บทที่ 2
ทบทวนเอกสาร/วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้ อง
การจัดทาโครงงานหัวข้อ “ขั้นตอนการขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริ กา” ผูจ้ ดั ทาได้นา
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและดาเนินการดังนี้
ความรู้ วซี ่ า
1. วีซ่าคืออะไร
นรา ช่ วงโชติ กล่าวว่า วีซ่า คือเอกสารที่มาจากประเทศใดๆออกให้กบั บุคคลที่ได้รับการ
พิจารณาให้สามารถเข้าออกประเทศผูอ้ อกตรวจลงตราได้ ภายในระยะเวลาที่ บุคคลนั้นได้ยื่นขอ
และตามจุดประสงค์น้ นั ๆ มีไว้เพื่อใช้แสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในประเทศที่ได้ยนื่ ขอวี
ซ่ าไว้ โดยปกติแล้วจะถูกประทับตราลงในหนังสื อเดินทาง แต่ในปั จจุบนั บางประเทศมีการลงตรา
ประทับแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
วิสา กล่ าวว่า วีซ่า คื อเอกสาร สาหรั บยืนยัน ว่า ได้รับ อนุ ญาตให้เข้าสู่ เขตแดนพื้ นที่ ซึ่ ง
สามารถอยูไ่ ด้ตามที่กรอบเวลากาหนด เอกสารที่จะใช้ในการขออนุ ญาตนั้น จัดเป็ นเอกสารสาคัญ
โดยส่ วนใหญ่จะเป็ นตราประทับอยู่ภายในหนังสื อเดิ นทาง ซึ่ งจะมี เงื่ อนไขต่างๆของวีซ่าแต่ล ะ
ประเภทติดมาด้วย เช่ น เขตพื้นที่ที่สามารถเดิ นทางไปได้ ช่ วงเวลาที่กาหนดไว้ อายุของวีซ่า หรื อ
สามารถเดินทางเข้าออกประเทศได้กี่ครั้ง
แต่จริ งๆแล้ว การที่ มีวีซ่านั้นไม่ได้หมายความว่าจะสามารถเดิ นทางเข้าประเทศนั้นๆได้
เสมอไป และวีซ่าสามารถถูกยกเลิกเมื่อใดก็ได้ นอกจากนี้ผมู ้ ีวีซ่าอาจจะต้องถูกตรวจสุ ขภาพก่อนที่
จะเดินทางเข้าประเทศนั้นๆอีกด้วย
โดยรวมแล้ว วีซ่า ก็ คื อเอกสารสาคัญในการขออนุ ญาตเข้าประเทศ ส าหรั บผูท้ ี่ ไ ม่ไ ด้มี
สัญชาติของประเทศนั้นๆ
วีซ่า อาจหมายถึง หลักฐานในการได้รับอนุ ญาตให้สามารถเดินทางเข้าออกประเทศ ที่เป็ น
รอยประทับหรื อเป็ นแผ่นกระดาษสติ๊กเกอร์ ที่ติดอยูใ่ นหนังสื อดินทาง โดยทัว่ โลกจะใช้หลักการนี้
คือ การเดินทางระหว่างประเทศนั้น จาเป็ นต้องมีการขอวีซ่า ของประเทศนั้นๆเสี ยก่อน แต่อย่างไรก็
ตาม บางประเทศก็ได้มีการยกเว้นวีซ่า
2. ประเภทของวีซ่า
ในหลายๆประเทศจะมีวซี ่าหลากหลายประเภท ด้วยชื่อเรี ยกที่แตกต่างกัน แต่หากแบ่งตาม
วัตถุประสงค์โดยส่ วนใหญ่จะแบ่งได้ ดังนี้
1) วีซ่าเดินทางผ่าน (Transit Visa) โดยปกติจะมีอายุประมาณ 5 วัน เพื่อเป็ นการเดินทางผ่าน
ไปยังประเทศที่เป็ นจุดหมาย
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2) วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa) เพื่อจุดประสงค์ในการท่องเที่ยวหรื อสันทนาการโดยไม่มี
