
 1 

รายงานวจิยัในช้ันเรียน 
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ช่ือเร่ือง   ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อแบบฝึกหัดเพื่อพฒันาการจ าค าศพัท์ด้วยวิธีสอนแบบแปลและ       
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 ในการเรียนภาษาองักฤษเร่ืองของค าศพัท์เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจภาษาองักฤษไดดี้
ยิง่ข้ึน  ดงันั้นผูส้อนภาษาองักฤษจึงจ าเป็นตอ้งให้ความส าคญักบัการสอนค าศพัทไ์ม่น้อยกวา่การสอนในทกัษะ
ด้านอ่ืนๆ  วิธีสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษแบบหน่ึงท่ีนิยมน ามาใช้  ได้แก่  วิธีสอนแบบแปลและไวยากรณ์  
(Grammar  Translation  Method)  ซ่ึงเป็นวิธีสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการแปลมาสู่ภาษาแม่  (Mother  
Tongue)  ของผูเ้รียนจนเป็นท่ีเขา้ใจ  อยา่งไรก็ตามปัญหาส่วนใหญ่ของผูเ้รียนค าศพัทภ์าษาองักฤษ  คือ  ผูเ้รียน
มกัจ าค าศพัท์ไม่ได ้ หรือใช้ค  าศพัท์ในบริบทท่ีไม่ถูกตอ้ง  ซ่ึงอาจเกิดจากความไม่เข้าใจในความหมายของ
ค าศพัท ์ และขาดความเอาใจใส่ในการท าแบบฝึกหดัเพื่อพฒันาการจ าค าศพัท ์  
  จากการสอนรายวิชา  135-301  ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหว่างประเทศ  (English  for  International  
Business)  ในภาคการศึกษาท่ีผ่านมา  ผูว้ิจยัไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบันกัศึกษาเก่ียวกบัการเรียน
ค าศพัท์ภาษาองักฤษในรายวิชาดงักล่าว  ซ่ึงส่วนมากจะเป็นค าศพัท์เฉพาะท่ีใช้ในทางธุรกิจระหว่างประเทศ  
นกัศึกษาเสนอความคิดเห็นวา่  นอกจากหนงัสือเรียนและแบบฝึกหดัท่ีเป็นภาษาองักฤษทั้งหมดแลว้  ควรจะมี
แบบฝึกหัดเพื่อพฒันาการจ าค าศพัท์โดยวิธีแปลเป็นภาษาไทย  เน่ืองจากพวกเขาคิดว่าแบบฝึกหัดลักษณะ
ดังกล่าวจะท าให้พวกเขาสามารถจดจ าและเข้าใจความหมายของค าศพัท์ได้ดียิ่งข้ึน  จากความคิดเห็นของ
นกัศึกษาและแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้  ผูว้จิยัจึงมีความสนใจในการจดัท าแบบฝึกหดัเพื่อพฒันาการจ าค าศพัทด์ว้ย
วิธีสอนแบบแปลและไวยากรณ์  เพื่อส่งเสริมให้นกัศึกษาท าแบบฝึกหัดและส่งผลต่อผลการเรียนรู้  (Learning  
Outcome)  ในท่ีสุด  ผูว้ิจยัไดต้ั้งค  าถามของการวิจยัเพื่อน าไปสู่การหาค าตอบ  ซ่ึงค าตอบท่ีไดรั้บจะน าไปพฒันา
วิธีการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์แก่ผูเ้รียนต่อไป  ค าถามของการวิจยัใน
คร้ังน้ี  คือ  ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อแบบฝึกหัดเพื่อพฒันาการจ าค าศพัท์ดว้ยวิธีสอนแบบแปลและ    
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เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง   
1. วธีิสอนแบบแปลและไวยากรณ์  (Grammar  Translation  Method: GT)   
 วิธีสอนแบบแปลและไวยากรณ์เกิดข้ึนมาเป็นเวลานานตั้งแต่มีการสอนภาษาลาติน  โดยมีจุดประสงค์
เพื่อให้ผูเ้รียนมีความซาบซ้ึงในวรรณคดี  และใชเ้ป็นภาษาของผูมี้การศึกษา  วิธีสอนดงักล่าวมุ่งเนน้ในเร่ืองของ
กฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์  ค  าศพัท ์ และฝึกแปลประโยค  โดยท่ีผูเ้รียนสามารถเขา้ใจภาษาต่างประเทศไดโ้ดยการ
ฝึกจ ากฎเกณฑ์และค าศพัท์เพื่อใชใ้นการแปลมาสู่ภาษาแม่ของผูเ้รียนจนเป็นท่ีเขา้ใจ  แมว้า่ต่อมาภาษาลาตินจะ
เส่ือมความนิยมลง  แต่การสอนภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ยงัคงสะท้อนวิธีสอนแบบภาษาลาตินอยู่  เช่น  
ภาษาอังกฤษ  ภาษาฝร่ังเศส  และภาษาอิตาเลียน  (วิภาดา  ประสารทรัพย์, 2542: 17-20  อ้างถึงในภักษร       
หรุ่นเลิศ, 2547: 62)  ดงันั้นวิธีสอนแบบแปลและไวยากรณ์จึงเป็นวิธีสอนภาษาต่างประเทศแบบดั้งเดิมท่ีใชก้นั
อยา่งแพร่หลายในกลุ่มประเทศยโุรปตะวนัตกในช่วงศตวรรษท่ี  18-19  และในปัจจุบนัก็ยงัคงเป็นท่ีนิยมในกลุ่ม
ประเทศท่ีมีวฒันธรรมแบบกลุ่ม  (Collectivistic  Countries)  มากกว่าประเทศท่ีมีวฒันธรรมแบบปัจเจกชน  
(Individualistic  Countries)  เช่น  ประเทศไทยและญ่ีปุ่น  (Tan, 2005, cited  in  Kretsai  Wutipong, 2012)  ซ่ึง
วธีิสอนดงักล่าวสามารถช่วยให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจความหมายของค าศพัทต่์างประเทศและโครงสร้างประโยค
ท่ีซบัซอ้นไดดี้ยิง่ข้ึน  (Kong, 2011, cited  in  Kretsai  Wutipong, 2012)    
    
 1.1  การเรียนการสอนด้วยวธีิสอนแบบแปลและไวยากรณ์   
 ภกัษร  หรุ่นเลิศ  (2547: 64)  กล่าววา่  วธีิสอนแบบแปลและไวยากรณ์มีขั้นตอนท่ีส าคญั  3  ประการ  คือ 
 1) ขั้นก่อนการอ่าน  ผูส้อนให้ความรู้เก่ียวกบัค าศพัท ์ หรือกระตุน้ให้ผูเ้รียนบอกความหมายค าศพัทเ์ป็น
ภาษาแม่ของผูเ้รียน  รวมถึงสอนโครงสร้างภาษา  อธิบายกฎเกณฑท์างไวยากรณ์  และใหต้วัอยา่งประโยค 
 2) ขั้นการอ่าน  ผูส้อนให้ผูเ้รียนอ่านและแปลขอ้ความเป็นภาษาแม่ของผูเ้รียน  และถามค าถามเก่ียวกบั
เร่ืองท่ีอ่าน 
 3) ขั้นหลงัการอ่าน  ผูเ้รียนท าแบบฝึกหดัเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน  ค าศพัท ์ และไวยากรณ์  ซ่ึงในกิจกรรมการ
เรียนการสอนจะใชภ้าษาแม่ในการส่ือสาร   
 
 1.2 ข้อดีและข้อจ ากัดของวิธีสอนแบบแปลและไวยากรณ์  (วิภาดา  ประสารทรัพย,์ 2542: 17-20  อา้งถึงใน  
ภกัษร  หรุ่นเลิศ, 2547: 72-73  และวลยัลกัษณ์  ค  าประสาร  2554)   
 ขอ้ดี 
 1) การเรียนการสอนสามารถด าเนินได้อย่างรวดเร็วตามเวลาท่ีก าหนด  และได้เน้ือหาสาระมาก  
โดยเฉพาะกบันกัเรียนท่ีเก่งและมีความจ าดี 
 2) การใชภ้าษาแม่เป็นส่ือกลางในการเรียนการสอนท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจบทเรียนไดอ้ยา่งแจ่มแจง้ 
 3) เหมาะสมกบัการเรียนการสอนท่ีมีนกัเรียนจ านวนมาก 
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 ขอ้จ ากดั 
 1) เนน้ทกัษะการอ่านและการเขียนมากกวา่ทกัษะดา้นอ่ืนๆ 
 2) เนน้ความรู้และความจ าทางดา้นกฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์และค าศพัท ์ จึงควรมีการเสริมดว้ยกิจกรรมท่ี
ท าใหผู้เ้รียนสามารถน าเอาทกัษะดงักล่าวมาใชใ้นบริบทท่ีถูกตอ้ง  หรือใชภ้าษาไดจ้ริงในการติดต่อส่ือสาร  
 3) ผูส้อนมีบทบาทส าคญั  จึงควรเสริมดว้ยกิจกรรมท่ีท าให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมาก
ข้ึน 
 
