนทกัษะอ่ืน ๆ เน่ืองจากเป็นปัจจยัหลกั
ในการช่วยให้เข้าใจภาษาได้ (Laufer & Nation, 1995; Lipson & Wixson, 2012; Nagy, 1988; 
Nation, 2016; Nault, 1982; Read, 1998) กล่าวคือหากไม่เรียนรู้ค าศพัท์ย่อมไม่สามารถเรียนรู้
ทกัษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนได้ (Kaya, 2014) นอกจากค าศพัท์จะมีความส าคญั
ในการส่ือสารแล้ว ค าศัพท์ยังมีความส าคัญอย่างมากในแง่ของวิชาการเน่ืองจากความรู้ด้าน
ค าศพัท์จ าเป็นในการใช้เสาะหาความรู้เพิ่มเติมจากบทอ่านหรือสิ่งเผยแพร่อ่ืน ๆ เป็นต้น (Laufer, 
2005; Schmitt, 2008) ค าศพัท์ส าหรับการส่ือสารภาษาต่างประเทศ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
ค าศพัท์เพ่ือการรับรู้ (Receptive vocabulary) ซึง่จ าเป็นตอ่ทกัษะการฟังและการอา่น และค าศพัท์
เพ่ือการใช้ (Productive vocabulary) ซึ่งพัฒนามาจากค าศพัท์เพ่ือการรับรู้และน ามาใช้ส าหรับ
ทักษะการพูดและการเขียน (Nation, 1990) ปรากฏการณ์หนึ่งท่ีอาจอธิบายสาเหตุของความ
ยากล าบากในการเรียนรู้ค าศพัท์คือ กฎของZipf (1935) พิจารณาภาพประกอบตอ่ไปนี ้

 

 
 

ภาพประกอบ 8 จ านวนค าท่ีผู้ใช้ภาษารู้ท่ีสง่ผลตอ่การเข้าใจร้อยละของค าในภาษา 
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จากภาพประกอบแสดงให้เห็นว่า หากผู้ เรียนภาษาอังกฤษมีความรู้ด้านค าศัพท์
ประมาณ 89 ค า ผู้ ใช้ภาษาจะเข้าใจภาษาองักฤษได้ถึงร้อยละ 50 เม่ือรู้ค าศพัท์เพิ่มเป็น 149 ค า 
ผู้ ใช้ภาษาจะเข้าใจภาษาอังกฤษเพิ่มมาเพียงร้อยละ 5 และหากผู้ ใช้ภาษาต้องการเข้าใจ
ภาษาอังกฤษร้อยละ 95 ผู้ ใช้ภาษาอังกฤษจะต้องมีความรู้ด้านค าศพัท์ถึง 21,589 ค า ซึ่งต้องรู้
ค าศพัท์เพิ่มขึน้ถึง 243 เท่าตวั น่ีเป็นสาเหตหุนึ่งท่ีท าให้ผู้ เรียนภาษาอาจเกิดความรู้สึกว่าผู้ เรียน
พยายามอย่างหนกัในการศึกษาเรียนรู้ค าศพัท์ภาษาอังกฤษแล้ว แต่ยังคงพบปัญหาในการเจอ
ค าศพัท์ท่ีไมรู้่จกัหรือคุ้นชิน 

ถึงแม้ค าศพัท์ภาษาองักฤษจะเป็นสิ่งท่ีส าคญัและจ าเป็นต้องท าการส่งเสริมให้แก่ผู้ เรียน 
แตก่ารเรียนการสอนด้านค าศพัท์กลบัไมไ่ด้รับการสนบัสนนุและสนใจเท่าท่ีควร นกัวิจยัด้านภาษา
จ านวนมากจึงเร่ิมสง่เสริมและสนบัสนนุให้ท าการวิจยัทัง้ด้านการรับและการเรียนการสอนค าศพัท์
มากขึ น้  (Haddad, 2016 ; Meara, 2005 ; Shaw, 1991 ; Vongpumivitch, Huang, & Chang, 
2009; Zimmerman, 1997)  

3.1 การรับค าศัพท์ (Vocabulary Acquisition) 
การรับภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับค าศัพท์ เป็นกระบวนการแรก ๆ ท่ีเกิดขึน้

หลงัจากผู้ ใช้ภาษาเกิด จุดเร่ิมต้นท่ีท าให้นกัวิชาการจ านวนมากสนใจเก่ียวกับการรับค าศพัท์ของ
เด็กและกลายประเด็นท่ีถกเถียงกันมาอย่างยาวนาน เกิดจากงานวิจัยด้านการรับและจดจ า

ค าศัพท์ (Berko‐Gleason, 1958; R. Brown, 1973) โดยลักษณะการรับค าศัพท์แบ่งออกเป็น 2 
แนวคิด คือ การจดจ าค าศัพท์ทัง้ค าหรือจ าส่วนต่าง ๆ ของค า (Deen, 2018; Lukyanenko & 
Fisher, 2 0 1 4 ; Milin, Smolka, & Feldman, 2 0 1 8 ; Murrell & Morton, 1 9 7 4 ; Ramscar & 
Baayen, 2013; Ramscar & Port, 2015; Slobin, 1973; Taft & Forster, 1975; Zapf & Smith, 
2007)  

เม่ือพิจารณาการรับค าศัพท์ในภาษาท่ีสอง พบว่ามีความเป็นไปได้สองประการ
ส าหรับผู้ เรียนในการรับค าศพัท์ในภาษาท่ีสอง กล่าวคือ ผู้ ใช้ภาษาอาจเรียนรู้ค าศพัท์ในภาษาท่ี
สองโดยการเร่ิมต้นรับค าศัพท์ใหม่ทัง้ระบบ ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีเกิดจากจิตใต้ส านึก เฉก
เช่นเดียวกับกระบวนการรับค าศพัท์แบบท่ีเด็กเล็กรับค าศพัท์ภาษาแม่ หรืออาจเรียนรู้ค าศพัท์ใน
ภาษาท่ีสองโดยประยุกต์หลักการของภาษาท่ีหนึ่งซึ่ง เป็นการเรียนอย่างเป็นทางการผ่าน
กระบวนการท่ีตัง้ใจและรู้ตวั ส่งผลให้เกิดเป็นความรู้ด้านค าศพัท์ (Cook, 1973, 1985; Cook & 
Newson, 1996; Krashen, 1982) ประเด็นนีย้งัคงเป็นท่ีถกเถียงกัน พบเพียงแตส่มมติฐานต่าง ๆ 
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ซึง่ยงัต้องท าการวิจยัหาค าตอบตอ่ไป แตเ่พ่ือให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้และใช้ค าศพัท์ในภาษาท่ีสอง
ได้ดี นกัวิชาการจงึมุง่เน้นศกึษากลวิธีการเรียนรู้ค าศพัท์ ดงัจะได้กลา่วถึงในหวัข้อตอ่ไป 

3.2 กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ (Vocabulary Learning Strategies) 
Schmitt (1997) ได้พฒันาประเภทของกลวิธีการเรียนรู้ค าศพัท์ท่ี Oxford (1990) ได้

เสนอไว้ โดยกลวิธีการเรียนรู้ค าศพัท์แบง่ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ  
1. กลวิธีการค้นพบค าศพัท์ (discovery strategies) เป็นกลวิธีท่ีผู้ เรียนใช้ในการ

ค้นพบหรือเรียนรู้ค าศพัท์ใหม ่ๆ แบง่ออกเป็น 2 กลวิธี ได้แก่  

1.1 กลวิธีความมุ่งมั่นเด็ดเด่ียว (determination strategies) เป็นกลวิธี ท่ี

ผู้ เรียนใช้ในการเรียนรู้ค าศพัท์ใหม ่ๆ ด้วยตนเอง 

1.2 กลวิธีทางสังคม (social strategies) เป็นกลวิธีท่ีผู้ เรียนใช้ในการเรียนรู้

ค าศพัท์ใหม ่ๆ โดยมีปฏิสมัพนัธ์หรือพึง่พาบคุคลอ่ืน เชน่ เพ่ือนร่วมชัน้เรียน หรือครูผู้สอน 

2. กลวิธีการคงไว้ซึ่งค าศพัท์ (consolidation strategies) เป็นกลวิธีท่ีผู้ เรียนใช้ใน

การเก็บรักษาค าศพัท์ให้คงอยู่หลงัจากการค้นพบค าศพัท์นัน้ ๆ แล้ว แบง่ออกเป็น 4 กลวิธี ได้แก่ 

2.1 กลวิธีทางสังคม (social strategies) เป็นกลวิธีท่ีผู้ เรียนใช้ในการเก็บ

รักษาค าศพัท์ท่ีได้พบโดยมีปฏิสมัพนัธ์หรือพึง่พาบคุคลอ่ืน เชน่ เพ่ือนร่วมชัน้เรียน หรือครูผู้สอน 

2.2 กลวิธีการจ า (memory strategies) เป็นกลวิธีท่ีผู้ เรียนใช้ในการเก็บ

รักษาค าศพัท์ท่ีได้พบโดยเช่ือมโยงเข้ากบัความรู้พืน้หลงัของผู้ เรียน เช่น จบักลุ่มค าศพัท์ท่ีพบใหม่

เข้ากบักลุม่ค าศพัท์เดมิท่ีผู้ เรียนมีอยู ่หรือ การใช้ภาพจ าตา่ง ๆ 

2.3 กลวิธีพุทธิปัญญา (cognitive strategies) เป็นกลวิธีท่ีผู้ เรียนใช้ในการ

เก็บรักษาค าศพัท์ท่ีได้พบโดยใช้ค าศพัท์นัน้ซ า้ ๆ หรือใช้ส่ือ เคร่ืองมือต่าง ๆ ในเก็บรักษาค าศพัท์

นัน้ไว้ การเรียนรู้ค าศพัท์ด้วยกลวิธีพุทธิปัญญาประกอบด้วยหลกั 3 ประการคือ การระบุค าศพัท์

ใหม่ท่ีไม่คุ้นเคย การค้นหาความหมายของค าศพัท์ และหาความเช่ือมโยงด้านความหมายของ

ค าศพัท์ (Harmon, Martin, & Wood, 2010) 

2.4 กลวิธีอภิปัญญา (metacognitive strategies) การเรียนรู้ค าศัพท์ด้วย

กลวิธีอภิปัญญา มีพืน้ฐานจากความรู้ ความเข้าใจด้านค าศพัท์ท่ีผู้ ใช้ภาษามีอยู่ก่อนแล้ว โดยมา

จากประสบการณ์ท่ีผู้ เรียน เรียนรู้ค าศพัท์เหล่านัน้จนเกิดเป็นความรู้จ า แล้วจึงน ามาเช่ือมโยงกับ

กระบวนการเรียนรู้ การสร้างประสบการณ์และความรู้ให้แก่ผู้ เรียนจะช่วยเสริมสร้างให้ผู้ เรียนมี

ความรู้ด้านค าศัพท์ท่ีดี และสามารถน าไปเช่ือมโยงกับกระบวนการเรียนรู้ได้ (Gaogao & 
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Xueping, 2013; Golfam, Dehghan, Aghagolzade, & Kambuziya, 2014) กลวิธีอภิปัญญาจึง

เป็นกลวิธีท่ีผู้ เรียนใช้ในการเก็บรักษาค าศพัท์ท่ีได้พบโดยพิจารณาทบทวน ตรวจสอบและประเมิน

ค าศพัท์ของตน รวมถึงการพิจารณาวา่ค าศพัท์ใดจ าเป็นต้องจดจ าและเก็บไว้ 

Schmitt (1997) สรุปรายละเอียดกลวิธีย่อยท่ีใช้ในการเรียนรู้ค าศพัท์ ประกอบด้วย 
58 กลวิธียอ่ย แสดงดงัตารางตอ่ไปนี ้
 
ตาราง 5 รายละเอียดกลวิธีการเรียนรู้ค าศพัท์ 
 

ประเภท (2) กลวิธี (6) กลวิธีย่อย (58) 
กลวิธีการ
ค้นพบ
ค าศพัท์  

กลวิธีความมุง่มัน่
เด็ดเดี่ยว (9)  

1) วิเคราะห์ชนิดของค า 2) วิเคราะห์หนว่ยค าเติมและรากศพัท์ 3) 
ตรวจสอบจากรากศพัท์ภาษาแม ่4) วิเคราะห์จากภาพหรืออิริยาบถ 
5) เดาความหมายจากบริบท 6) ใช้พจนานกุรมสองภาษา 7) ใช้
พจนานกุรมภาษาเดยีว 8) ท ารายการค าศพัท์ 9) ท าบตัรค าศพัท์ 

กลวิธีทางสงัคม (5)  1) ถามความหมายจากผู้สอน 2) ขอให้ผู้สอนช่วยแปลความหรือ
บอกค าพ้องความหมาย 3) ขอให้ผู้สอนยกตวัอยา่งประโยคที่ใช้
ค าศพัท์นัน้ ๆ 4) ถามความหมายจากเพื่อนร่วมชัน้ 5) หา
ความหมายจากการท ากิจกรรมกลุม่   

กลวิธีการ
คงไว้ซึง่
ค าศพัท์ 

กลวิธีทางสงัคม (3)  1) รวมกลุม่เรียนรู้และฝึกจ าความหมายค าศพัท์ 2) ผู้สอน
ตรวจสอบการท าบตัรค าหรือรายการค าศพัท์ของผู้ เรียน 3) ฝึกใช้
ค าศพัท์ปฏิสมัพนัธ์กบัเจ้าของภาษา   

กลวิธีการจ า (27) 1) จ าค าศพัท์กบัรูปภาพ 2) สร้างภาพความหมาย 3) เช่ือมโยง
ค าศพัท์กบัประสบการณ์ 4) เช่ือมโยงค าศพัท์กบัค าทีเ่ก่ียวข้อง 5) 
เช่ือมโยงค าศพัท์กบัค าพ้องความหมายหรือค าตรงข้าม 6) ใช้
ความสมัพนัธ์ทางความหมาย 7) ใช้มาตรจดัอนัดบัค าคณุศพัท์ 8) 
วิธีการจ าแบบปักหมดุ 9) การใช้สถานท่ีแวดล้อมชว่ยจ า 10) จดั
กลุม่ค าเพื่อการเรียนรู้ 11) จดักลุม่ค าในพืน้ท่ีหน้ากระดาษ 12) ฝึก
ใช้ค าศพัท์ในประโยค 13) จดักลุม่ค าศพัท์สร้างเร่ืองราว 14) จ าการ
สะกดค า 15) จ าเสยีงของค าศพัท์ 16) ออกเสยีงค าศพัท์ดงั ๆ เมือ่
เรียนรู้ 17) สร้างมโนภาพรูปศพัท์ 18) เน้นจ าพยญัชนะแรกของค า 
19) จดจ าองค์ประกอบของค า 20) ใช้ค าส าคญั 21) จ ารากศพัท์
และหนว่ยค าเตมิแบบแยกสว่น 22) จ าชนิดของค า 23) แปล
ความหมายศพัท์ 24) จ าเฉพาะรากศพัท์ 25) จ าค าศพัท์จากส านวน 
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ประเภท (2) กลวิธี (6) กลวิธีย่อย (58) 
26) ใช้อิริยาบทเคลือ่นไหวช่วยจ า 27) ใช้ตารางลกัษณ์ทาง
ความหมายชว่ยจ า  

 
ตาราง 5 รายละเอียดกลวิธีการเรียนรู้ค าศพัท์ 
 

ประเภท (2) กลวิธี (6) กลวิธีย่อย (58) 
 กลวิธีพทุธิปัญญา (9)  1) ฝึกพดูซ า้ ๆ 2) ฝึกเขียนซ า้ ๆ 3) ใช้รายการค าศพัท์ 4) ใช้บตัรค า 

5) จดบนัทกึในชัน้เรียน 6) ศกึษาสว่นค าศพัท์ในแบบเรียน 7) ฟัง
รายการค าศพัท์จากแถบบนัทกึเสยีง 8) ติดฉลากค าศพัท์บนวตัถุ
รอบตวั 9) จดค าศพัท์ลงสมดุบนัทกึ 

 กลวิธีอภิปัญญา (5)  1) ใช้สือ่ภาษาองักฤษ เช่น เพลง ภาพยนตร์ ขา่ว 2) ทดสอบความรู้
ด้านค าศพัท์ด้วยตนเอง 3) การจ าค าศพัท์แบบเว้นระยะเวลา 4) 
มองข้ามการจ าค าศพัท์ 5) เรียนรู้ค าศพัท์อยา่งตอ่เนื่อง   

 
จากตารางแสดงให้เห็นว่า การเรียนรู้ค าศพัท์ประกอบด้วยกลวิธีมากมาย นอกจาก

การสร้างและใช้รายการค าศพัท์ท่ีผู้วิจยัน ามาใช้เป็นกลวิธีหลกัเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ค าศพัท์ของ
ผู้ เรียนแล้ว ผู้วิจยัสร้างบทเรียนค าศพัท์ออนไลน์โดยประยกุต์กลวิธีการเรียนรู้ค าศพัท์ยอ่ยตา่ง ๆ ใน
การสร้างบทเรียนและแบบฝึกหดั โดยจะได้อธิบายโดยละเอียดในผลการวิจยัตอ่ไป 
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4. ส่ือการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  
ส่ือการเรียนรู้นบัเป็นปัจจยัส าคญัปัจจยัหนึ่งในการเรียนการสอน เน่ืองจากเป็นสิ่งท่ีช่วย

ให้การเรียนการสอนเกิดขึน้และเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวตัถปุระสงค์ของการเรียน
การสอน ส่ือการเรียนรู้ท่ีดีสามารถสร้างประโยชน์ได้หลายประการ หนึ่งในประโยชน์ท่ีสามารถ
ได้รับจากส่ือการเรียนรู้ท่ีดีคือ การย่นระยะเวลาท่ีใช้ในการเรียนรู้ให้สัน้ลงได้ (มนตรี แย้มกสิกร, 
2550) ในหัวข้อนี ้ผู้ วิจัยจะกล่าวถึง โปรแกรมการเรียนรู้ การสร้างแบบทดสอบและการวัด
ประสิทธิภาพส่ือการเรียนรู้  

4.1 โปรแกรมการเรียนรู้ค าศัพท์ด้วยตนเองแบบออนไลน์ 
หากเปรียบเทียบการศกึษาในศตวรรษท่ี 20 กบัศตวรรษท่ี 21 จะพบว่า การเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 20 จะให้ความส าคญักบักับการเรียนท่ีพึ่งพาความรู้ในหนงัสือและมุ่งท่ีจะเรียนเพ่ือให้
จบการศึกษาเป็นหลกั ในขณะท่ีการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 นัน้ให้ความส าคญักับการเรียนรู้โดย
ประยกุต์ใช้ข้อมลูเทคโนโลยีสารสนเทศและมุ่งประยกุต์ใช้ความรู้ดงักล่าวในชีวิต (แม็คเอ็ดดเูคชนั, 
2560) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและส่ือสารสนเทศในศตวรรษท่ี 21 จึงเป็นปัจจยัผลกัดนัหลกั
ท่ีน ามาซึ่งความท้าทายและโอกาสด้านต่าง ๆ ในสังคมมนุษย์ (Khan, 2012; Pacansky-Brock, 
2013) และเพ่ือให้การศกึษาในยคุปัจจบุนัมีความทนัสมยัตรงกบัลกัษณะการรับรู้ข้อมลูตา่ง ๆ ของ
คนในยคุปัจจบุนัท่ีรับรู้ข้อมลูได้รวดเร็วกวา่เดมิถึงสองเท่า จงึมีความจ าเป็นต้องประยกุต์เทคโนโลยี
การส่ือสารตา่ง ๆ อยา่งเป็นระบบเข้าสูก่ระบวนการศกึษา (Anastasiya & Vira, 2018)  

เครือข่ายสังคมออนไลน์ ท่ีวิวัฒนาการอยู่ตลอดเวลาได้น ามาซึ่งการพัฒนา
กระบวนการการเรียนการสอน เชน่ การศกึษาทางไกล คลงัความรู้ออนไลน์ ห้องสมดุออนไลน์ และ
หลกัสูตรเรียนออนไลน์ท่ีมีมากมายบนโลกยคุปัจจบุนั สิ่งท่ีตามมาคือรูปแบบ วิธีการสอนท่ีบูรณา
การส่ือการสอนเข้ากบัโลกออนไลน์ ผลท่ีได้จึงเกิดเป็นพืน้ท่ีการเรียนรู้ในโลกออนไลน์ส าหรับผู้ เรียน
ท่ีสนใจฝึกฝนด้วยตนเอง (Anastasiya & Vira, 2018) เป็นท่ียอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าการน า
อินเทอร์เน็ต และส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์กับการเรียนการสอนเพ่ือการศึกษาด้วย
ตนเอง เป็นสิ่งท่ีช่วยสนบัสนุนการเรียนรู้ของผู้ เรียนได้ทัง้ในแง่ของการเรียนรู้และการประเมินผล
การเรียนรู้ โดยช่วยเพิ่มการมีสว่นร่วมของผู้ เรียนในกระบวนการเรียนรู้ ทัง้ในแง่การร่วมกิจกรรมใน
บทเรียนออนไลน์และการให้ข้อมูลความคิดเห็นย้อนกลับแก่ผู้สอนเพ่ือน าไปพัฒนาปรับปรุงส่ือ
เทคโนโลยีท่ีใช้ในการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้สอนเองได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ในเวลาเดียวกนั และยงัเป็นการ
สร้างสงัคมในโลกเสมือนจริงท่ีประกอบด้วย ผู้ เรียน ผู้สอน นกัสร้างโปรแกรม รวมไปถึงผู้ ท่ีสนใจใน
การเรียนรู้ผ่านโปรแกรมออนไลน์ท่ีไม่ใช่ผู้ เรียนในชัน้เรียน  (Bill & Gates, 2010; Bransford, 
Brown, & Cocking, 1999; Goldman, 2011; Henry, Coiro, & Castek, 2005; McCoog, 2007) 
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การประยกุต์อินเทอร์เน็ตและส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศกบัการเรียนการสอนจึงน ามาซึ่งการเพิ่มขึน้
ของผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ และยังเป็นการเตรียมพร้อมให้กับผู้ เรียนในยุคดิจิทัล  (Hajhashemi, 
Anderson, Jackson, & Caltabiano, 2014; McInnis, 2002; Norazah, Halimah, & Rosseni, 
2005; Pacansky-Brock, 2013) ผู้ เรียนในศตวรรษท่ี 21 นัน้จ าเป็นต้องมีทัง้ความรู้ในศาสตร์ท่ีตน
ศกึษาและความสามารถด้านทกัษะอ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็นในการประกอบอาชีพหลงัจบการศกึษา เพ่ือให้
ผู้ เรียนสามารถอยูร่อดในสงัคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วนี ้ผู้ เรียนจงึต้องมีความสามารถใน
การใช้งานส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนบัสนุนการเรียนรู้ของตน ความรู้ด้านเทคโนโลยีนีไ้ม่
เพียงจ าเป็นส าหรับการท ากิจกรรมตา่ง ๆ ในชัน้เรียน แตร่วมถึงกิจกรรมนอกชัน้เรียนหรือกิจกรรม
เสริมหลักสูตรต่าง ๆ  (Sakulprasertsri, 2017) ดังนัน้  โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเองบน
อินเทอร์เน็ตจึงนบัเป็นส่ือการเรียนการสอนท่ีมีความเหมาะสมกบัการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็น
อย่างมาก เน่ืองจากโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเองบนอินเทอร์เน็ตมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนได้ฝึกปฏิบตั ิ
ฝึกฝนหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองอย่างเป็นระบบผ่านทกัษะต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย ได้แก่ ทกัษะ
ความรู้ด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ ทกัษะการคิดวิเคราะห์ ทกัษะการแก้ปัญหา และทกัษะการ
ส่ือสาร (สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551)  

ปัจจยัท่ีช่วยส่งเสริมการเรียนในรูปแบบการเรียนรู้ผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
บนอินเทอร์เน็ตคือ การท่ีประชากรในช่วงอายุ 15-24 ปีซึ่งเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ท่ีศึกษาใน
สถาบนัการศกึษาตา่ง ๆ จ านวนถึงร้อยละ 85.9 มีการใช้อินเทอร์เน็ตและส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2559) และอินเทอร์เน็ตเองก็ทวีความส าคญัในชีวิตประชากรช่วงอายุ
ดังกล่าว โดยไม่ใช่แค่เฉพาะด้านรูปแบบและการใช้ชีวิตแต่รวมถึงด้านการศึกษาด้วย (Lego 
Muñoz & Towner, 2009; Petrovic, Petrovic, & Jeremic, 2012) แม้จะมีผลงานวิจยัท่ีสนบัสนุน
แนวคิดในการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเข้ากับการเรียนการสอนเพ่ือให้
เกิดผลลพัท์ทางการเรียนรู้จ านวนมาก แตก่ลบัพบว่ายงัมีการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
อินเทอร์เน็ตเพ่ือวัตถุประสงค์ทางการศึกษาอยู่ไม่มากนัก (Chen & Bryer, 2012) ทัง้นี ้อาจมี
สาเหตมุาจากสถาบนัการศกึษาไม่สนบัสนนุคา่ใช้จ่ายในการลงทนุสร้างบทเรียนออนไลน์หรืออาจ
เกิดจากบทเรียนออนไลน์มีความยุ่งยากในการใช้งานส าหรับผู้ สอน ผลงานวิจัยจ านวนมาก
สนับสนุนประเด็นปัญหานี ้โดยสรุปปัญหาท่ีเกิดขึน้ เช่น ผู้ สอนไม่มีเวลาเพียงพอในการศึกษา
วิธีการใช้งานบทเรียนออนไลน์เน่ืองจากใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกบัการการเตรียมเนือ้หาการสอน และ
บทเรียนออนไลน์มักเกิดปัญหาในการใช้งานและไม่มีคณุภาพอยู่ในระดบัท่ีจะใช้งานได้อย่าง มี
เสถียรภาพ ทัง้ท่ีในความจริง หากผู้สอนต้องการเปล่ียนรูปแบบการสอนจากการสอนแบบเดิมมา
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ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ผู้สอนต้องมีความเช่ียวชาญในการใช้บทเรียนออนไลน์
ประกอบการสอน ความไม่เช่ียวชาญในการใช้บทเรียนออนไลน์ท าให้ผู้สอนสว่นใหญ่ใช้เวลาในชัน้
เรียนไปกับการแก้ปัญหาและหาค าตอบการใช้งานบทเรียนออนไลน์มากกว่าจะสอนเนือ้หาใน
รายวิชานัน้ ๆ สดุท้ายแล้วความรู้ท่ีผู้ เรียนได้รับจากผู้สอนจงึกลายเป็นความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยี 
ไมใ่ช่ความรู้โดยใช้เทคโนโลยี หรือหากต้องการหลีกเล่ียงปัญหาบทเรียนออนไลน์ท่ีสร้างขึน้เองไม่มี
คณุภาพ โดยหนัมาใช้บทเรียนออนไลน์ท่ีมีอยู่ทัว่ไป กลบัพบวา่บทเรียนออนไลน์เหล่านัน้ไม่ตรงกบั
เป้าประสงค์หลักของหลักสูตรหรือรายวิชาท่ีสถาบันเปิดสอนอยู่  (Fung, 1999; Fung & Pun, 
2001; Kong, Au, & Pun, 1999; Law, Yuen, Ki, Li, & Lee, 1999)  

โปรแกรมการเรียนรู้ค าศัพท์ด้วยตนเองบนอินเทอร์เน็ตมีข้อดีหลายประการ เช่น 
ผู้ เรียนสามารถเข้าถึงบทเรียนได้ตลอดเวลาและทุกสถานท่ี รูปแบบส่ือการเรียนมีความดึงดดูใจ
กว่าบทเรียนในรูปแบบหนังสือ เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนทุกวัยสามารถเข้าใช้โปรแกรมการเรียนรู้ได้ 
ผู้ เรียนสามารถประเมินตนเองได้ทนัทีจากผลการเรียนรู้ และยงัสามารถแบง่ปันผลการเรียนของตน
ให้ผู้ อ่ืนทราบ อันเป็นการเสริมแรงด้านบวกแก่ตนเอง เพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู้มากขึน้  ซึ่ง
แตกต่างจากการเรียนรู้จากหนังสือท่ีผู้ เรียนไม่สามารถทราบผลการเรียนรู้ได้ท าให้ยากต่อการ
ประเมินตนเอง (Hajhashemi et al., 2014 ; G. E. Nelson, Ward, Desch, & Kaplow, 1976) 
ส าหรับข้อเสียของโปรแกรมการเรียนรู้ค าศพัท์ด้วยตนเองบนอินเทอร์เน็ต คือการเรียนรู้ต้องอาศยั
อินเทอร์เน็ตในการเข้าถึง ซึ่งนับเป็นปัญหาหลักส าคัญ รวมถึงระบบไฟฟ้าท่ีจ าเป็นในการใช้
เคร่ืองมืออิเล็คทรอนิกส์ เชน่ คอมพิวเตอร์ หรือโทรศพัท์ ในการเรียนรู้  

4.2 การสร้างแบบทดสอบเพ่ือการเรียนรู้ค าศัพท์ด้วยตนเอง 
ในการสร้างแบบทดสอบด้านค าศัพท์นัน้ สิ่งแรกท่ีต้องค านึงถึงคือสิ่งท่ีต้องการ

ทดสอบเก่ียวกบัค าศพัท์ กล่าวคือ เราจะท าการทดสอบผู้ เรียนด้านการจดจ าค าศพัท์หรือด้านการ
เรียกใช้ค าศพัท์ เน่ืองจากวตัถุประสงค์ในการทดสอบ ส่งผลต่อการสร้างแบบทดสอบ (Nation, 
1990) ส าหรับการสร้างแบบทดสอบการรู้จ าค าศพัท์นัน้ แบง่ออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1. แบบทดสอบท่ีให้ผู้ เรียนให้ความหมายค าศพัท์ ข้อดีของแบบทดสอบประเภทนี ้

การออกแบบแบบทดสอบท าได้ง่าย และสิ่งท่ีทดสอบเป็นสิ่งท่ีผู้ เรียนคุ้นชินจากการเรียนด้านการ

ฟังหรือการอ่านอยู่แล้ว ข้อเสียคือการให้คะแนนมีความซบัซ้อน หากผู้ เรียนให้ความหมายโดยใช้

ภาษาแม่ ผู้ ให้คะแนนจ าเป็นต้องมีความรู้ความสามารถในภาษาแม่เช่นกัน แต่หากผู้ เรียนให้

ความหมายเป็นภาษาเปา้หมาย ผู้ เรียนจ าเป็นต้องมีความรู้ความสามารถในภาษาเปา้หมายเพียง

พอท่ีจะให้ความหมายให้เข้าใจได้ 
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2. รายการตรวจสอบค าศพัท์ (Checklist Tests) แบบทดสอบชนิดนีเ้ป็นการให้

รายการค าศัพท์แก่ผู้ เรียน แล้วให้ผู้ เรียนท าเคร่ืองหมาย  หรือขีดเส้นใต้ค าศัพท์ท่ีผู้ เรียนรู้

ความหมาย ข้อดีของการใช้แบบทดสอบแบบนีคื้อสามารถทดสอบค าศพัท์ได้ในจ านวนมาก แต่

ข้อเสียคือ ความนา่เช่ือถือของผลลพัธ์มีน้อย เน่ืองจากผู้ เรียนต้องตอบค าถามตามความจริงเทา่นัน้ 

หากผู้ เรียนมุ่งท าแบบทดสอบให้เสร็จอย่างรวดเร็วโดยไม่ค านึงถึงความเป็นจริงของความรู้ด้าน

ค าศัพท์ของผู้ เรียน ผลท่ีได้จะไม่สามารถวัดผู้ เรียนได้ นอกจากนี ้แบบทดสอบประเภทนีว้ัดค า

หลายความหมายได้ยาก เน่ืองจากผู้ เรียนอาจเข้าใจคลาดเคล่ือนว่ารู้ความหมายของค าศพัท์นัน้ ๆ 

ทัง้ท่ีในความเป็นจริง ค าศพัท์นัน้อาจให้ความหมายท่ีแตกตา่งจากท่ีผู้ เรียนทราบเน่ืองจากบริบทใน

การปรากฏ 

3. แบบทดสอบแบบเลือกตอบ  (Multiple-choice Tests) เป็นแบบทดสอบท่ี

ได้รับความนิยมสงู ข้อดีของแบบทดสอบประเภทนีคื้อ หากแบบทดสอบถกูออกแบบมาอยา่งดี จะ

สามารถวดัความรู้ด้านค าศพัท์ของผู้ เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบให้คะแนนได้

ง่ายและรวดเร็ว แต่ข้อเสียคือการออกแบบค่อนข้างยุ่งยาก และต้องพิจารณาตัวเลือกอย่าง

ระมัดระวัง เช่น ค าศพัท์ในตวัเลือกควรเป็นชนิดของค าเดียวกัน แต่ค าศพัท์ในตวัเลือกไม่ควรมี

ความหมายท่ีใกล้เคียงกนัจนเกินไป เป็นต้น 

นอกจากแบบทดสอบทัง้ 3 ประเภทหลกันีแ้ล้ว แบบทดสอบยงัสามารถถูกออกแบบ
ได้อีกหลายรูปแบบตามความเหมาะสม โดยอาจพิจารณาจากส่ือการเรียนการสอนท่ีใช้ 
แบบทดสอบควรมีความหลากหลาย เพ่ือไมใ่ห้เกิดความจ าเจและสร้างความเบื่อหนา่ยแก่ผู้ เรียน 

4.3 การวัดประสิทธิภาพส่ือการเรียนรู้ 
การวดัหรือประเมินประสิทธิภาพของส่ือการเรียนรู้เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีจะตดัสินได้ว่า

ส่ือการเรียนรู้ท่ีใช้กบัผู้ เรียนนัน้มีประสิทธิภาพตามท่ีเราต้องการ รวมถึงผลท่ีเกิดกบัผู้ เรียนหลงัจาก
การใช้ส่ือการเรียนรู้นัน้ ๆ แล้ว แนวคดิท่ีนิยมใช้ในการวดัประสิทธิภาพของส่ือการเรียนรู้ 2 แนวคิด 
คือ แนวคิดเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 (เปร่ือง กุมุท, 2519) และ E1/E2 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2520) 
ถึงแม้ทัง้ 2 แนวคิดนีจ้ะสามารถน ามาวดัเพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพของส่ือการเรียนรู้ได้ แตแ่นวคิด
ทัง้ 2 นัน้มีหลักการและวิธีการท่ีแตกต่างกัน อีกทัง้ยังเหมาะสมกับส่ือการเรียนรู้ต่างประเภทกัน 
กล่าวคือ แนวคิดเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 นัน้เหมาะกับส่ือการเรียนรู้ท่ีเป็นบทเรียนส าเร็จรูปและมี
เปา้หมายหลกัเพ่ือให้ผู้ เรียนใช้ศกึษาด้วยตนเอง ในขณะท่ี E1/E2 ใช้ในการหาประสิทธิภาพของส่ือ
การเรียนรู้ประเภทตา่ง ๆ ยกเว้นบทเรียนส าเร็จรูป และเน้นไปท่ีการประเมินพฤตกิรรมตอ่เน่ืองของ
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ผู้ เรียน เม่ือพิจารณาหลกัการข้างต้นจึงพบว่า แนวคิดเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 นัน้มีความเหมาะสม
ในการน ามาทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ ซึ่งเป็นส่ือการเรียนรู้ท่ีมุ่งหวงัให้
ผู้ เรียนสามารถน าไปใช้ศึกษาด้วยตนเอง หลักการทดสอบประสิทธิภาพของส่ือการเรียนรู้ตาม
แนวคดิเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 มีดงันี ้

ส าหรับความหมายของตัวเลข 90 ทัง้สองตัวนัน้มีท่ีมาคือ เลข  90 แรกหมายถึง 
คะแนนเฉล่ียของผู้ เรียนทัง้กลุม่ในการท าแบบทดสอบหลงัเรียนครัง้สดุท้าย เม่ือน ามาค านวณเป็น
คา่ร้อยละแล้วต้องมีค่าเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 90 ในขณะท่ีเลข 90 ตวัท่ีสองหมายถึงร้อยละ 
90 ของนกัเรียนทัง้หมดสามารถท าแบบทดสอบผ่านตามเกณฑ์วตัถปุระสงค์ทุกวตัถุประสงค์ เช่น  
หากบทเรียนมี 5 วตัถปุระสงค์ และเราก าหนดว่าแตล่ะวตัถปุระสงค์ ผู้ เรียนจะต้องได้คะแนนสงูว่า
ร้อยละ 80 ขึน้ไป หากนกัเรียนเกินร้อยละ 90 ผ่านทุกวตัถุประสงค์ด้วยคะแนนเกินร้อยละ 80 จะ
ถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 90 ตวัท่ีสอง ทัง้นีส้ตูรท่ีใช้ในการค านวณคา่ประสิทธิภาพตามแนวคิด
เกณฑ์มาตรฐาน 90/90 เป็นดงันี ้

 

90 ตวัแรก = 
∑𝑋

𝑁
𝑥100

𝑅
 

โดยท่ี  ∑𝑋 หมายถึง คะแนนรวมของผู้ เรียนทกุคนท่ีท าแบบทดสอบได้ 

 𝑁 หมายถึง จ านวนผู้ เรียนทัง้หมด 

 𝑅 หมายถึง จ านวนคะแนนเตม็ของแบบทดสอบ 

90 ตวัท่ีสอง = 
𝑌 𝑥 100

𝑁
 

โดยท่ี 𝑌 หมายถึง จ านวนผู้ เรียนท่ีผา่นทกุเกณฑ์วตัถปุระสงค์ 

  𝑁 หมายถึง จ านวนผู้ เรียนทัง้หมด 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 90/90 เป็นการบอกค่าประสิทธิภาพของบทเรียนท่ีเน้นการศึกษา
ด้วยตนเองเป็นส าคญั ดงันัน้การเรียนในลกัษณะนีจ้งึเรียกว่า ทฤษฎีการเรียนแบบรอบรู้ (Mastery 
Learning) อันมีแนวความคิดว่าผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้หากมีการจัดการปัจจัยต่าง  ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม นอกจากนี ้ยงัต้องมีการให้ข้อมลูย้อนกลบั โดยต้องเป็นข้อมลูท่ีเกิดจากการวิเคราะห์ผล
การเรียนรู้จากการท าแบบทดสอบของผู้ เรียนเป็นรายบุคคล การให้ข้อมูลย้อนกลับนีจ้ะท าให้
ผู้ เรียนทราบและตระหนกัถึงการเรียนรู้ของตนวา่การเรียนรู้ของตนนัน้ถกูต้องหรือผิดพลาดอย่างไร 
ควรพัฒนาหรือส่งเสริมในจุดไหน เง่ือนไขส าคัญประการหนึ่งของการเรียนแบบรอบรู้คือการ
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ก าหนดวตัถปุระสงค์ของการเรียนรู้ กล่าวคือ การเรียนจะต้องมีการก าหนดวตัถุประสงค์ท่ีชดัเจน
ในแต่ละหวัข้อ มีการจดัล าดบัหวัข้อจากระดบัความง่ายไปสู่ระดบัท่ีมีความซบัซ้อนขึ น้ไปได้อย่าง
เหมาะสม การจดัการปัจจยัตา่ง ๆ ได้อยา่งเหมาะสมจะน าไปสู่การเรียนรู้ตามวตัถปุระสงค์ของการ
เรียนได้ (Bloom, Madaus, & Hastings, 1981) ตวัอย่างการบนัทึกและให้คา่คะแนนบทเรียนตาม
แนวคดิเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 ดงัแสดงในตารางตอ่ไปนี ้ 

 
 
 
 
 
 
 

ตาราง 6 การค านวณคา่ประสิทธิภาพบทเรียนส าเร็จรูปตามแนวคิดเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 
 

ผู้เรียน 
วัตถุประสงค์ที่ 1 วัตถุประสงค์ที่ 2 วัตถุประสงค์ที่ 3 

คะแนน 
ผู้เรียนท่ีผ่าน
เกณฑ์ทุก

วัตถุประสงค์ 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1                12 ผ่าน 
2                13 ผ่าน 
3                15 ผ่าน 
4                14 ผ่าน 
5                15 ผ่าน 
6                11 ไมผ่่าน 
7                15 ผ่าน 
8                15 ผ่าน 
9                15 ผ่าน 
10                14 ผ่าน 
11                15 ผ่าน 
12                14 ผ่าน 
13                15 ผ่าน 
14                14 ผ่าน 
15                15 ผ่าน 

*เกณฑ์การผ่านแต่ละวัตถุประสงค์เท่ากับร้อยละ 80 คะแนนเฉลี่ย 14.13  94.20 
           ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.25   
           จ านวนผู้ เรียนท่ีผ่านตามเกณฑ์ 14 93.33 
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ท่ีมา: มนตรี แย้มกสิกร. (2550). เกณฑ์ประสิทธิภาพในงานวิจยัและพฒันาส่ือการสอน: 
ความแตกตา่ง 90/90 Standard และ E1/E2. วารสารศกึษาศาสตร์, 19(1), 1-16. 

