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บทคดัย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจค าศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6  เพื่อรวบรวมค าศพัทภ์าษาองักฤษท่ีใชใ้นการสอบ O-NET วชิาภาษาองักฤษ ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2557-2559  โดยจดัหมวดของค าศพัทภ์าษาองักฤษโดยเรียงหมวดตามล าดบัอกัษรจาก A-
Z  และระบุชนิดของค าศพัทภ์าษาองักฤษ (Parts of Speech) 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ค าศพัทภ์าษาองักฤษท่ีรวบรวมจาก O-NET วชิา
ภาษาองักฤษประจ าปีการศึกษา 2557-2559 ของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) 
จ านวน 3 ฉบบั  การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ รวบรวมขอ้มูลจากการวเิคราะห์เอกสาร และ
ใชส้ถิติค่าความถ่ีและร้อยละในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 ผลการวจิยัพบวา่ 1) เน้ือหาของขอ้สอบ O-NET วชิาภาษาองักฤษของชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

6  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2559 มีค  าศพัทท่ี์อยูใ่นหมวดอกัษร S มากท่ีสุด และอยูใ่นหมวดอกัษร Z 

นอ้ยท่ีสุด และไม่มีค  าศพัทท่ี์อยูใ่นหมวดอกัษร X เลย      2) เน้ือหาของขอ้สอบ O-NET วชิา

ภาษาองักฤษของชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2559 มีค าศพัทท่ี์เป็นค านาม (noun) 

มากท่ีสุด และค าอุทาน (interjection) นอ้ยท่ีสุด 

ABSTRACT 
 This research aims to survey English vocabularies of Primary 6 students to collect 
English vocabularies used in the O-NET Test (Ordinary National Education Test). The English 
vocabularies were classified in alphabetical order from A-Z and specified the types of English 
words (Parts of Speech) 
 The samples in this study were vocabularies collected from O-NET Test (Ordinary 
National Education Test) from the academic year 2014-2016. The statistics used in this survey 
research to analyze the data were frequency, and percentage. 
 The research results revealed that: 
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 1. There were total 25 groups of vocabularies. Taking vocabularies of each group for 
each academic year into consideration, it found that most of vocabularies of Primary 6 students 
were in group S, but the least of them were in group Z. 
 2. For their parts of speech, it was found that most of Primary 6 students’ vocabularies 
were noun, while the least of them were interjection. 

Key Words: 
 การส ารวจค าศพัทภ์าษาองักฤษ 
---------------------------------------------------- 
 *บทความน้ีเรียบเรียงจากสารนิพนธ์เร่ือง การส ารวจค าศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 **นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการสอนภาษาองักฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
รามค าแหง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