2. แบบฝึกหัด  (เบญจมาภรณ์  อินทรพิมาย, 2554: 8) 
 แบบฝึกหัดหรือใบงานจดัเป็นส่ือการเรียนการสอนประเภทหน่ึงท่ีท าให้ผูเ้รียนสามารถทบทวนส่ิงท่ี
ตนเองไดเ้รียนรู้  ซ่ึงประโยชน์ของแบบฝึกหดัมีดงัน้ี 
 1) เป็นส่วนเพิ่มหรือเสริมจากหนงัสือเรียน  ท าใหผู้เ้รียนมีโอกาสฝึกฝนอยา่งเตม็ท่ี 
 2) แบบฝึกหัดท าให้ผูเ้รียนฝึกทกัษะการใชภ้าษาไดดี้  โดยตอ้งอาศยัการส่งเสริมและความเอาใจใส่จาก
ผูส้อน 
 3) ผูเ้รียนสามารถเก็บรักษาแบบฝึกหดัไวเ้พื่อเป็นแนวทางและทบทวนความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 
 4) เป็นเคร่ืองมือวดัผลการเรียนรู้หลงัจากบทเรียนในแต่ละคร้ัง 
 5) เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้ผูส้อนสามารถมองเห็นจุดเด่นหรือปัญหาต่างๆ ของผูเ้รียน  ซ่ึงจะท าให้ผูส้อน
สามารถปรับปรุงการเรียนการสอนหรือแกไ้ขปัญหาไดท้นัท่วงที 
 
 2.1 แบบฝึกหัดเพ่ือพฒันาการจ าค าศัพท์ด้วยวธีิสอนแบบแปลและไวยากรณ์   
 แบบฝึกหดัเพื่อพฒันาการจ าค าศพัทด์ว้ยวธีิสอนแบบแปลและไวยากรณ์สามารถท าไดห้ลายรูปแบบ  เช่น  
(สุมิตรา  องัวฒันกุล, 2540: 43  อา้งถึงในภกัษร  หรุ่นเลิศ, 2547: 64-65)   
 1) การหาค าท่ีมีความหมายเหมือนกนั  และค าท่ีมีความหมายตรงกนัขา้ม 
 2) การเติมค าในช่องว่าง  โดยผูส้อนจะให้ประโยคหลายๆ ประโยคท่ีมีบางค าท่ีหายไป  และให้ผูเ้รียน
เติมค าใหถู้กตอ้ง 
 3) การท่องจ าค าศพัท์ภาษาต่างประเทศท่ีก าลังเรียนและค าในภาษาแม่ของตนเองในจ านวนเท่ากัน  
รวมถึงตอ้งจ ากฎเกณฑท์างไวยากรณ์ 
 4) การฝึกแต่งประโยคโดยใชค้  าศพัทใ์หม่  เพื่อแสดงวา่ผูเ้รียนเขา้ใจความหมายของค าศพัทเ์หล่านั้น 
 นอกเหนือจากแบบฝึกหัดดว้ยวิธีสอนแบบแปลและไวยากรณ์แลว้  ผูส้อนควรด าเนินกิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนมากยิ่งข้ึน  เช่น  การระดมสมอง  (Brainstorming)            
การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น  (Discussion)  การท างานเป็นกลุ่ม  (Group)  หรือการท างานเด่ียว  
(Individual)  โดยผูส้อนจะคอยดูแลใหค้วามช่วยเหลือและใหค้  าแนะน า   
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งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 เบญจมาภรณ์  อินทรพิมาย  (2554)  ไดท้  าการศึกษาเร่ือง  การพฒันาการจ าค าศพัทใ์นรายวิชาการบริการ
อาหารและเคร่ืองด่ืม  เร่ืองอุปกรณ์ต่างๆ ในการให้บริการ  ของนกัศึกษาระดบั  ปวส.  ชั้นปีท่ี  1  แผนกวชิาการ
โรงแรมและบริการ  โดยวตัถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษาคร้ังน้ี  คือ  เพื่อพฒันาการจ าค าศพัท์ของ
นกัศึกษาดว้ยแบบฝึกหดัท่ีจดัท าข้ึนดว้ยวธีิสอนแบบแปลและไวยากรณ์  และเป็นการส่งเสริมใหน้กัศึกษามีความ
รับผิดชอบในการท่องศพัท ์ กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา  ไดแ้ก่  นกัศึกษาระดบั  ปวส.  ชั้นปีท่ี  1  แผนกวิชาการ
โรงแรมและบริการ  วทิยาลยัพณิชยการเชตุพน  ภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา  2554  จ านวน  3  คน  เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการศึกษา  ได้แก่  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนเพื่อศึกษาระดบัความก้าวหน้าของคะแนน  และ
แบบฝึกหัดเพื่อพฒันาการจ าค าศพัท์ในรายวิชาการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม  เร่ืองอุปกรณ์ต่างๆ ในการ
ให้บริการ  จ  านวน  50  ค า  ผลการศึกษาพบว่า  แบบฝึกหัดท่ีจดัท าข้ึนสามารถช่วยพฒันาการจ าค าศพัท์ของ
นกัศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี  โดยดูไดจ้ากผลการสอบหลงัเรียนท่ีมีคะแนนเพิ่มสูงข้ึน  และการท่ีนกัศึกษาไดมี้โอกาส
ท าแบบฝึกหดับ่อยคร้ังและมีการน าไปใชจ้ะช่วยใหส้ามารถจดจ าค าศพัทไ์ดดี้ข้ึน  
 ณัฐเกียรติ  ฉิมพู  (2553)  ไดท้  าการศึกษาเร่ือง  การพฒันาความรู้เก่ียวกบัค าศพัทภ์าษาองักฤษทางดา้น
การบญัชี  ของนกัศึกษาแผนกการบญัชีดว้ยวธีิการใชบ้ตัรค า  โดยวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการศึกษาคร้ังน้ี  
คือ  เพื่อพฒันาความรู้เก่ียวกบัค าศพัท์ภาษาองักฤษทางการบญัชีของผูเ้รียนดว้ยบตัรค าท่ีจดัท าข้ึนดว้ยวิธีสอน
แบบแปลและไวยากรณ์  และเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูเ้รียนในการใชศ้พัท์ทางการบญัชี  กลุ่มตวัอย่างใน
การศึกษา  ไดแ้ก่  นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี  2  ห้อง  1  แผนกการบญัชี  โรงเรียนสันติ-
ราษฎร์บริหารธุรกิจ  ในพระอุปถมัภ์  ประจ าปีการศึกษา  2553  จ  านวน  31  คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา  
ไดแ้ก่  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนเพื่อศึกษาระดบัความรู้ทางภาษาองักฤษ  และบตัรค าท่ีนกัศึกษาท า
ข้ึนคนละ  30  ใบๆ ละ  5  ค  าศพัท ์ ซ่ึงเป็นค าศพัทท่ี์ผูส้อนก าหนดให้  โดยดา้นหนา้เป็นศพัทภ์าษาองักฤษ  ส่วน
ด้านหลังเป็นค าแปลภาษาไทย  หลังจากนั้นผูส้อนจะให้นักศึกษาท่องค าศพัท์ให้ครบ  150  ค  า  ซ่ึงในบัตร
ค าศพัทจ์ะมีช่องให้ประเมินวา่ผา่นหรือไม่ผา่น  ถา้ไม่ผา่นจะตอ้งกลบัมาท่องใหม่  การท่องค าศพัทต์อ้งท่องนอก
เวลาเรียน  ด้วยการท่องกับผูส้อนเท่านั้น  ผลการศึกษาพบว่า  บตัรค าท่ีจดัท าข้ึนสามารถช่วยพฒันาการจ า
ค าศพัทข์องนกัศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี  โดยนกัศึกษาส่วนใหญ่สามารถท าแบบทดสอบหลงัเรียนไดค้ะแนนเพิ่มข้ึน  
ซ่ึงในจ านวนน้ีมีนกัศึกษาจ านวน  6  คนท่ีมีการพฒันาอยา่งชดัเจนหลงัการทดสอบ  ผูว้ิจยัไดท้  าการสัมภาษณ์
และพบวา่พวกเขามีการเตรียมตวัพร้อมและมีการท่องศพัทต์ลอดเวลา 
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วตัถุประสงค์ของงานวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาจากการใชแ้บบฝึกหดัเพื่อพฒันาการจ าค าศพัท์ดว้ยวิธีสอนแบบ
แปลและไวยากรณ์  ในรายวชิา  135-301  ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศ 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อแบบฝึกหดัเพื่อพฒันาการจ าค าศพัทด์ว้ยวธีิสอนแบบแปล
และไวยากรณ์  ในรายวชิา  135-301  ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศ 
 3. เพื่อจัดท าแบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาการจ าค าศัพท์ด้วยวิธีสอนแบบแปลและไวยากรณ์  ในรายวิชา        
135-301  ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศ 
 4. เพื่อน าผลท่ีได้จากการศึกษามาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชา  135-301  
ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศ 
 
