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บทคดัย่อ 

 

 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning) โดยใช้เกมการศึกษา  
สาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3  
ในครัง้นี้ มวีตัถุประสงค์ 1) เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนด้วยกจิกรรม
การเรยีนรู้แบบลงมอืปฏิบตัิ (Active Learning) โดยใช้เกมการศกึษา สาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระสงัคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่  3 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อ 
การจดักจิกรรมการเรยีนรู้แบบลงมือปฏิบตัิ (Active Learning) โดยใช้เกมการศกึษา สาระเศรษฐศาสตร ์
กลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
นัก เรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่  3/3 โรงเรียน เทศบาลท่ าเรือประชานุกู ล อ าเภอท่ าเรือ  จังหวัด
พระนครศรอียุธยา ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2561 จ านวน 28 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
เครื่องมอืในการวจิยั ประกอบด้วย 1) แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู้แบบลงมือปฏบิตัิ (Active Learning) 
จ านวน 5 ชัว่โมง  2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียน เป็นแบบปรนัย จ านวน 20 ข้อ และ  
3) แบบประเมนิความพงึพอใจที่มตี่อการจดักจิกรรมการเรยีนรู้แบบลงมอืปฏบิตั ิ(Active Learning) จ านวน 
10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และค่าสถิต ิ  
t-test แบบ Dependent ผลการวจิยัพบวา่  
 1. ผลสัมฤทธิท์างการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning)  
โดยใช้เกมการศึกษา สาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ของนักเรียน  
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 พบวา่ หลงัเรยีนสูงกวา่ก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 2. ความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบตัิ (Active Learning) โดยใช ้
เกมการศึกษา สาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียน  
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 อยู่ในระดบัมาก 
 

ค าส าคญั :  เกมการศกึษา  การเรยีนรูแ้บบลงมอืปฏบิตั ิ สงัคมศกึษา 
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1. บทน า  
การจดัการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ส ังคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ส่วนใหญ่ 

จดัการเรยีนการสอนแบบบรรยายในชัน้เรยีน ไม่มกีจิกรรมใหผู้เ้รยีนมสี่วนรวม ผูเ้รยีนเพยีงแต่นัง่ฟังผูส้อน
อธบิายเนื้อหา ไม่มกีารตอบโตร้ะหวา่งผูเ้รยีนกบัผูส้อน ท าใหบ้รรยากาศในการเรยีนรู้ของผูเ้รยีนไม่น่าสนใจ 
นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน รวมถึงไม่มีแรงจูงใจในการเรียน และจากการสงัเกตการจัด  
การเรยีนการสอนในชัน้เรยีนพบวา่ นักเรยีนไม่ให้ความสนใจในการเรยีน และพูดคุยกนัเสยีงดงั รวมถงึน า
การบ้านในรายวิชาอื่นขึ้นมาท าในขณะที่ครูผู้สอนก าลังสอน ส่งผลให้นักเรียนไม่เข้าใจในเนื้อหา  
ในการจดัการเรยีนการสอน จึงท าให้ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรียนต ่ากว่าร้อยละ 70 ในรายวชิาสงัคม
ศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม  

จากปัญหาและการศกึษาคน้ควา้ดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้จิยัจงึสนใจที่จะพฒันาการจดัการเรยีนการสอน
แบบกจิกรรมการเรยีนรู้แบบลงมอืปฏบิตัิ (Active Learning) โดยการใชเ้กมการศกึษา สาระเศรษฐศาสตร ์
กลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม กบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 โรงเรยีนเทศบาลท่าเรอื
ประชานุกูล โดยการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนใหผู้เ้รยีนได้ลงมอืปฏบิตั ิด้วยกระบวนการคดิของตนเอง 
จะส่งผลให้ผู้เรยีนมีความเขา้ใจในสิ่งที่ผู้เรียนได้เรยีนรู้ เป็นขัน้เป็นตอนผ่านเกมการศกึษา ส่งผลให้เกิด  
การเรยีนรูด้้วยความสนุกสนาน เพื่อสร้างบรรยากาศของการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีนให้มคีวามน่าสนใจ และเกดิ
ทกัษะการร่วมงานเป็นทมีกบัเพื่อนในกลุ่มอกีดว้ย ซึ่งเกมศกึษาสามารถสรา้งแรงจูงใจใหก้บัผูเ้รยีน จะส่งผล
ให้เกิดการพัฒนาทางด้านผลสัมฤทธิท์างการศึกษา และเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนในสาระ
เศรษฐศาสตร ์กลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรมใหด้ขี ึน้ 
 
2. การทบทวนวรรณกรรม 
  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning) โดยใช้เกมการศึกษา เป็น 
การจดักจิกรรมที่เน้นให้ผู้เรยีนมสี่วนร่วมในการลงมือปฏบิตักิิจกรรมในชัน้เรยีนโดยมเีกมการศกึษาเป็น
สื่อกลางในการกจิกรรมการเรยีนรู ้ซึ่งมวีรรณกรรมที่เกีย่วขอ้ง ดงันี้  
  การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ หรือในภาษาองักฤษเรียกว่า Active Learning เป็นการเรียนรู้โดย
ผูเ้รยีนเป็นผู้ลงมอืปฏิบตั ิเรยีนรู้สิง่ต่างๆ ด้วยตวัเอง การลงมือท าจะเสริมสร้างประสบการณ์ที่ท าให้เกิด
ความรู ้ความเขา้ใจ ในสิง่ทีท่ าอย่างแทจ้รงิ ซึ่ง นนทลพีร ธาดาวทิย์ (2559: 18) กล่าววา่ การจดัการเรยีนรู้
แบบ Active Learning ทัง้กจิกรรม วธิกีาร หรอืรูปแบบการสอน ท าให้ผูเ้รยีนสนใจบทเรยีน และท าให้ผล
สัมฤทธิท์างการ เรียนสูงขึ้น อย่างไรก็ตามการใช้รูปแบบการสอนที่ ส าเร็จรูปที่นิยมใช้กันอยู่ทัว่ๆ  
ไปในปัจจุบนัอาจไม่เกิด ผลสมัฤทธิ ์เพราะบรบิทในห้องเรยีนแต่ละห้องมคีวามแตกต่างกนั ผู้สอนควรใช้
หลักการของ Active Learning ในการพัฒนากิจกรรมส าหรับผู้เรียน ทัง้วิธีการสอน อุปกรณ์การสอน  
การออกแบบรูปแบบ การสอนต่างๆ ให้เหมาะกบัเนื้อหาผู้เรียนและชัน้เรียน จะส่งผลให้ผู้เรียนมีความ
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เชือ่มัน่ และเป็นนักคดิที่ไม่หยุดนิ่ง ท าให้ผูเ้รยีนสามารถจดจ าเนื้อหาไดน้าน และสามารถน าไปประยุกตใ์ช้
ได้ในบรบิทต่างๆ ในบรรยากาศการจดัการเรยีนรู้เชงิรุก อีกทัง้ ประภัสรา โคตะขุน (2554) กล่าวไว้ว่า 
Active Learning คอื กระบวนการในการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีนตอ้งไดม้โีอกาสลงมอืกระท ามากกว่า
การฟังเพยีงอย่างเดยีวต้องจดักจิกรรมให้ผู้เรยีนได้เกดิการเรยีนรู้โดยการอ่าน การเขยีน การโต้ตอบและ  
การวเิคราะห์ปัญหา อีกทัง้ให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดข ัน้สูง ได้แก่ การวเิคราะห์การสงัเคราะห์และ  
การประเมินค่า  ซึ่งจากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning)  
มคี านิยามในภาษาไทยแตกต่างกนัออกไป แต่ความหมายคอื กระบวนการที่มกีารลงมอืฏบิตั ิในการท า
กจิกรรมต่างๆ โดยให้ผูเ้รยีนมสี่วนรวมในการเรยีนรู้ดว้ยตวัเอง เน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั ได้ลงมอืปฏบิตัดิ้วย
ตัวเอง จนเกิดเป็นประสบการณ์การเรียนรู้อย่างแท้จริง ซึ่งการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ มีประโยชน์  
ในการจดัการเรียนการสอนในห้องเรียนอย่างมาก เพราะนักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบตัิเอง  
ซึ่งเป็นผลสะท้อนในการเรียนว่านักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหามากน้อยเพียงใด อีกทัง้เป็น 
การกระตุน้ความสนใจของนกัเรยีน ซึ่งเป็นการกระตุน้ใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ย่างแทจ้รงิ 
  เกมการศึกษา คือ เกมหรือกิจกรรม ซึ่งช่วยส่งเสริมสติปัญญาในการสังเกต คิดหาเหตุผล  
การแก้ปัญหาและพฒันาความคดิรวบยอดเกี่ยวกบัสิง่ที่เรยีน เกมแต่ละเกมสามารถเล่นได้ทัง้คนเดยีวหรอื
เล่นเป็นกลุ่มโดยมีวธิกีารเล่นและการตรวจสอบความถูกต้องได้ โคลมับสั (เยาวพา เดชะคุปต์. 2542: 51; 
อ้างอิงจาก Kolumbus. 1979: 141–149) กล่าวไว้ว่า ความหมายของเกมการศึกษา (Didactic Game)  
คือเกมที่พัฒนาการคิดของเด็กซึ่งจะต้องคิดและหาเหตุผล ครูสามารถบอกได้ว่าเด็กมีความเข้าใจ 
ในความคิดรวบยอดเรื่องนัน้ๆอย่างไร ซึ่ง ลดาวลัย์ แย้มครวญ และศุภกฤษฏิ ์นิวฒันากูล (2560: 8)  
กล่าวไว้ว่า การใช้เกมเพื่อการเรียนรู้ร่วมกบัการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์ สามารถ ส่งเสริมทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 ที่เป็นกลุ่มทดลองได้ เนื่องจากการใชเ้กม
เพื่อการเรยีนรู้ในการเรยีนการสอน ท าให้ผู้เรยีนมีแรงจูงใจ ในการเรียนน าไปสู่การเรยีนรู้ท าให้มีทกัษะ
กระบวนการทางคณติศาสตรท์ี่ดขี ึน้ อกีทัง้ บูรชยั ศริมิหาสาคร (2545: 52) เป็นสิง่ที่เป็นรูปธรรมเปิดโอกาส
ให้เด็กได้ฝึกกระท าด้วยตนเอง ฝึกการตดัสินใจในการแก้ปัญหา ฝึกประสาทสมัพนัธ์ระหว่างมือกับตา  
ฝึกการมีมนุษย์สมัพนัธ์ที่ดีระหว่างกลุ่ม ฝึกคุณธรรมต่างๆ การส่งเสริมการคิดหาเหตุผล และตดัสินใจ
แก้ปัญหาช่วยให้เกิดความคดิรวบยอดกบัสิง่ที่เรยีนรู้ ปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรมต่างๆ ส่งเสริมการคิดหา
เหตุผลและตดัสนิใจแก้ปัญหาชว่ยให้เกดิความคดิรวบยอด เกี่ยวกบัสิง่ทีเ่รยีนรู ้ปลูกฝังให้มคีุณธรรมต่างๆ 
เชน่ ความรบัผดิชอบ ความมรีะเบยีบวนิยั ความเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ ่เกมการศกึษามกีฎกตกิาง่ายๆ เดก็สามารถ
เล่นคนเดียวหรอืเป็นกลุ่มได้ เช่น เกมจบัคู่ ภาพเหมือน ภาพกบัเงา ภาพที่ซ้อน เกมการแยกประเภท  
จดัหมวดหมู่ เกมเรียงล าดบั เกมการสังเกตรายละเอียดของภาพ เช่น เกมตดัต่อ เกมลอตโต้ เกมหา
ความสมัพันธ์ ซึ่งจากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า เกมการศกึษามีหลากหลายประเภท ที่เราสามารถ
เลอืกใชน้ ามาปรบัให้เหมาะสมกบัเนื้อหา ซึ่งเกมการศกึษาเน้นให้เดก็มทีกัษะด้านการสงัเกต การคดิอย่าง 
มเีหตุผล เพื่อทีจ่ะพฒันาศกัยภาพของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัวยั เกมการศกึษามปีระโยชน์แก่ตวัผูเ้รยีน 
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โดยเป็นเกมหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้โดยการใช้ทักษะในด้านต่ างๆ ได้เรียนรู ้
กฎ กตกิา ในการเล่นเกม ท าให้ได้เรยีนรูก้ารแกปั้ญหา การยอมรบักฎ กตกิา รวมถงึการเรยีนรู้เพื่ออยู่กบั
ผูอ้ ื่นได้อย่างถูกตอ้ง นอกจากไดค้วามสนุกสนาน เกมการศกึษายงัเสรมิสรา้งความรู้ ความเขา้ใจในเนื้อหา
นัน้ๆ อกีดว้ย ซึ่งเป็นการเรยีนรูท้ีก่ระตุน้ความสนใจของนกัเรยีนอย่างยิง่ 
 
3. วตัถปุระสงค ์
  1. เพื่อเปรยีบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรียนและหลงัเรยีนด้วยกจิกรรมการเรยีนรู้แบบ 
ลงมือปฏิบตัิ (Active Learning) โดยใช้เกมการศกึษา สาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนา  
และวฒันธรรม ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนเทศบาลท่าเรอืประชานุกูล 
  2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning)  
โดยใช้เกมการศกึษา สาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ของนักเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนเทศบาลท่าเรอืประชานุกูล 
 
4. ระเบยีบวิธีวิจยั/วิธีการด าเนินงานวิจยั 
  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
  1. ประชากร 
  ประชากรที่ใชใ้นการวจิยั เป็นนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 โรงเรยีนเทศบาลท่าเรอืประชานุกูล 
อ าเภอท่าเรอื จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2561 จ านวน 4 หอ้ง รวมทัง้สิน้ 113 คน  
  2. กลุ่มตวัอย่าง 
  กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยั เป็นนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3/3 โรงเรยีนเทศบาลท่าเรอืประชา 
นุกูล อ าเภอท่าเรอื จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2561 จ านวน 28 คน ซึ่งไดม้าจาก
การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ดว้ยวธิกีารจบัฉลาก (Lottery)  
 
  ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา 
  1. ตวัแปรตน้  
  กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบลงมอืปฏบิตั ิ(Active Learning) โดยใชเ้กมการศกึษา 
  2. ตวัแปรตาม 
      2.1 ผลสมัฤทธิท์างการเรียนสาระเศรษฐศาสตร์ โดยใชก้ารจดักจิกรรมการเรยีนรู้แบบ Active 
Learning โดยการใชเ้กมการศกึษา ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3/3 
      2.2 ความพงึพอใจตอ่กจิกรรมการเรยีนรูแ้บบ Active Learning โดยการใชเ้กมการศกึษา 
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  แบบแผนการวิจยั 
  การศกึษาครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิทดลอง (Experimental Research) แผนการวจิยัแบบ One – Group  
Pretest – Posttest Design กบันักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3/3 ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2561 โรงเรยีน
เทศบาลท่าเรอืประชานุกูล อ าเภอท่าเรอื จงัหวดัพระนครศรอียุธยา จ านวน 28 คน 
 

