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บทคัดย่อ

การพัฒ นากิจ กรรมการเรีย นรู้แ บบลงมือ ปฏิ บ ัติ (Active Learning) โดยใช้เกมการศึก ษา
สาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่ม สาระสังคมศึก ษา ศาสนา และวัฒ นธรรม ของนัก เรีย นชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3
ในครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัม ฤทธิทางการเรี
ยนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยกิจกรรม
์
การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบตั ิ (Active Learning) โดยใช้เกมการศึกษา สาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระสังคม
ศึก ษา ศาสนา และวัฒ นธรรม ของนั ก เรีย นชัน้ ประถมศึก ษาปี ท่ี 3 2) เพื่ อ ศึก ษาความพึ ง พอใจต่ อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบตั ิ (Active Learning) โดยใช้เกมการศึกษา สาระเศรษฐศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึก ษา ศาสนา และวัฒ นธรรม ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 กลุ่มตัวอย่าง ได้แ ก่
นั ก เรี ย นชั น้ ประถมศึ ก ษ าปี ที่ 3/3 โรงเรี ย นเทศบาลท่ า เรื อ ประชานุ กู ล อ าเภอท่ า เรื อ จัง หวัด
พระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 จานวน 28 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือในการวิจยั ประกอบด้วย 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบตั ิ (Active Learning)
จ านวน 5 ชัวโมง
่
2) แบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิท์ างการเรีย น เป็ นแบบปรนั ย จ านวน 20 ข้อ และ
3) แบบประเมินความพึงพอใจที่มตี ่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบตั ิ (Active Learning) จานวน
10 ข้อ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อ มู ล ได้แ ก่ ค่ าเฉลี่ย ( ) ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน (SD) และค่ าสถิติ
t-test แบบ Dependent ผลการวิจยั พบว่า
1. ผลสัม ฤทธิท์ างการเรีย นด้ ว ยกิ จ กรรมการเรีย นรู้ แ บบลงมื อ ปฏิ บ ัติ (Active Learning)
โดยใช้เกมการศึกษา สาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่ม สาระสังคมศึก ษา ศาสนา และวัฒ นธรรม ของนัก เรีย น
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 พบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
2. ความพึงพอใจต่ อการจัด กิจกรรมการเรีย นรู้แบบลงมือ ปฏิบตั ิ (Active Learning) โดยใช้
เกมการศึก ษา สาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่ ม สาระสัง คมศึก ษา ศาสนา และวัฒ นธรรม ของนั ก เรีย น
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 อยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ : เกมการศึกษา การเรียนรูแ้ บบลงมือปฏิบตั ิ สังคมศึกษา
ผลงานด้านการศึกษา
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1. บทนา
การจัดการเรียนการสอนในกลุ่ม สาระการเรียนรู้ส ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒ นธรรม ส่ วนใหญ่
จัดการเรียนการสอนแบบบรรยายในชัน้ เรียน ไม่มกี จิ กรรมให้ผเู้ รียนมีส่วนรวม ผูเ้ รียนเพียงแต่นงฟั
ั ่ งผูส้ อน
อธิบายเนื้อหา ไม่มกี ารตอบโต้ระหว่างผูเ้ รียนกับผูส้ อน ทาให้บรรยากาศในการเรียนรู้ของผูเ้ รียนไม่น่าสนใจ
นักเรีย นเกิด ความเบื่อ หน่ ายในการเรีย น รวมถึงไม่ มีแ รงจูง ใจในการเรีย น และจากการสังเกตการจัด
การเรียนการสอนในชัน้ เรียนพบว่า นักเรียนไม่ให้ความสนใจในการเรียน และพูดคุ ยกันเสียงดัง รวมถึงนา
การบ้ า นในรายวิช าอื่น ขึ้น มาท าในขณะที่ ค รู ผู้ ส อนก าลัง สอน ส่ ง ผลให้ นั ก เรีย นไม่ เข้ า ใจในเนื้ อ หา
ในการจัดการเรียนการสอน จึงทาให้ผเู้ รียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนต่ ากว่าร้อยละ 70 ในรายวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
จากปั ญหาและการศึกษาค้นคว้าดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงสนใจที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
แบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบตั ิ (Active Learning) โดยการใช้เกมการศึกษา สาระเศรษฐศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนเทศบาลท่าเรือ
ประชานุกูล โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผเู้ รียนได้ลงมือปฏิบตั ิ ด้วยกระบวนการคิดของตนเอง
จะส่งผลให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ เป็ นขัน้ เป็ นตอนผ่านเกมการศึกษา ส่งผลให้เกิด
การเรียนรูด้ ้วยความสนุ กสนาน เพื่อสร้างบรรยากาศของการเรียนรูใ้ นชัน้ เรียนให้มคี วามน่ าสนใจ และเกิด
ทักษะการร่วมงานเป็ นทีมกับเพื่อนในกลุ่มอีกด้วย ซึ่งเกมศึกษาสามารถสร้างแรงจูงใจให้กบั ผูเ้ รียน จะส่งผล
ให้ เ กิด การพัฒ นาทางด้ า นผลสัม ฤทธิท์ างการศึก ษา และเสริม สร้า งเจตคติท่ี ดีต่ อ การเรีย นในสาระ
เศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมให้ดขี น้ึ

2. การทบทวนวรรณกรรม
การพัฒ นากิจ กรรมการเรีย นรู้แ บบลงมือ ปฏิบ ัติ (Active Learning) โดยใช้เกมการศึก ษา เป็ น
การจัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบตั กิ ิจกรรมในชัน้ เรียนโดยมีเกมการศึกษาเป็ น
สื่อกลางในการกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งมีวรรณกรรมที่เกีย่ วข้อง ดังนี้
การเรีย นรู้แบบลงมือปฏิบ ัติ หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า Active Learning เป็ น การเรีย นรู้โดย
ผูเ้ รียนเป็ นผู้ลงมือปฏิบตั ิ เรียนรู้สงิ่ ต่างๆ ด้วยตัวเอง การลงมือทาจะเสริมสร้างประสบการณ์ท่ที าให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ ในสิง่ ทีท่ าอย่างแท้จริง ซึ่ ง นนทลีพร ธาดาวิทย์ (2559: 18) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning ทัง้ กิจกรรม วิธกี าร หรือรูปแบบการสอน ทาให้ผเู้ รียนสนใจบทเรียน และทาให้ผล
สัม ฤทธิท์ างการ เรีย นสู ง ขึ้น อย่ า งไรก็ต ามการใช้รู ป แบบการสอนที่ ส าเร็จ รู ป ที่นิ ย มใช้ก ัน อยู่ ท ัว่ ๆ
ไปในปั จจุบนั อาจไม่เกิด ผลสัม ฤทธิ ์ เพราะบริบทในห้องเรียนแต่ละห้องมีค วามแตกต่างกัน ผู้สอนควรใช้
หลัก การของ Active Learning ในการพัฒ นากิจกรรมส าหรับ ผู้เรีย น ทัง้ วิธีก ารสอน อุ ป กรณ์ ก ารสอน
การออกแบบรูป แบบ การสอนต่างๆ ให้เหมาะกับเนื้ อหาผู้เรียนและชัน้ เรียน จะส่งผลให้ผู้เรี ยนมีค วาม
ผลงานด้านการศึกษา

|2

งานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครังที
้ ่ 5 พลังนักศึกษา พลังวิ ชาการ ขับเคลื่อนสังคม
และการนาเสนอผลงานระดับปริ ญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครังที
้ ่ 1 ประจาปี 2562
The Humanities and Social Sciences Undergraduate Conference (HSSUC) 2019
จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เชือ่ มัน่ และเป็ นนักคิดที่ไม่หยุดนิ่ง ทาให้ผเู้ รียนสามารถจดจาเนื้อหาได้นาน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ได้ในบริบ ทต่างๆ ในบรรยากาศการจัด การเรีย นรู้เชิงรุก อีก ทัง้ ประภัสรา โคตะขุน (2554) กล่าวไว้ว่า
Active Learning คือ กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ผ่ี เู้ รียนต้องได้มโี อกาสลงมือกระทามากกว่า
การฟั งเพียงอย่างเดียวต้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้โดยการอ่าน การเขียน การโต้ตอบและ
การวิเคราะห์ปั ญหา อีกทัง้ ให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขัน้ สูง ได้แก่ การวิเคราะห์การสังเคราะห์และ
การประเมิน ค่ า ซึ่งจากความหมายข้างต้น สรุป ได้ว่า การเรีย นรู้แ บบลงมือ ปฏิบ ัติ (Active Learning)
มีคานิยามในภาษาไทยแตกต่างกันออกไป แต่ค วามหมายคือ กระบวนการที่มกี ารลงมือฏิบตั ิ ในการทา
กิจกรรมต่างๆ โดยให้ผเู้ รียนมีส่วนรวมในการเรียนรู้ดว้ ยตัวเอง เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ ได้ลงมือ ปฏิบตั ดิ ้วย
ตัว เอง จนเกิด เป็ น ประสบการณ์ ก ารเรีย นรู้อ ย่ า งแท้ จ ริง ซึ่ ง การเรีย นรู้แ บบลงมือ ปฏิบ ัติ มีป ระโยชน์
ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนอย่างมาก เพราะนักเรียนเป็ นผู้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบตั ิเอง
ซึ่งเป็ น ผลสะท้ อ นในการเรีย นว่านัก เรีย นมีค วามรู้ ความเข้า ใจในเนื้ อ หามากน้ อ ยเพีย งใด อีก ทัง้ เป็ น
การกระตุน้ ความสนใจของนักเรียน ซึ่งเป็ นการกระตุน้ ให้เกิดการเรียนรูอ้ ย่างแท้จริง
เกมการศึก ษา คือ เกมหรือ กิจ กรรม ซึ่ ง ช่ ว ยส่ ง เสริม สติปั ญ ญาในการสัง เกต คิด หาเหตุ ผ ล
การแก้ปัญหาและพัฒนาความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิง่ ที่เรียน เกมแต่ ละเกมสามารถเล่นได้ทงั ้ คนเดียวหรือ
เล่นเป็ นกลุ่มโดยมีวธิ กี ารเล่นและการตรวจสอบความถูกต้องได้ โคลัมบัส (เยาวพา เดชะคุปต์. 2542: 51;
อ้างอิงจาก Kolumbus. 1979: 141–149) กล่าวไว้ว่า ความหมายของเกมการศึก ษา (Didactic Game)
คือ เกมที่พ ัฒ นาการคิด ของเด็ก ซึ่ ง จะต้ อ งคิด และหาเหตุ ผ ล ครู ส ามารถบอกได้ ว่ า เด็ก มีค วามเข้า ใจ
ในความคิดรวบยอดเรื่อ งนัน้ ๆอย่า งไร ซึ่ง ลดาวัล ย์ แย้ม ครวญ และศุภ กฤษฏิ ์ นิ วฒ
ั นากู ล (2560: 8)
กล่าวไว้ว่า การใช้เกมเพื่อการเรียนรู้ร่วมกับการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ สามารถ ส่งเสริมทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ที่เป็ นกลุ่มทดลองได้ เนื่องจากการใช้เกม
เพื่อการเรียนรู้ในการเรียนการสอน ทาให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจ ในการเรียนนาไปสู่การเรียนรู้ทาให้มีทกั ษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ดี ขี น้ึ อีกทัง้ บูรชัย ศิรมิ หาสาคร (2545: 52) เป็ นสิง่ ที่เป็ นรูปธรรมเปิ ดโอกาส
ให้เด็กได้ฝึ กกระท าด้วยตนเอง ฝึ กการตัด สินใจในการแก้ปั ญ หา ฝึ กประสาทสัม พัน ธ์ระหว่างมือกับตา
ฝึ กการมีมนุ ษ ย์สมั พันธ์ท่ีดีระหว่างกลุ่ม ฝึ กคุณ ธรรมต่างๆ การส่งเสริมการคิดหาเหตุผล และตัด สินใจ
แก้ปัญหาช่วยให้เกิดความคิดรวบยอดกับสิง่ ที่เรียนรู้ ปลูกฝั งให้ เด็กมีคุณธรรมต่างๆ ส่งเสริมการคิดหา
เหตุผลและตัดสินใจแก้ปัญหาช่วยให้เกิดความคิดรวบยอด เกี่ยวกับสิง่ ทีเ่ รียนรู้ ปลูกฝั งให้มคี ุณธรรมต่างๆ
เช่น ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินยั ความเอือ้ เฟื้ อเผือ่ แผ่ เกมการศึกษามีกฎกติกาง่ายๆ เด็กสามารถ
เล่นคนเดียวหรือเป็ นกลุ่ม ได้ เช่น เกมจับคู่ ภาพเหมือน ภาพกับ เงา ภาพที่ซ้อน เกมการแยกประเภท
จัด หมวดหมู่ เกมเรีย งลาดับ เกมการสังเกตรายละเอียดของภาพ เช่น เกมตัด ต่ อ เกมลอตโต้ เกมหา
ความสัมพันธ์ ซึ่งจากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า เกมการศึกษามีหลากหลายประเภท ที่เราสามารถ
เลือกใช้นามาปรับให้เหมาะสมกับเนื้อหา ซึ่งเกมการศึกษาเน้นให้เด็กมีทกั ษะด้านการสังเกต การคิดอย่าง
มีเหตุผล เพื่อทีจ่ ะพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวัย เกมการศึกษามีประโยชน์แก่ตวั ผูเ้ รียน
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โดยเป็ น เกมหรือ กิจ กรรมที่ส่ งเสริม ให้นัก เรียนเกิด การเรียนรู้โดยการใช้ท ัก ษะในด้านต่ างๆ ได้เรีย นรู้
กฎ กติกา ในการเล่นเกม ทาให้ได้เรียนรูก้ ารแก้ปัญหา การยอมรับกฎ กติกา รวมถึงการเรียนรู้เพื่ออยู่กบั
ผูอ้ ่นื ได้อย่างถูกต้อง นอกจากได้ความสนุกสนาน เกมการศึกษายังเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา
นัน้ ๆ อีกด้วย ซึ่งเป็ นการเรียนรูท้ ก่ี ระตุน้ ความสนใจของนักเรียนอย่างยิง่

3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัม ฤทธิท์ างการเรียนก่อ นเรียนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ลงมือปฏิบตั ิ (Active Learning) โดยใช้เกมการศึกษา สาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล
2. เพื่อศึก ษาความพึงพอใจต่ อ การจัด กิจ กรรมการเรีย นรู้แบบลงมือ ปฏิบ ัติ (Active Learning)
โดยใช้เกมการศึกษา สาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล

4. ระเบียบวิธีวิจยั /วิธีการดาเนินงานวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั เป็ นนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุ กูล
อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 จานวน 4 ห้อง รวมทัง้ สิน้ 113 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เป็ นนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3/3 โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชา
นุกูล อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 จานวน 28 คน ซึ่งได้มาจาก
การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธกี ารจับฉลาก (Lottery)
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
1. ตัวแปรต้น
กิจกรรมการเรียนรูแ้ บบลงมือปฏิบตั ิ (Active Learning) โดยใช้เกมการศึกษา
2. ตัวแปรตาม
2.1 ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสาระเศรษฐศาสตร์ โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active
Learning โดยการใช้เกมการศึกษา ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ท่ี 3/3
2.2 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบ Active Learning โดยการใช้เกมการศึกษา
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แบบแผนการวิ จยั
การศึกษาครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง (Experimental Research) แผนการวิจยั แบบ One – Group
Pretest – Posttest Design กับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3/3 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 โรงเรียน
เทศบาลท่าเรือประชานุกูล อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จานวน 28 คน
ตารางที่ 1 แบบแผนการวิ จยั
การทดสอบก่อนเรียน
T1