ระยะเวลาทีท่ าการวจิัย 
 4  เดือน   
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
 ประชากรเป้าหมาย 
 นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจจ านวน  50  คนท่ีเรียนในรายวิชา  135-301  ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่ง-
ประเทศ  ในภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2555 
 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัมีจ านวน  45  คน  ซ่ึงเป็นนกัศึกษาท่ีไดท้  าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้ทั้ง
ก่อนและหลงัครบทั้งหมด  ซ่ึงคิดเป็นจ านวนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ  80  ของจ านวนประชากรเป้าหมาย 
 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 1. แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้  (Pre-Post  Test)  ในเน้ือหาของเอกสารท่ีใชใ้นการน าเขา้และส่งออก  3  
เร่ือง  ไดแ้ก่  ตราสารธนาคาร  (Letter  of  Credit)  ตัว๋แลกเงิน  (Bill  of  Exchange)  และใบตราส่งสินคา้ทางเรือ  
(Bill  of  Lading)  เร่ืองละ  10  ขอ้  รวมทั้งหมด  30  ขอ้  คะแนนรวมทั้งหมด  30  คะแนน    
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อแบบฝึกหดัเพื่อพฒันาการจ าค าศพัทด์ว้ยวธีิสอนแบบ
แปลและไวยากรณ์  ในรายวชิา  135-301  ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศ   
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  2.1 แบบสอบถามแบ่งออกเป็น  2  ส่วน  ไดแ้ก่ 
  ส่วนท่ี  1   ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง  ไดแ้ก่  อายุ  เพศ  ชั้นปีการศึกษา  สาขาวิชา  และเกรดเฉล่ีย
สะสม  (GPA)     
  ส่วนท่ี  2   ขอ้มูลความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อแบบฝึกหัดเพื่อพฒันาการจ าค าศพัท์ดว้ยวิธีสอน
แบบแปลและไวยากรณ์  ในรายวชิา  135-301  ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศ   
  2.2 เกณฑใ์นการวดัแบบสอบถาม 
   เกณฑ์การประเมินระดบัความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประเมินค่า  (Rating  Scale)  โดยเกณฑ์
ในการใหค้ะแนนแบ่งออกเป็น  5  ระดบั  คือ  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  และนอ้ยท่ีสุด 
    ระดับความพงึพอใจ ระดับคะแนน 
    มากท่ีสุด 5 
    มาก 4 
    ปานกลาง 3 
     นอ้ย 2  
    นอ้ยท่ีสุด 1 
  2.3 เกณฑใ์นการแปลความหมาย 
   เกณฑ์การแปลความหมายระดบัความพึงพอใจ  โดยใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนเป็นตวัช้ีวดั  โดย
ก าหนดช่วงในการวดัเป็น  5  ระดบั  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2546: 162)     
    ระดับความพงึพอใจ ระดับคะแนน 
    มากท่ีสุด 4.51 – 5.00 
    มาก 3.51 – 4.50 
    ปานกลาง 2.51 – 3.50 
     นอ้ย 1.51 – 2.50  
    นอ้ยท่ีสุด 0.01 – 1.50 
 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. ผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาน้ีในภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2555  โดยเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงตาม
ความสะดวก  (กลัยา  วานิชบญัชา, 2550)  ซ่ึงได้แก่  นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจท่ีเรียนในรายวิชา  135-301  
ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศ  ในภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2555   
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 2. ผูว้จิยัไดก้  าหนดขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ดงัต่อไปน้ี 
  1) ให้นกัศึกษาท าการทดสอบก่อนเรียน  โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลการเรียนรู้  (Pre-Test)  ในเน้ือหา

ของตราสารธนาคาร  ตัว๋แลกเงิน  และใบตราส่งสินคา้ทางเรือ  เร่ืองละ  10  ขอ้  รวมทั้งหมด  30  ขอ้  คะแนน
รวมทั้งหมด  30  คะแนน      

  2) ด าเนินการเรียนการสอนในเน้ือหาของตราสารธนาคาร  ตัว๋แลกเงิน  และใบตราส่งสินคา้ทางเรือ  
ตามแผนการเรียนการสอน  รวมระยะเวลาทั้งหมด  6  สัปดาห์   

  3) ให้นกัศึกษาท าการทดสอบหลงัเรียน  โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลการเรียนรู้  (Post-Test)  ในเน้ือหา
ของตราสารธนาคาร  ตัว๋แลกเงิน  และใบตราส่งสินคา้ทางเรือ  เร่ืองละ  10  ขอ้  รวมทั้งหมด  30  ขอ้  คะแนน
รวมทั้งหมด  30  คะแนน    
  4) แจกแบบสอบถามให้แก่นักศึกษาเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อแบบฝึกหัดเพื่อ
พฒันาการจ าค าศพัทด์ว้ยวิธีสอนแบบแปลและไวยากรณ์  ในรายวชิา  135-301  ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่ง-
ประเทศ    
 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ผูว้ิจยัน าผลท่ีได้จากแบบทดสอบก่อนและหลงั  (Pre-Post  Test)  มาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อน
และหลงัของนกัศึกษา  จากการใชแ้บบฝึกหดัเพื่อพฒันาการจ าค าศพัทด์ว้ยวิธีสอนแบบแปลและไวยากรณ์  ใน
รายวชิา  135-301  ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศ 
 2. ผูว้จิยัน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อแบบฝึกหัดเพื่อพฒันาการจ าค าศพัท์
ด้วยวิธีสอนแบบแปลและไวยากรณ์  ในรายวิชา  135-301  ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหว่างประเทศ  มา
ประมวลผลและประเมินหาค่าเฉล่ียทางสถิติ 
 
 สถิติทีใ่ช้วเิคราะห์ 

 1. แบบแจกแจงความถ่ี  ร้อยละ   
 2. ค่าเฉล่ีย  ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน     
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อทราบผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาจากการใช้แบบฝึกหดัเพื่อพฒันาการจ าค าศพัทด์ว้ยวิธีสอนแบบ
แปลและไวยากรณ์  ในรายวชิา  135-301  ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศ 
 2. เพื่อทราบความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อแบบฝึกหัดเพื่อพฒันาการจ าค าศพัท์ดว้ยวิธีสอนแบบ
แปลและไวยากรณ์  ในรายวชิา  135-301  ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศ 
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 3. เพื่อไดแ้บบฝึกหดัเพื่อพฒันาการจ าค าศพัทด์ว้ยวธีิสอนแบบแปลและไวยากรณ์  ในรายวชิา  135-301  
ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศ 
  4. เพื่อน าผลท่ีได้จากการศึกษามาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชา  135-301  
ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศ 
 

สรุปผลการวจิัยและอภิปรายผล   
 ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยัออกเป็น  3  ส่วน  ดงัน้ี 
 1. การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัของนักศึกษา  จากการใช้แบบฝึกหัดเพื่อพฒันาการจ า
ค าศพัทด์ว้ยวธีิสอนแบบแปลและไวยากรณ์  ในรายวชิา  135-301  ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศ 
 2. ลกัษณะขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
 3. ลกัษณะขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อแบบฝึกหดัเพื่อพฒันาการจ าค าศพัท์ดว้ยวิธี
สอนแบบแปลและไวยากรณ์  ในรายวชิา  135-301  ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศ 
 
1. การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลังของนักศึกษา  จากการใช้แบบฝึกหัดเพ่ือพัฒนาการจ าค าศัพท์

ด้วยวธีิสอนแบบแปลและไวยากรณ์  ในรายวชิา  135-301  ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหว่างประเทศ 
  

 ตารางที ่ 1.1   แสดงผลการเรียนรู้ของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้แบบฝึกหัดเพ่ือพัฒนาการจ าค าศัพท์ด้วย
วธีิสอนแบบแปลและไวยากรณ์  ในรายวชิา  135-301  ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหว่างประเทศ 
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คะแนน 
ตราสารธนาคาร 

 คะแนน 
ตั๋วแลกเงนิ 

 คะแนน 
ใบตราส่งสินค้าทางเรือ 

 คะแนนรวมของ 
นักศึกษาแต่ละคน 
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1. 0 3 1 2 2 5 3 10 
2. 3 6 3 5 0 3 6 14 
3. 2 6 2 7 1 4 5 17 
4. 2 5 0 5 3 6 5 16 
5. 1 10 1 10 2 10 4 30 
6. 5 10 0 5 1 10 6 25 
7. 6 10 1 10 4 10 11 30 
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ล าดบัที ่

คะแนน 
ตราสารธนาคาร 

 คะแนน 
ตั๋วแลกเงนิ 

 คะแนน 
ใบตราส่งสินค้าทางเรือ 

 คะแนนรวมของ 
นักศึกษาแต่ละคน 

Pr
e-T

est
 

Po
st-

Te
st 

Pr
e-T

est
 

Po
st-

Te
st 

Pr
e-T

est
 

Po
st-

Te
st 

Pr
e-T

est
 

Po
st-

Te
st 

8. 3 10 3 8 2 10 8 28 
9. 2 6 2 4 1 6 5 16 
10. 3 6 2 4 1 4 6 14 
11. 0 6 2 10 3 8 5 24 
12. 2 5 4 6 0 8 6 19 
13. 0 5 2 7 1 6 3 18 
14. 2 5 1 5 0 7 3 17 
15. 4 10 7 8 4 10 15 28 
16. 2 10 7 10 4 10 13 30 
17. 3 5 0 4 5 8 8 17 
18. 2 8 4 7 2 8 8 23 
19. 1 8 0 4 3 8 4 20 
20. 1 5 3 6 2 8 6 19 
21. 1 8 4 10 3 10 8 28 
22. 2 8 2 8 2 8 6 24 
23. 3 10 2 10 4 8 9 28 
24. 3 10 3 10 2 10 8 30 
25. 0 5 3 10 2 6 5 21 
26. 1 5 2 6 0 5 3 16 
27. 4 10 4 10 1 8 9 28 
28. 5 10 4 10 1 8 10 28 
29. 4 8 4 10 2 8 10 26 
30. 1 8 4 10 3 8 8 26 
31. 6 10 7 10 5 10 18 30 
32. 2 8 3 6 2 8 7 22 
33. 1 10 3 10 4 10 8 30 

34. 2 8 3 10 1 6 6 24 
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ล าดบัที ่