ตารางท่ี 1 แบบแผนการวิจยั 

การทดสอบก่อนเรยีน 
การทดลองโดยใชแ้ผนการจดัการ

เรยีนรูโ้ดยเกมการศกึษา 
การทดสอบหลงัเรยีน 

T1 X T2 
 

  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการด าเนินการศกึษาคน้ควา้ครัง้นี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื เครื่องมอืที่ใชใ้นการทดลอง 
และเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
  1. เครื่องมือที่ใชใ้นการทดลอง คอื แผนการจดักิจกรรมการเรยีนรู้แบบลงมอืปฏิบตั ิ(Active Learning) 
โดยใช้เกมการศกึษา เรื่อง การผลติและการแข่งขนัทางการค้า สาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรยีนรู้
สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม จ านวน 5 ชัว่โมง 
  2. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
     2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การผลิตและ 
การแข่งขนัทางการค้า สาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้ส ังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 เป็นแบบปรนยั จ านวน 20 ขอ้ 
     2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจดักิจกรรม 
การเรยีนรูโ้ดยใชเ้กมการศกึษา เรื่อง การผลติและการแขง่ขนัทางการคา้ สาระเศรษฐศาสตร ์กลุ่มสาระการ
เรยีนรูก้ารเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม จ านวน 10 ขอ้ 
 

  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการทดลองในปีการศกึษา 2561 ตามขัน้ตอนดงันี้ 
  1. น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนไปทดสอบกบันกัเรยีน รวบรวมคะแนนไวเ้ป็นคะแนน
ก่อนเรยีน 
  2. ด าเนินการจดัการเรยีนรู้ดว้ยกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบลงมอืปฏบิตั ิ(Active Learning) โดยใชเ้กม
การศกึษา 
  3. หลงัจากด าเนินการจดักิจกรรมการเรยีนรู้แล้ว ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์าง 
การเรยีนหลงัเรยีนและท าการเกบ็คะแนน  
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  4. ใหน้กัเรยีนท าแบบสอบถามความพงึพอใจต่อการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบลงมอืปฏบิตั ิ(Active 
Learning) โดยใชเ้กมการศกึษา 
  5. น าคะแนนทีไ่ดจ้ากการทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีนมาเปรยีบเทยีบ 
 

5. ผลการวิจยัและอภิปรายผล 
  1. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนด้วยกจิกรรมการเรยีนรู้แบบลงมอืปฏบิตั ิ(Active Learning) โดยใชเ้กม 
การศกึษา สาระเศรษฐศาสตร ์กลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา  
ปีที่ 3 พบว่า หลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยยะส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐิาน 
ทัง้นี้อาจเป็นเพราะว่ากจิกรรมการเรยีนรูแ้บบลงมอืปฏบิตั ิ(Active Learning) โดยใชเ้กมการศกึษา ทีผู่ว้จิยั
น าไปใชก้บันักเรยีนกลุ่มตวัอย่าง มคีวามเหมาะสมกบัวยัของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 ท าให้สามารถ
ชว่ยใหก้ารเรยีนในเนื้อหาในเรื่องการผลติและการแขง่ขนัทางการคา้ เขา้ใจไดง้่ายขึน้ และบรรยากาศมคีวาม
สนุกสนาน ผูเ้รยีนได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม และมีส่วนร่วมในการเรยีนมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งมคีวาม
สอดคล้องกบังานวจิยั ของอารยา ระศร (2552: 70) ไดศ้กึษาผลการจดัประสบการณ์เพื่อส่งเสรมิพฒันาการ
ด้านสติปัญญา ชัน้อนุบาลปีที่ 2 โดยเกมการศกึษาตามแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมองผล
การศกึษาค้นควา้ พบว่านกัเรยีนที่เรยีนด้วยแผนการจดัประสบการณ์เพื่อส่งเสรมิพฒันาการดา้นสตปัิญญา
ชัน้อนุบาลปีที่ 2 โดยเกมการศึกษา ตามแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรู้ของสมอง (Brain - based 
Learning) มีคะแนนเฉลี่ยพฒันาการด้านสตปัิญญาหลงัเรยีนสูงขึน้ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 
และสอดคล้องกบังานวจิยัของศริวิรรณ บุญไชย (2557: 62-91) ได้ท าการศกึษาเรื่องผลของกิจกรรมเกม
การศกึษาและกจิกรรมฝึกความพร้อมทางสตปัิญญาในดา้นการคดิแบบจดัประเภท แบบอนัดบัสมัพนัธ์และ
แบบอนุรักษ์ของเด็กปฐมวัย  โดยมีจุดมุ่ งหมายเพื่ อเปรียบเทียบความสามารถทางสติปัญญา  
ในด้านการคดิแบบจดัประเภท แบบอนัดบัสมัพนัธ์และแบบอนุรกัษ์ของเดก็ปฐมวยัที่ได้รบัการจดักจิกรรม
เกมการศกึษา ผลปรากฏวา่เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บัการจดักจิกรรมเกมการศกึษามคีวามสามารถทางสตปัิญญา
ในด้านการคิดแบบจดัประเภท แบบอนัดบัสมัพนัธ์และแบบอนุรกัษ์หลงัการทดลองเพิ่มขึน้จากก่อนการ
ทดลองอย่างมนีัยส าคญัที ่.001 เดก็ปฐมวยัทีไ่ดร้บักจิกรรมฝึกความพรอ้มทางการเรยีนมคีวามสามารถทาง
สตปัิญญาในด้านการคดิแบบจดัประเภท แบบอนัดบัสมัพนัธ์และแบบอนุรกัษ์หลงัการทดลองเพิ่มขึน้จาก
ก่อนการทดลองอย่างมนียัส าคญัที ่.05  
  2. ความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning) โดยใช้เกม
การศกึษา สาระเศรษฐศาสตร ์กลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปี
ที่ 3 อยู่ในระดบัมาก จากการสงัเกตการณ์เขา้ร่วมกจิกรรมการเรยีนรู้โดยเกมการศกึษา นักเรยีนมคีวาม
สนุกสนานในท ากจิกรรม อกีทัง้ยงัสามารถปฏบิตักิจิกรรมไดถู้กตอ้งและไดเ้รยีนรูเ้นื้อหาเกีย่วกบัเรื่องทีเ่รยีน
ในชัว่โมงนัน้ผา่นกจิกรรมเกมการศกึษาทีผู่ส้อนไดอ้อกแบบใหเ้หมาะสมกบัวยัของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที่ 3 ซึ่งสอดคล้องกบัลดาวลัย ์แย้มครวญ และศุภกฤษฏิ ์นิวฒันากูล (2560: 8) ได้ท าการศกึษา เรื่องการ
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ใช้เกมเพื่อการเรียนรู้ร่วมกบัการเรยีนการสอนวชิาคณิตศาสตร์ สามารถ ส่งเสรมิทกัษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ที่เป็นกลุ่มทดลองได ้เนื่องจากการใชเ้กมเพื่อการเรยีนรูใ้น
การเรยีนการสอน ท าให้ผู้เรยีนมีแรงจูงใจ ในการเรียนน าไปสู่การเรยีนรู้ท าให้มีทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ที่ดขี ึ้น สอดคล้องกบังานวจิยัของ สุชาติ ทัง่สถริสิมา (2554: 173) กล่าวว่า นักเรยีนมีความ
คดิเหน็เกีย่วกบัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชเ้กมโดยรวมพบว่า มคี่าเฉลีย่ 4.90 อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เรยีงล าดบั
จากมากไปหาน้อยคอื ด้านความพงึพอใจ ดา้นประโยชน์และดา้นรูปแบบ มคี่าเฉลี่ย เป็น 4.94 , 4.90 และ 
4.86 ตามล าดบั ทีเ่ป็นเช่นนี้อภิปราย ไดว้่าในดา้นความพงึพอใจ การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชเ้กม นัน้ช่วยสรา้ง
บรรยากาศการเรียนรู้ให้สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น เป็นกิจกรรมที่
ก่อใหเ้กดิแรงจูงใจสูง ชว่ยใหน้กัเรยีน มทีศันคตทิีด่ตี่อการเรยีน ดา้นประโยชน์กจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชเ้กม
นัน้ เป็นกจิกรรมที่ท า ให้ผูเ้รยีนมกีารฝึกทกัษะทางภาษาอย่าง บูรณาการ เปิดโอกาสให้นักเรยีนตดัสนิใจ  
ฝึกแกปั้ญหา และนักเรยีนได้น า ความรูท้ี่เรยีนมาไปใชใ้นสถานการณ์ที่ก าหนดให้ ด้านรูปแบบ การจดัการ
เรียนรู้โดยใช้เกม มีการก าหนดจุดมุ่งหมาย กติกาและวธิีเล่นที่ชดัเจน เข้าใจง่าย และมีความยากง่ายที่
เหมาะสม คือไม่ยากหรือง่ายจนเกินไป ซึ่งสอดคล้องกบับุญชู สนัน่เสียง (2557: 438) ได้กล่าวถึงเกม
การศกึษาเป็นอุปกรณ์เครื่องช่วยสอนที่จะช่วยให้ผูเ้รยีนได้รบัความพอใจ และความสนุกสนาน อกีทัง้ยงั  
ท้าทายที่จะให้เดก็เล่นเสมอ ช่วยให้เดก็มคีวามพร้อมในทุกๆ ด้าน แต่ที่เน้นเฉพาะ คอื สตปัิญญา เดก็ได้ 
ฝึกใชป้ระสาทสมัผสักบักล้ามเนื้อมอื ฝึกสงัเกต เปรยีบเทยีบในเรื่องรูปทรงจ านวน ประเภทและฝึกคดิหา
เหตุผล 
 
6. บทสรปุ 
  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบตัิ (Active Learning) โดยใช้เกมการศึกษา สาระ
เศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่  3  
ซึ่งการวจิยัในครัง้นี้ โดยมวีตัถุประสงคด์งันี้  
  1. เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนดว้ยกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบลง
มือปฏิบัติ (Active Learning) โดยใช้เกมการศกึษา สาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา  
และวฒันธรรม ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3  
  2. เพื่อศกึษาความพงึพอใจต่อการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบลงมอืปฏบิตั ิ(Active Learning) โดย
ใช้เกมการศึกษา สาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ของนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที ่3  
  กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3/3 โรงเรยีนเทศบาลท่าเรอืประชานุกูล อ าเภอ
ท่าเรอื จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2561 จ านวน 28 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบ
เจาะจง โดยงานวจิยัในครัง้นี้เป็นงานวจิยัเชงิทดลอง  
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  เครื่องมอืในการวจิยั ประกอบดว้ย  
  1. แผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู้แบบลงมอืปฏบิตัิ (Active Learning) โดยใช้เกมการศกึษา เรื่อง 
การผลิตและการแข่งขนัทางการค้า สาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และ
วฒันธรรม จ านวน 5 ชัว่โมง  
  2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน เรื่อง การผลติและการแข่งขนั
ทางการค้า สาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ชัน้
ประถมศกึษาปีที ่3 เป็นแบบปรนยั จ านวน 20 ขอ้และ  
  3. แบบประเมนิความพงึพอใจของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ทีม่ตี่อการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
แบบลงมอืปฏบิตั ิ(Active Learning) โดยใชเ้กมการศกึษา สาระเศรษฐศาสตร ์กลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนา 
และวฒันธรรม ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3  
  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดด้ าเนินการทดลองตามขัน้ตอนดงันี้  
  1. น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนไปทดสอบกบันกัเรยีน เป็นคะแนนก่อนเรยีน  
  2. ด าเนินการจดัการเรยีนรูด้้วยกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบลงมอืปฏบิตั ิ(Active Learning) โดยใชเ้กม
การศกึษา  
  3. หลงัจากด าเนินการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ ใหน้กัเรยีนท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
หลงัเรยีนและท าการเกบ็คะแนน  
  4. ใหน้กัเรยีนท าแบบสอบถามความพงึพอใจต่อการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบลงมอืปฏบิตั ิ(Active 
Learning) โดยใชเ้กมการศกึษา  
  5. น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีนมาเปรยีบเทยีบ สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์

ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ ( x ), ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) และค่าสถติ ิt-test แบบ Dependent 
 
7. เอกสารอ้างอิง 
ลกัษณา แกว้กอง.  2550.  การพฒันาความคดิสรา้งสรรคด์ว้ยเกมการศกึษาของเดก็ปฐมวยัชัน้ปีที ่2.    
  วทิยานิพนธก์ารศกึษามหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 
ลดาวลัย ์แยม้ครวญ และศภุกฤษฏิ ์นิวฒันากูล.  2560.  การใชเ้กมเพื่อการเรยีนรูส้ าหรบัสง่เสรมิทกัษะ 
  กระบวนการทางคณติศาสตรข์องนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6.  ส านกัวชิาเทคโนโลยสีงัคม   
  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี
รุ่งรว ีกนกวบิูลยศ์ร.ี  2559.  การเปรยีบเทยีบความสามารถในการจ าแนกดว้ยการมองเหน็ของเดก็ปฐมวยั 
  ทีไ่ดร้บัการฝึกทกัษะโดยใชเ้กมการศกึษาและใชแ้บบฝึกหดั. ปรญิญานิพนธ ์การศกึษามหาบณัทติ 
  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร  
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ศริวิรรณ บุญไชย.  2548.  ผลของกจิกรรมเกมการศกึษาและกจิกรรมฝึกความพรอ้มทางการเรยีนทีม่ตีอ่ 
  ความสามารถทางสตปัิญญาในดา้นการคดิแบบจดัประเภท (Classification) แบบอนัดบัสมัพนัธ ์ 
  (Seriation) และแบบอนุรกัษ์ (Conservation) ของเดก็ปฐมวยั.  วทิยานิพนธ ์(กศ.ม. จติวทิยา 
  การศกึษา).  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 
ศริวิรรณ เยยีระยงค.์  2547.  การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาไทย เรื่อง การเขยีน 
  สะกดค ายาก ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชเ้กมการศกึษาและการสอน 
  ตามคูม่อืครู.  วทิยานพินธ.์  มหาวทิยาลยัศลิปากร. 
วไิลพร ด าสะอาด. 2542. “การศกึษาความสามารถในการใชภ้าษาไทยและความสนใจใน วธิกีารสอน 
  ภาษาไทย ท 401 ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนหนองชมุแสงวทิยา ทีไ่ดร้บัการสอน 
  โดยใชเ้พลงและเกม”, โรงเรยีนหนองชมุแสงวทิยา. 
สุชาต ิทัง่สถริสมิา.  2555. การใชเ้กมในการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สารของนกัเรยีนชัน้ 
  ประถมศกึษาปีที ่5.  วารสารศาสตร ์ฉบบัวจิยับณัฑติศกึษา. ขอนแก่น:  มหาวทิยาลยัขอนแก่น. 
อารยา ระศร.  2552. ผลการจดัประสบการณ์เพื่อส่งเสรมิพฒันาการดา้นสตปัิญญา ชัน้อนุบาลปีที ่2 โดย 
  เกมการศกึษาตามแนวคดิพฒันาการและการเรยีนรูข้องสมอง.  การศกึษาคน้ควา้อสิระ (หลกัสตูร 
  และการสอน). มหาสารคาม: มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม. 
บูรชยั ศริมิหาสาคร. 2545. แผนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง. กรุงเทพฯ : บุ๊คพอยท.์ 
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ช่ือผลงานวิจยั  การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้จิกรรมเกมแบบ 5E (เกมมาเฟีย) 
    เพื่อเสรมิแรงจูงใจและพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาองักฤษ 