กิจกรรมทางธุ รกิจมาเกี่ยวข้องระหว่างการเดินทาง
3) วีซ่าธุ รกิจ (Business Visa) เป็ นวีซ่าที่มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการทาการค้าในประเทศ
นั้นๆ หรื อกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทาธุ รกิจ ซึ่ งวีซ่าประเภทนี้ในบางประเทศจะมีการรวมเอา
การจ้างงานอย่างถาวรไว้ดว้ ย
4) วีซ่าทางาน ชัว่ คราว (Temporary Worker Visa) เพื่อเป็ นการยืนยันการได้รับอนุญาตให้
ทางานในประเทศนั้นๆได้ โดยส่ วนใหญ่วีซ่าชนิ ดนี้ จะขอได้ค่อนข้างยาก และมีช่วงเวลาการได้รับ
อนุญาตที่ยาวนานกว่าวีซ่าประเภทธุ รกิจ
5) วีซ่า ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (On-Arrival Visa) วีซ่าชนิดนี้จะได้รับ
ตรงจุดตรวจคนเข้าเมือง
6) วีซ่าคู่สมรส หรื อ วีซ่าแต่งงาน (Spouse Visa, Partner Visa, Marriage Visa ) อนุ ญาตให้
คู่แต่งงาน(เพศชายหรื อเพศหญิงก็ตาม) ที่เป็ นคู่ชีวติ ของประชากรของประเทศนั้นๆสามารถเดินทาง
มาอยูด่ ว้ ยกันได้
7) วีซ่านักเรี ยน (Student Visa) อนุ ญาตให้ผถู ้ ือวีซ่าชนิ ดนี้ สามารถทาการเรี ยนในประเทศที่
ได้รับวีซ่านักเรี ยนได้ตามเงื่อนไขที่กาหนด แต่บางประเทศก็ใช้วซี ่าท่องเที่ยวแทนวีซ่าชนิดนี้
8) วีซ่าท่องเที่ยวและทางาน (Working Holiday Visa) เป็ นวีซ่าที่อยูภ่ ายใต้ขอ้ ตกลงระหว่าง
ประเทศ โดยมีสาระสาคัญคือ สามารถท่องเที่ยวและทางานเพื่อหาประสบการณ์ภายใต้เงื่ อนไขที่
กาหนดได้ วีซ่าประเภทนี้ โดยส่ วนใหญ่มกั เปิ ดโอกาสให้กบั บุคคลในวัยเรี ยนและวัยทางานที่มีอายุ
ไม่เกินกว่า 30 ปี
9) วีซ่าการทูต (Diplomatic Visa) เป็ นวีซ่าที่ออกให้กบั ผูถ้ ือหนังสื อเดินทางทางการทูต
10) วีซ่านักเขี ยน (Jounalist Visa) เป็ นวีซ่าสาหรั บนักเขี ยนหรื อนักข่าวจากหน่ วยงานที่
ได้รับการยอมรับ
11) วีซ่าอพยบ (Immigration Visa) เป็ นวีซ่าที่อนุ มตั ิให้กบั ผูท้ ี่ตอ้ งการอพยพไปตั้งถิ่นฐาน
ซึ่ งกฎเกณฑ์และเงื่อนไขขึ้นอยูก่ บั ประเทศนั้นๆเป็ นผูก้ าหนด
12) วีซ่าผูร้ ับบานาญ หรื อ วีซ่าผูเ้ กษียณ (Pensioner Visa หรื อ Retirement Visa) เป็ นวีซ่าที่
จะออกให้ในบางประเทศ สาหรับผูท้ ี่แสดงให้เห็ นว่ามี รายได้ในต่างประเทศที่เพียงพอ และไม่มี
ความประสงค์ที่จะทางานแล้ว โดยส่ วนใหญ่มกั มีการจากัดอายุดว้ ย
13) วี ซ่ า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ค ส์ (Electronics Visa) เป็ นระบบวี ซ่ า ที่ ใ ช้ ก ารบัน ทึ ก ข้อ มู ล ใน
คอมพิวเตอร์ ซึ่ งเชื่ อมโยงกับหมายเลขการเดิ นทาง บาร์ โค๊ด โดยจะไม่มีป้าย หรื อ สติ๊กเกอร์ ติดลง
ในหนังสื อเดินทาง