 
จากตาราง แสดงให้เห็นว่าบทเรียนส าเร็จรูปนีมี้ค่าคะแนนเฉล่ียของผู้ เรียนอยู่ท่ี 

94.20 และมีคา่ร้อยละของผู้ผ่านวตัถปุระสงค์ทกุวตัถปุระสงค์อยูท่ี่ 93.33 ซึง่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
90/90 ทัง้สองคา่ ท าให้สรุปได้วา่บทเรียนส าเร็จรูปนีมี้ประสิทธิภาพในฐานะส่ือการเรียนรู้ 

สืบเน่ืองจากงานวิจยัเป็นการสร้างรายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจบริการ โดย
มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ เรียนสามารถน าไปศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองได้ ดังนัน้ เ พ่ือเป็นการวัด
ประสิทธิภาพบทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ในฐานะส่ือการเรียนรู้ ผู้ วิจยัจึงใช้เกณฑ์มาตรฐาน 90/90 
ในการวดัประสิทธิภาพบทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ในงานวิจยั 



 

บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. การเก็บรวมรวมข้อมลู 
4. การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเพ่ือสร้างคลังข้อมูลภาษา 

ประชากร 
ข้อมลูภาษาท่ีใช้จริงบนเว็บไซต์ นิตยสาร บทความข่าว และคูมื่อปฏิบตัิงานในธุรกิจ

บริการ 
การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

เลือกเก็บข้อมลูกลุม่ตวัอย่างกลุม่ธุรกิจละ 2 แหลง่ โดยแหล่งท่ีหนึง่เป็นการเก็บข้อมลู
ภาษาจากเว็บไซต์ทางการด้านการท่องเท่ียวจาก 100 ประเทศแรกท่ีมีจ านวนนกัท่องเท่ียวสงูสดุใน
ปี 2558 เว็บไซต์ทางการของธุรกิจโรงแรมท่ีได้การคัดเลือกว่าดีท่ีสุด 100 แห่งในปี 2560 และ
เว็บไซต์ทางการของธุรกิจสายการบินท่ีได้การคดัเลือกว่าดีท่ีสุด 100 สายการบินในปี 2560 แหล่ง
ท่ีสอง เลือกเก็บโดยพิจารณาถึงความสะดวกในการเก็บข้อมลู โดยธุรกิจท่องเท่ียวเก็บข้อมลูภาษา
จากนิตยสารด้านการท่องเท่ียวระหว่างปี พ.ศ. 2560-2561 รวม 52 ฉบบั ธุรกิจโรงแรมเก็บข้อมูล
ภาษาจากข่าวออนไลน์เก่ียวกบัการโรงแรมระหว่างปี พ.ศ. 2560-2561 และธุรกิจสายการบินเก็บ
ข้อมลูภาษาจากคูมื่อปฏิบตักิารงานสายการบินจ านวน 20 เลม่ 
การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่างเพื่อทดลองใช้บทเรียนค าศัพท์ออนไลน์ 

ประชากร 
ผู้ เรียนระดบัมหาวิทยาลัย โดยเป็นผู้ เรียนท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

และศกึษาในหลกัสตูรด้านธุรกิจบริการได้แก่ ธุรกิจทอ่งเท่ียว ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจสายการบนิ 
การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

ใช้วิธีการเลือกแบบตามสะดวก โดยเลือกกลุ่มตวัอย่างเป็นผู้ เรียนระดบัชัน้ปีท่ี 1 ใน
หลกัสูตรด้านธุรกิจบริการ จ านวน 90 คน เหตผุลท่ีเลือกผู้ เรียนชัน้ปีท่ี 1 เน่ืองจากระดบัชัน้ปีท่ี 1 
เป็นการเข้าศกึษาในระดบัมหาวิทยาลยัเป็นปีการศึกษาแรก ผู้ เรียนยงัมีความรู้ด้านภาษาองักฤษ
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ในระดบัพืน้ฐาน ยงัไม่มีการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีเก่ียวข้องกบัภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจบริการ 
ท าให้กลุ่มตวัอย่างมีความรู้แรกเร่ิมท่ีใกล้เคียงกัน นอกจากนี ้การเลือกกลุ่มตวัอย่างดงักล่าวยัง
สะดวกต่อการติดตามข้อมูลการวิจยัได้อย่างใกล้ชิด ท าให้เกิดความตอ่เน่ือง และไม่เกิดการขาด
ชว่งในการตดิตามเก็บข้อมลูวิจยั  

 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้งานวิจยั ประกอบด้วย 
1. โปรแกรม AntConc ใช้ในการตรวจสอบความถกูต้องของไฟล์ข้อมลู   
2. โปรแกรม AntWordProfiler ใช้ในการพิจารณาเกณฑ์ความถ่ี เกณฑ์พิสัย และ

เกณฑ์โปรไฟล์ค าศพัท์  
3. โปรแกรม Key-BNC ใช้ในการพิจารณาเกณฑ์การวิเคราะห์ค าส าคญั 
4. โปรแกรม VocabProfile ใช้ในการจดัชดุรายการค าศพัท์ยอ่ยตามความยากง่าย 
5. แบบสอบถาม (Questionnaire) ใช้เป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบรายการค าศพัท์  
6. แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน ใช้ทดสอบเพ่ือพิจารณาผลการเรียนรู้ก่อนและ

หลงัเรียนบทเรียนค าศพัท์ออนไลน์  
7. บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ โดยให้ผู้ เข้าร่วมการทดลองท าการศกึษาด้วยตนเองเป็น

ระยะเวลา 5 สปัดาห์ 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้ วิจัยเก็บข้อมูลภาษาและสร้างเป็นคลังข้อมูลทางภาษาจ านวน 3 คลังข้อมูล 

ประกอบด้วย คลังข้อมูลภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจท่องเท่ียว มีขนาด 31,701,430 ค า คลังข้อมูล
ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจโรงแรม มีขนาด 4,835,926 ค า และคลงัข้อมลูภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจสาย
การบิน มีขนาด 15,542,604 ค า เม่ือรวมคลงัข้อมูลทางภาษาทัง้ 3 เข้าด้วยกนัท าให้ได้คลงัข้อมูล
ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจบริการขนาด 52,079,960 ค า ทัง้นี ้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู เร่ิมจากผู้วิจยั
สร้างแบบสอบถามในรูปแบบของ Google Form และแบง่ปันลิ๊งค์แบบสอบถามในเฟสบุ๊คกลุ่มปิด 
ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกท่ีมีความเก่ียวข้องกับหลูกสตูรด้านธุรกิจบริการในมหาวิทยาลยัแห่งหนึ่ง 
ได้แก่ อาจารย์ผู้ สอน เจ้าหน้าท่ีสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ นิสิตปัจจุบัน และบัญฑิตท่ีจบ
การศึกษาจากหลักสูตร รวมจ านวนสมาชิกประมาณ 4,500 คน ผู้ วิจัยตัง้เง่ือนไขในการท า
แบบสอบถามให้เป็นผู้ ท่ีจบการศกึษาและประกอบอาชีพในธุรกิจทอ่งเท่ียว ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจ
สายการบิน ในระยะเวลาไม่ต ่ากว่า 1 ปี ผู้ ตอบแบบสอบถามต้องให้ข้อมูลเก่ียวกับกลุ่มธุรกิจท่ี
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ท างาน ระเวลาในการท างาน ต าแหน่งงาน และส่วนส าคัญคือ แหล่งข้อมูลภาษาอังกฤษท่ีผู้
ประกอบอาชีพในธุรกิจบริการจ าเป็นต้องรู้และเข้าใจ ทัง้นีมี้ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 446 คน 
โดยเว็บไซต์เป็นแหล่งข้อมูลท่ีได้รับการแนะน ามากท่ีสุด นิตยสาร บทความข่าว และคู่มือ
ปฏิบตัิงาน เป็นแหล่งข้อมูลรองลงมาท่ีผู้ประกอบอาชีพในธุรกิจบริการจ าเป็นต้องรู้ เม่ือได้ข้อมูล
ดงักล่าว ผู้วิจยัจึงท าการเก็บรวบรวมข้อมลูทางภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจบริการ แบง่ออกเป็น ข้อมลู
ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจท่องเท่ียว ข้อมูลภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจโรงแรม และข้อมูลภาษาองักฤษ
เพ่ือธุรกิจสายการบิน โดยพิจารณาถึงความจ าเป็นในการรู้ค าศพัท์ของแหล่งข้อมูลร่วมกับความ
สะดวกในการเข้าถึงข้อมูล โดยสาเหตุท่ีต้องค านึงถึงความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลร่วมด้วย
เน่ืองจาก งานวิจยัมุ่งเก็บข้อมลูภาษาจากข้อมลูออนไลน์และต้องเก่ียวข้องกับงานภาคบริการ ใน
ส่วนของนิตยสารนัน้ สามารถเข้าถึงนิตสารท่องเท่ียวออนไลน์ได้ แต่ไม่พบนิตยสารด้านโรงแรม
โดยตรง ในส่วนนิตยสารธุรกิจสายการบินท่ีเข้าถึงได้มักเป็นนิตยสารท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองยนต์
เคร่ืองบนิหรือการขายสินค้าปลอดภาษี ในส่วนของข่าวพบว่า ข่าวออนไลน์ในธุรกิจท่องเท่ียวและ
สายการบินมกัมีความเก่ียวข้องกบัสภาวะเศรษกิจ มากกว่าจะเป็นการให้ข้อมูลสินค้าและบริการ 
ท าให้มีเพียงข่าวออนไลน์ในธุรกิจโรงแรมเท่านัน้ท่ีให้ข้อมูลด้านสินค้าและบริการและเหมาะสม
ส าหรับการใช้ในการเก็บข้อมลู ส าหรับคูมื่อปฏิบตักิาร ไมพ่บคูมื่อปฏิบตังิานธุรกิจท่องเท่ียว แตพ่บ
ในธุรกิจโรงแรมและสายการบิน อยา่งไรก็ตาม คูมื่อปฏิบตังิานท่ีสืบค้นในธุรกิจโรงแรมพบเพียงแต่
คูมื่อปฏิบตัิงานในต าแหน่งพนกังานต้อนรับส่วนหน้าเท่านัน้ ซึ่งไม่ครอบคลุมการปฏิบตัิงานภาค
บริการของธุรกิจนี ้เม่ือพิจารณาคู่มือปฏิบตัิงานในธุรกิจสายการบินกลับพบว่ามีครอบคลุมการ
ปฏิบตัิงานต าแหน่งต่าง ๆ ท่ีต้องปฏิบตัิงานภาคบริการในสนามบิน จากการสืบค้นแหล่งข้อมูล 
สรุปได้ว่าผู้วิจยัเก็บข้อมูลภาษาของแตล่ะธุรกิจจาก 2 แหล่ง ประกอบด้วย แหล่งท่ี 1 คือ เว็บไซต์
ทางการของธุรกิจทัง้ 3 สว่นแหลง่ข้อมลูแหลง่ท่ี 2 มีความแตกตา่งกนัตามความเหมาะสมและการ
เข้าถึงได้ กล่าวคือ ธุรกิจท่องเท่ียวเลือกเก็บจากนิตยสารการท่องเท่ียว ธุรกิจโรงแรมเลือกเก็บจาก
ข่าวออนไลน์ และธุรกิจสายการบินเลือกเก็บจากคู่มือปฏิบัติงาน  ผู้ วิจัยจัดเก็บข้อมูลจาก
แหล่งข้อมลูตา่ง ๆ โดยการคดัลอกข้อมลูจากเว็บไซต์และไฟล์ PDF และวางลงในรูปแบบข้อความ
เรียบบนัทกึลงโปรแกรม Notepad ด้วยตนเอง รายละเอียดแหลง่ข้อมลูท่ีใช้เก็บข้อมลูภาษา มีดงันี ้ 

1. นิตยสารด้านการทอ่งเท่ียวระหวา่งปี พ.ศ. 2560-2561 รวม 52 ฉบบั 
2. ขา่วออนไลน์เก่ียวกบัการโรงแรมระหวา่งปี พ.ศ. 2560-2561 
3. คูมื่อปฏิบตักิารงานสายการบนิจ านวน 20 เลม่ 
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4. เว็บไซต์เก่ียวกับแวดวงธุรกิจบริการจ านวนภาคธุรกิจละ 100 เว็บไซต์ รวมทัง้สิน้ 
300 เว็บไซต์ โดยมีเกณฑ์ในการเลือกกลุม่ตวัอยา่งคือ เลือกเว็บไซต์ขององค์กรท่ีมีผลการจดัอนัดบั
หรือคา่สถิติท่ีแสดงให้เห็นว่าเป็นองค์กรท่ีได้รับการยอมรับวา่ดีท่ีสดุ 100 องค์กรแรก ทัง้นีเ้น่ืองจาก
การท่ีองค์กรดงักล่าวได้รับการยอมรับและมีช่ือเสียงนัน้ ย่อมเป็นตวับ่งชีไ้ด้ว่า องค์กรเหล่านัน้มี
การให้ข้อมลูแก่ผู้ ใช้บริการผ่านช่องทางตา่ง ๆ เช่น เว็บไซต์ ท่ีมีความครบถ้วน สมบูรณ์ และสร้าง
ความพงึพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการได้ รายละเอียด ดงันี ้

4.1 ธุรกิจท่องเท่ียว ผู้ วิจัยเลือกจากเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐบาลด้านการ

ท่องเท่ียวของประเทศท่ีมีสถิตินกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติท่ีเดินทางเข้าประเทศมากท่ีสดุ 100 ล าดบั

แรก จดัอนัดบัและเผยแพร่ในปี 2560 โดย องค์การการท่องเท่ียวโลกแห่งสหประชาชาติ (United 

Nations World Tourism Organization, 2017) อย่างไรก็ตาม สถิติดังกล่าวนีเ้ป็นของปี 2558 

เน่ืองจากในรายงานประจ าปีท่ีเผยแพร่ในปี 2560 นัน้มีหลายประเทศท่ียังไม่ปรากฏข้อมูลสถิติ

นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางเข้าประเทศ และปี 2558 เป็นปีท่ีมีข้อมูลสถิตินักท่องเท่ียว

ชาวตา่งชาตท่ีิเดนิทางเข้ามาทอ่งเท่ียวในประเทศตา่ง ๆ ครบถ้วน สมบรูณ์ท่ีสดุ 

4.2 ธุรกิจโรงแรม เลือกจากโรงแรมท่ีได้การรับเลือกให้ติดอนัดบัโรงแรมท่ีโดดเดน่

จากพืน้ท่ีต่าง ๆ ทัว่โลก จ านวน 100 โรงแรม (Gifford, 2017) จาก www.travelandleaisure.com 

(ข้อมูล ณ วันท่ี 11 กรกฎาคม 2560) ซึ่งเป็นเว็บไซต์แนะน าข้อมูลเก่ียวกับการท่องเท่ียวทั่วโลก 

อนัดบัโรงแรมท่ีจดัขึน้โดย www.travelandleaisure.com นีอ้าศยัข้อมลูจากการตอบแบบสอบถาม

เก่ียวกับท่ีพักประเภทต่าง ๆ โดยการให้คะแนนสิ่งต่าง ๆ ในโรงแรม เช่น สิ่งอ านวยความสะดวก 

ท่ีตัง้ การบริการ อาหาร และอ่ืน ๆ ในการจดัอนัดบั 

4.3 ธุรกิจสายการบิน เลือกจากสายการบินท่ีได้รับการจดัอนัดบัให้เป็นสายการ

บนิท่ีดีท่ีสดุ 100 อนัดบัแรก จดัล าดบัโดย Skytrax (2017) ซึง่เป็นบริษัทในสหราชอาณาจกัรท่ีคอย

ให้ความเห็นและจดัล าดบัสายการบินและสนามบินมาเป็นเวลานาน โดยการจดัอนัดบัในทกุปีจะ

เปิดโอกาสให้ผู้ ใช้บริการสายการบินได้เข้าไปลงคะแนนเลือกสายการบินและสนามบินท่ีตนพึง

พอใจมากท่ีสุด โดยจะท าการเผยแพร่ทุกปีในเว็บไซต์ www.airlinequality.com โดยข้อมูลท่ีเก็บ

เพ่ือน ามาท าในงานวิจยันีใ้ช้สายการบิน 100 อนัดบัแรกในปี 2017 (ข้อมลู ณ วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 

2561) 

http://www.travelandleaisure.com/
http://www.travelandleaisure.com/
http://www.airlinequality.com/
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การสร้างแบบทดสอบ 

ผู้ วิจัยออกแบบแบบทดสอบจ านวน 4 ชุด ประกอบด้วย แบบทดสอบแบ่งกลุ่ม  เพ่ือ
จ าแนกผู้ เข้าร่วมการทดลองจ านวน 90 คนออกเป็น 3 กลุ่มทดลองจ านวน 1 ชดุ และแบบทดสอบ
ก่อนเรียนและหลงัเรียนแยกตามธุรกิจจ านวน 3 ชุด แบบทดสอบทุกชุดประกอบด้วยข้อค าถาม
แบบ 5 ตัวเลือกจ านวน 60 ข้อ เนือ้หาท่ีใช้ในการออกแบบแบบทดสอบทัง้หมดน ามาจาก
คลงัข้อมลูภาษาท่ีผู้วิจยัเก็บรวบรวม และแบบทดสอบทัง้ 4 ชุดได้ท าการปรับปรุง แก้ไข หลงัผ่าน
การพิจารณาและให้ความเห็นจากผู้ เช่ียวชาญด้านภาษาศาสตร์และการสอนภาษาเรียบร้อยแล้ว 

แบบทดสอบแบ่งกลุ่มมีวัตถุประสงค์เพ่ือวัดความรู้ด้านค าศัพท์และการใช้ค าศัพท์ได้
เหมาะสมกับบริบท โดยมีเนือ้หาเก่ียวกับภาษาองักฤษท่ีใช้ในธุรกิจท่องเท่ียว ธุรกิจโรงแรม และ
ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจละ 20 ข้อ รวม 60 ข้อ การแบ่งกลุ่มด้วยข้อสอบชดุนีท้ าให้ทราบความรู้ท่ีมี
อยู่ก่อนของผู้ เข้าร่วมการทดลองแต่ละคน ผู้ วิจัยจัดกลุ่มการทดลองโดยมีเง่ือนไขให้กระจาย
จ านวนผู้ มีคะแนนสงู กลาง และต ่า ในแตล่ะกลุม่ทดลองในจ านวนท่ีใกล้เคียงกนัท่ีสดุ  

แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนมีจ านวน 3 ชดุ ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียน
และหลงัเรียนธุรกิจท่องเท่ียว แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนธุรกิจโรงแรม และ แบบทดสอบ
ก่อนเรียนและหลงัเรียนธุรกิจสายการบิน โดยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนเป็นชดุเดียวกัน 
มีวตัถปุระสงค์ในการทดสอบความจ าด้านค าศพัท์และการใช้ค าศพัท์ได้ถกูต้องเหมาะสมกบับริบท 
แบบทดสอบมีจ านวน 60 ข้อ แบบ 5 ตัวเลือก โดยข้อสอบ 60 ข้อ มาจากการสุ่มค าศัพท์จาก
บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์จ านวน 5 บท บทละ 12 ค า รวม 60 ค าในแตล่ะประเภทธุรกิจ 

 
การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 

งานวิจยัเร่ือง การสร้างรายการค าศพัท์เพ่ือธุรกิจบริการและบทเรียนค าศพัท์ออนไลน์นี ้
มุ่งสร้างรายการค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจบริการ แล้วน าค าศัพท์ท่ีได้ ไปสร้างบทเรียน
ค าศพัท์ออนไลน์และทดลองใช้กบัผู้ เข้าร่วมการทดลอง โดยแบง่เป็น 4 ขัน้ตอนหลกั ดงันี ้

1. ขัน้ตอนการเก็บรวบรวมข้อมลูภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจบริการ 
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ภาพประกอบ 9 ขัน้ตอนการเก็บรวบรวมข้อมลูภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจบริการ 

 

1.1 รวบรวมข้อมูลภาษาอังกฤษท่ีใช้ในธุรกิจบริการและจัดเก็บในรูปแบบ

ข้อความเรียบ  

1.2 ก่อนจะน าคลงัข้อมลูภาษาท่ีได้ทัง้หมดไปใช้ในการสร้างรายการค าศพัท์ ต้อง

น ามาตรวจสอบความถูกต้องของภาษาในคลังข้อมูลก่อน เช่น  การสะกด หรือการเว้นวรรค ของ

ภาษาในคลังข้อมูล วิธีการในการตรวจสอบคือการน าคลังข้อมูลภาษาเข้าโปรแกรมแอนท์คอง 

(AntConc) ซึ่งจะได้เป็นรายการค าศพัท์ทัง้หมดท่ีปรากฏในคลงัข้อมลูภาษาพร้อมความถ่ี หากค า

ใดในรายการมีความผิดปกติ หรือผิดพลาด จึงกลบัไปแก้ไขในข้อมูลภาษา เม่ือท าการแก้ไขและ

ตรวจสอบจนแนใ่จแล้ว จงึน าข้อมลูภาษาท่ีได้ไปสร้างรายการค าศพัท์ตอ่ไป  

2. ขัน้ตอนการสร้างรายการค าศพัท์ภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจบริการโดยพิจารณา
จากเกณฑ์การสร้างรายการค าศพัท์จ านวน 5 เกณฑ์ ประกอบด้วย เกณฑ์ความถ่ี เกณฑ์พิสัย 
เกณฑ์โปรไฟล์ค าศพัท์ เกณฑ์การวิเคราะห์ค าส าคญั และเกณฑ์การตรวจสอบรายการค าศพัท์ 
สรุปได้ดงัภาพประกอบตอ่ไปนี ้
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ภาพประกอบ 10 ขัน้ตอนการสร้างรายการค าศพัท์ภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจบริการ 
 

2.1 เกณฑ์ความถ่ี (Frequency) น าค าศัพท์ในคลังข้อมูลภาษามาพิจารณา

ความถ่ี โดยงานวิจัยชิน้นีเ้ลือกประยุกต์เกณฑ์ความถ่ีตามแนวคิดของ Coxhead (2000) โดย

เกณฑ์อตัราสว่น ดงัแสดงในสมการตอ่ไปนี ้

 
 

100

3,500,000
=

𝑥

จ านวนค าทัง้หมดในคลงัข้อมลูภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจบริการ
 

 

𝑥 = 100 x
จ านวนค าทัง้หมดในคลงัข้อมลูภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจบริการ

3,500,000
 

 
โดยท่ี x คือจ านวนความถ่ีท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการก าหนดกลุม่ค าท่ีปรากฏในความถ่ีสงู 
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ใช้โปรแกรม AntWordProfiler ในการค านวณ ค าท่ีเป็นไปตามเกณฑ์อัตราส่วน 

จะได้รับการพิจารณาให้มีความเป็นไปได้ท่ีจะน าไปบรรจุลงในรายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือ

ธุรกิจบริการตอ่ไป 

2.2 เกณฑ์พิสัย (Range) น าค าศัพท์มาพิจารณาค าท่ีปรากฏซ า้ในแต่ละ

แหล่งข้อมูล โดยใช้โปรแกรม AntWordProfiler เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ โดยประยุกต์เกณฑ์

ด้านพิสยัของ Coxhead (2000) มาใช้ ค าท่ีปรากฏตัง้แต ่ร้อยละ 50 ของแหล่งข้อมลูทัง้หมดขึน้ไป 

จะน าไปพิจารณาในเกณฑ์ตอ่ไป    

2.3 เกณฑ์โปรไฟล์ค าศพัท์ (Lexical Profiling) พิจารณาโดยใช้รายการค าศพัท์

อ้างอิงต่าง ๆ ได้แก่ รายการค าศัพท์ภาษาอังกฤษทั่วไป (General Service List: GSL) (West, 

1953) เพ่ือกรองค าศัพท์ท่ีใช้ทั่วไป รายการค าศัพท์เชิงวิชาการ (Academic Word List: AWL) 

(Coxhead, 2000) เพ่ือกรองค าศพัท์ในเชิงวิชาการ รายการค าศพัท์ไวยากรณ์ (Function Word 

List: FWL) ในการกรองค าศพัท์ไวยากรณ์ รายการค าศัพท์ตวัย่อ (Abbreviation List: AL) ในการ

กรองค าศัพท์ท่ีเป็นตัวย่อต่าง ๆ และรายการค าศัพท์ช่ือเฉพาะ  (Proper Name List: PNL) เพ่ือ

กรองช่ือเฉพาะต่าง ๆ ออกจากคลังข้อมูลภาษาอังกฤษทัง้ 3 คลังข้อมูลได้แก่ คลังข้อมูล

ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจท่องเท่ียว (Tourism Buisness Corpus: TBC) คลงัข้อมลูภาษาองักฤษเพ่ือ

ธุรกิจโรงแรม (Hotel Buisness Corpus: HBC) และ คลงัข้อมลูภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจสายการบิน 

(Airline Buisness Corpus: ABC) โดยใช้โปรแกรม AntWordProfiler เป็นเคร่ืองมือในการกรอง 

ค าศพัท์ท่ีไม่พบวา่มีความซ า้ซ้อนกบัรายการค าศพัท์อ้างอิงข้างต้นจะได้รับการพิจารณาให้มีความ

เป็นไปได้ท่ีจะน าไปบรรจลุงในรายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจบริการตอ่ไป ทัง้นี ้ค าศพัท์ท่ี

น าเข้าเกณฑ์โปรไฟล์ค าศัพท์นี ้จะเป็นชุดค าท่ีผ่านเกณฑ์ความถ่ีและพิสัยมาแล้ว ดังแสดงใน

แผนภาพประกอบ  

 

 

 

 



  56 

 
 

ภาพประกอบ 11 การใช้รายการค าศพัท์อ่ืนเป็นเคร่ืองมือในการคดักรองค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือ
ธุรกิจบริการ 

 

2.4 เกณฑ์การวิเคราะห์ค าส าคญั (Keyword Analysis) พิจารณาโดยใช้ข้อมูล

ภาษาแต่ละภาคธุรกิจทัง้หมดมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม Key-BNC วตัถุประสงค์ของเกณฑ์นี ้

เพ่ือเป็นการตรวจสอบค าท่ีถกูคดัออกจากเกณฑ์โปรไฟล์ค าศพัท์ เน่ืองจากค าบางค าท่ีปรากฏใน

รายการค าศพัท์ GSL หรือ AWL อาจมีความหมายเปล่ียนไปเม่ือปรากฏในบริบทด้านธุรกิจบริการ 

ส าหรับเกณฑ์ในการเลือกจุดตัดจ านวนค าท่ีได้รับการพิจารณาให้เป็นค าส าคัญของงานวิจัยนี ้

ประยุกต์ตามเกณฑ์จากวิจยัของ Todd (2017) โดยงานวิจยัของเขามีขนาดของคลงัข้อมูลภาษา

อยู่ท่ี 1,150,000 ค า และเขาก าหนดให้ค าท่ีมีค่าสถิติ Log-Likelihood สูงท่ีสุด 500 ค าแรกเป็นค า

ส าคญั ดงันัน้ อตัราสว่นท่ีใช้ในการก าหนดจดุตดัค าส าคญัของงานวิจยันีจ้งึเป็นดงันี ้  

 
500

1,150,000
=

𝑥

จ านวนค าทัง้หมดในคลงัข้อมลูภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจบริการ
 

 

𝑥 = 500 x
จ านวนค าทัง้หมดในคลงัข้อมลูภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจบริการ

1,150,000
 

 

เม่ือได้ค าส าคัญตามสูตรค านวณจากแต่ละคลังข้อมูลภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ

บริการแล้วจึงน าชุดค าดังกล่าวมาพิจารณาโดยใช้เกณฑ์โปรไฟล์ค าศัพท์ เพ่ือคัดค าประเภท

ไวยากรณ์ ตวัอกัษรย่อและช่ือเฉพาะออก จากนัน้ น าค าท่ีเหลือมาเปรียบเทียบกบัค าท่ีผ่านเกณฑ์ 

1 ถึง 3 ก่อนหน้านี ้ค าใดท่ีไม่ปรากฏในค าท่ีได้จากการใช้เกณฑ์ท่ี 1 ถึง 3 จะได้รับการน ากลบัเข้า

มาใสเ่พิ่มเข้าไปอีกครัง้หนึง่ ทัง้นี ้ค าท่ีน ากลบัมาดงักลา่วจะต้องผา่นเกณฑ์ความถ่ีและพิสยัเชน่กนั 
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2.5 เกณฑ์การตรวจสอบรายการค าศพัท์ (Expert Consultation) ขัน้ตอนการใช้

เกณฑ์การตรวจสอบรายการค าศพัท์มีวิธีการโดยการน าค าศพัท์ท่ีผ่านเกณฑ์ท่ี 1 ถึง 4 มาสร้าง

แบบสอบถามแบบตวัเลือก 4 ระดบั (Chung & Nation, 2004) ให้บคุลากรท่ีประกอบวิชาชีพหรือมี

ความเก่ียวข้องในภาคธุรกิจท่องเท่ียว ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจสายการบิน จ านวนภาคธุรกิจละ 5 

คน รวม 15 คน โดยมีเง่ือนไขคือต้องเป็นบคุลากรท่ีมีประสบการณ์เก่ียวกบัภาคธุรกิจนัน้มาไม่น้อย

กว่า 5 ปี และใช้ภาษาองักฤษในการท างานเป็นหลกั ข้อมลูผู้ตอบแบบสอบถาม ดงัแสดงในตาราง

ตอ่ไปนี ้

 
ตาราง 7 ข้อมลูผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญ 

ธุรกิจทอ่งเที่ยว ผู้พดูเจ้าของภาษาจ านวน 1 คน 
ผู้ประกอบวิชาชีพในแวดวงธุรกิจทอ่งเที่ยวจ านวน 4 คน 

ธุรกิจโรงแรม ผู้พดูเจ้าของภาษาจ านวน 1 คน 
ผู้ประกอบวิชาชีพในแวดวงธุรกิจโรงแรมจ านวน 4 คน 

ธุรกิจสายการบิน ผู้พดูเจ้าของภาษาจ านวน 1 คน 
ผู้ประกอบวิชาชีพในแวดวงธุรกิจสายการบินจ านวน 4 คน 

 
2.6 เม่ือได้ค าท่ีผ่านเกณฑ์ทัง้ 5 แล้ว ผู้วิจยัน าค าศพัท์ท่ีได้มาพิจารณาว่าค าศพัท์

แตล่ะค าควรอยู่ในรายการค าศพัท์ระดบัใด ทัง้นี ้เน่ืองจากค าศพัท์ในรายการค าศพัท์ทัง้ 3 รายการ

นีมี้ความเฉพาะทางท่ีใกล้เคียงและสมัพนัธ์กนั ดงันัน้ จะท าการพิจารณากลุ่มค าศพัท์ท่ีปรากฏใน

รายการค าศพัท์ทัง้ 3 รายการก่อนแล้วสร้างเป็นรายการค าศพัท์ระดบัพืน้ฐาน จากนัน้จึงพิจารณา

แบ่งค าศพัท์ท่ีเหลือออกเป็นชุดย่อย ด้วยโปรแกรม VocabProfile ค าศพัท์ท่ีปรากฏในฐานล าดบั

ต้น ๆ ย่อมมีความเหมาะสมในการบรรจุไว้ในรายการค าศัพท์ระดับพืน้ฐานมากกว่าค าศพัท์ท่ี

ปรากฏในฐานล าดบัหลงั  

3. ขัน้ตอนการทดลองใช้รายการค าศพัท์ภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจบริการ  โดยน า
รายการค าศพัท์ท่ีได้ไปสร้างบทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ จากนัน้น ามาทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
แสดงดงัแผนภาพตอ่ไปนี ้ 
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ภาพประกอบ 12 ขัน้ตอนการทดลองใช้บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ 
 

3.1 ผู้ เข้าร่วมการทดลองจ านวน 90 คนท าแบบทดสอบเพ่ือแบ่งผู้ เข้าร่วมการ

ทดลองออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน โดยแตล่ะกลุ่มต้องประกอบด้วยผู้ เข้าร่วมการทดลองท่ีได้

คะแนนในช่วงต ่าสุดไปจนถึงช่วงคะแนนสูงสุด และจ านวนของผู้ ท่ีได้คะแนนในแต่ละช่วงของแต่

ละกลุม่มีจ านวนใกล้เคียงกนั จากนัน้ จึงให้แตล่ะกลุม่ทดลองท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) 

โดยมีเนือ้หาตามธุรกิจท่ีแต่ละกลุ่มได้รับมอบหมายประกอบด้วย ธุรกิจท่องเท่ียว ธุรกิจโรงแรม 

และธุรกิจสายการบนิ 

3.2 น ารายการค าศพัท์ทัง้ 3 ประเภทมาทดลองใช้กับผู้ เข้าร่วมการทดลอง โดย

แบ่งเป็น กลุ่มท่ี 1 ใช้รายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจท่องเท่ียว (Tourism Business Word 
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List: TBWL) ในการศึกษาด้วยตนเอง กลุ่มท่ี 2 ใช้รายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจโรงแรม 

(Hotel Business Word List: HBWL) ในการศึกษาด้วยตนเอง กลุ่ม ท่ี  3 ใช้รายการค าศัพ ท์

ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจสายการบิน  (Airline Business Word List: ABWL) ในการศึกษาด้วย

ตนเอง 

3.3 ก าหนดระยะเวลาในการใช้ค าศัพท์ในการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นเวลา 5 

สปัดาห์ โดยระยะเวลา 5 สปัดาห์มาจากท่ีบทเรียนค าศพัท์ออนไลน์มีจ านวน 5 บท ผู้วิจยัวางแผน

ให้ผู้ เรียนใช้เวลาในการเรียนรู้บทเรียนละ 1 สัปดาห์ เม่ือระยะเวลาผ่านไป 5 สัปดาห์จึงให้ท า

แบบทดสอบสอบหลงัเรียน (Post-Test)  

3.4 ในระหว่างช่วงระยะเวลา 5 สัปดาห์นี ้ผู้ เข้าร่วมการทดลองสามารถเรียนรู้

และท าแบบฝึกหดัในบทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ได้อยา่งอิสระ รายละเอียดสรุปได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้

 
ตาราง 8 แผนการศกึษารายการค าศพัท์และการทดสอบในระยะเวลา 8 สปัดาห์ 

 
ช่วงเวลา กิจกรรม 
สปัดาห์ที่ 1 กลุม่ตวัอยา่งจ านวน 90 คนท าแบบทดสอบเพื่อแบง่กลุม่ 

ระหวา่งสปัดาห์ ผู้วิจยัค านวณคะแนนและแบง่กลุม่กลุม่ตวัอยา่งออกเป็น 3 กลุม่ กลุม่ละ 30 คน 
สปัดาห์ที่ 2 แจ้งกลุม่ทดลองให้ทราบรายละเอียดการแบง่ และให้กลุม่ทดลองท าแบบทดสอบก่อน

เรียน แล้วมอบหมายให้ศกึษารายการค าศพัท์ตามกลุม่ของตวัเอง  
สปัดาห์ที่ 2 ถึง 7 กลุม่ทดลองศกึษารายการค าศพัท์ยอ่ยชดุที่ 1 ถึง 5 
สปัดาห์ที่ 7 ท าแบบทดสอบหลงัเรียนและให้กลุม่ทดลองตอบแบบสอบถามความคิดเห็นตอ่รายการ

ค าศพัท์ 
สปัดาห์ที่ 8 แจ้งคะแนนและสอบถามข้อมลูทีจ่ าเป็นเพิ่มเติม 

 
3.5 วิเคราะห์ความรู้ด้านค าศพัท์ท่ีเพิ่มขึน้ของผู้ เข้าร่วมการทดลองหลงัใช้ส่ือนวตั

การเรียนรู้ค าศัพท์แบบออนไลน์โดยวิเคราะห์จากสถิติเชิงอนุมานประเภท Dependent t-test 

เปรียบเทียบระหวา่งคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

3.6 ค านวณค่าประสิทธิภาพรายการค าศัพท์ทัง้ 3 ชุด โดยก าหนดค่าเกณฑ์

มาตรฐานท่ี 90/90  
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3.7 หลงัจากผู้ เข้าร่วมการทดลองผ่านการเรียนรู้โดยใช้ส่ือนวตัการเรียนรู้ค าศพัท์

แบบออนไลน์ และท าแบบทดสอบหลังเรียนแล้ว ผู้ วิจัยจึงท าการรวบรวมความคิดเห็นของ

ผู้ เข้าร่วมการทดลองเก่ียวกับการใช้บทเรียนค าศัพท์ออนไลน์ ทัง้นี ้ผู้ วิจัยหลีกเล่ียงการใช้แบบ

ส ารวจแบบมาตรวดัระดบั เน่ืองจากมองว่าค าตอบท่ีได้อาจยงัไมค่รอบคลมุความคิดเห็นทัง้หมดท่ี

ผู้ เข้าร่วมการทดลองต้องการให้ข้อมูล รวมถึงข้อมูลท่ีได้อาจไม่ใช่ข้อมูลท่ีแท้จริง ผู้ วิจยัสอบถาม

ความคิดเห็นการใช้ส่ือนวตัการเรียนรู้ค าศพัท์แบบออนไลน์ 2 วิธี โดยวิธีท่ี 1 เป็นการใช้โปรแกรม 

Mentimeter ซึง่มีคณุสมบตัใินการให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถร่วมตอบแสดงความคิดเห็น โดย

ผู้ วิจัยก าหนดให้ผู้ ตอบสามารถเขียนค าหรือวลีท่ีแสดงถึงความรู้สึกท่ีมีต่อบทเรียนออนไลน์ได้

ทัง้หมด 3 ค าหรือวลี โปรแกรมจะท าการค านวณ วิเคราะห์และแสดงออกเป็นภาพท่ีประกอบด้วย

ค าหรือวลีตา่ง ๆ ท่ีผู้ตอบส่งเข้ามา ค าท่ีมีการส่งเข้ามามากจะยิ่งมีขนาดใหญ่และอยู่จดุศนูย์กลาง

ภาพ วิธีท่ี 2 เป็นการแจกแบบสอบถามปลายเปิดโดยให้ผู้ เขา่รวมการทดลองได้เขียนอธิบายความ

คดิเห็น 2 ประเดน็ ประกอบด้วย 1. ข้อดี/จดุเดน่ของการใช้บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ 2. ข้อด้อย/จดุ

ท่ีควรพฒันาปรับปรุงของการใช้บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ 

3.8 สรุป และอภิปรายผล 



 

บทที่ 4 
ผลการศึกษา : การสร้างรายการค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกจิบริการ 

 
การวิจัยเร่ือง การสร้างรายการค าศพัท์เพ่ือธุรกิจบริการและบทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ 