ช่ือผูวิ้จยั  นางสาวกุลธดิา  พมิประเสรฐิ    
อาจารยท่ี์ปรึกษา อาจารยเ์นตรนิภา  เจยีมศกัดิ ์
อีเมลผูวิ้จยั  yoyokoontida@gmail.com 
สถาบนัการศึกษา   สาขาการสอนภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร ์ 
    มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนครศรอียุธยา 

 
บทคดัย่อ 

 

  การวิจัยครัง้นี้มีวตัถุประสงค์  1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนก่อนและหลงัได้รบัการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเกม 2. .เพื่อศกึษาความพึงพอใจของนักเรียน 
ทีม่ตี่อการไดร้บัการจดัการเรยีนรู้โดยใชก้ิจกรรมเกมโดยใชก้จิกรรมเกมแบบสบืสาวเหตุปัจจยั (5E)  ด าเนินการ
โดยใช้แบบแผนการวจิยัแบบกลุ่มเดียว  ทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรียนกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน โรงเรยีน 
บางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 45 คนที่ได้มาโดยวิธีการเลือก 
แบบเจาะจง  เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย   แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง past simple tense  
และ present perfect tense  กิจกรรมเกมแบบ 5E แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียนและแบบวดัความ 
พงึพอใจในการจดัการเรยีนรู้โดยใชก้จิกรรมเกมแบบ 5E การวเิคราะห์ขอ้มูลใช ้ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และการทดสอบ
ค่า t-test ผลการวจิยัพบวา่ 
  1. นักเรยีนที่เรยีนโดยใช้โดยใชก้ิจกรรมเกมแบบ 5E มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสูงกว่า
ก่อนเรยีน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   
  2. นักเรยีนที่เรยีนโดยใช้โดยใช้กิจกรรมเกมแบบ 5E มีแรงจูงใจที่จะเรียนภาษาองักฤษเพิ่มขึ้น
หลงัจากเรยีนภาษาองักฤษโดยใชก้จิกรรมเกมแบบ 5E โดยภาพรวมมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก 
 

ค าส าคญั :  การจดัการเรยีนรู ้ เกมแบบ 5E  เกมมาเฟีย  ภาษาองักฤษ  แรงจูงใจ 
 

1. ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
ภาษาอังกฤษมีบทบาทในชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยมากขึ้นในยุคปัจจุบัน การเรียนรู้

ภาษาองักฤษเป็นประโยชน์ต่อคนไทย รฐับาลจงึไดก้ าหนดใหน้ักเรยีนได้เรยีนภาษาองักฤษในทุกระดบัชัน้  
กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นหนึ่ งใน 8 กลุ่มสาระ 
การ เรยีนรู้ของหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 โดยก าหนดวสิยัทศัน์ไว้โดย 
มุ่งหวงั ให้ผู้เรยีนมีเจตคตทิี่ดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ สื่อสารในสถานการณ์
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ต่างๆ แสวงหาความรู ้ประกอบอาชพี และศกึษาต่อในระดบัทีสู่งขึน้ รวมทัง้มคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื่องราว
และวฒันธรรมอนัหลากหลายของประชาคมโลกและสามารถถ่ายทอดความคดิและวฒันธรรมไทยไปยงัสงัคม
โลก ไดอ้ย่างสร้างสรรค์ โดยไดก้ าหนดหวัขอ้เกี่ยวกบัด้านภาษาเพื่อการสื่อสารไวเ้พื่อใหผู้เ้รยีนสามารถใช้ 
ภาษาต่างประเทศในการฟัง-พูด-อ่าน-เขยีน แลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสารแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น 
ตคีวามน าเสนอขอ้มูลความคดิรวบยอดและความคดิเหน็ในเรื่องต่างๆ และสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคล
อย่างเหมาะสม  ซึ่งในการเรยีนการสอนภาษาองักฤษนัน้จะต้องใช้การจดัการเรยีนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้
ผูเ้รยีนเกดิแรงจูงใจทีด่ใีนการเรยีนรู ้และพฒันาทกัษะต่างๆไดอ้ยา่งมปีระสทิธิภาพพรอ้มทัง้เกดิกระบวนการ
จดจ าระยะยาว  

แรงจูงใจเป็นองคป์ระกอบที่ส าคญัทีจ่ะชว่ยกระตุน้ความสนใจและการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมต่างๆ
ของผูเ้รยีน นอกจากปัจจยัดา้นทศันคตขิองผูเ้รยีนแลว้ ปัจจยัดา้นแรงจูงใจยงัส่งอทิธพิล ต่อการเรยีนภาษาที่
สองหรอืภาษาต่างประเทศเช่นกนั ดงัตวัอย่างงานวจิยัของ Reimann (2001) ที่กล่าวว่า แรงจูงใจถือเป็น
กุญแจส าคญัในการสรา้งความส าเรจ็ในการเรยีนภาษา เนื่องจากแรงจูงใจมอีทิธพิลต่อการสร้างแรงบนัดาล
ใจในการบรรลุผลส าเร็จ เช่นเดียวกบังานวจิยัของ Sprat et al. (2005) ที่อธิบายว่า แรงจูงใจเป็นปัจจัย
ส าคญัทีสุ่ด ทีม่อีทิธพิลต่อความส าเรจ็หรอืความลม้เหลวในการเรยีนภาษา 

ส าหรบัการเรยีนการสอน ครูผูส้อนไม่ควรที่จะจดักิจกรรมที่ต้องใช่เฉพาะแรงจูงใจภายในเท่านัน้  
ถงึแมว้่าแรงจูงใจภายในนัน้จะมพีลงัสูงในการเรยีนรูม้ากกต็ามแต่แรงจูงใจภายนอกที่ครูผูส้อนสรา้งขึน้และ
ท าใหม้คีวามส าคญัส าหรบัผูเ้รยีนในการเรยีนรูก้จ็ะสามารถสร้างประสทิธภิาพและประสทิธผิลอนัจะน าไปสู่
คุณภาพของการเรียนการสอนได้ การจดัการเรียนรู้ที่ดีเด็กจะต้องได้ทัง้ความรู้ความเข้าใจและความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน พร้อมทัง้บรรยากาศรอบข้างที่ดีที่ส่งเสริมและกระตุ้นกระบวนการคิดและพฒันา
ทักษะทางด้านต่างๆ การใช้สื่อต่างๆเพื่อดึงดูดความสนใจ เช่น เพลง บัตรค า เกม และสื่อวีดิทัศน์ 
โดยเฉพาะเกมเป็นสิง่ที่มีการน ามาใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ในวชิาต่างๆ อย่างแพร่หลาย ในวชิาที่
เกีย่วกบัการใชภ้าษา การเล่นเกมชว่ยใหน้ักเรยีนใชภ้าษาได้ในสถานการณ์ทีม่คีวามหมาย ช่วยใหผู้เ้รยีนมี
ความก้าวหน้าในการใช้ภาษา (สุมิตรา , 2537) เกมเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยพัฒนากิจกรรมการเรยีน 
การสอนภาษาองักฤษใหม้ปีระสทิธภิาพ ช่วยใหก้จิกรรมการเรยีนการสอนภาษาองักฤษมชีวีติชวีา นกัเรยีน
มคีวามสนุกสนาน และ นกัเรยีนเขา้ใจบทเรยีนไดง้่ายขึน้ มคีวามสนใจในบทเรยีน นกัเรยีนทุกคนมสี่วนร่วม
ในการท ากจิกรรม ท าใหน้กัเรยีนอยากเรยีนภาษาองักฤษมากยิง่ขึน้ ชว่ยเสรมิสมรรถภาพในการสอนของครู 
พัฒนาทักษะทางภาษาของผู้เรียนได้ (เรืองศกัดิ ์อ าไพพันธ์. 2536 : 3) ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิยัของ 
(ทรงสทิธิ,์ 2544) (เกษศรินิทร,์ 2548) (จนัทวิา, 2550) (นรสิา, 2552) ทีพ่บวา่ กจิกรรมเกมสามารถพฒันา
ผูเ้รยีนใหม้ผีลสมัฤทธิ ์ทางการเรยีนภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารสูงกวา่เกณฑร์อบรูท้ีก่ าหนดไว ้คอื รอ้ยละ 
70 ของคะแนนเตม็ และจ านวนนกัเรยีนทีผ่า่นเกณฑร์อบรูด้งักล่าวมมีากกวา่ร้อยละ70  

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้  ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจน ากจิกรรมเกมมาผสมผสานกบัการจดัการเรยีนรู้
เรยีนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E เป็นการเรยีนการสอนที่ให้ความส าคญักบัผูเ้รยีนหรือ
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ผูเ้รยีนเป็นศูนย์กลาง เป็นการจดักจิกรรมเกมที่ฝึกให้ผูเ้รยีนรู้จกัค้นควา้หาความรู้โดยใชก้ระบวนการทาง
ความคิดหาเหตุผล ท าให้ค้นพบความรู้หรอืแนวทางแก้ปัญหาที่ถูกต้องด้วยตนเอง โดยผูส้อนตัง้ค าถาม
ประเภทกระตุ้นใหผู้เ้รยีนใชค้วามคดิ หาวธิกีารแก้ปัญหาได้เอง สามารถน าการแก้ปัญหามาใชป้ระโยชน์ใน
ชวีติประจ าวนัได้ซึ่งได้เสนอขัน้ตอนในการจดัการเรยีนการสอนเป็น 5 ข ัน้ตอน คือข ัน้สร้างความสนใจ
(Engagement) ขัน้ส ารวจและค้นหา (Exploration) ขัน้อธบิายและลงขอ้สรุป (Explanation) ขัน้ขยายความรู้
(Elaboration) และขัน้ประเมนิ(Evaluation) ซึ่งน ามาประยุกตใ์ชก้บัเกมในชวีติประจ าวนัของผูเ้รยีนเพื่อเสรมิ
แรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มีผลต่อผลสัมฤทธิท์างการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่3  โรงเรยีนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห ์๑”ใหด้ขี ึน้ ซึ่งกจิกรรมเกมจะชว่ยในการพฒันาทกัษะ
การใชภ้าษาองักฤษ และกระตุน้ใหผู้เ้รยีนมคีวามสนใจและกระตอืรอืรน้ในการเรยีนภาษาองักฤษมากขึน้ 

 
2. วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาองักฤษของนกัเรยีนก่อนและหลงัไดร้บัการจดัการ
เรยีนรูโ้ดยใชก้จิกรรมเกม  

2. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ตี่อการไดร้บัการจดัการเรยีนรู้โดยใชก้จิกรรมเกม 5E  
 

3. สมมติฐานงานวิจยั 
 1. นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมเกมมี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสูงกวา่ก่อนเรยีน    
 2. นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการการจดัการเรยีนการสอนโดยใชก้จิกรรมเกมมคีวามพงึพอใจในการเรยีนไม่ต ่า
กวา่ระดบัมาก 
 
4. ขอบเขตของการวิจยั 
 การพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โดยใชก้จิกรรม
เกม มทีัง้หมด 6 แผน  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัในเรื่องนี้ ไดแ้ก่ นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ภาคเรยีนที ่
2 ปีการศกึษา 2562 โรงเรยีนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห์ ๑” เขต 3 จ านวน 120 คน กลุ่มเป้าหมายทีใ่ชท้ีใ่ช้
ในการวจิยัครัง้นี้ ได้แก่ นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2562 โรงเรยีนบางปะอนิ 
“ราชานุเคราะห์ ๑” เขต 3 จ านวน 44 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) 
ส าหรบัระยะเวลาในการศกึษาค้นควา้ ระยะเวลาในการศกึษาค้นควา้ครัง้นี้ คอื ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 
2562 ใชเ้วลาในการจดักจิกรรมโดยใชเ้กม จ านวน 6 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 2  ชัว่โมง รวม 12 ชัว่โมง 
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5. นิยามค าศพัทเ์ฉพาะ 
 1. แรงจูงใจ หมายถงึบางสิง่บางอย่างที่อยู่ภายในตวัของบุคคลที่มผีลท าให้บุคคลต้องกระท า หรอื
เคลื่อนไหว หรอืม ีพฤตกิรรม ในลกัษณะทีม่เีป้าหมาย พลงัผลกัดนัใหค้นมพีฤตกิรรมสนใจและกระตอืรอืร้น
ในการเรยีน  
 2.  กจิกรรมเกม หมายถงึ การจดัการเรยีนการสอนโดยมเีกมเป็นองคป์ระกอบเพื่อให้ผูเ้รยีนบรรลุ
เป้าหมายในการเรยีนรู ้
 3. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาองักฤษ หมายถงึ แบบทดสอบทีใ่ชว้ดัผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนภาษาองักฤษหลงัจากที่เรยีนโดยใชก้จิกรรมเกมเป็นฐาน  ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 
โรงเรยีนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห ์๑”ซงึวดัไดจ้ากแบบวดัความพงึพอใจ  
 
6. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 1. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัแรงจงูใจ 
 แรงจูงใจ คอืพลงัผลกัดนัให้คนมพีฤตกิรรม และยงัก าหนดทศิทางและเป้าหมาย ของพฤตกิรรมนัน้
ดว้ย คนทีม่แีรงจูงใจสูง จะใชค้วามพยายามในการกระท าไปสู่เป้าหมายโดยไม่ลดละ แต่คนที่มแีรงจูงใจต ่า 
จะไม่แสดงพฤติกรรม หรือไม่ก็ล้มเลิก การกระท า ก่อนบรรลุเป้าหมาย แรงจูงใจ (motive) เป็นค าที่ได้
ความหมายมาจากค าภาษาละตนิที่วา่ movere ซึ่งหมายถงึ "เคลื่อนไหว (move) "ดงันัน้ ค าวา่แรงจูงใจจงึมี
การใหค้วามหมายไว ้ดงันี้ 

    1.1 แรงจูงใจ หมายถึง "บางสิง่บางอย่างที่อยู่ภายในตวัของบุคคลที่มีผลท าให้บุคคลต้อ ง
กระท า หรอืเคลื่อนไหว หรอืม ีพฤตกิรรม ในลกัษณะทีม่เีป้าหมาย" (Walters.1978 :218) กล่าวอกีนยัหนึ่งก็
คอื แรงจูงใจเป็นเหตุผล ของการกระท า นัน่เอง 