การทดลองโดยใช้แผนการจัดการ
เรียนรูโ้ ดยเกมการศึกษา
X

การทดสอบหลังเรียน
T2

เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการดาเนินการศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
และเครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบตั ิ (Active Learning)
โดยใช้เกมการศึกษา เรื่อง การผลิตและการแข่งขันทางการค้า สาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จานวน 5 ชัวโมง
่
2. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 แบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิท์ างการเรีย น ก่ อ นเรีย นและหลัง เรีย น เรื่อ ง การผลิต และ
การแข่ งขัน ทางการค้า สาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ก ารเรีย นรู้ส ังคมศึก ษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 เป็ นแบบปรนัย จานวน 20 ข้อ
2.2 แบบสอบถามความพึง พอใจของนัก เรียนชัน้ ประถมศึก ษาปี ท่ี 3 ที่มีต่ อ การจัด กิจกรรม
การเรียนรูโ้ ดยใช้เกมการศึกษา เรื่อง การผลิตและการแข่งขันทางการค้า สาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการ
เรียนรูก้ ารเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จานวน 10 ข้อ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการทดลองในปี การศึกษา 2561 ตามขันตอนดั
้
งนี้
1. นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนไปทดสอบกับนักเรียน รวบรวมคะแนนไว้เป็ นคะแนน
์
ก่อนเรียน
2. ดาเนินการจัดการเรียนรู้ดว้ ยกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบลงมือปฏิบตั ิ (Active Learning) โดยใช้เกม
การศึกษา
3. หลังจากดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แล้ว ให้นักเรียนทาแบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิท์ าง
การเรียนหลังเรียนและทาการเก็บคะแนน
ผลงานด้านการศึกษา
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4. ให้นกั เรียนทาแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบลงมือปฏิบตั ิ (Active
Learning) โดยใช้เกมการศึกษา
5. นาคะแนนทีไ่ ด้จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบ

5. ผลการวิจยั และอภิปรายผล
1. ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบตั ิ (Active Learning) โดยใช้เกม
์
การศึกษา สาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปี ท่ี 3 พบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐาน
ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะว่ากิจกรรมการเรียนรูแ้ บบลงมือปฏิบตั ิ (Active Learning) โดยใช้เกมการศึกษา ทีผ่ วู้ จิ ยั
นาไปใช้กบั นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง มีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ท่ี 3 ทาให้ สามารถ
ช่วยให้การเรียนในเนื้อหาในเรื่องการผลิตและการแข่งขันทางการค้า เข้าใจได้ง่ายขึน้ และบรรยากาศมีความ
สนุ กสนาน ผูเ้ รียนได้มีส่วนร่วมในการทากิจกรรม และมีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งมีค วาม
สอดคล้องกับงานวิจยั ของอารยา ระศร (2552: 70) ได้ศกึ ษาผลการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านสติปัญ ญา ชัน้ อนุ บ าลปี ท่ี 2 โดยเกมการศึกษาตามแนวคิดพัฒ นาการและการเรียนรู้ของสมองผล
การศึกษาค้นคว้า พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา
ชัน้ อนุ บ าลปี ท่ี 2 โดยเกมการศึก ษา ตามแนวคิด พั ฒ นาการและการเรีย นรู้ข องสมอง (Brain - based
Learning) มีคะแนนเฉลี่ยพัฒนาการด้านสติปัญญาหลังเรียนสูงขึน้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05
และสอดคล้องกับงานวิจยั ของศิรวิ รรณ บุญไชย (2557: 62-91) ได้ทาการศึกษาเรื่องผลของกิจกรรมเกม
การศึกษาและกิจกรรมฝึกความพร้อมทางสติปัญญาในด้านการคิดแบบจัดประเภท แบบอันดับสัมพันธ์และ
แบบอนุ ร ัก ษ์ ข องเด็ ก ปฐมวัย โดยมี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ เปรี ย บเที ย บความสามารถทางสติ ปั ญ ญ า
ในด้านการคิดแบบจัดประเภท แบบอันดับสัมพันธ์และแบบอนุ รกั ษ์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รบั การจัดกิจกรรม
เกมการศึกษา ผลปรากฏว่าเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมเกมการศึกษามีความสามารถทางสติปัญญา
ในด้านการคิดแบบจัดประเภท แบบอันดับสัมพันธ์และแบบอนุ รกั ษ์หลังการทดลองเพิ่มขึน้ จากก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยสาคัญที่ .001 เด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั กิจกรรมฝึ กความพร้อมทางการเรียนมีความสามารถทาง
สติปัญญาในด้านการคิดแบบจัดประเภท แบบอันดับสัมพันธ์และแบบอนุ รกั ษ์หลังการทดลองเพิ่มขึน้ จาก
ก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญที่ .05
2. ความพึงพอใจต่อ การจัด กิจกรรมการเรียนรู้แบบลงมือ ปฏิบ ัติ (Active Learning) โดยใช้เกม
การศึกษา สาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี
ที่ 3 อยู่ในระดับมาก จากการสังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้โดยเกมการศึกษา นักเรียนมีความ
สนุกสนานในทากิจกรรม อีกทัง้ ยังสามารถปฏิบตั กิ จิ กรรมได้ถูกต้องและได้เรียนรูเ้ นื้อหาเกีย่ วกับเรื่องทีเ่ รียน
ในชัวโมงนั
่
น้ ผ่านกิจกรรมเกมการศึกษาทีผ่ สู้ อนได้ออกแบบให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษา
ปี ท่ี 3 ซึ่งสอดคล้องกับลดาวัลย์ แย้มครวญ และศุภกฤษฏิ ์ นิวฒ
ั นากูล (2560: 8) ได้ทาการศึกษา เรื่องการ
ผลงานด้านการศึกษา
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ใช้เกมเพื่อการเรียนรู้ร่วมกับการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ สามารถ ส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ที่เป็ นกลุ่มทดลองได้ เนื่องจากการใช้เกมเพื่อการเรียนรูใ้ น
การเรียนการสอน ทาให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจ ในการเรียนนาไปสู่การเรียนรู้ท าให้มีท ักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ท่ดี ขี ้นึ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุชาติ ทังสถิ
่ รสิมา (2554: 173) กล่าวว่า นักเรียนมีความ
คิดเห็นเกีย่ วกับการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้เกมโดยรวมพบว่า มีค่าเฉลีย่ 4.90 อยู่ในระดับมากทีส่ ุด เรียงลาดับ
จากมากไปหาน้อยคือ ด้านความพึงพอใจ ด้านประโยชน์และด้านรูปแบบ มีค่าเฉลี่ย เป็ น 4.94, 4.90 และ
4.86 ตามลาดับ ทีเ่ ป็ นเช่นนี้อภิปราย ได้ว่าในด้านความพึงพอใจ การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้เกม นัน้ ช่วยสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ให้ส นุ กสนาน ไม่ น่าเบื่อ ส่งเสริม ให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น เป็ น กิจกรรมที่
ก่อให้เกิดแรงจูงใจสูง ช่วยให้นกั เรียน มีทศั นคติทด่ี ตี ่อการเรียน ด้านประโยชน์กจิ กรรมการเรีย นรูโ้ ดยใช้เกม
นัน้ เป็ นกิจกรรมที่ทา ให้ผเู้ รียนมีการฝึ กทักษะทางภาษาอย่าง บูรณาการ เปิ ดโอกาสให้นักเรียนตัดสินใจ
ฝึกแก้ปัญหา และนักเรียนได้นา ความรูท้ ่เี รียนมาไปใช้ในสถานการณ์ท่กี าหนดให้ ด้านรูปแบบ การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เกม มีการกาหนดจุดมุ่งหมาย กติกาและวิธี เล่นที่ชดั เจน เข้าใจง่าย และมีความยากง่ายที่
เหมาะสม คือไม่ย ากหรือง่ายจนเกินไป ซึ่งสอดคล้องกับ บุญ ชู สนัน่ เสียง (2557: 438) ได้กล่าวถึงเกม
การศึกษาเป็ นอุปกรณ์เครื่องช่วยสอนที่จะช่วยให้ผเู้ รียนได้รบั ความพอใจ และความสนุ กสนาน อีกทัง้ ยัง
ท้าทายที่จะให้เด็กเล่นเสมอ ช่วยให้เด็กมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน แต่ท่เี น้ นเฉพาะ คือ สติปัญญา เด็กได้
ฝึ กใช้ประสาทสัมผัสกับกล้ามเนื้อมือ ฝึ กสังเกต เปรียบเทียบในเรื่องรูปทรงจานวน ประเภทและฝึ กคิดหา
เหตุผล

6. บทสรุป
การพัฒ นากิจ กรรมการเรียนรู้แ บบลงมือ ปฏิบตั ิ (Active Learning) โดยใช้เกมการศึก ษา สาระ
เศรษฐศาสตร์ กลุ่ ม สาระสัง คมศึก ษา ศาสนา และวัฒ นธรรม ของนั ก เรีย นชัน้ ประถมศึก ษาปี ที่ 3
ซึ่งการวิจยั ในครัง้ นี้ โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบลง
์
มือปฏิบ ัติ (Active Learning) โดยใช้เกมการศึก ษา สาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่ม สาระสัง คมศึก ษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบลงมือปฏิบตั ิ (Active Learning) โดย
ใช้เกมการศึก ษา สาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่ ม สาระสัง คมศึก ษา ศาสนา และวัฒ นธรรม ของนั ก เรีย นชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 3
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3/3 โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุ กูล อาเภอ
ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 จานวน 28 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบ
เจาะจง โดยงานวิจยั ในครัง้ นี้เป็ นงานวิจยั เชิงทดลอง
ผลงานด้านการศึกษา
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เครื่องมือในการวิจยั ประกอบด้วย
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบตั ิ (Active Learning) โดยใช้เกมการศึกษา เรื่อง
การผลิตและการแข่งขันทางการค้า สาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่ม สาระการเรียนรู้สงั คมศึก ษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม จานวน 5 ชัวโมง
่
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การผลิตและการแข่งขัน
์
ทางการค้า สาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้สงั คมศึก ษา ศาสนา และวัฒ นธรรม ชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 3 เป็ นแบบปรนัย จานวน 20 ข้อและ
3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 ทีม่ ตี ่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบลงมือปฏิบตั ิ (Active Learning) โดยใช้เกมการศึกษา สาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการทดลองตามขันตอนดั
้
งนี้
1. นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนไปทดสอบกับนักเรียน เป็ นคะแนนก่อนเรียน
2. ดาเนินการจัดการเรียนรูด้ ้วยกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบลงมือปฏิบตั ิ (Active Learning) โดยใช้เกม
การศึกษา
3. หลังจากดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้นกั เรียนทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
หลังเรียนและทาการเก็บคะแนน
4. ให้นกั เรียนทาแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบลงมือปฏิบตั ิ (Active
Learning) โดยใช้เกมการศึกษา
5. นาคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบ สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลีย่ ( x ), ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD) และค่าสถิติ t-test แบบ Dependent

7. เอกสารอ้างอิง
ลักษณา แก้วกอง. 2550. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ดว้ ยเกมการศึกษาของเด็กปฐมวัยชันปี
้ ท่ี 2.
วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ลดาวัลย์ แย้มครวญ และศุภกฤษฏิ ์ นิวฒ
ั นากูล. 2560. การใช้เกมเพื่อการเรียนรูส้ าหรับส่งเสริมทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ท่ี 6. สานักวิชาเทคโนโลยีสงั คม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รุ่งรวี กนกวิบูลย์ศรี. 2559. การเปรียบเทียบความสามารถในการจาแนกด้วยการมองเห็นของเด็กปฐมวัย
ทีไ่ ด้รบั การฝึกทักษะโดยใช้เกมการศึกษาและใช้แบบฝึกหัด. ปริญญานิพนธ์ การศึกษามหาบัณทิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
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ศิรวิ รรณ บุญไชย. 2548. ผลของกิจกรรมเกมการศึกษาและกิจกรรมฝึกความพร้อมทางการเรียนทีม่ ตี อ่
ความสามารถทางสติปัญญาในด้านการคิดแบบจัดประเภท (Classification) แบบอันดับสัมพันธ์
(Seriation) และแบบอนุรกั ษ์ (Conservation) ของเด็กปฐมวัย. วิทยานิพนธ์ (กศ.ม. จิตวิทยา
การศึกษา). มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ศิรวิ รรณ เยียระยงค์. 2547. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนวิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียน
์
สะกดคายาก ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 ทีไ่ ด้รบั การสอนโดยใช้เกมการศึกษาและการสอน
ตามคูม่ อื ครู. วิทยานิพนธ์. มหาวิทยาลัยศิลปากร.
วิไลพร ดาสะอาด. 2542. “การศึกษาความสามารถในการใช้ภาษาไทยและความสนใจใน วิธกี ารสอน
ภาษาไทย ท 401 ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 4 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา ทีไ่ ด้รบั การสอน
โดยใช้เพลงและเกม”, โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา.
สุชาติ ทังสถิ
่ รสิมา. 2555. การใช้เกมในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 5. วารสารศาสตร์ ฉบับวิจยั บัณฑิตศึกษา. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อารยา ระศร. 2552. ผลการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ชันอนุ
้ บาลปี ท่ี 2 โดย
เกมการศึกษาตามแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรูข้ องสมอง. การศึกษาค้นคว้าอิสระ (หลักสูตร
และการสอน). มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
บูรชัย ศิรมิ หาสาคร. 2545. แผนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง. กรุงเทพฯ : บุ๊คพอยท์.
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ชื่อผลงานวิ จยั
ชื่อผูว้ ิ จยั
อาจารย์ที่ปรึกษา
อีเมลผูว้ ิ จยั
สถาบันการศึกษา

การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้กจิ กรรมเกมแบบ 5E (เกมมาเฟี ย)
เพื่อเสริมแรงจูงใจและพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
นางสาวกุลธิดา พิมประเสริฐ
อาจารย์เนตรนิภา เจียมศักดิ ์
yoyokoontida@gmail.com
สาขาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
บทคัดย่อ

การวิจ ัยครัง้ นี้ มีว ตั ถุ ประสงค์ 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนก่ อนและหลังได้รบั การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเกม 2. .เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ทีม่ ตี ่อการได้รบั การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเกมโดยใช้กจิ กรรมเกมแบบสืบสาวเหตุปัจจัย (5E) ดาเนินการ
โดยใช้แบบแผนการวิจยั แบบกลุ่มเดียว ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนกลุ่มตัวอย่ างเป็ นนักเรียน โรงเรียน
บางปะอิน “ราชานุ เคราะห์ ๑” ของนั กเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 จ านวน 45 คนที่ได้ มาโดยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในการวิจ ัย ประกอบด้ วย แผนการจั ด การเรี ย นรู้ เรื่ อ ง past simple tense
และ present perfect tense กิจกรรมเกมแบบ 5E แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและแบบวัดความ
พึงพอใจในการจัดการเรียนรู้โดยใช้กจิ กรรมเกมแบบ 5E การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และการทดสอบ
ค่า t-test ผลการวิจยั พบว่า
1. นักเรียนที่เรียนโดยใช้โดยใช้กิจกรรมเกมแบบ 5E มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้โดยใช้กิจกรรมเกมแบบ 5E มีแรงจูงใจที่จะเรียนภาษาอังกฤษเพิ่ม ขึ้น
หลังจากเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้กจิ กรรมเกมแบบ 5E โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ : การจัดการเรียนรู้ เกมแบบ 5E เกมมาเฟี ย ภาษาอังกฤษ แรงจูงใจ

1. ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ภาษาอัง กฤษมี บ ทบาทในชีว ิต ความเป็ นอยู่ ข องคนไท ยมากขึ้น ในยุ ค ปั จ จุ บ ัน การเรีย นรู้
ภาษาอังกฤษเป็ นประโยชน์ต่อคนไทย รัฐบาลจึงได้กาหนดให้นักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษในทุกระดับชัน้
กระทรวงศึก ษาธิก ารได้ ก าหนดให้ ก ลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ ภ าษาต่ า งประเทศเป็ นหนึ่ ง ใน 8 กลุ่ ม สาระ
การ เรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้ นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยกาหนดวิสยั ทัศน์ ไว้โดย
มุ่งหวัง ให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ดี ีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ภ าษาต่างประเทศ สื่อสารในสถานการณ์
ผลงานด้านการศึกษา
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ต่างๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับทีส่ ูงขึน้ รวมทัง้ มีความรูค้ วามเข้าใจในเรื่องราว
และวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลกและสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคม
โลก ได้อย่างสร้างสรรค์ โดยได้กาหนดหัวข้อเกี่ยวกับด้านภาษาเพื่อการสื่อสารไว้เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถใช้
ภาษาต่างประเทศในการฟั ง -พูด -อ่าน-เขียน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น
ตีความนาเสนอข้อมูลความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
อย่างเหมาะสม ซึ่งในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนัน้ จะต้องใช้การจัดการเรียนรู้ท่หี ลากหลายเพื่อให้
ผูเ้ รียนเกิดแรงจูงใจทีด่ ใี นการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทัง้ เกิดกระบวนการ
จดจาระยะยาว
แรงจูงใจเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญทีจ่ ะช่วยกระตุน้ ความสนใจและการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมต่างๆ
ของผูเ้ รียน นอกจากปั จจัยด้านทัศนคติของผูเ้ รียนแล้ว ปั จจัยด้านแรงจูงใจยังส่งอิทธิพล ต่อการเรียนภาษาที่
สองหรือภาษาต่างประเทศเช่นกัน ดัง ตัวอย่างงานวิจยั ของ Reimann (2001) ที่กล่าวว่า แรงจูงใจถือเป็ น
กุญแจสาคัญในการสร้างความสาเร็จในการเรียนภาษา เนื่องจากแรงจูงใจมีอทิ ธิพลต่อการสร้างแรงบันดาล
ใจในการบรรลุผ ลสาเร็จ เช่นเดียวกับ งานวิจยั ของ Sprat et al. (2005) ที่อ ธิบายว่า แรงจูงใจเป็ น ปั จจัย
สาคัญทีส่ ุด ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความสาเร็จหรือความล้มเหลวในการเรียนภาษา
สาหรับการเรียนการสอน ครูผสู้ อนไม่ค วรที่จะจัดกิจกรรมที่ต้องใช่เฉพาะแรงจูงใจภายในเท่านัน้
ถึงแม้ว่าแรงจูงใจภายในนัน้ จะมีพลังสูงในการเรียนรูม้ ากก็ตามแต่แรงจูงใจภายนอกที่ครูผสู้ อนสร้างขึน้ และ
ทาให้มคี วามสาคัญสาหรับผูเ้ รียนในการเรียนรูก้ จ็ ะสามารถสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันจะนาไปสู่
คุณ ภาพของการเรีย นการสอนได้ การจัด การเรียนรู้ท่ีดีเด็กจะต้องได้ท งั ้ ความรู้ค วามเข้า ใจและความ
สนุ กสนานเพลิดเพลิน พร้อมทัง้ บรรยากาศรอบข้างที่ดีท่สี ่งเสริมและกระตุ้นกระบวนการคิดและพัฒนา
ทัก ษะทางด้า นต่ า งๆ การใช้ส่ือ ต่ า งๆเพื่อ ดึง ดู ด ความสนใจ เช่ น เพลง บัต รค า เกม และสื่อ วีดิท ัศ น์
โดยเฉพาะเกมเป็ นสิง่ ที่มีการนามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาต่างๆ อย่างแพร่หลาย ในวิชาที่
เกีย่ วกับการใช้ภาษา การเล่นเกมช่วยให้นักเรียนใช้ภาษาได้ใ นสถานการณ์ทม่ี คี วามหมาย ช่วยให้ผเู้ รียนมี
ความก้าวหน้ าในการใช้ภ าษา (สุมิต รา, 2537) เกมเป็ นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยพัฒนากิจกรรมการเรีย น
การสอนภาษาอังกฤษให้มปี ระสิทธิภาพ ช่วยให้กจิ กรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีชวี ติ ชีวา นักเรียน
มีความสนุกสนาน และ นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึน้ มีความสนใจในบทเรียน นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม
ในการทากิจกรรม ทาให้นกั เรียนอยากเรียนภาษาอังกฤษมากยิง่ ขึน้ ช่วยเสริมสมรรถภาพในการสอนของครู
พัฒ นาทัก ษะทางภาษาของผู้เรียนได้ (เรืองศักดิ ์ อ าไพพันธ์. 2536 : 3) ซึ่งสอดคล้อ งกับ งานวิจยั ของ
(ทรงสิทธิ,์ 2544) (เกษศิรนิ ทร์, 2548) (จันทิวา, 2550) (นริสา, 2552) ทีพ่ บว่า กิจกรรมเกมสามารถพัฒนา
ผูเ้ รียนให้มผี ลสัมฤทธิ ์ ทางการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสูงกว่าเกณฑ์รอบรูท้ ก่ี าหนดไว้ คือ ร้อยละ
70 ของคะแนนเต็ม และจานวนนักเรียนทีผ่ า่ นเกณฑ์รอบรูด้ งั กล่าวมีมากกว่าร้อยละ70
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจนากิจกรรมเกมมาผสมผสานกับการจัดการเรียนรู้
เรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E เป็ นการเรียนการสอนที่ให้ค วามสาคัญกับผูเ้ รียนหรือ
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ผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลาง เป็ นการจัดกิจกรรมเกมที่ฝึกให้ผเู้ รียนรู้จกั ค้ นคว้าหาความรู้โดยใช้กระบวนการทาง
ความคิดหาเหตุผล ทาให้ค้นพบความรู้หรือแนวทางแก้ปัญหาที่ถูกต้องด้วยตนเอง โดยผูส้ อนตัง้ คาถาม
ประเภทกระตุ้นให้ผเู้ รียนใช้ความคิด หาวิธกี ารแก้ปัญหาได้เอง สามารถนาการแก้ปัญหามาใช้ประโยชน์ใน
ชีวติ ประจาวันได้ซ่ึงได้เสนอขัน้ ตอนในการจัดการเรียนการสอนเป็ น 5 ขัน้ ตอน คือขัน้ สร้างความสนใจ
(Engagement) ขัน้ สารวจและค้นหา (Exploration) ขันอธิ
้ บายและลงข้อสรุป (Explanation) ขันขยายความรู
้
้
(Elaboration) และขัน้ ประเมิน(Evaluation) ซึ่งนามาประยุกต์ใช้กบั เกมในชีวติ ประจาวันของผูเ้ รียนเพื่อเสริม
แรงจูง ใจในการเรีย นรู้ภ าษาอัง กฤษที่ม ีผ ลต่ อ ผลสัม ฤทธิท์ างการเรีย นภาษาอังกฤษของนั ก เรีย นชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”ให้ดขี น้ึ ซึ่งกิจกรรมเกมจะช่วยในการพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษ และกระตุน้ ให้ผเู้ รียนมีความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนภาษาอังกฤษมากขึน้

2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังได้รบั การจัดการ
์
เรียนรูโ้ ดยใช้กจิ กรรมเกม
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อการได้รบั การจัดการเรียนรู้โดยใช้กจิ กรรมเกม 5E

3. สมมติฐานงานวิจยั
1. นั ก เรีย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ท่ี 3 ที่ไ ด้ ร ับ การการจัด การเรีย นการสอนโดยใช้กิจ กรรมเกมมี
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
2. นักเรียนทีไ่ ด้รบั การการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กจิ กรรมเกมมีความพึงพอใจในการเรียนไม่ต่า
กว่าระดับมาก

4. ขอบเขตของการวิจยั
การพัฒนาผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนภาษาอังกฤษของนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ท่ี 3 โดยใช้กจิ กรรม
์
เกม มีทงั ้ หมด 6 แผน ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ในเรื่องนี้ ได้แก่ นักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ท่ี 3 ภาคเรียนที่
2 ปี การศึกษา 2562 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” เขต 3 จานวน 120 คน กลุ่มเป้ าหมายทีใ่ ช้ทใ่ี ช้
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 โรงเรียนบางปะอิน
“ราชานุ เคราะห์ ๑” เขต 3 จ านวน 44 คน ซึ่ง ได้ม าโดยการเลือ กแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
สาหรับระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้ คือ ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา
2562 ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมโดยใช้เกม จานวน 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชัวโมง
่ รวม 12 ชัวโมง
่
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5. นิยามคาศัพท์เฉพาะ
1. แรงจูงใจ หมายถึงบางสิง่ บางอย่างที่อยู่ภายในตัวของบุคคลที่มผี ลทาให้บุคคลต้องกระทา หรือ
เคลื่อนไหว หรือมี พฤติกรรม ในลักษณะทีม่ เี ป้ าหมาย พลังผลักดันให้คนมีพฤติกรรมสนใจและกระตือรือร้น
ในการเรียน
2. กิจกรรมเกม หมายถึง การจัดการเรียนการสอนโดยมีเกมเป็ นองค์ประกอบเพื่อให้ผเู้ รียนบรรลุ
เป้ าหมายในการเรียนรู้
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ หมายถึง แบบทดสอบทีใ่ ช้วดั ผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนภาษาอังกฤษหลังจากที่เรียนโดยใช้กจิ กรรมเกมเป็ นฐาน ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”ซึงวัดได้จากแบบวัดความพึงพอใจ

6. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ
แรงจูงใจ คือพลังผลักดันให้คนมีพฤติกรรม และยังกาหนดทิศทางและเป้ าหมาย ของพฤติกรรมนัน้
ด้วย คนทีม่ แี รงจูงใจสูง จะใช้ความพยายามในการกระทาไปสู่เป้ าหมายโดยไม่ลดละ แต่คนที่มแี รงจูงใจต่ า
จะไม่แสดงพฤติกรรม หรือไม่ก็ล้มเลิก การกระท า ก่อนบรรลุเป้ าหมาย แรงจูงใจ (motive) เป็ น คาที่ได้
ความหมายมาจากคาภาษาละตินที่วา่ movere ซึ่งหมายถึง "เคลื่อนไหว (move) "ดังนัน้ คาว่าแรงจูงใจจึงมี
การให้ความหมายไว้ ดังนี้
1.1 แรงจูงใจ หมายถึง "บางสิง่ บางอย่างที่อยู่ภายในตัวของบุค คลที่มีผลทาให้บุคคลต้อ ง
กระทา หรือเคลื่อนไหว หรือมี พฤติกรรม ในลักษณะทีม่ เี ป้ าหมาย" (Walters.1978 :218) กล่าวอีกนัยหนึ่งก็
คือ แรงจูงใจเป็ นเหตุผล ของการกระทา นันเอง
่
1.2 แรงจูงใจ หมายถึง "สภาวะทีอ่ ยู่ภายในตัวทีเ่ ป็ นพลัง ทาให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหว ไป
ในทิศทางที่มเี ป็ าหมาย ที่ไ ด้เลือกไว้แล้ว ซึ่งมักจะเป็ นเป้ าหมายที่มอี ยู่นภาวะสิง่ แวดล้อม" (Loundon and
Bitta.1988:368)
จากความหมายนี้จะเห็นได้วา่ แรงจูงใจจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบทีส่ าคัญ 2 ประการ คือ
(1) เป็ นกลไกทีไ่ ปกระตุน้ พลังของร่างกายให้เกิดการกระทา และ (2) เป็ นแรงบังคับให้กบั พลังของร่างกายที่
จะกระทาอย่างมีทศิ ทางจากคาอธิบายและความหมายดังกล่าว จึงสรุปได้ว่า การจูงใจ เป็ นกระบวนการที่
บุคคลถูก กระตุน้ จากสิง่ เร้าโดยจงใจ ให้กระทาหรือดิน้ รนเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์บางอย่าง ซึ่งจะเห็นได้วา่
พฤติกรรมที่เกิดจาก การจูงใจ เป็ น พฤติกรรม ที่ มใิ ช่เป็ นเพียงการตอบสนองสิ่งเร้าปกติธรรมดา แต่ต้อง
เป็ นพฤติกรรมที่มคี วามเข้มข้น มีทศิ ทางจริงจัง มีเป้ าหมายชัดเจนว่าต้องการไปสู่จุดใด และ พฤติกรรมที่
เกิดขึน้ เป็ นผลสืบเนื่องมาจาก แรงผลักดัน หรือ แรงกระตุน้ ทีเ่ รียกว่า แรงจูงใจ ด้วย
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2. เอกสารแนวคิ ดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการสอนแบบ 5E
2.1 ความหมายของการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแ้ บบ 5E
การจัดการเรียนรูด้ ว้ ยกระบวนการสืบเสาะหาความรูแ้ บบ 5E เน้นให้ผเู้ รียนเป็ นผูค้ น้ คว้าหา
ความรู้ด้วยตนเอง หรือสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผู้สอนเป็ นผูอ้ านวย
ความสะดวก เพื่อให้ผเู้ รียนบรรลุ เป้ าหมาย วิธสี บื สอบความรู้จะเน้ นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญของการเรียน หรือ
เป็ นวิธสี อนทีฝ่ ึกให้ผเู้ รียนรูจ้ กั ค้นคว้าหาความรู้ โดยใช้กระบวนการทางความคิดหาเหตุผล จะค้นพบความรู้
หรือแนวทางที่ถู กต้องด้วยตนเอง โดยผู้ส อนตัง้ คาถามประเภท กระตุ้น ให้ผู้เรียนใช้ค วามคิดหาวิธกี าร
แก้ปัญหาได้เอง และสามารถนาการแก้ปัญหามาใช้ในชีวติ ประจาวันได้หรือเป็ นการ สอนทีเ่ น้นกระบวนการ
แสวงหาความรู้ท่ชี ่วยให้ผู้เรียนได้ค้นพบความจริงต่างๆ ด้วยตนเองให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงใน การ
เรียนรูเ้ นื้อหา อีกทัง้ การจัดการเรียนรูแ้ บบสืบเสาะหาความรูเ้ ป็ นยุทธวิธใี นการจัดการเรียนการสอนสืบเสาะ
ทีเ่ น้น ผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลางให้ผเู้ รียนได้สร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง ผูเ้ รียนได้เรียนรูร้ ่วมกันและประเมินผล
การเรียนรูด้ ้วยตัวของ ผูเ้ รียนเองด้วย นอกจานัน้ การสืบเสาะหาความรูย้ งั เกีย่ วข้องกับกระบวนการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย คือ การถามคาถาม ออกแบบการสารวจข้อมูล การสารวจข้อมูล การวิเคราะห์การสรุปผล การ
คิดค้นประดิษฐ์การแลกเปลีย่ นความคิดเห็น และสื่อสารคาอธิบายด้วย
เป็ น วิธีส อนที่เน้ น ความส าคัญ ที่ผู้เรีย นเป็ น สาคัญ วิธีก ารสอนนี้ เป็ น การให้ผู้เรีย นเป็ น
ศูนย์กลางของการปฏิบตั ิ กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างแท้จริงโดยผูเ้ รียนค้นคว้าใช้ความสามารถในการ
เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ให้เป็ นคนช่างสังเกต ช่างสงสัย และพยายามหาข้อสรุปจนในทีส่ ดุ จะเกิดความคิดรวบยอด
ในเรื่องที่ศกึ ษานัน้ การสอนแบบสืบ เสาะหาความรู้ น้ี ผู้ส อนมีห น้ า ที่เป็ น ผู้ส นับ สนุ น ชี้แ นะ ช่ว ยเหลือ
ตลอดจนแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึน้ ระหว่างการเรียนการสอน รูปแบบการเรียนการสอน 5E เป็ นการจัดการ
เรียนรูเ้ พื่อให้ผเู้ รียนสร้างความรูด้ ้วยตนเองมีพน้ื ฐานมาจากทฤษฎี คอนสตรัคติวสิ ต์ (Constructivism) โดย
มีร ากฐานส าคัญ มาจากทฤษฎี พ ัฒ นาการทางสติปั ญ ญาของเพี ย เจต์ (Piaget’s Theory of Cognitive
Development) ซึ่งอธิบายว่า พัฒนาการทางเชาว์ปัญญาของบุคคลมีการปรับตัวทางกระบวนการ ดูดซึม
(Assimilation) และกระบวนการปรับโครงสร้างทางปั ญญา (Accommodation)พัฒนาการเกิดขึน้ เมื่อบุคคล
รับ และซึมทราบข้อมูลหรือประสบการณ์เข้าไปสัมพันธ์กบั ความรู้หรือโครงสร้างทางปั ญญาที่มอี ยู่เดิมหาก
ไม่สามารถสัมพันธ์ กันได้จะเกิดภาวะไม่สมดุลขึน้ (Disequilibrium) บุคคลจะพยายามปรับสภาพให้อยู่ใน
สภาวะสมดุล (Equilibrium) โดย ใช้กระบวนการปรับโครงสร้างทางปั ญญา เพียเจต์เชื่อว่า คนทุกคนจะมี
พัฒนาเชาว์ปัญญาเป็ นลาดับขัน้ จากการมี ปฏิสมั พันธ์และประสบการณ์กบั สิง่ แวดล้อมตามธรรมชาติและ
ประสบการณ์ท่เี กี่ยวกับการคิดเชิงตรรกะ และคณิตศาสตร์ รวมทัง้ การถ่ายทอดความรูท้ างสังคม วุฒภิ าวะ
และกระบวนการพัฒนาความสมดุลของบุคคลนัน้
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7. วิธีการดาเนินการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี้ม ีจุดหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัม ฤทธิ ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อ น
และหลังได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้กจิ กรรมเกมแบบ 5E ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขันตอน
้
ดังต่อไปนี้
1. ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ นักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ท่ี 3 ปี การศึกษา 2562 โรงเรียนบาง
ปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” จานวน 3 ห้อง
กลุ่ ม ตัว อย่ า ง ที่ใช้ในการศึก ษาครัง้ นี้ คือ นั ก เรีย นชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ท่ี 3/3 จ านวน 45 คน ปี
การศึกษา 2562 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุ เคราะห์ ๑” ซึ่งได้มาโดยเลือกแบบเจาะจงเนื่องจากเป็ นห้องที่
ผูว้ จิ ยั รับผิดชอบ
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
1.1 เครื่องมือทีใ่ ช้ในการทดลอง ได้แก่ การจัดกิจกรรมเกมแบบ 5E (เกมใครคือมาเฟี ย)
1.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินผลการเรียนรู้
3. การสร้างและพัฒนานวัตกรรม
การพัฒนากิจกรรมเกมแบบ 5E (เกมมาเฟี ย) มีวธิ กี ารและขันตอน
้
ดังนี้
3.1. ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรูก้ ลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ และแนวคิด
ในการใช้เกมและการจัดการเรียนการสอนแบบ 5E ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
3.2 ศึกษาเนื้อหาที่จะใช้จดั กิจกรรมการเรียนรู้ในการทาการศึกษาค้นคว้าที่สอดคล้องกับ
หน่วย (Unit) และหัวเรื่อง (Topic) แล้วทาการวิเคราะห์เป็ นหน่ วยย่อย ๆเพื่อจัดทาแผนการจัดการเรียนรูไ้ ด้
ผลการเรียนรูท้ ค่ี าดหวัง หรือจุดประสงค์การเรียนรูป้ ลายทาง
3.3 ออกแบบและกาหนดโครงร่างกิจกรรมเกมแบบ 5E ให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้
3.4 สร้า งกิจ กรรมเกมให้ ส อดคล้ อ งกับ การเรีย นการสอนแบบ 5E ซึ่ ง มีร ายละเอีย ด
ดังต่อไปนี้
เกมมาเฟี ย
กาหนดบทบาทสมมุตขิ น้ึ มาโดยมีทม่ี าจากการประยุกต์จากเกมออนไลน์และเกมการละเล่น
ของคนเกาหลีในหลายๆรายการ ซึ่งแต่ละบทบาทจะประกอบไปด้วย
1. Doctor
หมอ
2. Mafia
มาเฟี ย
3. Police
ตารวจ
4. Hunter
นักล่า
5. Detective นักสืบ
6. Villager
ชาวบ้าน
ซึ่งแต่ละบทบาทจะได้รบั ภารกิจแตกต่างกันไป ดังนี้
มาเฟี ย (Mafia) ในแต่ละคาบเรียนมาเฟี ยจะมีภารกิจลับทีต่ อ้ งทา เช่น Ask question about
lesson that you are studying. (ถามคาถามในเรื่องทีค่ ุณกาลังเรียนอยู่กบั ครูผสู้ อน)
ผลงานด้านการศึกษา