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3. ขั้นตอนการขอวีซ่าสหรัฐอเมริกา
การยืน่ คาร้องขอวีซ่าอเมริ กามีข้ นั ตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 สาหรับผูย้ นื่ คาร้องขอวีซ่าชัว่ คราว สามารถดูประเภทวีซ่าที่ท่านต้องการขอได้
ที่ วีซ่าชัว่ คราวทัว่ ไป วีซ่าแต่ละประเภทจะอธิ บายรายละเอียดเกี่ยวกับคุ ณสมบัติและเอกสารที่ตอ้ ง
ใช้ในการยืน่ คาร้อง ให้เลือกประเภทวีซ่าที่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการเดินทางของท่าน
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนต่อไปคื อการกรอกแบบฟอร์ ม DS-160 ให้เสร็ จสมบูรณ์ ผูส้ มัครทุก
ท่านรวมถึ งผูส้ มัครที่เป็ นเด็ก จะต้องมีใบคาร้องขอวีซ่า DS-160 ของตนเองโดยเฉพาะ โปรดอ่าน
วิธีการกรอกแบบฟอร์ ม DS-160 อย่างละเอียด ข้อมูลทั้งหมดที่กรอกจะต้องถูกต้องและเป็ นความ
จริ ง เมื่ อยื่นแบบฟอร์ มแล้วท่านจะไม่สามารถท าการเปลี่ ยนแปลงใดๆได้อีก หากต้องการความ
ช่ ว ยเหลื อ โปรดปรึ ก ษาหน่ ว ยงานที่ ใ ห้ ค าปรึ ก ษาด้า นวี ซ่ า หรื อ บริ ษ ัท แปล เมื่ อ กรอกและยื่ น
แบบฟอร์ ม ผ่า นระบบออนไลน์ เสร็ จแล้ว ท่ า นจะได้รับ หมายเลขยื นยันแบบฟอร์ ม DS-160 ซึ่ ง
จะต้องใช้เพื่อนัดจองสัมภาษณ์ และท่านจะไม่ได้รับอนุ ญาตให้เข้าสัมภาษณ์ หากท่านไม่นาหน้า
ยืนยันแบบฟอร์ม DS-160 ติดตัวมาด้วย
ข้อแนะนาเกี่ยวกับการกรอกแบบฟอร์ ม DS-160
- สถานฑู ต หรื อ สถานกงศุ ล ที่ ท่ า นเลื อ กในช่ ว งต้น ของแบบฟอร์ ม DS-160
จะต้องเป็ นสถานฑูตหรื อสถานกงศุลเดียวกับที่ท่านทานัดไปสัมภาษณ์วซี ่า
- ท่า นต้องตอบค าถามทุ ก ข้อเป็ นภาษาอัง กฤษโดยใช้ตวั อัก ษรภาษาอัง กฤษ
เท่านั้น ยกเว้นในกรณี ที่ท่านได้รับคาแนะนาให้ใส่ ชื่อเต็มของท่านด้วยอักษร
ในภาษาท้องถิ่น
- ท่านต้องอัพโหลดรู ปถ่ ายที่ ถ่า ยไว้ไม่เกิ นหกเดื อน ซึ่ งถื อเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
ขั้นตอน DS-160
- เมื่อกรอกแบบฟอร์ ม DS-160 เสร็ จสมบูรณ์ ระบบจะสร้างหน้าจอยืนยันซึ่ งมี
บาร์ โค้ดที่ประกอบด้วยทั้งตัวอักษรและตัวเลข ให้ท่านสั่งพิมพ์หน้านี้ และนา
เอกสารนี้ติดตัวมาในวันสัมภาษณ์วซี ่าด้วย
ขั้นตอนที่ 3 เมื่อระบุประเภทวีซ่าและกรอกแบบฟอร์ ม DS-160 เสร็ จแล้ว ผูส้ มัครต้องชาระ
ค่าธรรมเนียมวีซ่า ที่ หน้าค่าธรรมเนี ยมวีซ่า จะแสดงรายละเอียดของประเภทวีซ่าและค่าธรรมเนียม
สาหรับวีซ่าแต่ละประเภทในสกุลเงิ นสหรั ฐและสกุลเงิ นท้องถิ่ น ในการชาระค่าธรรมเนี ยมวีซ่า
โปรดศึ ก ษาข้อ มู ล และวิธี ช าระค่ า ธรรมเนี ย ม ซึ่ งจะมี ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ ขั้นตอนในการช าระ