คะแนน 
ตราสารธนาคาร 

 คะแนน 
ตั๋วแลกเงนิ 

 คะแนน 
ใบตราส่งสินค้าทางเรือ 

 คะแนนรวมของ 
นักศึกษาแต่ละคน 

Pr
e-T

est
 

Po
st-

Te
st 

Pr
e-T

est
 

Po
st-

Te
st 

Pr
e-T

est
 

Po
st-

Te
st 

Pr
e-T

est
 

Po
st-

Te
st 

35. 3 10 1 10 4 10 8 30 
36. 3 10 4 8 2 8 9 26 
37. 2 5 2 6 1 4 5 15 
38. 1 4 2 6 2 5 5 15 
39. 2 4 0 5 1 4 3 13 
40. 1 5 1 3 2 5 4 13 
41. 2 5 0 4 1 5 3 14 
42. 1 6 4 6 3 8 8 20 
43. 1 8 1 10 2 5 4 23 
44. 2 6 0 8 1 6 3 20 
45. 2 8 1 6 3 8 6 22 

คะแนนรวม 
ทั้งหมด 

99 328 109 335 95 330  

x  

 

2.20 7.29 2.42 7.44 2.11 7.33 

ร้อยละ 
 

22.00 72.99 24.22 74.44 21.11 73.33 

 
  จากตารางท่ี  1.1  แสดงให้เห็นวา่  ผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัของนกัศึกษามีความแตกต่างกนั  โดยการ
ทดสอบก่อนเรียน  (Pre-Test)  นกัศึกษาไดค้ะแนนเฉล่ียในเน้ือหาของตราสารธนาคาร  x  = 2.20  ตัว๋แลกเงิน  
x = 2.42  และใบตราส่งสินคา้ทางเรือ  x  = 2.11  และการทดสอบหลงัเรียน  (Post-Test)  นกัศึกษาไดค้ะแนน
เฉล่ียในเน้ือหาของตราสารธนาคาร  x  = 7.29  ตัว๋แลกเงิน  x  = 7.44  และใบตราส่งสินคา้ทางเรือ  x  = 7.33  
ซ่ึงเป็นระดบัคะแนนเฉล่ียท่ีสูงข้ึนค่อนขา้งมาก            
 
 
 
 



 11 

2. ลกัษณะข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง  ประกอบดว้ย  ช่ือ-นามสกุล  อายุ  เพศ  ชั้นปีการศึกษา  สาขาวิชา  และเกรด
เฉล่ียสะสม  (GPA)   
 2.1 อายุ  จากการส ารวจกลุ่มตวัอย่าง  พบว่า  กลุ่มตวัอย่างมีอายุโดยเฉล่ียประมาณ  22.5  ปี  โดยอายุน้อย
ท่ีสุดคือ  19  ปี  และอายมุากท่ีสุดคือ  26  ปี   
  อนัดับที ่ 1 อาย ุ 20  ปี  มีจ  านวน  17  คน  คิดเป็นร้อยละ  37.78   
  อนัดับที ่ 2 อาย ุ 21  ปี  มีจ  านวน  11  คน  คิดเป็นร้อยละ  24.45   
  อนัดับที ่ 3 อาย ุ 23  ปี  มีจ  านวน  5  คน  คิดเป็นร้อยละ  11.11   
     อาย ุ 24  ปี  มีจ  านวน  5  คน  คิดเป็นร้อยละ  11.11   
  อนัดับที ่ 4  อาย ุ 22  ปี  มีจ  านวน  4  คน  คิดเป็นร้อยละ  8.89   
  อนัดับที ่ 5 อาย ุ 19  ปี  มีจ  านวน  1  คน  คิดเป็นร้อยละ  2.22 
     อาย ุ 25  ปี  มีจ  านวน  1  คน  คิดเป็นร้อยละ  2.22 
     อาย ุ 26  ปี  มีจ  านวน  1  คน  คิดเป็นร้อยละ  2.22     
 

ตารางที ่ 2.1  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามอายุ 
 

อายุ  (ปี) จ านวน  (คน) ร้อยละ 
19 1 2.22 
20 17 37.78 
21 11 24.45 
22 4 8.89 
23 5 11.11 
24 5 11.11 
25 1 2.22 
26 1 2.22 
รวม 45 100.00 

ค่าเฉล่ีย  (Mean)  =  22.5  ปี 
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 2.2  เพศ  จากการส ารวจกลุ่มตวัอยา่ง  พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จ านวน  33  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  73.33  และเพศชาย  จ านวน  12  คน  คิดเป็นร้อยละ  26.67 
 

ตารางที ่ 2.2  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน  (คน) ร้อยละ 
หญิง 33 73.33 
ชาย 12 26.67 
รวม 45 100.00 

  
 2.3 ช้ันปีการศึกษา  จากการส ารวจกลุ่มตวัอยา่ง  พบวา่   
  อนัดับที ่ 1 ชั้นปีการศึกษาท่ี  2  มีจ  านวน  33  คน  คิดเป็นร้อยละ  73.33   
  อนัดับที ่ 2 ต่อเน่ือง  2  ปี  ชั้นปีท่ี  1  มีจ  านวน  5  คน  คิดเป็นร้อยละ  11.11   
  อนัดับที ่ 3 ต่อเน่ือง  2  ปี  ชั้นปีท่ี  2  มีจ  านวน  4  คน  คิดเป็นร้อยละ  8.89   
  อนัดับที ่ 4 ชั้นปีการศึกษาท่ี  3  มีจ  านวน  2  คน  คิดเป็นร้อยละ  4.45   
  อนัดับที ่ 5 ชั้นปีการศึกษาท่ี  4  มีจ  านวน  1  คน  คิดเป็นร้อยละ  2.22   
    

ตารางที ่ 2.3  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามช้ันปีการศึกษา 
 

ช้ันปีการศึกษา จ านวน  (คน) ร้อยละ 
2 33 73.33 
3 2 4.45 
4 1 2.22 

ต่อเน่ือง  2  ปี  ชั้นปีท่ี  1   5 11.11 
ต่อเน่ือง  2  ปี  ชั้นปีท่ี  2 4 8.89 

รวม 45 100.00 
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 2.4 สาขาวชิา  จากการส ารวจกลุ่มตวัอยา่ง  พบวา่   
  อนัดับที ่ 1 สาขาการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ  มีจ านวน  29  คน  คิดเป็นร้อยละ  64.44   
  อนัดับที ่ 2 สาขาการบญัชี  มีจ  านวน  16  คน  คิดเป็นร้อยละ  35.56     
   

ตารางที ่ 2.4  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามสาขาวชิา 
 

สาขาวชิา จ านวน  (คน) ร้อยละ 
การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ   29 64.44 
การบญัชี   16 35.56 

รวม 45 100.00 
 
 2.5 เกรดเฉลีย่สะสม  (GPA)  จากการส ารวจกลุ่มตวัอยา่ง  พบวา่   
   อนัดับที ่ 1 เกรดเฉล่ียสะสม  2.01 – 2.25  มีจ  านวน  10  คน  คิดเป็นร้อยละ  22.22  
   อนัดับที ่ 2 เกรดเฉล่ียสะสม  2.51 – 2.75  มีจ  านวน  8  คน  คิดเป็นร้อยละ  17.78   
  อนัดับที ่ 3 เกรดเฉล่ียสะสม  1.76 – 2.00  มีจ  านวน  6  คน  คิดเป็นร้อยละ  13.33   
  อนัดับที ่ 4 เกรดเฉล่ียสะสม  2.26 – 2.50  มีจ  านวน  5  คน  คิดเป็นร้อยละ  11.11   
  อนัดับที ่ 5 เกรดเฉล่ียสะสม  2.76 – 3.00  มีจ  านวน  4  คน  คิดเป็นร้อยละ  8.89  
     เกรดเฉล่ียสะสม  3.01 – 3.25  มีจ  านวน  4  คน  คิดเป็นร้อยละ  8.89   
     เกรดเฉล่ียสะสม  3.51 – 3.75  มีจ  านวน  4  คน  คิดเป็นร้อยละ  8.89   
  อนัดับที ่ 6    เกรดเฉล่ียสะสม  3.26 – 3.50  มีจ  านวน  3  คน  คิดเป็นร้อยละ  6.67  
  อนัดับที ่ 7 เกรดเฉล่ียสะสม  3.76 – 4.00  มีจ านวน  1  คน  คิดเป็นร้อยละ  2.22 
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ตารางที ่ 2.5  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามเกรดเฉลีย่สะสม  (GPA) 
 

เกรดเฉลีย่สะสม จ านวน  (คน) ร้อยละ 
1.76 – 2.00 6 13.33 
2.01 – 2.25 10 22.22 
2.26 – 2.50 5 11.11 
2.51 – 2.75 8 17.78 
2.76 – 3.00 4 8.89 
3.01 – 3.25 4 8.89 
3.26 – 3.50 3 6.67 
3.51 – 3.75 4 8.89 
3.76 – 4.00 1 2.22 

รวม 45 100.00 
ค่าเฉล่ีย  (Mean)  GPA  =  3.06   

 
3. ลักษณะข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อแบบฝึกหัดเพ่ือพัฒนาการจ าค าศัพท์ด้วยวิธีสอน

แบบแปลและไวยากรณ์  ในรายวชิา  135-301  ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหว่างประเทศ 
 
ตารางที ่3.1   แสดงความพงึพอใจของนักศึกษาทีม่ีต่อแบบฝึกหัดเพ่ือพฒันาการจ าค าศัพท์ด้วยวิธีสอนแบบแปล

และไวยากรณ์  ในรายวชิา  135-301  ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหว่างประเทศ 
 