ผู้ วิจัยน าเสนอผลการวิจัยโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ี 1 ผลการวิจัยในประเด็นการสร้าง
รายการค าศพัท์ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจบริการน าเสนอไว้ในบทท่ี 4 และส่วนท่ี 2 ผลการวิจัยใน
ประเดน็การออกแบบและผลการเรียนรู้บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์น าเสนอไว้ในบทท่ี 5  

ผลการวิจัยในบทท่ี 4 ตอบค าถามงานวิจัยข้อท่ี 1 “รายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพื่อ
ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจสายการบิน ประกอบด้วยค าศัพท์ใดบ้าง ” โดยผู้ วิจัย
น าเสนอผลการวิจยัตามรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

ตอนท่ี 1 ท่ีมาและลักษณะทั่วไปของคลังข้อมูลภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจบริการ 
ประกอบด้วย 

1. ข้อมลูทัว่ไปของคลงัข้อมลูภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจบริการ 

2. อตัราสว่นค าประเภทตา่ง ๆ ในคลงัข้อมลูภาษาองักฤษธุรกิจทอ่งเท่ียว 

3. อตัราสว่นค าประเภทตา่ง ๆ ในคลงัข้อมลูภาษาองักฤษธุรกิจโรงแรม 

4. อตัราสว่นค าประเภทตา่ง ๆ ในคลงัข้อมลูภาษาองักฤษธุรกิจสายการบนิ 

ตอนท่ี 2 ขัน้ตอนและการสร้างรายการค าศพัท์ ประกอบด้วย 
1. ผลการพิจารณาเกณฑ์ความถ่ี (Frequency) 

2. ผลการพิจารณาเกณฑ์พิสยั (Range) 

3. ผลการพิจารณาเกณฑ์โปรไฟล์ค าศพัท์ (Lexical Profiling) 

4. ผลการพิจารณาเกณฑ์การวิเคราะห์ค าส าคญั (Keyword Analysis) 

5. ผลการพิจารณาเกณฑ์การตรวจสอบรายการค าศพัท์ (Expert Consultation) 

6. การแบง่รายการค าศพัท์ออกเป็นชดุรายการค าศพัท์ยอ่ย 

ก่อนกล่าวถึงตอนท่ี 1 ท่ีมาและลักษณะทั่วไปของคลังข้อมูลภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ
บริการ ผู้วิจยัเสนอผลสรุปการพิจารณาการสร้างรายการค าศพัท์ในภาพรวมผ่านตาราง ดงัตอ่ไปนี ้
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ตาราง 9 รายละเอียดจ านวนค าศพัท์ท่ีได้จากพิจารณาตามเกณฑ์ทัง้ 5 
 

ขัน้ตอน จ านวนค าในรายการค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อ 
ธุรกจิท่องเที่ยว ธุรกจิโรงแรม ธุรกจิสายการบนิ 

จ านวนค าในคลงัข้อมลูภาษา 31,701,430 4,835,926 15,542,604 
จ านวนรูปศพัท์ในคลงัข้อมลูภาษา 302,128 65,737 134,862 
เกณฑ์ความถ่ี 2,465 3,548 2,381 
เกณฑ์พิสยั 1,785 1,216 1,714 
เกณฑ์โปรไฟล์ค าศพัท์ 273 178 176 
เกณฑ์การวิเคราะห์ค าส าคญั 719 524 858 
จ านวน word families 672 403 606 
เกณฑ์การตรวจสอบรายการค าศพัท์ 378 274 245 

 

จากตาราง สรุปได้วา่ คลงัข้อมลูภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจท่องเท่ียวประกอบด้วยค าจ านวน 
31,701,430 ค า  (Token) เม่ื อน าค ามาเป ล่ียนให้อยู่ ใน รูปศัพ ท์  จ านวนค าในคลังข้อมูล
ภาษาอังกฤษในธุรกิจท่องเท่ียวมีจ านวน 302,128 รูปศัพท์ (Type) เม่ือน ามาพิจารณาโดยใช้
เกณฑ์ทัง้ 5 เกณฑ์ จ านวนค าจะคอ่ย ๆ ลดลง กลา่วคือ เม่ือพิจารณาด้วยเกณฑ์ความถ่ี จ านวนค า
จะอยู่ท่ี 2,465 ค า จากนัน้ จะเหลือ 1,785 ค าเม่ือพิจารณาด้วยเกณฑ์พิสยั น าค าท่ีได้มาพิจารณา
ด้วยเกณฑ์โปรไฟล์ค าศัพท์ จะเหลือค าอยู่จ านวน 273 ค า จากนัน้ พิจารณาด้วยเกณฑ์การ
วิเคราะห์ค าส าคญัมารวมกบัค าท่ีได้จากเกณฑ์โปรไฟล์ค าศพัท์ จะได้จ านวนค าศพัท์อยู่ท่ี 719 ค า 
ซึง่ในขัน้ตอ่ไปจะต้องน าชดุค าดงักลา่วสง่ให้ผู้ เช่ียวชาญพิจารณา แตก่่อนส่งนัน้ ต้องท าการเปล่ียน
รูปแบบค าจากรูปศัพท์เป็น กลุ่มของค าศัพท์ท่ีมีความสัมพันธ์กันในเชิงหน่วยค า  จ านวน 92 
รูปแบบ (Word families) เสียก่อน ซึ่งผลท่ีได้จากผู้ เช่ียวชาญพบว่ามีค าท่ีสมควรน ามาบรรจลุงใน
รายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจท่องเท่ียวทัง้สิน้ 378 ค า เม่ือน ามาบรรจใุนรายการค าศพัท์
ยอ่ยจะได้ 13 รายการค าศพัท์ยอ่ย 

ในส่วนของรายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจโรงแรม เกิดจากการรวบรวมและสร้าง
เป็นคลังข้อมูลภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจโรงแรมท่ีประกอบด้วยค าจ านวน 4,835,926 ค า เม่ือ
พิจารณาเฉพาะรูปศพัท์ พบวา่มีจ านวน 65,737 รูปศพัท์ จากนัน้น ามาพิจารณาด้วยเกณฑ์ความถ่ี 
ได้ค าศพัท์จ านวนค า 3,548 ค า และลดเหลือ 1,216 ค าเม่ือน ามาพิจารณาด้วยเกณฑ์พิสัย การ
พิจารณาด้วยเกณฑ์โปรไฟล์ค าศัพท์ท าให้จ านวนค าลดลงอยู่ท่ี 178 ค า และเม่ือพิจารณาด้วย
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เกณฑ์การวิเคราะห์ค าส าคญัจะท าให้ได้ยอดจ านวนค าเพิ่มมาเป็น 524 ค า แปลงชดุค าดงักล่าวให้
อยู่ในรูปกลุ่มของค าศพัท์ท่ีมีความสมัพนัธ์กนัในเชิงหน่วยค า จ านวน 92 รูปแบบ (Word families) 
และพบว่าได้จ านวน 403 ค า เม่ือน าไปให้ผู้ เช่ียวชาญพิจารณาพบวา่มีค าท่ีเหมาะสมในการน ามา
บรรจลุงในรายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจโรงแรมทัง้สิน้ 274 ค า และเม่ือน ามาบรรจลุงใน
รายการค าศพัท์ยอ่ย ท าให้ได้รายการค าศพัท์ยอ่ยจ านวน 9 รายการ    

รายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจสายการบิน เกิดจากการคดัสรรค าจากคลงัข้อมลู
ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจสายการบินท่ีประกอบด้วยค าจ านวน 15,542,604 ค า ซึ่งเม่ือจดักระท าให้
อยู่ในรูปศพัท์ มีจ านวน 134,862 ค า น ามาพิจารณาด้วยเกณฑ์ความถ่ี ท าให้ได้ค าจ านวน 2,381 
ค า จากนัน้น ามาพิจารณาด้วยเกณฑ์พิสยัและโปรไฟล์ค าศพัท์ ท าให้เหลือจ านวนค าอยู่ท่ี 1,714 
และ 176 ค าตามล าดับ เกณฑ์การวิเคราะห์ค าส าคญัท าให้จ านวนค ากลับเพิ่มมาอยู่ท่ี 858 ค า 
เม่ือจดักระท าให้รูปศพัท์อยู่ในรูปแบบกลุ่มของค าศพัท์ท่ีมีความสมัพนัธ์กนัในเชิงหน่วยค า จ านวน 
92 รูปแบบ (Word families) เหลือจ านวนค าอยู่ ท่ี  606 ค า โดยผลจากเกณฑ์การตรวจสอบ
รายการค าศพัท์โดยผู้ เช่ียวชาญ ท าให้ได้จ านวนค าอยู่ท่ี 245 ค า จดักระท าแบ่งได้เป็น 8 รายการ
ค าศพัท์ยอ่ย ทัง้นีข้้อมลูในการพิจารณาด้วยเกณฑ์ทัง้ 5 เกณฑ์ ดงัจะได้กลา่วถึงตอ่ไปในตอนท่ี 2  

 
ตอนที่ 1 ที่มาและลักษณะทั่วไปของรายการค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ 

จากการรวบรวมข้อมูลทางภาษาจากแหล่งข้อมูลตา่ง ๆ สรุปข้อมูลทัว่ไปของคลงัข้อมูล
ภาษา ดงัแสดงในตารางตอ่ไปนี ้
 
ตาราง 10 ข้อมลูทัว่ไปของคลงัข้อมลูภาษา 
 

คลังข้อมูลภาษา/ข้อมูล จ านวนแหล่งข้อมูล จ านวนค าในคลังข้อมูล 
คลงัข้อมลูภาษาองักฤษเพ่ือ

ธุรกิจทอ่งเท่ียว 
152 31,701,430 

คลงัข้อมลูภาษาองักฤษเพ่ือ
ธุรกิจโรงแรม 

124 4,835,926 

คลงัข้อมลูภาษาองักฤษเพ่ือ
ธุรกิจสายการบนิ 

120 15,542,604 

รวม 396 52,079,960 
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จากตาราง สรุปข้อมูลภาษาท่ีใช้ในงานวิจยัได้ว่า จ านวนแหล่งข้อมูลและจ านวนค าใน
คลงัข้อมูลภาษาภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจท่องเท่ียวมีจ านวนมากท่ีสุด คือมาจากข้อมูลจ านวน 152 
แหล่ง และมีจ านวน 31,701,430 ค า แต่ในคลังข้อมูลภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจโรงแรมและ
คลังข้อมูลภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจสายการบินนัน้มีความแตกต่างกัน จ านวนแหล่งข้อมูลใน
คลงัข้อมูลภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจโรงแรมนัน้มีจ านวนมากเป็นล าดบัท่ี  2 คือ 124 แหล่ง ในขณะท่ี
คลงัข้อมูลภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจสายการบินมีจ านวนค ามากเป็นล าดบัท่ี 2 คือ 15,542,604 ค า 
ยอดรวมจ านวนค าของคลงัข้อมลูภาษาทัง้ 3 ในงานวิจยันีอ้ยูท่ี่ 52,079,960 ค า 

แหล่งข้อมูลของคลังข้อมูลภาษาทัง้ 3 นีมี้ทัง้ลักษณะร่วมและแตกต่างกันตามความ
เหมาะสมและความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล ในประเด็นลกัษณะร่วม คลงัข้อมลูภาษาองักฤษ
ทัง้ 3 มีข้อมลูภาษาจากเว็บไซต์คลงัข้อมูลละ 100 เว็บไซต์ จดุท่ีแตกตา่งกันคือ แหล่งข้อมลูภาษา
ของคลงัข้อมูลภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจท่องเท่ียวอีก 52 แหล่งมาจากนิตยสารด้านการท่องเท่ียวใน
ปีคริสตศักราช 2017-2018 จ านวน 52 ฉบับ  ท าให้จ านวนแหล่งข้อมูลทั ง้หมดอยู่ ท่ี  152 
แหล่งข้อมูล ส าหรับแหล่งข้อมูลในคลังข้อมูลภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจโรงแรมจ านวน 24 
แหล่งข้อมูลนัน้มาจากข่าวประชาสัมพันธ์ธุรกิจโรงแรม แต่หากแบ่งแหล่งข้อมูลดังกล่าวตาม
จ านวนข่าว จ านวนแหล่งข้อมลูท่ีได้จะมากถึง 10,000 แหลง่ข้อมลู แหล่งข้อมลูข่าวประชาสมัพนัธ์
จงึถกูจดัเก็บในลกัษณะรายเดือน โดยเป็นขา่วประชาสมัพนัธ์ธุรกิจโรงแรมในปีคริสตศกัราช 2017-
2018 รวม 24 เดือน คดิเป็น 24 แหล่งข้อมลู ในส่วนของคลงัข้อมลูภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจสายการ
บินนัน้ 20 แหล่งข้อมลูได้มาจากคู่มือปฏิบตัิการงานด้านธุรกิจสายการบิน รวมทัง้สิน้ 20 เล่ม คิด
เป็น 20 แหลง่ข้อมลู 

เม่ือท าการพิจารณาข้อมูลจ านวนค าท่ีปรากฏในรายการค าศัพท์อ้างอิงต่าง ๆ ได้แก่ 
รายการค าศพัท์ทัว่ไป 1,000 ค าแรก (General Service List: GSL 1,000 ค าแรก) รายการค าศพัท์
ทัว่ไป 1,000 ค าต่อมา (General Service List: GSL 1,000 ค าตอ่มา) รายการค าศพัท์เชิงวิชาการ 
(Academic Word List: AWL) รายการค าศัพท์ไวยากรณ์ (Function Word List:  FWL) รายการ
ค าศพัท์ตวัย่อ (Abbreviation List: AL) และรายการค าศพัท์ช่ือเฉพาะ (Proper Name List: PNL)  
โดยใช้โปรแกรม AntWordProfiler พบข้อมลูดงันี ้
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ภาพประกอบ 13 อตัราสว่นค าประเภทตา่ง ๆ ในคลงัข้อมลูภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจท่องเท่ียว 
 

จากภาพประกอบแสดงสดัส่วนของค าจากคลงัข้อมลูภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจท่องเท่ียวท่ี
ปรากฏในรายการค าศัพท์อ้างอิงต่าง ๆ โดยจ านวนค าท่ีมีสัดส่วนสูงท่ีสุดในคลังข้อมูลภาษา
ปรากฏในรายการค าศัพท์ภาษาอังกฤษทั่วไป 1,000 ค าแรก โดยปรากฏถึงร้อยละ 41.43 หรือ 
13,134,881 ค า ตามมาด้วยกลุ่มค าท่ีปรากฏในรายการค าศัพท์ไวยากรณ์ ร้อยละ 30 หรือ 
9,509,586 ค า ส าหรับกลุ่มค าท่ีไม่ปรากฏในรายการค าศัพท์อ้างอิงใด ๆ เลย ซึ่งเป็นกลุ่มค าท่ี
งานวิจัยให้ความส าคญัเน่ืองจากมีความเป็นไปได้สูงท่ีจะได้รับการบรรจุลงในรายการค าศัพท์
ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจท่องเท่ียวมีสัดส่วนร้อยละ 15.09 หรือ 4,783,116 ค า ส าหรับกลุ่มค าท่ีมี
สดัส่วนน้อยท่ีสดุในคลงัข้อมลูภาษาองักฤษธุรกิจท่องเท่ียวคือกลุ่มค าท่ีปรากฏในรายการค าศพัท์
อ้างอิงตวัยอ่ โดยปรากฏในอตัราสว่นร้อยละ 0.52 หรือ 165,861 ค า  
 

 
 

ภาพประกอบ 14 อตัราสว่นค าประเภทตา่ง ๆ ในคลงัข้อมลูภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจโรงแรม 
 
ภาพประกอบ 14 แสดงให้เห็นสดัส่วนของจ านวนค าท่ีปรากฏในคลงัข้อมลูภาษาองักฤษ

เพ่ือธุรกิจโรงแรม โดยมีอตัราส่วนท่ีแตกตา่งจากคลงัข้อมลูภาษาองักฤษธุรกิจท่องเท่ียว เน่ืองจาก
กลุ่มค าท่ีมีสัดส่วนสูงท่ีสุดในคลังข้อมูลภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจโรงแรมคือ กลุ่มค าท่ีปรากฏใน

GSL 1000 ค าแรก 41%

GSL 1000 ค าหลงั 5%
AWL 4%

FWL 30%

AL 1%

PL 4%
ค าที่เหลือ 15%

GSL 1000 ค าแรก 28%

GSL 1000 ค าหลงั 8%

AWL 7%

FWL 36%

AL 0%
PL 4%

ค าที่เหลือ 17%
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รายการค าศพัท์ไวยากรณ์ โดยมีอตัราสว่นอยูท่ี่ร้อยละ 36.24 หรือ 1,752,760 ค า ตามด้วยกลุ่มค า
ท่ีปรากฏในรายการค าศัพท์ภาษาอังกฤษทั่วไป 1,000 ค าแรก โดยปรากฏร้อยละ 28.23 หรือ 
1,364,783 ค า กลุ่มค าท่ีไมป่รากฏในรายการค าศพัท์อ้างอิงใด ๆ เลยปรากฏในร้อยละ 16.69 หรือ 
807,083 ค า ทัง้นีก้ลุ่มค าท่ีปรากฏในอตัราส่วนต ่าสดุคือกลุ่มค าท่ีปรากฏในรายการค าศพัท์ตวัย่อ
ท่ีร้อยละ 0.47 หรือ 22,791 ค า 
 

 
 

ภาพประกอบ 15 อตัราสว่นค าประเภทตา่ง ๆ ในคลงัข้อมลูภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจสายการบนิ 
 

 สดัส่วนของกลุ่มค าท่ีปรากฏในคลงัข้อมูลภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจสายการบินมีลกัษณะ

ใกล้เคียงกับการปรากฏในคลังข้อมูลภาษาอังกฤษท่องเท่ียว กล่าวคือ กลุ่มค าท่ีมีจ านวนสูงสุด

ปรากฏในรายการค าศัพท์ภาษาอังกฤษทั่วไป 1,000 ค าแรก โดยปรากฏในร้อยละ 46.24 หรือ 

7,186,515 ค า ตามด้วยกลุ่มค าท่ีปรากฏในรายการค าศัพท์ไวยากรณ์ ร้อยละ 29.94 หรือ 

4,654,083 ค า ทัง้นี ้กลุ่มค าท่ีไมป่รากฏในรายการค าศพัท์อ้างอิงใด ๆ เลยกลบัมีจ านวนท่ีแตกตา่ง

จากการปรากฏในคลงัข้อมลูภาษาองักฤษธุรกิจท่องเท่ียวและธุรกิจสายการบิน โดยมีจ านวนน้อย

กวา่และปรากฏในจ านวนร้อยละ 11.24 หรือ 1,747,427 ค า 

เม่ือรวบรวมข้อมูลภาษาทัง้หมดเรียบร้อยแล้ว ขัน้ตอนต่อไปเป็นการน าข้อมูลภาษา
พิจารณาเพ่ือคดัเลือกค าท่ีมีความเหมาะสมในการบรรจุลงในรายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือ
ธุรกิจบริการตอ่ไป 
 

ตอนที่ 2 ขัน้ตอนและการสร้างรายการค าศัพท์ 
ในการสร้างรายการค าศัพท์ท่ีผ่านมา นักสร้างรายการค าศัพท์มีวิธีการสร้างรายการ

ค าศพัท์ท่ีหลากหลาย โดยมกัประยุกต์ใช้หลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ร่วมกัน เช่น พิจารณาจากค่าความถ่ี

GSL 1000 ค าแรก 46%

GSL 1000 ค าหลงั 5%AWL 4%

FWL 30%

AL 0%

PL 4% ค าที่เหลือ 11%
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และพิสัย (Lei & Liu, 2016; Valipouri & Nassaji, 2013; West, 1953) พิจารณาจากค่าความถ่ี 
พิสัยและโปรไฟล์ค าศพัท์ (Coxhead, 2000; Khani & Tazik, 2013; Ward, 2009) พิจารณาจาก
คา่ความเป็นค าส าคญัและโปรไฟล์ค าศพัท์ (Tangpijaikul, 2014; Todd, 2017) สรุปได้วา่มีวิธีการ
สร้างรายการค าศพัท์ท่ีหลากหลาย ผู้วิจยัเสนอวา่เกณฑ์ในการสร้างรายการค าศพัท์ทกุเกณฑ์ล้วน
มีข้อดีและจุดบกพร่อง จึงควรบูรณาการเกณฑ์อย่างเป็นระบบเพ่ือให้ได้รายการค าศัพท์ท่ี
ประกอบด้วยค าศพัท์ท่ีมีความเก่ียวข้องกับบริบทนัน้ ๆ มากท่ีสุด ผู้ วิจยัน าเสนอให้ใช้เกณฑ์การ
สร้างรายการค าศพัท์ 5 เกณฑ์ร่วมกันอย่างเป็นระบบซึ่งมีความเหมาะสมในการใช้เป็นเกณฑ์ใน
การสร้างรายการค าศพัท์เฉพาะทาง ในการประยกุต์ใช้เกณฑ์ทัง้ 5 มีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะต้อง
กรองค าศัพท์ตามขัน้ตอนท่ีก าหนดตัง้แต่เกณฑ์ท่ี 1 ถึง 5 ทัง้นี ้เกณฑ์ท่ี 1 และเกณฑ์ท่ี 2 อาจ
สามารถสลบัขัน้ตอนกันได้ แตก่ารจดักระท าข้อมูลตามล าดบัเกณฑ์ท่ีน าผู้วิจยัน าเสนอจะช่วยให้
ได้จ านวนค าศัพท์ท่ีน้อยลงตามล าดับ เห็นความเหมาะสมของค าศัพท์ในการน ามาบรรจุลง
รายการค าศพัท์ชดัเจน ตรงตอ่บริบทรายการค าศพัท์เฉพาะทางท่ีต้องการสร้างมากขึน้ตามล าดบั 
ขัน้ตอนการพิจารณาเกณฑ์ทัง้ 5 แสดงดงัภาพประกอบ 

 

          
 

ภาพประกอบ 16 ขัน้ตอนการสร้างรายการค าศพัท์โดยใช้เกณฑ์ทัง้ 5 ร่วมกนั 
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หลงัจากเก็บรวบรวมข้อมลูจนได้คลงัข้อมลูภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจบริการทัง้  3 ประเภท
แล้ว พิจารณาข้อมลูภาษาโดยใช้เกณฑ์ทัง้ 5 เกณฑ์ ตามล าดบัขัน้ตอน ได้ผลการวิจยัดงันี ้

ผลการพจิารณาเกณฑ์ความถี่ (Frequency) 
ในการพิจารณาให้ค าหนึ่ง ๆ ผ่านเกณฑ์เพ่ือคดัเลือกให้เป็นค าศพัท์เฉพาะทางท่ีจะ

ได้รับการบรรจใุนรายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจบริการนัน้ ค าศพัท์นัน้ ๆ จ าเป็นต้องผ่าน
เกณฑ์ความถ่ีท่ีก าหนด โดยเกณฑ์จ านวนความถ่ีของค ามีดงันี ้

 

𝑥 = 100 x
จ านวนค าทัง้หมดในคลงัข้อมลูภาษา

3,500,000
 

 

จากสตูรดงักลา่ว เม่ือน าจ านวนค าในคลงัข้อมลูภาษาทัง้ 3 มาค านวณจะได้ดงันี ้
เกณฑ์ความถ่ีของค าศพัท์ในคลงัข้อมลูภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจท่องเท่ียว 

𝑥 = 100 x
31,701,430

3,500,000
 

 
𝑥 = 906 

 
เกณฑ์ความถ่ีของค าศพัท์ในคลงัข้อมลูภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจโรงแรม 

𝑥 = 100 x
4,835,926

3,500,000
 

 
𝑥 = 138 

 
เกณฑ์ความถ่ีของค าศพัท์ในคลงัข้อมลูภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจสายการบนิ 

𝑥 = 100 x
15,542,604

3,500,000
 

 
𝑥 = 444 

 
จากเกณฑ์ความถ่ีท่ีค านวณได้ เม่ือน ามาพิจารณาค าศพัท์ ได้ผลดงัตารางตอ่ไปนี ้
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ตาราง 11 เกณฑ์ความถ่ีและจ านวนค าท่ีผา่นเกณฑ์ 
 

คลังข้อมูลภาษา/ข้อมูล เกณฑ์ความถี่ จ านวนค าที่ผ่านเกณฑ์
ความถี่ 

คลงัข้อมลูภาษาองักฤษเพ่ือ
ธุรกิจทอ่งเท่ียว 

906 2,465 

คลงัข้อมลูภาษาองักฤษเพ่ือ
ธุรกิจโรงแรม 

138 3,548 

คลงัข้อมลูภาษาองักฤษเพ่ือ
ธุรกิจสายการบนิ 

444 2,381 

 
จากตารางสรุปได้ว่า ในการสร้างรายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจบริการทัง้ 3 

รายการนัน้ใช้เกณฑ์จ านวนความถ่ีท่ีแตกตา่งกนัตามขนาดของคลงัข้อมลูภาษา โดยในคลงัข้อมลู
ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจท่องเท่ียวมีค าท่ีผ่านเกณฑ์ความถ่ีจ านวน 2,465 ค า คลังข้อมูล
ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจโรงแรมมีค าท่ีผ่านเกณฑ์ความถ่ีจ านวน 3,548 ค า และคลังข้อมูล
ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจสายการบินมีค าท่ีผ่านเกณฑ์ความถ่ีจ านวน 2,381 ค า ทัง้นี ้ตวัอย่างค าท่ีมี
ความถ่ีสงูสดุ 30 ล าดบัแรกของแตล่ะคลงัข้อมลูภาษา ดงัแสดงตอ่ไปนี ้

 

คลงัข้อมูลภาษาองักฤษ 
เพือ่ธุรกิจท่องเทีย่ว 

= 
the, a, not, be, I, and, of, to, in, is, for, with, 
on, from, by, are, you, as, at, it, that, this, or, 
visit, an, all, can, tour, will, year 

   

คลงัข้อมูลภาษาองักฤษ 
เพือ่ธุรกิจโรงแรม 

= 
the, and, of, to, a, in, for, with, is, hotel, on, as, 
at, that, are, by, from, our, will, an, this, be, or, 
we, it, guests, more, new, your, you  

   

คลงัข้อมูลภาษาองักฤษ 
เพือ่ธุรกิจสายการบิน 

= 
the, to, and, of, in, for, you, is, your, on, or, 
with, from, be, are, flight, as, at, that, by, can, 
new, will, travel, baggage, this, it, not, an, 



  70 

window 
 

จากตวัอยา่งค าท่ีมีคา่ความถ่ีสงูท่ีสดุ 30 แรกของแตล่ะคลงัข้อมลูภาษา เห็นได้ชดัว่า
ค าเกือบทัง้หมดเป็นค าไวยากรณ์ท่ีปรากฏเพ่ือเช่ือมโยงให้ภาษาเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์มากกว่าจะเป็นค าเนือ้หาท่ีมีความหมาย ทัง้นี ้ปรากฏค าเนือ้หาอยู่ในจ านวนน้อย เช่น 
visit, year, hotel, guests, new, flight, travel, baggage และ window  

ผลการพจิารณาเกณฑ์พสัิย (Range) 
หลังจากการพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ความถ่ีแล้ว ขัน้ต่อมาคือ การพิจารณาโดยใช้

เกณฑ์พิสยั โดยก าหนดให้ค าต้องปรากฏในแหล่งข้อมูลร้อยละ 50 ขึน้ไปของแหล่งข้อมูลภาษา 
ผลสรุปได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้
 
ตาราง 12 เกณฑ์พิสยัและจ านวนค าท่ีผา่นเกณฑ์ 
 

คลังข้อมูลภาษา/
ข้อมูล 

เกณฑ์พสัิย จ านวนค าที่ผ่าน
เกณฑ์พสัิย 

จ านวนค าที่ผ่านเกณฑ์
ความถี่และพสัิย 

คลงัข้อมลูภาษาองักฤษ
เพ่ือธุรกิจทอ่งเท่ียว 

76 2,109 1,785 

คลงัข้อมลูภาษาองักฤษ
เพ่ือธุรกิจโรงแรม 

62 1,243 1,216 

คลงัข้อมลูภาษาองักฤษ
เพ่ือธุรกิจสายการบนิ 

60 2,047 1,714 

 

จากตาราง สรุปได้ว่าจ านวนค าท่ีผ่านเกณฑ์พิสยัเป็นดงันี ้คลงัข้อมูลภาษาองักฤษ
เพ่ือธุรกิจท่องเท่ียวมีค าท่ีผ่านเกณฑ์พิสัยจ านวน 2,109 ค า คลังข้อมูลภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ
โรงแรมมีค าท่ีผ่านเกณฑ์พิสยัจ านวน 1,243 ค า และคลงัข้อมลูภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจสายการบิน
มีค าท่ีผ่านเกณฑ์พิสยัจ านวน 2,047 ค า ส าหรับตวัอย่างค าท่ีมีคา่พิสยัสงูสดุ 30 ล าดบัแรกของแต่
ละคลงัข้อมลูภาษา ดงัแสดงตอ่ไปนี ้

 
คลงัข้อมูลภาษาองักฤษ = a, be, not, I, the, and, of, to, in, is, for, with, 
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เพือ่ธุรกิจท่องเทีย่ว on, from, by, are, as, at, it, that, this, or, an, 
all, can, year, its, more, one, was 

   

คลงัข้อมูลภาษาองักฤษ 
เพือ่ธุรกิจโรงแรม 

= 

a, the, and, of, to, in, for, with, is, on, at, are, 
by, from, an, or, guests, your, all, one, private, 
enjoy, as, our, this, be, you, room, can, 
experience 

   

คลงัข้อมูลภาษาองักฤษ 
เพือ่ธุรกิจสายการบิน 

= 
a, the, to, and, of, in, for, is, on, or, with, from, 
be, are, flight, as, at, that, by, can, will, this, it,  
not, an, more, information, if, all, service 

 
เม่ือพิจารณาค าท่ีมีคา่พิสยัสงุท่ีสดุ 30 ล าดบัแรกในแตล่ะคลงัข้อมลูภาษาพบว่า ค า

ท่ีปรากฏมีความใกล้เคียงกับค าท่ีมีค่าความถ่ีสูงท่ีสุด 30 ล าดบัแรกเป็นอย่างมาก กล่าวคือโดย
ส่วนใหญ่เป็นค าไวยากรณ์ และมีค าเนือ้หาปรากฏอยู่บ้าง เช่น year, guest, private, room, 
enjoy, experience, flight, information, service 

จากนัน้ เม่ือพิจารณาเฉพาะค าท่ีผ่านเกณฑ์ความถ่ีและพิสัยทัง้สองเกณฑ์ พบ
ตวัอยา่งค าของแตล่ะคลงัข้อมลูภาษา ดงัตอ่ไปนี ้ 

 

คลงัข้อมูลภาษาองักฤษ 
เพือ่ธุรกิจท่องเทีย่ว 

= 

the, a, about, adapt, alive, autumn, beer, bike, 
cahe, canal, convenience, harbor, hub, 
lagoon,  legend, limestone, memory, palace, 
paradise 

   

คลงัข้อมูลภาษาองักฤษ 
เพือ่ธุรกิจโรงแรม 

= 

a, able, above, adjacent, area, arrival, appoint, 
bathroom, bedroom, book, charge, celebrate, 
ceiling, ceremony, course, craft, cuisine, desk, 
detail, dedicate, dine, elegant, event 

   
คลงัข้อมูลภาษาองักฤษ = ability, access, across, airline, airport, airway, 
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เพือ่ธุรกิจสายการบิน approach, approval, book, button, call, 
compensation, complimentary, construction, 
copy, delay, depart, domestic, drop, duty 

 
ผลการพจิารณาเกณฑ์โปรไฟล์ค าศัพท์ (Lexical Profiling) 

ในการพิจารณาด้วยเกณฑ์โปรไฟล์ค าศพัท์นัน้ ผู้ วิจยัใช้โปรแกรม AntWordProfiler 
ในการวิเคราะห์โดยอ้างอิงจากรายการค าศพัท์อ้างอิงตา่ง ๆ ได้แก่ รายการค าศพัท์ทัว่ไป 1,000 ค า
แรก (GSL 1,000 ค าแรก) รายการค าศพัท์ทัว่ไป 1,000 ค าต่อมา (GSL 1,000 ค าต่อมา) รายการ
ค าศัพท์เชิงวิชาการ (AWL) รายการค าศัพท์ไวยากรณ์ (FWL) รายการค าศัพท์ตัวย่อ (AL) และ
รายการค าศพัท์ช่ือเฉพาะ (PNL) ทัง้นี ้ค าท่ีน ามาพิจารณาในเกณฑ์โปรไฟล์ค าศพัท์นี ้เป็นค าท่ี
ผ่านเกณฑ์ความถ่ีและพิสยัแล้ว ค าศพัท์ในกลุ่มท่ี 7 ซึ่งเป็นค าศพัท์ท่ีไม่ปรากฏในรายการค าศพัท์
อ้างอิงใดเลยจะถูกน ามาพิจารณาว่ามีความเป็นไปได้ในการถูกบรรจุลงในรายการค าศัพท์
ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจบริการ  ผลท่ีได้ดงัแสดงในตารางตอ่ไปนี ้
 
ตาราง 13 จ านวนค าท่ีปรากฏในรายการค าศพัท์อ้างอิงตา่ง ๆ  
 

กลุ่มที่ 
รายการค าศัพท์อ้างอิง 

ท่องเที่ยว โรงแรม การบิน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 GSL 1,000 ค าแรก  731 40.95 609 50.08 850 49.59 

2 GSL 1,000 ค าหลงั 317 17.76 153 12.58 217 12.66 

3 AWL 234 13.11 117 9.62 248 14.47 

4 FWL 182 10.20 148 12.17 174 10.15 

5 AL 5 0.28 4 0.33 7 0.41 

6 PNL 43 2.41 7 0.58 42 2.45 

7 ค าที่เหลอื 273 15.29 178 14.64 176 10.27 

 รวม 1,785 100 1,216 100 1,714 100 

 
จากตาราง เม่ือน าค าศพัท์ท่ีผา่นเกณฑ์ความถ่ีและพิสยัมาพิจารณาโดยใช้เกณฑ์โปร

ไฟล์ค าศพัท์ ปรากฏว่า ค าในกลุ่มท่ี 7 ซึ่งเป็นค าท่ีไม่ปรากฏในรายการค าศพัท์อ้างอิงใดเลยและมี
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ความเป็นไปได้สงูในการถกูบรรจลุงในรายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจบริการ มีจ านวนดงันี ้
คลังข้อมูลภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจท่องเท่ียวมีจ านวน 273 ค า คลงัข้อมูลภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ
โรงแรมมีจ านวน 178 ค า และคลังข้อมูลภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจสายการบินมีจ านวน 176 ค า 
ตวัอย่างของค าท่ีไม่ปรากฏในรายการค าศัพท์อ้างอิงใดเลยในแต่ละคลังข้อมูลภาษา ดังแสดง
ตอ่ไปนี ้ 

 

คลงัข้อมูลภาษาองักฤษ 
เพือ่ธุรกิจท่องเทีย่ว 

= 
archaeological, breathtaking, beach, book, 
café, budget,  cathedral, celebration, coastal, 
exotic, conservation, excursion, hike, hub 

   

คลงัข้อมูลภาษาองักฤษ 
เพือ่ธุรกิจโรงแรม 

= 
accommodation, acre, amenities, balcony, 
blend, booking, boutique, butler, fare, golf, 
complimentary, deluxe, executive, heritage 

   

คลงัข้อมูลภาษาองักฤษ 
เพือ่ธุรกิจสายการบิน 

= 
airbus, aircraft, altitude, attendant, aviation, 
cabin, cancellation, cargo, charter, clearance, 
compartment, crew, cuisine, dedicated, depart 

 

เม่ือน าค าศพัท์มาพิจารณาโดยใช้เกณฑ์โปรไฟล์ค าศพัท์แล้วพบว่า ค าท่ีได้มีความ
เก่ียวข้องกับบริบทด้านธุรกิจบริการมากขึน้ เช่น ค าว่า breathtaking, cathedral, conservation 
และ  excursion ในคลังข้อมูลภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจท่องเท่ียว ค าว่า  accommodation, 
amenities, balcony และ complimentary ในคลงัข้อมลูภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจโรงแรม และค าว่า 
altitude, cabin, charter, crew และ compartment ในคลงัข้อมลูภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจสายการ
บนิ เป็นต้น 

ผลการพจิารณาเกณฑ์การวิเคราะห์ค าส าคัญ (Keyword Analysis) 
ในการพิจารณาให้ค าใด ๆ ได้รับการพิจารณาให้เป็นค าส าคญันัน้ จะพิจารณาจาก

ค าท่ีมีค่าสถิติ Log-Likelihood สูง ทัง้นี ้จุดตดัของล าดบัค าท่ีได้รับการพิจารณาให้เป็นค าส าคญั
ค านวณตามสตูร ดงันี ้
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𝑥 = 500 x
จ านวนค าทัง้หมดในคลงัข้อมลูภาษา

1,150,000
 

 

จากสูตรดงักล่าว เม่ือน าจ านวนค าในคลงัข้อมูลภาษาทัง้  3 มาค านวณหาค่าจะได้
จดุตดัของล าดบัค าท่ีได้รับการพิจารณาให้เป็นค าส าคญั ดงันี ้

คลงัข้อมลูภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจทอ่งเท่ียว 

𝑥 = 500 x
31,701,430

1,150,000
 

 

𝑥 = 13,783 
 

คลงัข้อมลูภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจโรงแรม 

𝑥 = 500 x
4,835,926

1,150,000
 

 

𝑥 = 2,103 

 
คลงัข้อมลูภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจสายการบนิ 

𝑥 = 500 x
15,542,604

1,150,000
 

 

𝑥 = 6,758 

 
จากนัน้ น าค าตามจ านวนล าดบัจากแตล่ะคลงัข้อมลูภาษามาพิจารณาโดยใช้เกณฑ์

โปรไฟล์ค าศัพท์ เพ่ือตัดค าท่ีปรากฏในรายการค าศัพท์ไวยากรณ์ รายการค าศัพท์ตัวย่อและ
รายการค าศพัท์ช่ือเฉพาะออก และเลือกเฉพาะค าท่ีปรากฏในรายการค าศพัท์ GSL และ AWL 
ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
ตาราง 14 จ านวนค าส าคญัท่ีปรากฏในรายการค าศพัท์อ้างอิงตา่ง ๆ 
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กลุ่ม

ที่ 
รายการค าศัพท์อ้างอิง 

ท่องเที่ยว โรงแรม การบิน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 GSL 1,000 ค าแรก  702 5.09 432 20.54 837 12.39 

2 GSL 1,000 ค าหลงั 406 2.95 177 8.42 318 4.71 

3 AWL 297 2.15 192 9.13 297 4.39 

4 FWL 30 0.22 67 3.19 116 1.72 

5 AL 168 1.22 25 1.19 131 1.94 

6 PL 1,158 8.40 210 9.99 821 12.15 

7 ค าที่เหลอื 11,022 79.97 1,000 47.55 4,238 62.71 

 รวม 13,783 100.00 2,103 100.00 6,758 100.00 

 ค าที่ใช้ได้ (1+2+3) 1,405 10.19 801 38.09 1,452 21.49 

 
จากตาราง เม่ือน าค าส าคญัตามจ านวนท่ีเราค านวณไว้มาพิจารณาด้วยเกณฑ์โปร

ไฟล์ค าศพัท์แล้ว เราจะเลือกเฉพาะค าส าคญัท่ีปรากฏในรายการค าศพัท์ GSL และ AWL เท่านัน้ 
ซึ่งจ านวนค าท่ีได้คือ คลังข้อมูลภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจท่องเท่ียวมีจ านวน 1,405 ค า คลงัข้อมูล
ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจโรงแรมมีจ านวน 801 ค า และคลงัข้อมลูภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจสายการบิน
มีจ านวน 1,452 ค า 