ค่าธรรมเนี ยมวีซ่า ท่านจะต้องสร้างโปรไฟล์และเก็บหมายเลขใบเสร็ จรับเงินค่าธรรมเนี ยมวีซ่าไว้
เพื่อทาการจองนัดสัมภาษณ์ในภายหลัง
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ข้อแนะนาเกี่ยวกับการชาระค่าธรรมเนียมวีซ่า
- การชาระค่าธรรมเนี ยมยื่นคาร้ องขอวีซ่า ให้สิทธิ ผสู ้ มัครทาการนัดหมายเข้า
สัมภาษณ์ และเปลี่ ยนแปลงวันนัดหมายได้ไม่เกิ น 3 ครั้ ง (ในกรณี ที่ท่านไม่
สามารถเข้ามาทาการสัมภาษณ์ตามวันและเวลานัดหมายได้) หากเกินจานวน
ดังกล่าว ผูส้ มัครจะต้องชาระค่าธรรมเนี ยมวีซ่าอีกครั้ง เพื่อจะทาการนัดหมาย
เข้าสัมภาษณ์วซี ่าได้ *ท่านไม่สามารถขอค่าธรรมเนียมวีซ่าคืนได้ในทุกกรณี
ขั้นตอนที่ 4 ในขั้นตอนนี้ท่านจะต้อง ล็อกอิน เข้าโปรไฟล์ของท่านด้วยรหัสอ้างอิงเดียวกับ
ที่ท่านใช้ตอนที่ชาระค่าธรรมเนี ยมวีซ่า ท่านจะพบหน้าจอที่แสดงข้อมูลเฉพาะของท่าน ให้คลิกปุ่ ม
“นัดสัมภาษณ์วีซ่า” จะเริ่ มต้นขั้นตอนทานัดสัมภาษณ์วีซ่า โดยท่านจะต้องกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้
หมายเลขหนัง สื อเดิ นทาง, หมายเลขใบเสร็ จ รั บเงิ นค่ า ธรรมเนี ย มวีซ่ า ของท่ า น และหมายเลข
บาร์ โ ค้ด สิ บ (10) หลัก ที่ ร ะบุ ไ ว้บ นหน้า ยืน ยัน แบบฟอร์ ม DS-160 ระหว่า งขั้น ตอนนี้ ท่ า นจะ
สามารถเลื อกประเภทของวีซ่าของท่าน กรอกข้อมูลส่ วนตัว เพิ่มข้อมูลเกี่ ยวกับผูอ้ ยู่ในอุ ปการะ
เลือกที่อยูใ่ นการจัดส่ งเอกสารคืน ยืนยันการชาระค่าธรรมเนียมวีซ่า และทาการนัดสัมภาษณ์วซี ่าได้
ขั้นตอนที่ 5 ไปที่ สถานฑูตหรื อสถานกงศุลอเมริ กา ตามวันและเวลาที่ท่านมีนดั สัมภาษณ์
และตรวจสอบข้อมูลที่อธิบายไว้ในหน้า การทานัดสัมภาษณ์วซี ่า
ขั้นตอนที่ 6 หากวีซ่าของท่านได้รับการอนุ มตั ิ วีซ่าจะถูกส่ งไปตามที่ อยู่ที่ท่านได้ระบุไว้
ระหว่างขั้นตอนการนัดสัมภาษณ์วซี ่า
เอกสารเบือ้ งต้ นทีต่ ้ องเตรียมเพือ่ การขอวีซ่า
ในขั้นตอนการทาเรื่ องยื่นขอวีซ่าจากสถานฑูตนั้นจะต้องมีการเตรี ยมเอกสารโดยเบื้องต้น
ดังนี้
1) หนังสื อเดินทาง (Passport) ทุกเล่มที่มี
2) รู ปถ่ายตามแบบที่สถานทูตได้กาหนดไว้ อาทิเช่น ประเทศสหรัฐอเมริ กาใช้รูปถ่ายขนาด
5 × 5 ซม. โดยพื้นหลังเป็ นสี ขาวถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ห้ามใส่ แว่นตาในทุกกรณี
3) หลักฐานการทางาน
- กรณี ที่ เป็ นลู ก จ้า งหรื อท างานประจา ต้องมี หลัก ฐานต่ อไปนี้ คื อ หนังสื อที่ ใ ช้ใ นการ
รับรองการทางานและ/หรื อ ใบลา และ/หรื อ สลิปเงินเดือน
- กรณี ที่เป็ นเจ้าของกิ จการ ต้องมี หลักฐานต่อไปนี้ คื อหนังสื อที่รับรองเป็ นบริ ษ ทั /ห้าง