รายการ 
ระดบัความพงึพอใจ 

N x  S.D. 5 
มากที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อยที่สุด 

1. แบบฝึกหดัเพื่อพฒันาการจ าค  าศพัทด์ว้ยวิธีสอนแบบแปลและไวยากรณ์ 
  มีเน้ือหาเหมาะสมและครอบคลุมผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั   

18 
(40.00%) 

26 
(57.78%) 

1 
(2.22%) 

0 
 

0 
 

45 4.40 0.29 

2. แบบฝึกหดัเพื่อพฒันาการจ าค  าศพัทด์ว้ยวิธีสอนแบบแปลและไวยากรณ์   
   มีรูปแบบท่ีหลากหลายและน่าสนใจ 

12 
(26.67%) 

32 
(71.11%) 

1 
(2.22%) 

0 
 

0 
 

45 4.24 0.48 

3. แบบฝึกหดัเพื่อพฒันาการจ าค  าศพัทด์ว้ยวิธีสอนแบบแปลและไวยากรณ์   
  ท าให้จ  าค  าศพัทไ์ดม้ากข้ึน 

17 
(37.78%) 

24 
(53.33%) 

4 
(8.89%) 

0 
 

0 
 

45 4.29 0.62 

4. แบบฝึกหดัเพื่อพฒันาการจ าค  าศพัทด์ว้ยวิธีสอนแบบแปลและไวยากรณ์   
  ท าให้เขา้ใจความหมายของค าศพัทม์ากข้ึน 

17 
(37.78%) 

27 
(60.00%) 

1 
(2.22%) 

0 
 

0 
 

45 4.36 0.52 
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รายการ 
ระดบัความพงึพอใจ 

N x  S.D. 5 
มากที่สุด 

4 
มาก 

3 
ปานกลาง 

2 
น้อย 

1 
น้อยที่สุด 

5. แบบฝึกหดัเพื่อพฒันาการจ าค  าศพัทด์ว้ยวิธีสอนแบบแปลและไวยากรณ์   
  ท าให้เขา้ใจบทเรียนมากข้ึน   

15 
(33.33%) 

25 
(55.56%) 

5 
(11.11%) 

0 
 

0 
 

45 4.22 0.63 

6. แบบฝึกหดัเพื่อพฒันาการจ าค  าศพัทด์ว้ยวิธีสอนแบบแปลและไวยากรณ์   
  ท าให้รู้กฎเกณฑท์างไวยากรณ์มากข้ึน 

13 
(28.89%) 

23 
(51.11%) 

9 
(20.00%) 

0 0 
45 4.09 0.69 

7. แบบฝึกหดัเพื่อพฒันาการจ าค  าศพัทด์ว้ยวิธีสอนแบบแปลและไวยากรณ์   
  ท  าให้ผูเ้รียนสามารถน าความรู้ไปใชไ้ดจ้ริง 

18 
(40.00%) 

20 
(44.44%) 

7 
(15.56%) 

0 0 
45 4.24 0.70 

8. แบบฝึกหดัเพื่อพฒันาการจ าค  าศพัทด์ว้ยวิธีสอนแบบแปลและไวยากรณ์   
  มีประโยชน์ต่อผูเ้รียนภาษาองักฤษ 

24 
(53.33%) 

20 
(44.45%) 

1 
(2.22%) 

0 0 
45 4.51 0.54 

9. แบบฝึกหดัเพื่อพฒันาการจ าค  าศพัทด์ว้ยวิธีสอนแบบแปลและไวยากรณ์   
  มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 

18 
(40.00%) 

27 
(60.00%) 

0 0 0 
45 4.40 0.49 

10. ควรมีการใชแ้บบฝึกหดัเพื่อพฒันาการจ าค  าศพัทด์ว้ยวิธีสอนแบบ 
    แปลและไวยากรณ์ในรายวิชาน้ีต่อไปในอนาคต   

27 
(60.00%) 

18 
(40.00%) 

0 0 0 
45 4.60 0.49 

ค่าเฉลีย่ความพงึพอใจของนักศึกษาที่มีต่อแบบฝึกหัดเพ่ือพฒันาการจ าค าศัพท์ด้วยวธิีสอนแบบแปลและไวยากรณ์ 
ในรายวชิา  135-301  ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหว่างประเทศ   

4.30  

 
  ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อแบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาการจ าค าศัพท์ด้วยวิธีสอนแบบแปลและ           
ไวยากรณ์  ในรายวชิา  135-301  ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศ  สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
  1. แบบฝึกหัดเพื่อพฒันาการจ าค าศพัท์ด้วยวิธีสอนแบบแปลและไวยากรณ์  มีเน้ือหาเหมาะสมและ
ครอบคลุมผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั   
   ผลการศึกษาพบว่า  นักศึกษามีความพึงพอใจเฉล่ียอยู่ในระดับมาก  ( x  = 4.40)  โดยนักศึกษามี
ความพึงพอใจในระดบัมาก  เป็นอนัดบัแรกจ านวนร้อยละ  57.78  รองลงมาคือ  ความพึงพอใจในระดบัมาก
ท่ีสุด  จ  านวนร้อยละ  40.00  และความพึงพอใจในระดบัปานกลางจ านวนร้อยละ 2.22  ตามล าดบั 
  2. แบบฝึกหดัเพื่อพฒันาการจ าค าศพัทด์ว้ยวธีิสอนแบบแปลและไวยากรณ์  มีรูปแบบท่ีหลากหลายและ
น่าสนใจ 
   ผลการศึกษาพบว่า  นักศึกษามีความพึงพอใจเฉล่ียอยู่ในระดับมาก  ( x  = 4.24)  โดยนักศึกษามี
ความพึงพอใจในระดบัมาก  เป็นอนัดบัแรกจ านวนร้อยละ  71.11  รองลงมาคือ  ความพึงพอใจในระดบัมาก
ท่ีสุด  จ  านวนร้อยละ  26.67  และความพึงพอใจในระดบัปานกลางจ านวนร้อยละ 2.22  ตามล าดบั 
  3. แบบฝึกหดัเพื่อพฒันาการจ าค าศพัทด์ว้ยวธีิสอนแบบแปลและไวยากรณ์   ท าใหจ้  าค าศพัทไ์ดม้ากข้ึน 
   ผลการศึกษาพบว่า  นักศึกษามีความพึงพอใจเฉล่ียอยู่ในระดับมาก  ( x  = 4.29)  โดยนักศึกษามี
ความพึงพอใจในระดบัมาก  เป็นอนัดบัแรกจ านวนร้อยละ  53.33  รองลงมาคือ  ความพึงพอใจในระดบัมาก
ท่ีสุด  จ  านวนร้อยละ  37.78  และความพึงพอใจในระดบัปานกลางจ านวนร้อยละ 8.89  ตามล าดบั 
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  4. แบบฝึกหดัเพื่อพฒันาการจ าค าศพัทด์ว้ยวธีิสอนแบบแปลและไวยากรณ์  ท าใหเ้ขา้ใจความหมายของ
ค าศพัทม์ากข้ึน 
   ผลการศึกษาพบว่า  นักศึกษามีความพึงพอใจเฉล่ียอยู่ในระดับมาก  ( x  = 4.36)  โดยนักศึกษามี
ความพึงพอใจในระดบัมาก  เป็นอนัดบัแรกจ านวนร้อยละ  60.00  รองลงมาคือ  ความพึงพอใจในระดบัมาก
ท่ีสุด  จ  านวนร้อยละ  37.78  และความพึงพอใจในระดบัปานกลางจ านวนร้อยละ 2.22  ตามล าดบั 
  5. แบบฝึกหดัเพื่อพฒันาการจ าค าศพัทด์ว้ยวธีิสอนแบบแปลและไวยากรณ์  ท าใหเ้ขา้ใจบทเรียนมาก
ข้ึน   
   ผลการศึกษาพบว่า  นักศึกษามีความพึงพอใจเฉล่ียอยู่ในระดับมาก  ( x  = 4.22)  โดยนักศึกษามี
ความพึงพอใจในระดบัมาก  เป็นอนัดบัแรกจ านวนร้อยละ  55.56  รองลงมาคือ  ความพึงพอใจในระดบัมาก
ท่ีสุด  จ  านวนร้อยละ  33.33  และความพึงพอใจในระดบัปานกลางจ านวนร้อยละ 11.11  ตามล าดบั 
  6. แบบฝึกหัดเพื่อพฒันาการจ าค าศพัท์ด้วยวิธีสอนแบบแปลและไวยากรณ์  ท าให้รู้กฎเกณฑ์ทาง         
ไวยากรณ์มากข้ึน 
   ผลการศึกษาพบว่า  นักศึกษามีความพึงพอใจเฉล่ียอยู่ในระดับมาก  ( x  = 4.09)  โดยนักศึกษามี
ความพึงพอใจในระดบัมาก  เป็นอนัดบัแรกจ านวนร้อยละ  51.11  รองลงมาคือ  ความพึงพอใจในระดบัมาก
ท่ีสุด  จ  านวนร้อยละ  28.89  และความพึงพอใจในระดบัปานกลางจ านวนร้อยละ 20.00  ตามล าดบั 
  7. แบบฝึกหัดเพื่อพฒันาการจ าค าศพัท์ดว้ยวิธีสอนแบบแปลและไวยากรณ์  ท าให้ผูเ้รียนสามารถน า
ความรู้ไปใชไ้ดจ้ริง 
   ผลการศึกษาพบว่า  นักศึกษามีความพึงพอใจเฉล่ียอยู่ในระดับมาก  ( x  = 4.24)  โดยนักศึกษามี
ความพึงพอใจในระดบัมาก  เป็นอนัดบัแรกจ านวนร้อยละ  44.44  รองลงมาคือ  ความพึงพอใจในระดบัมาก
ท่ีสุด  จ  านวนร้อยละ  40.00  และความพึงพอใจในระดบัปานกลางจ านวนร้อยละ 15.56  ตามล าดบั 
  8. แบบฝึกหัดเพื่อพฒันาการจ าค าศพัท์ด้วยวิธีสอนแบบแปลและไวยากรณ์  มีประโยชน์ต่อผูเ้รียน
ภาษาองักฤษ 
   ผลการศึกษาพบวา่  นกัศึกษามีความพึงพอใจเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ( x  = 4.51)  โดยนกัศึกษามี
ความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด  เป็นอนัดบัแรกจ านวนร้อยละ  53.33  รองลงมาคือ  ความพึงพอใจในระดบั
มาก  จ านวนร้อยละ  44.45  และความพึงพอใจในระดบัปานกลางจ านวนร้อยละ 2.22  ตามล าดบั 
  9. แบบฝึกหัดเพื่อพฒันาการจ าค าศพัท์ดว้ยวิธีสอนแบบแปลและไวยากรณ์  มีประโยชน์ต่อการเรียน
การสอนภาษาองักฤษ 
   ผลการศึกษาพบว่า  นักศึกษามีความพึงพอใจเฉล่ียอยู่ในระดับมาก  ( x  = 4.40)  โดยนักศึกษามี
ความพึงพอใจในระดบัมาก  เป็นอนัดบัแรกจ านวนร้อยละ  60.00  รองลงมาคือ  ความพึงพอใจในระดบัมาก
ท่ีสุด  จ  านวนร้อยละ  40.00  ตามล าดบั 
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  10. ควรมีการใช้แบบฝึกหัดเพื่อพฒันาการจ าค าศัพท์ดว้ยวิธีสอนแบบแปลและไวยากรณ์ในรายวิชาน้ี
ต่อไปในอนาคต   
   ผลการศึกษาพบวา่  นกัศึกษามีความพึงพอใจเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ( x  = 4.60)  โดยนกัศึกษามี
ความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด  เป็นอนัดบัแรกจ านวนร้อยละ  60.00  รองลงมาคือ  ความพึงพอใจในระดบั
มาก  จ านวนร้อยละ  40.00  ตามล าดบั 