จากนัน้คดัเฉพาะค าส าคญัท่ีผ่านเกณฑ์ความถ่ีและพิสยัเพ่ือน าไปรวมกบัค าศพัท์ท่ี
ได้จากเกณฑ์โปรไฟล์ค าศพัท์ โดย จ านวนค าส าคญัท่ีผา่นเกณฑ์ความถ่ีและพิสยัเป็นดงันี ้
 

ตาราง 15 จ านวนค าส าคญัท่ีผา่นเกณฑ์ความถ่ีและพิสยั 
 

คลังข้อมูลภาษา/ข้อมูล จ านวนค าส าคัญ จ านวนค าที่ผ่านเกณฑ์ความถี่และพสัิย 
ธุรกิจทอ่งเท่ียว 1,405 446 
ธุรกิจโรงแรม 801 346 

ธุรกิจสายการบนิ 1,452 682 
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เม่ือน าค าส าคญัท่ีปรากฏในรายการค าศพัท์ GSL และ AWL มาพิจารณาเฉพาะค าท่ี
ผ่านเกณฑ์ความถ่ีและเกณฑ์พิสยัพบว่า คลงัข้อมูลภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจท่องเท่ียวมีค าส าคญัท่ี
ผา่นเกณฑ์ 446 ค า คลงัข้อมลูภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจโรงแรมมีค าส าคญัท่ีผา่นเกณฑ์ 346 ค า และ
คลงัข้อมลูภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจสายการบนิมีค าส าคญัท่ีผา่นเกณฑ์ 682 ค า จากนัน้ น าค าท่ีผา่น
เกณฑ์เหล่านีม้ารวมกบัชดุค าท่ีได้จากการพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ท่ี 1 ถึง 3 ก่อนหน้านี ้ผลแสดงดงั
ตารางตอ่ไปนี ้
 
ตาราง 16 จ านวนค าท่ีผา่นการพิจารณาเกณฑ์ท่ี 1 ถึง 4  
 

คลังข้อมูลภาษา/ข้อมูล ค าที่ผ่าน
เกณฑ์ที่ 1 

ถงึ 3 

จ านวนค าส าคัญท่ีปรากฏใน
GSL และ AWL และผ่านเกณฑ์

ความถี่และพสัิย 

ค าที่ผ่าน
เกณฑ์ที่  
1 ถงึ 4 

ธุรกิจทอ่งเท่ียว 273 446 719 
ธุรกิจโรงแรม 178 346 524 

ธุรกิจสายการบนิ 176 682 858 

 
ผลสรุปจากตาราง แสดงให้เห็นจ านวนค าท่ีผ่านการพิจารณาเกณฑ์ท่ี 1 ถึง 4 โดย

จ านวนค าท่ีได้คือ รายการค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจท่องเท่ียวมีจ านวน 719 ค า รายการ
ค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจโรงแรมมีจ านวน 524 ค า และรายการค าศพัท์ภาษาอังกฤษเพ่ือ
ธุรกิจสายการบินมีจ านวน 858 ค า ตวัอย่างค าท่ีได้รับการดึงกลับมาจากเกณฑ์การวิเคราะห์ค า
ส าคญัของค าศพัท์ ดงัแสดงตอ่ไปนี ้
 

คลงัข้อมูลภาษาองักฤษ 
เพือ่ธุรกิจท่องเทีย่ว 

= 

abroad, accommodate, adventure, ancient, 
arch, canal, ceremony, convenience, 
domestic, green, steep, unique, visit, wander, 
welcome 

   
คลงัข้อมูลภาษาองักฤษ 

เพือ่ธุรกิจโรงแรม 
= 

access, accommodate, adjacent, arrival, 
convenience, desk, distinctive, double, event, 
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facility, floor, heart, shower, square,  
   

คลงัข้อมูลภาษาองักฤษ 
เพือ่ธุรกิจสายการบิน 

= 
accompany, advance, arrival, assign, board, 
book, business, class, convenience, custom, 
delay, passenger, prohibit, room, window 

 
ก่อนน าค าท่ีได้จากการพิจารณาเกณฑ์ท่ี 1 ถึง 4 ไปสร้างเป็นแบบสอบถามแบบ

มาตรประมาณค่าให้ผู้ เช่ียวชาญแสดงความคิดเห็นนัน้ ค าจากรายการค าศพัท์ทัง้  3 ธุรกิจบริการ
จะถูกเปล่ียนจาก รูปศพัท์ เป็นกลุ่มของค าศพัท์ท่ีมีความสัมพันธ์กันในเชิงหน่วยค า จ านวน 92 
รูปแบบ (Word families) ยกตวัอย่างเช่น distinct distinctly distinction distinctive distinctness 
distinctively distinctiveness จะถกูรวมเป็น distinct เพียงค าเดียวและส่งให้ผู้ เช่ียวชาญพิจารณา
ตอ่ไป หลงัจากการเปล่ียนแปลงดงักลา่ว จ านวนค าท่ีได้เปล่ียนไปดงัตารางตอ่ไปนี ้
 
ตาราง 17 จ านวนค าหลงัการเปล่ียนจากรูปศพัท์ (Type) เป็นกลุม่ของค าศพัท์ท่ีมีความสมัพนัธ์กนั
ในเชิงหนว่ยค า จ านวน 92 รูปแบบ (Word families) 
 

รายการค าศัพท์ Type Word families 
รายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจท่องเท่ียว 719 672 
รายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจโรงแรม 524 403 
รายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจสายการบนิ 858 606 

 
หลงัจากเปล่ียนรูปแบบของค าจาก รูปศพัท์ เป็นกลุ่มของค าศพัท์ท่ีมีความสมัพันธ์

กันในเชิงหน่วยค า จ านวน 92 รูปแบบ (Word families) แล้ว จ านวนค าศพัท์ท่ีได้ลดลง กล่าวคือ 
รายการค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจท่องเท่ียวจากเดิมจ านวน 719 ค า ลดเหลือ 672 ค า 
รายการค าศพัท์ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจโรงแรมจากเดิมมีจ านวน 524 ค า ลดเหลือ 403 ค า และ
รายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจสายการบนิ จากเดมิมีจ านวน 858 ค า เหลือ 606 ค า 

ในขัน้ตอนตอ่ไป ค าเหล่านีจ้ะถกูน าไปสร้างเป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา่
ให้ผู้ เช่ียวชาญพิจารณาถึงความเหมาะสมในการน ามาบรรจุลงในรายการค าศพัท์ภาษาองักฤษ
เพ่ือธุรกิจบริการตอ่ไป 
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ผลการพจิารณาเกณฑ์การตรวจสอบรายการค าศัพท์ (Expert Consultation) 
น าค าศพัท์ท่ีผ่านการพิจารณาเกณฑ์ท่ี 1 ถึง 4 สร้างแบบสอบถามให้แก่ผู้ เช่ียวชาญ

ซึง่ประกอบด้วยนกัวิชาการท่ีเป็นเจ้าของภาษา 1 ท่านและผู้ เช่ียวชาญท่ีเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
ธุรกิจท่องเท่ียว โรงแรม และสายการบิน จ านวนธุรกิจละ 4 ท่าน รวมธุรกิจละ 5 ท่าน เน่ืองจาก
ผู้ วิจัยต้องการข้อมูลท่ีหนักแน่นและเช่ือถือได้เก่ียวกับการใช้ค าศัพท์จริงในธุรกิจนั น้ ๆ จึงใช้
ผู้ เช่ียวชาญธุรกิจละ 5 ท่าน ซึ่งหากเปรียบเทียบกบังานวิจยัด้านการสร้างรายการค าศพัท์ อ่ืน เช่น 
การสร้างรายการค าศพัท์เชิงวิชาการทางการแพทย์ท่ีใช้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 2 ท่าน (Wang et al., 
2008) จะพบว่ามีจ านวนผู้ เช่ียวชาญมากกว่าท าให้ได้ข้อสรุปเป็นนยัทัว่ไปได้มากกว่า นอกจากนี ้
ยงัมีข้อแม้เพิ่มเติมว่าผู้ เช่ียวชาญต้องท างานในธุรกิจนัน้มามากกวา่ 5 ปีและท างานโดยส่ือสารกบั
ชาวต่างชาติโดยใช้ภาษาอังกฤษ ในแบบสอบถามจะปรากฏเป็นช่องให้ท าเคร่ือง  จ านวน 4 
ชอ่ง ทัง้นีเ้กณฑ์ในการตดัสินให้ค าหนึ่ง ๆ ได้รับการบรรจลุงในรายการค าศพัท์นัน้ พิจารณาจากคา่
ฐานนิยมของผลการให้ค่าคะแนนจากผู้ เช่ียวชาญ และค่าฐานนิยมนัน้ ต้องอยู่ในช่วง 3 และ 4 
เทา่นัน้ โดยผลการพิจารณาจากเกณฑ์การตรวจสอบรายการค าศพัท์ ดงัแสดงในตารางตอ่ไปนี ้
 
ตาราง 18 จ านวนค าท่ีผา่นเกณฑ์การตรวจสอบรายการค าศพัท์ 
 

รายการค าศัพท์ ก่อนตรวจสอบ หลังตรวจสอบ 
รายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจท่องเท่ียว 672 378 
รายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจโรงแรม 403 274 
รายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจสายการบนิ 606 245 

 
จากตาราง แสดงจ านวนค าศัพท์ท่ีผ่านความเห็นของผู้ ประกอบวิชาชีพในธุรกิจ 

บริการ โดยจ านวนค าศพัท์ท่ีได้คือ รายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจท่องเท่ียวจ านวน 378 
ค า รายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจโรงแรมจ านวน 274 ค า รายการค าศพัท์ภาษาองักฤษ
เพ่ือธุรกิจสายการบินจ านวน 245 ค า โดยค าดงักล่าวนีมี้คา่ฐานนิยมในช่วง 3 ถึง 4 ตวัอย่างค าใน
แตล่ะรายการค าศพัท์เป็นดงันี ้

 
รายการค าศพัท์
ภาษาองักฤษ 

= 
adventure, excursion, itinerary, sightseeing, 
motel, abroad,ancient, conservation, cruise, 
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เพือ่ธุรกิจท่องเทีย่ว dedicate, ecosystem, exotic, green, lagoon 
   

รายการค าศพัท์
ภาษาองักฤษ 

เพือ่ธุรกิจโรงแรม 
= 

concierge, accommodate, amenity, authentic, 
balcony, butler, ceiling, complimentary, 
deluxe, elegant, due, interior, luxurious, 
reception 

   

รายการค าศพัท์
ภาษาองักฤษ 

เพือ่ธุรกิจสายการบิน 
= 

accompany, advance, airside, attendant, 
bound, cabin, carry, clearance, companion, 
compartment, spare, tower, transit, deck, 
galley 

 
เห็นได้ชัดว่าค าศพัท์ท่ีได้มีความเก่ียวข้องกับธุรกิจบริการทัง้ 3 ด้านเป็นอย่างมาก 

ก่อนน าค าศพัท์ท่ีได้จากเกณฑ์การตรวจสอบรายการค าศพัท์ ไปจดัแบ่งเป็นรายการค าศพัท์ย่อย 
ผู้ วิจยัทดลองใช้โปรแกรม AntWordProfiler เพ่ือหาค่าร้อยละของรายการค าศพัท์ท่ีครอบคลุมใน
คลงัข้อมลูภาษา ผลดงัแสดงในตารางตอ่ไปนี ้
 
ตาราง 19 ร้อยละท่ีรายการค าศพัท์แตล่ะธุรกิจครอบคลมุคลงัข้อมลูภาษา 
 

รายการค าศัพท์/คลังข้อมูลภาษา ร้อยละท่ีครอบคลุม 
TBWL/ETBC 7.76 
HBWL/EHBC 7.69 
ABWL/EABC 6.76 

 

จากตาราง แสดงให้เห็นว่ารายการค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจท่องเท่ียว 
(Tourism Business Word List: TBWL) ครอบคลุมค าศพัท์ในคลังข้อมูลภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ
ท่องเท่ียวร้อยละ 7.76 รายการค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจโรงแรม (Hotel Business Word 
List: HBWL) ครอบคลุมค าศัพท์ในคลังข้อมูลภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจโรงแรมร้อยละ 7.69 และ
รายการค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจสายการบิน (Airline Business Word List: ABWL) 
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ครอบคลุมค าศัพท์ในคลังข้อมูลภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจสายการบินร้อยละ  6.76 ซึ่งเม่ือ
เปรียบเทียบกับค่าความเหมาะสมของค าศพัท์เฉพาะทางท่ีมีค่าประมาณท่ีร้อยละ 5 จะพบว่า 
รายการค าศพัท์ทัง้ 3 รายการมีค่าเกินร้อยละ 5 จึงเหมาะสมส าหรับการน าไปใช้ในการเรียนเพ่ือ
เพิ่มความรู้ด้านค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจบริการ 

หลังจากได้ค าศัพท์เหล่านีแ้ล้ว ในขัน้ตอนต่อไป เป็นการน าค าศัพท์ในรายการ
ค าศพัท์ทัง้ 3 มาจัดเป็นชุดรายการค าศพัท์ย่อย และเตรียมน าไปสร้างบทเรียนค าศพัท์ออนไลน์
ตอ่ไป 

ผลการแบ่งรายการค าศัพท์ออกเป็นชุดรายการค าศัพท์ย่อย 
ขัน้ตอนนีเ้ร่ิมต้นจากการน าค าศพัท์ในรายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจบริการ

ทัง้ 3 รายการได้แก่ รายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจทอ่งเท่ียว รายการค าศพัท์ภาษาองักฤษ
เพ่ือธุรกิจโรงแรมและรายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจสายการบิน  มาเปรียบเทียบกัน โดย
รายการค าศพัท์ยอ่ยชดุแรกนัน้ ประกอบด้วยค าศพัท์ท่ีปรากฏในรายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือ
ธุรกิจบริการทัง้ 3 รายการ จากการตรวจสอบพบว่ามีค าศพัท์จ านวน 36 ค าท่ีปรากฏในรายการ
ค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจบริการทัง้ 3 รายการ ซึ่งจะถูกบรรจุลงในรายการค าศพัท์ย่อยชุด
แรกของรายการค าศพัท์ทัง้ 3 รายการ จากนัน้ น าค าท่ีเหลือจดัล าดบัค าตามความยากและง่าย
ของค าศพัท์ บรรจใุสร่ายการค าศพัท์ย่อยรายการละ 30 ค า ดงันัน้ จ านวนของรายการค าศพัท์ยอ่ย
ในแต่ละรายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจบริการจะมีจ านวนต่างกัน เน่ืองจากจ านวนรวม
ของค าท่ีแตกตา่งกนัไปในแตล่ะรายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจบริการ จ านวนค าในแตล่ะ
รายการค าศพัท์ย่อยของรายการค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจบริการทัง้ 3 รายการ แสดงดัง
ตารางตอ่ไปนี ้ 
 
ตาราง 20 จ านวนค าในแตล่ะรายการค าศพัท์ย่อย 
 
ชุดที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 รวม 
TBWL 36 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 12 378 

HBWL 36 30 30 30 30 30 30 30 28 - - - - 274 

ABWL 36 30 30 30 30 30 30 29 - - - - - 245 
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จากตาราง แสดงจ านวนรายการค าศัพท์ย่อยในรายการค าศัพท์ทัง้ 3 กล่าวคือ 
รายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจท่องเท่ียวจ านวน 13 รายการค าศพัท์ย่อย รายการค าศพัท์
ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจโรงแรมจ านวน 9 รายการค าศพัท์ย่อย และรายการค าศพัท์ภาษาองักฤษ
เพ่ือธุรกิจสายการบนิจ านวน 8 รายการค าศพัท์ยอ่ย  

กล่าวโดยสรุป ผลจากการใช้เกณฑ์ทัง้ 5 เกณฑ์เพ่ือสร้างรายการค าศพัท์ ท าให้ได้
รายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจท่องเท่ียวจ านวน 378 ค า รายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือ
ธุรกิจโรงแรมจ านวน 274 ค า และรายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจสายการบินจ านวน 245 
ค า แม้การเรียนรู้โดยใช้รายการค าศพัท์จะจดัอยู่ในกลวิธีการเรียนรู้ค าศพัท์แบบกลวิธีความมุ่งมัน่
เด็ดเด่ียว (determination strategy) และกลวิ ธีพุท ธิปัญญา (cognitive Strategy) (Schmitt, 
1997) แตค่วามคิดเห็นจากนกัวิชาการตอ่การใช้รายการค าศพัท์ท่ีสร้างจากคลงัข้อมลูภาษาในการ
เรียนการสอนนัน้ได้รับทัง้การสนบัสนุนและไม่เห็นด้วย โดยนกัวิชาการท่ีสนบัสนุนการใช้รายการ
ค าศัพท์สนับสนุนว่า การใช้รายการค าศพัท์ท่ีสร้างจากคลังข้อมูลภาษาท าให้ผู้ เรียนเรียนรู้จาก
ภาษาท่ีใช้จริงซึ่งมีความซบัซ้อนแตกต่างจากบทเรียนท่ีแต่งประโยคสมมติให้ง่ายตอ่การเข้าใจ ทัง้
ยงัช่วยให้ผู้ เรียนวิเคราะห์เปรียบเทียบภาษาจากคลังข้อมูลภาษา เกิดเป็นความเข้าใจท่ีได้จาก
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ การเรียนรู้จึงเป็นไปอยา่งรวดเร็ว อีกทัง้การเรียนรู้รายการค าศพัท์และภาษา
จากคลงัข้อมูลภาษายังเป็นท่ีนิยมมากขึน้เร่ือย ๆ ในการเรียนการสอนยุคปัจจุบนั (Ädel, 2010; 
Bernardini, 2000; Gavioli, 2009; Johns, 1986, 1991; Lamy & Klarskov Mortensen, 2012; 
Neufeld, 2012; Reppen, 2010; Smith, 2020; Thurstun & Candlin, 1997; Tribble & Jones, 
1990) ในทางกลบักนั นกัวิชาการท่ีเห็นตา่งมองว่า การใช้รายการค าศพัท์และคลงัข้อมลูภาษายงั
ไมไ่ด้รับการยอมรับในฐานะวิธีการสอนอยา่งกว้างขวางนกั ด้วยมองวา่ภาษาท่ีใช้มีระดบัท่ียากเกิน
กว่าท่ีผู้ เรียนส่วนใหญ่จะท าความเข้าใจได้ การเรียนรู้ผ่านรายการค าศพัท์และคลงัข้อมูลภาษายงั
ถือเป็นสิ่งใหม่ท่ีผู้ เรียนไม่คุ้นชินและท าให้เกิดความสนใจในการใช้เป็นส่ือในการเรียนรู้ไม่มากนกั 
(Boulton, 2008 , 2009; Fan, 2003 ; Kilgarriff, Husak, McAdam, Rundell, & Rychlý, 2008 ; 
Lamy & Klarskov Mortensen, 2012; Yoon & Hirvela, 2004) 

ทัง้นี  ้ผู้ วิจัยเสนอว่ารายการค าศัพท์ท่ีสร้างจากคลังข้อมูลภาษาสามารถสร้าง
ประโยชน์และส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาองักฤษให้แก่ผู้ เรียนได้ หากใช้อย่างเหมาะสม การสนบัสนนุ
ผู้ เรียนโดยการมอบหมายให้ผู้ เรียนท่องค าศพัท์จากรายการค าศพัท์ท่ีสร้างขึน้ในรูปแบบกระดาษ
อาจไม่ประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ เรียนท่ีมีความเบื่อหน่ายง่ายหรือยงัขาดแรงจงูใจ
ในการเรียน รายการค าศพัท์ท่ีสร้างอย่างเป็นระบบจึงควรน ามาประยกุต์และน าเสนอในรูปแบบท่ี
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เหมาะสมและมีศยัภาพท่ีจะดงึดดูผู้ เรียนได้ ผู้วิจยัน ารายการค าศพัท์ท่ีได้มาสร้างบทเรียนค าศพัท์
ออนไลน์ โดยใช้เป็นสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้นอกชัน้เรียนเพ่ือพิสจูน์ว่ารายการค าศพัท์สามารถเพิ่ม
ความรู้ด้านค าศพัท์ให้แก่ผู้ เรียนได้ ดงัจะกลา่วตอ่ไปในบทท่ี 5  
 



 

บทที่ 5 
ผลการศึกษา : การออกแบบและผลการเรียนรู้บทเรียนค าศัพท์ออนไลน์ 

 
ผลการวิจยับทท่ี 5 ตอบค าถามงานวิจยั ดงันี ้

ข้อท่ี 2 “บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์สามารถเพิ่มความรู้ด้านค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือ
ธุรกิจบริการให้แก่ผู้ เรียนได้หรือไม่”  

ข้อท่ี 3 “บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์มีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัใด”  
โดยผู้วิจยัตัง้สมมตฐิานเพ่ือตอบค าถามวิจยัจ านวน 2 ข้อ ประกอบด้วย  

1) กลุ่มตวัอย่างสามารถใช้ค าศพัท์ด้านธุรกิจท่องเท่ียว โรงแรม และสายการบินได้
ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบทเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 80 ของกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด ตอบค าถาม
งานวิจยัข้อท่ี 2 

2) บทเรียนค าศัพท์ออนไลน์มีค่าประสิทธิภาพอยู่ในระดับ 90/90 ตอบค าถาม
งานวิจยัข้อท่ี 3 

ผู้วิจยัน าเสนอผลการวิจยัตามรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้
ตอนท่ี 1 บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ 
ตอนท่ี 2 ผลการทดลองใช้บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ ประกอบด้วย 

1. การแบง่กลุม่ทดลอง 

2. ผลการเรียนรู้จากการใช้บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ 

3. ประสิทธิภาพของบทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ในฐานะส่ือการเรียนรู้ 

4. ความคดิเห็นของผู้ใช้บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ 

ผลการวิจยัแตล่ะสว่น มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

ตอนที่ 1 บทเรียนค าศัพท์ออนไลน์ 
การสร้างบทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ ผู้ วิจยัคดัค าศพัท์ท่ีเหมาะสมจากรายการค าศพัท์แต่

ละรายการลงมาบรรจใุนบทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ การสร้างบทเรียนควรค านงึถึงความรู้ท่ีมีอยูก่่อน
ของผู้ เรียนเป็นหลกั (Pre-existing knowledge) โดยพิจารณาความรู้ท่ีมีอยู่ ณ ช่วงเวลาก่อนเรียน
เพ่ือสามารถออกแบบบทเรียนท่ีผู้ เรียนต้องการและช่วยเพิ่มความรู้ใหม่ให้แก่ผู้ เรียน อีกทัง้สามารถ
น ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัความรู้ท่ีมีหลงัเรียนได้ (Schmitt, 2010) ผู้วิจยัสร้างแบบสอบถามท่ี
ประกอบด้วยค าศัพท์จาก 3 รายการค าศัพท์ โดยในแบบสอบถามประกอบด้วยช่องให้ผู้ ตอบ
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แบบสอบถามจ านวน 90 คนเลือกตอบ ได้แก่ รู้ความหมาย ไมรู้่ความหมาย หรือไม่แนใ่จ พิจารณา
เลือกค าศพัท์จากคา่ฐานนิยม ค าศพัท์ท่ีได้รับการเลือกตอบในชอ่ง ไมรู้่ความหมายและไมแ่นใ่จ จะ
ได้รับการพิจารณาให้บรรจลุงในบทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ตามล าดบั  

เน่ืองจาก ผู้วิจยัก าหนดระยะเวลาทดลองใช้บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์นาน 5 สปัดาห์ แต่
ค าศพัท์ในรายการค าศพัท์ทัง้ 3 มีจ านวนไม่เท่ากัน กล่าวคือ รายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือ
ธุรกิจท่องเท่ียวมีจ านวน 378 ค า รายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจโรงแรมมีจ านวน 274 ค า 
และรายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจสายการบินมีจ านวน 245 ค า หากน าค าศพัท์ทัง้หมด
มาสร้างบทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ ในระยะเวลา 5 สัปดาห์ ย่อมท าให้ผลการวิจัยคลาดเคล่ือน 
เน่ืองจากกลุ่มทดลองธุรกิจท่องเท่ียวจะต้องศึกษาค าศัพท์ถึง  378 ค าในระยะเวลา 5 สัปดาห์ 
นอกจากนี ้การทดสอบความรู้ของผู้ เข้าร่วมการทดลอง ควรทดสอบความรู้ท่ีเพิ่มขึน้ ไม่ใช่ความรู้ท่ี
มีอยู่ก่อน และถึงแม้ชุดค าศพัท์นีจ้ะเป็นค าศพัท์เฉพาะทาง แต่เน่ืองจากเป็นภาษาองักฤษซึ่งเป็น
ภาษาท่ีผู้ เรียนชาวไทยเรียนรู้ตัง้แต่ระดบัชัน้อนุบาล ย่อมเป็นการเส่ียงและอคติท่ีจะอนุมานว่า
ผู้ เข้าร่วมการทดลองไม่มีความรู้ด้านค าศพัท์ท่ีบรรจใุนรายการค าศพัท์เลย (Schmitt, 2010) เพ่ือ
ก าจดัค าศพัท์ท่ีอาจเป็นความรู้ด้านค าศพัท์ท่ีมีอยู่ก่อนของผู้ เข้าร่วมการทดลอง ผู้วิจยัจึงเลือก 125 
ค าแรกจากแต่ละรายการค าศพัท์ท่ีมีค่าฐานนิยม “ไม่รู้ความหมาย” สูงท่ีสุดแล้วพิจารณาค่าฐาน
นิยม “ไมแ่นใ่จ” เป็นล าดบัถดัไป น ามาสร้างบทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ ท าให้ได้ส่ือการเรียนรู้ส าหรับ 
3 ธุรกิจท่ีมีจ านวนค าศพัท์เท่ากนั โครงสร้างบทเรียนค าศพัท์ออนไลน์รายละเอียดดงัภาพประกอบ
ตอ่ไปนี ้
 

 
 

ภาพประกอบ 17 โครงสร้างบทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ 
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จากภาพประกอบ สรุปว่า บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ประกอบด้วยบทเรียนจาก 3 ธุรกิจ 

คือ ธุรกิจท่องเท่ียว ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจสายการบิน แต่ละธุรกิจประกอบด้วย 5 หน่วย แต่ละ
หน่วยประกอบด้วย 3 กิจกรรม รวม 15 กิจกรรม เม่ือผู้ เข้าร่วมการทดลองเรียนรู้ค าศัพท์จาก
บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์จะได้ความรู้ด้านค าศพัท์ธุรกิจละ 125 ค า 

ผู้วิจยัออกแบบบทเรียนค าศพัท์ออนไลน์และมอบหมายให้ผู้ เข้าร่วมการทดลองจ านวน 3 
กลุ่มทดลองใช้บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ตามธุรกิจท่ีแต่ละผู้ เข้าร่วมการทดลองได้รับมอบหมาย 
หน้าตา่งเข้าใช้งานบทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ แสดงดงัภาพประกอบตอ่ไปนี ้  
 

 
 

ภาพประกอบ 18 หน้าจอบทเรียนในบทเรียนค าศพัท์ออนไลน์แยกตามธุรกิจ 
 
ภาพประกอบ แสดงตวัเลือกบทเรียนแยกตามธุรกิจประกอบด้วย ธุรกิจท่องเท่ียว ธุรกิจ

โรงแรม และธุรกิจสายการบิน ในการทดลองใช้บทเรียนค าศัพท์ออนไลน์ กลุ่มทดลองจะ
ลงทะเบียนเรียนในธุรกิจท่ีตวัเองได้รับการคดัแยก  

เม่ือเข้าใช้บทเรียนค าศัพท์ออนไลน์ในธุรกิจหนึ่ง ๆ แล้ว ผู้ เข้าร่วมการทดลองจะพบ
บทเรียนจ านวน 5 บทเรียนท่ีประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ รวม 15 กิจกรรม ในแต่ละกิจกรรม
ประกอบด้วย 2 ส่วนหลกั คือ ส่วนท่ี 1 น าเสนอค าศพัท์ และส่วนท่ี 2 แบบฝึกหดั ผู้วิจยัออกแบบ 2 
ส่วนในกิจกรรมโดยค านึงถึงกลวิธีการเรียนรู้ค าศพัท์ (Schmitt, 1997) เป็นหลัก ผู้ วิจัยออกแบบ
สว่นท่ี 1 จากการประยกุต์กลวิธีการเรียนรู้ค าศพัท์ตา่ง ๆ ได้แก่ กลวิธีการใช้พจนานกุรมสองภาษา 
กลวิธีท ารายการค าศพัท์ กลวิธีเช่ือมโยงค าศพัท์กับค าท่ีเก่ียวข้อง กลวิธีเช่ือมโยงค าศพัท์กับค า
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พ้องความหมายหรือค าตรงข้าม กลวิธีจัดกลุ่มค าศพัท์สร้างเร่ืองราว กลวิธีจ าเสียงของค าศพัท์ 
กลวิธีออกเสียงค าศพัท์ดงั ๆ เม่ือเรียนรู้ และกลวิธีจ ารากศพัท์และหนว่ยค าเตมิแบบแยกส่วน  

ส่วนท่ี 1 น าเสนอค าศัพท์ ประกอบด้วย ค าศัพท์จ านวน 8-9 ค า ท่ีมีลักษณะการใช้
หน่วยค าเติมเหมือนกัน หรือเป็นกลุ่มค าท่ีอยู่ขอบเขตเร่ืองราวใกล้ชิดกัน พร้อมความหมาย ปกติ
พจนานุกรมจะให้ความหมายเป็นภาษาแม่หรือภาษาต่างประเทศเป้าหมาย แต่ผู้ วิจัยน าเสนอ
ความหมายทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ เรียนทัง้ท่ีมี
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสูง กลางและต ่า ผู้ เรียนท่ีสนใจยังสามารถศึกษาค าศัพท์อ่ืนท่ี
ปรากฏในความหมายภาษาองักฤษเพิ่มเติมได้ การเรียนรู้ความหมายค าศพัท์ภาษาองักฤษโดย
ศึกษาจากความหมายท่ีบรรยายเป็นภาษาอังกฤษเช่นกันจะช่วยส่งเสริมผู้ เรียนให้คุ้ นชินกับ
สภาพแวดล้อมท่ีเป็นภาษาองักฤษ ทัง้ยงัส่งเสริมให้ผู้ เรียนฝึกคิดเป็นภาษาองักฤษ ทัง้นี ้ผู้วิจยัให้
ความหมายภาษาไทยไว้ส าหรับผู้ เรียนท่ีมีความสามารถด้านภาษาองักฤษต ่าหรือยงัมีแรงจงูใจต ่า
เช่นกัน บทเรียนค าศัพท์ออนไลน์จัดฟังก์ชันฝึกการออกเสียงค าศพัท์ โดยผู้ เข้าร่วมการทดลอง
สามารถกดรูปสัญลักษณ์ล าโพงเพ่ือฟังและฝึกออกเสียงตามได้อย่างถูกต้อง เม่ือผู้ เข้าร่วมการ
ทดลองศึกษาค าศัพท์และความหมายจนจดจ าและเข้าใจแล้ว ผู้ เข้าร่วมการทดลองจึงฝึกท า
แบบฝึกหัดเพ่ือพัฒนาความเข้าใจในส่วนท่ี 2 ต่อไป หน้าต่างการใช้งานส่วนท่ี 1 แสดงดัง
ภาพประกอบตอ่ไปนี ้
 

 
 
ภาพประกอบ 19 บทเรียนค าศพัท์ภาษาองักฤษในบทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ 
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ภาพประกอบ แสดงหน้าตา่งบทเรียนท่ีให้กลุม่ทดลองศกึษาค าศพัท์และความหมาย โดย

มีทัง้ความหมายในภาษาไทยและภาษาองักฤษ นอกจากนี ้ผู้ เข้าร่วมการทดลองยงัสามารถกดท่ี
เคร่ืองหมายล าโพงเพ่ือฟังการออกเสียงค านัน้ ๆ ได้อยา่งถกูต้อง และสามารถฝึกออกเสียงตามได้ 

ผู้ วิจัยสร้างแบบฝึกหัดในส่วนท่ี 2 โดยประยุกต์กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์ต่าง ๆ ของ 
Schmitt (1997) เช่น กลวิธีการวิเคราะห์ชนิดของค า กลวิธีการวิเคราะห์หน่วยค าเติมและรากศพัท์ 
กลวิธีการวิเคราะห์จากภาพหรืออิริยาบถ กลวิธีการเดาความหมายจากบริบท กลวิธีการเช่ือมโยง
ค าศพัท์กบัค าท่ีเก่ียวข้อง  กลวิธีจดักลุ่มค าศพัท์สร้างเร่ืองราว กลวิธีจ าการสะกดค า กลวิธีเน้นจ า
พยัญชนะแรกของค า และกลวิธีแปลความหมายศพัท์ เนือ้หาแบบฝึกหัดออกแบบโดยใช้ข้อมูล
ภาษาจากคลงัข้อมูลภาษาท่ีรวบรวมไว้ในงานวิจยั แบบฝึกหดัในส่วนท่ี 2 จึงมีความหลากหลาย 
เช่น การเลือกเติมค าศัพท์ในช่องว่างโดยมีรูปภาพประกอบ การเล่น Crossword หรือการจับคู่
รูปภาพกับค าศพัท์ในโครงสร้างของเคร่ืองบิน การให้พยัญชนะต้นเป็นค าใบ้ในการทายค าศพัท์ 
การใช้ค าท่ีมีหน่วยค าเติมเดียวกัน เป็นต้น รูปแบบของแบบฝึกหดัท่ีหลายหลายช่วยให้ผู้ เข้าร่วม
การทดลองเกิดความเพลิดเพลิน และลดความเบื่อหน่าย ตัวอย่างแบบฝึกหัด แสดงดัง
ภาพประกอบตอ่ไปนี ้
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ภาพประกอบ 20 ตวัอยา่งแบบฝึกหดัในบทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ 
 
ผู้ เข้าร่วมการทดลองสามารถฝึกท าแบบฝึกหดัได้บ่อยครัง้เท่าท่ีผู้ เข้าร่วมการทดลองพึง

พอใจ ผู้ เข้าร่วมการทดลองสามารถทราบคะแนนในทนัทีท่ีท าแบบฝึกหดัแต่ละครัง้ ท าให้สามารถ
ติดตามพัฒนาการด้านค าศัพท์ของตนเองได้จนกว่าจะถึงจุดท่ีผู้ เข้าร่วมการทดลองพึงพอใจ 
ระหว่างการศึกษาด้วยตนเอง ผู้ เข้าร่วมการทดลองสามารถติดต่อ สอบถามข้อสงสัยเก่ียวกับ
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รายละเอียดค าศพัท์ตา่ง ๆ จากผู้วิจยัในฐานะผู้สอนได้ตลอดเวลา ผู้วิจยัสามารถเข้าดปูระวตัิการ
ใช้บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ คะแนนการท าแบบฝึกหดัแตล่ะครัง้ และคะแนนรวมของผู้ เข้าร่วมการ
ทดลอง ตวัอยา่งคะแนนสรุป ดงัภาพประกอบตอ่ไปนี ้

 

 
 

ภาพประกอบ 21 ตวัอยา่งตารางสรุปคะแนนเม่ือผู้ เข้าร่วมการทดลองท าแบบฝึกหดัครบทกุ
กิจกรรม 

 

ตอนที่ 2 ผลการทดลองใช้บทเรียนค าศัพท์ออนไลน์ 
ผู้วิจยัตรวจสอบผลการใช้บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ 3 ประเดน็ ได้แก่ ผลการทดสอบก่อน

เรียนและหลงัเรียนของผู้ เข้าร่วมการทดลอง ประสิทธิภาพของบทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ในฐานะส่ือ
การเรียนรู้ส าเร็จรูป และความคิดเห็นของผู้ ใช้บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ การตรวจสอบดงัแสดงใน
ภาพประกอบตอ่ไปนี ้

 



  90 

 
 

ภาพประกอบ 22 การตรวจสอบผลการใช้บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ 
 
หลงัจากออกแบบการตรวจสอบผลการใช้บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์แล้ว ผู้ วิจยัแบ่งกลุ่ม

ทดลองออกเป็น 3 กลุม่ทดลอง ดงัน าเสนอในหวัข้อตอ่ไป  
การแบ่งกลุ่มทดลอง 

ผู้วิจยัออกแบบแบบทดสอบแบง่กลุม่ เพ่ือจ าแนกผู้ เข้าร่วมการทดลองจ านวน 90 คน
ออกเป็น 3 กลุม่ทดลอง โดยแบบทดสอบประกอบด้วยข้อค าถามแบบ 5 ตวัเลือก มีเนือ้หาเก่ียวกบั
ภาษาองักฤษท่ีใช้ในธุรกิจท่องเท่ียว ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจสายการบิน ธุรกิจละ 20 ข้อ รวม 60 
ข้อ สร้างจากคลังข้อมูลภาษาท่ีผู้ วิจัยเก็บรวบรวม และได้รับการปรับแก้จากการพิจารณาและ
ความเห็นจากผู้ เช่ียวชาญด้านภาษาศาสตร์และการสอนภาษา สรุปคา่คะแนนสูงสุด ต ่าสุด และ
คา่เฉล่ียของคะแนนของผู้ เข้าร่วมการทดลองในแตล่ะกลุม่ ดงัตารางตอ่ไปนี ้

 
ตาราง 21 คะแนนสงูสดุ ต ่าสดุ และคา่เฉล่ียของคะแนนของผู้ ร่วมการทดลองในแตล่ะกลุม่ 
 

 คะแนนสูงสุด (60) คะแนนต ่าสุด (60) คะแนนเฉล่ีย (60) 

ธุรกิจทอ่งเท่ียว 29 10 18.47 
ธุรกิจโรงแรม 28 11 18.97 

ธุรกิจสายการบนิ 29 12 19.33 
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จากตาราง แสดงคะแนนสูงสุด ต ่าสุด และเฉล่ียของผู้ท าแบบทดสอบแบ่งกลุ่ม เม่ือ
ท าการกระจายแล้ว คะแนนสงูสดุของธุรกิจท่องเท่ียว ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจสายการบิน อยู่ท่ี 29 
คะแนน 28 คะแนน และ 29 คะแนน ตามล าดบั ผู้ ท่ีได้คะแนนต ่าสดุคือ 10 คะแนนอยู่ในกลุม่ธุรกิจ
ท่องเท่ียว และเม่ือพิจารณาค่าคะแนนเฉล่ียของผู้ท าแบบทดสอบในแต่ละกลุ่มพบว่า กลุ่มธุรกิจ
ทอ่งเท่ียว ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจสายการบนิ มีคา่คะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 18.47 คะแนน 18.97 คะแนน 
และ 19.33 คะแนน ตามล าดบั  

เม่ือท าการแบง่กลุม่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจยัแจ้งรายละเอียดการแบง่กลุม่ ข้อมลูตา่ง ๆ ท่ี
จ าเป็นแก่ผู้ เข้าร่วมการทดลอง เช่น วิธีการสมัครเข้าใช้งานบทเรียนค าศัพท์ออนไลน์ การ
ลงทะเบียนเพ่ือเข้าเรียนในธุรกิจท่ีผู้ เข้าร่วมการทดลองได้รับการจดัแบง่ การใช้งานบทเรียนค าศพัท์
ออนไลน์ ช่องทางและวิธีการซกัถามข้อสงสยัในการใช้งานหรือเนือ้หาตา่ง ๆ ระหว่างผู้ เข้าร่วมการ
ทดลองและผู้ วิจยั รวมถึงสิทธิท่ีผู้ เข้าร่วมการทดลองพึงมีตามหลกัจริยธรรมการท าวิจยัในมนุษย์ 
จากนัน้จงึเข้าสูข่ัน้ตอนการใช้บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ตอ่ไป 

ผลการเรียนรู้จากการใช้บทเรียนค าศัพท์ออนไลน์ 
ก่อนใช้บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ ผู้ เข้าร่วมการทดลองท าแบบทดสอบก่อนเรียนในชดุ

ธุรกิจท่ีแต่ละคนได้รับการจัดแบ่ง คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนจะถูกบันทึกไว้ แล้วจึงเร่ิมให้
ผู้ เข้าร่วมการทดลองศกึษาและใช้งานบทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ด้วยตนเอง โดยมีระยะเวลารวม 5 
สปัดาห์ เม่ือครบระยะเวลา 5 สปัดาห์แล้ว ผู้ เข้าร่วมการทดลองจงึท าแบบทดสอบหลงัเรียนอีกครัง้
หนึง่ ผลคะแนนเฉล่ียก่อนและหลงัเรียนในแตล่ะประเภทธุรกิจ แสดงดงัภาพประกอบตอ่ไปนี ้
 

 
 

ภาพประกอบ 23 แสดงคะแนนเฉล่ียก่อนและหลงัใช้บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ 
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จากภาพ เม่ือพิจารณาภาพรวมพบว่ากลุ่มทดลองมีค่าคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงขึน้

กว่าค่าเฉล่ียคะแนนก่อนเรียน แสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนค าศัพท์ออนไลน์ช่วย
พัฒนาความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจบริการให้แก่ผู้ เรียนได้ เม่ือเปรียบเทียบค่า
คะแนนเฉล่ียแบบทดสอบก่อนและหลังใช้บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ระหว่าง 3 ธุรกิจพบว่า กลุ่ม
ทดลองท่ีใช้บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ด้วยตนเองในธุรกิจท่องเท่ียวมีค่าคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูง
ท่ีสุด และกลุ่มทดลองท่ีใช้บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ด้วยตนเองในธุรกิจโรงแรมมีค่าคะแนนเฉล่ีย
หลังเรียนต ่าท่ีสุด แต่เม่ือพิจารณาการเพิ่มขึน้ของความรู้ด้านค าศัพท์พบว่ากลุ่มทดลองท่ีใช้
บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ด้วยตนเองในธุรกิจสายการบนิ เป็นกลุม่ท่ีมีความรู้ด้านค าศพัท์เพิ่มขึน้สงู
ท่ีสดุ  

ผู้วิจยัวิเคราะห์คะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบก่อนและหลงัเรียนของผู้ เข้าร่วม
การทดลองโดยใช้สถิติเชิงอนุมานประเภท Dependent t-test กล่าวคือ เป็นกลุ่มทดลองกลุ่ม
เดียวกันแต่ท าการวัดค่า 2 ครัง้ในเวลาท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ กลุ่มทดลองธุรกิจท่องเท่ียว กลุ่ม
ทดลองธุรกิจโรงแรม และกลุ่มทดลองธุรกิจสายการบิน โดยทัง้  3 กลุ่มทดลองจะถูกวัดโดยท า
แบบทดสอบก่อนเรียนหนึ่งครัง้และหลังเรียนหนึ่งครัง้  ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉล่ียของ
แบบทดสอบในธุรกิจท่องเท่ียว ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจสายการบินก่อนเรียนและหลงัเรียนผ่าน
บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ ดงัแสดงในตารางตอ่ไปนี ้
 
ตาราง 22 ผลสถิตเิชิงอนมุานประเภท Dependent t-test เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียก่อนและหลงั
ใช้บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ 
 

กลุ่มทดลอง คะแนนเต็ม 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

t Sig. 
x̄ S.D. x̄ S.D. 