| 15

งานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครัง้ ที่ 5 พลังนักศึกษา พลังวิ ชาการ ขับเคลื่อนสังคม
และการนาเสนอผลงานระดับปริ ญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2562
The Humanities and Social Sciences Undergraduate Conference (HSSUC) 2019
จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

นักสืบ (Detective) จะมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลของมาเฟี ย โดยการตัง้ คาถามเพื่อสอบถาม
คุณครูผสู้ อน 1 คาถามต่อคาบเรียน โดยการเขียนประโยคคาถามที่ตอ้ งการจะรูเ้ กี่ยวกับมาเฟี ยแล้วนามาให้
ครูแบบลับๆ หรือส่งข้อความมาทางเฟสบุ๊คหรือไลน์ เช่น How tall are mafia ?
ตารวจ (Police) มีหน้าที่ชต้ี วั ว่าคนไหนคือมาเฟี ยจากการคาดคะเนของตัวเอง ซึ่งแต่ละ
คาบตารวจจะต้องสังเกตและเลือกผูต้ อ้ งสงสัย 1 คน เพื่อระบุวา่ คนนัน้ คือมาเฟี ย โดยการเขียนข้อความถาม
คุณครู Is Phufah Mafia ?
หมอ (Doctor) จะต้องเลือก 1 คน ทีต่ ้องการจะปกป้ องเพื่อไม่ให้ถูกฆ่าตาย ซึ่งหมอจะต้อง
เลือกคนทีค่ ดิ ว่าน่าจะโดนหมายหัวจากมาเฟี ย เมื่อมาเฟี ยเลือกฆ่าคนทีห่ มอเลือก คนนัน้ ก็จะไม่ตาย
นักล่า (Hunter) จะต้องเลือกเป้ าหมาย 1 คน และทาอย่างไรก็ได้ให้เป้ าหมายถูกเข้าใจผิด
คิดว่าเป็ นมาเฟี ย แล้วถูกชาวบ้านประหารหรือโหวตออกจากเกม ถ้าเป้ าหมายของนักล่าถูกฆ่าตายด้วยวิธี
อื่น เช่นถูกมาเฟี ยฆ่า นักล่าก็จะกลายเป็ นชาวบ้านปกติ
ชาวบ้ า น (Villager) จะมีห น้ าที่โหวตในแต่ ล ะสัป ดาห์ ว่า ใครคือ มาเฟี ย คนที่ช าวบ้ า น
ลงคะแนนเสียงเลือกมากทีส่ ุด จะถูกประหารหรือออกจากเกมไป นอกจากนัน้ ชาวบ้านยังสามารถช่วยกันคิด
ประมวลผล โดยการร่วมมือร่วมใจหาว่าใครคือมาเฟี ย ช่วยนักสืบ หาคาถาม และสังเกตพฤติกรรมของ
เพื่อนๆว่าใครคือมาเฟี ยไปด้วย
3.5 ตรวจสอบคุณภาพของกิจกรรมเกมแบบ 5E โดยเสนอผูเ้ ชีย่ วชาญเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้อง ความครอบคลุมของเนื้อหาและกิจกรรมทีใ่ ช้ในการศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้ เพื่อแก้ไขและให้ขอ้ เสนอแนะ
3.6 แก้ไข ปรับปรุงกิจกรรมเกมแบบ 5E ในภาษาอังกฤษของนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ท่ี 3
ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชีย่ วชาญ
3.7 จัดทาแบบประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมเกมแบบ 5E ตามเกณฑ์การประเมิน
ระดับคุณภาพและความเหมาะสมด้วยแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
ระดับความเหมาะสม
ระดับคะแนนเฉลีย่
มากทีส่ ุด
4.51-5.00
มาก
3.51-4.50
ปานกลาง
2.51-3.50
น้อย
1.51-2.50
น้อยทีส่ ุด
1.00-1.50
โดยใช้เกณฑ์ความเหมาะสมรายข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ 3.51 ขึน้ ไป จึงจะถือว่าเป็ นกิจกรรมเกมทีใ่ ช้ได้
3.8 น าแผนการจัด การเรีย นรู้ในแต่ ล ะหน่ ว ยการเรีย นรู้ท่ีใ ช้กิจ กรรมเกมแบบ 5E ใน
ภาษาอังกฤษของชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 พร้อมแบบประเมินกิจกรรมเกมแบบ 5E ชนิดมาตราส่วนประมาณ

ผลงานด้านการศึกษา

| 16

งานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ ครังที
้ ่ 5 พลังนักศึกษา พลังวิ ชาการ ขับเคลื่อนสังคม
และการนาเสนอผลงานระดับปริ ญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครังที
้ ่ 1 ประจาปี 2562
The Humanities and Social Sciences Undergraduate Conference (HSSUC) 2019
จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ค่า (Rating Scales) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) เสนอผู้เชี่ย วชาญ 3 ท่ านเพื่อพิจ ารณาความ
สมบูรณ์และความถูกต้องของเนื้อหา ความสอดคล้องและครอบคลุม
3.9 นาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมเกมแบบ 5E ที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช้
(Try-out) กับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3/3 จานวน 45 คน ปี การศึกษา 2562 โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุ
เคราะห์ ๑” เพื่อหาข้อบกพร่องเกี่ยวกับเวลาที่ใช้จดั กิจกรรมการเรียนการสอนและเนื้อหาในแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแ้ ละกิจกรรมเกม
3.10 นากิจกรรมเกมทีป่ รับปรุงแล้วไปใช้กบั นักเรียนกลุ่มตัวอย่างต่อไป
4. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้ ประกอบด้วย แบบทดสอบจานวน 1 ฉบับ และแบบสอบถามความ
พึงพอใจจานวน 1 ฉบับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
4.1 แบบทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนภาษาอังกฤษ จานวน 30 ข้อ
์
4.2 แบบสอบถามความพึงพอใจ จานวน 10 ข้อ
5. การรวบรวมข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนรู้ โดย
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งแบ่งเป็ น 3 ระยะ คือ
5.1 ทดสอบก่ อ นเรีย น (Pre-test) กับ นั ก เรีย นกลุ่ ม ตัว อย่ า งด้ ว ยแบบทดสอบเพื่ อ วัด
ผลสัมฤทธิของนั
้ อไป
์ กเรียนและวิเคราะห์ขอ้ มูลในขันต่
5.2 ดาเนินการจัดการเรียนรูต้ ามแผนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้เกมแบบ 5E จานวน 8 แผน
5.3 ทดสอบหลังเรียน (Post- test) เมื่อสิน้ สุดการดาเนินการจัดการเรียนรูท้ งั ้ 6 แผนแล้ว
6. สถิ ติที่ใช้ในการวิ จยั
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
6.1 การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน โดยใช้สูตร
ดัชนีค่าความสอดคล้อง IOC ดังนี้ (สมนึก ภัททิยธนี. 2550 : 220)
6.2 สถิตทิ ดสอบสมมุตฐิ าน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนระหว่างก่อนเรียนและ
์
หลังเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้กจิ กรรมเกมแบบ 5E ของนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ท่ี 3/3 ใช้
สูตร t – test (Dependent Samples) ดังนี้ (สมนึก ภัททิยธนี. 2551: 69)
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เมื่อ

t
D
N
df

แทน ค่าสถิตทิ จ่ี ะใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤติ
แทน ค่าผลต่างระหว่างคู่คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
แทน จานวนกลุ่มตัวอย่างหรือจานวนคู่คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
แทน ความเป็ นอิสระมีค่าเท่ากับ N – 1

8. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้กจิ กรรมเกมแบบ5E ของนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ท่ี 3
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ผูศ้ กึ ษาค้นคว้าได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักเรียนก่อน และหลังที่ได้รบั การจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมเกมแบบ 5E ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3
ลักษณะการเรียน n
S.D.
t
D
D2
ก่อนเรียน
45
27.33
2455
299
2455
16.35*
หลังเรียน
45
34.45
1.646
*มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
จากตารางที่ 1 พบว่า หลังการเรียนที่ได้รบั การจัดการเรียนรู้โดยใช้กจิ กรรมเกม นักเรียนมีผลการ
เรียนรูภ้ าษาอังกฤษสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ตารางที่ 2 ผลของการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเกมแบบ 5E
ส่วนเบี่ยงเบน
รายการ
ค่าเฉลี่ย
แปลความหมาย
มาตรฐาน
1. กิจ กรรมเกมแบบ 5E (เกมมาเฟี ย) ช่ วยให้ ว ิช า
4.61
0.62
มากทีส่ ุด
ภาษาอังกฤษน่าเรียนมากยิง่ ขึน้
2. การเรียนการสอนสนุกสนาน
4.71
0.69
มากทีส่ ุด
3. เกมมีความทันสมัย และเข้าใจง่าย
3.82
1.19
มาก
4. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
3.40
1.26
ปานกลาง
5. นักเรียนสนใจในเนื้อหาทีค่ รูกาลังสอนมากขึน้
3.68
1.30
มาก
6.นักเรียนชอบการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้กจิ กรรมเกม
3.48
1.17
มาก
แบบ 5E (เกมมาเฟี ย)
7. กิจกรรมเกมแบบ 5E (เกมมาเฟี ย)ช่วยให้นกั เรียน
3.66
1.27
มาก
เข้าใจเนื้อหาทีเ่ รียนได้ดกี ว่าเดิม
8.นักเรียนอยากเรียนวิชาภาษาอังกฤษมากขึน้
3.68
1.30
มาก
ผลงานด้านการศึกษา
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รายการ
9. กิจกรรมเกมแบบ 5E (เกมมาเฟี ย) มีประโยชน์ต่อ
นักเรียน
10.กิจกรรมเกมแบบ 5E (เกมมาเฟี ย)เหมาะสมกับ
นักเรียนมากเพียงใด
รวมเฉลี่ยทัง้ หมด

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

3.52

1.43

3.48

1.27

3.67

1.2

แปลความหมาย
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 2 พบว่า ความพึงพอใจต่อ ต่อการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้กจิ กรรมเกมแบบ 5E ภาพรวมมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( = 3.67) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ ข้อที่มีค วามพึงพอใจในระดับดีมาก
เรียงตามลาดับ คือการเรียนการสอนสนุกสนาน ( = 4.71) รองลงมาคือ กิจกรรมเกมแบบ 5E (เกมมาเฟี ย)
ช่วยให้วชิ าภาษาอังกฤษน่ าเรียนมากยิ่งขึ้น ( = 4.61) และน้อยที่สุดคือระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมี
ความเหมาะสม ( = 3.40)

9. สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
สรุปผลการวิ จยั
จากการศึกษาค้นคว้าการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเกมแบบสืบสาวเหตุปัจจัย 5E เพื่อเสริม
แรงจูงใจและพัฒนาผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ท3่ี โรงเรียนบางปะ
์
อิน “ราชานุ เคราะห์ ๑” สรุปผลได้ดงั นี้ นักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนบางปะอิน“ราชานุเคราะห์ ๑”
หลังได้รบั การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้กจิ กรรมเกมแบบ 5E มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
อภิ ปรายผล
1. จากผลการวิจยั พบว่า นักเรียนที่ได้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้กจิ กรรมเกมแบบสืบสาว
เหตุปัจจัย 5E มีผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี
์
ระดับ .05 แสดงว่า จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กจิ กรรมเกมแบบสืบสาวเหตุปัจจัย 5E ส่งผลให้
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากยิง่ ขึ้นทาให้คะแนนผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนมากขึน้ กว่า
ก่อนเรียน ทัง้ นี้ อาจจะเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมตามแผนการเรียนรูท้ ม่ี กี ารปรับปรุงและพัฒนามากขึน้ ทัง้
การใช้ส่อื เพลง กิจกรรมกลุ่ม และเกมในแผนการเรียนรู้ ทาให้กิจกรรมเกมแบบ 5E มีประสิทธิภ าพมาก
ยิ่ง ขึ้น ส่ ง เสริม ให้ ผู้เรีย นมี เจตคติท่ี ดี ต่ อ การเรีย นภาษาและเกิด การพัฒ นาการเรีย นภาษาอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งได้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เตือนใจ เฉลิมกิจ. (2545) ได้ศกึ ษาผลการจัด กิจกรรมการ
ผลงานด้านการศึกษา
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เรียนรูค้ าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 โดยใช้เกมบัตรคา ผลการวิจยั พบว่า 1) ผล
การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้แผนการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษทีเ่ น้นการจัดกิจกรรมการเรียนรูค้ าศัพท์โดยใช้เกม บัตร
คา ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 โดยประสิทธิภ าพของแผนการ
จัดการ เรียนรู้มคี ่าเท่ากับ 78.15/76.92 ซึ่งศึกษาผลการสอนโดยใช้เกมที่มตี ่อความสามารถในการเรียนรู้
คาศัพท์ภาษาอังกฤษและเจตคติต่อวิชา ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี1โดยผลการวิจยั
พบว่า นักเรีย นที่ได้รบั การสอนโดยใช้เกมจ านวนร้อย ละ 86.67 มีค วามสามารถในการเรียนรู้คาศัพ ท์
ภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม นอกจากนัน้ อาจเป็ นเพราะผูว้ จิ ยั จัดการเรียนรู้
โดยใช้เกมที่เหมาะสมกับเพศ อายุของนักเรียน โดยมีเกมมาประกอบ ในการสอน เพื่อให้ผเู้ รียนได้ฝึกด้าน
การสะกดคา ด้านความหมาย และด้านการนาไปใช้ในรูปประโยค ขณะทีเ่ ล่น เกม ในรูปแบบทีห่ ลากหลาย
สอดคล้องกับแนวคิดของ นริสา กัลยา. (2552) ที่กล่าวว่าเกมที่ นามาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนมี
ลักษณะแตกต่างกันหลายรูปแบบ ดังนัน้ การเลือกเกมมาใช้ในการสอนที่จะทาให้ป ระสบความ สาเร็จนัน้ สิง่
ทีค่ วรคานึงคือ จุดประสงค์ของเกมทีส่ อดคล้องกับเนื้อหาทีใ่ ช้สอน จานวนผูเ้ ล่น สถานทีค่ วามสามารถของผู้
เล่นความเหมาะสมของระดับชัน้ เรียน วุฒภิ าวะและอายุของผูเ้ ล่น
2. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้กจิ กรรมเกมแบบ 5E เสริมเข้าไป โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ ในสู งสุ ดได้แก่ การเรียนการสอนมีค วาม
สนุกสนาน เมื่อเรียนโดยใช้กจิ กรรมเกมแบบ 5E ประกอบ รองลงมาคือ กิจกรรมเกมแบบ 5E (เกมมาเฟี ย)
ช่วยให้วชิ าภาษาอังกฤษน่ าเรียนมากยิ่งขึ้น เกมมีค วามทันสมัย และเข้าใจง่าย และระยะเวลาในการจัด
กิจกรรมเป็ นลาดับสุดท้าย แสดงให้เห็นว่าการเรียนรูโ้ ดยใช้กจิ กรรมเกมแบบ 5E ทาให้นกั เรียนเกิดความพึง
พอใจในการภาษาอังกฤษได้เป็ นอย่างดี ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะกิจกรรมการใช้เกมประกอบการเรียนการสอนที่
ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ ทาให้ผเู้ รียนมีกจิ กรรม ที่จะกระตุ้นให้ผเู้ รียนทาสิง่ ที ่่ได้รบั มอบหมายหรือต้องการปฏิบตั ิ
กิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยมี ครูผสู้ อนเป็ นผูอ้ านวยความสะดวกหรือให้คาแนะนาปรึกษาซึ่งต้อง
คานึ งถึงการท าให้ผู้เรียนเกิด ความพึงพอใจ ในการเรียนหรือ การปฏิบ ัติงาน และมีค วามชื่น ชอบและ
กระตือรือร้นในการเรียนภาษาอังกฤษมากขึน้ นักเรียนเกิดความสนุกสนาน และชอบเรียนภาษาอังกฤษมาก
ขึน้ ทัง้ จากการตอบแบบสอบถามและการสังเกตของครูผสู้ อน
ข้อเสนอแนะ
1. เนื้ อห าในเกม ควรใช้ เ นื้ อห าห รื อ โครงสร้ า งประโยคที่ ไ ม่ ซั บ ซ้ อ น และเหม าะสมกั บ
ความสามารถของนักเรียน เพราะถ้าใช้เนื้อหายากเกินไป นักเรียนจะเล่นเกมไม่สนุก1.3 การควบคุมผูเ้ รียน
ให้อยู่ในกฎกติกาของเกมค่อนข้างยาก จึงต้องมีการวางกติกาและกิจกรรมอย่างชัดเจน ต้องอธิบายเกมอย่าง
ละเอียดเพราะเนื้อหาของเกมค่อนข้างใหม่และซับซ้อน
2. ควรมีการทาบอร์ดเกม สื่อ อย่างเห็นได้ชดั เพื่อการจัดสรรกิจกรรมให้ง่ายมากยิง่ ขึน้
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อีเมล์ผวู้ ิ จยั
สถาบันการศึกษา

การเรียนรูค้ าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมเศรษฐีประกอบการสอนของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 2 โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม อาเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นางสาวขวัญชนก นพแก้ว
อาจารย์เนตรนิภา เจียมศักดิ ์
Kwanracha@gmail.com
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
บทคัดย่อ

การวิจ ัย ครัง้ นี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ 1. เพื่ อ เปรีย บเที ย บผลสัม ฤทธิ ท์ างการเรีย นรู้ ค าศัพ ท์
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 2 โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม อาเภอ บางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ก่อนและหลังการสอนโดยใช้เกมเศรษฐีประกอบ 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ต่ อการเรีย นรู้ค าศัพ ท์ภ าษาอังกฤษโดยใช้เกมเศรษฐีป ระกอบการสอน กลุ่ม ตัว อย่ างเป็ น นั ก เรีย นชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 2/3 โรงเรียนวัดชุม พลนิก ายาราม ภาคเรีย นที่ 2 ปี การศึก ษา 2561 จานวน 37 คน
ซึ่งได้มาโดยวิธกี ารสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 1 สัปดาห์ สัปดาห์ละ
5 ชัวโมง
่
รวม 5 ชัวโมง
่
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองและเก็บ รวบรวมข้อมู ล คือ แผนการจัดการเรียนรู้
แบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิค์ วามรู้ด้านค าศัพ ท์ภ าษาอัง กฤษก่ อ นเรีย นและหลัง เรีย นด้ว ย t-test แบบ
dependent แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี ่อการเรียนโดยใช้เกมเศรษฐีดว้ ยค่าสถิตทิ ใ่ี ช้ในการ
วิจยั คือ ค่าเฉลีย่ ร้อยละ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ผลการวิจยั พบว่า
1.ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์การเรียนรู้ด้านคาศัพท์ภ าษาอังกฤษหลังได้รบั การเรียนการ
สอนโดยใช้เกมเศรษฐี สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01 โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ
11.03
2.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เกมเศรษฐี โดยมีค่าเฉลีย่ ร้อยละเท่ากับ 4.84 และ
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.94
คาสาคัญ : คาศัพท์ ภาษาอังกฤษ เกมเศรษฐี
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1. บทนา
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษหรือภาษาใหม่ใด ๆ ก็ตามความรูใ้ นเรื่องคาศัพท์เป็ นองค์ประกอบ
หนึ่งที่มคี วามสามาก (McCarthy, 1997 : 73) การจดจาคาศัพท์ได้เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญในการเรียนรู้
ภาษาที่สองเพราะคาศัพ ท์มีบ ทบาทที่สาคัญ ต่อความสาเร็จในการเรียนในชัน้ เรีย น (Krashen & Terrel,
1983 : 12) และไม่ด้อยไปกว่าการเรียนรู้เรื่องไวยากรณ์หรือโครงสร้างประโยค ตลอดจนความรู้ในเรื่อง
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ผู้เรียนส่วนใหญ่มกั จะให้ความสนใจในเรื่องการเรียนรู้คาศัพท์ก่อนเป็ นอันดับ
แรก ทัง้ นี้เพราะคาศัพ ท์เป็ นองค์ประกอบพื้นฐานที่สาคัญ ส่วนหนึ่ งในการเรียนภาษาและเป็ นสิ่งจาเป็ น
สาหรับการเรียนรูท้ กั ษะการฟั ง พูด อ่านและเขียน ซึ่งสามารถช่วยให้ส่อื สารได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่ งขึน้
ดังนัน้ การเรียนรู้คาศัพท์จงึ สมควรให้ความสาคัญเทียบเท่ากับองค์ประกอบการเรียนรูอ้ ่นื ๆ (กรมวิชาการ,
2551:6)
เกมการศึกษามีประโยชน์ ในการกระตุ้นให้นักเรียนมีค วามสนใจภาษาอังกฤษมากขึ้น และหาก
ครูผู้สอนสามารถเลือกสรรหรือดัดแปลงให้เกมนัน้ มีความเหมาะสมกับวัย และระดับชัน้ ของนักเรียนโดย
คานึงถึง ความยากง่ายของคาศัพท์ แบบประโยคทีใ่ ช้ ตลอดจนวิธกี ารในการเล่นทีส่ นุ กสนาน เหมาะสมและ
มีค วามน่ า สนใจ ด้ ว ยเหตุ น้ี ค รู ผู้ส อนภาษาอัง กฤษในระดับ ประถมศึก ษาจึง ควรที่จ ะได้ ต ระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เกมประกอบการสอนเป็ นอย่างมาก เช่น สอนอย่างไร
ให้นกั เรียนรักและสนุกกับวิชาภาษาอังกฤษ การสอนให้มี
วิธกี ารหรือการจัดกิจกรรมให้ผเู้ รียนมีส่วนร่วมหรือเป็ นศูนย์กลางในการเรียนรู้ สร้างบรรยากาศในการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษที่สนุ กสนาน มีชวี ติ ชีวา ดังนัน้ การนาเกมมาใช้เป็ นสื่อในการเรียนก ารสอนจึงนับว่ามี
ประโยชน์อย่างยิง่ เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทีผ่ ่านมาพบว่า ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนรู้
อยู่ในเกณฑ์ต่ า(กรมวิชาการ, 2551 : 2) ทัง้ นี้สบื เนื่องมาจากการที่นักเรียนขาดความสนใจในการเรียนรู้
ครูส่วนมากมักสอนคาศัพท์แบบเน้นการบันทึก ท่องจา จึงทาให้นักเรียนขาดความสนุกสนานไม่เร้าใจ การ
สอนจะเน้นตัวครูเป็ นสาคัญ ปฏิบตั ติ ามคาสังของครู
่
จึงทาให้นกั เรียนมีทศั นะคติทไ่ี ม่ดตี ่อการเรียนรูค้ าศัพท์
ภาษาอังกฤษ การเรียนรู้คาศัพท์จงึ ไม่สามารถนาใช้ในการสื่อสารทีถ่ ูกต้องและเหมาะสม ขาดการฝึกทักษะ
การนาคาศัพท์ไปใช้ในชีวติ ประจาวันจนเกิดเป็ นนิสยั (กรมวิชาการ, 2551 : 2)
จากการศึก ษาปั ญ หาและเทคนิ ค วิธีก ารสอนคาศัพ ท์ภ าษาอังกฤษดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น และ
ประกอบกับผูว้ จิ ยั ในฐานะครูฝึกสอนวิชาภาษาอังกฤษจึงสนใจที่จะศึกษาการเรียนรู้คาศัพท์ภ าษาอังกฤษ
โดยใช้เกมเศรษฐีประกอบการสอนของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ท่ี 2 โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม อาเภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็ นวิธที ่เี หมาะสมที่จะนามาใช้สอนคาศัพท์ในหน่ วยการเรียนรู้ ที่
ผูว้ จิ ยั เลือกการใช้เกมเศรษฐีเข้ามาเป็ นสือ่ ประกอบการสอนเพราะเป็ นเกมทีท่ ุกคนมีความคุน้ เคย และง่ายต่อ
การอธิบ ายวิธีก ารเล่น อีก ทัง้ ยังสามารถนามาพัฒ นาการเรียนรู้คาศัพ ท์ภ าษาอังกฤษให้เด็ก เกิดความ
สนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียน อีกทัง้ เพื่อกระตุน้ และเร้าความสนใจของนักเรียนให้เกิดแรงจูงใจใฝ่ เรียนรู้
อยากเรียนภาษาอังกฤษมากขึน้ และมีเจตคติทด่ี ตี ่อวิชาการภาษาอังกฤษเพิ่มขึน้
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2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนรูค้ าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ท่ี
์
2 โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม อาเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ก่อนและหลังการสอนโดยใช้
เกมเศรษฐีประกอบ
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ท่ี 2 โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม อาเภอ
บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ต่อการเรียนรูค้ าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมเศรษฐีประกอบการสอน

3. วิธีการดาเนินงานวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 2 โรงเรียนวัดชุมพลนิกายา
ราม อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนที่ 2 ปี ก ารศึกษา 2561 จานวน 3 ห้อง รวม
ทัง้ หมด 102 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง
นัก เรีย นชัน้ ประถมศึก ษาปี 2 โรงเรีย นวัด ชุม พลนิ ก ายาราม อ าเภอบางปะอิน จัง หวัด
พระนครศรีอยุ ธยา จานวน 1 ห้อง เป็ น จ านวน 38 คนซึ่งได้ม าโดยวิธีก ารสุ่ ม แบบเจาะจง (Purposive
Sampling)
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
1. แผนการจัดการเรียนรูก้ ารพัฒนาความรู้ด้านคาศัพท์ภาษาอังกฤษ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี
2/3 โรงเรียนวัดชุมพลนิกายารามโดยใช้เกมเศรษฐี จานวน 3 แผนการเรียนรู้
1.1 Unit 6: Locations
จานวน 3 ชัวโมง
่
Topic: Place
Topic: Place
Topic: Preposition of place
1.2 แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน จานวน 2 ชัวโมง
่
2. แบบทดสอบความรู้ด้านคาศัพท์ภ าษาอังกฤษเป็ นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ
ก่อนเรียน (Pre- test) และหลังเรียน (Post –test)
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การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้ คือ
1. แผนการจัดการเรีย นรู้ก ารพัฒ นาความรู้ด้านค าศัพ ท์ภ าษาอังกฤษ โดยใช้เกมเศรษฐี ของ
นัก เรียนชัน้ ประถมศึก ษาปี ท่ี 2 สร้างขึ้น โดยยึ ดสาระการเรีย นรู้ มาตรฐานการเรีย นรู้และตัว ชี้ว ดั จาก
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐานพุทธศักราช
2551 จานวน 5 แผน ซึ่งมีขนั ้ ตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้
1.1 วิเคราะห์ค าอธิบ ายรายวิช า เพื่อ ประโยชน์ ในการก าหนดหน่ ว ยการเรีย นรู้แ ละ
รายละเอียดของแต่ละหัวข้อของแผนกการจัดเรียนรู้
1.2 วิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชา เพื่อนามาเขียนเป็ นจุดประสงค์
การเรียนรู้ โดยให้ครอบคลุมพฤติกรรมทัง้ ด้านความรู้ ทักษะ / กระบวนการ เจตคติและค่านิยม
1.3 วิเคราะห์สาระการเรียนรู้ โดยเลือกและขยายสาระที่เรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรีย น
ชุมชน และท้องถิน่ รวมทัง้ วิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ต่อผูเ้ รียน
1.4 วิเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนรู(้ กิจกรรมการเรียนรู้) โดยเลือกรูปแบบการจัดการ
เรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
1.5 วิเคราะห์กระบวนการประเมินผล โดยเลือกใช้วธิ กี ารวัดและประเมินผลทีส่ อดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1.6 วิเคราะห์แหล่งการเรียนรู้ โดยคัดเลือกสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ ทัง้ ในและ
นอกห้องเรียนให้เหมาะสมสอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้
2. แบบทดสอบความรู้ด้านคาศัพท์ภ าษาอังกฤษ เป็ นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ
ก่อนเรียน (Pre- test) และหลังเรียน (Post –test) มีขนตอนการสร้
ั้
างดังนี้
2.1 ศึก ษาหลัก สู ต รสถานศึก ษากลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ภ าษาต่ า งประเทศหรือหลัก สูต ร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
2.2 วิเคราะห์ ค วามสัม พัน ธ์ระหว่างสาระการเรีย นรู้ มาตรฐานการเรีย นรู้ ตัว ชี้ว ดั กับ
จุดประสงค์ การเรียนรูใ้ นเรื่องทีต่ อ้ งการสร้างแบบทดสอบจากแผนการจัดการเรียนรู้
2.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิแบบปรนั
ยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ
์
ต้องการจริงจานวน 20 ข้อ โดยให้ครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงค์
2.4 นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทีส่ ร้างขึน้ เสนอผูเ้ ชีย่ วชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
และให้ขอ้ เสนอแนะ
2.5 ผูเ้ ชีย่ วชาญประเมินความสอดคล้อ งระหว่างแบบทดสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
โดยวิธขี องโรวิเนลลี่ (Rovinelli) และ แฮมเบลตัน (R.K. Hambletan)
2.6 นาคะแนนที่ผเู้ ชีย่ วชาญลงความเห็นมาหาค่า IOC ของข้อสอบรายข้อ ดังนี้ คัดเลือก
ข้อสอบทีม่ คี ่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตัง้ แต่ 0.50 ขึน้ ไป ทาการทดสอบหาความเชือ่ มัน่
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2.7 นาแบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิทางการเรี
ยนไปหาความเชื่อ มั ่นของแบบทดสอบกับ
์
นักเรียนทีม่ ลี กั ษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง
2.8. นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนทีไ่ ด้รบั การแก้ไขแล้วไปทดลองกับนักเรียน
์
ทีม่ ลี กั ษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง นาผลการทดลองมาหาคุณภาพของข้อสอบ หาค่าความยาก (P) และค่า
อานาจจาแนก (B) แล้วเลือกข้อสอบที่มคี ่าความยากระหว่าง .20 ถึง .80 หาความเชื่อมันของแบบทดสอบ
่
ทัง้ ฉบับอีกครัง้ ค่าอานาจจาแนก คือ ประสิทธิภาพในการจาแนกผูต้ อบเป็ นกลุ่มสูงกับกลุ่มต่ า เขียนแทน
ด้วย สัญลักษณ์ “ r ” มีค่าตัง้ แต่ ( 0 - 1.00 ) r ทีเ่ หมาะสม r > 0.20
2.9 จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนทีผ่ ่านการตรวจสอบคุณภาพเป็ นฉบับ
สมบูรณ์เพื่อใช้จริง