176 

บทน า 
 ถึงแมว้า่ประเทศไทยจะมีการสอนภาษาองักฤษมานานและนกัเรียนแต่ละคนใชเ้วลาเรียน
ภาษาองักฤษเป็นเวลาหลายปี ตั้งแต่ระดบัปฐมวยัจนกระทัง่ถึงระดบัมหาวทิยาลยั แต่ยงัคงประสบ
ปัญหาวา่ คนไทยส่วนใหญ่ยงัไม่สามารถส่ือสารไดดี้ตามท่ีควรจะเป็น ในการเรียนภาษานั้นพื้นฐาน
การเรียนในระดบัประถมศึกษาถือวา่มีส่วนส าคญัอยา่งยิง่ เพราะเป็นการปูพื้นฐานทางดา้นภาษา ถา้
หากพื้นฐานทางดา้นภาษาดีพอก็จะมีส่วนท าใหก้ารเรียนในระดบัท่ีสูงข้ึนน่าจะเป็นไปไดดี้ข้ึน อีก
ทั้งในปัจจุบนัในการประกอบอาชีพและการใชชี้วติประจ าวนั จ  าเป็นจะตอ้งใชภ้าษาองักฤษในการ
ส่ือสารมากข้ึน โดยเฉพาะในการแสวงหาความรู้โดยใชเ้ทคโนโลยใีหม่ทั้งจากโทรศพัทมื์อถือ และ
คอมพิวเตอร์ ภาษาองักฤษจึงเป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงท่ีใชใ้นการแสวงหาความรู้รวมทั้งการประกอบ
อาชีพ 
 ภาษาองักฤษเป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา ต่างประเทศท่ี
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดไวใ้หส้ถานศึกษาจดัใหผู้เ้รียนทุกคนตลอดหลกัสูตร เม่ือได้
เรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานครบตามหลกัสูตรก าหนดแลว้ผูเ้รียนตอ้งมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามท่ีหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดโดยสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(สทศ.)  มีหนา้ท่ีในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัชาติ (National Test) ใหไ้ดคุ้ณภาพและ
มาตรฐานเท่าเทียมกบัต่างประเทศ   
 การประเมินผลการศึกษาระดบัชาติท่ีจดัสอบโดยสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(สทศ.)  คือ O-NET (Ordinary National Education Test)  เป็นแบบทดสอบท่ีใชว้ดัผลการจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มธัยมศึกษาปีท่ี 3 และมธัยมศึกษาปีท่ี 6  
โดยแบบทดสอบครอบคลุมทั้ง 4 สาระการเรียนรู้ คือ 1) ภาษาเพื่อการส่ือสาร เป็นการใช้
ภาษาต่างประเทศในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน  แลกเปล่ียนขอ้มูล  ข่าวสาร  แสดงความรู้สึกและความ
คิดเห็น  ตีความ  น าเสนอขอ้มูล  ความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเร่ืองต่าง ๆ  และสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลอยา่งเหมาะสม 2) ภาษาและวฒันธรรม  การใชภ้าษาต่างประเทศตาม
วฒันธรรมของเจา้ของภาษาความสัมพนัธ์  ความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งภาษากบั
วฒันธรรมของเจา้ของภาษา  ภาษาและวฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัวฒันธรรมไทย  และน าไปใช้
อยา่งเหมาะสม  3) ภาษากบัความสัมพนัธ์กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน การใชภ้าษาต่างประเทศใน
การเช่ือมโยงความรู้กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน เป็นพื้นฐานในการพฒันา แสวงหาความรู้ และเปิด
โลกทศัน์ของตน และ 4) ภาษากบัความสัมพนัธ์กบัชุมชนและโลก  การใชภ้าษาต่างประเทศใน
สถานการณ์ต่าง ๆ  ทั้งในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน ชุมชน และสังคมโลก  เป็นเคร่ืองมือพื้นฐาน
ในการศึกษาต่อ  ประกอบอาชีพ   และแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัสังคมโลก     



177 

 ในการส่ือสารหรือการแสวงหาความรู้ต่าง ๆ ดว้ยภาษาองักฤษนั้น ค าศพัท ์มีความส าคญั
เป็นอยา่งมากท่ีจะช่วยในการส่ือสารใหเ้กิดความเขา้ใจ ถา้เราไม่รู้ค  าศพัทอ์าจท าใหเ้ราไม่สามารถ
เขา้ใจเน้ือหา ดงัท่ี สุวนยั สกาวรัตน์ (2541: ค  าน า) กล่าววา่ ไม่มีทางเป็นไปไดท่ี้ผูรู้้ค  าศพัทจ์  านวน
ไม่มากจะเก่งภาษาองักฤษ  กุณทีรา  กวกั   ไพฑูรย ์      คุโนลด ์(2545: ค  าน า) กล่าววา่ การท่ีจะ
ศึกษาและใชภ้าษาองักฤษไดค้ล่องนั้นส่ิงส าคญั คือ ค าศพัท ์เพราะถา้เราไม่รู้จกัค าศพัทก์็จะท าใหเ้รา
ไม่เขา้ใจเน้ือหา ซ่ึงส่งผลต่อการส่ือสารท าใหเ้กิดความผดิพลาดได ้ 
 ผูว้จิยัจึงท าการส ารวจค าศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีใชใ้นการ
สอบ O-NET วชิาภาษาองักฤษ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2559  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อรวบรวม
ค าศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีใชใ้นการสอบ O-NET วชิาภาษาองักฤษ 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2559  โดยจดัหมวดค าศพัทเ์รียงตามตวัอกัษร ระบุชนิดของค าของค าและ
ความหมาย  เพื่อเป็นแนวทางในการการเพิ่มพูนคลงัค าศพัท ์ใหแ้ก่นกัเรียนเพื่อน าไปใชใ้นการสอบ 
O-NET ใหไ้ดผ้ลคะแนนการทดสอบสูงข้ึน และสามารถน าไปใชใ้นการศึกษาต่อในอนาคต 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

 เพื่อรวบรวมค าศพัทภ์าษาองักฤษท่ีใชใ้นการสอบ O-NET วชิาภาษา องักฤษ ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2557-2559 

ขอบเขตการวจิัย  

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   

 ประชากร คือ ค าศพัทภ์าษาองักฤษในขอ้สอบ O-NET วชิาภาษาองักฤษ ชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 6 ของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) 