    1.2 แรงจูงใจ หมายถงึ "สภาวะทีอ่ยู่ภายในตวัทีเ่ป็นพลงั ท าใหร้่างกายมกีารเคลื่อนไหว ไป
ในทศิทางที่มเีป็าหมาย ที่ได้เลอืกไวแ้ลว้ ซึ่งมกัจะเป็นเป้าหมายที่มอียู่นภาวะสิง่แวดล้อม" (Loundon and 
Bitta.1988:368) 
   จากความหมายนี้จะเหน็ไดว้า่ แรงจูงใจจะเกี่ยวขอ้งกบัองค์ประกอบทีส่ าคญั 2 ประการ คอื 
(1) เป็นกลไกทีไ่ปกระตุน้พลงัของร่างกายใหเ้กดิการกระท า และ (2) เป็นแรงบงัคบัใหก้บัพลงัของร่างกายที่
จะกระท าอย่างมทีศิทางจากค าอธบิายและความหมายดงักล่าว จงึสรุปได้ว่า การจูงใจ เป็นกระบวนการที่
บุคคลถูก กระตุน้จากสิง่เรา้โดยจงใจ ใหก้ระท าหรอืดิน้รนเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคบ์างอย่าง ซึ่งจะเหน็ไดว้า่ 
พฤตกิรรมที่เกดิจาก การจูงใจ เป็น พฤตกิรรม ที่มใิช่เป็นเพียงการตอบสนองสิ่งเร้าปกตธิรรมดา แต่ต้อง
เป็นพฤตกิรรมที่มคีวามเขม้ขน้ มทีศิทางจรงิจงั มเีป้าหมายชดัเจนว่าต้องการไปสู่จุดใด และ พฤตกิรรมที่
เกดิขึน้ เป็นผลสบืเนื่องมาจาก แรงผลกัดนั หรอื แรงกระตุน้ ทีเ่รยีกวา่ แรงจูงใจ ดว้ย 
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 2. เอกสารแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการสอนแบบ 5E  
   2.1 ความหมายของการจดัการเรยีนรูด้ว้ยกระบวนการสบืเสาะหาความรูแ้บบ 5E  
   การจดัการเรยีนรูด้ว้ยกระบวนการสบืเสาะหาความรูแ้บบ 5E เน้นใหผู้เ้รยีนเป็นผูค้น้ควา้หา
ความรู้ด้วยตนเอง หรอืสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ผู้สอนเป็นผูอ้ านวย
ความสะดวก เพื่อให้ผูเ้รยีนบรรลุ เป้าหมาย วธิสีบืสอบความรู้จะเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัของการเรยีน หรอื
เป็นวธิสีอนทีฝึ่กใหผู้เ้รยีนรูจ้กัค้นควา้หาความรู้ โดยใชก้ระบวนการทางความคดิหาเหตุผล จะคน้พบความรู้
หรือแนวทางที่ถูกต้องด้วยตนเอง โดยผู้สอนตัง้ค าถามประเภท กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ความคิดหาวธิกีาร
แกปั้ญหาไดเ้อง และสามารถน าการแกปั้ญหามาใชใ้นชวีติประจ าวนัไดห้รอืเป็นการ สอนทีเ่น้นกระบวนการ
แสวงหาความรู้ที่ช่วยให้ผู้เรยีนได้ค้นพบความจรงิต่างๆ ด้วยตนเองให้ผู้เรยีนมปีระสบการณ์ตรงใน  การ
เรยีนรูเ้นื้อหา อกีทัง้การจดัการเรยีนรูแ้บบสบืเสาะหาความรูเ้ป็นยุทธวธิใีนการจดัการเรยีนการสอนสบืเสาะ
ทีเ่น้น ผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลางใหผู้เ้รยีนไดส้รา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูร้่วมกนัและประเมนิผล
การเรยีนรูด้้วยตวัของ ผูเ้รยีนเองด้วย นอกจานัน้การสบืเสาะหาความรูย้งัเกีย่วขอ้งกบักระบวนการเรยีนรู้ที่
หลากหลาย คอื การถามค าถาม ออกแบบการส ารวจขอ้มูล การส ารวจขอ้มูล การวเิคราะหก์ารสรุปผล การ
คดิคน้ประดษิฐก์ารแลกเปลีย่นความคดิเหน็ และสื่อสารค าอธบิายดว้ย  
   เป็นวิธีสอนที่เน้นความส าคัญที่ผู้เรียนเป็นส าคัญวธิีการสอนนี้  เป็นการให้ผู้เรียนเป็น
ศนูยก์ลางของการปฏบิตัิ กจิกรรมการเรยีนการสอนอย่างแท้จรงิโดยผูเ้รยีนค้นควา้ใชค้วามสามารถในการ
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง ใหเ้ป็นคนชา่งสงัเกต ชา่งสงสยั และพยายามหาขอ้สรุปจนในทีส่ดุจะเกดิความคดิรวบยอด
ในเรื่องที่ศกึษานัน้ การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้นี้ ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน ชี้แนะ ช่วยเหลือ 
ตลอดจนแก้ปัญหาที่อาจเกดิขึน้ระหว่างการเรยีนการสอน  รูปแบบการเรียนการสอน 5E เป็นการจดัการ
เรยีนรูเ้พื่อให้ผูเ้รยีนสรา้งความรูด้้วยตนเองมพีืน้ฐานมาจากทฤษฎี คอนสตรคัตวิสิต ์(Constructivism) โดย
มีรากฐานส าคัญมาจากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (Piaget’s Theory of Cognitive 
Development) ซึ่งอธบิายว่า พฒันาการทางเชาว์ปัญญาของบุคคลมีการปรบัตวัทางกระบวนการ  ดูดซึม 
(Assimilation) และกระบวนการปรบัโครงสร้างทางปัญญา (Accommodation)พฒันาการเกดิขึน้เมื่อบุคคล
รบั และซึมทราบขอ้มูลหรอืประสบการณ์เขา้ไปสมัพนัธก์บัความรู้หรอืโครงสร้างทางปัญญาที่มอียู่เดมิหาก
ไม่สามารถสมัพนัธ์ กนัได้จะเกดิภาวะไม่สมดุลขึน้ (Disequilibrium) บุคคลจะพยายามปรบัสภาพให้อยู่ใน
สภาวะสมดุล (Equilibrium) โดย ใช้กระบวนการปรบัโครงสร้างทางปัญญา เพียเจต์เชื่อว่า คนทุกคนจะมี
พฒันาเชาวปั์ญญาเป็นล าดบัข ัน้จากการมี ปฏสิมัพนัธ์และประสบการณ์กบัสิง่แวดล้อมตามธรรมชาตแิละ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวกบัการคดิเชงิตรรกะ และคณติศาสตร์ รวมทัง้การถ่ายทอดความรูท้างสงัคม วุฒภิาวะ
และกระบวนการพฒันาความสมดุลของบุคคลนัน้ 
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7. วิธีการด าเนินการวิจยั 
การวจิยัครัง้นี้มีจุดหมายเพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาองักฤษของนักเรยีนก่อน

และหลงัไดร้บัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้จิกรรมเกมแบบ 5E ในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดด้ าเนนิการตามขัน้ตอน
ดงัต่อไปนี้ 
 1. ประชากรหรือกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร ทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ปีการศกึษา 2562 โรงเรยีนบาง
ปะอนิ “ราชานุเคราะห ์๑” จ านวน 3 หอ้ง 

กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้  คือ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 จ านวน 45 คน ปี
การศกึษา 2562 โรงเรยีนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห์ ๑” ซึ่งได้มาโดยเลอืกแบบเจาะจงเนื่องจากเป็นห้องที่
ผูว้จิยัรบัผดิชอบ 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
   1.1 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการทดลอง ไดแ้ก่  การจดักจิกรรมเกมแบบ 5E (เกมใครคอืมาเฟีย) 
   1.2 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ แบบประเมนิผลการเรยีนรู ้ 
 3. การสร้างและพฒันานวตักรรม 

การพฒันากจิกรรมเกมแบบ 5E  (เกมมาเฟีย)  มวีธิกีารและขัน้ตอน ดงันี้ 
  3.1. ศกึษาสาระและมาตรฐานการเรยีนรูก้ลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ และแนวคดิ

ในการใชเ้กมและการจดัการเรยีนการสอนแบบ 5E ประกอบกจิกรรมการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ 
  3.2 ศกึษาเนื้อหาที่จะใชจ้ดักจิกรรมการเรยีนรู้ในการท าการศกึษาค้นควา้ที่สอดคล้องกบั

หน่วย (Unit) และหวัเรื่อง (Topic) แลว้ท าการวเิคราะหเ์ป็นหน่วยย่อย ๆเพื่อจดัท าแผนการจดัการเรยีนรูไ้ด ้
ผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั หรอืจุดประสงคก์ารเรยีนรูป้ลายทาง 

  3.3 ออกแบบและก าหนดโครงร่างกจิกรรมเกมแบบ 5E ใหส้อดคลอ้งกบัหน่วยการเรยีนรู้ 
  3.4 สร้างกิจกรรมเกมให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนแบบ 5E ซึ่งมีรายละเอียด

ดงัต่อไปนี้ 
  เกมมาเฟีย  
  ก าหนดบทบาทสมมุตขิ ึน้มาโดยมทีีม่าจากการประยุกตจ์ากเกมออนไลน์และเกมการละเล่น

ของคนเกาหลใีนหลายๆรายการ ซึ่งแต่ละบทบาทจะประกอบไปดว้ย 
 1. Doctor   หมอ   2. Mafia มาเฟีย 
 3. Police  ต ารวจ   4. Hunter นกัล่า 
 5. Detective  นกัสบื   6. Villager ชาวบา้น 
  ซึ่งแต่ละบทบาทจะไดร้บัภารกจิแตกต่างกนัไป ดงันี้ 

   มาเฟีย (Mafia) ในแต่ละคาบเรยีนมาเฟียจะมภีารกจิลบัทีต่อ้งท า เช่น Ask question about 
lesson that you are studying. (ถามค าถามในเรื่องทีคุ่ณก าลงัเรยีนอยู่กบัครูผูส้อน)  
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  นักสืบ (Detective) จะมหีน้าที่รวบรวมขอ้มูลของมาเฟีย โดยการตัง้ค าถามเพื่อสอบถาม
คุณครูผูส้อน 1 ค าถามต่อคาบเรยีน โดยการเขยีนประโยคค าถามที่ตอ้งการจะรูเ้กี่ยวกบัมาเฟียแลว้น ามาให้
ครูแบบลบัๆ หรอืส่งขอ้ความมาทางเฟสบุ๊คหรอืไลน์ เชน่ How tall are mafia ?  

  ต ารวจ (Police) มหีน้าที่ชีต้วัว่าคนไหนคอืมาเฟียจากการคาดคะเนของตวัเอง ซึ่งแต่ละ
คาบต ารวจจะตอ้งสงัเกตและเลอืกผูต้อ้งสงสยั 1 คน เพื่อระบุวา่คนนัน้คอืมาเฟีย โดยการเขยีนขอ้ความถาม
คุณครู Is Phufah Mafia ?  

  หมอ (Doctor) จะต้องเลอืก 1 คน ทีต่้องการจะปกป้องเพื่อไม่ใหถู้กฆา่ตาย ซึ่งหมอจะตอ้ง
เลอืกคนทีค่ดิวา่น่าจะโดนหมายหวัจากมาเฟีย เมื่อมาเฟียเลอืกฆา่คนทีห่มอเลอืก คนนัน้กจ็ะไม่ตาย  

  นักล่า (Hunter) จะตอ้งเลอืกเป้าหมาย 1 คน และท าอย่างไรกไ็ดใ้หเ้ป้าหมายถูกเขา้ใจผดิ
คดิวา่เป็นมาเฟีย แลว้ถูกชาวบา้นประหารหรอืโหวตออกจากเกม ถา้เป้าหมายของนักล่าถูกฆ่าตายด้วยวธิี
อื่น เชน่ถูกมาเฟียฆา่ นกัล่ากจ็ะกลายเป็นชาวบา้นปกติ 

  ชาวบ้าน  (Villager) จะมีหน้าที่โหวตในแต่ละสัปดาห์ว่าใครคือมาเฟีย คนที่ชาวบ้าน
ลงคะแนนเสยีงเลอืกมากทีสุ่ด จะถูกประหารหรอืออกจากเกมไป นอกจากนัน้ชาวบา้นยงัสามารถชว่ยกนัคดิ
ประมวลผล โดยการร่วมมือร่วมใจหาว่าใครคือมาเฟีย ช่วยนักสืบหาค าถาม และสงัเกตพฤติกรรมของ
เพื่อนๆวา่ใครคอืมาเฟียไปดว้ย 

   3.5 ตรวจสอบคุณภาพของกจิกรรมเกมแบบ 5E โดยเสนอผูเ้ชีย่วชาญเพื่อตรวจสอบความ
ถูกตอ้ง ความครอบคลุมของเนื้อหาและกจิกรรมทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ครัง้นี้ เพื่อแกไ้ขและใหข้อ้เสนอแนะ 

  3.6 แกไ้ข ปรบัปรุงกจิกรรมเกมแบบ 5E ในภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 
ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ 

  3.7 จดัท าแบบประเมนิความเหมาะสมของกจิกรรมเกมแบบ 5E  ตามเกณฑ์การประเมิน
ระดบัคุณภาพและความเหมาะสมดว้ยแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั  

   ระดบัความเหมาะสม   ระดบัคะแนนเฉลีย่ 
   มากทีสุ่ด   4.51-5.00 
   มาก    3.51-4.50 
   ปานกลาง   2.51-3.50 
   น้อย    1.51-2.50 
   น้อยทีสุ่ด   1.00-1.50 

  โดยใชเ้กณฑค์วามเหมาะสมรายขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่ 3.51 ขึน้ไป จงึจะถอืวา่เป็นกจิกรรมเกมทีใ่ชไ้ด้ 
  3.8 น าแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ที่ใช้กิจกรรมเกมแบบ 5E ใน

ภาษาองักฤษของชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 พร้อมแบบประเมนิกจิกรรมเกมแบบ 5E ชนิดมาตราส่วนประมาณ
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ค่า (Rating Scales) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) เสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านเพื่อพิจารณาความ 
สมบูรณ์และความถูกตอ้งของเนื้อหา ความสอดคลอ้งและครอบคลุม 

  3.9 น าแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรู้และกิจกรรมเกมแบบ 5E ที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช ้
(Try-out) กบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/3 จ านวน 45 คน ปีการศกึษา 2562 โรงเรยีนบางปะอนิ “ราชานุ
เคราะห์ ๑” เพื่อหาขอ้บกพร่องเกี่ยวกบัเวลาที่ใช้จดักจิกรรมการเรยีนการสอนและเนื้อหาในแผนการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูแ้ละกจิกรรมเกม  

  3.10 น ากจิกรรมเกมทีป่รบัปรุงแล้วไปใชก้บันกัเรยีนกลุ่มตวัอย่างต่อไป  
 4. เครื่องมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัในครัง้นี้ ประกอบดว้ย แบบทดสอบจ านวน 1 ฉบบั และแบบสอบถามความ
พงึพอใจจ านวน 1 ฉบบั ซึ่งมรีายละเอยีดดงันี้ 

  4.1 แบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาองักฤษ จ านวน 30 ขอ้ 
  4.2 แบบสอบถามความพงึพอใจ จ านวน 10 ขอ้ 

 5. การรวบรวมข้อมูล 
   การวจิยัครัง้นี้ด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจาก แบบทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีนรู ้โดย
ผูว้จิยัด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระยะ คอื 