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี้ ดาเนิ นการเก็บ รวบรวมข้อมูลจากแบบทดสอบความรู้ด้านค าศัพ ท์ภ าษาอังกฤษ
โดยผูว้ จิ ยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง คือ วัดความรู้ดา้ นไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียน
ก่อนเรียน (Pre- test) และ หลังเรียน (Post- test) โดยใช้แบบทดสอบความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
การวิเคราะห์ขอ้ มูล การวิเคราะห์ข้อมูลในการทดลองภาคสนามเป็ นข้อมูลเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ขอ้ มูล
จึงอาศัยค่าสถิติ ซึ่งค่าสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล มีดงั นี้
1. การวิเคราะห์ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กบั เนื้อหาวิชาและกิจกรรม โดยใช้สูตร
IOC = ∑X
N
IOC คือ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กบั เนื้อหาวิชาและกิจกรรม
∑X คือ ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ
N คือ จานวนผูเ้ ชีย่ วชาญ
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
2.1 การวิเคราะห์หาค่าความยากง่ายของข้อสอบรายข้อ โดยใช้สูตร

P คือ ความยากง่ายของข้อสอบรายข้อ
RH คือ จานวนผูท้ อ่ี ยู่ในกลุ่มสูงทีท่ าข้อสอบนัน้ ๆ ถูก
RL คือ จานวนผูท้ อ่ี ยู่ในกลุ่มต่าทีท่ าข้อสอบนัน้ ๆ ถูก
f คือ จานวนคนในแต่ละกลุ่มทีต่ อ้ งมีจานวนเท่ากัน
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2.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลของแบบทดสอบเป็ นรายข้อเพื่อหาค่าอานาจจาแนกโดยใช้สู ตร
r = (RH – RL )
r คือ ค่าอานาจจาแนก
RH คือ จานวนผูท้ อ่ี ยู่ในกลุ่มสูงทีท่ าข้อสอบนัน้ ๆ ถูก
RL คือ จานวนผูท้ อ่ี ยู่ในกลุ่มต่าทีท่ าข้อสอบนัน้ ๆ ถูก
f คือ จานวนคนในแต่ละกลุ่มทีต่ อ้ งมีจานวนเท่ากัน
สถิ ติที่ใช้ในการวิ จยั
สถิ ติท่ี ใ ช้ ใ นการวิเคราะห์ ข้อ มู ล การหาค่ า เฉลี่ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และ (t-test แบบ
Dependent) เพื่อเปรีย บเทีย บความรู้ด้านไวยากรณ์ ภ าษาอังกฤษ ก่อ นเรียนและหลังเรียน และร้อยละ
ความก้าวหน้าของผลการเรียนรู้ เพื่อเปรียบเทียบความก้าวหน้าของผลการเรียนรู้ซ่งึ พิจารณาได้จากผล
คะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้กจิ กรรมการเรียนรูแ้ บบเน้นภาระงานปฏิบตั ิ (Task-based
Learning)

5. ผลการวิจยั และอภิปรายผล
ผลการวิ จยั
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์เฉลี่ยก่อนและหลังการเรียนรู้ด้านคาศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกม
เศรษฐีพบว่าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนั ยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01 มีค่าเฉลี่ยก่อนและหลังได้รบั
การใช้เกมเศรษฐี เท่ากับ 4.14และ 11.03 ตามลาดับ โดยมีค่าร้อยละความก้าวหน้าของความรูด้ า้ นคาศัพท์
ภาษาอังกฤษทีผ่ า่ นเกณฑ์ พบว่า
1.ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิการเรี
ยนรู้ด้านคาศัพ ท์ภ าษาอังกฤษหลังได้รบั การเรียนการ
์
สอนโดยใช้เกมเศรษฐี สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01 โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ
11.03
2.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้เกมเศรษฐี โดยมีค่าเฉลีย่ ร้อยละเท่ากับ 4.84 และ
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.94
อภิ ปรายผล
1. แผนการเรีย นรู้คาศัพท์ภ าษาอังกฤษโดยใช้เกมเศรษฐีของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 2 มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 80/80 ซึ่งเป็ นตามเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ แสดงว่าแผนการเรียนรูค้ าศัพท์ภาษาอังกฤษโดย
ใช้เกมเศรษฐีก ารเรีย นการสอนการเรีย นรู้คาศัพ ท์ภ าษาอังกฤษของนักเรีย นชัน้ ประถมศึก ษาปี ท่ี 2 มี
ประสิทธิภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่
ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้ มีกจิ กรรมเกมที่เหมาะสมกับวัย ความสนใจและความสามารถของผูเ้ รียน ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมี
เจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาและเกิดการพัฒ นาการเรียนภาษาอย่างมีป ระสิทธิ ภ าพ ไม่ เพียงแต่วธิ ีการ
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จัดการเรียนรูเ้ ท่านัน้ ทีจ่ ะส่งผลต่อความสัมฤทธิ ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน สื่อการเรียนการสอน
ก็เป็ นส่วนสาคัญส่วนหนึ่งเช่นกันทีช่ ่วยให้นกั เรียนเข้าใจการเรียนภาษาอังกฤษมากยิง่ ขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของกรมวิชาการ ทีก่ าหนดไว้วา่ (2551 : 127) เกมเป็ นสิง่ ทีเ่ ร้าความสนใจให้นกั เรียนอยากเรียน
ภาษาอังกฤษเพิม่ ขึน้ ช่วยย้ายสิง่ ที่เรียนไปแล้วทัง้ ด้านตัวอักษร การออกเสียง การฟั ง การพูดคาศัพท์ การ
สะกดตัวอักษร และการอ่ าน ตลอดทัง้ รูป ประโยคเกมต่าง ๆ สามารถนาสิ่งที่เป็ นปั ญ หาจากการเรีย น
ภาษาอังกฤษของนักเรียนมาฝึกซ้าในรูปของการเล่น ฝึ กความฉับไวในความคิด การทาความเข้าใจในการ
ปฏิบตั ติ ามคาสังและการใช้
่
ภาษาอย่างอัตโนมัติ ส่งเสริมเจตคติทด่ี ตี ่อการเรียนภาษา
2. ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนรูค้ าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ท่ี 2 หลังใช้วธิ สี อน
โดยใช้เกมเศรษฐีสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .01 และมีร้อยละเท่ากับ 11.03
แสดงว่าผลการใช้วธิ สี อนโดยใช้เกมประกอบที่ผู้วจิ ยั ได้สร้างขึน้ นัน้ สามารถส่งเสริมผลการเรียนรู้คาศัพท์
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 2 ให้สูงขึ้นได้ ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะแบบทดสอบการวัดผล
สัม ฤทธิท์ างการเรียนรู้ค าศัพท์ภ าษาอังกฤษที่ผู้วจิ ยั สร้างขึ้นได้ยึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 เกี่ยวกับสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพื
้ น้ ฐาน, 2552 : 1-71) ซึ่งเน้นในเรื่องการปฏิบตั ติ ามคาสัง่ คาแนะนา คาขอร้อง คาแนะนาง่าย ๆ ทีใ่ ช้ใน
ห้องเรียน การสะกดคาการอ่านออกเสียง คากลุ่มคา ประโยคถูกต้องตามหลักการอ่านให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
ตนเอง ใช้ถ้อยคาน้ าเสียง และกิรยิ า ให้ขอ้ มูลความรู้สกึ เกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตวั ใช้คาสัง่ คาขอร้อง
และให้ ค าแนะน า โดยใช้ ค าศัพ ท์ เ หมาะสมกับ วัย บอกคาศัพ ท์ เ กี่ ย วข้ อ งกับ กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้
ภาษาต่างประเทศ การใช้ภาษาในการฟั ง พูดทาท่าประกอบ และนาเสนอด้วยการพูดเขียนอย่างสุภาพ เข้า
ร่วมกิจกรรมทางภาษา อ่าน พูด ในสถานการณ์ท่เี กิดขึน้ ในห้องเรียน และสถานศึกษา รวบรวมคาศัพท์ท่ี
เกี่ยวข้องใกล้ตวั โดยใช้วธิ ีก ารประเมินผลโดยการให้นักเรียนแบบทดสอบการเขียนสะกดคา การบอก
ความหมายของคาศัพท์ และการใช้คาศัพท์ในประโยค โดยใช้เกมประกอบ เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้คาศัพท์
ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จริยาพร ศรีพิทกั ษ์พ ลรบ และรุ่งทิพ ย์ ดาจ่าง
(2551 : บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์การเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้
ประถมศึก ษาปี ที่ 4 ที่ ส อนโดยใช้ เกมประกอบและการสอนตามคู่ มื อ ครู ผลการวิจ ัย พบว่ า ผลการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิการเรี
ยนคาศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยการสอนโดยใช้เกมประกอบการสอนและการสอน
์
ตามคู่มอื ครูของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4 พบว่า นักเรียนทีไ่ ด้รบั การสอนโดยใช้เกมประกอบ การสอน
มีผลสัมฤทธิ ์การเรียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรียนทีไ่ ด้รบั การสอนตามคู่มอื ครู อย่างมีนัยสาคัญที่
ระดับ .01 เป็ นไปตามสมมติฐาน และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของโอนีล (O’Neil,1981 : 4637 - A) ได้ทา
การวิจยั เปรียบเทียบผลสัม ฤทธิทางการเรี
ยนระหว่างกลุ่ม ที่เรียนโดยใช้เกมแข่งขัน ซึ่งมีการให้รางวัลกับ
์
กลุ่มทีเ่ รียนโดยใช้การสอนแบบเดิมพบว่าไม่มคี วามแตกต่างระหว่างสองกลุ่ม ผูว้ จิ ยั กล่าวว่าบรรยากาศใน
ชันเรี
้ ยนของกลุ่มที่เรียนโดยใช้เกมมีการช่วยเหลือกันในด้านการเรียนมากกว่ากลุ่มที่เรียนแบบเดิมปั ญหา
เรื่องระเบียบวินยั เกือบจะหมดไปนักเรียนสนใจ ในเนื้อหาวิชามากขึน้ และแสดงออกถึงความเชือ่ มันว่
่ าพวก
ผลงานด้านการศึกษา
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เขาเรียนรู้ได้มากกว่า ดังนัน้ สาหรับชัน้ เรียนที่มปี ั ญหาด้านความประพฤติการสอนโดยใช้เ กม จึงอาจช่วย
แก้ปัญหาให้ได้
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 2 ทีม่ ตี ่อการเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้
เกมเศรษฐี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มคี ่าเฉลี่ยอยู่ในสูงสุดได้แก่ ความ
พึงพอใจการใช้เกมเศรษฐีของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาศึกษาปี ท่ี 2/3 โรงเรียนวัดชุมนิกายาราม ภาพรวมมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก (X ̅ = 4.84) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ด้านทีม่ คี วามพึงพอใจในระดับดีมาก
เรียงตามลาดับ คือ ด้านบรรยากาศ(X ̅ = 5.76) และน้อยที่สุดคือด้านวิทยากร (X ̅ = 4.54)แสดงให้เห็นว่า
การเรียนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมเศรษฐีทาให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู้คาศัพ ท์
ภาษาอังกฤษได้เป็ นอย่างดี ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะกิจกรรมการใช้เกมประกอบการเรียนการสอนทีผ่ วู้ จิ ยั สร้าง
ขึน้ ทาให้ผเู้ รียนมีกจิ กรรมที่จะกระตุ้นให้ผเู้ รียนทาสิง่ ทีไ่ ด้รบั มอบหมายหรือต้องการปฏิบตั กิ จิ กรรมให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ โดยมีครูผสู้ อนเป็ นเพียงผูอ้ านวยความสะดวกหรือให้คาแนะนาปรึกษาซึ่งต้องคานึงถึงการ
ทาให้ผเู้ รียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนหรือการปฏิบตั งิ าน (ศุภสิริ โสมาเกตุ , 2548 : 155) สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ บลูม (Bloom อ้างถึงใน ยมลรัตน์ เลาหบุตร, 2555 : 57) ที่มคี วามเห็นว่า ถ้าสามารถจัดให้
นักเรียนได้ทากิจกรรมตามทีต่ นเองต้องการ ก็น่าจะคาดหวังได้แน่นอนว่านักเรียนทุกคนได้เตรียมใจสาหรับ
กิจกรรมทีต่ นเลือกนัน้ ด้วยความกระตือรือร้น พร้อมทัง้ ความมันใจ
่ เราสามารถสังเกตเห็นความแตกต่างของ
ความพร้อมด้านจิตใจได้ชดั เจนจากการปฏิบตั ขิ องนักเรียนต่องานที่เป็ นวิชาบังคับกับวิชาเลือก หรือจากสิง่
นอกโรงเรียนที่นักเรียนอยากเรียน เช่น การขับรถยนต์ ดนตรีบางชนิด เกม หรืออะไรบางอย่างที่นักเรียน
อาสาสมัครและตัดสินใจได้โดยเสรีในการเรียน การมีความกระตือรือร้นและความสนใจเมื่อเริม่ เรียน จะทาให้
นัก เรีย นเรีย นได้เร็ว และประสบความส าเร็จ สู ง สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของ สุ ภ าษิ ต พาณยง (2555 :
บทคัดย่อ) ได้ศกึ ษาการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้เกมการศึก ษา สาหรับ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 2 โรงเรียนสวนรัฐวิทยา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่านักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้เกมการศึกษาอยู่ในระดับมาก รวมทัง้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของสิริ
วรรณ ใจกระเสน (2554 : 3) ได้ ศ ึก ษาการพัฒ นาทัก ษะกระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ โดยใช้ เกม
วิทยาศาสตร์ สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 โรงเรียนบ้านหนองบัว จังหวัดลาพูน ผลการวิจยั พบว่า
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้เกมวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับ
มากทีส่ ุด
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การวิจยั การพัฒนาการอ่านออกเสียงสะกดคาภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค
การเรียนรูก้ ารอ่านสะกดคาตามหลักโฟนิกส์ของนักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ท่ี 3
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
นายภัคพล ธรรมประทีป
parkzarca1@gmail.com
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นี้มีวตั ถุป ระสงค์ (1) ศึกษาผลการพัฒ นาการทักษะอ่านออกเสีย งสะกดค า
ภาษาอังกฤษของนักเรียน (2) ศึกษาวิธกี ารสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสีย ง
สะกดค าภาษาอัง กฤษ ด าเนิ น การโดยใช้แ บบแผนการวิจ ัย กลุ่ ม เดีย ว กลุ่ ม ตัว อย่ า งเป็ น นั ก เรีย นชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 3 โงเรียนวัดสว่างอารมณ์ จานวน 20 คนทีไ่ ด้มาโดยวิธกี สรเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่
ใช้ในการทาวิจยั ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรูเ้ รื่องการอ่านตามหลักโฟนิกส์ แบบทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียนและแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดทาวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ค่าเฉลีย่ ร้อยละ และค่า
การทดสอบค่า t-test ผลการวิจยั พบว่า
1. นักเรียนทีไ่ ด้เรียนรูโ้ ดยใช้เทคนิคการเรียนรูก้ ารอ่านสะกดคาตามหลักโฟนิกส์
(Phonics)มีผลสัมฤธิทางการเรี
ยนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.5
์
2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการทาวิจยั โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับร้อยละ
4.9 และมีส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.29
คาสาคัญ : การเรียนรูค้ าศัพท์ การอ่านสะกดคา ภาษาอังกฤษ โฟนิกส์
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1. ความเป็ นมาและความสาคัญของการวิจยั
หลัก สู ต รแกนกลางกลุ่ม สาระการเรีย นรู้ภ าษาต่ างประเทศ ตามหลัก สูต รแกนกลางการศึก ษา
ขัน้ พื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 มุ่ ง หวัง ให้ ผู้ เ รี ย นมี เ จตคติ ท่ี ดี ต่ อ ภาษาต่ า งประเทศ สามารถใช้
ภาษาต่างประเทศ สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อ ในระดับที่
สูงขึน้ รวมทัง้ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลกและสามารถ
ถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ อีกทัง้ ยังกาหนดคุณภาพของผูเ้ รียน
เมื่อจบชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 6ในด้านการออกเสียง คือ “อ่านออกเสียงประโยค ข้อความ นิทาน และบท
กลอนสัน้ ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน” (สานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน (สพฐ, 2551: 1-3)
อย่างไรก็ตาม คนไทยนัน้ มีปัญหามากมายในการออกเสียงภาษาอังกฤษ เนื่องมาจากความแตกต่าง
ระหว่างระบบเสียงภาษาอังกฤษกับระบบเสียงภาษาไทย ดังนัน้ การที่จะให้ผู้เรียนสามารถออกเสียงได้
ถูกต้องใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาและป้ องกันมิให้ผเู้ รียนออกเสียงผิดจึงควรสร้างพืน้ ฐานและปลูกฝั งลักษณะ
นิสยั ในการออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนตัง้ แต่เด็กในระยะเริม่ ต้นหรือประถมศึกษา (จีรนันท์ เมฆวงษ์ , 2547 :
2) ซึ่งวิธกี ารจัดการเรียนรู้ทน่ี ิยมใช้ คือการอ่านออกเสียงสะกดคา(Phonics)เป็ นหลักการถอดรหัสเสียงและ
การผสมเสียงตัวอักษร ผูเ้ รียนจะต้องเข้าใจเสียงของตัวอักษรต่างๆและออกเสียงเหล่านัน้ ให้ได้อย่างถูกต้อง
จึงจะสามารถผสมเสียงออกมาเป็ นคาได้เช่น คา ว่า cat จะสอนให้รู้จกั ตัว “c” จากเสียงของมันคือเสียง “ค”
ตัว “a” เป็ นเสียง “แอะ” และตัว“t” เป็ นเสียง “ท” และผสมเสียงกันเป็ น “ค-แอะ-ท แคท” (ดวงใจ ตัง้ สง่า ,
2555-2556)และเมื่อ พิจารณาผลสัม ฤทธิท์ างการเรียนทักษะการอ่านของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี1
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ พบว่า นักเรียนมีผลการเรียนรูร้ ายวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต่า เนื่องจากขาด
ทักษะการอ่านออกเสียงสะกดคาแต่จะใช้วธิ กี ารจาคาศัพท์เป็ นคาๆแล้วเขียนคาอ่านเป็ นภาษาไทยกากับไว้
ทาให้ไม่สามารถอ่านออกเสียงคาศัพท์ทแ่ี ตกต่างจากบทเรียนได้ ซึ่งเป็ นปั ญหาในการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษและส่งผลให้ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนและผลการทดสอบระดับชาติ (O-net) อยู่ในระดับต่ากว่า
์
ระดับ ประเทศ ดังนัน้ ผู้วจิ ัยจึงจัดท าแบบฝึ กทัก ษะการอ่านออกเสีย งสะกดค า (Phonics) เพื่อพัฒ นา
นักเรียนให้มพี น้ื ฐานด้านการอ่านและเอือ้ ประโยชน์ต่อการเรียนในระดับสูงต่อไป