ทอ่งเที่ยว 60 23.17 7.28 49.50 3.83 -16.38 .000 
โรงแรม 60 18.77 5.03 38.93 6.74 -13.75 .000 

สายการบิน 60 18.87 5.23 49.47 3.30 -35.76 .000 

 

**มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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จากตาราง พบว่ากลุ่มทดลองทัง้ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจท่องเท่ียว กลุ่มธุรกิจ
โรงแรม และกลุม่ธุรกิจสายการบนิ เรียนรู้โดยใช้บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ด้วยตนเองมีคะแนนเฉล่ีย
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยกลุ่มทดลองท่ีใช้บทเรียน
ค าศพัท์ออนไลน์ด้วยตนเองในธุรกิจท่องเท่ียว มีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงท่ีสุด และกลุ่มทดลองท่ี
ใช้บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ด้วยตนเองในธุรกิจโรงแรม มีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนต ่าท่ีสดุ และแสดง
ให้เห็นว่าการใช้บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์สามารถช่วยเพิ่มความรู้ด้านค าศพัท์ภาษาองักฤษให้แก่
ผู้ เรียนได้ ซึ่งสนับสนุนสมมติฐานการวิจยัข้อ 1 ท่ีว่า “กลุ่มตวัอย่างสามารถใช้ค าศพัท์ด้านธุรกิจ
ท่องเทีย่ว โรงแรม และสายการบินได้ถูกต้องและเหมาะสมกบับริบทเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 80 ของ
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด” โดยเม่ือพิจารณาคะแนนผู้ เข้าร่วมการทดลอง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมจาก
ภาคผนวก) พบว่า ผู้ เข้าร่วมการทดลองทุกคนสามารถใช้ค าศพัท์ในธุรกิจบริการได้ถูกต้องและ
เหมาะสมกับบริบทเพิ่มขึน้  คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มตัวอย่างทัง้หมด นอกจากนี ้ผลการ
วิเคราะห์นีส้นบัสนนุแนวคิดเร่ืองการใช้รายการค าศพัท์และคลงัข้อมูลภาษาในการเรียนการสอน
ภาษา โดยใช้เป็นสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนสามารถใช้ศกึษานอกชัน้เรียนได้ด้วยตนเอง 

ประสิทธิภาพของบทเรียนค าศัพท์ออนไลน์ในฐานะส่ือการเรียนรู้ 
ในการทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ในฐานะส่ือการเรียนรู้นัน้ 

ผู้วิจยัใช้แนวคิดเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 (เปร่ือง กมุทุ, 2519; มนตรี แย้มกสิกร, 2550) ท่ีเหมาะกบั
การวดัประสิทธิภาพของส่ือการเรียนรู้ท่ีเป็นบทเรียนส าเร็จรูปและมีเปา้หมายหลกัเพ่ือให้ผู้ เรียนใช้
ศกึษาด้วยตนเองซึง่ตรงกบัลกัษณะของบทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ในงานวิจยั  

เลข 90 แรกในแนวคิดเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 หมายถึง คะแนนเฉล่ียของผู้ เรียนทัง้
กลุ่มในการท าแบบทดสอบหลังเรียนครัง้สุดท้าย เม่ือน ามาค านวณเป็นค่าร้อยละแล้วต้องมีค่า
เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 90 เม่ือท าการวิเคราะห์จากค่าคะแนนเฉล่ียการท าแบบทดสอบหลัง
เรียนของแตล่ะกลุม่ ได้ผลดงันี ้ 

 
กลุม่ธุรกิจทอ่งเท่ียว กลุม่ธุรกิจโรงแรม กลุม่ธรกิจสายการบนิ 
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เลข 90 ตวัท่ีสอง หมายถึงร้อยละ 90 ของผู้ เรียนทัง้หมดสามารถท าแบบทดสอบผ่าน

ตามเกณฑ์วตัถปุระสงค์ทกุวตัถปุระสงค์ โดยในงานวิจยัก าหนดวตัถปุระสงค์ให้ผู้ เรียนสามารถท า
แบบฝึกหดัในทุกกิจกรรมได้ถกูต้องร้อยละ 100 ของแบบฝึกหดั เม่ือวิเคราะห์ผู้ เข้าร่วมการทดลอง
ท่ีผา่นวตัถปุระสงค์ แสดงผลดงันี ้

 
กลุม่ธุรกิจทอ่งเท่ียว กลุม่ธุรกิจโรงแรม กลุม่ธรกิจสายการบนิ 
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จากผลการวิเคราะห์ท าให้ได้คา่เกณฑ์มาตรฐานของบทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ส าหรับ
ธุรกิจท่องเท่ียว ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจสายการบิน อยู่ท่ี 82.50/100 64.89/100 และ 82.44/100 
ตามล าดับ ผลการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพบทเรียนค าศัพท์ออนไลน์ในฐานะส่ือการเรียนรู้นี ้
ขัดแย้งกับสมมติฐานการวิจัยข้อ 2 “บทเรียนค าศัพท์ออนไลน์มีค่าประสิทธิภาพอยู่ในระดับ 
90/90” สิ่งท่ีเห็นได้ชดัคือ ผู้ เข้าร่วมการทดลองทกุคนผา่นวตัถปุระสงค์ทกุวตัถปุระสงค์ท าให้คา่ 90 
ตวัท่ีสองมีคา่ 100 ในทกุกลุ่มการทดลอง อยา่งไรก็ตาม พบวา่ คา่คะแนนเฉล่ียของทกุกลุม่ทดลอง
นัน้ ไม่มีกลุ่มใดเลยท่ีมีค่าถึงเกณฑ์มาตรฐาน 90 ตวัท่ีหนึ่ง โดยค่าท่ีใกล้เคียงท่ีสุดเป็นค่าเกณฑ์
มาตรฐานของบทเรียนค าศัพท์ออนไลน์ส าหรับธุรกิจท่องเท่ียว (82.50) ตามมาด้วยค่าเกณฑ์
มาตรฐานของบทเรียนค าศัพท์ออนไลน์ส าหรับธุรกิจสายการบิน (82.44) ทัง้นีพ้บว่าค่าเกณฑ์
มาตรฐานของบทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ส าหรับธุรกิจโรงแรมมีคา่ต ่าท่ีสุดนัน่คือ 64.89 ซึ่งแตกตา่ง
อย่างเห็นได้ชัดเม่ือเปรียบเทียบกับอีก 2 กลุ่มธุรกิจ ทัง้นี ้จะได้ท าการอภิปรายส่วนนีใ้นบทท่ี 6 
ตอ่ไป 

ความคิดเหน็ของผู้ใช้บทเรียนค าศัพท์ออนไลน์ 
ผู้วิจยัรวบรวมความคิดเห็นของผู้ เข้าร่วมการทดลองเก่ียวกับการใช้บทเรียนค าศพัท์

ออนไลน์ 2 วิธี ประกอบด้วย การใช้โปรแกรม Mentimeter ส ารวจ และการแจกแบบสอบถาม
ปลายเปิด 
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โปรแกรม Mentimeter เป็นโปรแกรมท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถร่วมแสดงความ
คิดเห็น โดยผู้ วิจยัก าหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถเขียนค าหรือวลีท่ีแสดงถึงความรู้สึกท่ีมี
ต่อบทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ได้ทัง้หมด 3 ค าหรือวลี โปรแกรมจะท าการค านวณ วิเคราะห์และ
แสดงออกเป็นภาพท่ีประกอบด้วยค าหรือวลีต่าง ๆ ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามส่งเข้ามา ค าท่ีมีการส่ง
เข้ามามากจะยิ่งมีขนาดใหญ่และอยู่จุดศูนย์กลางภาพมาก ผลการสอบถามโดยใช้โปรแกรม 
Mentimeter ดงัแสดงในภาพตอ่ไปนี ้
 

 
 

ภาพประกอบ 24 แสดงผลการตอบแบบสอบถามผา่นโปรแกรม Mentimeter 
 

จากภาพประกอบ  จะเห็นว่าค าท่ีแสดงถึงความคิดหรือความรู้สึกของผู้ ตอบ
แบบสอบถามมากท่ีสุดคือ “สะดวก” ซึ่งเป็นหนึ่งในคุณสมบัติท่ีชัดเจนของบทเรียนค าศัพท์
ออนไลน์ท่ีสะดวก รวดเร็ว สามารถเข้าใช้งานได้ทุกท่ี ทุกเวลาและมีอิสระ ล าดับต่อมาคือ “มี
ประโยชน์” และ “เข้าใจง่าย” แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามมองว่าบทเรียนค าศพัท์ออนไลน์
เป็นสิ่งท่ีมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ค าศัพท์ อีกทัง้ยังเข้าใจง่ายซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ เข้าร่วมการ
ทดลอง และค าท่ีมีจ านวนผู้ตอบมากเป็นล าดบัท่ี 3 ได้แก่ “ได้ความรู้” และ “ยาก” สิ่งนีแ้สดงให้
เห็นว่า การศกึษาบทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ด้วยตนเองสามารถสร้างความรู้ให้แก่ผู้ ใช้ อย่างไรก็ตาม 
ผู้ใช้บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์จ านวนหนึง่ยงัมองว่าบทเรียนมีความยาก ซึ่งแตกตา่งจากกลุ่มท่ีตอบ
วา่ “เข้าใจง่าย” ซึง่จดุนีอ้าจเกิดจากฐานความรู้ภาษาองักฤษของแตล่ะบคุคลท่ีไมเ่ทา่กนั 
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นอกจากสอบถามความคิดเห็นผ่านโปรแกรม Mentimeter แล้ว ผู้ วิจัยแจก
แบบสอบถามให้แก่ผู้ เข้าร่วมการทดลอง โดยให้ผู้ เข้าร่วมการทดลองแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
ข้อดีหรือจดุเดน่ และข้อด้อยหรือจดุท่ีควรพฒันาปรับปรุงของบทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ โดยจากผล
การตอบแบบสอบถามทัง้หมด สามารถน ามาวิเคราะห์แยกประเด็น ตวัอย่างความคิดเห็นสรุปได้
ดงัตารางตอ่ไปนี ้

 
ตาราง 23 ตวัอยา่งความคิดเห็นท่ีมีตอ่บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ 
 
ประเดน็ ข้อดี/จุดเด่น ข้อด้อย/จุดควรปรับปรุง 

ด้านความรู้ - ได้เรียนรู้ค าศพัท์เก่ียวกบัอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียวมาก 
- ท าให้ได้รู้ค าศพัท์เพิ่มเตมิ ถ้าได้ไปเจอข้อสอบนีข้้างนอก
มหาวิทยาลยัโดยปราศจากการเรียนในบทเรียนออนไลน์ ผลคง
เป็นเหมือนตอน pre-test และหนคูดิว่าเป็นผลดีแก่ตวันิสติเอง
แน่นอนซึง่ดไูด้จากคะแนน post-test 
- บทเรียนออนไลน์ ได้รู้ค าศทัพ์เก่ียวกบักบัการทอ่งเท่ียวได้มาก
ขึน้และค าศพัท์เหลา่นีเ้อาไปใช้ตอ่ยอดการเรียนวิชาอ่ืนๆ ใน
สาขานีไ้ด้ด้วยคะ 
- ได้รู้ค าศพัท์ท่ีไม่เคยรู้มาก่อนแม้แตนิ่ด คอ่นข้างยาก แตเ่ป็น
ประโยชน์มากฮบั 
- ค าศพัท์เยอะมาก แตช่อบเพราะท าบ่อยๆแล้วจ าศพัท์ได้  
- ท าให้ได้ค าศพัท์เก่ียวกบัการทอ่งเท่ียวใหม่ๆ บางค าศพัท์ไม่
เคยรู้มาก่อน บางค าศพัท์แปลได้หลายแบบ เม่ืออยูใ่นหมวดหมู่
ของศพัท์ทางการบินก็มีความหมายเป็นอีกแบบหนึง่ 

- ยงัรู้สกึว่าในสว่นของแบบฝึกหดันัน้ยงัมีความคลมุเครือ 
หมายถึงบางค ามีความใกล้เคียงกนัจนในระหว่างท่ีท า
แบบฝึกหดัยงัไมเ่ข้าใจได้ว่าควรใช้อะไรถึงจะถกูต้อง 
- อยากให้อธิบายความแตกตา่งของแตล่ะอนัมากกว่านี ้

ด้านวิธีการ
เรียนรู้ 

- เรียนออนไลน์เพิ่มความกระตือรือร้น ต้องท าให้เสร็จ ต้องตาม
งานเอง ตดิตามงานตลอด เเตส่ว่นตวัชอบการเรียนในห้อง
มากกว่าออนไลน์ อย่างถ้าอนัไหนเข้าใจยาก อาจารย์ก็จะ
พยายามหาตวัอย่างพดูให้เก็ท เเตเ่รียนออนไลน์ก็ได้ค าศพัท์
เยอะขึน้ มนัต้องจ าอะ มนัได้เเน่ๆ 
- เปิดโอกาศให้ได้คดิและวิเคราะห์คนเดียวอย่างมีสมาธิ กดดนั
ให้ขยนัและตรงตอ่เวลา 
- มีเวลาท าความเข้าใจมากขึน้ เรียนเองจดัสรรเวลาได้เอง อนั
ไหนเข้าใจเร็วก็ไปเร็ว อนัไหนยงัไมเ่ข้าใจก็สามาท าซ า้ค้นหา
ข้อมลูได้ คดิว่ามนัมีเวลาให้ท าความเข้าใจเยอะกวา่ 
- บทเรียนออนไลน์ดีตรงที่ว่าเราจะท าตอนไหนก็ได้ภายในเวลา
ท่ีอาจารย์ก าหนด จะท าแล้วท าอีกก็ได้ไมมี่ปัญหาท าไปเร่ือยๆ 
และมนัใช้งานงา่ยมาก ก่อนจะท าก็มีค าศพัท์ให้อ่านก่อนอีก
ด้วย อีกอย่างบทเรียนออนไลน์ดีตรงที่เราไม่เครียดหรือกดดนั
เวลาท า เราคอ่ยๆท าคอ่ยๆอ่านไปให้เข้าใจได้ด้วยตวัเราเอง ฝึก
พดูออกเสียงตามได้คนเดียวแบบไม่อายใคร 

- ท าความเข้าใจได้ยากมากกวา่การเรียนในห้องเรียน 
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ประเดน็ ข้อดี/จุดเด่น ข้อด้อย/จุดควรปรับปรุง 
- หนชูอบมาก ๆ คะ่ ด้วยเกียรตขิองยวุกาชาดเลย555555 
บทเรียนออนไลน์ท าให้จ าง่ายมากขึน้จริง ๆ นะคะ คือเพราะใน
ตวัแบบฝึกหดัมนัมีรูปด้วย มีรูปก็เลยท าให้จ าง่ายและนกึออก
คา่จากที่ไม่รู้อะไรเลย 

ตาราง 23 ตวัอยา่งความคดิเห็นท่ีมีตอ่บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ 
 
ประเดน็ ข้อดี/จุดเด่น ข้อด้อย/จุดควรปรับปรุง 

ด้านตวั
บทเรียน
ค าศพัท์
ออนไลน์ 

- บทเรียนนีดี้เพราะเหมือนเป็นการให้จ าค าศพัท์และน ามาทวน
ใหม่ให้จ าได้ ค าสว่นใหญ่ไม่คุ้นเคยแตไ่ด้ใช้ในชีวิตจริงอย่าง
แน่นอนจ้าา 
- สะดวก ไม่ต้องเตรียมอปุกรณ์เยอะ 
- มีค าศพัท์ท่ีควรรู้เยอะและมีรูปภาพให้นิสติได้เหน็และเข้าใจ
ง่ายขึน้ 
- บทเรียนออนไลน์นีมี้ค าศพัท์ให้ได้เรียนรู้ก่อนเข้าไปท า
แบบฝึกหดัจริง ท่ีส าคญัในการท าแบบฝึกหดัถือว่าได้รู้บริบทท่ี
จะใช้ศพัท์นัน้ๆจริง ถือว่ามีประโยชน์มากๆคะ่ 
- หนสูนใจการบินอยู่แล้วเลยรู้สกึว่าดีมาก เพราะได้รู้ค าศพัท์
เยอะมากขึน้เก่ียวกบัการบิน มีเสยีงให้ฟังด้วยว่าออกเสียงยงัไง 
- ค าศพัท์เฉพาะทางหาอ่าน/ทอ่งเองยาก บทเรียนนีดี้ตรงที่
อาจารย์ได้รวบรวมค าศพัท์มาให้เรียนแล้ว แล้วก็การท่ีมีคน
บงัคบัให้ทอ่งท าให้รู้สกึอยากทอ่งมากกว่าเอามาอ่านเองเยอะ
คะ่ 

- ให้มีความหลากหลายในแบบทดสอบในแตล่ะ Activity 
มากขึน้คะ่ 
- อยากให้มีค าแปลภาษาไทยของประโยคท่ีใสค่ าศพัท์จน
ถกูต้องแล้วคะ่ บางประโยคหนเูลือกศพัท์ไปใสจ่นถกู
แล้วแตพ่อมาอ่านประโยครวมก็ยงังงๆอยูดี่ว่าท าไมต้องใช้
ศพัท์ค านี ้คดิว่าถ้ามีประโยคแปลไทยด้วยน่าจะเข้าใจ
ความหมายของประโยคมากขึน้คะ่ 
- อยากให้มีวิดีโออธิบายค าศพัท์ตา่งเพ่ือให้เหน็ภาพมาก
ขึน้ 
- เพิม่ค าศพัท์ ในแตล่ะบทอีก 
- อยากให้มีระบบท่ีแบบว่า ถ้าท าเสร็จแล้วก็จะติก๋ถกูให้ว่า
ท าเสร็จแล้ว เพ่ือง่ายตอ่เรียนออนไลน์แล้วก็อยากให้ท่ี
เรียนแตล่ะบทมนัมีหน้าเพจท่ีดงู่ายขึน้ 
- ผมก็อยากให้เพิ่มเนือ้หานิดหน่อยอย่าง เนือ้หาฝึกการฟัง
ส าเนียงของคนแตล่ะชาต ิประมาณนัน้น่ะครับ เพิ่มนิด
หน่อยนะครับ ไม่ต้องเยอะ เรียนไม่ไหวครับ ปวดหวั 
55555555+ 
- ควรมีแบบฝึกให้ท าเยอะกว่านีเ้พราะบางข้อท าถกูไปแตก็่
ยงังงๆอยู่ดีว่าท าไมถึงตอบแบบนัน้ 
- ควรท าให้หน้าศพัท์ปริน้ได้งบั 
- อยากให้พฒันาในการท่ีผู้ใช้ฝึกในการตอบโต้กบั AI ได้
จริง 
- รู้สกึว่ามนัคอ่นข้างใช้ยากนดึนงึ มนัไม่มีตรงที่กดให้ท า
บทเรียนถดัไป พอท าบทเรียนนีเ้สร็จ มนัต้องกดไปหน้าแรก
ท่ีรวมทกุบทแล้วเลือกบทเรียนอนัถดัไปใหม่คะ่ เหมือนมนั
ต้องกดไปมา หรือจริงๆแล้วมีปุ่ มกดถดัไปแตห่นไูม่เหน็หรือ
เปลา่555 หรือจริงๆถ้ามนัมี ช่วยท าให้เหน็ง่ายกวา่นีห้น่อย
คะ่ ถ้าไม่มีรบกวนปรับปรุงด้วยคะ่อาจารย์ ขอบคณุคะ่ 
- อาจจะเพิม่รูปแบบการใสค่ าตอบหลายๆรูปแบบ ครอส
เวิร์ดสนกุดีคะ่ มีอนัเดียวเองแงงง ท าให้การตอบใน
แบบฝึกหดัเหมือนเราเลน่เกมค าศพัท์ก็จะดีคะ่ แตโ่ดยรวม
ท่ีเป็นอยู่ก็โอเคมากแล้ว ใช้งานง่ายสะดวกมากๆแล้วคะ่ 
- อยากให้มีคลปิท่ีอาจารย์อธิบายค าศพัท์ตา่งๆ 
- พฒันาเร่ืองการเข้าใช้งานย้อนหลงัว่าผู้ท าท าถึงบทไหน
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แล้ว หรือว่าแสดงว่าบทไหนยงัไมไ่ด้ท า 
- เน็ตหลดุแล้วต้องท าใหม่ ตกใจมากกกกกกกกก 

 
 
ตาราง 23 ตวัอยา่งความคดิเห็นท่ีมีตอ่บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ 
 
ประเดน็ ข้อดี/จุดเด่น ข้อด้อย/จุดควรปรับปรุง 

ด้านความ
สะดวก 

- ผมคดิว่าการเรียนออนไลน์สะดวกกว่าการออกไปเรียนเพราะ
ไม่ต้องเสียคา่น า้มนัหรือคา่รถ แคน่ัง่อยู่บ้านเปิดคอมก็เรียนได้ 
- อยากเรียนเม่ือไหร่ก็เรียน ไม่อยากเรียนก็ไม่ต้องเรียน ไม่
เสียเวลาเดนิทาง จะช่วงไหนก็สบายอิอิซา่ห้าห้าบวกอิอิแซบ่ลืม 
- ไม่ต้องต่ืนเช้าแตง่ตวัมาเรียน เปิดคอมเรียนได้เลย 
- คา่ใช้จ่ายไม่เยอะ เรียนเม่ือไหร่ก็ได้ไม่ว่าจะอยู่ท่ีไหน 
- เป็นการเสริมความรู้ของนิสติในอนาคตข้างหน้า นอกจากนีย้งั
สามารถก าหนดวนัหรือเวลาท่ีจะท าได้ด้วยตวัเอง 
- ฝึกศพัท์ใหม่ๆ ได้ดีเลยครับ มีแตศ่พัท์ยากๆ ทัง้นัน้ด้วย 
55555+ แล้วก็บทเรียนออนไลน์มนัก็สะดวกละ่ครับ เรียน
เม่ือไร ท่ีไหนก็ได้ แตส่ดุท้ายผมว่ามนัก็ไมดี่เทา่กบัเรียนในห้อง
หรอก เพราะมนัไม่มีการพดูคยุแลกเปล่ียนข้อมลูกนั ท าให้ไม่
อินกบัเนือ้หาจนเรียนไม่สนกุ 
- ข้อดีคือเรียนได้ทกุที่ทัง้ในมือถือและคอมพิวเตอร์ 
- ดี เพราะสะดวกไม่ต้องพกหนงัสือ 
- ช่วยลดกระดาษ 

- ส าหรับบางคนท่ีไม่มีอปุกรณ์อิเลกทรอนิกส์ถือว่าเป็นสิง่ที่
ล าบาก จากที่เรียนมาบางทีก็มีค้างละหลดุไปเลยไม่ก็เด้ง
กลบัไปหน้าแรก 

 
จากความคิดเห็นต่าง ๆ ดงักล่าว สรุปได้ว่า ผู้ เข้าร่วมการทดลองแสดงความคิดเห็น

ทัง้ข้อดีและจดุท่ีควรพฒันาปรับปรุงบทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ โดยสามารถแบง่ออกเป็น 4 ประเด็น
หลกั คือ ประเด็นด้านความรู้ท่ีได้รับ ด้านวิธีการเรียนรู้ ด้านตวับทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ในฐานะ
ส่ือการเรียนรู้ และด้านความสะดวก รายละเอียดดงันี ้ 

ประเด็นด้านความรู้ท่ีได้รับ ผู้ เข้าร่วมการทดลองส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า การใช้

บทเรียนค าศัพท์ออนไลน์ช่วยเพิ่มความรู้ทางด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีใช้ในธุรกิจท่องเท่ียว 

โรงแรมและสายการบินเพิ่มมากขึน้ ค าศพัท์เหล่านีเ้ป็นค าศพัท์ท่ีจะช่วยให้ผู้ เรียนมีความพร้อม

มากขึน้เม่ือเข้าสู่การท างานจริง และส่วนใหญเป็นค าศพัท์ใหม่ท่ีไม่เคยรู้มาก่อน ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของโลแกน (Logan, 2012) ท่ียืนยันว่าการเรียนรู้โดยใช้อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์หรือ

คอมพิวเตอร์ช่วยท าให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าการเรียนแบบเก่า  จดุด้อย
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ด้านความรู้ท่ีได้รับคือ ความรู้ด้านค าศพัท์บางค ายงัคลุมเครือ เน่ืองผู้ เข้าร่วมการทดลองยงัไม่มี

ความเข้าใจในความแตกตา่งหรือการใช้งานค าศพัท์อย่างถ่องแท้ จึงเสนอให้มีการอธิบายเพิ่มเติม

โดยเสนอให้ผู้สอนท าคลิปอธิบายค าศพัท์และอพัโหลดลงบทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ให้สามารถเข้า

ดไูด้ เพ่ือเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการใช้ค าศพัท์มากขึน้ 

ประเด็นด้านวิธีการเรียนรู้ ผู้ เข้าร่วมการทดลองให้ความเห็นว่า การเรียนรู้แบบ

ออนไลน์มีความสะดวก เข้าใจง่าย มีอิสระและไม่รู้สึกกดดนั เพราะได้ใช้เวลาศึกษาด้วยตนเอง 

และท่ีส าคญัคือไมมี่การสงัเกตจากผู้ อ่ืน การเรียนรู้จงึเกิดขึน้อย่างช้า ๆ แตไ่มรู้่สึกวิตกกงัวล เพราะ

ไม่ถูกเปรียบเทียบหรือตัดสินจากผู้ เรียนคนอ่ืน แต่จุดด้อยท่ีส าคัญคือ การเรียนผ่านบทเรียน

ออนไลน์ด้วยตนเองท าความเข้าใจได้ยากกว่าการเรียนในห้องเรียน ผู้ เข้าร่วมการทดลองในฐานะ

ผู้ เรียนยงัต้องการผู้สอน เพ่ือให้ความรู้ ค าแนะน า และอธิบายเม่ือผู้ เข้าร่วมการทดลองมีข้อค าถาม

หรือประเดน็สงสยั 

ประเด็นด้านตวับทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ในฐานะส่ือการเรียนรู้ ผู้ เข้าร่วมการทดลอง
ให้ความเห็นวา่ บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์มีค าศพัท์น่าสนใจจ านวนมาก เน่ืองจากเป็นค าศพัท์ท่ีไม่
เคยพบเห็นมาก่อน ซึ่งผู้ เรียนเป็นกังวลว่า หากต้องเรียนรู้และรวบรวมค าศพัท์ด้วยตนเอง อาจไม่
สามารถรวบรวมค าศพัท์ท่ีเก่ียวข้อง เหมาะสมได้เหมือนในบทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ แบบฝึกหัด
ตา่ง ๆ มีความสวยงาม มีรูปภาพประกอบในแบบฝึกหดั ให้ความรู้สึกเหมือนเล่นเกมส์ไปพร้อม ๆ 
กับการเรียน ท าให้เกิดความเพลิดเพลินในการเรียน รู้สึกอยากเรียนมากกว่าการพยายามศึกษา
ค้นคว้าค าศพัท์เพิ่มเตมิด้วยตนเอง ผู้ เรียนยงัช่ืนชอบฟังก์ชนัการออกเสียงค าศพัท์ เน่ืองจากชว่ยให้
ผู้ เข้าร่วมการทดลองได้เข้าใจทัง้ความหมาย การสะกด และการออกเสียงท่ีถูกต้อง ในส่วนจุดท่ี
ต้องปรับปรุงนัน้ เป็นเร่ืองเก่ียวกับฟังก์ชนัการใช้งานบทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ท่ียังมีฟังก์ชนับาง
ประการท่ียงัไม่เสถียร และจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไข รวมถึงการใช้งานท่ีต้องปรับให้ง่ายตอ่การใช้
งาน เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ด้วยตนเองต่อไป ประเด็นปัญหาเร่ืองอินเทอร์เน็ตเป็น
อีกหนึ่งปัญหาท่ียังเป็นอุปสรรคต่อการใช้บทเรียนค าศัพท์ออนไลน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
เน่ืองจากบทเรียนออนไลน์จ าเป็นต้องมีอินเทอร์เน็ตในการเช่ือมตอ่สญัญานเพ่ือเข้าถึง หากผู้ใช้อยู่
ในพืน้ท่ีนอกสญัญานหรือ สญัญานอินเทอร์เน็ตเกิดขดัข้องระหวา่งการใช้งาน อาจน ามาซึง่ปัญหา
ในการใช้งานบทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ได้ นอกจากนี ้ผู้ เข้าร่วมการทดลองเสนอว่า ตวัโปรแกรม
ควรมีนวตักรรมปัญญาประดษิฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ท่ีสามารถโต้ตอบกบัผู้ เรียนได้เสมือน
จริง เพ่ือให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง ไม่ติดขดั และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งเป็นสิ่งท่ีผู้ วิจยั 
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ผู้ สอนและผู้ เช่ียวชาญด้านคอมพิวเตอร์ต้องร่วมมือท างานและผลิตส่ือการเรียนออนไลน์ท่ีมี
ประสิทธิภาพและการตอบสนองความต้องการของผู้ เรียนตอ่ไปในอนาคต 

ประเด็นด้านความสะดวก ผู้ เข้าร่วมการทดลองให้ความเห็นว่า การเรียนผ่าน

บทเรียนค าศัพท์ออนไลน์ช่วยอ านวยความสะดวกในการเรียนเป็นอย่างมาก เน่ืองจาก

ประหยดัเวลาในการเดินทางไปชัน้เรียน ประหยดัคา่ใช้จ่ายในการเดนิทาง สามารถเลือกเวลาเรียน

ท่ีผู้ เรียนสะดวก ช่วยลดทรัพยากรเช่น กระดาษ เป็นต้น จุดด้อยคือ แม้ว่าการใช้บทเรียนค าศพัท์

ออนไลน์ไม่ว่าจะทางคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เคล่ือนท่ีจะมีความสะดวก แต่มีข้อจ ากัด เช่น       

แบตเตอรีโทรศพัท์ หรือสญัญานอินเทอร์เน็ต ซึง่ผู้ เข้าร่วมการทดลองเสนอวา่ให้มีฟังก์ชนัท่ีสามารถ

พิมพ์หน้าค าศัพท์และความหมายออกมาอ่านได้ ซึ่งจะเป็นช่องทางในการส่งเสริมการเรียนรู้

ค าศพัท์ด้วยตนเองอีกทางหนึง่  

 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 6 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัเร่ือง การสร้างรายการค าศพัท์เพ่ือธุรกิจบริการและบทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ มี

ค าถามงานวิจยัดงันี ้
1. รายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจท่องเท่ียว ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจสายการ

บนิ ประกอบด้วยค าศพัท์ใดบ้าง 
2. บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์สามารถเพิ่มความรู้ด้านค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจ

บริการให้แก่ผู้ เรียนได้หรือไม่ 
3. บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์มีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัใด 

 
สรุปผลการวิจัย 

ผู้วิจยัสรุปผลการวิจยัออกเป็น 3 ส่วนตามค าถามงานวิจยั ได้แก่ ตอนท่ี 1 ผลการสร้าง
รายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจบริการ ตอนท่ี 2 ผลการใช้บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ และ
ตอนท่ี 3 ประสิทธิภาพบทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ในฐานะส่ือการเรียนรู้ สรุปได้ดงันี ้

ตอนที่ 1 ผลการสร้างรายการค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ  
ผู้วิจยัน าข้อมลูภาษาจากคลงัข้อมลูภาษา 3 คลงั ได้แก่ คลงัข้อมลูภาษาองักฤษเพ่ือ

ธุรกิจท่องเท่ียว คลงัข้อมูลภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจโรงแรม และคลังข้อมูลภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจ
สายการบิน พิจารณาโดยใช้เกณฑ์การสร้างรายการค าศพัท์ 5 เกณฑ์ประกอบด้วย เกณฑ์ความถ่ี 
เกณฑ์พิสยั เกณฑ์โปรไฟล์ค าศพัท์ เกณฑ์การวิเคราะห์ค าส าคญั และเกณฑ์การตรวจสอบรายการ
ค าศพัท์ ท าให้ได้รายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจท่องเท่ียวจ านวน 378 ค า จดัเป็นรายการ
ค าศพัท์ย่อยได้ 13 รายการค าศพัท์ ในส่วนของรายการค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจโรงแรม 
ประกอบด้วยค าศัพท์จ านวน 274 ค า จัดเป็นรายการค าศัพท์ย่อยได้ 9 รายการค าศัพท์ และ
รายการค าศพัท์ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจสายการบิน ประกอบด้วยค าศพัท์จ านวน 245 ค า จดัเป็น
รายการค าศัพท์ย่อยได้ 8 รายการค าศัพท์ โดยรายการค าศัพท์ย่อยชุดท่ี  1 ของทัง้ 3 รายการ
ค าศพัท์จะประกอบด้วยค าศพัท์จ านวน 36 ค าซึง่เป็นชดุค าเดียวกนัเพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
เรียนรู้แก่ผู้ เรียนให้สามารถเรียนหนึง่ครัง้แตส่ามารถเข้าใจค าศพัท์ได้ทัง้ 3 ธุรกิจ 

ตอนที่ 2 ผลการใช้บทเรียนค าศัพท์ออนไลน์ 
ผลการวิจยัตอบค าถามการวิจยัได้ว่า บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์สามารถเพิ่มความรู้

ด้านค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจบริการให้แก่ผู้ เรียนได้ พิจารณาได้จากการค านวณสถิติเชิง
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อนุมานประเภท Dependent t-test โดยผลยืนยันว่า กลุ่มทดลองทัง้ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจ
ทอ่งเท่ียว กลุ่มธุรกิจโรงแรม และกลุม่ธุรกิจสายการบนิ เรียนรู้โดยใช้บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ด้วย
ตนเองมีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 และจากการ
พิจารณาคะแนนรายบคุคลยงัพบว่าผู้ เข้าร่วมการทดลองทกุคนมีผลคะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน
สงูขึน้ นอกจากนี ้พบว่าผลการวิจยัส่วนนีมี้ความสอดคล้องกบัสมมติฐานการวิจัยข้อ 1 ท่ีว่า “กลุ่ม
ตัวอย่างสามารถใช้ค าศัพท์ด้านธุรกิจการท่องเที่ยว โรงแรม และสายการบินได้ถูกต้องและ
เหมาะสมกับบริบทเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 80 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด” โดยเม่ือพิจารณา
เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน พบว่า ผู้ เข้าร่วมการทดลองทุกคนในทกุกลุ่มทดลอง
คิดเป็นร้อยละ 100 สามารถใช้ค าศัพท์ด้านธุรกิจบริการในกลุ่มทดลองตัวเองได้ถูกต้องและ
เหมาะสมกบับริบทเพิ่มขึน้ 

ตอนที่ 3 ประสิทธิภาพบทเรียนค าศัพท์ออนไลน์ในฐานะส่ือการเรียนรู้ 
จากการพิจารณาเกณฑ์ประสิทธิภาพ 90/90 สรุปค าตอบการวิจัยข้อ 3 ได้ว่า 

บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ธุรกิจท่องเท่ียว ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจสายการบิน มีประสิทธิภาพอยู่ใน
ระดับ 82.50/100 64.89/100 และ  82.44/100 ตามล าดับ ผลการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพ
บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ในฐานะส่ือการเรียนรู้นี ้ขัดแย้งกับสมมติฐานการวิจัยข้อ 2 “บทเรียน
ค าศพัท์ออนไลน์มีค่าประสิทธิภาพอยู่ในระดบั 90/90” คา่ประสิทธิภาพตวัแรกแสดงคะแนนเฉล่ีย
ของผู้ เรียนทัง้กลุ่มในการท าแบบทดสอบหลงัเรียนครัง้สดุท้าย ค่าประสิทธิภาพตวัท่ีสองแสดงถึง 
ร้อยละของผู้ เรียนท่ีสามารถท าแบบทดสอบผ่านตามเกณฑ์วัตถุประสงค์ทุกวัตถุประสงค์ โดย
ผู้ วิจัยก าหนดวตัถุประสงค์ให้ผู้ เรียนสามารถท าแบบฝึกหัดในทุกกิจกรรมได้ถูกต้องทัง้หมด ผล
แสดงให้เห็นว่า บทเรียนค าศัพท์ออนไลน์ผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพตัวท่ีสอง แต่ไม่ผ่านเกณฑ์
ประสิทธิภาพตวัท่ีหนึ่ง ทัง้นี ้ผู้ วิจัยจะท าการอภิปรายถึงสาเหตุความเป็นไปได้ของการไม่ผ่าน
เกณฑ์ประสิทธิภาพในสว่นอภิปรายผลการวิจยัตอ่ไป 
 