 กลุ่มตวัอยา่ง คือ ค าศพัทภ์าษาองักฤษในขอ้สอบ O-NET วชิาภาษาองักฤษประจ าปี
การศึกษา 2557-2559 ของสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จ  านวน 3 ฉบบั 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ไดค้  าศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียนท่ีใชใ้นการสอบ O-NET วชิาภาษาองักฤษ มาใชใ้น
การสอน 
 2.  เพื่อเพิ่มคะแนนการสอบ O-NET วชิาภาษาองักฤษใหสู้งข้ึน 

การทบทวนวรรณกรรม 
 ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส ารวจค าศพัทภ์าษาองักฤษของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
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 ความหมายของค าศัพท์ พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 
(พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 2530: 853) ไดใ้หค้วามหมายของค าศพัทไ์วว้า่ ค าศพัท ์
หมายถึง กลุ่มเสียง เสียงพูด หรือลายลกัษณ์อกัษรท่ีเขียนหรือพิมพข้ึ์น เพื่อแสดงความคิดเป็นค า
หรือค ายากท่ีตอ้งแปล และศิธร แสงธนู และ คิด พงษท์ตั (2541: 35) ไดใ้หค้วามหมายของค าศพัท์
ไวว้า่ ค  าศพัท ์หมายถึง กลุ่มเสียงกลุ่มหน่ึงซ่ึงมีทั้งความหมายใหรู้้วา่เป็นคน ส่ิงของ อาการหรือ
ลกัษณะอาการอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

 ความส าคัญของค าศัพท์ กาเดสซ่ี (Ghadessy. 1998: 24) กล่าววา่ ค าศพัทมี์
ความส าคญัยิง่กวา่โครงสร้างทางไวยากรณ์ เพราะค าศพัทเ์ป็นพื้นฐานของการเรียนภาษา หาก
ผูเ้รียนมีความรู้เก่ียวกบัค าศพัท ์จะสามารถน าค าศพัทม์าสร้างเป็นหน่วยท่ีใหญ่ข้ึน เช่น วลี ประโยค 
เรียงความ แต่หากไม่เขา้ใจค าศพัท ์ก็ไม่สามารถเขา้ใจหน่วยทางภาษาท่ีใหญ่กวา่ไดเ้ลย  ดงันั้นใน
บรรดาองคป์ระกอบทั้งหลายของภาษา “ค า” เป็นส่ิงท่ีเรารู้จกัมากท่ีสุด ภาษาก็คือการน าค ามา
รวมกนั (A language is a collection of words.) นัน่เอง  
พิตรวลัย ์ โกวทิวที (2540: 17) กล่าววา่ ค าศพัทมี์ความส าคญัและเป็นพื้นฐานในการท่ีจะน าไปใช้
ประโยชน์ในการส่ือสารทางภาษาทุก ๆ ดา้นโดยเฉพาะการสอนภาษาเพื่อส่ือความหมาย  

ประเภทหรือชนิดของค าศัพท์ภาษาองักฤษ อคัรพนท ์   เน้ือไมห้อม (2549: 21) ไดแ้บ่งค า
ในภาษาองักฤษแบ่งออกเป็น 8 ชนิดของค าตามส่วนของค าพูด (ชนิดของค า) หรือหนา้ท่ี (function) 
ของค าในประโยค คือ ค านาม (Noun) ค าสรรพนาม (Pronoun) ค ากริยา (Verb) ค าคุณศพัท ์
(Adjective) ค ากริยาวเิศษณ์ (Adverb) ค าบุพบท (Preposition) ค าสันธาน (Conjunction) และ ค า
อุทาน (Interjection) 

องค์ประกอบของค าศัพท์ ชมิท (Schmitt. 2000: 35) กล่าวถึงองคป์ระกอบหลกัท่ีส าคญัของ
ค าศพัทภ์าษาองักฤษไว ้ดงัน้ี  

1. รูปค า (Form) คือ รูปร่างหรือการสะกดตวัของค านั้น ๆ แบ่งออกไดเ้ป็น  
1.1 รูปค าในการเขียน (Written Form หรือ Orthographical)  
1.2 รูปค าในการพูด (Spoken Form หรือ Phonological)  