 
อภิปรายผล 
 ผูว้จิยัอภิปรายผลการวจิยัไวเ้ป็น  3  ส่วน  ดงัน้ี 
 1. การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลงัของนักศึกษา  จากการใช้แบบฝึกหัดเพื่อพฒันาการจ า
ค าศพัทด์ว้ยวธีิสอนแบบแปลและไวยากรณ์  ในรายวชิา  135-301  ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศ  
  จากการศึกษาและวิเคราะห์คะแนนท่ีไดจ้ากผลการทดสอบก่อนเรียนในเน้ือหาของเอกสารท่ีใชใ้น
การน าเขา้และส่งออก  3  เร่ือง  ไดแ้ก่  ตราสารธนาคาร  ตัว๋แลกเงิน  และใบตราส่งสินคา้ทางเรือ  เร่ืองละ  10  
ขอ้  รวมทั้งหมด  30  ขอ้  คะแนนรวมทั้งหมด  30  คะแนน  พบวา่  นกัศึกษาแต่ละคนมีคะแนนเฉล่ียในเน้ือหา
ของตราสารธนาคาร  x  = 2.20  คิดเป็นร้อยละ  22.00  ตัว๋แลกเงิน  x = 2.42  คิดเป็นร้อยละ  24.22  และใบตรา
ส่งสินคา้ทางเรือ  x  = 2.11  คิดเป็นร้อยละ  21.11  สาเหตุเน่ืองมาจากนกัศึกษาไม่มีความคุน้เคยกบัค าศพัทใ์น
เน้ือหาของเอกสารท่ีใชใ้นการน าเขา้และส่งออกทั้ง  3  เร่ือง  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นค าศพัท์เฉพาะ  โดยหลงัจากการ
ทดสอบผูว้ิจยัไดใ้หน้กัศึกษาเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการท าแบบทดสอบก่อนเรียนพบวา่  นกัศึกษาส่วน
ใหญ่คิดวา่แบบทดสอบค่อนขา้งยาก  เน่ืองจากค าศพัทส่์วนใหญ่ไม่เคยเรียนมาก่อน  ท าใหต้อ้งใชเ้วลาในการท า
แบบทดสอบค่อนขา้งนาน  ส่วนผลการทดสอบหลงัเรียนพบวา่  นกัศึกษาแต่ละคนมีคะแนนเฉล่ียในเน้ือหาของ
เอกสารท่ีใชใ้นการน าเขา้และส่งออกทั้ง  3  เร่ืองเพิ่มสูงข้ึนค่อนขา้งมาก  โดยตราสารธนาคาร  x  = 7.29  คิด
เป็นร้อยละ  72.99  ตัว๋แลกเงิน  x = 7.44  คิดเป็นร้อยละ  74.44  และใบตราส่งสินคา้ทางเรือ  x  = 7.33  คิดเป็น
ร้อยละ  73.33  สาเหตุเน่ืองมาจากเม่ือนักศึกษาไดเ้รียนเน้ือหาของเอกสารท่ีใช้ในการน าเขา้และส่งออกทั้ง  3  
เร่ืองแลว้  นกัศึกษาไดท้  าแบบฝึกหัดในบทเรียนและแบบฝึกหัดเพื่อพฒันาการจ าค าศพัท์ดว้ยวิธีสอนแบบแปล
และไวยากรณ์เพิ่มเติม  ท าให้เขา้ใจความหมายของค าศพัท์และจดจ าค าศพัท์ได้ดีข้ึน  ซ่ึงจากการศึกษาเป็น
รายบุคคลพบว่า  นักศึกษาส่วนใหญ่มีคะแนนเพิ่มสูงข้ึนในการท าแบบทดสอบหลงัเรียน  โดยหลงัจากการ
ทดสอบผูว้ิจยัไดใ้ห้นกัศึกษาเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการท าแบบทดสอบหลงัเรียนพบวา่  นกัศึกษาส่วน
ใหญ่คิดว่าแบบฝึกหัดเพื่อพฒันาการจ าค าศพัท์ดว้ยวิธีสอนแบบแปลและไวยากรณ์ช่วยท าให้นักศึกษาไดท้  า
แบบฝึกหัดมากข้ึน  ซ่ึงจากการท่ีไดอ่้านภาษาองักฤษมากข้ึนประกอบกบัการแปลกลบัมาเป็นภาษาไทย  ท าให้
เขา้ใจความหมายของค าศพัท์และจดจ าค าศพัท์ไดดี้ข้ึน  อยา่งไรก็ตามในส่วนของนกัศึกษาบางรายท่ีมีคะแนน
เพิ่มข้ึนเพียงเล็กน้อยในการท าแบบทดสอบหลงัเรียน  จากการสังเกตของผูว้ิจยัพบว่า  นกัศึกษากลุ่มน้ีมกัเขา้
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เรียนสาย  ขาดเรียนบ่อยคร้ัง  หรือไม่ได้ท าแบบฝึกหัดเป็นประจ า  ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการพฒันาการจ า
ค าศพัทไ์ด ้
 
 2. ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
  จากการศึกษาพบวา่  อายโุดยเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง  คือ  22.5  ปี  (19-26  ปี)  โดยกลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่มีอาย ุ 20  ปี  มีจ  านวน  17  คน  คิดเป็นร้อยละ  37.78   
  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีจ านวน  33  คน  คิดเป็นร้อยละ  73.33  และเพศชายมีจ านวน  
12  คน  คิดเป็นร้อยละ  26.67  
  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นปีท่ี  2  มีจ  านวน  33  คน  คิดเป็นร้อยละ  73.33  ซ่ึงเป็น
นกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  สาขาการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศมีจ านวน  29  คน  คิดเป็นร้อยละ  64.44  โดย
นักศึกษาสาขาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศลงทะเบียนเรียนรายวิชา  135-301  ภาษาองักฤษทางธุรกิจ-
ระหวา่งประเทศเน่ืองจากเป็นวิชาเอกบงัคบั  และสาขาการบญัชีมีจ านวน  16  คน  คิดเป็นร้อยละ  35.56  โดย
นกัศึกษาสาขาการบญัชีลงทะเบียนเรียนรายวชิาดงักล่าวเน่ืองจากเป็นวชิาเลือกเสรี   
  เกรดเฉล่ียสะสม  (GPA)  โดยเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่าง  คือ  3.06  โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีเกรด
เฉล่ียสะสมอยูใ่นช่วง  2.01 – 2.25  มีจ  านวน  10  คน  คิดเป็นร้อยละ  22.22  โดยเกรดเฉล่ียต ่าสุดคือ  1.81  และ
เกรดเฉล่ียสูงสุด  คือ  3.88       
  