อภปิรายผลการวิจัย 

จากการสร้างรายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจบริการและการน าบทเรียนค าศพัท์
ออนไลน์ไปใช้ในการเรียนรู้ค าศพัท์ด้วยตนเอง สามารถอภิปรายผลการวิจยัได้ใน 2 ประเด็นหลกั 
ได้แก่ 1) คลงัข้อมลูภาษาและการสร้างรายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจบริการ และ 2) ผล
การน าบทเรียนค าศัพท์ออนไลน์ไปใช้ในการเรียนรู้ค าศพัท์ด้วยตนเอง รายละเอียดดังอภิปราย
ตอ่ไปนี ้
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คลังข้อมูลภาษาและการสร้างรายการค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจบริการ 
จากการรวบรวมข้อมลูภาษาและสร้างเป็นคลงัข้อมูลภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจบริการ 

โดยแบง่เป็นคลงัข้อมลูภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจท่องเท่ียว คลงัข้อมลูภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจโรงแรม 
และคลังข้อมูลภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจสายการบิน เม่ือน าคลังข้อมูลภาษามาวิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรม AntWordProfiler เพ่ือดูรายละเอียดประเภทของค าในคลังข้อมูลภาษาทัง้หมด พบ
ข้อมลูดงัแสดงในตารางตอ่ไปนี ้

 
ตาราง 24 จ านวนค าในคลงัข้อมลูภาษาเปรียบเทียบกบัประเภทของรายการค าศพัท์ 
 

 
ท่องเที่ยว โรงแรม การบิน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

GSL 1000 ค าแรก  13,134,881 41.43 1,364,783 28.23 7,186,515 46.24 

GSL 1000 ค าหลงั 1,579,584 4.98 365,220 7.55 723,574 4.66 

AWL 1,312,048 4.14 345,210 7.14 641,786 4.13 

FWL 9,509,586 30.00 1,752,760 36.24 4,654,083 29.94 

AL 165,861 0.52 22,791 0.47 61,384 0.39 

PL 1,216,354 3.84 178,079 3.68 527,835 3.4 

TBWL/HBWL/ABWL 1,861,732 7.76 348,992 7.69 708,172 6.76 

ค าท่ีเหลือ 2,921,384 7.33 458,091 9.00 1,039,255 4.48 
รวม 31,701,430 100.00 4,835,926 100.00 15,542,604 100.00 

 
หากพิจารณาข้อมลูจ านวนค าในคลงัข้อมลูตามตารางข้างต้นเปรียบเทียบกบัสดัสว่น

ของประเภทรายการค าศัพท์ท่ี  Nation และ  Waring (1997) เคยกล่าวไว้ว่า บทอ่านหนึ่ง ๆ 
ประกอบด้วยค าศัพท์ในอัตราส่วน 80 : 10 : 5 : 5 กล่าวคือ รายการค าศัพท์ทั่วไปร้อยละ 80 
รายการค าศพัท์เชิงวิชาการร้อยละ 10 รายการค าศพัท์เฉพาะทางร้อยละ 5 และรายการค าศพัท์อ่ืน 
ๆ อีกร้อยละ 5 จะพบว่าคลงัข้อมลูภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจท่องเท่ียวมีอตัราส่วนค าศพัท์อยู่ท่ี 76.41 
: 4.14 : 7.76 : 11.69 คลังข้อมูลภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจโรงแรมมีอัตราส่วนค าศพัท์อยู่ท่ี 72.02 : 
7.14 : 7.69 : 13.15 และคลังข้อมูลภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจสายการบินมีอัตราส่วนค าศพัท์อยู่ท่ี 
80.84 : 4.13 : 6.76 : 8.27 หากพิจารณาเฉพาะในส่วนของรายการค าศพัท์เฉพาะท่ีควรอยู่ท่ีร้อย
ละ 5 พบว่า มีค่ามากกว่าร้อยละ 5 ทัง้ 3 รายการค าศัพท์ ซึ่งเป็นการยืนยันว่าการใช้รายการ
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ค าศัพท์ดังกล่าวจะสามารถสร้างประโยชน์ในการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจท่องเท่ียว 
โรงแรม และสายการบิน ผลอตัราส่วนเหลา่นีย้งัสอดคล้องกบัท่ีนกัวิชาการด้านค าศพัท์ (Chung & 
Nation, 2003; Hyland & Tse, 2007) กล่าวไว้ว่า อัตราส่วนของประเภทรายการค าศพัท์สามารถ
เปล่ียนแปลงได้ตามศาสตร์ท่ีค าปรากฏ จุดหนึ่งท่ีสังเกตเห็นได้ชัดคือ อัตราส่วนของค าใน
คลงัข้อมูลทางภาษาทัง้ 3 ท่ีปรากฏในรายการค าศพัท์เชิงวิชาการมีสัดส่วนต ่ากว่าร้อยละ 10 ซึ่ง
อาจมีสาเหตมุาจากแหล่งข้อมลูทางภาษาท่ีใช้ในการเก็บข้อมลูทางภาษานัน้เป็นภาษาท่ีใช้ในชีวิต
จริง เช่น เว็บไซต์ หรือ ข่าว และไม่ได้มีการเก็บข้อมูลทางภาษาจากบทเรียนท าให้ค าในประเภท
รายการค าศพัท์เชิงวิชาการมีสดัสว่นต ่ากว่าร้อยละ 10 และยงัพบว่าค าในประเภทรายการค าศพัท์
อ่ืน ๆ ซึ่งมกัเป็นค าท่ีมีความถ่ีต ่า ตวัย่อหรือช่ือเฉพาะ มีสดัส่วนท่ีสูงกว่าร้อยละ 5 ซึ่งมีสาเหตมุา
จากภาษาในธุรกิจท่องเท่ียวมกัประกอบด้วยช่ือเฉพาะ เช่น สถานท่ีท่องเท่ียว ประเทศ เมือง เป็น
ต้น สิ่งนีส้ะท้อนให้เห็นว่า แหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลทางภาษาส่งผลตอ่ประเภทของค าใน
คลงัข้อมลูภาษารวมถึงสดัสว่นของค าในการปรากฏในรายการค าศพัท์ประเภทตา่ง ๆ ด้วย  

ผลการสร้างรายการค าศพัท์ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจบริการตอบความมุ่งหมายของ
งานวิจยัข้อท่ี 1 คือ “เพือ่สร้างรายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพือ่ธุรกิจบริการ ได้แก่ ธุรกิจท่องเที่ยว 
ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจสายการบิน” และตอบค าถามงานวิจัยข้อท่ี 1 คือ “รายการค าศัพท์
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจสายการบิน ประกอบด้วยค าศัพท์
ใดบ้าง” โดยผลท่ีได้คือ รายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจท่องเท่ียวจ านวน 378 ค า แบ่งเป็น 
13 รายการค าศพัท์ย่อย รายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจโรงแรมจ านวน 274 ค า แบง่เป็น 9 
รายการค าศัพท์ย่อย และรายการค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจสายการบินจ านวน 245 ค า 
แบง่เป็น 8 รายการค าศพัท์ย่อย ผู้วิจยัเปรียบเทียบรายการค าศพัท์ท่ีได้กบัผลจากโครงการวิจยัน า
ร่องท่ีได้ท าการศึกษาไว้ก่อนหน้านี ้(Laosrirattanachai & Ruangjaroon, 2020) ท่ีว่ารายการ
ค าศพัท์เฉพาะในศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องหรือใกล้เคียงกัน อาจมีการปรากฏของค ามากกว่า 1 รายการ 
ผู้วิจยัท าการตรวจสอบและได้ผลดงัตารางตอ่ไปนี ้
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ตาราง 25 จ านวนค าท่ีปรากฏในรายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจบริการแยกตามจ านวน

รายการ 

 

รายการค าศัพท์ที่
ปรากฏ 

จ านวนค า ตัวอย่างค า 

TBWL, HBWL, ABWL 36 accommodate, arrive, convenience, leisure, 
holiday, lounge, reserve, visit, request 

TBWL และ HBWL 110 access, attract, boutique, contemporary, 
decorate, discover, gourmet, host, local 

TBWL และ ABWL 37 altitude, capacity, currency, domestic, 
escort, itinerary, port, refund, transit 

HBWL และ ABWL 16 comfort, complimentary, fare, base, custom, 
deck, premium, provide, sign, rate 

TBWL เทา่นัน้ 195 ancient, arch, backpack, budget, canyon, 
cathedral, era, fascinate, gather, trek  

HBWLเทา่นัน้ 112 adjacent, amenity, appetizer, banquet, 
bellhop, concierge, doorman, utensil 

ABWL เทา่นัน้ 156 accompany, aft, aisle, assign, cockpit, 
congestion, decompress, evacuate, zone 

 
ผลการปรากฏร่วมของค าศพัท์ยืนยนัผลการวิจยัโครงการน าร่องว่า ค าศพัท์ในศาสตร์

ใกล้เคียงหรือเก่ียวข้องกันสามารถปรากฏได้มากกว่าหนึ่งรายการค าศพัท์ และพบว่ามีค าศพัท์
จ านวน 36 ค า ปรากฏในรายการค าศัพท์ทัง้ 3 รายการ ผู้ วิจัยเลือก 36 ค าดังกล่าวสร้างเป็น
รายการค าศัพท์ย่อยชุดแรกของทัง้ 3 รายการค าศพัท์เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเรียนรู้แก่
ผู้ เรียนให้สามารถเรียนหนึง่ครัง้แตส่ามารถเข้าใจค าศพัท์ใน 3 ธุรกิจได้ 

ส าหรับขัน้ตอนในการสร้างรายการค าศพัท์นัน้ เป็นท่ีทราบดีว่า การสร้างรายการ
ค าศัพท์เป็นสิ่งท่ีนักวิชาการและผู้ สอนภาษาให้ความสนใจ มีการศึกษาวิจัยการสร้างรายการ
ค าศพัท์ตา่ง ๆ ขึน้มามากมายหลายชนิด ไม่มีการกล่าวว่าวิธีการใดเป็นวิธีการท่ีดีท่ีสดุในการสร้าง
รายการค าศพัท์ ผู้วิจยัเสนอว่า การสร้างรายการค าศพัท์ควรมีขัน้ตอนท่ีเป็นระบบเพ่ือก าจดัค าท่ีไม่
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เก่ียวข้องกับรายการค าศพัท์ท่ีต้องการสร้างให้มากท่ีสุด และในทางกลบักนั ขัน้ตอนดงักล่าวต้อง
สามารถธ ารงไว้ซึ่งค าศพัท์ท่ีมีความเก่ียวข้องกับรายการค าศพัท์นัน้ให้มากท่ีสุด เพ่ือให้รายการ
ค าศพัท์ท่ีได้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่ผู้ เรียนหรือผู้ ใช้รายการค าศัพท์ ผู้ วิจัย
ศึกษา รวบรวมวิธีการต่าง ๆ และประยุกต์ใช้เกณฑ์การสร้างรายการค าศพัท์จ านวน 5 เกณฑ์ซึ่ง
สามารถกรองค าศัพท์ได้อย่างละเอียดและเป็นระบบ ผู้ วิจัยได้ส่งอีเมล์ส่วนตัวเพ่ือปรึกษากับ 
Nation (personal communication, 2019) เพ่ือขอความเห็นเก่ียวกับ เกณฑ์ท่ีใช้ในการสร้าง
รายการค าศพัท์ ซึ่งได้รับความเห็นสนบัสนนุและมีเนือ้หาตดัตอนมา ดงันี ้“Having several ways 
of finding relevant vocabulary is good because it provides a chance for cross-
checking between the different measures.” ผู้ วิจัยเสนอว่า การใช้เกณฑ์การสร้างรายการ
ค าศพัท์ทัง้ 5 ร่วมกันจะช่วยคดักรองค าศพัท์ได้อย่างเป็นขัน้ตอน มีระบบ และช่วยให้ผู้ ท่ีต้องการ
สร้างรายการค าศพัท์เฉพาะทางตา่ง ๆ สามารถสร้างรายการค าศพัท์ท่ีต้องการได้ด้วยตนเอง และ
รายการค าศพัท์นีจ้ะเป็นส่วนช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ค าศพัท์ได้ตามท่ี Schmitt (1997) และ Smith 
(2020) ได้กลา่วไว้ 

เกณฑ์การสร้างรายการค าศพัท์ทัง้ 5 เกณฑ์นัน้ แต่ละเกณฑ์มีข้อดีและจุดบกพร่อง
จงึต้องใช้เกณฑ์การสร้างรายการค าศพัท์ทัง้ 5 พิจารณาคดัเลือกค าศพัท์อยา่งเป็นระบบ เพ่ือให้ได้
รายการค าศพัท์ท่ีมีประสิทธิภาพ เกณฑ์ความถ่ี เป็นวิธีการท่ีนักสร้างรายการค าศพัท์นิยมใช้กัน
อย่างแพร่หลายมากท่ีสดุ (Lindquist, 2009) เน่ืองจากเป็นเกณฑ์ส าคญัท่ีจะดงึค าศพัท์ท่ีเก่ียวข้อง
กบัรายการค าศพัท์ท่ีต้องการจะสร้างออกมาได้เป็นจ านวนมาก ข้อเสียของเกณฑ์ความถ่ีคือ ค าท่ี
ได้ไม่ได้มีแค่เพียงค าศพัท์ท่ีจะน ามาบรรจุลงในรายการค าศพัท์ท่ีจะสร้างเท่านัน้ ยงัประกอบด้วย
ค าศัพท์อ่ืน ๆ ท่ีไม่เก่ียวข้อง เช่น ค าไวยากรณ์ หรือค าศัพท์พืน้ฐานท่ีพบได้ทั่วไปซึ่งครอบคลุม
เนือ้หาถึงประมาณร้อยละ 50 ของบทความ (Zipf, 1935) การใช้เกณฑ์ความถ่ีจึงเป็นวิธีท่ีท าได้
เพียงคดักรองค าออกไป แต่ค าท่ีได้ยงัจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาถึงความเหมาะสมในการน ามา
บรรจลุงในรายการค าศพัท์ตอ่ไป 

นอกจากการใช้เกณฑ์ความถ่ีจะท าให้ได้ค าไวยากรณ์จ านวนมากรวมมาด้วยแล้ว ยัง
อาจท าให้ข้อมูลท่ีได้มีความอคติ กล่าวคือ การสร้างคลังข้อมูลภาษาเกิดจากการรวบรวมข้อมูล
หลากหลายแหล่ง และแต่ละแหล่งมีขนาดไม่เท่ากัน แหล่งข้อมูลภาษาท่ีมีความยาวมากอาจ
ก่อให้เกิดข้อมูลภาษาท่ีมีความอคติได้ จึงต้องใช้เกณฑ์พิสยัในการช่วยพิจารณาค าศพัท์ เพ่ือให้
เกิดความสมดุลและลดอคติต่อรายการค าศัพท์  ทัง้นี  ้Coxhead (2000) เสนอให้เร่ิมจากการ
พิจารณาคา่พิสยัก่อน แล้วจงึตามด้วยการพิจารณาคา่ความถ่ี แตจ่ากการทดสอบของผู้วิจยั พบว่า
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ล าดบัการใช้เกณฑ์ความถ่ีและเกณฑ์พิสัย ไม่ส่งผลต่อค าศพัท์ท่ีได้ เน่ืองจากค าศพัท์ต้องผ่าน
เกณฑ์ทัง้คู ่แต่การใช้เกณฑ์ความถ่ีก่อน จะแสดงให้เห็นล าดบัการคดัออกค าได้ชดัเจน เน่ืองจาก
จ านวนค าท่ีผ่านเกณฑ์ความถ่ีมีจ านวนมากกว่าค าท่ีผ่านเกณฑ์พิสัย ข้อเสียของเกณฑ์พิสัยคือ 
ถึงแม้จะช่วยลดอคติท่ีเกิดจากผลการพิจารณาค าศัพท์ด้วยเกณฑ์ความถ่ีได้ แต่ค าท่ีได้ยังคง
ประกอบด้วยค าไวยากรณ์ตา่ง ๆ จ านวนมาก เน่ืองจากค าไวยากรณ์เหล่านีป้รากฏในทกุบทความ 
ค าศพัท์ท่ีได้จงึยงัไมมี่ความเฉพาะเจาะจงมากพอท่ีจะน ามาบรรจใุนรายการค าศพัท์เฉพาะ 

เกณฑ์โปรไฟล์ค าศพัท์ช่วยก าจัดค าท่ีไม่เก่ียวข้องออกไปในครัง้เดียวได้ในจ านวน
มาก โดยค าท่ีถกูกรองออกไปแน่นอนคือค าไวยากรณ์ จึงเป็นวิธีท่ีนกัสร้างรายการค าศพัท์นิยมใช้
จ านวนมาก (Cobb & Horst, 2001) แตใ่นเวลาเดียวกนั ค าศพัท์ท่ีมีความเก่ียวข้องกบัธุรกิจบริการ
จ านวนมาก เช่น ค าศพัท์ท่ีปรากฏในรายการค าศพัท์ทัว่ไป หรือรายการค าศพัท์เฉพาะทางแต่ใช้
บ่อยในธุรกิจบริการ หรือค าศัพท์ท่ีมีความหมายเฉพาะทางซึ่งจะเปล่ียนแปลงไปตามบริบทท่ี
ค าศัพท์นัน้  ๆ ปรากฏ อาจถูกกรองออกไปได้  (Billuroglu & Neufeld, 2007; Cabre, 1999; 
Gardner & Davies, 2 0 1 4 ; Paquot, 2 0 0 7 ; Pearson, 1 9 9 8 ; Schmitt & Schmitt, 2 0 1 4 ; 
Valipouri & Nassaji, 2013)  

เพ่ือเป็นการดึงค าศัพท์ท่ีมีความเก่ียวข้องกับธุรกิจบริการแต่ถูก เกณฑ์โปรไฟล์
ค าศพัท์กรองทิง้ไปกลบัมา ผู้ วิจยัเสนอวิธีแก้ไขปัญหาโดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ค าส าคญัในการ
ดึงค าท่ีอาจมีความส าคญัหรือความหมายเฉพาะทางกลบัมา โดยเกณฑ์การวิเคราะห์ค าส าคญั
ของค าศพัท์จะดงึค าท่ีปรากฏในรายการค าศพัท์ทัว่ไปและรายการค าศพัท์เชิงวิชาการในความถ่ีท่ี
สูงกว่าปกติกลับมา ซึ่งบ่งชีไ้ด้ว่าค าเหล่านีมี้ความส าคญัและเก่ียวข้องกับการใช้ภาษาในธุรกิจ
บริการ ข้อเสียท่ีอาจเกิดขึน้คือ ค าท่ีได้กลับมา อาจรวมถึงช่ือเฉพาะ หรือตวัอักษรย่อต่าง ๆ เช่น 
VAT asap ดงันัน้ในการพิจารณาเลือกค ากลบัมา จึงต้องเลือกค าท่ีมีคา่ความเป็นค าส าคญัสงูแต่
ปรากฏในรายการค าศพัท์ทั่วไปและรายการค าศพัท์เชิงวิชาการ รวมถึงค าท่ีดึงกลบัมาต้องผ่าน
เกณฑ์ความถ่ีและพิสยัเทา่นัน้ 

เกณฑ์ท่ี 1 ถึง 4 ใช้โปรแกรมในการพิจารณาและวิเคราะห์ข้อมลูท าให้มีความถกูต้อง
แม่นย าในการวิเคราะห์ แตบ่คุคลท่ีมีความใกล้ชิดกบัภาษาเฉพาะด้านตา่ง ๆ มากท่ีสดุได้แก่ ผู้ ใช้
ภาษาในด้านนัน้ ๆ ค าศพัท์ท่ีใช้ในธุรกิจบริการย่อมเป็นท่ีคุ้นเคยกบัผู้ ท่ีประกอบวิชาชีพหรือมีความ
ใกล้ชิดกบัแวดวงธุรกิจงานบริการ ประสบการณ์การใช้ค าศพัท์เฉพาะด้านเหล่านีถื้อเป็นข้อมลูท่ีมี
คุณค่าอย่างยิ่งในการน ามาช่วยพิจารณาตดัสินใจและเลือกค าศพัท์ต่าง ๆ มาบรรจุในรายการ
ค าศัพท์ (Chung & Nation, 2004; Martinez et al., 2009) ข้อดีของการใช้เกณฑ์การตรวจสอบ
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รายการค าศพัท์จึงเป็นข้อมูลจริงท่ีพิสูจน์ว่าค าศพัท์นัน้ ๆ ใช้ในธุรกิจบริการ ข้อเสียของเกณฑ์การ
ตรวจสอบรายการค าศพัท์คือ การท่ีผู้ ให้ข้อมูลเป็นมนุษย์ซึ่งแตกต่างจากโปรแกรม อาจก่อให้เกิด
ปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีท าให้ได้ข้อมูลท่ีไม่ตรงกับความจริงได้ เช่น จ านวนค าศพัท์ท่ีมากเกินไป อาจส่งผล
ตอ่ความเหน่ือยล้าในการพิจารณาให้ความเห็นข้อมลู ผู้วิจยัจึงท าการเปล่ียนจากรูปศพัท์เป็นกลุ่ม
ของค าศพัท์ท่ีมีความสมัพนัธ์กนัในเชิงหน่วยค า จ านวน 92 รูปแบบ (word families) เพ่ือลดขนาด
รายการค าศพัท์และลดความเหน่ือยล้าอนัเป็นอุปสรรคในการพิจารณาของผู้ เช่ียวชาญได้ ผู้ วิจยั
ขอความอนุเคราะห์ผู้ เช่ียวชาญถึง 5 ท่านเพ่ือให้แน่ใจว่าผลการพิจารณาท่ีได้มีความน่าเช่ือถือ 
นอกจากนี ้ผู้วิจยัให้ค าจ ากดัความท่ีชดัเจนและอธิบายให้ผู้ เช่ียวชาญเข้าใจเกณฑ์ในการพิจารณา
ค าศพัท์ท่ีจะน ามาบรรจลุงในรายการค าศพัท์ ผู้วิจยัใช้เกณฑ์พิจารณาค าศพัท์เฉพาะทาง 4 ระดบั
ของ Chung และ Nation (2004) โดยเน้นย า้ให้ผู้ เช่ียวชาญเข้าใจว่า ในการพิจารณาค าหนึ่ง ๆ ให้
มีความเหมาะสมในการน ามาบรรจลุงในรายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจทอ่งเท่ียว โรงแรม 
หรือสายการบินนัน้ ไม่ได้พิจารณาว่าค านัน้ ๆ มีความยากหรือง่าย พบเห็น ได้บ่อยหรือไม่ แต่
พิจารณาว่าเก่ียวข้องหรือใช้จริงในศาสตร์นัน้ ๆ เพราะหากผู้ เช่ียวชาญตดัสินใจไม่เลือกค าใด ๆ 
ด้วยเหตผุลว่า เป็นค าท่ีผู้ เรียนอาจจะรู้อยู่แล้ว หรือเป็นค าท่ีพบเห็นได้ง่าย อาจเป็นการก าจดัค าท่ี
เก่ียวข้องออกไปโดยมีอคติเข้ามาผสมในการตดัสินใจ เน่ืองจากรายการค าศพัท์นีส้ามารถเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ เรียนหรือผู้ ท่ีสนใจได้ทกุระดบัชัน้การศกึษา ค าท่ีมีความเก่ียวข้อง ถึงแม้จะได้รับการ
พิจารณาว่าเป็นค าท่ีง่ายส าหรับผู้ เรียนระดบัอดุมศกึษา แตอ่าจเป็นปัญหากบัผู้ เรียนระดบัต ่ากว่า
อดุมศกึษาหรือแม้กระทัง่ผู้ เรียนในระดบัอดุมศกึษาท่ีมีพืน้ความรู้ทางด้านภาษาองักฤษต ่า 

ส าหรับการแบ่งรายการค าศพัท์เป็นรายการย่อยช่วยแก้ปัญหารายการค าศพัท์ท่ีมี
จ านวนยาวมาก ๆ และเป็นปัญหาต่อการรู้จ าและใช้จริงของผู้ ใช้รายการค าศพัท์ การแบง่กลุ่มค า
ออกเป็นกลุ่มละเท่า ๆ กันโดยอิงจากความยากง่ายในการเรียนรู้ค าศัพท์โดยพิจารณาจากความถ่ี
ในการปรากฏของค าเป็นวิธีท่ีใช้กนัอย่างแพร่หลาย (Coxhead, 2000; West, 1953) การแบง่กลุ่ม
ค าศัพท์ในรายการค าศัพท์ด้วยวิธีต่าง ๆ นัน้มีข้อดีและข้อเสียท่ีแตกต่างกัน การแบ่งกลุ่มตาม
พยญัชนะต้นเป็นวิธีการท่ีสะดวกและรวดเร็วแต่ชดุรายการค าศพัท์ย่อยท่ีได้จะมีจ านวนไม่เท่ากัน 
การแบง่กลุ่มตามความหมายและการใช้สามารถท าให้ผู้ เรียนจดจ าชดุค าในการใช้ในบริบทตา่ง ๆ 
ได้ง่ายขึน้ แต่มีความยุ่งยากในการจัดแบ่ง เน่ืองจากค าศัพท์ค าหนึ่ง  ๆ อาจสามารถใช้ใน
หลากหลายสถานการณ์หรือบริบท ผู้ วิจยัจึงแบ่งรายการค าศพัท์ออกเป็นชุดรายการค าศพัท์ย่อย
ตามระดบัความยากง่ายของค าศพัท์โดยค าศพัท์ท่ีมีความง่ายกว่าจะอยู่ในรายการค าศพัท์ยอ่ยชดุ
แรก ๆ ผู้ วิจัยใช้เกณฑ์ระดับค าศัพท์ 25 ระดับ วิเคราะห์จากโปรแกรม VocabProfile ค าศัพท์ท่ี
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ปรากฏในฐานล าดบัต้น ๆ ย่อมมีความเหมาะสมในการบรรจุไว้ในรายการค าศพัท์ระดบัพืน้ฐาน
มากกว่าค าศพัท์ท่ีปรากฏในฐานล าดบัท้าย งานวิจัยประกอบด้วยรายการค าศพัท์ภาษาองักฤษ
เพ่ือธุรกิจบริการท่ีประกอบด้วย 3 ธุรกิจหลกัคือ ธุรกิจท่องเท่ียว ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจสายการ
บิน ซึ่งทัง้ 3 ธุรกิจมีความใกล้ชิด เก่ียวเน่ืองและเช่ือมโยงสมัพนัธ์กนั ท าให้มีค าศพัท์จ านวนหนึ่งท่ี
ปรากฏในรายการค าศพัท์ทัง้ 3 รายการค าศพัท์ ผู้ วิจยัเห็นว่าการศึกษาในชุดค าศพัท์ท่ีปรากฏใน
รายการค าศัพท์ทัง้ 3 รายการจะเป็นประโยชน์และสร้างพืน้ฐานด้านค าศัพท์ท่ีดีและรวดเร็วได้ 
เน่ืองจากเป็นการเรียนรู้ในครัง้เดียวแตข่ยายฐานค าศพัท์ท่ีสามารถใช้ได้ถึง 3 ธุรกิจ ท าให้รายการ
ค าศพัท์ย่อยชุดแรกของทัง้ 3 รายการค าศพัท์ประกอบด้วยค าศพัท์จ านวน 36 ค าท่ีปรากฏทัง้ 3 
รายการค าศพัท์ก่อน จากนัน้รายการค าศพัท์ย่อยของแต่ละรายการค าศพัท์จึงจดัสร้างตามระดบั
ความยากง่ายของค าศพัท์ตอ่ไป 

หากพิจารณาเปรียบเทียบเกณฑ์ท่ีใช้ในการสร้างรายการค าศพัท์ของงานวิจัย กับ
เกณฑ์ท่ีใช้ในการสร้างรายการค าศัพท์ในงานวิจัยอ่ืน ๆ ก่อนหน้านี ้พบว่า รายการค าศัพท์
ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจบริการใช้เกณฑ์ในการสร้างรายการค าศพัท์ถึง 5 เกณฑ์ ในขณะท่ีรายการ
ค าศพัท์อ่ืน ๆ ใช้เกณฑ์ในการสร้างรายการค าศพัท์ตัง้แต่ 1 ถึง 4 เกณฑ์ รายละเอียดดงัแสดงใน
ตารางตอ่ไปนี ้
 
ตาราง 26 เปรียบเทียบเกณฑ์ท่ีใช้ในการสร้างรายการค าศพัท์ตา่ง ๆ 
 

รายการค าศัพท์ เกณฑ์ในการสร้างรายการค าศัพท์ จ านวน
เกณฑ์
ที่ใช้ 

ความถ่ี พิสัย โปรไฟล์
ค าศัพท์ 

การ
วิเคราะห์ 
ค าส าคัญ 

ความเห็น
จาก

ผู้เช่ียวชาญ 
General Service List (West, 1953)      1 
Academic Word List (Coxhead, 2000)      3 
Business Word List (Konstantakis, 2007)      3 
Medical Academic Word List (Wang, Liang & Ge, 2008)      4 
Basic Engineering English Word List (Ward, 2009)      3 
Academic Vocabulary in Agriculture Research Articles (Martinez, 
Beck & Panza, 2009) 

     3 

Academic Vocabulary in Chemistry Research Articles (Valipouri & 
Nassaji, 2013) 

     2 

Academic Word List for Applied Linguistics Research Articles (Khani 
& Tazik, 2013) 

     3 

Technical Keywords for Business (Tangpijaikul, 2014)      2 
Vocabulary of Agriculture Semi-Population Article (Muñoz, 2015)      2 
Nursing Academic Word List (Yang, 2015)      3 
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ตาราง 26 เปรียบเทียบเกณฑ์ท่ีใช้ในการสร้างรายการค าศพัท์ตา่ง ๆ 

 
รายการค าศัพท์ เกณฑ์ในการสร้างรายการค าศัพท์ จ านวน

เกณฑ์
ที่ใช้ 

ความถ่ี พิสัย โปรไฟล์
ค าศัพท์ 

การ
วิเคราะห์ 
ค าส าคัญ 

ความเห็น
จาก

ผู้เช่ียวชาญ 
New Medical Academic Word List (Lei & Liu, 2016)      2 
Opaque Engineering Word List (Todd, 2017)      3 
Science Academic Word List (It-ngam & Phoocharoensil, 2019)      4 
Hospitality Word List      5 

 

จากตารางเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบจ านวนเกณฑ์ท่ีใช้ในการสร้างรายการค าศพัท์
พบว่า รายการค าศพัท์ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจบริการใช้เกณฑ์ในการสร้างรายการค าศพัท์ถึง 5 
เกณฑ์ ซึ่งมากกว่ารายการค าศัพท์อ่ืน ๆ ในประเด็นนี ้มีสาเหตุมาจากการท่ีรายการค าศัพท์
ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจบริการนีส้ร้างมาจากคลังข้อมูลภาษาท่ีประกอบด้วย เว็บไซต์ นิตยสาร 
บทความข่าว และคู่มือปฏิบตัิงาน ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลภาษาท่ีใช้จริง ในบริบทการท างานในธุรกิจ
บริการในชีวิตประจ าวันทั่วไป ซึ่งแตกต่างจากรายการค าศัพท์อ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะเป็นรายการ
ค าศพัท์เชิงวิชาการในด้านเฉพาะทางตา่ง ๆ รวมถึงคลงัข้อมลูทางภาษาใช้สร้างรายการค าศพัท์อ่ืน 
ๆ มักมีบทความวิจัยซึ่งใช้ภาษาท่ีมีความเป็นทางการสูงเป็นส่วนประกอบ การสร้างรายการ
ค าศพัท์จากคลงัข้อมลูภาษาท่ีใกล้เคียงกบัภาษาท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั ท าให้มีความเป็นไปได้สงูท่ี
ค าศพัท์จ านวนมากจะเป็นค าหลายความหมายหรือเป็นค าศพัท์ทัว่ไปท่ีใช้บอ่ยในธุรกิจบริการ และ
ปรากฏใน GSL ค าศพัท์ท่ีปรากฏใน GSL จะถกูก าจดัโดยเกณฑ์โปรไฟล์ค าศพัท์ ผู้วิจยัจงึใช้เกณฑ์
การวิเคราะห์ค าส าคญัดึงกลุ่มค าศพัท์เหล่านีก้ลบัมา ผู้ วิจยัเสนอว่าในการสร้างรายการค าศพัท์ท่ี
เก่ียวข้องกบับริบททางภาษาท่ีใกล้ชิดกบัการส่ือสารในชีวิตประจ าวนันัน้ ควรใช้เกณฑ์ทัง้ 5 เกณฑ์
ในการพิจารณา และเสนอเพิ่มเติมว่าควรมีการทดลองใช้เกณฑ์ทัง้ 5 ในการสร้างรายการค าศพัท์
เชิงวิชาการส าหรับการเรียนรู้เฉพาะด้านเพ่ือทดสอบวา่เกณฑ์การวิเคราะห์ค าส าคญัจะสามารถดงึ
ค าศพัท์ท่ีเก่ียวข้องกลบัมาได้ในจ านวนมากเหมือนผลการสร้างรายากรค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือ
ธุรกิจบริการหรือไม ่ 

ด้วยการสร้างรายการค าศพัท์จากคลงัข้อมูลทางภาษาท่ีรวบรวมมาจากแหล่งข้อมูล
ท่ีใช้จริง ท าให้รายการค าศัพท์ท่ีได้สามารถใช้งานได้จริง เป็นประโยชน์ต่อผู้ ใช้งานหลายกลุ่ม 
กล่าวคือ ทัง้กลุม่ผู้ เรียนท่ีจะใช้ในการเรียนรู้เพ่ือเพิ่มความรู้ในการเรียน กลุ่มผู้สอนท่ีสามารถน าไป
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ประยุกต์สร้างบทเรียนสอนแก่ผู้ เรียน และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพในธุรกิจบริการท่ีสามารถน ามา
เรียนรู้เพิ่มเตมิเพ่ือเพิ่มความสามารถในการส่ือสารในงานอาชีพ 

ผู้ วิจัยเปรียบเทียบรายการค าศพัท์ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจท่องเท่ียว ธุรกิจโรงแรม 
และธุรกิจสายการบิน กับรายการค าศพัท์ธุรกิจท่ีสร้างมาก่อนหน้านี ้จ านวน 3 รายการค าศพัท์ 
ไ ด้ แ ก่  ร า ย ก า รค า ศั พ ท์ ด้ าน ธุ ร กิ จ ข อ ง  Konstantakis (2007) Tangpijaikul (2014) แ ล ะ 
Patanasorn (2017) ผลการเปรียบเทียบดงัแสดงในตารางตอ่ไปนี ้ 
 
ตาราง 27 เปรียบเทียบร้อยละของรายการค าศพัท์ท่ีปรากฏในคลงัข้อมลูภาษา 
 

รายการค าศัพท์ ขนาด 
(ค า) 

คลังข้อมูลภาษา 
TBC HBC ABC 

Tourism Business Word List  378 7.76   
Hotel Business Word List  274  7.69  
Airline Business Word List  245   6.76 
Business Word List (Konstantakis, 2007) 560 5.17 5.60 5.74 
Technical Keywords for Business (Tangpijaikul, 2014) 134 0.27 0.59 0.37 
Academic Word List of Business English (Patanasorn, 2017) 415 0.54 0.98 0.55 

 

จากตารางแสดงให้เห็นว่า รายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจท่องเท่ียว ธุรกิจ
โรงแรม และธุรกิจสายการบินมีความเหมาะสมในการเรียนรู้ส าหรับผู้ เรียนและผู้ประกอบอาชีพ
ด้านธุรกิจบริการมากกวา่รายการค าศพัท์ด้านธุรกิจอีก 3 รายการ โดยมีความแตกตา่งอยา่งชดัเจน
เม่ือเปรียบเทียบกับรายการค าศพัท์ธุรกิจของ Tangpijaikul (2014) และ Patanasorn (2017) แต่
เม่ือพิจารณาร้อยละท่ีรายการค าศัพท์ด้านธุรกิจของ  Konstantakis (2007) พบว่าครอบคลุม
คลงัข้อมูลภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจท่องเท่ียวร้อยละ 5.17 ครอบคลุมคลงัข้อมูลภาษาอังกฤษเพ่ือ
ธุรกิจโรงแรมร้อยละ 5.60 และครอบคลุมคลังข้อมูลภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจสายการบินร้อยละ 
5.74 ซึ่งมีความใกล้เคียงกับรายการค าศพัท์ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจบริการ อย่างไรก็ตามผู้ เรียน
จ าเป็นต้องเรียนรู้ค าศพัท์จ านวนถึง 560 ค า ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกบัรายการค าศพัท์ภาษาองักฤษ
เพ่ือธุรกิจท่องเท่ียว โรงแรม และสายการบิน ท่ีมีจ านวนค าอยู่ท่ี 378 ค า 274 ค าและ 245 ค า
ตามล าดบั พบว่าผู้ เรียนต้องเรียนรู้ค าศพัท์ในรายการค าศพัท์ด้านธุรกิจของ  Konstantakis (2007) 
ในจ านวนท่ีมากกว่า ซึ่งสรุปได้ว่ารายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจท่องเท่ียว ธุรกิจโรงแรม 
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และธุรกิจสายการบินมีความเหมาะสมและช่วยในการเรียนรู้ค าศพัท์ภาษาองักฤษในธุรกิจบริการ
ได้มากกวา่และสะดวกกวา่รายการค าศพัท์ธุรกิจทัว่ไปอ่ืน ๆ 

ผลการน าบทเรียนค าศัพท์ออนไลน์ไปใช้ในการเรียนรู้ค าศัพท์ด้วยตนเอง 
ผลการทดสอบหลังเรียนของทุกกลุ่มทดลองมีค่าสูงขึน้ และเม่ือพิจารณาคะแนน

เฉล่ียหลงัเรียนพบว่ามีคะแนนเฉล่ียสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แตเ่ม่ือ
พิจารณาคะแนนเฉล่ียในแตล่ะกลุ่มธุรกิจพบว่า กลุ่มทดลองในธุรกิจท่องเท่ียวและธุรกิจสายการ
บินมีแนวโน้มคะแนนเฉล่ียเพิ่มสงูขึน้ในปริมาณท่ีใกล้เคียงกนั แตใ่นส่วนของกลุม่ธุรกิจโรงแรมนัน้
คะแนนทดสอบหลงัเรียนเฉล่ียเพิ่มสงูขึน้แต่ยงัเพิ่มขึน้ในปริมาณท่ีต ่ากว่าเม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่ ม
ทดลองธุรกิจท่องเท่ียวและธุรกิจสายการบิน นอกจากนี ้เม่ือค านวณคา่เฉล่ียของคะแนนท่ีเพิ่มขึน้
ในแต่ละกลุ่มธุรกิจพบว่า กลุ่มธุรกิจท่องเท่ียว กลุ่มธุรกิจโรงแรมและกลุ่มธุรกิจสายการบินมี
ค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีเพิ่มขึน้ 26.33 20.17 และ 30.60 คะแนนตามล าดับ ดงันัน้ หากพิจารณา
คะแนนเฉล่ียแบบทดสอบหลังเรียนจะเห็นว่ากลุ่มธุรกิจท่องเท่ียวเป็นกลุ่มท่ีได้คะแนนสูงสุด แต่
หากพิจารณาด้านพฒันาการค าศพัท์ของทัง้ 3 กลุ่มธุรกิจ พบว่ากลุ่มธุรกิจสายการบินเป็นกลุ่มท่ี
พฒันาการความรู้ด้านค าศพัท์สงูท่ีสดุด้วยคะแนนเฉล่ียท่ี 30.60 

ถึงแม้ผลการทดสอบหลังเรียนจะสูงขึน้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการใช้บทเรียนค าศัพท์
ออนไลน์ช่วยเพิ่มความรู้ด้านค าศพัท์ให้ผู้ เรียนได้จริง แต่เม่ือน าผลคะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน
มาวิเคราะห์เพ่ือหาประสิทธิภาพบทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ในฐานะส่ือการเรียนรู้ พบวา่ ยงัไม่ถึงคา่
เกณฑ์ประสิทธิภาพ 90 ตวัท่ีหนึง่ ผู้วิจยัท าการวิเคราะห์ และอภิปรายเป็นปัจจยัตา่ง ๆ ดงันี ้

ปัจจัยท่ีหนึ่ง ประเด็นความรับผิดชอบของผู้ เรียนในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็น

ประเด็นปัญหาท่ีผู้ สอนและนักวิจัยจ านวนมากให้ความส าคัญและพยายามหาทางแก้ไข 

(Havenga, 2016; McCombs, 2010) หากผู้ เรียนไมส่ามารถรับผิดชอบตนเองให้เรียนรู้ด้วยตนเอง

ได้ อาจน ามาซึ่งความล้มเหลวในการเรียนเหมือนท่ีสหรัฐอเมริกาเคยประสบมาก่อน (Y. G. 