2. ความหมาย (Meaning) คือ ความหมายของค าศพัทน์ั้น ๆ ซ่ึงจะเกิดจากความสัมพนัธ์
ระหวา่งค าศพัทน์ั้นกบัส่ิงท่ีอา้งถึงหรือส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย  
 วงค าศัพท์ของนักเรียน กรมวชิาการ (2545: 3-5) กล่าววา่นกัเรียนเม่ือจบช่วงชั้นท่ี 2 (จบ
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6) ควรมีทกัษะในการใชภ้าษาต่างประเทศ เนน้การฟัง-พูด-อ่าน ตามหวัเร่ือง
เก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร เคร่ืองด่ืม ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล เวลา
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วา่งและนนัทนาการ สุขภาพและสวสัดิการ การซ้ือขาย ลมฟ้าอากาศ ภายในวงค าศพัทป์ระมาณ 
1,050-1,200 ค า (ค าศพัทท่ี์เป็นรูปธรรมและนามธรรม) 
 หลกัการเลือกค าศัพท์เพ่ือน ามาสอน แมค็วอร์เทอร์ ( McWhorter. 1990: 52) กล่าววา่ ใน
การเลือกค าศพัท ์ผูส้อนควรเลือกค าศพัทท่ี์มีประโยชน์และใชม้ากกบัตวัผูเ้รียน แต่ก็ข้ึนอยูก่บั
องคป์ระกอบท่ีต่างกนัไป ส่ิงท่ีส าคญัท่ีตอ้งพิจารณา คือ ตอ้งเป็นค าศพัทท่ี์สอดคลอ้งกบัเป้าหมายใน
การเรียนหรือแผนงานท่ีสามารถน าไปใช ้หรือมีส่วนเก่ียวขอ้งมากท่ีสุด  
 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง Phuwitch Ngiwline (2015, 282-297)ไดท้  าการวจิยัเร่ืองวงค าศพัทพ์ื้นฐาน
ภาษาองักฤษส าหรับนกัเรียนไทย ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3  มีวตัถุประสงคเ์พื่อสืบคน้จ านวนวง
ค าศพัทพ์ื้นฐานภาษาองักฤษท่ีมีความถ่ีสูงสุดในหนงัสือภาษาองักฤษและเปรียบเทียบวงค าศพัท์
พื้นฐานท่ีมีความถ่ีสูงสุดในหนงัสือเรียนภาษาองักฤษกบัวงค าศพัทพ์ื้นฐาน 2,000 ค าแรกในบญัชี
ค าศพัทพ์ื้นฐานทัว่ไปของ จี เอส แอล และบญัชีค าศพัทท์างวชิาการ 570 ค า ของ เอ ดบัเบิ้ลย ูแอล  
ผลการวจิยัพบวา่ จ  านวนวงค าศพัทพ์ื้นฐานภาษาองักฤษในหนงัสือภาษาองักฤษท่ีมีความถ่ีสูงสุด มี
จ านวนทั้งส้ิน 1,559 ค า และเปรียบเทียบวงค าศพัทพ์ื้นฐานท่ีมีความถ่ีสูงสุดในหนงัสือเรียน
ภาษาองักฤษกบัวงค าศพัทพ์ื้นฐาน2,000 ค าแรกในบญัชีค าศพัทพ์ื้นฐานทัว่ไปของ จี เอส แอล 
พบวา่ มีจ  านวนนอ้ยกวา่ 441 ค า คิดเป็นร้อยละ 22.05 เปอร์เซ็นต ์และเปรียบเทียบกบับญัชีค าศพัท์
ทางวชิาการ 570 ค า ของ เอ ดบัเบิ้ลย ูแอล พบวา่ มีจ านวน 237 ค า ซ่ึงนอ้ยกวา่ 333ค า คิดเป็นร้อยละ 
58.42 เปอร์เซ็นต ์

วธิีด าเนินการวจิัย 

 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ 

 วธีิการเกบ็ข้อมูล 
 1. ส ารวจค าศพัทภ์าษาองักฤษจากขอ้สอบ O-NET วชิาภาษาองักฤษ ชั้นประถม ศึกษาปีท่ี 6 

และจดัเรียงตามล าดบัตวัอกัษร A-Z  รวมทั้งใหค้วามหมายเป็นภาษาไทย โดยมีหลกัเกณฑใ์นการ

เลือกค าศพัทด์งัน้ี  1)  เลือกค าศพัทท่ี์ปรากฏอยูใ่นขอ้สอบซ่ึงมีความหมายคลา้ยกนั แต่ท าหนา้ท่ี

ต่างกนั เช่น manage (ค ากริยา)  กบั manager (ค  านาม) ทั้งสองค าน้ีมีความหมายคลา้ยคลึงกนั  2)  

ค  าศพัทภ์าษาองักฤษท่ีเป็นค ากริยา (Verb) จะน ามาลงในแบบส ารวจในรูปของค ากริยาช่องท่ี 1 