 3. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อแบบฝึกหัดเพื่อพฒันาการจ าค าศพัท์ด้วยวิธีสอนแบบแปลและ   
ไวยากรณ์  ในรายวชิา  135-301  ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศ 
  จากการศึกษาพบว่า  โดยภาพรวมนกัศึกษามีความพึงพอใจต่อแบบฝึกหัดเพื่อพฒันาการจ าค าศพัท์
ดว้ยวธีิสอนแบบแปลและไวยากรณ์  ในรายวิชา  135-301  ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศ  อยูใ่นระดบั
มาก  ( x  = 4.30)  โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า  แบบฝึกหัดเพื่อพฒันาการจ าค าศพัท์ดว้ยวิธีสอน
แบบแปลและไวยากรณ์มีเน้ือหาท่ีเหมาะสมและมีรูปแบบท่ีหลากหลายน่าสนใจ  ซ่ึงการได้ท าแบบฝึกหัด
ดงักล่าวเพิ่มเติมนอกเหนือจากแบบฝึกหดัในบทเรียนท าใหเ้ขา้ใจบทเรียนมากข้ึน  ส่งผลต่อการเขา้ใจความหมาย
ของค าศพัท์และการจ าค าศพัท์ได้ดีข้ึน  รวมถึงได้เรียนรู้กฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์มากข้ึนเช่นกนั  นอกจากน้ี
แบบฝึกหดัเพื่อพฒันาการจ าค าศพัทด์ว้ยวธีิสอนแบบแปลและไวยากรณ์ยงัเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนภาษาองักฤษ
เน่ืองจากการเขา้ใจความหมายของค าศพัท์และจดจ าค าศพัท์ไดดี้ข้ึน  ช่วยให้ผูเ้รียนสามารถน าความรู้เก่ียวกบั
ค าศพัทต่์างๆ ไปใชไ้ดจ้ริง  ดงันั้นแบบฝึกหดัเพื่อพฒันาการจ าค าศพัทด์ว้ยวธีิสอนแบบแปลและไวยากรณ์จึงเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนภาษาองักฤษ  และควรมีการน าไปประยกุตใ์ชใ้นรายวชิาน้ีต่อไป             
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ข้อเสนอแนะ 
 1. การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง  ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อแบบฝึกหัดเพื่อพฒันาการจ า
ค าศพัทด์ว้ยวิธีสอนแบบแปลและไวยากรณ์  ในรายวิชา  135-301  ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศ  โดย
เป็นการพฒันาแบบฝึกหดัดว้ยวธีิสอนแบบแปลและไวยากรณ์ข้ึนมา  เพือ่ส่งเสริมใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกหดัมาก
ข้ึน  ซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาการจ าค าศพัท์ของนกัศึกษา  ในการวิจยัคร้ังต่อไปอาจมีการพฒันาแบบฝึกหดัท่ีมี
รูปแบบท่ีหลากหลาย  เช่น  การใชรู้ปภาพ  การเล่นเกม  เพื่อท่ีจะท าใหน้กัศึกษาไดมี้การพฒันาทกัษะดา้นต่างๆ  
 2. ผลการวิจยัเร่ือง  ความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อแบบฝึกหดัเพื่อพฒันาการจ าค าศพัทด์ว้ยวิธีสอน
แบบแปลและไวยากรณ์  ในรายวิชา  135-301  ภาษาองักฤษทางธุรกิจระหวา่งประเทศ  เป็นประโยชน์อยา่งมาก
ต่อการเรียนการสอนในระดบัอุดมศึกษา  และเป็นแนวทางเพื่อพฒันาให้ผูเ้รียนมีความพร้อมในทุกด้านตาม
นโยบายการจดัการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2545-2559  ซ่ึงสามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการ
ท าวจิยัในคร้ังต่อไป     
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ค ำช้ีแจง: 1. แบบสอบถำมน้ีมีทัง้หมด  2  หน้ำ   

  2. แบบสอบถำมน้ีประกอบด้วยค ำถำม  2  ส่วน  ได้แก่ 

   1) ส่วนท่ี  1   ข้อมูลทัว่ไปของนักศึกษำ 

 2) ส่วนท่ี  2  ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อแบบฝึกหดัเพื่อพฒันาการจ าค าศพัทด้์วยวิธีสอน 

  แบบแปลและไวยากรณ์  ในรายวิชา  135-301  ภาษาองักฤษทางธรุกิจระหว่างประเทศ 

 3. กรอกข้อมูลในแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ 

 

ส่วนท่ี 1 

ข้อมูลทัว่ไปของนักศึกษำ 
 

ค ำช้ีแจง: ให้นักศึกษำกรอกขอ้มูลต่อไปน้ีให้ครบถ้วน 
 
1. อายุ ........................... ปี  
 
2. เพศ   หญงิ      ชาย 
 
3. ชัน้ปี    1     ต่อเนื่อง  2  ปี  ชัน้ปีที ่ 1  

    2     ต่อเนื่อง  2  ปี  ชัน้ปีที ่ 2   

    3    อื่นๆ (โปรดระบุ) ........................................ 

    4  
    
4. สาขาวชิา  การบญัช ี       การจดัการอุตสาหการ 

    การจดัการธุรกจิระหว่างประเทศ      การจดัการทัว่ไป 

    การเงนิและการธนาคาร       การตลาด 

     ยงัไมไ่ดเ้ลอืกสาขา       อื่นๆ (โปรดระบุ) ........................................ 
 
5. เกรดเฉลีย่สะสม ...........................   

 

 

 

หน้าที ่ 2 / สว่นที ่ 2 

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อแบบฝึกหดัเพื่อพฒันาการจ าค าศพัท ์
ด้วยวิธีสอนแบบแปลและไวยกรณ์  ในรายวิชา  135-301  ภาษาองักฤษทางธรุกิจระหวา่งประเทศ 



 24 

ส่วนท่ี  2 

ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อแบบฝึกหดัเพื่อพฒันาการจ าค าศพัท ์

ด้วยวิธีสอนแบบแปลและไวยากรณ์  ในรายวิชา  135-301  ภาษาองักฤษทางธรุกิจระหว่างประเทศ 
 

ค ำช้ีแจง: ท ำเครือ่งหมำย    ในช่องท่ีตรงกบัระดบัควำมพึงพอใจของนักศึกษำมำกท่ีสุด  
      1 หมำยถึง น้อยท่ีสุด 
       2 หมำยถึง น้อย 
       3 หมำยถึง ปำนกลำง 
       4 หมำยถึง มำก 
        5 หมำยถึง มำกท่ีสุด  

รำยกำร 
ระดบัควำมพึงพอใจ 

5 
มำกท่ีสุด 

4 
มำก 

3 
ปำนกลำง 

2 
น้อย 

1 
น้อยท่ีสุด 

1. แบบฝึกหดัเพื่อพฒันาการจ าค าศพัทด์ว้ยวธิสีอนแบบแปลและไวยากรณ์    
    มเีน้ือหาเหมาะสมและครอบคลุมผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั   

     

2. แบบฝึกหดัเพื่อพฒันาการจ าค าศพัทด์ว้ยวธิสีอนแบบแปลและไวยากรณ์   
    มรีปูแบบทีห่ลากหลายและน่าสนใจ 

     

3. แบบฝึกหดัเพื่อพฒันาการจ าค าศพัทด์ว้ยวธิสีอนแบบแปลและไวยากรณ์   
    ท าใหจ้ าค าศพัทไ์ดม้ากขึน้ 

     

4. แบบฝึกหดัเพื่อพฒันาการจ าค าศพัทด์ว้ยวธิสีอนแบบแปลและไวยากรณ์   
    ท าใหเ้ขา้ใจความหมายของค าศพัทม์ากขึน้ 

     

5. แบบฝึกหดัเพื่อพฒันาการจ าค าศพัทด์ว้ยวธิสีอนแบบแปลและไวยากรณ์   
    ท าใหเ้ขา้ใจบทเรยีนมากขึน้   

     

6. แบบฝึกหดัเพื่อพฒันาการจ าค าศพัทด์ว้ยวธิสีอนแบบแปลและไวยากรณ์  
    ท าใหรู้ก้ฎเกณฑท์างไวยากรณ์มากขึน้ 

     

7. แบบฝึกหดัเพื่อพฒันาการจ าค าศพัทด์ว้ยวธิสีอนแบบแปลและไวยากรณ์  
    ท าใหผู้เ้รยีนสามารถน าความรูไ้ปใชไ้ดจ้รงิ 

     

8. แบบฝึกหดัเพื่อพฒันาการจ าค าศพัทด์ว้ยวธิสีอนแบบแปลและไวยากรณ์   
    มปีระโยชน์ต่อผูเ้รยีนภาษาองักฤษ 

     

9. แบบฝึกหดัเพื่อพฒันาการจ าค าศพัทด์ว้ยวธิสีอนแบบแปลและไวยากรณ์   
    มปีระโยชน์ต่อการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ 

     

10. ควรมกีารใชแ้บบฝึกหดัเพื่อพฒันาการจ าค าศพัท์ดว้ยวธิสีอนแบบ 
     แปลและไวยากรณ์ในรายวชิาน้ีต่อไปในอนาคต   

     

 
ความคดิเหน็/ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 

 
ขอบคณุค่ะ 
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PRE-POST  TEST 

Part  1: Letter  of  Credit 

 

Directions: Fill  in  the  blanks  with  the  words  given  to  make  a  complete  passage. 
 

   a. beneficiary   f. agreement 

   b. L/C  applicant  g.  transactions 

     c. payment    h. promise 

     d. advising  bank    i. irrevocable 

     e. issuing  bank     j. revocable   
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

   

   

  

Source: Adapted  from  http://banking.about.com  and  http://biztaxlaw.about.com   

 

LETTER  OF  CREDIT  (L/C) 
 

 A  letter  of  credit  is  a  written  ___(1)___  to  pay. It  is  the  payment  method  

particularly  used  in  overseas  ___(2)___. Most  letters  of  credit  are  ___(3)___, but  

occasionally  a  letter  of  credit  is  ___(4)___; that  is, it  can  be  canceled  without  the  

___(5)___  of  all  parties. 
 

 Participants  in  the  letter  of  credit  are  as  follows: 

   ___(6)___  is  a  person  (company)  who  applies  for  a  letter  of  credit. He  is  

the  importer  or  buyer  in  a  transaction.  