Hwang, 1995) ในกรณีเดียวกัน เน่ืองจากการเรียนรู้ผ่านบทเรียนค าศพัท์ออนไลน์เป็นการเรียนรู้

ด้วยตนเอง ผู้ เข้าร่วมการทดลองมีอิสระอย่างมากในการเรียนรู้ ผู้ เข้าร่วมการทดลองท่ีไม่สามารถ

บริหารจัดการเวลาและบังคับให้ตนเองมีระเบียบ วินัย และความรับผิดชอบในการเข้าใช้งาน

บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ ย่อมส่งผลให้การเรียนรู้ไม่มีประสิทธิผลเท่าท่ีควร ส่งผลต่อค่าเกณฑ์

ประสิทธิภาพและคะแนนแบบทดสอบหลงัเรียนได้  

ปัจจยัท่ีสอง การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านส่ือการเรียนรู้ส าเร็จรูปจ าเป็นต้องให้เวลา

แก่ผู้ เรียนในการเรียนรู้อย่างเต็มท่ีเท่าท่ีผู้ เรียนต้องการ เน่ืองจากผู้ เรียนแตล่ะคนมีพืน้ฐานความรู้
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ด้านภาษาอังกฤษท่ีแตกต่างกัน ย่อมส่งผลต่อการใช้เวลาในการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกัน (Saville-

Troike, 2006) เช่น ผู้ เรียนท่ีมีความสามารถต ่าย่อมต้องการเวลาในการเรียนรู้มากกว่าผู้ เรียนท่ีมี

ความสามารถสงู การเรียนรู้ด้วยตนเองจงึเป็นสิ่งท่ีช่วยแก้ปัญหาความต้องการเวลาในการเรียนรู้ท่ี

ต่างกันได้ แต่ในการทดลองนี ้ผู้ วิจยัออกแบบการทดลองโดยควบคุมระยะเวลาในการเรียนท่ี 5 

สปัดาห์ ท าให้ผู้ เข้าร่วมการทดลองในฐานะผู้ เรียนมีระยะเวลาจ ากัด ระยะเวลาดงักล่าวอาจเป็น

เวลาท่ีเหมาะสมกับผู้ เรียนบางคน แต่ผู้ เรียนท่ีมีพืน้ฐานด้านภาษาอังกฤษต ่าอาจต้องการ

ระยะเวลาในการเรียนรู้ผ่านบทเรียนค าศพัท์ออนไลน์มากกว่า 5 สัปดาห์ เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถ

จดจ าค าศพัท์ได้แมน่ย าขึน้  

ปัจจยัท่ีสาม ข้อมูลความคิดเห็นจากกลุ่มทดลองท่ีเรียนรู้ผ่านบทเรียนค าศพัท์

ออนไลน์ ให้ข้อมูลว่ายังมีความสับสนในค าศัพท์หลายค า โดยเฉพาะอย่างยิ่งค าศพัท์ในธุรกิจ

โรงแรม เน่ืองจากเป็นค าศัพท์ท่ีไม่สามารถหาวัตถุภาพแทนได้ ท าให้จ ายาก ซึ่งกลวิธีการจ า

ค าศพัท์กบัรูปภาพ เป็นหนึ่งในกลวิธีการเรียนรู้ค าศพัท์ท่ี Schmitt (1997) เสนอไว้ หากผู้ เรียนเคย

ชินกบักลวิธีดงักล่าว ย่อมประสบปัญหาในการจ าค าศพัท์ท่ีเป็นนามธรรม ส าหรับสาเหตท่ีุค าศพัท์

ในธุรกิจโรงแรมประกอบด้วยค าท่ีมีลกัษณะเป็นนามธรรมจ านวนมาก เน่ืองจากงานธุรกิจโรงแรม 

เป็นงานท่ีต้องบรรยายลกัษณะห้องพกั ห้องอาหารหรือบริการของโรงแรมให้ดหูรูหรา ค าศพัท์จึง

ประกอบด้วยค าคุณศัพท์จ านวนมาก เช่น magnificent spectacular และ sumptuous รวมถึง

ประเด็นความแตกต่างของค าศัพท์บางค าว่าใช้ต่างกันอย่างไร เช่น landscape-landmark 

premium-premier cuisine-culinary เป็นต้น นอกจากนีย้ังมีประเด็นของค าหลายความหมาย 

(polysemy) ท่ีท าให้ผู้ เข้าร่วมการทดลองสับสนว่า ความหมายใดควรใช้ในบริบท เช่น royal 

advance port ramp เป็นต้น ซึ่งอาจมีสาเหตตุอ่เน่ืองมาจากปัจจยัท่ีสองท่ีระยะเวลาในการเรียนรู้

มีเพียง 5 สัปดาห์ ซึ่งท าให้ผู้ เข้าร่วมการทดลองทราบความหมายท่ีเพิ่มขึน้ของค าแต่ยังไม่มี

ประสบการณ์ในการประยกุต์ใช้จึงไม่เข้าใจบริบทท่ีเหมาะสมในการน าค าศพัท์ดงักล่าวมาใช้ กลุ่ม

ผู้ เข้าร่วมการทดลองให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าช่องทางการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ยังมีน้อยและไม่

เพียงพอ ตา่งจากการเรียนในชัน้เรียนท่ีสามารถสอบถามได้ตลอดเวลา ประเด็นนีส้อดคล้องกับท่ี

นกัวิชาการด้านการใช้ส่ือโซเชียลมีเดียและเทคโนโลยีสารสนเทศออนไลน์ได้กล่าวไว้ว่า ในการใช้

ส่ือโซเชียลมีเดียและเทคโนโลยีสารสนเทศออนไลน์ควบคูก่ับการเรียนการสอนนัน้ ช่องทางในการ

ปฏิสมัพนัธ์เพ่ืออธิบายให้เกิดความเข้าใจในบทเรียนมกัมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ (Zaidieh, 
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2012) ผู้ วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อค าถามในแบบทดสอบ โดยพิจารณาข้อค าศัพท์ท่ีมีผู้ ตอบ

แบบสอบถามผิดตัง้แต่ร้อยละ 50 ขึน้ไปของผู้ เข้าร่วมการทดลองทัง้หมด รายละเอียดแสดงดัง

ตารางตอ่ไปนี ้ 

 

ตาราง 28 ค าศพัท์ท่ีผู้ เข้าร่วมการทดลองมกัท าแบบทดสอบผิด 
 

ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสายการบนิ 
ค าศัพท์ จ านวน

ผู้ท าผิด 
ร้อย
ละ 

ค าศัพท์ จ านวน
ผู้ท าผิด 

ร้อย
ละ 

ค าศัพท์ จ านวน
ผู้ท าผิด 

ร้อย
ละ 

avenue 27 90.00 amenity 26 86.67 jumpseat 21 70.00 
advance 23 76.67 authentic 26 86.67 port 21 70.00 
sanctuary 17 56.67 vast 25 83.33 airside 19 63.33 

royal 15 50.00 pristine 24 80.00 transit 16 53.33 
landmark 15 50.00 craft 23 76.67 ramp 15 50.00 

   deck 20 66.67    
   incredible 19 63.33    
   fare 19 63.33    
   unique 17 56.67    
   magnificent 17 56.67    
   brunch 17 56.67    
   complimentary 17 56.67    
   spectacular 17 56.67    
   panorama 16 53.33    
   array 16 53.33    
   soothe 15 50.00    
   sumptuous 15 50.00    

 

จากข้อมลูค าศพัท์ หากเปรียบเทียบระหว่างค าศพัท์ทัง้ 3 ธุรกิจพบวา่ ค าศพัท์ใน

ธุ ร กิ จ โรงแรมมัก เป็ นค าศัพ ท์นามธรรม  เช่น  authentic vast pristine incredible unique 

magnificent spectacular และ sumptuous เป็นต้น  ซึ่งอาจเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีท าให้ผู้ เรียนไม่

สามารถนึกภาพวตัถตุามได้ชดัเจนเหมือนธุรกิจทอ่งเท่ียวและธุรกิจสายการบิน ท าให้ผู้ เข้าร่วมการ

ทดลองจ าค าศพัท์ได้ยาก อีกทัง้ยังขาดการฝึกใช้ค าศพัท์บ่อย ๆ ท าให้ยังไม่คุ้นเคย  ผู้ วิจยัน าชุด
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ค าศพัท์ในตารางสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมจากผู้ เข้าร่วมการทดลอง เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตเุพิ่มเติม 

พบว่าการเลือกจ าค าศพัท์เป็นอีกประเด็นปัญหา เช่น amenity เน่ืองจากผู้ เรียนคุ้นเคยกบัค าศพัท์ 

facility มากกว่า และบทเรียนส่วนใหญ่ใช้ค านี ้ท าให้ผู้ เรียนมองว่า ค ามีความหมายเหมือนกนัจึง

ไมมี่ความจ าเป็นต้องจ าเยอะ จ าเพียงค าเดียวเพ่ือใช้ในงานอาชีพก็เพียงพอ ประเดน็ปัญหาเหลา่นี ้

ผู้สอนควรปลกูฝังให้ผู้ เรียนเข้าใจวา่ผู้ใช้ภาษามีความแตกตา่งในการเลือกใช้ค าศพัท์ จึงควรเรียนรู้

ค าศพัท์ในจ านวนมากเพ่ือสามารถเข้าใจค าศพัท์ต่าง ๆ ท่ีใช้โดยผู้ ใช้ภาษาท่ีมาจากหลากหลาย

เชือ้ชาติและสถานท่ี ค าหลายความหมายเช่น royal สร้างความสับสนให้ผู้ เข้าร่วมการทดลอง

เช่นกัน ส าหรับการใช้ royal ผิดนัน้มีสาเหตมุาจากผู้ เรียนจดจ าความหมายว่า “เก่ียวกับราชวงศ์” 

แต่ในบริบทงานบริการโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ห้องพักในโรงแรม royal suite เป็นห้องชุดท่ีโอ่อาและ

สวยงาม เป็นต้น ส่วนค าว่า landmark นัน้ ผู้ เรียนมักสับสนกับตัวเลือก landscape ซึ่งธุรกิจ

ทอ่งเท่ียว จะใช้ landmark เพ่ือส่ือถึงสถานท่ีท่ีมีความโดดเดน่ เป็นท่ีจดจ า เป็นต้น   

ปัจจัยท่ี ส่ี ผู้ เข้าร่วมการทดลองเรียนรู้บทเรียนค าศัพท์ออนไลน์โดยฝึกท า

แบบฝึกหดัในบทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ท่ีมีรูปภาพต่าง ๆ ประกอบ ซึ่งช่วยให้ผู้ เข้าร่วมการทดลอง

เกิดความเพลิดเพลิน และลดความเบื่อหน่าย ในขณะเดียวกัน รูปภาพประกอบเหล่านี ้จะช่วยท า

ให้ผู้ เข้าร่วมการทดลองสามารถตอบค าถามแบบฝึกหดัตา่ง ๆ ได้ง่ายขึน้ แตใ่นแบบทดสอบ ซึ่งถูก

ออกแบบมาในรูปกระดาษข้อสอบ มีเพียงข้อมูลภาษาท่ีเว้นช่องว่างไว้ แล้วให้ผู้ท าแบบทดสอบ

เลือกค าตอบท่ีถูกต้องจากตวัเลือกจ านวน 5 ตวัเลือกโดยปราศจากรูปภาพประกอบท่ีอาจเป็นตวั

ชีน้ าให้ผู้ เข้าร่วมการทดลองตอบแบบทดสอบได้ถกูต้องเหมือนการฝึกท าแบบฝึกหดั 

ดงันัน้แล้ว ส าหรับการใช้บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ในอนาคต อาจต้องมีการให้ข้อมูล
และค าอธิบายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ค าศพัท์แก่ผู้ เรียนทัง้เชิงรุกและเชิงรับ เชน่ อาจ
จดัท าคลิปวีดีโอเสริมและแนบเข้าไปในโปรแกรมให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้เพิ่มเติม รวมถึงเพิ่มช่อง
ทางการเข้าถึงผู้สอนให้สามารถสอบถามเม่ือมีข้อสงสยัได้มากขึน้ นอกจากแบบฝึกหดัแล้วควรมี
แบบฝึกปฏิบตัใิห้ผู้สอนสามารถสงัเกต ตดิตามได้มากกวา่การตรวจสอบคะแนนและการเข้าใช้งาน
บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ เช่น อาจมีการให้ผู้ เรียนได้ฝึกอธิบายค าศพัท์นัน้ด้วยภาษาและความ
เข้าใจของตนเองหลังการเรียน การยกตัวอย่างสถานการณ์หรือแต่งประโยคเล่าเร่ืองโดย
ประยุกต์ใช้ค าศพัท์ท่ีได้เรียนรู้ และสามารถแบ่งปันความรู้นัน้กับเพ่ือนร่วมชัน้ในช่องทางส่ือการ
เรียนรู้ออนไลน์ เป็นต้น 
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ข้อจ ากัดและข้อเสนอแนะในงานวิจัย 
ในบริบทของประเทศไทยท่ีธุรกิจบริการมีความส าคัญและมีอิทธิพลอย่างมากต่อ

เศรษฐกิจ ท าให้ไม่ใช่แคก่ารศกึษาระดบัอดุมศกึษาท่ีเปิดหลกัสตูรจ านวนมากเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้ เรียน แต่ยงัรวมถึงการศึกษาในระดบัต ่ากว่าอดุมศึกษาท่ีเร่ิมมีการเรียนการสอนใน
รายวิชาภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจบริการตา่ง ๆ มากขึน้ ผู้สอนระดบัต ่ากว่าอดุมศกึษาจึงสามารถน า
รายการค าศพัท์นีไ้ปประยุกต์ในชัน้เรียนได้ และยงัเป็นการเพิ่มความเข้มแข็งให้กบัทกัษะค าศพัท์
ภาษาองักฤษแก่ผู้ เรียนท่ีสนใจในธุรกิจบริการโดยเฉพาะได้อีกด้วย 

ในการน ารายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจท่องเท่ียว โรงแรม และสายการบินใน
งานวิจัยนีไ้ปประยุกต์สอนในชัน้เรียน ผู้ วิจัยแนะน าว่า ผู้ สอนอาจท าการประยุกต์โดยปรับชุด
รายการค าศพัท์ยอ่ยให้เหมาะสมกบัผู้ เรียน และรูปแบบการสอนของผู้สอน เชน่ ผู้สอนอาจสามารถ
เลือกปรับเปล่ียนโดยเร่ิมจากสอนค า 36 ค าท่ีปรากฏในรายการค าศพัท์ทัง้ 3 รายการก่อน แล้วจึง
เร่ิมด้วยชุดค าท่ีปรากฏใน 2 ประเภทธุรกิจ แล้วจึงสอนชุดค าศพัท์ท่ีปรากฏเฉพาะประเภทธุรกิจ
บริการใดธุรกิจหนึง่เป็นสว่นสดุท้ายตามความเหมาะสม หรือความต้องการของผู้ เรียนได้ 

นอกจากการน ารายการค าศพัท์ทัง้ 3 รายการไปใช้ในด้านการเรียนการสอนในชัน้เรียน
แล้ว รายการค าศพัท์ทัง้ 3 รายการยังสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในภาคธุรกิจบริการได้โดยการ
น าไปใช้เป็นตวัช่วยในการฝึกอบรมพนกังานและบคุลากร กล่าวคือ โดยปกติแล้วองค์กรด้านธุรกิจ
บริการมักมีการจัดอบรมเพ่ือเพิ่มศักยภาพด้านต่าง ๆ ให้แก่พนักงานของตนอยู่เสมอ ทัง้อบรม
พนกังานใหมห่รือการอบรมพนกังานเดิมให้คงมาตรฐานศกัยภาพตา่ง ๆ ไว้ ทัง้นี ้ภาษาเป็นหนึ่งใน
ศกัยภาพหลกัท่ีองค์กรมกัจดัอบรมให้แก่พนกังาน ดงันัน้ การน ารายการค าศพัท์ไปใช้ในการอบรม
ย่อมสามารถช่วยเพิ่มหรือธ ารงไว้ซึ่งศกัยภาพด้านภาษาแก่พนักงานได้ นอกจากนี ้หากองค์กร
มอบหมายให้พนกังานน ารายการค าศพัท์ไปศึกษาด้วยตนเอง นอกจากจะช่วยเพิ่มศกัยภาพด้าน
ค าศพัท์ให้แก่พนกังานแล้ว ยงัไมก่่อให้เกิดผลกระทบตอ่เวลาท างานปกติอีกด้วย 

เน่ืองจากผู้ วิจัยมอบหมายให้ผู้ เรียนใช้บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ โดยตัง้เป้าหมายเพ่ือ
ทดสอบความรู้ด้านค าศพัท์ท่ีเพิ่มขึน้หลงัการใช้ส่ือโดยไม่มีการปลูกฝังทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนรู้
ด้วยตนเองก่อน การเรียนการสอนจึงเป็นไปในลกัษณะ การศึกษาท่ีเน้นการถ่ายทอดความรู้หรือ
แบบครูป้อนให้ (spoon-feeding) หากผู้สอนต้องการน ารายการค าศพัท์ไปออกแบบสร้างส่ือการ
เรียน โดยมุ่งหวังให้ผู้ เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ วิจัยเสนอว่า ควรปรับทัศนคติผู้ เรียนให้เห็นถึง
ความส าคัญของการเรียนรู้ด้วยตนเองก่อน เน่ืองจากผู้ เรียนในยุคปัจจุบัน เม่ือต้องเรียนรู้ด้วย
ตนเองมักประสบปัญหาการขาดแรงจูงใจในการเรียน เน่ืองจากขาดเป้าหมายและไม่เล็งเห็น
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ความส าคญัของการศึกษาด้วยตนเอง (Abidin, Pour-Mohammadi, & Alzwari, 2012; Cheng & 
Lin, 2010) การเรียนรู้ด้วยตนเองจึงยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร การปลูกฝังให้ผู้ เรียน
ตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู้ด้วยตนเอง เข้าใจประโยชน์ท่ีจะได้รับจนสามารถ
ตัง้เปา้หมายในการเรียนรู้ได้ จะชว่ยเปล่ียนการเรียนการสอนแบบครูปอ้นให้เป็นผู้ เรียนปอ้นตนเอง 
(spoon-feeding to self-feeding) และช่วยให้การเรียนรู้ด้วยตนเองประสบความส าเร็จในระยะ
ยาวมากยิ่งขึน้ 

ความคิดเห็นของผู้ เข้าร่วมการทดลองตอ่การใช้บทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ สามารถน ามา
เป็นแนวคิดในการสร้างบทเรียนออนไลน์ในงานวิจัยหรือการสอนในอนาคต เช่น “ให้มีความ
หลากหลายในแบบทดสอบในแต่ละ Activity มากข้ึนค่ะ” เน่ืองจากการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบ
ออนไลน์ เป็นการเรียนด้วยตนเอง ไม่มีปฏิสมัพันธ์กับผู้ อ่ืน ผู้ เรียนคาดหวังท่ีจะได้เจอบทเรียนท่ี
สนุก ท้าทาย ไม่ซ า้ซาก สร้างบรรยากาศความต่ืนเต้นในการเรียนรู้ ผู้ วิจัยเสนอว่าการเพิ่ม
แบบฝึกหดัให้มีความหลากหลายจะช่วยตอบสนองความต้องการและกระตุ้นความต้องการเรียน

ได้มากขึน้ รูปแบบแบบฝึกหดั เชน่ Hangman, I spy และ Bingo เป็นต้น (Takač, 2008)  
นอกจากการให้ความหมายค าศพัท์แบบสองภาษาแล้ว ในแบบฝึกหดัควรให้ความหมาย

ภาษาแม่ในประโยคแบบฝึกหัด ดงัความเห็นท่ีว่า “อยากให้มีค าแปลภาษาไทยของประโยคที่ใส่
ค าศพัท์จนถูกต้องแล้วค่ะ คิดว่าถ้ามีประโยคแปลไทยด้วยน่าจะเข้าใจความหมายของประโยค
มากข้ึนค่ะ” การให้ความหมายภาษาแม่ในประโยคแบบฝึกหดัจะช่วยให้ผู้ เรียนท่ีมีความสามารถ
ด้านภาษาต ่าเข้าใจความหมายประโยคได้ง่ายขึน้  

การฝึกฟังภาษาองักฤษในหลากหลายส าเนียงเป็นอีกประเด็นท่ีผู้ เข้าร่วมการทดลองให้
ความสนใจ โดยผู้ เข้าร่วมการทดลองให้ความเห็นว่า “ผมก็อยากให้เพ่ิมเนื้อหานิดหน่อยอย่าง 
เนื้อหาฝึกการฟังส าเนียงของคนแต่ละชาติ ประมาณนัน้น่ะครับ” ซึง่การเพิ่มเนือ้หาการฟังส าเนียง
ของคนแต่ละชาติ นอกจากจะเป็นการช่วยฝึกทกัษะการฟังให้ผู้ เรียนแล้ว ยงัเป็นการเตรียมความ
พ ร้อมให้ผู้ เรียน เข้าสู่ตลาดแรงงาน ท่ี ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสากล  (English as an 
International Language: EIL) อีกด้วย  

การเรียนในชัน้เรียนท าให้ผู้ เรียนสามารถถามข้อสงสัยจากผู้ สอนได้ในทันที แต่
สถานการณ์ดงักล่าวเกิดขึน้ได้ยากในการเรียนแบบออนไลน์ท่ีต้องเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้ เข้าร่วมการ
ทดลองให้ความเห็นโดยเสนอว่า “อยากให้มีวิดีโออธิบายค าศพัท์ต่างๆเพื่อให้เห็นภาพมากข้ึน” 
และ “อยากให้มีคลิปที่อาจารย์อธิบายค าศพัท์ต่างๆ” ความเห็นเหล่านี ้สะท้อนให้เห็นว่าผู้ สอน
ยงัคงมีบทบาทส าคญัในการเรียนการสอนและยังเป็นท่ีต้องการของผู้ เรียน เพ่ือเสริมสร้างความ
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เข้าใจในเนือ้หาบทเรียนค าศพัท์มากขึน้ ผู้วิจยัเสนอว่าผู้สอนสามารถท าคลิปวีดีโอภาพเคล่ือนไหว
ของตวัผู้สอนท่ีมีเนือ้หาในการอธิบายค าศพัท์ตา่ง ๆ สอดแทรกในบทเรียน ให้ผู้ เรียนสามารถศกึษา
เพิ่มเติมได้ กรณีผู้ สอนไม่มีความเช่ียวชาญในการตัดต่อวีดีโอ ผู้ สอนอาจเช่ือมโยงเนือ้หาจาก
เว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น YouTube, Ted Talks หรือบล๊อกต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบันมีช่องทางการเรียน
จ านวนมากให้ผู้ เรียนสามารถกดเช่ือมตอ่เพ่ือศกึษาเพิ่มเตมิ  

หากผู้สอนมีโอกาสได้รับงบประมาณสนบัสนนุในการสร้างบทเรียนออนไลน์ ผู้วิจยัเสนอ
ให้ท างานร่วมกบัเจ้าของภาษา ผู้ เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นกัภาษาศาสตร์คลงัข้อมลู 
ผู้ เช่ียวชาญด้านการสอน เป็นต้น เพ่ือสร้างซอฟท์แวร์โปรแกรมท่ีทนัสมยัและมีองค์ประกอบในการ
เรียนรู้สมบูรณ์ เชน่ สร้างนวตักรรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ท่ีสามารถโต้ตอบ
กบัผู้ เรียน เพ่ือเพิ่มความสนกุสนาน สร้างบรรยากาศเสมือนการส่ือสารในสถานการณ์จริง รวมถึง
ตอบข้อสงสยัเม่ือผู้ เรียนต้องการถามได้ การพฒันาระบบดงักล่าวจะสามารถช่วยพฒันาการเรียน
แบบออนไลน์ให้เป็นท่ียอมรับและเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้แก่ผู้ เรียนได้ 

ข้อจ ากดัอีกประการหนึ่งของบทเรียนค าศพัท์ออนไลน์ คือ หลงัผู้ เรียนเรียนรู้ค าศพัท์ด้วย
ตนเอง จะมีแบบฝึดหดัทดสอบความเข้าใจของผู้ เรียนเสมอ แตก่ารทดสอบนีว้ดัได้เพียงขัน้การรับ
ค าศัพ ท์  (vocabulary reception) เท่านัน้  ยังไม่สามารถวัดขัน้การใช้ค าศัพท์  (vocabulary 
production) ได้ ผู้วิจยัเสนอว่า เพ่ือให้การเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้ เรียนผ่านการเรียนแบบออนไลน์
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและครบขัน้ตอนมากย่ิงขึน้ ควรมีการออกแบบแบบฝึกหดัท่ีส่งเสริมการ
ใช้ค าศพัท์ เชน่ มอบหมายให้ผู้ เรียนเขียนแตง่เร่ืองราวจากค าศพัท์ท่ีเรียน หรือฝึกน าค าศพัท์ท่ีเรียน
แต่งเป็นเร่ืองราว และพูดน าเสนอข้อมูล บนัทึกในรูปแบบวีดีโอคลิปแล้วอพัโหลดข้อมูลแบ่งปัน
เพ่ือนร่วมชัน้ในโปรแกรมออนไลน์ (Saville-Troike, 2006) ซึ่งจะส่งเสริมการฝึกใช้ค าศัพท์และ
สามารถผลักดันผู้ เรียนให้ไปถึงขัน้ใช้ค าศัพท์ได้ต่อไป  นอกจากนี ้ผู้ วิจัยเสนอว่า นอกจากการ
ทดสอบความรู้ด้านค าศัพท์ท่ีเพิ่มขึน้แล้ว ควรมีการทดสอบความคงทนในการจ าค าศัพท์ของ
ผู้ เรียน เพ่ือให้การเรียนรู้ค าศพัท์เกิดขึน้ในลกัษณะระยะยาว ผู้สอนควรมีกระบวนการจดัการเรียนรู้
ท่ีผู้ เรียนได้ลงมือกระท า และได้ใช้กระบวนการคิดเก่ียวกับสิ่งท่ีเขาได้กระท าลงไป  (active 
learning) ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้ค าศัพท์คงอยู่ เช่น การเรียนรู้ผ่านโครงงาน  (project-based 
learning) โดยใช้การรวมกลุ่ม อภิปรายแสดงความคิดเห็น การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (activity-
based learning) เช่น การแสดงบทบาทสมมติ หรือการเล่นเกมส์ค าศัพท์ต่าง ๆ การเรียนรู้ผ่าน
การแก้ปัญหา (problem-based learning) เช่นการรวมกลุ่มระดมสมอง แก้ปัญหากรณีศึกษา 
หรือการเรียนรู้ขัน้สูงอย่าง การเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิธีวิจยั (Research-based Learning) เป็น
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ต้น  (Bangert, 2004; H. D. Brown, 2001; Charles C. Bonwell & Eison, 1991; Chickering & 
Gamson, 1987) 

ถึงแม้ผลการทดลองจะยืนยนัว่าการใช้ส่ือการเรียนการสอนออนไลน์สามารถช่วยเพิ่ม
ความรู้ด้านค าศพัท์ให้ผู้ เรียนได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยจ านวนมากท่ียืนยันว่าการใช้บทเรียน
ออนไลน์สามารถช่วยในการเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนได้ เช่น Logan (2012) ท่ียืนยนัว่าการเรียนรู้โดยใช้
อปุกรณ์อิเล็คทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์ชว่ยท าให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่า
การเรียนแบบเก่า ทัง้ยงัเพิ่มความสามารถ ความพึงพอใจและทศันคติท่ีดีตอ่การเรียน นกัวิชาการ
จ านวนมากยงัเสนอว่า การน าอินเทอร์เน็ต และส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์กับการเรียน
การสอนเพ่ือการศกึษาด้วยตนเอง เป็นสิ่งท่ีสามารถสนบัสนนุการเรียนรู้ของผู้ เรียนได้ทัง้ในแง่ของ
การเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ โดยช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ เรียนในกระบวนการ
เรียนรู้ ทัง้ในแง่การร่วมกิจกรรมในแบบเรียนออนไลน์และการให้ข้อมูลความคิดเห็นย้อนกลบัแก่
ผู้สอนเพ่ือน าไปพฒันาปรับปรุงส่ือเทคโนโลยีท่ีใช้ในการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้สอนเองได้เรียนรู้สิ่งใหม ่
ๆ ในเวลาเดียวกัน และยงัเป็นการสร้างสงัคมในโลกเสมือนจริงท่ีประกอบด้วย ผู้ เรียน ผู้สอน นัก
สร้างโปรแกรม รวมไปถึงผู้ ท่ีสนใจในการเรียนรู้ผ่านโปรแกรมออนไลน์ท่ีไมใ่ชผู่้ เรียนในชัน้เรียน (Bill 
& Gates, 2010 ; Bransford et al., 1999 ; Goldman, 2011 ; Henry et al., 2005 ; McCoog, 
2007) การประยกุต์อินเทอร์เน็ตและส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศกบัการเรียนการสอนจึงน ามาซึ่งการ
เพิ่มขึน้ของผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ และยังเป็นการเตรียมพร้อมให้กับผู้ เรียนในยุคดิจิทัล  
(Hajhashemi et al., 2014; McInnis, 2002; Norazah et al., 2005; Pacansky-Brock, 2013) 
อย่างไรก็ตาม ผลจากแบบสอบถามในงานวิจัยแสดงให้เห็นประเด็นท่ีผู้ สอนไม่ควรเพิกเฉยคือ 
ทศันคติและความคิดเห็นของตวัผู้ เรียนท่ีมีตอ่บทเรียนออนไลน์ เน่ืองจากยงัมีผู้ เรียนจ านวนหนึ่งท่ี
ไม่พึงพอใจในการเรียนผ่านบทเรียนออนไลน์และยืนยันว่ายังต้องการการเรียนการสอนแบบมี
ปฏิสมัพนัธ์ตอ่หน้ากับผู้สอน หรือการเรียนท่ีใช้บทเรียนหรือส่ือสิ่งพิมพ์เป็นส่ือการเรียนรู้ ตวัอย่าง
ความเห็นจากแบบสอบถามปลายเปิด เชน่ “…บทเรียนออนไลน์มนัก็สะดวกล่ะครับ เรียนเมื่อไร ที่
ไหนก็ได้ แต่สดุท้ายผมว่ามนัก็ไม่ดีเท่ากบัเรียนในห้องหรอก เพราะมนัไม่มีการพูดคุยแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกัน ท าให้ไม่อินกับเนื้อหาจนเรียนไม่สนุก” หรือ “ควรท าให้หน้าศัพท์ปร้ินได้งบั” ความ
คิดเห็นเหล่านีส้อดคล้องกับอจัฉรา วงศ์โสธรและคณะ (Wongsothorn, Yordchim, Thitivesa, & 
Pongsurapipa, 2019) ท่ีกล่าวไว้ว่า ยังมีผู้ เรียนจ านวนมากท่ียังคงช่ืนชอบการเรียนผ่านส่ือ
สิ่งพิมพ์ เคร่ืองฉายภาพสไลด์ เคร่ืองฉายภาพสามมิติ และคอมพิวเตอร์ และเสนอว่าบทเรียน
ค าศพัท์ออนไลน์ควรใช้เป็นสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้เท่านัน้ สะท้อนให้เห็นว่าผู้ เรียนมีความชอบใน
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การเรียนรู้ผ่านส่ือท่ีแตกต่างกัน สิ่งเหล่านีอ้าจมาจากการไม่ต้องการปรับตวั ความไม่เคยชินของ
ผู้ เรียน หรือเป็นเร่ืองของวิธีการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ดงันัน้แล้วการส่งเสริมการ
เรียนรู้ท่ีดีจึงไม่ใชก่ารใช้วิธีการสอนหรือส่ือการเรียนรู้แบบใดแบบหนึง่เพียงแบบเดียว แตค่วรน าส่ือ
การเรียนรู้ต่าง ๆ มาบูรณาการเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียนให้เกิดขึน้อย่างมีประสิทธิภาพ
สงูสดุ จากความคิดเห็นของผู้ เข้าร่วมการทดลอง ผู้วิจยัเสนอว่า ส่ือการเรียนออนไลน์ท่ีต้องศกึษา
ด้วยตนเองนัน้ ควรน ามาใช้เป็นสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ท่ีเพิ่มความเข้มแข็งให้กับผู้ เรียน แต่ไม่ควร
น ามาทดแทนการสอนในชัน้เรียนโดยสมบูรณ์ เพราะการเรียนในชัน้เรียนสามารถเพิ่มศกัยภาพ
ผู้ เรียนนอกเหนือจากด้านความรู้ได้ เช่น ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ฝึกการวิพากย์วิจารณ์และ
ปฏิสมัพนัธ์ในชัน้เรียนท่ีจะน าไปสู่การส่ือสารกนัระหวา่งผู้ใช้ภาษาได้ 
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ภาคผนวก 
 

รายการค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว 
รายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจท่องเท่ียวย่อย ชดุท่ี 1 