เท่านั้น  เช่น take-took-taken น ามาลงในแบบส ารวจในรูปของ take เท่านั้น และไม่มีการเติม s หรือ 

es  
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 2. ชนิดของค าของค า (ชนิดของค า) จะระบุตามหนา้ท่ีท่ีปรากฏในขอ้สอบ O-NET วชิา

ภาษาองักฤษ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

 3. หมวดค าศพัท ์จดัแยกหมวดโดยการเรียงตามล าดบัอกัษร A-Z 

 4. ระบุความหมายของค าศพัท ์ ระบุตามความหมายท่ีปรากฏในขอ้สอบ O-NET วชิา

ภาษาองักฤษ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ผลการวจัิย 
 การวจิยัเร่ือง การส ารวจค าศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สามารถ
สรุปผลได ้ดงัน้ี 
 1. หมวดของค าศพัทภ์าษาองักฤษจากขอ้สอบ O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6       ปี
การศึกษา 2557-2559  หมวด S มีค าศพัทม์ากท่ีสุด หมวด Q มีค  าศพัทน์อ้ย และไม่มีค  าศพัทอ์ยูใ่น
หมวด X เลย   
 2. ชนิดของค าศพัทภ์าษาองักฤษ จากขอ้สอบ O-NET ของชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6       ปี
การศึกษา 2557-2559  ชนิดของค าศพัทท่ี์เป็นค านาม (noun) มีจ านวนมากท่ีสุด คือ และชนิดของ
ค าศพัทท่ี์เป็นค าอุทาน (interjection) มีค าศพัทน์อ้ยท่ีสุด  

อภิปรายผลการวจิัย 
 จากผลการวจิยัเร่ือง การส ารวจค าศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

สามารถน ามาอภิปรายได ้ดงัน้ี 

 1. หมวดของค าศพัทภ์าษาองักฤษ 
 จากผลการวจิยัขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ เน้ือหาของขอ้สอบ O-NET วชิาภาษาองักฤษของชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2559 มีค  าศพัทท่ี์อยูใ่นหมวดอกัษร S มากท่ีสุด และอยู่
ในหมวดอกัษร Z นอ้ยท่ีสุด และไม่มีค  าศพัทท่ี์อยูใ่นหมวดอกัษร X เลย ดงันั้น ถา้จะเรียนหรือสอน
ค าศพัทภ์าษาองักฤษก็น่าจะใหค้วามส าคญัค าศพัทท่ี์ข้ึนตน้ดว้ยอกัษร S มากท่ีสุด ส่วนอกัษร Z และ 
X ก็น่าจะใหค้วามส าคญัเป็นล าดบัทา้ย ๆ 
 2. ชนิดของค าศพัทภ์าษาองักฤษ 
 จากผลการวจิยัขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ เน้ือหาของขอ้สอบ O-NET วชิาภาษาองักฤษของชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2559 มีค าศพัทท่ี์เป็นค านาม (noun) มากท่ีสุด และค า
อุทาน (interjection) นอ้ยท่ีสุด ดงันั้น ถา้จะเรียนหรือสอนหรือสอบเร่ืองค าศพัทภ์าษาองักฤษก็ควร
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จะใหค้วามส าคญัเร่ืองของค านาม (noun) ก่อน และตามดว้ยส่วนของค าศพัทอ่ื์น ๆ โดยตามทา้ยดว้ย
ค าอุทาน (interjection) 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรศึกษาค าศพัทภ์าษาองักฤษความถ่ีของค าศพัทท่ี์พบในขอ้สอบ O-NET วชิา
ภาษาองักฤษ ทุกช่วงชั้น 
 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบค าศพัทภ์าษาองักฤษในขอ้สอบ O-NET วชิาภาษา องักฤษ แต่ละ
ช่วงชั้น 

ค าขอบคุณ 
 ผูว้จิยัขอขอบคุณ รศ.ระววิรรณ  ศรีคร้ามครัน, ผูอ้  านวยการและคณะครู โรงเรียนสาธิต
มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี สมุทรปราการ และเพื่อน ๆ ทุกคน ท่ีเรียนหลกัสูตรศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต  สาขาการสอนภาษาองักฤษ โครงการพิเศษ รุ่นท่ี 3 ท่ีใหค้  าปรึกษา ค าแนะน า และให้
ความช่วยเหลือผูว้ิจยัดว้ยดี ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอยา่งยิง่ 

 
         สุมณี  เผอืกผอ่ง 
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