2. วัตถุประสงค์การวิจยั
1. ศึกษาผลการพัฒนาการทักษะอ่านออกเสียงสะกดคาภาษาอังกฤษของนักเรียน
2. ศึกษาวิธกี ารสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงสะกดคาภาษาอังกฤษ
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3. ขอบเขตของการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ัยพัฒ นาทักษะการอ่ านออกเสีย งสะกดค าภาษาอังกฤษที่เป็ น ปั ญ หาส าหรับ
นักเรียน ซึ่งมีขอบเขตของการศึกษา ดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ นักเรียนชันประถมศึ
้
กษาปี ท่ี 3 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนที2่ ปี การศึกษา 2561 โดยใช้เวลาจานวน 5 คาบ คาบละ 50 นาที จานวน 20 คน
โดยใช้วธิ กี ารสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากมีนักเรียนร้อยละ 90 ของนักเรียนทัง้ ชัน้
เรียนอ่านออกเสียงสะกดคาไม่ได้
วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
การดาเนินการวิจยั เรื่อง การพัฒนาการอ่านออกเสียงสะกดคาภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิค การ
เรียนรู้การอ่านสะกดคาตามหลักโฟนิกส์ (Phonics) ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนวัดสว่าง
อารมณ์ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขัน้ ตอน ดังต่อไปนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใ ช้ในการวิจ ัย ครัง้ นี้ คือ นัก เรีย นชัน้ ประถมศึก ษาปี ท่ี 3 โรงเรีย นวัด สว่างอารมณ์
สานักงานเขตพื้น ที่ก ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอ ยุธ ยาเขต 1 ภาคเรีย นที่ 2 ปี ก ารศึก ษา 2561
จานวน 40 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรี อยุธยาเขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561
จานวน 20 คนโดยใช้วธิ กี ารสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากมีนักเรียนร้อยละ 80
ของนักเรียนทัง้ ชัน้ เรียนอ่านออกเสียงสะกดคาไม่ได้
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบฝึ กทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ แผนการจัดการ
เรียนรู้โดยการจัดการเรียนการสอนการสะกดคาตามหลัก phonic แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
วิชาภาษาอังกฤษ และแบบประเมินความพึงพอใจโดยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการเรียนรูก้ าร
อ่านสะกดคาตามหลักโฟนิกส์ (phonics)

4. วิธีดาเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี้
1. ทดสอบก่อนเรียนและบันทึกคะแนนรายบุคคล
2. นาแบบฝึกทักษะไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามขันตอนดั
้
งต่อไปนี้
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3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้บทที่ 1 เรื่องเสียงพยัญชนะและพยัญชนะควบกล้า โดยเน้นย้า ซ้ าทวน
เสียงพยัญชนะแต่ละเสียงจนนักเรียนจาได้
4. ทดสอบท้ายบทเรียนที่ 1 และบันทึกคะแนนรายบุคคลพร้อมบันทึกการสังเกต
5. จัดกิจกรรมการเรียนรูบ้ ทที่ 2 เรื่องการอ่านออกเสียงสะกดคาและการออกเสียงพยัญชนะท้ายคา
โดยฝึกอ่านสะกดคา จากตัวอย่างคาในเสียงสระแต่ละชุด
6. ทดสอบท้ายบทเรียนที่ 2 และบันทึกคะแนนรายบุคคลพร้อมบันทึกการสังเกต
7. จัดกิจกรรมการเรียนรูบ้ ทที่ 3 เรื่องการลงเสียงเน้นหนักในคา
8. ทดสอบท้ายบทเรียนที่ 3 และบันทึกคะแนนรายบุคคลพร้อมบันทึกการสังเกต
9. ทดสอบหลังเรียนและบันทึกคะแนนรายบุคคล

5. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณจากแบบทดสอบวัด
ผลสัม ฤทธิท์ างการเรียน ผู้วจิ ยั มีขนั ้ ตอนในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้านปริมาณค่าสถิติ
พืน้ ฐานและวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านคุณภาพด้วยการบรรยาย
สถิ ติที่ใช้ในการวิ จยั ดังนี้
- สถิตพิ ้นื ฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลีย่ (x) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
- สถิตพิ น้ื ฐานทีใ่ ช้ในการทดสอบสมมุตฐิ าน ได้แก่ ค่าที (T-test) แบบ dependentกรณีกลุ่มตัวอย่าง
ไม่เป็ นอิสระแก่กนั

6. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามลาดับ คือ ผลสัม ฤทธิทางการเรี
ยนด้านการอ่านออก
์
เสียงสะกดคาภาษาอังกฤษ และผลการบันทึกการสังเกตการจัดการเรียนรูเ้ รื่องการอ่านออกเสียงสะกดคา
ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการเรียนรูก้ ารอ่านสะกดคาตามหลักโฟนิกส์ (Phonics)
โดยคะแนนรวมผลสัมฤทธิผลสั
้
กษา
์ มฤทธิ ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชันประถมศึ
ปี ท่ี 3โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ เทคนิคการ
เรียนรูก้ ารอ่านสะกดคาตามหลักโฟนิกส์ (Phonics) ปรากฏผลตามตารางดังนี้
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลวิ เคราะห์เปรียบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิ ชาภาษาอังกฤษ
ของนั กเรียนชัน้ ประถมศึ กษาปี ที่ 3 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ เทคนิ คการเรียนรู้การอ่านสะกดคาตามหลักโฟนิ กส์ (Phonics) ก่อน
และหลังการทดสอบ
การทดสอบ

N

S.D.

ก่อนเรียน

20

6.5

1.762

หลังเรียน

20

16.1

1.791

t

Sig.

20.94

0.00*

จากตารางที่ 1 พบว่าหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้การอ่านสะกดคาตาม
หลักโฟนิกส์ นักเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนวิชาภาษาอังกฤษ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 แสดงว่า
์
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการเรียนรูก้ ารอ่านสะกดคาตามหลักโฟนิกส์ สามารถช่วยให้นกั เรียน
ทีเ่ รียนมีความสามารถในการเรียนสูงขึน้ จริง
ตารางที่ 2 ตารางวิ เคราะห์ข้อมูลแบบประเมิ นความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี
ที่ 3 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ที่มีต่อการจัดทาวิ จยั
1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขันตอนการจั
้
ดกิ จกรรม
1.1. รูปแบบกิจกรรมการจัดกิจกรรม
1.2 ลาดับขัน้ ตอนในการจัดกิจกรรม
1.3 ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการจัดกิจกรรม
1.4 เอกสารและสื่อประกอบการจัดกิจกรรม
1.5 ความเหมาะสมของกิจกรรมการจัดกิจกรรม
2. ความพึงพอใจด้านการจัดการเรียนการสอน

4.59
4.13
3.90
4.27
4.45

0.59
0.88
0.92
0.82
0.80

มากทีส่ ุด
มาก
มาก
มาก
มาก

2.1 ครูขณะสอนมีกริ ยิ ามารยาทเรียบร้อย
2.2 ครูมคี วามสามารถในการดูแลและแก้ปัญหา
2.3 ครูสอนบรรยากาศไม่เคร่งเครียด
3. ความพึงพอใจด้านสิ่ งอานวยความสะดวก

4.68
4.72
4.50

0.71
0.55
0.80

มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด

3.1 สถานทีจ่ ดั กิจกรรม

4.68

0.56

มากทีส่ ุด
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3.2 มีการใช้อุปกรณ์อย่างเหมาะสม
4. ความพึงพอใจด้านคุณภาพการจัดกิ จกรรม

4.72

0.45

มากทีส่ ุด

4.1 ท่านได้รบั ประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคุม้ ค่า
4.2 ท่านสามารถนาความรูท้ ไ่ี ด้รบั ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน
รวม

4.90
4.90

0.29
0.29

มากทีส่ ุด
มากทีส่ ุด

4.53

0.63

มากทีส่ ุด

จากตารางที่ 2 จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นที่มตี ่อการทาวิจ ัย มีค่าเฉลี่ย
( ) เท่ ากับ 4.53 และส่วนเบี่ยงเบี่ยงมาตรฐาน (S.D.) เท่ ากับ 0.63 จึงสรุป ได้ว่า กลุ่ม ตัวอย่างมีค วาม
คิดเห็นที่ดตี ่อการทาวิจยั โดยมีการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มตี ่อกิจกรรมเว็บเควสทัง้ 4 ด้าน
พบว่า ด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุ ด คือ การนาความรู้ท่ไี ด้รบั ไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน ( = 4.9,
S.D = 0.29) รองลงมา คือ ครู สอนบรรยากาศไม่ เคร่ง เครีย ด( = 4.72, S.D = 0.55) และน้ อ ยที่สุ ด คือ
ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการจัดกิจกรรม ( = 3.9, S.D = 0.92)

7. สรุปผลการวิจยั
1. นัก เรียนที่ได้เรีย นรู้โดยใช้เทคนิค การเรีย นรู้การอ่ านสะกดค าตามหลัก โฟนิ กส์ (Phonics) มี
ผลสัมฤธิ ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.5
2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากการทาวิจยั โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ ร้อยละ 4.9 และ
มีส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.29