ค าศัพท์ ความหมาย ค าศัพท์ ความหมาย 
accommodate จดัหาท่ีอยู่ให้ journey การเดนิทาง 
airport สนามบิน leisure หย่อนใจ เพ่ือความบนัเทงิ  
arrive มาถงึ lounge ห้องพกัผ่อน ห้องนัง่เล่น 
atmosphere บรรยากาศ luxury ความหรูหรา 
available ท่ีมีอยู่ หาได้ ใช้ประโยชน์ได้ offer เสนอ 
bay อ่าว private ส่วนตวั 
book จอง region แถบ บริเวณ อาณาเขต 
capital เมืองหลวง relax ผ่อนคลาย 
convenience ความสะดวกสบาย request ร้องขอ 
cuisine การท าอาหาร reserve จอง 
culture วฒันธรรม serve รับใช้ บริการ 
depart ออก service การบริการ 
executive ผู้บริหาร tour การทอ่งเท่ียว 
express ดว่น เร่งดว่น transport ขนส่ง 
guest แขก travel เดนิทาง 
holiday วนัหยดุ trip การเดนิทาง 
ideal ในอดุมคติ visit เดนิทาง เย่ียมเยียน 
international นานาชาต ิระหวา่งประเทศ welcome ต้อนรับ รับรอง 
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ค าศัพท์ ความหมาย ค าศัพท์ ความหมาย 
amaze  ท าให้ประหลาดใจ east  ทศิตะวนัออก 
animal  สตัว์ experience  ประสบการณ์ 
art  ศลิปะ fair  งานแสดงสินค้า สวยงาม 
autumn  ฤดใูบไม้ร่วง farm  ท่ีเพาะปลกูและเลีย้งสตัว์ 
bar  ฐานท่ีมัน่ จดุศนูย์กลาง fly  บนิ เดนิทางโดยเคร่ืองบนิ 
bath  อ่างอาบน า้ forest  ป่า 
beach  ชายหาด found  ก่อตัง้ 
camp  คา่ยพกั garden  สวน 
church  โบสถ์ green  การทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศ 
city  ตวัเมือง hall  ระเบียง ทางเดนิ 
climb  ปีนป่าย hill  เนินเขา ภเูขา 
country  ประเทศ เก่ียวกบัชนบท history  ประวตัศิาสตร์ 
delicious  อร่อย hour  ชัว่โมง 
discover  ค้นพบ huge  ขนาดใหญ่ 
double  ห้องที่มีเตียงขนาด 5-6 ฟตุ internet  อินเทอร์เน็ต 
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ค าศัพท์ ความหมาย ค าศัพท์ ความหมาย 
island  เกาะ rock  หนิ 
lake  ทะเลสาบ safe  ปลอดภยั 
local  ท้องถิ่น คนพืน้เมือง sail  เรือใบ แล่นเรือ 
mileage  หนทาง ระยะทางเป็นไมล์ ไมล์สะสม sea  ทะเล 
mountain  ภเูขา secure  รับประกนั ปลอดภยั ท าให้ปลอดภยั 
nature  ธรรมชาต ิ shop  ร้านค้า 
outdoor  กลางแจ้ง spacious  กว้างขวาง 
park  จอดรถ อทุยาน spot  จดุ 
place  สถานท่ี spring  ฤดใูบไม้ผลิ 
plan  แผน วางแผน square  ลานกว้าง 
plenty  เตม็ไปด้วย station  สถานี 
reach  ถงึ stay  พกั อาศยั 
rent  เช่า stone  หนิ 
rich  ร ่ารวย เตม็ไปด้วย store  ร้านค้า เก็บรักษา 
river  แม่น า้ street  ถนน 
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ค าศัพท์ ความหมาย ค าศัพท์ ความหมาย 
town  เมือง brick  อิฐ 
track  ทางรถไฟ bridge  สะพาน 
train  รถไฟ cable  ตู้โดยสารเคล่ือนท่ีไปตามสายเคเบิล้ 
view  ทวิทศัน์ castle  ปราสาท 
weather  สภาพอากาศ century  ศตวรรษ 
wide  กว้าง classic  แบบดัง้เดมิ 
wild  ดรุ้าย ที่มาจากป่า cliff  หน้าผา 
woods ป่า coast  ชายฝ่ัง 
access  ทางเข้า เข้าถงึ contact  ตดิตอ่ 
admire  ช่ืนชม decorate  ตกแตง่ 
advance  (จ่ายหรือจอง) ล่วงหน้า delight  พอใจ น่าปลืม้ใจ 
adventure  การผจญภยั desert  ทะเลทราย 
attend  เข้าร่วม distance  ระยะทาง หา่ง ไกล 
attraction แหล่งทอ่งเท่ียว แหล่งดงึดดู district  อาณาเขต บริเวณ 
beer  เบียร์ dive  ด าน า้ 
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ค าศัพท์ ความหมาย ค าศัพท์ ความหมาย 
environment  สิ่งแวดล้อม guide  ผู้น าเที่ยว 
event  เหตกุารณ์ งานเทศกาล hire  จ้าง 
expense  คา่ใช้จ่าย hotel  โรงแรม 
famous  มีช่ือเสียง impress  ประทบัใจ 
fantastic  อศัจรรย์ improve  ปรับปรุง 
fascinate  หลงไหล incredible  เหลือเช่ือ 
feature  ลกัษณะเฉพาะ ท าให้โดดเดน่ invite  เชิญ 
flag  ธง modern  ปัจจบุนั ทนัสมยั 
folk  คนในท้องถิ่น เก่ียวกบัพืน้บ้าน mount  จดัแสดง ภเูขา ข่ีสตัว์เป็นพาหนะ 
gate  ประต ู mud  โคลน 
gather  รวบรวม รวบตวั official  ทางการ 
giant  ยกัษ์ ขนาดใหญ่ organize  จดัหรือรวบรวมให้เป็นระบบ 
gift  ของขวญั path  เส้นทาง ทางเดนิ 
golf  กอล์ฟ period  ช่วงระยะเวลา 
gorgeous  หรูหรา สง่างาม pine  ต้นสน 
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ค าศัพท์ ความหมาย ค าศัพท์ ความหมาย 
planet  โลก site  ท่ีตัง้ 
policy  นโยบาย ski  สกี 
pool  สระน า้ solid  ไว้ใจได้ แข็ง 
popular  เป็นท่ีนิยม surroundings  สภพาแวดล้อม 
port  ทา่เรือ tent  เตน็ท์ 
rare  หายาก theatre  โรงภาพยนตร์ 
recommend  แนะน า ticket  ตัว๋ 
restaurant  ร้านอาหาร tip  จดุปลายสดุ เคล็ดลบั 
royal  ดีเลิศ ใหญ่โต tower  หอคอย 
saint  นกับญุ นกับวช tradition  ประเพณี 
scenic  มีทวิทศัน์สวยงาม traffic  จราจร 
schedule  ตารางเวลา typical  ท่ีเป็นแบบอย่าง 
season  ฤดกูาล valley  หบุเขา 
shelter  ท่ีพกั various  หลากหลาย 
shore  ชายฝ่ัง vehicle  ยานพาหนะ 
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ค าศัพท์ ความหมาย ค าศัพท์ ความหมาย 
village หมู่บ้าน concert  คอนเสิร์ต 
wander เดนิทาง เร่ร่อน พเนจร conserve สงวน อนรัุกษ์ 
abroad  ในตา่งประเทศ ในต่างแดน contemporary  ร่วมสมยั ทนัสมยั 
agriculture  เกษตรกรรม craft  หตัถกรรม 
airline  สายการบนิ cruise  การล่องเรือ เดนิเรือ 
ancient  โบราณ เก่าแก่ currency  สกลุเงิน 
annual  รายปี ประจ าปี dedicate  อทุศิ 
archaeological  เก่ียวกบัโบราณคดี display  แสดง จดัแสดง 
architecture  สถาปัตยกรรม diverse  หลากหลาย 
border  เขตแดน ชายแดน domestic  ภายในประเทศ 
budget  งบประมาณ emergency  ฉกุเฉิน 
capacity  ความจ ุความสามารถในการรองรับได้ enhance  ท าให้ดีขึน้ ปรับปรุง 
carve  แกะสลกั era  ยคุ สมยั 
celebrate  เฉลิมฉลอง exhibit  จดั แสดงนิทรรศการ 
ceremony  พิธี พิธีการ explore  ส ารวจ 
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ค าศัพท์ ความหมาย ค าศัพท์ ความหมาย 
extraordinary  พิเศษ interior  ภายใน 
facilitate  อ านวยความสะดวก landscape  ทวิทศัน์ 
fee  คา่ธรรมเนียม legend  ต านาน 
festival  เทศกาล lodge  บ้านพกั 
gallery  ห้องแสดงผลงานศลิปะ marine  เก่ียวกบัทางทะเล 
goods  สินค้า museum  พิพิธภณัฑ์ 
harbor  ทา่เรือ numerous  จ านวนมาก 
heritage  มรดก ocean  มหาสมทุร 
highlight  เน้น ท าให้เดน่ overlook  ทศันียภาพท่ีปรากฏแก่สายตา 
holy  ศกัดิส์ิทธ์ิ pace  อตัราการเดนิ ความเจริญก้าวหน้า 
host  เจ้าบ้าน ผู้จดังาน เจ้าภาพ palace  พระราชวงั 
ingredient  ส่วนประกอบ วตัถดุบิ palm  ต้นปาล์ม 
inhabitant  ผู้อยู่อาศยั participate  มีส่วนร่วม 
insight  ข้อมลูเชิงลกึ การขใจลกึซึง้ passion  ความชอบ ความหลงไหล 
inspire  ดลบนัดาลใจ peak  จดุสงูสดุ 
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ค าศัพท์ ความหมาย ค าศัพท์ ความหมาย 
platform  แทน่ เวที ชานชาลา territory  อาณาเขต เขตแดน 
preserve  สงวน อนรัุกษ์ theme  หวัข้อ ประเดน็หลกั 
prior  ท่ีมีมาก่อน ท่ีส าคญักว่า trail  หนทาง สะกดรอย 
province  จงัหวดั treasure  สมบตั ิ
remote  ระยะไกล ultimate  ท่ีสดุ สงูสดุ 
republic  สาธารณรัฐ unique  พิเศษ หนึง่เดียว ลกัษณะเฉพาะ 
resort  รีสอร์ท urban  เมือง 
resource  ทรัพยากร vast ใหญ่โต มโหฬาร 
retreat  สถานท่ีสงบเงียบเป็นส่วนตวั arch  สถาปัตยกรรมรูปทรงโค้ง 
route  ถนน เส้นทาง array  กลุ่มของคนหรือสิ่งของ 
rural  เก่ียวกบัชนบท authentic  ของแท้ น่าเช่ือถือ 
sculpture  รูปแกะสลกั avenue  ถนนหลกั เส้นทาง 
stun  ท าให้ตะลงึ bathe  อาบน า้ 
summit  จดุสงูสดุ ยอดภเูขา bronze  ทองสมัฤทธ์ิ ทองแดง 
symbol  สญัลกัษณ์ cafe  ร้านกาแฟ ร้านอาหารขนาดเล็ก 
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ค าศัพท์ ความหมาย ค าศัพท์ ความหมาย 
calendar  ปฏิทนิ marble  หนิอ่อน 
canal  คลอง แม่น า้ mineral  แร่ธาต ุ
cathedral  โบสถ์ monument  อนสุาวรีย์ 
cave  ถ า้ overnight  ค้างคืน ตลอดคืน 
dynamic  มีชีวติชีวา สร้างสรรค์ pearl  ไข่มกุ 
escort  ร่วมเดนิทาง recreation  นนัทนาการ 
exotic  มาจากต่างประเทศ แปลกใหม่ refresh  ท าให้สดช่ืนมีชีวติชีวา 
ferry  เรือข้ามฟาก romance  เร่ืองเพ้อฝัน เร่ืองเก่ียวกบัความรัก 
fort  ปอ้มปราการ sacred  ศกัดิส์ิทธ์ิ 
habitat  ท่ีอยู่อาศยั อยู่ อาศยั soak  แช ่
harvest  เก็บเก่ียว spectacular  งดงาม น่าตื่นเต้น 
indigenous  ชนพืน้เมือง เก่ียวกบัชนพืน้เมือง statue  รูปปัน้ 
infrastructure  โครงสร้างพืน้ฐาน steep  สงูชนั 
inn  โรงแรมขนาดเล็ก stroll  เดนิเล่น เตร็ดเตร่ 
magnificent  งดงาม superb  ดีเลิศ 
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ค าศัพท์ ความหมาย ค าศัพท์ ความหมาย 
temple  วดั memorable  น่าจดจ า 
terrace  ระเบียงกลางแจ้ง ดาดฟ้า paradise  สวรรค์ 
tropical  เขตร้อนชืน้ passport  หนงัสือเดนิทาง 
venue  สถานท่ีจดังาน peninsula  คาบสมทุร แหลม 
villa  บ้านพกัตากอากาศ renovate  บรูณะ ซอ่แซม 
volcanic เก่ียวกบัภเูขาไฟ renown  มีช่ือเสียง 
altitude  ความสงู sanctuary  สถานท่ีศกัดิส์ิทธ์ิ 
courtyard  สนาม ลาน spa  สปา 
feast  งานเลีย้ง งานฉลอง งานเทศกาล surf  คล่ืนซดัฝ่ัง ทอ่งไปตาม 
globe  โลก terrain  ภมูิประเทศ 
hike  เดนิ(ป่า)  transit  เที่ยวบนิท่ีแวะพกัและขึน้ล าเดมิตอ่ 
iconic  สญัลกัษณ์ โดดเดน่ โดง่ดงั vacation  วนัหยดุ 
inland  ภายในประเทศ ภายในประเทศ visa  วีซา 
jewel  อญัมณี wilderness บริเวณรกร้าง ป่า 
landmark  จดุสงัเกต ุ dune  สนัทราย เนินทราย 
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ค าศัพท์ ความหมาย ค าศัพท์ ความหมาย 
ecosystem  ระบบนิเวศ lagoon  ทะเลสาบ 
elegance  หรูหรา majestic  สงูส่ง ยิ่งใหญ่ หรูหรา 
excursion  การเดนิทางระยะสัน้ motel  โรงแรมที่ห้องนอนตดิกบัท่ีจอดรถ 
flora  เก่ียวกบัดอกไม้ พรรณพืช panorama  ทศันียภาพ มมุมอง 
hospitality  การให้ความต้อนรับ picturesque  สวย งดงาม 
hub  จดุศนูย์กลาง pristine เก่าแก่ ต้นต ารับ 
lush  เขียวชอุ่ม อดุมสมบรูณ์ gourmet  การทอ่งเท่ียวเพ่ือลองประกอบอาหาร 
plateau  ท่ีราบสงู itinerary  แผนการเดนิทาง 
refund  ชดใช้ คืนเงิน kayak เรือแคนขูนาดเล็ก 
trek  เดนิ(ป่า) scuba ด าน า้ลกึ 
vibrant สดใส backpack  เดนิทางแบบแบกเปเ้ท่ียว 
boutique  โรงแรมขนาดเล็กตกแตง่แบบทนัสมยั breathtaking  น่าทึง่ 
canyon  หบุเขา campsite  ท่ีตัง้คา่ยพกั 
culinary  เก่ียวกบัการท าอาหาร coastline  ชายฝ่ังทะเล 
fauna  สตัว์ประจ าท้องถิ่น countryside  ชนบท 

 
รายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจท่องเท่ียวย่อย ชดุท่ี 13 

ค าศัพท์ ความหมาย ค าศัพท์ ความหมาย 
downtown  ใจกลางเมือง underground  รถไฟใต้ดนิ 
limestone  หนิปนู underwater  ใต้นํ้า 
nightlife  สถานบนัเทงิยามค ่าคืน waterfall  น า้ตก 
oneway  (ตัว๋หรือการเดนิทาง) เที่ยวเดียว wellness  การทอ่งเท่ียวเชิงสขุภาพ 
sightseeing  การเที่ยวชม wheelchair  รถเข็นส าหรับผู้พิการ 
sunset  พระอาทติย์ตก wildlife  สตัว์ป่า 
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รายการค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโรงแรม 
รายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจโรงแรมยอ่ย ชดุท่ี 1 

ค าศัพท์ ความหมาย ค าศัพท์ ความหมาย 
accommodate จดัหาท่ีอยู่ให้ journey การเดนิทาง 
airport สนามบิน leisure หย่อนใจ เพ่ือความบนัเทงิ  
arrive มาถงึ lounge ห้องพกัผ่อน ห้องนัง่เล่น 
atmosphere บรรยากาศ luxury ความหรูหรา 
available ท่ีมีอยู่ หาได้ ใช้ประโยชน์ได้ offer เสนอ 
bay อ่าว private ส่วนตวั 
book จอง region แถบ บริเวณ อาณาเขต 
capital เมืองหลวง relax ผ่อนคลาย 
convenience ความสะดวกสบาย request ร้องขอ 
cuisine การท าอาหาร reserve จอง 
culture วฒันธรรม serve รับใช้ บริการ 
depart ออก service การบริการ 
executive ผู้บริหาร tour การทอ่งเท่ียว 
express ดว่น เร่งดว่น transport ขนส่ง 
guest แขก travel เดนิทาง 
holiday วนัหยดุ trip การเดนิทาง 
ideal ในอดุมคติ visit เดนิทาง เย่ียมเยียน 
international นานาชาต ิระหวา่งประเทศ welcome ต้อนรับ รับรอง 
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รายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจโรงแรมยอ่ย ชดุท่ี 2 
ค าศัพท์ ความหมาย ค าศัพท์ ความหมาย 
amaze  ท าให้ประหลาดใจ collect  เก็บ สะสม 
art  ศลิปะ comfort  ความสบาย ความสะดวก 
bar  บาร์ cook  ท าอาหาร คนปรุงอาหาร 
base  ชัน้ใต้ดิน ฐานท่ีมัน่ couple  คู ่คูรั่ก 
bath  อ่างอาบน า้ delicious  อร่อย 
beach  ชายหาด dinner  อาหารเย็น อาหารค ่า 
beauty  ความสวยงาม discover  ค้นพบ 
bed  เตียง done  ปรุงสกุ 
breakfast  อาหารเช้า double  ห้องที่มีเตียงขนาด 5-6 ฟตุ 
bring  น ามา drink  เคร่ืองดื่ม ดื่ม 
business  ธุรกิจ excite  ตื่นเต้น 
centre  จดุศนูย์กลาง experience  ประสบการณ์ 
check-in/out ลงทะเบียนเข้าพกั/ออกจากท่ีพกั floor  ชัน้ พืน้ 
club  สมาคม สโมสร สถานเริงรมย์ garden  สวน 
coffee  กาแฟ heart  ใจกลาง 

 
รายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจโรงแรมยอ่ย ชดุท่ี 3 

ค าศัพท์ ความหมาย ค าศัพท์ ความหมาย 
history  ประวตัศิาสตร์ room  ห้องพกั ที่ว่าง 
indoor  ในร่ม sign  ปา้ย สญัลกัษณ์ 
inform  แจ้ง ให้ข้อมลู spacious  กว้างใหญ่ มีเนือ้ท่ีมาก 
island  เกาะ special  พิเศษ 
lake  ทะเลสาบ square  ลานกว้าง 
local  ท้องถิ่น คนพืน้เมือง stay  พกั อาศยั 
lunch  มือ้เที่ยง table  โต๊ะ  
mountain  ภเูขา treat  ปฏิบตั ิรักษา 
nature  ธรรมชาต ิ view  ทวิทศัน์ 
outdoor  กลางแจ้ง wedding การแตง่งาน 
park  จอดรถ อทุยาน access  ทางเข้า เข้าถงึ 
rate  อตัราราคา attract  ดงึดดู 
rich  ร ่ารวย เตม็ไปด้วย benefit  ประโยชน์ 
river  แม่น า้ casual  สบายๆ ไม่เป็นทางการ 
rock  หนิ ceiling  เพดาน ฝา้ 
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รายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจโรงแรมยอ่ย ชดุท่ี 4 
ค าศัพท์ ความหมาย ค าศัพท์ ความหมาย 
cheese  ชีส favour  ช่ืนชอบ โปรดปราน 
classic  แบบดัง้เดมิ feature  ลกัษณะเฉพาะ ท าให้โดดเดน่ 
coast  ชายฝ่ัง golf  กอล์ฟ 
complain  บน่ ร้องเรียน guide  ผู้น าเที่ยว 
contact  ตดิตอ่ hotel  โรงแรม 
create  สร้าง impress  ท าให้ประทบัใจ 
deck  ชัน้ดาดฟ้า improve  ปรับปรุง 
decorate  ตกแตง่ include  รวม 
design  ออกแบบ incredible  เหลือเช่ือ 
desk  แผนก invite  เชิญ 
dish  อาหาร item  สิ่งของในรายการ 
due  ครบก าหนด locate  ตัง้อยู่ท่ี 
entertain  ต้อนรับแขก ท าให้บนัเทงิ modern  ปัจจบุนั ทนัสมยั 
event  เหตกุารณ์ งานเทศกาล partner  โรงแรมพนัธมิตร 
extend  ยืด ขยาย pool  สระวา่ยน า้ 

 
รายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจโรงแรมยอ่ย ชดุท่ี 5 

ค าศัพท์ ความหมาย ค าศัพท์ ความหมาย 
property  สมบตั ิสมัภาระ approximate  ประมาณ 
provide  จดัหาให้ architecture  สถาปัตยกรรม 
rare  หายาก award  รางวลั 
register  ลงทะเบียน blend  ผสม 
restaurant  ร้านอาหาร celebrate  ฉลอง 
scenic  มีทวิทศัน์สวยงาม contemporary  ร่วมสมยั ทนัสมยั 
shower  ฝักบวั corporate  ท่ีร่วมกนั ท่ีเกียวกบัองค์กร 
site  ท่ีตัง้ craft  หตัถกรรม 
standard  ห้องโรงแรมแบบมาตรฐาน custom  ศลุกากร 
surround  ล้อมรอบ แวดล้อม dedicate  อทุศิ 
tradition  ประเพณี distinct  แปลก แตกตา่ง 
twin  ห้องพกัท่ีมีเตียงขนาด 3.5 ฟตุ 2 เตียง diverse  หลากหลาย 
valley  หบุเขา expand  ขยาย 
valuables  ของมีคา่ explore  ส ารวจ 
various ตา่ง ๆ หลากหลาย extraordinary  พิเศษ 
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รายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจโรงแรมยอ่ย ชดุท่ี 6 
ค าศัพท์ ความหมาย ค าศัพท์ ความหมาย 
facility  สิ่งอ านวยความสะดวก ocean  มหาสมทุร 
fee  คา่ธรรมเนียม overlook  ทศันียภาพท่ีปรากฏแก่สายตา 
gallery  ห้องแสดงผลงานศลิปะ passion  ความชอบ ความหลงไหล 
heritage  มรดก reception  ฝ่ายต้อนรับส่วนหน้า 
host  เจ้าบ้าน ผู้จดังาน เจ้าภาพ reside  อยู่อาศยั 
ingredient  ส่วนประกอบ วตัถดุบิ resort  รีสอร์ท 
innovate  เปล่ียนแปลงใหม่ ปรับปรุงใหม่ retreat  สถานท่ีสงบเงียบเป็นส่วนตวั 
inquire  สอบถาม sophisticate  ทนัสมยั 
inspire  ดลบนัดาลใจ stun  ท าให้ตะลงึ 
interior  ภายใน trail  หนทาง สะกดรอย 
intimate  คุ้นเคย ใกล้ชิด ultimate  ท่ีสดุ สงูสดุ 
landscape  ทวิทศัน์ unique  พิเศษ หนึง่เดียว ลกัษณะเฉพาะ 
legend  ต านาน vast ใหญ่โต มโหฬาร 
menu  รายการอาหาร adjacent  ห้องพกั 2 ห้องที่อยู่ตดิกนั 
occupancy  (อตัรา)การเข้าพกั array  กลุ่มของคนหรือสิ่งของ 

 
รายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจโรงแรมยอ่ย ชดุท่ี 7 

ค าศัพท์ ความหมาย ค าศัพท์ ความหมาย 
authentic  ของแท้ น่าเช่ือถือ romance  เร่ืองเพ้อฝัน เร่ืองเก่ียวกบัความรัก 
boast  ครอบครองสิ่งที่น่าภมูิใจ signature  ลายเซ็น สญัลกัษณ์ 
champagne  แชมเปญ sparkling  น า้โซดา 
chef  คนปรุงอาหาร spectacular  งดงาม น่าตื่นเต้น 
destination  แหล่งทอ่งเท่ียว จุดหมายปลายทาง stroll  เดนิเล่น เตร็ดเตร่ 
exotic  มาจากต่างประเทศ แปลกใหม่ suite  ห้องชดุ 
fare  คา่โดยสาร คา่ยานพาหนะ terrace  ระเบียงกลางแจ้ง ดาดฟ้า 
furnish  ประดบั ตกแตง่ venue  สถานท่ีจดังาน 
laundry  ซกัรีด villa บ้านพกัตากอากาศ 
magnificent  งดงาม balcony  ระเบียง 
marble  หนิอ่อน butcher  คนเขียง คนขายเนือ้ 
premier  ส าคญัท่ีสดุ cocktail  คอ็กเทล เคร่ืองดื่มเหล้าผสมผลไม้ 
premium  มีคณุภาพสงู complimentary  ของก านลั ของชดเชยความเสียหาย 
refine  ท าให้ดีขึน้ ท าให้สละสลวย exquisite  ยอดเย่ียม สวยงาม 
refresh  ท าให้สดช่ืนมีชีวติชีวา gym  โรงกีฬา 
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รายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจโรงแรมยอ่ย ชดุท่ี 8 
ค าศัพท์ ความหมาย ค าศัพท์ ความหมาย 
iconic  สญัลกัษณ์ โดดเดน่ โดง่ดงั excursion  การเดนิทางระยะสัน้ 
massage  นวด hospitality  การให้ความต้อนรับ  
memorable  น่าจดจ า lush  เขียวชอุ่ม อดุมสมบรูณ์ 
pastry  ขนม ขนมหวาน vacancy  (อตัรา)ห้องวา่ง 
renown  มีช่ือเสียง vibrant สดใส 
sanctuary  สถานท่ีศกัดิส์ิทธ์ิ beverage  เคร่ืองดื่ม 
shuttle  พาหนะขนส่งระหว่างสองที่ boutique  โรงแรมขนาดเล็กตกแตง่แบบทนัสมยั 
soothe  บรรเทา culinary  เก่ียวกบัการท าอาหาร 
spa  สปา majestic สงูส่ง ยิ่งใหญ่ หรูหรา 
tranquil  เงียบ สงบ oasis  สถานท่ีหรือเวลาเป็นสขุ 
tub  อ่างอาบน า้ panorama  ทศันียภาพ มมุมอง 
vacation วนัหยดุ picturesque  สวย งดงาม 
amenity  สิ่งอ านวยความสะดวก pristine เก่าแก่ ต้นต ารับ 
banquet  งานเลีย้ง butler  บตัเลอร์ ผู้ดแูลส่วนตวั 
elegance  หรูหรา gourmet  การทอ่งเท่ียวเพ่ือลองประกอบอาหาร 

 
รายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจโรงแรมยอ่ย ชดุท่ี 9 

ค าศัพท์ ความหมาย ค าศัพท์ ความหมาย 
sumptuous  หรูหรา bartender  บาร์เทนเดอร์ บริกรในบาร์ 
yoga โยคะ bathroom  ห้องน า้ 
unwind  ผ่อนคลาย breathtaking  น่าทึง่ 
utensil อปุกรณ์เคร่ืองใช้ในบ้านและในครัว busser  พนกังานเก็บโต๊ะ 
cutlery  เคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหาร มีด doorman  พนกังานเฝา้ประต ู
deluxe  ห้องพกัเกรดสงู fireplace  เตาผิง 
valet พนกังานรับรถ getaway  พกัผ่อน 
toiletries อปุกรณ์อาบนํ้า housekeeper  แม่บ้าน 
brunch  อาหารควบมือ้เช้าและเที่ยง lifestyle  รูปแบบการด าเนินชีวิต 
concierge พนกังานท่ีคอยช่วยเหลือแขก meduim  ปรุงสกุปานกลาง 
bellhop พนกังานยกกระเป๋า sunset  พระอาทติย์ตก 
appetizer  อาหารวา่ง อาหารเรียกน า้ย่อย walk-in  การเข้าพกัโดยไม่ได้จองล่วงหน้า 
babysit  บริการดแูลเดก็ wellness  การทอ่งเท่ียวเชิงสขุภาพ 
ballroom  ห้องบอลรูม ห้องเต้นร า wildlife สตัว์ป่า 
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รายการค าศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจสายการบิน 
รายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจสายการบนิย่อย ชดุท่ี 1 

ค าศัพท์ ความหมาย ค าศัพท์ ความหมาย 
accommodate จดัหาท่ีอยู่ให้ journey การเดนิทาง 
airport สนามบิน leisure หย่อนใจ เพ่ือความบนัเทงิ  
arrive มาถงึ lounge ห้องพกัผ่อน ห้องนัง่เล่น 
atmosphere บรรยากาศ luxury ความหรูหรา 
available ท่ีมีอยู่ หาได้ ใช้ประโยชน์ได้ offer เสนอ 
bay หลมุจอดอากาศยาน private ส่วนตวั 
book จอง region แถบ บริเวณ อาณาเขต 
capital เมืองหลวง relax ผ่อนคลาย 
convenience ความสะดวกสบาย request ร้องขอ 
cuisine การท าอาหาร reserve จอง 
culture วฒันธรรม serve รับใช้ บริการ 
depart ออก service การบริการ 
executive ผู้บริหาร tour การทอ่งเท่ียว 
express ดว่น เร่งดว่น transport ขนส่ง 
guest แขก travel เดนิทาง 
holiday วนัหยดุ trip การเดนิทาง 
ideal ในอดุมคติ visit เดนิทาง เย่ียมเยียน 
international นานาชาต ิระหวา่งประเทศ welcome ต้อนรับ รับรอง 
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รายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจสายการบนิย่อย ชดุท่ี 2 
ค าศัพท์ ความหมาย ค าศัพท์ ความหมาย 
allow  อนญุาต danger  อนัตราย 
bag  กระเป๋า engine  เคร่ืองยนต์ 
baggage  กระเป๋า กระเป๋าเดนิทาง first  ห้องโดยสารชัน้หนึง่ 
base  ฐานท่ีมัน่ fly  บนิ เดนิทางทางอากาศ 
board  ขึน้ยานพาหนะ flyer  นกัเดนิทางท่ีโดยสารเคร่ืองบนิ 
business  ห้องโดยสารชัน้ธุรกิจ hour  ชัว่โมง 
call  เรียกมาปฏิบตัิหน้าท่ี inform  แจ้งข้อมลู 
card  บตัร land  ลงจอด 
carrier  สายการบนิ load  ของบรรทกุ บรรทกุ บรรจ ุ
carry  กระเป๋าถือ middle  ท่ีนัง่แถวกลาง 
charge  คดิเงิน mile  ระยะทางเป็นไมล์ 
class  ชัน้โดยสาร pass  ผ่าน 
clearance  สญัญานให้ลงจอดได้ prepare  เตรียมตวั เตรียมพร้อม 
comfort  ความสบาย ความสะดวก rate  อตัราราคา 
country  ประเทศ report  รายงาน 

 
รายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจสายการบนิย่อย ชดุท่ี 3 

ค าศัพท์ ความหมาย ค าศัพท์ ความหมาย 
responsible  รับผิดชอบ advice  ค าแนะน า 
return  กลบัคืน  agent  นายหน้า ตวัแทน 
rule  กฎ alcohol  แอลกอฮอล์ สรุา 
safe  ความปลอดภยั assist  ช่วยเหลือ 
seat  ท่ีนัง่โดยสาร flight attendant  พนกังานต้อนรับบนเคร่ืองบนิ 
secure  รับประกนั ปลอดภยั ท าให้ปลอดภยั battery  แบตเตอร่ี 
sign  สญัญานเตือน bound  มุ่งไปยงั 
space  ท่ีว่าง captain  กปัตนั หวัหน้าผู้ควบคมุเคร่ืองบนิ 
special  พิเศษ cart  รถเข็น 
store  เก็บ chief  หวัหน้า 
tax  ภาษี claim  อ้างสิทธ์ิ รับคืน 
weather  สภาพอากาศ commit  ยืนยนั สญัญา 
window ท่ีนัง่แถวตดิหน้าตา่ง deck  ห้องนกับิน 
adult  ผู้ใหญ่ deliver  ส่ง 
advance  (จ่ายหรือจอง) ล่วงหน้า direct  เที่ยวบนิตรง 
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รายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจสายการบนิย่อย ชดุท่ี 4 
ค าศัพท์ ความหมาย ค าศัพท์ ความหมาย 
distance  ระยะทางไกล operate  ปฏิบตักิาร ปฏิบตังิาน 
duty  หน้าท่ี organize  จดัหรือรวบรวมให้เป็นระบบ 
economy  ห้องโดยสารชัน้ประหยดั pat  ตรวจผู้ โดยสารด้วยการตบล าตวัเบาๆ 
gate  ประต ู plane  เคร่ืองบนิ 
identify  ระบ(ุตวัตน) บง่ชี ้ pocket  ช่องใส่ของหลงัที่นัง่โดยสาร 
individual  แตล่ะคน ส่วนบุคคล port  ด้านซ้ายของเคร่ืองบนิ 
instruct  แนะน า provide  จดัหาให้ 
instrument  เคร่ืองมือ เคร่ืองดนตรี recommend  แนะน า 
item  สิ่งของ refuse  ปฏิเสธ 
length  ความยาว ระยะทาง ระยะเวลา remain  (นัง่)อยู่กบัท่ี 
log  บนัทกึ require  ต้องการ 
loss  การสญูหาย respect  เคารพ 
mask  หน้ากาก(อ๊อกซเิจน) row  แถวท่ีนัง่ 
medical  ทางการแพทย์ schedule  ตารางเวลาการบนิ 
minor  ผู้ โดยสารที่อายตุ ่ากวา่ 12 ปี seal  ปิดผนกึ 

 
รายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจสายการบนิย่อย ชดุท่ี 5 

ค าศัพท์ ความหมาย ค าศัพท์ ความหมาย 
senior  พนกังานต้อนรับบนเคร่ืองบนิอาวโุส climate  สภาพอากาศ 
spare  ส ารอง code  รหสั 
ticket  ตัว๋โดยสาร companion  เพ่ือนร่วมเดนิทาง 
tower  หอคอย compensate  ชดเชย 
traffic  จราจร consent  ยินยอม 
transfer  เที่ยวบนิท่ีแวะพกัและเปล่ียนล า consult  ปรึกษา 
tray ถาดพบัเก็บได้หลงัท่ีนัง่ผู้ โดยสาร corporate  ท่ีร่วมกนั ท่ีเกียวกบัองค์กร 
accompany  ร่วมเดนิทาง crew  ลกูเรือ 
aircraft  เคร่ืองบนิ cruise  เคร่ืองบนิท่ีบนิในลกัษณะคงท่ี 
airline  สายการบนิ currency  สกลุเงิน 
annual  รายปี ประจ าปี custom  ศลุกากร 
approve  อนมุตั ิ delay  ความล่าช้าของตารางบิน 
assign  ก าหนดหรือระบ ุ(ท่ีนัง่) device  เคร่ืองมือ 
capacity  ความจ ุความสามารถท่ีจะรองรับได้ disabled  ผู้ โดยสารที่บกพร่องทางร่างกาย 
charter  เที่ยวบนิเช่าเหมาล า domestic  เที่ยวบนิภายในประเทศ 
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รายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจสายการบนิย่อย ชดุท่ี 6 
ค าศัพท์ ความหมาย ค าศัพท์ ความหมาย 
electronic เก่ียวกบัอิเล็กทรอนิกส์ route  เส้นทางการบิน 
emergency  ฉกุเฉิน specify  ระบ ุ
excessive  กระเป๋าเกินน า้หนกัท่ีก าหนด update  ให้ข้อมลูที่เป็นปัจจุบนั 
facilitate  อ านวยความสะดวก weigh  น า้หนกั 
infant  ผู้ โดยสารทารก zone พืน้ท่ี เขตเวลา 
jet  เคร่ืองบนิไอพ่น cabin  ห้องโดยสาร 
liquid  ของเหลว cargo  สินค้า 
numerous  จ านวนมาก carriage  การขนส่ง 
passenger  ผู้ โดยสาร comply  ปฏิบตัติาม 
permit  อนญุาต destination  จดุหมายของเท่ียวบนิ 
pilot  นกับิน duration  ระยะเวลา 
proceed  ด าเนินการ เดนิไปข้างหน้า escort  ร่วมเดนิทาง 
prohibit  ห้าม evacuate  อพยพ 
republic  สาธารณรัฐ exit  ทางออก 
restrict  จ ากดั fare  คา่โดยสาร 

 
รายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจสายการบนิย่อย ชดุท่ี 7 

ค าศัพท์ ความหมาย ค าศัพท์ ความหมาย 
fleet  กลุ่มเคร่ืองบนิ compartment  ช่องเก็บของเหนือศรีษะ 
haul  ระยะเวลาท่ีใช้ในการบิน complimentary  ของก านลั ของชดเชยความเสียหาย 
immigrate  เข้าเมือง อพยพ ย้ายถ่ินฐาน congestion  ความแออดั หนาแน่นของจราจา 
overhead  เหนือศรีษะ disarm  ปลดล๊อค 
premium  มีคณุภาพสงู fasten  รัด(เข็มขดั) 
strap  รัด(เข็มขดั) notify  แจ้งให้ทราบ 
tag  แถบปา้ยบอกข้อมลู passport  หนงัสือเดนิทาง 
terminal  อาคารผู้ โดยสารสนามบนิ ramp  บนัไดข้างเคร่ืองบิน บริการในลานจอด 

upgrade เปล่ียนท่ีนัง่ไปอยู่ในชัน้ท่ีดีกว่า runway  พืน้ท่ีส าหรับการขึน้-ลงเคร่ืองบนิ 
airways  สายการบนิ transit  เที่ยวบนิท่ีแวะพกัและขึน้ล าเดมิตอ่ 
aisle  ท่ีนัง่แถวตดิทางเดนิ turbulent  สภาพอากาศ (แปรปรวน) 
altitude  ความสงู vent  ช่องลมปรับอากาศเหนือศรีษะ 
automate  อตัโนมตั ิการให้เคร่ืองบนิอตัโนมตัิ visa วีซา 
aviation  การบนิ cockpit  ห้องนกับิน 
brace  ค า้ ยดึให้มัน่ hub  ศนูย์กลาง 
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รายการค าศพัท์ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจสายการบนิย่อย ชดุท่ี 8 
ค าศัพท์ ความหมาย ค าศัพท์ ความหมาย 
luggage  กระเป๋าเดนิทาง copilot  นกับินท่ีสอง นกับินร่วม 
portable  เคล่ือนท่ีได้ headset  ชดุหฟัูง 
refund ชดใช้ คืนเงิน inflight  บนเที่ยวบิน 
galley ห้องครัวบนเคร่ืองบนิ jumpseat  ท่ีนัง่พนกังานต้อนรับบนเคร่ืองบนิ 
aft  ส่วนหลงัของเคร่ืองบนิ landside  เขตนอกการบิน 
itinerary  ก าหดการเดินทาง layover  การจอดแวะพกัระหว่างการเดินทาง 
lavatory  ห้องน า้บนเคร่ืองบนิ legroom  ท่ีวางขา 
recline ปรับเอนเบาะที่นัง่ไปด้านหลงั onboard  ขึน้เคร่ืองบนิ 
disembark ลงจากเคร่ืองบนิ pregnant  การตัง้ครรภ์ ผู้ โดยสารมีครรภ์ 
decompress ความดนัอากาศในเคร่ืองบนิลดลง seatback  เบาะพิง 
purser หวัหน้าพนกังานต้อนรับบนเคร่ืองบิน seatbelt  เข็มขดันิรภยั 
deplane ลงจากเคร่ืองบนิ takeoff  ขึน้บนิ 
airbus  ย่ีห้อเคร่ืองบนิโดยสาร taxiway  ทางขบั ถนนในสนามบนิ 
airside  เขตการบนิ wheelchair รถเข็นส าหรับผู้พิการ 
armrest ท่ีวางแขน   
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คะแนนแบบทดสอบก่อนและหลังการใช้บทเรียนค าศัพท์ออนไลน์ กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว 

ผู้เข้าร่วมการทดลอง คะแนนแบบทดสอบ 
เพิ่มขึน้ 

ก่อนเรียน หลังเรียน 
ล าดบัท่ี 1 33 45 12 
ล าดบัท่ี 2 35 51 16 
ล าดบัท่ี 3 28 48 20 
ล าดบัท่ี 4** 36 45 9 
ล าดบัท่ี 5 26 46 20 
ล าดบัท่ี 6 29 53 24 
ล าดบัท่ี 7 24 51 27 
ล าดบัท่ี 8 26 55 29 
ล าดบัท่ี 9 33 50 17 
ล าดบัท่ี 10 31 51 20 
ล าดบัท่ี 11 30 52 22 
ล าดบัท่ี 12 25 54 29 
ล าดบัท่ี 13 30 46 16 
ล าดบัท่ี 14 29 44 15 
ล าดบัท่ี 15 19 51 32 
ล าดบัท่ี 16 17 43 26 
ล าดบัท่ี 17 23 46 23 
ล าดบัท่ี 18 19 46 27 
ล าดบัท่ี 19  26 47 21 
ล าดบัท่ี 20 21 53 32 
ล าดบัท่ี 21 17 44 27 
ล าดบัท่ี 22 15 50 35 
ล าดบัท่ี 23 14 44 30 
ล าดบัท่ี 24 19 52 33 
ล าดบัท่ี 25 18 49 31 
ล าดบัท่ี 26 12 53 41 
ล าดบัท่ี 27 18 55 37 
ล าดบัท่ี 28* 9 53 44 
ล าดบัท่ี 29 14 53 39 
ล าดบัท่ี 30 19 55 36 

*คะแนนเพิ่มขึน้สงูสดุ **คะแนนเพิ่มขึน้ต ่าสดุ 
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คะแนนแบบทดสอบก่อนและหลังการใช้บทเรียนค าศัพท์ออนไลน์ กลุ่มธุรกิจโรงแรม 

ผู้เข้าร่วมการทดลอง คะแนนแบบทดสอบ 
เพิ่มขึน้ 

ก่อนเรียน หลังเรียน 
ล าดบัท่ี 31** 29 34 5 
ล าดบัท่ี 32 26 41 15 
ล าดบัท่ี 33 21 41 20 
ล าดบัท่ี 34 25 58 33 
ล าดบัท่ี 35 13 35 22 
ล าดบัท่ี 36 20 41 21 
ล าดบัท่ี 37 27 39 12 
ล าดบัท่ี 38 17 33 16 
ล าดบัท่ี 39 14 32 18 
ล าดบัท่ี 40 23 32 9 
ล าดบัท่ี 41 13 37 24 
ล าดบัท่ี 42* 10 56 46 
ล าดบัท่ี 43 19 43 24 
ล าดบัท่ี 44 18 34 16 
ล าดบัท่ี 45 26 33 7 
ล าดบัท่ี 46 16 41 25 
ล าดบัท่ี 47 15 36 21 
ล าดบัท่ี 48 14 39 25 
ล าดบัท่ี 49 25 36 11 
ล าดบัท่ี 50 13 34 21 
ล าดบัท่ี 51 24 47 23 
ล าดบัท่ี 52 22 47 25 
ล าดบัท่ี 53 18 41 23 
ล าดบัท่ี 54 16 38 22 
ล าดบัท่ี 55 18 49 31 
ล าดบัท่ี 56 18 34 16 
ล าดบัท่ี 57 13 34 21 
ล าดบัท่ี 58 14 35 21 
ล าดบัท่ี 59 17 33 16 
ล าดบัท่ี 60 19 35 16 

*คะแนนเพิ่มขึน้สงูสดุ **คะแนนเพิ่มขึน้ต ่าสดุ 
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คะแนนแบบทดสอบก่อนและหลังการใช้บทเรียนค าศัพท์ออนไลน์ กลุ่มธุรกิจสายการบิน 

ผู้เข้าร่วมการทดลอง คะแนนแบบทดสอบ 
เพิ่มขึน้ 

ก่อนเรียน หลังเรียน 
ล าดบัท่ี 61 28 55 27 
ล าดบัท่ี 62 24 53 29 
ล าดบัท่ี 63  22 53 31 
ล าดบัท่ี 64 19 50 31 
ล าดบัท่ี 65 19 51 32 
ล าดบัท่ี 66 23 48 25 
ล าดบัท่ี 67** 24 46 22 
ล าดบัท่ี 68 22 47 25 
ล าดบัท่ี 69 28 53 25 
ล าดบัท่ี 70 21 53 32 
ล าดบัท่ี 71 21 45 24 
ล าดบัท่ี 72 18 50 32 
ล าดบัท่ี 73 25 53 28 
ล าดบัท่ี 74 20 50 30 
ล าดบัท่ี 75 25 51 26 
ล าดบัท่ี 76 24 48 24 
ล าดบัท่ี 77 9 46 37 
ล าดบัท่ี 78 24 53 29 
ล าดบัท่ี 79 16 46 30 
ล าดบัท่ี 80 14 50 36 
ล าดบัท่ี 81* 16 57 41 
ล าดบัท่ี 82 13 51 38 
ล าดบัท่ี 83 16 51 35 
ล าดบัท่ี 84 11 47 36 
ล าดบัท่ี 85 14 47 33 
ล าดบัท่ี 86 12 47 35 
ล าดบัท่ี 87 13 46 33 
ล าดบัท่ี 88 16 45 29 
ล าดบัท่ี 89 13 47 34 
ล าดบัท่ี 90 16 45 29 

*คะแนนเพิ่มขึน้สงูสดุ **คะแนนเพิ่มขึน้ต ่าสดุ 
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