  5.1 ทดสอบก่อนเรียน  (Pre-test) กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบเพื่อว ัด
ผลสมัฤทธิข์องนกัเรยีนและวเิคราะหข์อ้มูลในขัน้ต่อไป 

  5.2 ด าเนินการจดัการเรยีนรูต้ามแผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชเ้กมแบบ 5E จ านวน 8 แผน 
   5.3 ทดสอบหลงัเรยีน (Post- test) เมื่อสิน้สุดการด าเนินการจดัการเรยีนรูท้ ัง้ 6 แผนแลว้  
 6. สถิติท่ีใช้ในการวิจยั 

  สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล 
  6.1 การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน โดยใชสู้ตร

ดชันีค่าความสอดคลอ้ง IOC ดงันี้ (สมนึก ภทัทยิธนี. 2550 : 220) 
   6.2 สถติทิดสอบสมมุตฐิาน เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระหวา่งก่อนเรยีนและ
หลงัเรยีนจากการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชก้จิกรรมเกมแบบ 5E ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/3 ใช้
สูตร t – test (Dependent Samples) ดงันี้ (สมนึก ภทัทยิธนี. 2551: 69) 
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เมื่อ  t  แทน  ค่าสถติทิีจ่ะใชเ้ปรยีบเทยีบกบัค่าวกิฤต ิ
D  แทน  ค่าผลต่างระหวา่งคู่คะแนนก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 
N  แทน  จ านวนกลุ่มตวัอย่างหรอืจ านวนคู่คะแนนก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 
df  แทน  ความเป็นอสิระมคี่าเท่ากบั N – 1 
 

8. ผลการวิเคราะหข้์อมูล 
การวเิคราะหข์อ้มูล การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้จิกรรมเกมแบบ5E ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 

โรงเรยีนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห ์๑”  ผูศ้กึษาคน้ควา้ไดน้ าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มูลดงันี้ 
 ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักเรียนก่อน และหลงัท่ีได้รบัการจดัการ
เรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมเกมแบบ 5E ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 
ลกัษณะการเรยีน n  S.D. D D2 t 
ก่อนเรยีน 45 27.33 2455 

299 2455 16.35* 
หลงัเรยีน 45 34.45 1.646 
*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

จากตารางที่ 1 พบว่า หลงัการเรยีนที่ไดร้บัการจดัการเรยีนรู้โดยใชก้จิกรรมเกม นักเรยีนมผีลการ
เรยีนรูภ้าษาองักฤษสูงกวา่ก่อนเรยีน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

ตารางท่ี 2  ผลของการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการ
จดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเกมแบบ 5E  

รายการ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลความหมาย 

1. กิจกรรมเกมแบบ 5E (เกมมาเฟีย) ช่วยให้วิชา
ภาษาองักฤษน่าเรยีนมากยิง่ขึน้ 

4.61 0.62 มากทีสุ่ด 

2. การเรยีนการสอนสนุกสนาน 4.71 0.69 มากทีสุ่ด 
3. เกมมคีวามทนัสมยั และเขา้ใจง่าย 3.82 1.19 มาก 
4. ระยะเวลาในการจดักจิกรรมมคีวามเหมาะสม 3.40 1.26 ปานกลาง 
5. นกัเรยีนสนใจในเนื้อหาทีค่รูก าลงัสอนมากขึน้ 3.68 1.30 มาก 
6.นักเรยีนชอบการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้จิกรรมเกม
แบบ 5E (เกมมาเฟีย) 

3.48 1.17 มาก 

7. กจิกรรมเกมแบบ 5E (เกมมาเฟีย)ชว่ยใหน้กัเรยีน
เขา้ใจเนื้อหาทีเ่รยีนไดด้กีวา่เดมิ 

3.66 1.27 มาก 

8.นกัเรยีนอยากเรยีนวชิาภาษาองักฤษมากขึน้ 3.68 1.30 มาก 
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รายการ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลความหมาย 

9. กจิกรรมเกมแบบ 5E (เกมมาเฟีย) มปีระโยชน์ต่อ
นกัเรยีน 

 
3.52 

 
1.43 

 
มาก 

10.กิจกรรมเกมแบบ 5E (เกมมาเฟีย)เหมาะสมกบั
นกัเรยีนมากเพยีงใด 

3.48 1.27 
มาก 

 
รวมเฉล่ียทัง้หมด 3.67 1.2 มาก 
  
  จากตาราง 2 พบว่า ความพงึพอใจต่อต่อการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้จิกรรมเกมแบบ 5E ภาพรวมมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก (  = 3.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีความพึงพอใจในระดบัดมีาก 
เรยีงตามล าดบั คอืการเรยีนการสอนสนุกสนาน (  = 4.71) รองลงมาคอื กจิกรรมเกมแบบ 5E (เกมมาเฟีย) 
ช่วยให้วชิาภาษาองักฤษน่าเรยีนมากยิ่งขึ้น (  = 4.61)  และน้อยที่สุดคอืระยะเวลาในการจดักจิกรรมมี
ความเหมาะสม (  = 3.40) 
 
9. สรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
  สรปุผลการวิจยั 
 จากการศกึษาค้นควา้การจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเกมแบบสืบสาวเหตุปัจจยั 5E เพื่อเสริม
แรงจูงใจและพฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาองักฤษ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที3่ โรงเรยีนบางปะ
อนิ “ราชานุเคราะห ์๑” สรุปผลได้ดงันี้ นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรยีนบางปะอนิ“ราชานุเคราะห์ ๑” 
หลงัได้รบัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้จิกรรมเกมแบบ 5E  มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสูงกวา่ก่อนเรยีน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
  อภิปรายผล 
 1. จากผลการวจิยัพบวา่ นักเรยีนที่ได้รบัการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชก้จิกรรมเกมแบบสบืสาว
เหตุปัจจยั 5E มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาองักฤษหลงัเรยีนสูงกวา่ก่อนเรยีน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 แสดงว่า จากการจดักจิกรรมการเรยีนรู้โดยใชก้จิกรรมเกมแบบสบืสาวเหตุปัจจยั 5E  ส่งผลให้
นักเรยีนมคีวามรู้ความเขา้ใจในเนื้อหาที่เรยีนมากยิง่ขึ้นท าให้คะแนนผลสมัฤทธิท์างการเรยีนมากขึน้กว่า
ก่อนเรยีน ทัง้นี้ อาจจะเนื่องมาจากการจดักจิกรรมตามแผนการเรยีนรูท้ีม่กีารปรบัปรุงและพฒันามากขึน้ ทัง้
การใช้สื่อเพลง กิจกรรมกลุ่ม และเกมในแผนการเรยีนรู้ ท าให้กิจกรรมเกมแบบ 5E มปีระสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี ต่อการเรียนภาษาและเกิดการพัฒนาการเรียนภาษาอย่างมี
ประสทิธภิาพ ซึ่งได้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เตอืนใจ เฉลมิกจิ. (2545) ได้ศกึษาผลการจดั กจิกรรมการ
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เรยีนรูค้ าศพัท์ภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โดยใชเ้กมบตัรค า ผลการวจิยั พบวา่ 1) ผล
การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชแ้ผนการเรยีนรูภ้าษาองักฤษทีเ่น้นการจดักจิกรรมการเรยีนรูค้ าศพัทโ์ดยใชเ้กม บตัร
ค า ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 มีประสิทธภิาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 โดยประสทิธิภาพของแผนการ
จดัการ เรยีนรู้มคี่าเท่ากบั 78.15/76.92 ซึ่งศกึษาผลการสอนโดยใชเ้กมที่มตี่อความสามารถในการเรยีนรู้
ค าศพัท์ภาษาองักฤษและเจตคติต่อวชิา ภาษาองักฤษ ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่1โดยผลการวจิยั
พบว่า นักเรยีนที่ได้รบัการสอนโดยใช้เกมจ านวนร้อย ละ 86.67 มีความสามารถในการเรียนรู้ค าศพัท ์
ภาษาองักฤษ ผา่นเกณฑค์ะแนนรอ้ยละ 75 ของคะแนนเตม็ นอกจากนัน้อาจเป็นเพราะผูว้จิยัจดัการเรยีนรู้
โดยใชเ้กมที่เหมาะสมกบัเพศ อายุของนกัเรยีน โดยมเีกมมาประกอบ ในการสอน เพื่อใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กดา้น
การสะกดค า ด้านความหมาย และดา้นการน าไปใชใ้นรูปประโยค ขณะทีเ่ล่น  เกม ในรูปแบบทีห่ลากหลาย 
สอดคล้องกบัแนวคิดของ นรสิา กลัยา. (2552) ที่กล่าวว่าเกมที่ น ามาใช้ในกจิกรรมการเรียนการสอนมี
ลกัษณะแตกต่างกนัหลายรูปแบบ ดงันัน้การเลอืกเกมมาใชใ้นการสอนที่จะท าใหป้ระสบความ ส าเรจ็นัน้ สิง่
ทีค่วรค านึงคอื จุดประสงค์ของเกมทีส่อดคลอ้งกบัเนื้อหาทีใ่ชส้อน จ านวนผูเ้ล่น สถานทีค่วามสามารถของผู้
เล่นความเหมาะสมของระดบัชัน้เรยีน วฒุภิาวะและอายุของผูเ้ล่น  
 2. ความพงึพอใจของนกัเรยีนต่อการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้จิกรรมเกมแบบ 5E เสรมิเขา้ไป โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในสูงสุดได้แก่ การเรียนการสอนมีความ
สนุกสนาน เมื่อเรยีนโดยใชก้จิกรรมเกมแบบ 5E ประกอบ รองลงมาคอื กจิกรรมเกมแบบ 5E (เกมมาเฟีย) 
ช่วยให้วชิาภาษาองักฤษน่าเรยีนมากยิ่งขึ้น เกมมีความทนัสมยั และเข้าใจง่าย และระยะเวลาในการจดั
กจิกรรมเป็นล าดบัสุดทา้ย แสดงใหเ้หน็วา่การเรยีนรูโ้ดยใชก้จิกรรมเกมแบบ 5E ท าใหน้กัเรยีนเกดิความพงึ
พอใจในการภาษาองักฤษไดเ้ป็นอย่างด ีทัง้นี้อาจเป็นเพราะกจิกรรมการใชเ้กมประกอบการเรยีนการสอนที่
ผูว้จิยัสร้างขึน้ ท าให้ผูเ้รยีนมกีจิกรรม ที่จะกระตุ้นให้ผูเ้รยีนท าสิง่ท ี่่ได้รบัมอบหมายหรอืต้องการปฏบิตัิ
กจิกรรมใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์โดยม ีครูผูส้อนเป็นผูอ้ านวยความสะดวกหรอืใหค้ าแนะน าปรกึษาซึ่งตอ้ง
ค านึงถึงการท าให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจ  ในการเรียนหรือการปฏิบัติงาน  และมีความชื่นชอบและ
กระตอืรอืรน้ในการเรยีนภาษาองักฤษมากขึน้ นกัเรยีนเกดิความสนุกสนาน และชอบเรยีนภาษาองักฤษมาก
ขึน้ทัง้จากการตอบแบบสอบถามและการสงัเกตของครูผูส้อน  
 
  ข้อเสนอแนะ 
 1. เนื้ อห าใน เกมควรใช้ เนื้ อห าหรือ โครงสร้างประโยคที่ ไม่ ซับซ้ อน  และเหมาะสมกับ 
ความสามารถของนกัเรยีน เพราะถ้าใชเ้นื้อหายากเกนิไป นกัเรยีนจะเล่นเกมไม่สนุก1.3 การควบคุมผูเ้รยีน
ใหอ้ยู่ในกฎกตกิาของเกมค่อนขา้งยาก จงึต้องมกีารวางกตกิาและกจิกรรมอย่างชดัเจน ตอ้งอธบิายเกมอย่าง
ละเอยีดเพราะเนื้อหาของเกมค่อนขา้งใหม่และซบัซ้อน 
 2.  ควรมกีารท าบอรด์เกม สื่อ อย่างเหน็ไดช้ดัเพื่อการจดัสรรกจิกรรมใหง้่ายมากยิง่ขึน้ 
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ช่ือผลงานวิจยั     การเรยีนรูค้ าศพัทภ์าษาองักฤษโดยใชเ้กมเศรษฐปีระกอบการสอนของนกัเรยีน
      ชัน้ประถมศกึษาปีที ่2  โรงเรยีนวดัชมุพลนกิายาราม  อ าเภอบางปะอนิ  
    จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 
ช่ือผูวิ้จยั  นางสาวขวญัชนก นพแกว้     
อาจารยท่ี์ปรึกษา อาจารยเ์นตรนิภา เจยีมศกัดิ ์ 
อีเมลผ์ูวิ้จยั   Kwanracha@gmail.com 
สถาบนัการศึกษา  คณะครุศาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา 
 

บทคดัย่อ 
 

 การวิจัยครัง้นี้มีว ัตถุประสงค์ เพื่ อ  1. เพื่ อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาองักฤษของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2 โรงเรยีนวดัชุมพลนิกายาราม อ าเภอ บางปะอนิ จงัหวดั 
พระนครศรอียุธยา ก่อนและหลงัการสอนโดยใชเ้กมเศรษฐปีระกอบ 2. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีน
ต่อการเรียนรู้ค าศพัท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมเศรษฐีประกอบการสอน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนวดัชุมพลนิกายาราม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2561 จ านวน 37 คน  
ซึ่งไดม้าโดยวธิกีารสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใชร้ะยะเวลาในการทดลอง 1 สปัดาห์ สปัดาหล์ะ 
5 ชัว่โมง รวม 5 ชัว่โมง เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองและเกบ็รวบรวมข้อมู ล  คือ แผนการจดัการเรียนรู ้
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิค์วามรู้ด้านค าศพัท์ภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วย  t-test แบบ 
dependent แบบประเมนิความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ตี่อการเรยีนโดยใชเ้กมเศรษฐดีว้ยค่าสถติทิีใ่ชใ้นการ
วจิยัคอื ค่าเฉลีย่รอ้ยละ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ผลการวจิยั พบวา่   
 1.ผลการเปรยีบเทียบผลสมัฤทธิก์ารเรยีนรู้ด้านค าศพัท์ภาษาองักฤษหลงัได้รบัการเรยีนการ
สอนโดยใชเ้กมเศรษฐ ีสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 โดยมคี่าเฉลี่ยร้อยละเท่ากบั 
11.03 
 2.นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนโดยใชเ้กมเศรษฐี โดยมคี่าเฉลีย่รอ้ยละเท่ากบั 4.84 และ
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.94 
 