   ___(7)___  is  a  person  (company)  who  gets  ___(8)___. He  is  the  exporter    

or  seller  in  a  transaction.  

    ___(9)___  is  the  bank  that  issues  the  letter  of  credit. It  is  generally  in  the  

importer’s  country. 

    ___(10)___  is  the  bank  that  helps  the  beneficiary  use  the  letter  of  credit. 

It  is  generally  in  the  exporter’s  country. 

 

 

 

 

 

http://banking.about.com/
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Part  2: Bill  of  Exchange 

 

Directions: Match  the  terms  in  a  column  A  with  their  definitions  in  a  column  B. 

 

 

 

____ 11. sight  draft a. the  date  that  the  drawer  must  be  paid  according  to 

____ 12. time  draft  the  information  shown  on  the  bill  of  exchange.    

____ 13. trade  acceptance b.  a  person  (company)  who  draws  the  bill  of  exchange. 

____ 14. banker’s  acceptance     Usually, he  is  the  exporter  of  the  transaction. 

____ 15. drawer c. a  kind  of  acceptance  that  the  importer  signs  to  accept 

____ 16. drawee to  honor  the  draft  himself. 

____ 17. payee d. a  person  (company)  who  receives  payment.  

____ 18. Payer e. document  against  payment  (D/P).  

____ 19. maturity  date f. a  person  (company)  who  pays  for  the  amount  of  the   

____ 20. tenor bill  of  exchange. 

   g. a  period  of  time  at  which  the  bill  of  exchange  must 

   be  paid  e.g.  30  days  after  receiving  the  goods. 

   h. document  against  acceptance  (D/A).   

   i. a  person  (company)  who  gets  the  bill  of  exchange. 

Usually, he  is  the  importer  of  the  transaction. 

   j. a  kind  of  acceptance  that  the  importer  lets  the  bank 

    sign  for  him  to  accept  to  pay  in  the  future.   

 

 

 

Source:  Adapted  from  Rimkeeratikul, S. (2004). English  for  Import-Export  Business. Bangkok: 
Thammasart  University  Press.     

A B 
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Part  3: Bill  of  Lading 

 

Directions: Choose  the  best  alternative  to  complete  each  sentence. 

 

 a. booking  particulars  form  f. shipping  company 

 b. delivery  order   g. shipper 

    c. waterway   h. consignee 

   d. issuing  bank   i. exporter 

 e. ship  master   j. importer 

 

21. A  bill  of  lading  is  the  most  important  document  when  goods  are  exported  by  

________  transport. 

22. The  ________  issues  a  bill  of  lading. 

23. A  bill  of  lading  is  a  contract  of  carriage  between  the  freight  company  and  the  

________. 

24. If  the  payment  is  done  through  a  letter  of  credit, the  name  of  the  consignee  is  

identified  as  the  ________. 

25. A  shipper  or  a  sender  of  goods  normally  is  the  ________  of  the  transaction. 

26. A  ________  is  the  recipient  of  the  bill  of  lading. 

27. The  ________  of  the  transaction  normally  is  the  receiver  of  goods. 

28. A  ________  is  prepared  by  the  freight  company. 

29. A  ________  checks  the  goods  on  the  ship  and  signs  the  bill  of  lading. 

30. The  original  bill  of  lading  is  exchanged  for  a  ________  from  the  freight  company  in  

order  to  claim  the  goods  from  the  port.   
 

 

Source:  Adapted  from  Rimkeeratikul, S. (2004). English  for  Import-Export  Business. Bangkok: 
Thammasart  University  Press.     
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EXERCISE 

LETTER  OF  CREDIT 

 

Directions: Translate  the  terms  with  their  definitions  about  the  letter  of  credit  into   

 Thai.  

 

1. Letter  of  credit  (L/C)  A  written  promise  to  pay. It  is  a  document  issued  

by  an  importer’s  bank. 

     …………………………………………………………… 

     …………………………………………………………… 

     …………………………………………………………… 

 

2. Confirmed  letter  of  credit  A  kind  of  letter  of  credit  confirmed  by  a  bank  in  

the  exporter’s  country. In  this  case, the  exporter  is  

guaranteed  payment  although  the  importer  or  bank  

defaults.   

     …………………………………………………………… 

     …………………………………………………………… 

     …………………………………………………………… 

 

3. Irrevocable  letter  of  credit  A  type  of  letter  of  credit  that  cannot  be  changed  or  

cancelled  without  the  consent  of  all  parties.   

     …………………………………………………………… 

     …………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………
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4. Confirmed  irrevocable  L/C  A  type  of  letter  of  credit  that  most  frequently  used  

in  international  trade. It  is  the  safest  payment  

method  for  the  exporter  and  the  importer. 

     …………………………………………………………… 

     …………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………

    

5. Revocable  letter  of  credit A  type  of  letter  of  credit  that  may  be  amended  or  

cancelled  by  the  issuing  bank  at  any  time  without  

prior  notice  to  the  beneficiary. 

     …………………………………………………………… 

     …………………………………………………………… 

    …………………………………………………………… 

 

6. Proforma  invoice   A  document  issued  by  the exporter. The  importer  

uses  the  proforma  invoice  to  open  the  letter  of  

credit  at  the  issuing  bank. 

     …………………………………………………………… 

     …………………………………………………………… 

    …………………………………………………………… 

 

7. Beneficiary   A  person/company  who  gets  payment. He  is  the  

exporter  or  seller  in  the  transaction. 

     …………………………………………………………… 

     …………………………………………………………… 

    …………………………………………………………… 
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8. L/C  applicant   A  person/company  who  applies  for  the  letter  of  

credit. He  is  the  importer  or  buyer  in  the  transaction. 

     …………………………………………………………… 

     …………………………………………………………… 

    …………………………………………………………… 

 

9. Advising  bank   A  bank  that  advises  the  exporter  about  the  letter  of  

credit  and  give  payment  to  him. Also  called  a  

notifying  bank. 

     …………………………………………………………… 

     …………………………………………………………… 

    …………………………………………………………… 

 

10. Issuing  bank  A  bank  that  issues  the  letter  of  credit  at  the  request  

of  the  importer  and  promise  to  pay  the  exporter  

when  the  exporter  submits  required  documents  in  the  

letter  of  credit. Also  called  an  opening  bank. 

     …………………………………………………………… 

     …………………………………………………………… 

    …………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Source:  Adapted  from  Rimkeeratikul, S. (2004). English  for  Import-Export  Business. Bangkok: 
Thammasart  University  Press.     



 31 

-1- 

 

EXERCISE 

BILL  OF  EXCHANGE 

 

Directions: Match  the  terms  about  the  bill  of  exchange  in  a  column  A  with  their  

definitions  in  Thai  in  a  column  B. 

 

 

 

 ____ 1. drawer    a. ตัว๋แลกเงินแบบทนัที 

 ____ 2. drawee    b. ผูรั้บตัว๋แลกเงิน    

 ____ 3. payee     c. วนัท่ีตัว๋แลกเงินครบก าหนดช าระเงิน  

 ____ 4. payer     d.   ผูรั้บเงิน     

 ____ 5. maturity  date      e. การยอมรับตัว๋แลกเงินโดยผูน้ าเขา้   

 ____ 6. tenor    f. ผูเ้ขียนตัว๋แลกเงิน    

 ____ 7. sight  draft     g.   ตัว๋แลกเงินแบบมีระยะเวลา   

 ____ 8. time  draft     h.    การยอมรับตัว๋แลกเงินโดยธนาคาร   

 ____ 9. trade  acceptance    i.  ผูจ่้ายเงิน   

 ____ 10. banker’s  acceptance   j. ระยะเวลาท่ีตัว๋แลกเงินครบก าหนดช าระเงิน 

 

 

   

 

 

 

 

 

Source:  Adapted  from  Rimkeeratikul, S. (2004). English  for  Import-Export  Business. Bangkok: 
Thammasart  University  Press.     
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EXERCISE 

BILL  OF  LADING 

 

Directions: Translate  the  following  statements  into  Thai.  

 

1. Bill  of  lading  is  the  most  important  document  when  goods  are  delivered  by  sea. 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Bill  of  lading  is  a  document  issued  by  the  shipping  company. 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

3. Shipping  company  refers  to  any  transporter  of  cargo  by  land, sea  or  air. 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

4. Shipper  or  consignor  refers  to  a  sender  of  goods.   

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

5. Normally, the  sender  of  goods  is  the  exporter  or  seller. 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

6. Consignee  refers  to  a  recipient  of  goods.   

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

7. Normally, the  recipient  of  goods  is  the  importer  or  buyer. 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 
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8. Bill  of  lading  is  a  contract  of  carriage  between  the  shipping  company  and  the 

shipper. 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

9. Booking  Particulars  Form  is  a  document  issued  by  the  freight  company. 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

10. The  original  bill  of  lading  is  exchanged  for  a  Delivery  Order  (D/O)  from  the  

shipping  company  in  order  to  collect  the  goods  from  the  port.   

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source:  Adapted  from  Rimkeeratikul, S. (2004). English  for  Import-Export  Business. Bangkok: 
Thammasart  University  Press.     