8. อภิปรายผล
โดยสรุปเทคนิคการสอนการอ่านโดยใช้เทคนิคการอ่านตามหลักโฟนิกส์ เป็ นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
ทาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้พ้นื ฐานของภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติท่ดี ีต่อวิชา
ภาษาอังกฤษรวมถึงสามารถนาไปประยุคใช้ในบทเรียนอื่นๆ ในวิชาภาษาอังกฤษได้ อย่างไรก็ตามหาก
ผูเ้ รียนไม่ได้ทาการฝึกฝนอย่างสม่าเสมออาจทาให้ศกั ยภาพของผูเ้ รียนลดลงได้ ดังนัน้ ผูส้ อนควรทีจ่ ะกระตุน้
ผูเ้ รียนอยู่เสมอซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของกฤษณา ยอดมงคล (2553) ทีก่ ล่าวถึงการออกเสียงโฟนิกส์วา่ มี
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ประโยชน์ต่อผูเ้ รียนได้ดี โดยผูเ้ รียนสามารถฟั ง แยะแยะเสียงต่าง ๆ ทัง้ เสียงพยัญชนะ และเสียงสระ ซึ่งจะ
ช่วยเสริมสร้างทักษะการฟั ง การพูดภาษาอังกฤษได้ดี และมีประสิทธิภาพ
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การเกษตรแห่งประเทศไทยจากัด, 2551.
กฤษณา ยอดมงคล. เอกสารประกอบการสอน 1535203 สัทศาสตร์และสรวิ ทยา 3(2-2-5)
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2553.
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บทคัดย่อ
การวิจยั ในครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงทดลองโดยใช้รูปแบบ One Group Pretest- Posttest Design
มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคาภาษาอังกฤษของนักเรียน ให้มคี ุณภาพตามเกณฑ์
80/80 2.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนก่อนการใช้เกมเวิรด์ สแกมเบิล กับหลังการใช้เกม เวิร์ด
สแกมเบิล ของนัก เรียน ประชากรที่ใช้ในการวิจยั เป็ นชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1/1 โรงเรียนท่ าช้างวิทยาคม
ปี การศึกษา 2561 จานวน 33 คนเครื่องมือทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) เกมเวิรด์ สแกมเบิล 3 ชุด
ชุดละ 10 คา 2) แบบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนมีลกั ษณะเป็ นแบบทดสอบอัตนัย ดาเนินการทดลองโดย
์
ให้กลุ่มตัวอย่างทดสอบก่อนเรียน แล้วจึงให้เรียนโดยใช้เกม word scramble เมื่อเรียนจบแล้วให้นกั เรียนทา
แบบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนแล้วจึงนาผลไปวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐาน สถิตทิ ่ใี ช้ในการวิเคราะห์
์
ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และสถิตทิ ดสอบที (t-test) ผลการวิจยั พบว่า
1. เกม เวิรด์ สแกมเบิล ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1/1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้เกม เวิร์ด สแกมเบิล ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1/1 มีผลสัม ฤทธิ ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ างสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
คาสาคัญ : การสะกดคา ภาษาอังกฤษ เวิรด์ สแกรมเบิล มัธยมศึกษา
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1. ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
เด็กไทยส่วนใหญ่มปี ั ญหาในด้านภาษาอังกฤษทุกทักษะคือ ฟั ง -พูด-อ่าน-เขียน โดยเฉพาะทักษะ
การฟั งและการพูด เพราะแม้แต่ในกลุ่มทีท่ าข้อสอบได้คะแนนสูง ส่วนใหญ่กพ็ ูดภาษาอังกฤษไม่ได้ คาศัพท์
คือพื้นฐานหลักของการเรียนภาษา หากรู้ศพั ท์น้อยก็จะเป็ นปั ญหาทัง้ ในการสอนของครูและการเรียนของ
นักเรียน เช่น จบ ป.6 ควรรูศ้ พั ท์ 1,000 คาขึน้ ไป (ปองภพ วิทพิ ย์รอด. 2552 : 7)
การใช้เกมทางภาษาไปเสริมวิธกี ารเรียนการสอนของครู (เรืองศักดิ ์ อัมไพพันธ์. 2545 :1-2) เพราะ
การนาเกมมาใช้ในการเรียนการสอนนอกจากจะทาให้นกั เรียนเกิดความสนุกสนานแล้วยังเป็ นการฝึกการใช้
ภาษาเป็ นอย่างดี เกมจะช่วยให้เด็ก ๆ รูส้ กึ ว่าการเรียนภาษาอังกฤษเป็ นเรื่องสนุกและมีคุณค่า การเล่นเกม
ในชัน้ เรียนเป็ นการพัฒนาความสามารถของเด็กในการทางานร่วมกัน ในการแข่งขันโดยปราศจากความ
ก้าวร้าว (เตือนใจ เฉลิมกิจ. 2545 ก : 115) นอกจากนี้เกมยังมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและต่อเนื้อหา
ของภาษามากมาย เช่น เกมช่วยให้ผเู้ รียนเกิดความเพลิดเพลินผ่อนคลายอารมณ์ตึงเครียด ช่วยให้เกิด
ความสนใจในการเรียน และกระตุ้นให้อยากเรียน ช่วยให้ผเู้ รียนได้แสดงออกอย่างเต็มความสามารถ (สุกจิ
ศรีพ รหม. 2544 : 75) เกมเป็ น สิ่งที่มีคุ ณ ค่ าในการสร้างความสนุ ก สนาน เพื่อ ผ่อนคลายอารมณ์ ให้แ ก่
นักเรียนได้เป็ นอย่างดีเกมเป็ นกิจกรรมพิเศษทีส่ าคัญซึ่งจะนาเข้ามาสอนในชัวโมงเรี
่
ยนหรือนอกชัวโมงเรี
่
ยน
ได้ดี (กุศยา แสงเดช. 2545 : 164)
ปั ญ หาใหญ่ ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนัก เรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ปี การศึก ษา 2561
โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม คือด้านการอ่านภาษาอังกฤษ ไม่วา่ จะเป็ นบทความสัน้ หรือยาว จะมีเด็กส่วนใหญ่ท่ี
มีปัญหาคือไม่สามารถอ่านได้เลย ปั ญหาหลักจากการอ่านข้อความภาษาอังกฤษไม่ได้คอื การสะกดคาศัพท์
ไม่เป็ น เทียบอักษรระหว่างภาษาอังกฤษกับไทยไม่ถูกต้อง เวลาว่างของนักเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้จะไม่ใช่
การทบทวนตาราเรียนแต่อย่างใด สิ่งที่นักเรียนทาในเวลาว่างคือการเล่นเกมเช่น เกม A-math ของวิชา
คณิตศาสตร์ เกม Cross word เกมคาสุภาษิต ในเกมกระดานที่โรงเรียนมีจดั ไว้ให้นกั เรียนเล่นตามอัธยาศัย
นี่ จึงเป็ น แรงบัน ดาลใจให้ ผู้ท าวิจ ัย น าเกมกระดานผสมค ามาเพื่อ พัฒ นาทัก ษะการอ่ านสะกดค าศัพ ท์
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผูศ้ กึ ษาค้นคว้าในฐานะผูร้ บั ผิดชอบสอนวิชาภาษาอังกฤษชันมั
้ ธยมศึกษาปี ท่ี 1
จึงสนใจศึกษาและพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษให้สูงขึน้ โดยใช้วธิ กี ารจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมกับนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 แล้วนาผลการศึกษาค้นคว้าไปใช้ในการจัดการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ ให้สูงขึน้ ต่อไป

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคาภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1/1 โรงเรียน
ท่าช้างวิทยาคม ให้มคี ุณภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อ เปรียบเทียบผลสัม ฤทธิทางการเรี
ยนก่อ นการใช้เกม เวิร์ด สแกมเบิล กับหลังการใช้เกม
์
เวิรด์ สแกมเบิล ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1/1 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม
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3. การทบทวนวรรณกรรม
ในการศึก ษาครัง้ นี้ผู้ศกึ ษาค้นคว้าได้ศ ึกษาเอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อ ง ได้ด าเนิน การน าเสนอ
ตามลาดับ ดังต่อไปนี้
1. ความหมายของการสะกดคา
การสะกดคา หมายถึง การออกเสียงตามพยัญชนะและสระทีป่ ระสมกันเป็ นคา
พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ (2545 : 38-43, 201-203) เสนอว่า การสะกดคา (Spelling)ในภาษาอังกฤษส่วนใหญ่
ค่อนข้างจะเป็ นไปตามกฎแต่ยงั มีการสะกดคาที่เห็นได้ชดั เจนว่าไม่เป็ น ไปตามกฎอยู่บ้าง เช่น foreign,
listen, headache, honest, climbing เป็ น ต้น การสะกดค าให้ได้ดีไ ม่ ใช่แ ต่ เพีย งเรื่อ งของความจ าแต่ ย ัง
เกีย่ วกับการใช้คาศัพท์อย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ นักเรียนต้องรับผิดชอบต่อตนเองในการเพิม่ พูน
คาศัพท์ของตนเองให้มากขึน้ ต้องอาศัยการเรียนรู้อย่างจงใจและโดยบังเอิญ ในการเรียนควรให้นักเรียนได้
ค้นพบกฎของการออกเสียงและการสะกดคาตามรูปแบบปกติด้วยตัวเองซึ่งรวมถึงเสียงกับตัวสะกดซึ่ง
เกิดขึน้ เป็ นประจา
สอ เสถบุตร (2547 : 517) ได้ให้ความหมายของการสะกดคาศัพท์ คือ การสะกดตัวอักษรเรียงกัน
เข้าเป็ นคา
สรุป การสะกดคาไม่ใช่การจาคาศัพท์หรือเรียงตัวอักษรเข้ากันเป็ นคาเพียงอย่างเดียว แต่เป็ นทัง้
การใช้ค าศัพ ท์อย่ างสร้างสรรค์และท าให้นักเรีย นมีค วามรับ ผิด ชอบในการเพิ่มพู น วงค าศัพ ท์ท่ีต นเอง
จาเป็ นต้องรูใ้ ห้มากขึน้
2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม
เตือนใจ เฉลิมกิจ (2545 : 15) ให้ความหมายเกมภาษา คือ กิจกรรมทีส่ ร้างความสนุกสนาน ผูเ้ รียน
ได้ลงมือปฏิบตั ิ (Task Based) โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็ นเครื่องมือในการนาไปสู่เป้ าหมาย กติกาของเกมจะ
เป็ นตัวกาหนดกระบวนการทากิจกรรมร่วมกันของผูเ้ รียน
สุวทิ ย์ มูลคา และอรทัย มูลคา (2546 : 90-91) ได้ให้ความหมายของการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้เกมว่ า
คือกระบวนการเรียนรูท้ ผ่ี สู้ อนให้ผเู้ รียนเล่นเกมทีม่ กี ฎเกณฑ์ กติกา เงื่อนไขหรือข้อตกลงร่วมกันทีไ่ ม่ยุ่งยาก
สลับซับซ้อน ทาให้เกิดความสนุ กสนาน ร่าเริง เป็ นการออกกาลังกาย เพื่อพัฒนาความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกับผูอ้ ่นื โดยมีการนาเนื้อหา ข้อมูลของเกม
พฤติกรรมการเล่น วิธกี ารเล่น และผลการเล่นมาใช้ในการอภิปรายเพื่อสรุปผลการเรียนรู้
สรุปได้วา่ เกม หมายถึง กิจกรรมการเล่นทีก่ าหนดขึน้ โดยมีจุดหมาย มีกฎเกณฑ์ มีกติกา จัดอยู่ใน
รูปการแข่งขันระหว่างบุคคล ระหว่างกลุ่ม เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะทัง้ ทางด้านร่างกายและสติปัญญา
อีกทัง้ ยังได้รบั ความสนุกสนานเพลิดเพลินอีกด้วย
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4. วิธีการดาเนินงานวิจยั
ในการศึกษาการพัฒนาทักษะสะกดคาศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้เกม เวิรด์ สแกมเบิล ของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1/1 ซึ่งดาเนินการวิจยั ในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการวิจยั โดยลาดับขัน้ ตอนดังนี้
ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง
1.ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ในเรื่องนี้ ได้แก่ นักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ท่ี 1 ซึ่งดาเนินการวิจยั ในภาค
เรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม จานวน 97 คน
2.กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ในเรื่องนี้ ได้แก่ นักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ท่ี 1/1 ซึ่งดาเนินการวิจยั
ในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม จานวน 33 คน โดยใช้วธิ กี ารสุ่มแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)
เครื่องมือและวิ ธีการสร้างเครื่องมือ มีดงั นี้
1. เกม เวิรด์ สแกมเบิล 3 ชุด
2. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนทีผ่ ศู้ กึ ษาสร้างขึน้ จานวน 1 ชุด
ขัน้ ตอนการสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือ
1. เกม word scramble มีขนั ้ ตอนในการสร้างดังนี้
1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการจากเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเกม
เวิรด์ สแกมเบิล
1.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
1.3 ศึ ก ษาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาโรงเรี ย นท่ า ช้ า งวิ ท ยาคม กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ภาษาต่างประเทศ ช่วงชัน้ ที่ 3 (ม.1-3)
1.4 ศึกษาแนวการสร้างเกมกระดานผสมคา
1.5 วิเคราะห์เนื้อหา
1.6 จัดทาแบบฝึกทักษะสะกดคา จานวน 1 ชุด
1.7 นาร่างฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่สร้างขึน้ เสนอต่อผูเ้ ชีย่ วชาญ จานวน 3 ท่าน
เพื่อหาความเทีย่ งตรงเชิงประจักษ์ (Face Validity) นาข้อเสนอแนะจากผูเ้ ชีย่ วชาญมาปรับปรุงแก้ไข
1.8 นาข้อเสนอแนะจากผู้เชีย่ วชาญ เพื่อปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียน แล้วนาไปจัดพิมพ์เป็ นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป โดยแบบทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียน
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจยั ในครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยได้ดาเนินการตามขันตอนดั
้
งนี้
1. ปฐมนิเทศนักเรียนพร้อมชีแ้ จงวัตถุประสงค์
2. เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลอง ผู้ศกึ ษาได้นาแบบทดสอบก่อนเรียน จานวน 1 ชุด ให้
นักเรียนทาการทดสอบ ใช้เวลา 1 ชัวโมง
่
3. เก็บรวบรวมข้อมูลขณะดาเนินการทดลอง ผูว้ จิ ยั ดาเนินการสอนด้วยตนเองและขณะทาการสอน
ผูว้ จิ ยั ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการตรวจแบบฝึกทักษะ
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการทดลอง หลังจากทาการทดลองสอนครบทัง้ 6 ครัง้
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยนาข้อมูลที่ได้มาหาความถีแ่ ล้ววิเคราะห์ บรรยายเป็ นความเรียง ประกอบ
ตาราง โดยเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลีย่ ค่าร้อยละ ระหว่างการทดสอบครัง้ แรกกับครัง้ หลังของ
กลุ่มตัวอย่างและเปรียบเทียบคะแนนการทาแบบฝึ กทักษะกับคะแนนทดสอบหลังเรียน โดยสถิติท่ใี ช้ใน
งานวิจยั ได้แก่ หาค่าเฉลีย่ (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าประสิทธิภาพ

5. ผลการวิจยั และอภิปรายผล
คะแนนจากการจัดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะการสะกดคาศัพท์ภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 1/1 โดยใช้เกม เวิร์ด สแกมเบิล ผูว้ จิ ยั ได้ทาการทดสอบหลังจากสอนคาศัพท์โดยใช้ส่อื
ประกอบการสอนได้ผลตามตาราง ดังนี้
ตาราง 1 ตารางแสดงแสดงการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังทาแบบทดสอบของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 1/1 โรงเรียนท่าช้างวิ ทยาคม โดยใช้เกม เวิ รด์ สแกมเบิ ล
การทดลอง n
S.D.
t
Sig.(2 tailed)
ก่อนเรียน
33
9.58
3.837
42.65
.05
หลังเรียน
33
27.73
1.581
จากตารางที่ 1 พบว่า ค่า t เท่ากับ 42.65 และค่านัยสาคัญทางสถิตเิ ท่ากับ .05 ซึ่งน้อยกว่าระดับ
ความมีนัยสาคัญ.05 (กาหนดไว้ระดับความเชื่อมันที
่ ่ 95%) แสดงว่า คะแนนก่อนและหลังทาแบบทดสอบ
โดยใช้เกมประกอบการสอนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
การวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการพัฒนาทักษะการสะกดคาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปี ท่ี 1/1 โดยใช้เกม word scramble ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
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6. สรุปผลการวิจยั
ผูว้ จิ ยั ได้สรุปผลการวิจยั ตามประเด็นทีศ่ กึ ษา ดังนี้
1. การจัดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะการสะกดคาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี
ที่ 1 โดยใช้เกม เวิรด์ สแกมเบิล ตัง้ เกณฑ์ทต่ี งั ้ ไว้ 80/80
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิทางการสะกดค
าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยรวมสูงขึน้
์
อภิ ปรายผลการวิ จยั
ผลการวิจยั พบว่า การจัดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาทักษะการสะกดคาศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 โดยใช้เกม word scramble ที่ผู้วจิ ยั สร้างขึน้ มีค่า t เท่ากับ 42.65 และค่านัยสาคัญ
ทางสถิตเิ ท่ากับ .05 ซึ่งน้อยกว่าระดับความมีนัยสาคัญ.05 (กาหนดไว้ระดับความเชื่อมันที
่ ่ 95%) แสดงว่า
คะแนนก่อนและหลังทาแบบทดสอบโดยใช้เกมประกอบการสอนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ข้อเสนอแนะ
สื่อที่พฒ
ั นานี้ยงั สามารถพัฒนาต่อไปให้สมบูรณ์มากขึน้ อีกโดยการวิเคราะห์กระบวนการทีน่ ามาใช้
ในการเรียนรูแ้ ละเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
สาหรับครูในการนาสื่อมาใช้ตอ้ งศึกษารายละเอียดของการใช้ ขันตอนการใช้
้
และต้องให้สอดคล้อง
กับแผนการเรียนรู้ และควรเตรียมการสอนมาล่วงหน้า และไม่จาเป็ นต้องใช้กระบวนการสอนตามทีก่ ล่าวมา
ทัง้ หมด
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