ค าส าคญั : ค าศพัท ์ ภาษาองักฤษ  เกมเศรษฐ ี
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1. บทน า  
 การเรยีนการสอนภาษาองักฤษหรอืภาษาใหม่ใด ๆ กต็ามความรูใ้นเรื่องค าศพัทเ์ป็นองคป์ระกอบ
หนึ่งที่มคีวามส ามาก (McCarthy, 1997 : 73) การจดจ าค าศพัท์ได้เป็นองค์ประกอบที่ส าคญัในการเรยีนรู้
ภาษาที่สองเพราะค าศพัท์มีบทบาทที่ส าคญัต่อความส าเร็จในการเรียนในชัน้เรยีน (Krashen & Terrel, 
1983 : 12) และไม่ด้อยไปกว่าการเรยีนรู้เรื่องไวยากรณ์หรือโครงสร้างประโยค ตลอดจนความรู้ในเรื่อง
วฒันธรรมของเจ้าของภาษา ผู้เรยีนส่วนใหญ่มกัจะให้ความสนใจในเรื่องการเรยีนรู้ค าศพัท์ก่อนเป็นอนัดบั
แรก ทัง้นี้เพราะค าศพัท์เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ส าคญัส่วนหนึ่งในการเรียนภาษาและเป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรบัการเรยีนรูท้กัษะการฟัง พูด อ่านและเขยีน ซึ่งสามารถช่วยให้สื่อสารได้อย่างมปีระสทิธภิาพยิ่งขึน้ 
ดงันัน้การเรยีนรู้ค าศพัท์จงึสมควรให้ความส าคญัเทยีบเท่ากบัองค์ประกอบการเรยีนรูอ้ ื่นๆ (กรมวชิาการ , 
2551:6) 
 เกมการศกึษามีประโยชน์ในการกระตุ้นให้นักเรยีนมีความสนใจภาษาองักฤษมากขึ้น และหาก
ครูผู้สอนสามารถเลอืกสรรหรอืดดัแปลงให้เกมนัน้มีความเหมาะสมกบัวยั และระดบัชัน้ของนักเรยีนโดย
ค านึงถงึ ความยากง่ายของค าศพัท ์แบบประโยคทีใ่ช ้ตลอดจนวธิกีารในการเล่นทีส่นุกสนาน เหมาะสมและ
มีความน่าสนใจ ด้วยเหตุนี้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาจึงควรที่จะได้ตระหนักถึง
ความส าคญัในการเรยีนการสอนภาษาองักฤษโดยใชเ้กมประกอบการสอนเป็นอย่างมาก เชน่ สอนอย่างไร
ใหน้กัเรยีนรกัและสนุกกบัวชิาภาษาองักฤษ การสอนใหม้ี 
วธิกีารหรอืการจดักจิกรรมให้ผูเ้รยีนมสี่วนร่วมหรอืเป็นศนูย์กลางในการเรยีนรู ้สรา้งบรรยากาศในการเรยีน
วชิาภาษาองักฤษที่สนุกสนาน มีชวีติชวีา ดงันัน้การน าเกมมาใช้เป็นสื่อในการเรยีนการสอนจึงนับว่ามี
ประโยชน์อย่างยิง่เนื่องจากการจดัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษทีผ่่านมาพบวา่ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรู ้
อยู่ในเกณฑ์ต ่า(กรมวชิาการ, 2551 : 2) ทัง้นี้สบืเนื่องมาจากการที่นักเรยีนขาดความสนใจในการเรยีนรู ้  
ครูส่วนมากมกัสอนค าศพัทแ์บบเน้นการบนัทกึ ท่องจ า จงึท าใหน้ักเรยีนขาดความสนุกสนานไม่เรา้ใจ การ
สอนจะเน้นตวัครูเป็นส าคญั ปฏบิตัติามค าสัง่ของครู จงึท าให้นกัเรยีนมทีศันะคตทิีไ่ม่ดตี่อการเรยีนรูค้ าศพัท์
ภาษาองักฤษ การเรยีนรู้ค าศพัทจ์งึไม่สามารถน าใชใ้นการสื่อสารทีถู่กตอ้งและเหมาะสม ขาดการฝึกทกัษะ
การน าค าศพัทไ์ปใชใ้นชวีติประจ าวนัจนเกดิเป็นนิสยั (กรมวชิาการ, 2551 : 2) 
 จากการศกึษาปัญหาและเทคนิควธิีการสอนค าศพัท์ภาษาองักฤษดงัที่ได้กล่าวมาข้างต้น และ
ประกอบกบัผูว้จิยัในฐานะครูฝึกสอนวชิาภาษาองักฤษจงึสนใจที่จะศกึษาการเรยีนรู้ค าศพัท์ภาษาองักฤษ
โดยใชเ้กมเศรษฐปีระกอบการสอนของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนวดัชมุพลนิกายาราม อ าเภอ 
บางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เป็นวธิทีี่เหมาะสมที่จะน ามาใช้สอนค าศพัท์ในหน่วยการเรียนรู้ ที่
ผูว้จิยัเลอืกการใชเ้กมเศรษฐเีขา้มาเป็นสือ่ประกอบการสอนเพราะเป็นเกมทีทุ่กคนมคีวามคุน้เคย และง่ายต่อ
การอธิบายวธิีการเล่น อีกทัง้ยังสามารถน ามาพัฒนาการเรียนรู้ค าศพัท์ภาษาองักฤษให้เด็กเกิดความ
สนุกสนานเพลดิเพลนิในการเรยีน อกีทัง้เพื่อกระตุน้และเรา้ความสนใจของนกัเรยีนใหเ้กดิแรงจูงใจใฝ่เรยีนรู ้
อยากเรยีนภาษาองักฤษมากขึน้ และมเีจตคตทิีด่ตี่อวชิาการภาษาองักฤษเพิ่มขึน้ 
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2. วตัถปุระสงค ์
 1. เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูค้ าศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่
2 โรงเรยีนวดัชมุพลนิกายาราม อ าเภอ บางปะอนิ จงัหวดั พระนครศรอียุธยา ก่อนและหลงัการสอนโดยใช้
เกมเศรษฐปีระกอบ 
 2. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนวดัชมุพลนิกายาราม อ าเภอ
บางปะอนิ จงัหวดั พระนครศรอียุธยา ต่อการเรยีนรูค้ าศพัทภ์าษาองักฤษโดยใชเ้กมเศรษฐปีระกอบการสอน 
 

3. วิธีการด าเนินงานวิจยั  
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 1. ประชากร  
  ประชากรที่ใชใ้นการศกึษาครัง้นี้ นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2 โรงเรยีนวดัชุมพลนิกายา
ราม อ าเภอบางปะอินจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2561 จ านวน 3 ห้อง รวม
ทัง้หมด 102 คน 
 2. กลุ่มตวัอย่าง 
  นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปี2 โรงเรียนวดัชุมพลนิกายาราม อ าเภอบางปะอิน  จังหวดั
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 1 ห้อง เป็นจ านวน 38 คนซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling)  
  เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
 1. แผนการจดัการเรยีนรูก้ารพฒันาความรู้ด้านค าศพัท์ภาษาองักฤษ นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่
2/3 โรงเรยีนวดัชมุพลนิกายารามโดยใชเ้กมเศรษฐ ีจ านวน 3 แผนการเรยีนรู ้
  1.1 Unit 6: Locations     จ านวน 3 ชัว่โมง 
   Topic: Place 
   Topic: Place 
   Topic: Preposition of place   
  1.2 แบบทดสอบก่อนและหลงัเรยีน จ านวน 2 ชัว่โมง 
 2.  แบบทดสอบความรู้ด้านค าศพัท์ภาษาองักฤษเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 20 ข้อ 
ก่อนเรยีน (Pre- test) และหลงัเรยีน (Post –test)  
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  การสร้างและการหาคณุภาพเครื่องมือ 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้ครัง้นี้ คอื 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้การพัฒนาความรู้ด้านค าศพัท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้เกมเศรษฐี ของ
นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 สร้างขึ้นโดยยึดสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตวัชี้วดั จาก
หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐานพุทธศกัราช 
2551 จ านวน 5 แผน ซึ่งมขี ัน้ตอนการสรา้งและหาคุณภาพ ดงันี้ 
  1.1  วิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา  เพื่อประโยชน์ในการก าหนดหน่วยการเรียนรู้และ

 รายละเอยีดของแต่ละหวัขอ้ของแผนกการจดัเรยีนรู้ 
  1.2  วเิคราะห์จุดประสงค์รายวชิาและมาตรฐานรายวชิา  เพื่อน ามาเขยีนเป็นจุดประสงค์
การเรยีนรู ้โดยใหค้รอบคลุมพฤตกิรรมทัง้ดา้นความรู ้ทกัษะ / กระบวนการ เจตคตแิละค่านิยม 
  1.3  วเิคราะห์สาระการเรียนรู้ โดยเลือกและขยายสาระที่เรียนรู้ให้สอดคล้องกบัผู้เรยีน 
ชมุชน และทอ้งถิน่ รวมทัง้วทิยาการและเทคโนโลยใีหม่ ๆ ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รยีน 
  1.4  วเิคราะห์กระบวนการจดัการเรยีนรู(้กจิกรรมการเรยีนรู้) โดยเลอืกรูปแบบการจดัการ
เรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
  1.5  วเิคราะหก์ระบวนการประเมนิผล  โดยเลอืกใชว้ธิกีารวดัและประเมนิผลทีส่อดคลอ้งกบั
จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้
  1.6  วเิคราะห์แหล่งการเรยีนรู้  โดยคดัเลอืกสื่อการเรยีนรู้และแหล่งการเรยีนรู้ ทัง้ในและ
นอกหอ้งเรยีนใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบักระบวนการเรยีนรู้ 
 2. แบบทดสอบความรู้ด้านค าศพัท์ภาษาองักฤษ เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 20 ข้อ 
ก่อนเรยีน (Pre- test) และหลงัเรยีน (Post –test) มขี ัน้ตอนการสรา้งดงันี้ 
  2.1  ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศหรือหลักสูต ร
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ 
                    2.2 วเิคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วดั กับ
จุดประสงค ์การเรยีนรูใ้นเรื่องทีต่อ้งการสรา้งแบบทดสอบจากแผนการจดัการเรยีนรู้ 
          2.3 สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิแ์บบปรนัยชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 20 ข้อ
ตอ้งการจรงิจ านวน 20 ขอ้ โดยใหค้รอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงค์ 
            2.4 น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์ีส่รา้งขึน้เสนอผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
และใหข้อ้เสนอแนะ 
         2.5 ผูเ้ชีย่วชาญประเมนิความสอดคล้องระหวา่งแบบทดสอบกบัจุดประสงค์เชงิพฤตกิรรม 
โดยวธิขีองโรวเินลลี ่(Rovinelli) และ แฮมเบลตนั (R.K. Hambletan)  
    2.6 น าคะแนนที่ผูเ้ชีย่วชาญลงความเห็นมาหาค่า IOC ของขอ้สอบรายขอ้ ดงันี้ คดัเลอืก
ขอ้สอบทีม่คี่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป ท าการทดสอบหาความเชือ่มัน่ 
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                     2.7 น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียนไปหาความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบกับ
นกัเรยีนทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบักลุ่มตวัอย่าง 
                    2.8. น าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีไ่ดร้บัการแกไ้ขแลว้ไปทดลองกบันกัเรยีน
ทีม่ลีกัษณะคล้ายกบักลุ่มตวัอย่าง น าผลการทดลองมาหาคุณภาพของขอ้สอบ หาค่าความยาก (P) และค่า
อ านาจจ าแนก (B) แลว้เลอืกขอ้สอบที่มคี่าความยากระหว่าง .20 ถงึ .80 หาความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ
ทัง้ฉบบัอกีครัง้ ค่าอ านาจจ าแนก คอื ประสทิธภิาพในการจ าแนกผูต้อบเป็นกลุ่มสูงกบักลุ่มต ่า  เขยีนแทน
ดว้ย สญัลกัษณ์ “ r ” มคี่าตัง้แต่  ( 0 - 1.00 )  r  ทีเ่หมาะสม  r  >  0.20 
       2.9 จดัพมิพแ์บบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีผ่่านการตรวจสอบคุณภาพเป็นฉบบั
สมบูรณ์เพื่อใชจ้รงิ 
 

4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การวจิยัครัง้นี้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบทดสอบความรู้ด้านค าศพัท์ภาษาองักฤษ  
โดยผูว้จิยัด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลด้วยตนเอง คอื วดัความรู้ดา้นไวยากรณ์ภาษาองักฤษของนักเรยีน 
ก่อนเรยีน (Pre- test) และ หลงัเรยีน (Post- test) โดยใช้แบบทดสอบความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาองักฤษ 
การวเิคราะหข์อ้มูล การวเิคราะห์ข้อมูลในการทดลองภาคสนามเป็นขอ้มูลเชงิปรมิาณ การวเิคราะห์ขอ้มูล 
จงึอาศยัค่าสถติ ิซึ่งค่าสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล มดีงันี้  
 1. การวเิคราะหค์วามสอดคลอ้งของวตัถุประสงคก์บัเนื้อหาวชิาและกจิกรรม โดยใชสู้ตร 
 

IOC = ∑X  

 N 

   IOC คอื ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงคก์บัเนื้อหาวชิาและกจิกรรม  
   ∑X คอื ผลรวมของคะแนนความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ  
   N คอื จ านวนผูเ้ชีย่วชาญ 
  

 2. การวเิคราะหข์อ้มูลของแบบทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 
  2.1 การวเิคราะหห์าค่าความยากง่ายของขอ้สอบรายขอ้ โดยใชสู้ตร 
 
  
 

   P คอื ความยากง่ายของขอ้สอบรายขอ้ 
   RH คอื จ านวนผูท้ีอ่ยู่ในกลุ่มสูงทีท่ าขอ้สอบนัน้ๆ ถูก 
   RL คอื จ านวนผูท้ีอ่ยู่ในกลุ่มต ่าทีท่ าขอ้สอบนัน้ ๆ ถูก 
   f คอื จ านวนคนในแต่ละกลุ่มทีต่อ้งมจี านวนเท่ากนั 
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  2.2 การวเิคราะหข์อ้มูลของแบบทดสอบเป็นรายขอ้เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนกโดยใชสู้ตร 
   r = (RH – RL ) 
   r คอื ค่าอ านาจจ าแนก 
   RH คอื จ านวนผูท้ีอ่ยู่ในกลุ่มสูงทีท่ าขอ้สอบนัน้ๆ ถูก 
   RL คอื จ านวนผูท้ีอ่ยู่ในกลุ่มต ่าทีท่ าขอ้สอบนัน้ๆ ถูก 
   f คอื จ านวนคนในแต่ละกลุ่มทีต่อ้งมจี านวนเท่ากนั 
 
  สถิติท่ีใช้ในการวิจยั 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ (t-test แบบ 
Dependent) เพื่อเปรียบเทียบความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาองักฤษ ก่อนเรียนและหลงัเรียน และร้อยละ
ความก้าวหน้าของผลการเรยีนรู้ เพื่อเปรยีบเทยีบความก้าวหน้าของผลการเรยีนรู้ซึ่งพิจารณาได้จากผล
คะแนนการทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีนโดยใชก้จิกรรมการเรยีนรูแ้บบเน้นภาระงานปฏบิตั ิ(Task-based 
Learning) 
 
