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บทคัดยอ 
 
 การวิจยัคร้ังนีม้ีวัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบความรูคําศัพท และความเขาใจในการอาน
ภาษาอังกฤษของผูเรียนกอน และหลังการสอนภาษาทีเ่นนคําศัพท กลุมเปาหมายทีใ่ชในการวจิัย
คร้ังนี้คือ นักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 4 จํานวน 39 คน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษอาน 
เขียน ตอ 41101 ในภาคเรยีนที่ 1 ปการศกึษา 2549 โรงเรียนหางดงรฐัราษฎรอุปถัมภ            
อําเภอหางดง จังหวดัเชยีงใหม กอนการสอนผูเรียนไดรับการทดสอบวัดความรูคําศัพท และ    
ความเขาใจในการอาน จากนัน้ผูวิจยัจึงทดลองสอนโดยใชการสอนภาษาที่เนนคําศัพท เปนเวลา 21 
คาบเรียน และเมื่อผูวิจัยไดดาํเนินการสอนจนครบ ผูเรียนก็ไดรับ   การทดสอบ ความรูคําศัพท   
และความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ ซ่ึงเปนแบบทดสอบ  ชุดเดิม แลวนําคะแนนที่ไดไปทํา  
การวิเคราะหโดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
ผลการวิจัยพบวา 
 1.  ผูเรียนมีคะแนนความรูคําศัพทภาษาองักฤษสูงกวากอนไดรับการสอนโดยใช การสอน
ภาษาที่เนนคําศัพท 
 2.  ผูเรียนมีคะแนนความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษสูงกวากอนไดรับการสอนโดยใช
การสอนภาษาที่เนนคําศัพท 
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ABSTRACT 
 
   
 The purposes of this research were to compare the English vocabulary 
knowledge and reading comprehension of the students both before and after they were 
taught through the use of lexically based language teaching. The target group was 39 
Mattayom Suksa 4 students who enrolled in an English reading and writing course 
(English 41101) in the first semester of the academic year 2006 at Hangdong Ratrath 
Uppathum School, Hang Dong District, Chiang Mai Province. The target had taken 
English vocabulary knowledge test and reading comprehension test before they were 
taught through the use of lexically based language teaching for 21 periods. Then the 
tests were given to the target group again after they had finished 21 periods. The data 
were analyzed by using percentage, mean and standard deviation. 
 
The findings of the research were as follows: 
 
 1.  The students taught through the use of lexically based language teaching 
had higher English vocabulary knowledge scores than those of the pretest. 
 2. The students taught through the use of lexically based language teaching 
had higher reading comprehension scores than those of the pretest. 
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