หุ น้ ส่ วน หรื อเอกสารอื่นๆที่แสดงว่าเราเป็ นเจ้าของ พร้อมกับหลักฐานที่ใช้แสดงการเสี ยภาษีล่าสุ ด
พร้อมกับ Statement ย้อนหลังล่าสุ ด 6 เดือน
4) หนังสื อรับรองทางการศึกษา *ในกรณี ที่ยงั ศึกษาอยู่

7
5) แผนในการเดิ นทางไปประเทศนั้น ๆ เช่ น เรามี เป้ าหมายในการเดิ นทางนี้ อยู่ที่ ไ หน
จังหวัดใด เพื่อจุดประสงค์อะไรในการเดินทางไปในครั้งนี้ เป็ นต้น
6) ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ (ถ้ามี)
7) สาเนาหรื อเอกสารส่ วนตัว อาทิเช่น สาเนาบัตรประชาชน,ทะเบียนบ้าน,ใบเกิด,ใบสาคัญ
การสมรส,ใบรับรองบุตร,ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็ นต้น
8) เอกสารที่สามารถใช้อา้ งอิงถึ งบุคคลที่อยู่ในต่างประเทศ อาทิเช่ น จดหมายเชิ ญ,สาเนา
หนังสื อเดินทาง เป็ นต้น
9) เอกสารทางการเงินที่เพียงพอในการเดินทางไปต่างประเทศในครั้งนั้นๆ โดยจะต้องใช้
งบการเงินย้อนหลัง 6 เดือน ถึง 1 ปี
10) เอกสารที่ใช้ในการจองห้องพักในประเทศนั้นๆ
ความรู้ คาศัพท์ ภาษาอังกฤษ
1. ความสาคัญของคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
รัสเซล (Russell อ้างถึงใน ทัศนีย ์ พันธ์โยธาชาติ. 2534) ได้กล่าวถึงความสาคัญของคาศัพท์
ว่า คาศัพท์เป็ นรากฐานของการเรี ยนวิชาต่างๆ คนเราจะอ่าน พูด เขียน หรื อแสดงความคิดเห็นได้ดี
ต้องเข้าใจคาศัพท์จึงจะเรี ยนรู้เรื่ องอื่นๆได้
เอลเลน และวอลเลท (Allen & Vallette. 1977) กล่ าวถึ งความสาคัญของคาศัพท์ว่าการรู ้
ความหมายของคาศัพท์จะทาให้เกิดความมัน่ ใจในการใช้ภาษา สื่ อความหมายในสถานการณ์ต่างๆ
วิลาสิ นี แก้ววรา (2550) กล่าวถึงความสาคัญของคาศัพท์วา่ คาศัพท์ คือ สิ่ งที่ใช้เป็ นตัวแทน
ในการสื่ อความหมาย ความรู ้ ความคิด ระหว่างหรื อเฉพาะบุคคล กลุ่มสังคม อาชีพและชนชาติ
2 .ความหมายของคาศัพท์
ฟรายส์ (Fries. 1972, อ้างถึงใน ดวงกมล คาเอี่ยม. 2540) กล่าวถึงความหมายของคาศัพท์วา่
หมายถึ ง ค าที่ มี ก ารประสมเสี ย ง ซึ่ งน ามาใช้ เ ป็ นสิ่ ง เร้ า ให้ นึ ก ถึ ง ประสบการณ์ ที่ เ คยผ่ า นมา
ประสบการณ์ที่ถูกกระตุน้ จากการประสมเสี ยงนั้น จะมีความหมายต่างกันหลายอย่าง แต่จะมีเพียง
ประสบการณ์เดียวที่เด่นกว่า ซึ่ งข้อความที่อ่านจะประกอบด้วยความหมายอย่างน้อย 3 ประการ คือ
1) Lexical Meaning คือ ความหมายตามตัวหนังสื อเฉพาะคา
2) Structural Meaning คือ ความหมายตามโครงสร้าง
3) Conextual Meaning คือ ความหมายตามข้อความที่ใช้
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ศิ ธ ร แสงธนู และคิ ด พงศทัต (2514 อ้างถึ งใน จารุ วรรณ อ าพันกาญจน์. 2541) ได้ใ ห้