5. ผลการวิจยัและอภิปรายผล 
  ผลการวิจยั 
 ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิเ์ฉลี่ยก่อนและหลงัการเรยีนรู้ด้านค าศพัท์ภาษาองักฤษโดยใชเ้กม
เศรษฐพีบว่าหลงัเรยีนสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 มคี่าเฉลี่ยก่อนและหลงัได้รบั
การใชเ้กมเศรษฐ ีเท่ากบั 4.14และ 11.03 ตามล าดบั โดยมคี่ารอ้ยละความกา้วหน้าของความรูด้า้นค าศพัท์
ภาษาองักฤษทีผ่า่นเกณฑ ์พบวา่   
 1.ผลการเปรยีบเทียบผลสมัฤทธิก์ารเรยีนรู้ด้านค าศพัท์ภาษาองักฤษหลงัได้รบัการเรยีนการ
สอนโดยใชเ้กมเศรษฐ ีสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 โดยมคี่าเฉลี่ยร้อยละเท่ากบั 
11.03 
 2.นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนโดยใชเ้กมเศรษฐ ีโดยมคี่าเฉลีย่รอ้ยละเท่ากบั 4.84 และ
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.94 
  อภิปรายผล 
 1. แผนการเรยีนรู้ค าศพัท์ภาษาองักฤษโดยใช้เกมเศรษฐีของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2 มี
ประสทิธภิาพเท่ากบั 80/80 ซึ่งเป็นตามเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้แสดงวา่แผนการเรยีนรูค้ าศพัทภ์าษาองักฤษโดย
ใช้เกมเศรษฐีการเรียนการสอนการเรียนรู้ค าศพัท์ภาษาองักฤษของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 มี
ประสทิธภิาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว ้ทัง้นี้อาจเป็นเพราะกจิกรรมการเรยีนการสอนภาษาองักฤษที่
ผูว้จิยัสร้างขึน้มกีจิกรรมเกมที่เหมาะสมกบัวยั ความสนใจและความสามารถของผูเ้รยีน ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนมี
เจตคติที่ดีต่อการเรยีนภาษาและเกิดการพฒันาการเรยีนภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เพียงแต่วธิีการ
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จดัการเรยีนรูเ้ท่านัน้ทีจ่ะส่งผลต่อความสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาองักฤษของนกัเรยีน สื่อการเรยีนการสอน
กเ็ป็นส่วนส าคญัส่วนหนึ่งเชน่กนัทีช่่วยให้นกัเรยีนเขา้ใจการเรยีนภาษาองักฤษมากยิง่ขึน้ ซึ่งสอดคลอ้งกบั
จุดมุ่งหมายของกรมวชิาการ ทีก่ าหนดไวว้า่ (2551 : 127) เกมเป็นสิง่ทีเ่รา้ความสนใจใหน้กัเรยีนอยากเรยีน
ภาษาองักฤษเพิม่ขึน้ชว่ยย้ายสิง่ที่เรยีนไปแล้วทัง้ด้านตวัอกัษร การออกเสยีง การฟัง การพูดคาศพัท์ การ
สะกดตัวอักษร และการอ่าน ตลอดทัง้รูปประโยคเกมต่าง ๆ สามารถนาสิ่งที่เป็นปัญหาจากการเรียน
ภาษาองักฤษของนักเรยีนมาฝึกซ ้าในรูปของการเล่น ฝึกความฉับไวในความคดิ การทาความเขา้ใจในการ
ปฏบิตัติามคาสัง่และการใชภ้าษาอย่างอตัโนมตั ิส่งเสรมิเจตคตทิีด่ตี่อการเรยีนภาษา 
 2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูค้ าศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 หลงัใชว้ธิสีอน
โดยใชเ้กมเศรษฐสีูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 และมรี้อยละเท่ากบั 11.03
แสดงว่าผลการใช้วธิสีอนโดยใชเ้กมประกอบที่ผู้วจิยัได้สร้างขึน้นัน้สามารถส่งเสรมิผลการเรยีนรู้ค าศพัท์
ภาษาองักฤษของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2 ให้สูงขึ้นได้ ทัง้นี้อาจเป็นเพราะแบบทดสอบการวดัผล
สมัฤทธิท์างการเรียนรู้ค าศพัท์ภาษาองักฤษที่ผู้วจิยัสร้างขึ้นได้ยึดตามหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 เกี่ยวกบัสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน, 2552 : 1-71) ซึ่งเน้นในเรื่องการปฏบิตัติามค าสัง่ ค าแนะน า ค าขอรอ้ง ค าแนะนาง่าย ๆ ทีใ่ชใ้น
ห้องเรยีน การสะกดค าการอ่านออกเสียง ค ากลุ่มค า ประโยคถูกต้องตามหลกัการอ่านให้ขอ้มูลเกี่ยวกบั
ตนเอง ใชถ้้อยค าน ้าเสยีง และกริยิา ใหข้อ้มูลความรู้สกึเกี่ยวกบัตนเองและเรื่องใกลต้วั ใชค้ าสัง่ ค าขอร้อง 
และให้ค าแนะน า โดยใช้ค าศัพท์เหมาะสมกับวัย บอกคาศัพท์เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ การใชภ้าษาในการฟัง พูดทาท่าประกอบ และนาเสนอดว้ยการพูดเขยีนอย่างสุภาพ เขา้
ร่วมกจิกรรมทางภาษา อ่าน พูด ในสถานการณ์ที่เกดิขึน้ในห้องเรยีน และสถานศกึษา รวบรวมคาศพัท์ที่
เกี่ยวข้องใกล้ตวั โดยใช้วธิีการประเมินผลโดยการให้นักเรยีนแบบทดสอบการเขยีนสะกดค า การบอก
ความหมายของค าศพัท์ และการใช้ค าศพัท์ในประโยค โดยใชเ้กมประกอบ เพื่อให้นักเรยีนเรยีนรู้ค าศพัท์
ภาษาองักฤษได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกบังานวจิยัของ จริยาพร ศรพีิทกัษ์พลรบ และรุ่งทิพย์ ดาจ่าง 
(2551 : บทคดัย่อ) ได้ศกึษาการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิก์ารเรียนรู้ค าศพัท์ภาษาองักฤษของนักเรยีนชัน้
ประถมศึกษาปีที่  4 ที่สอนโดยใช้เกมประกอบและการสอนตามคู่มือครู ผลการวิจัยพบว่า ผลการ
เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิก์ารเรยีนค าศพัทภ์าษาองักฤษดว้ยการสอนโดยใชเ้กมประกอบการสอนและการสอน
ตามคู่มอืครูของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 พบวา่ นกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนโดยใชเ้กมประกอบ การสอน
มผีลสมัฤทธิก์ารเรยีนค าศพัท์ภาษาองักฤษสูงกวา่นักเรยีนทีไ่ด้รบัการสอนตามคู่มอืครู อย่างมนีัยส าคญัที่
ระดบั .01 เป็นไปตามสมมตฐิาน และยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของโอนีล (O’Neil,1981 : 4637 - A) ได้ทา
การวจิยัเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระหว่างกลุ่มที่เรยีนโดยใชเ้กมแข่งขนั ซึ่งมกีารให้รางวลักบั
กลุ่มทีเ่รยีนโดยใชก้ารสอนแบบเดมิพบว่าไม่มคีวามแตกต่างระหว่างสองกลุ่ม ผูว้จิยักล่าววา่บรรยากาศใน
ชัน้เรยีนของกลุ่มที่เรยีนโดยใชเ้กมมกีารช่วยเหลอืกนัในด้านการเรยีนมากกวา่กลุ่มที่เรยีนแบบเดมิปัญหา
เรื่องระเบยีบวนิยัเกอืบจะหมดไปนกัเรยีนสนใจ ในเนื้อหาวชิามากขึน้และแสดงออกถงึความเชือ่มัน่วา่พวก
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เขาเรยีนรู้ได้มากกว่า ดงันัน้สาหรบัชัน้เรยีนที่มปัีญหาด้านความประพฤติการสอนโดยใชเ้กม จงึอาจช่วย
แกปั้ญหาใหไ้ด ้
 3. ความพงึพอใจของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 2 ทีม่ตี่อการเรยีนรู้ค าศพัท์ภาษาองักฤษโดยใช้
เกมเศรษฐ ีโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อพจิารณารายขอ้พบวา่ ขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยอยู่ในสูงสุดได้แก่ ความ
พงึพอใจการใชเ้กมเศรษฐขีองนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาศกึษาปีที ่2/3  โรงเรยีนวดัชมุนิกายาราม ภาพรวมมี
ความพงึพอใจอยู่ในระดบัดมีาก (X ̅ = 4.84) เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น ดา้นทีม่คีวามพงึพอใจในระดบัดมีาก 
เรยีงตามล าดบั คอื ด้านบรรยากาศ(X ̅ = 5.76) และน้อยที่สุดคอืด้านวทิยากร (X ̅ = 4.54)แสดงให้เหน็ว่า
การเรยีนรู้ค าศพัท์ภาษาองักฤษโดยใชเ้กมเศรษฐที าให้นักเรยีนเกดิความพึงพอใจในการเรียนรู้ค าศพัท์
ภาษาองักฤษไดเ้ป็นอย่างด ีทัง้นี้อาจเป็นเพราะกจิกรรมการใชเ้กมประกอบการเรยีนการสอนทีผู่ว้จิยัสร้าง
ขึน้ ท าใหผู้เ้รยีนมกีจิกรรมที่จะกระตุ้นใหผู้เ้รยีนท าสิง่ทีไ่ด้รบัมอบหมายหรอืตอ้งการปฏบิตักิจิกรรมใหบ้รรลุ
ตามวตัถุประสงค ์โดยมคีรูผูส้อนเป็นเพยีงผูอ้านวยความสะดวกหรอืใหค้าแนะนาปรกึษาซึ่งตอ้งค านึงถงึการ
ท าใหผู้เ้รยีนเกดิความพงึพอใจในการเรยีนหรอืการปฏบิตังิาน (ศภุสริ ิโสมาเกตุ, 2548 : 155) สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ บลูม (Bloom อ้างถงึใน ยมลรตัน์ เลาหบุตร, 2555 : 57) ที่มคีวามเหน็ว่า ถ้าสามารถจดัให้
นกัเรยีนไดท้ากจิกรรมตามทีต่นเองตอ้งการ กน่็าจะคาดหวงัไดแ้น่นอนวา่นกัเรยีนทุกคนได้เตรยีมใจสาหรบั
กจิกรรมทีต่นเลอืกนัน้ดว้ยความกระตอืรอืรน้ พรอ้มทัง้ความมัน่ใจ เราสามารถสงัเกตเหน็ความแตกต่างของ
ความพร้อมด้านจติใจไดช้ดัเจนจากการปฏบิตัขิองนักเรยีนต่องานที่เป็นวชิาบงัคบักบัวชิาเลอืก หรอืจากสิง่
นอกโรงเรยีนที่นักเรยีนอยากเรยีน เช่น การขบัรถยนต์ ดนตรบีางชนิด เกม หรอือะไรบางอย่างที่นักเรยีน
อาสาสมคัรและตดัสนิใจไดโ้ดยเสรใีนการเรยีน การมคีวามกระตอืรอืรน้และความสนใจเมื่อเริม่เรยีน จะทาให้
นักเรียนเรียนได้เร็วและประสบความส าเร็จสูง สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาษิต พาณยง (2555 : 
บทคดัย่อ) ได้ศกึษาการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษโดยใช้เกมการศกึษา สาหรบั
นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 โรงเรยีนสวนรฐัวทิยา กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่นกัเรยีนมคีวามพงึ
พอใจต่อการเรยีนภาษาองักฤษโดยใชเ้กมการศกึษาอยู่ในระดบัมาก รวมทัง้สอดคล้องกบังานวจิยัของสิริ
วรรณ ใจกระเสน (2554 : 3) ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้เกม
วทิยาศาสตร ์สาหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 โรงเรยีนบา้นหนองบวั จงัหวดัล าพูน ผลการวจิยัพบว่า
นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อการสอนทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรโ์ดยใชเ้กมวทิยาศาสตร ์อยู่ในระดบั
มากทีสุ่ด 
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สถาบนัการศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา 
 

บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้นี้มีวตัถุประสงค์ (1) ศึกษาผลการพัฒนาการทักษะอ่านออกเสียงสะกดค า

ภาษาองักฤษของนักเรยีน (2) ศกึษาวธิกีารสร้างและหาประสทิธภิาพของแบบฝึกทกัษะการอ่านออกเสยีง

สะกดค าภาษาอังกฤษ  ด าเนินการโดยใช้แบบแผนการวิจัยกลุ่มเดียว กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีที่ 3 โงเรยีนวดัสวา่งอารมณ์ จ านวน 20 คนทีไ่ดม้าโดยวธิกีสรเลอืกแบบเจาะจง เครื่องมอืที่

ใชใ้นการท าวจิยัประกอบด้วย แผนการจดัการเรยีนรูเ้รื่องการอ่านตามหลกัโฟนิกส์ แบบทดสอบก่อนเรยีน

และหลงัเรยีนและแบบประเมนิความพงึพอใจในการจดัท าวจิยั การวเิคราะหข์อ้มูลใชค้่าเฉลีย่ รอ้ยละ และค่า

การทดสอบค่า t-test ผลการวจิยัพบวา่ 

 1. นกัเรยีนทีไ่ดเ้รยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูก้ารอ่านสะกดค าตามหลกัโฟนกิส ์

(Phonics)มผีลสมัฤธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสูงกวา่ก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.5 

 2. นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการท าวจิยัโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบัรอ้ยละ 

4.9 และมสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.29 

 

ค าส าคญั :  การเรยีนรูค้ าศพัท ์ การอา่นสะกดค า  ภาษาองักฤษ  โฟนิกส ์  
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1. ความเป็นมาและความส าคญัของการวิจยั 
หลกัสูตรแกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  

ขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่ งหวังให้ผู้ เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใช้

ภาษาต่างประเทศ สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชพี และศกึษาต่อ ในระดบัที่

สูงขึน้ รวมทัง้มคีวามรู้ความเขา้ใจในเรื่องราวและวฒันธรรมอนัหลากหลายของประชาคมโลกและสามารถ

ถ่ายทอดความคดิและวฒันธรรมไทยไปยงัสงัคมโลกไดอ้ย่างสรา้งสรรค ์อกีทัง้ยงัก าหนดคุณภาพของผูเ้รยีน

เมื่อจบชัน้ประถมศกึษาปี ที่ 6ในด้านการออกเสยีง คือ “อ่านออกเสียงประโยค ขอ้ความ นิทาน และบท

กลอนสัน้ๆ ถูกตอ้งตามหลกัการอ่าน” (สานกังาน คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ, 2551: 1-3) 

 อย่างไรกต็าม คนไทยนัน้มปัีญหามากมายในการออกเสยีงภาษาองักฤษ เนื่องมาจากความแตกต่าง

ระหว่างระบบเสียงภาษาองักฤษกบัระบบเสียงภาษาไทย ดงันัน้การที่จะให้ผู้เรยีนสามารถออกเสียงได้

ถูกตอ้งใกลเ้คยีงกบัเจา้ของภาษาและป้องกนัมใิหผู้เ้รยีนออกเสยีงผดิจงึควรสรา้งพืน้ฐานและปลูกฝังลกัษณะ

นิสยัในการออกเสยีงให้ถูกต้องชดัเจนตัง้แต่เดก็ในระยะเริม่ตน้หรอืประถมศกึษา (จรีนนัท์ เมฆวงษ์ , 2547 : 