ความหมายของคาศัพท์ว่า ศัพท์คือกลุ่มเสี ยงกลุ่มหนึ่ ง ซึ่ งมีความหมายให้รู้ว่าเป็ นคน เป็ นสิ่ งของ
อาการ หรื อลักษณะอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง และได้แบ่งความหมายออกเป็ น 4 นัยด้วยกัน คือ
1) Lexical Meaning คือ ความหมายตามพจนานุ กรม คาหนึ่งๆ มีความมหายหลายอย่าง บาง
คาอาจใช้ในความมหมายแตกต่างกันนับร้ อย ทาให้บางคนเข้าใจว่าความหมายที่ต่างออกไป หรื อ
ความหมายที่ตนไม่ค่อยรู ้จกั นั้นเป็ น “สานวน” ของภาษา
2) Morphological Meaning หมายถึง ความหมายทางไวยากรณ์ ศัพท์ประเภทนี้ เมื่ออยู่ตาม
ลาพังโดดๆ จะเดาความหมายได้ยาก เช่น S เมื่อไปอยูท่ า้ ยคานามบางจาพวก
3) Structural Meaning หมายถึ ง ความหมายที่ เ กิ ด ขึ้ น หรื อ เปลี่ ย นแปลงไป แล้ว แต่ ก าร
เรี ยงลาดับคา
4) Social-Ciltural Meaning หมายถึง ความหมายของคาที่เปลี่ ยนไปตามเสี ยงขึ้นลง ที่ผพู้ ูด
เปล่งออกมาไม่วา่ จะเป็ นเสี ยงที่มีพยางเดียว หรื อมากกว่า
3.ประเภทของคาศัพท์
ศิธร แสงธนู และคิ ด พงศทัต (2514 อ้างถึ งใน จารุ วรรณ อาพันกาญจน์.2541) กล่ าวว่า
คาศัพท์ในภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1) Content Word คื อ ค าประเภทที่ เ ราอาจจะบอกความหมายได้โ ดยไม่ ต้อ งขึ้ น อยู่ก ับ
โครงสร้ า งอาจจะพูดได้ว่า เป็ นค าที่ มี ค วามหมายตามพจนานุ ก รม เช่ น daughter, box, pen ฯลฯ
อย่างไรก็ตามคาประเภทนี้ อาจจะเปลี่ ยนความหมายไปได้ เมื่ออยูใ่ นตาแหน่ งที่ต่างกันในประโยค
Content Word ในภาษาอังกฤษได้แก่คาประเภท Nouns, Verb, Adjective, Adverbs
2) Function Word คือ คาที่ไม่มีความหมายแน่นอนในตัวเอง ส่ วนมากจะเปลี่ยนความหมาย
ไปตามโครงสร้ าง คาประเภทนี้ สอนให้เข้าใจได้ยาก การสอนเพียงให้รู้ความหมายหรื อคาแปลไม่
ได้ผล ต้องสังเกตเห็ นตัวอย่างการใช้ และฝึ กการใช้ในโครงสร้ างต่างๆโดยตรงจึงเกิ ดประโยชน์
Function Word ในภาษาอั ง กฤษได้ แ ก่ ค าประเภท Articles, Prepositions, Personal Pronouns,
Possessive, Adjectives, Demonstratives, Relative Pronouns, Conjunction, Auxiliary Verbs, One
หรื อ Ones
สุ ไร พงศ์ทองเจริ ญ (2525 , อ้างถึงใน ดวงกมล คาเอี่ยม. 2540) ได้แบ่งประเภทของคาศัพท์
ออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1)Passive Vocabulary คือ คาศัพท์ที่ควรสอนให้รู้จกั เฉพาะความหมายหรื อเกิดความเข้าใจ
เมื่อได้ยนิ
2) Active Vocabulary คือ คาศัพท์ที่ควรจะสามารถนาไปใช้ในการพูด อ่าน เขียน แต่ง
ประโยคได้เป็ นอย่างดีและต้องรู ้จกั เข้าใจความหมาย