2) ซึ่งวธิกีารจดัการเรยีนรู้ทีน่ิยมใช ้คอืการอ่านออกเสยีงสะกดค า(Phonics)เป็นหลกัการถอดรหสัเสยีงและ

การผสมเสยีงตวัอกัษร ผูเ้รยีนจะตอ้งเขา้ใจเสยีงของตวัอกัษรต่างๆและออกเสยีงเหล่านัน้ใหไ้ดอ้ย่างถูกตอ้ง

จงึจะสามารถผสมเสยีงออกมาเป็นค าไดเ้ชน่ ค า ว่า cat จะสอนใหรู้้จกัตวั “c” จากเสยีงของมนัคอืเสยีง “ค” 

ตวั “a” เป็นเสียง “แอะ” และตวั“t” เป็นเสียง “ท” และผสมเสียงกนัเป็น “ค-แอะ-ท แคท” (ดวงใจ ตัง้สง่า, 

2555-2556)และเมื่อพิจารณาผลสมัฤทธิท์างการเรียนทกัษะการอ่านของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่1 

โรงเรยีนวดัสว่างอารมณ์ พบว่า นกัเรยีนมผีลการเรยีนรูร้ายวชิาภาษาองักฤษอยู่ในระดบัต ่า เนื่องจากขาด

ทกัษะการอ่านออกเสยีงสะกดค าแต่จะใชว้ธิกีารจ าค าศพัท์เป็นค าๆแล้วเขยีนค าอ่านเป็นภาษาไทยก ากบัไว้

ท าใหไ้ม่สามารถอ่านออกเสยีงค าศพัทท์ีแ่ตกต่างจากบทเรยีนได้  ซึ่งเป็นปัญหาในการจดัการเรยีนการสอน

ภาษาองักฤษและส่งผลให้ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและผลการทดสอบระดบัชาต ิ(O-net) อยู่ในระดบัต ่ากว่า

ระดับประเทศ ดงันัน้  ผู้วจิ ัยจึงจดัท าแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงสะกดค า (Phonics)  เพื่อพัฒนา

นกัเรยีนใหม้พีืน้ฐานดา้นการอ่านและเอือ้ประโยชน์ต่อการเรยีนในระดบัสูงต่อไป 

 

2. วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
1. ศกึษาผลการพฒันาการทกัษะอ่านออกเสยีงสะกดค าภาษาองักฤษของนกัเรยีน  
2. ศกึษาวธิกีารสรา้งและหาประสทิธภิาพของแบบฝึกทกัษะการอ่านออกเสยีงสะกดค าภาษาองักฤษ  
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3. ขอบเขตของการวิจยั 
การวจิยัครัง้นี้ผู้วจิ ัยพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงสะกดค าภาษาอังกฤษที่เป็นปัญหาส าหรบั

นกัเรยีน ซึ่งมขีอบเขตของการศกึษา ดงันี้ 
  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนวดัสวา่งอารมณ์ จงัหวดั

พระนครศรอียุธยา ภาคเรยีนที2่ ปี การศกึษา 2561 โดยใชเ้วลาจ านวน 5 คาบ คาบละ 50 นาท ีจ านวน 20 คน 

โดยใชว้ธิกีารสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากมนีักเรยีนร้อยละ 90 ของนักเรยีนทัง้ช ัน้

เรยีนอ่านออกเสยีงสะกดค าไม่ได ้ 

  วิธีการด าเนินการวิจยั 

 การด าเนินการวจิยั เรื่อง  การพฒันาการอ่านออกเสียงสะกดค าภาษาองักฤษโดยใช้เทคนิคการ

เรยีนรู้การอ่านสะกดค าตามหลกัโฟนิกส์ (Phonics) ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 โรงเรยีนวดัสว่าง

อารมณ์ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขัน้ตอน ดงัต่อไปนี้ 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้  คือ นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวดัสว่างอารมณ์  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต  1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2561 

จ านวน 40 คน 

 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้  คือ นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 โรงเรยีนวดัสว่างอารมณ์  

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศกึษา 2561 

จ านวน 20 คนโดยใชว้ธิกีารสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากมนีักเรยีนร้อยละ 80 

ของนกัเรยีนทัง้ช ัน้เรยีนอ่านออกเสยีงสะกดค าไม่ได้ 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบฝึกทกัษะการอ่านออกเสยีงภาษาองักฤษ แผนการจดัการ
เรยีนรู้โดยการจดัการเรยีนการสอนการสะกดค าตามหลกั phonic แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
วชิาภาษาองักฤษ  และแบบประเมนิความพงึพอใจโดยการจดัการเรยีนการสอนโดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูก้าร
อ่านสะกดค าตามหลกัโฟนิกส์ (phonics) 
 
4. วิธีด าเนินการทดลองและการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 

1. ทดสอบก่อนเรยีนและบนัทกึคะแนนรายบุคคล 

2. น าแบบฝึกทกัษะไปใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนรู้ ตามขัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 
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3. จดักิจกรรมการเรยีนรู้บทที่ 1 เรื่องเสยีงพยญัชนะและพยญัชนะควบกล้า โดยเน้นย ้า ซ ้าทวน

เสยีงพยญัชนะแต่ละเสยีงจนนกัเรยีนจ าได้ 

4. ทดสอบทา้ยบทเรยีนที ่1 และบนัทกึคะแนนรายบุคคลพรอ้มบนัทกึการสงัเกต 

5. จดักจิกรรมการเรยีนรูบ้ทที่ 2 เรื่องการอ่านออกเสยีงสะกดค าและการออกเสยีงพยญัชนะท้ายค า 

โดยฝึกอ่านสะกดค า จากตวัอย่างค าในเสยีงสระแต่ละชดุ 

6. ทดสอบทา้ยบทเรยีนที ่2 และบนัทกึคะแนนรายบุคคลพรอ้มบนัทกึการสงัเกต 

7. จดักจิกรรมการเรยีนรูบ้ทที่ 3 เรื่องการลงเสยีงเน้นหนกัในค า 

8. ทดสอบทา้ยบทเรยีนที ่3 และบนัทกึคะแนนรายบุคคลพรอ้มบนัทกึการสงัเกต 

9. ทดสอบหลงัเรยีนและบนัทกึคะแนนรายบุคคล 

 

5. การวิเคราะหข้์อมูล 
การวเิคราะห์ขอ้มูลที่ได้จากการวจิยัครัง้นี้  เป็นการวเิคราะหข์อ้มูลเชงิปรมิาณจากแบบทดสอบวดั

ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ผู้วจิยัมีข ัน้ตอนในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงันี้ วเิคราะห์ขอ้มูลด้านปรมิาณค่าสถิติ

พืน้ฐานและวเิคราะหข์อ้มูลดา้นคุณภาพดว้ยการบรรยาย 

สถิติท่ีใช้ในการวิจยั ดงันี้ 

- สถติพิื้นฐานที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลได้แก่ ค่ารอ้ยละ (%) ค่าเฉลีย่ (x) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 

- สถติพิืน้ฐานทีใ่ชใ้นการทดสอบสมมุตฐิาน ไดแ้ก่ ค่าท ี(T-test) แบบ dependentกรณกีลุ่มตวัอย่าง

ไม่เป็นอสิระแก่กนั 

 

6. ผลการวิเคราะหข้์อมูล 
 ผูว้จิยัได้น าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามล าดบั คือ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนด้านการอ่านออก

เสยีงสะกดค าภาษาองักฤษ และผลการบนัทกึการสงัเกตการจดัการเรยีนรูเ้รื่องการอ่านออกเสยีงสะกดค า

ภาษาองักฤษโดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูก้ารอ่านสะกดค าตามหลกัโฟนิกส ์(Phonics) 

 โดยคะแนนรวมผลสมัฤทธิผ์ลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาองักฤษ ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา

ปีที่ 3โรงเรยีนวดัสว่างอารมณ์  จงัหวดัพระนครศรอียุธยา โดยการจดัการเรยีนการสอนโดยใช้เทคนิคการ

เรยีนรูก้ารอ่านสะกดค าตามหลกัโฟนิกส ์(Phonics) ปรากฏผลตามตารางดงันี้ 
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 ตารางท่ี1 ตารางแสดงผลวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ                                                 

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวดัสว่างอารมณ์  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยการ

จดัการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้การอ่านสะกดค าตามหลกัโฟนิกส์ (Phonics) ก่อน

และหลงัการทดสอบ 

การทดสอบ N  S.D. t Sig. 

ก่อนเรียน 20 6.5 1.762 
20.94 0.00* 

หลงัเรียน 20 16.1 1.791 

 

 จากตารางที่ 1 พบว่าหลงัการจดัการเรยีนการสอนโดยใช้เทคนิคการเรยีนรู้การอ่านสะกดค าตาม

หลกัโฟนิกส์ นักเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาภาษาองักฤษ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 แสดงว่า

การจดัการเรยีนการสอนโดยใชเ้ทคนิคการเรยีนรูก้ารอ่านสะกดค าตามหลกัโฟนิกส ์สามารถชว่ยใหน้กัเรยีน

ทีเ่รยีนมคีวามสามารถในการเรยีนสูงขึน้จรงิ 

 ตารางท่ี 2 ตารางวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปี

ท่ี 3 โรงเรียนวดัสว่างอารมณ์ท่ีมีต่อการจดัท าวิจยั 

 1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขัน้ตอนการจดักิจกรรม    

1.1. รูปแบบกจิกรรมการจดักจิกรรม 4.59 0.59 มากทีสุ่ด 

1.2  ล าดบัข ัน้ตอนในการจดักจิกรรม 4.13 0.88 มาก 

1.3  ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรม 3.90 0.92 มาก 

1.4  เอกสารและสื่อประกอบการจดักจิกรรม 4.27 0.82 มาก 

1.5  ความเหมาะสมของกจิกรรมการจดักจิกรรม 4.45 0.80 มาก 

2.  ความพึงพอใจด้านการจดัการเรียนการสอน    

2.1  ครูขณะสอนมกีริยิามารยาทเรยีบรอ้ย 4.68 0.71 มากทีสุ่ด 

2.2  ครูมคีวามสามารถในการดูแลและแกปั้ญหา 4.72 0.55 มากทีสุ่ด 

2.3 ครูสอนบรรยากาศไม่เคร่งเครยีด 4.50 0.80 มากทีสุ่ด 

3. ความพึงพอใจด้านส่ิงอ านวยความสะดวก    

3.1  สถานทีจ่ดักจิกรรม 4.68 0.56 มากทีสุ่ด 
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3.2  มกีารใชอุ้ปกรณ์อยา่งเหมาะสม 4.72 0.45 มากทีสุ่ด 

4. ความพึงพอใจด้านคณุภาพการจดักิจกรรม    

4.1  ท่านไดร้บัประโยชน์จากการเขา้ร่วมกจิกรรมอย่างคุม้ค่า 4.90 0.29 มากทีสุ่ด 

4.2  ท่านสามารถน าความรูท้ีไ่ดร้บัไปประยุกตใ์ชใ้น

ชวีติประจ าวนั 

4.90 0.29 มากทีสุ่ด 

รวม 4.53 0.63 มากทีสุ่ด 
 

จากตารางที่ 2 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามความคดิเหน็ที่มตี่อการท าวจิ ัย มคี่าเฉลี่ย 

( ) เท่ากับ 4.53 และส่วนเบี่ยงเบี่ยงมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.63 จึงสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ

คดิเหน็ที่ดตี่อการท าวจิยัโดยมกีารศกึษาความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่างที่มตี่อกจิกรรมเวบ็เควสทัง้ 4 ด้าน 

พบว่า ด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ การน าความรู้ที่ได้รบัไปประยุกต์ใชใ้นชวีติประจ าวนั (  = 4.9, 

S.D = 0.29) รองลงมา คือครูสอนบรรยากาศไม่เคร่งเครียด(  = 4.72, S.D = 0.55) และน้อยที่สุดคือ

ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการจดักจิกรรม (  = 3.9, S.D = 0.92)  

 

7. สรปุผลการวิจยั 
1. นักเรียนที่ได้เรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้การอ่านสะกดค าตามหลกัโฟนิกส์ (Phonics) มี

ผลสมัฤธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสูงกวา่ก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.5 

2. นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการท าวจิยัโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบัรอ้ยละ 4.9 และ

มสี่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.29 

 

8. อภิปรายผล 
โดยสรุปเทคนิคการสอนการอ่านโดยใชเ้ทคนิคการอ่านตามหลกัโฟนิกส ์เป็นกจิกรรมการเรยีนรู้ที่

ท าให้ผู้เรียนได้เรยีนรู้พื้นฐานของภาษาองักฤษได้อย่างรวดเรว็ ส่งเสรมิให้ผู้เรียนเกดิทศันคตทิี่ดีต่อวชิา

ภาษาองักฤษรวมถึงสามารถน าไปประยุคใช้ในบทเรยีนอื่นๆ ในวชิาภาษาองักฤษได้ อย่างไรก็ตามหาก

ผูเ้รยีนไม่ไดท้ าการฝึกฝนอย่างสม ่าเสมออาจท าใหศ้กัยภาพของผูเ้รยีนลดลงได ้ดงันัน้ผูส้อนควรทีจ่ะกระตุน้

ผูเ้รยีนอยู่เสมอซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของกฤษณา ยอดมงคล (2553) ทีก่ล่าวถงึการออกเสยีงโฟนิกสว์า่มี
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ประโยชน์ต่อผูเ้รยีนไดด้ ีโดยผูเ้รยีนสามารถฟัง แยะแยะเสยีงต่าง ๆ ทัง้เสยีงพยญัชนะ และเสยีงสระ ซึ่งจะ

ชว่ยเสรมิสรา้งทกัษะการฟัง การพูดภาษาองักฤษไดด้ ีและมปีระสทิธภิาพ 

 

9. เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศกึษาธกิาร ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา.  

ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตามหลกัสตูร 
แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑. กรุงเทพฯ : โรงพมิพช์มุนุมสหกรณ์ 
การเกษตรแห่งประเทศไทยจ ากดั, 2551. 

กฤษณา ยอดมงคล. เอกสารประกอบการสอน 1535203 สทัศาสตรแ์ละสรวิทยา 3(2-2-5) 
Practical English Phonetics and Phonology. เลย : คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย, 2553. 

กรองแกว้ ไชยปะ. สทัศาสตรอ์งักฤษและสรวิทยาเบือ้งต้น. เลย : คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์  
มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย,2548. 

จรีนนัท ์เมฆวงษ์. การพฒันาความสามารถในการออกเสียงภาษาองักฤษและความคงทนในการ 
  เรียนรู้ค าศพัทด้์วยวิธีการสอนแบบโฟนิกส.์ เชยีงใหม่ : มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่,2547. 
ดวงใจ ตัง้สง่า. ชวนลูกเรียนรู้ภาษาองักฤษ ตอน โฟนิกสคื์ออะไร ท า ไมต้องเรียน[Online].เขา้ถงึได ้

จาก http://taamkru.com/th/โฟนิกสค์อือะไร-ทา ไมตอ้งเรยีน/, 2555-2556. (3 พฤษภาคม 2560) 
ณฐัฎา แสงคา , แบบฝึกเสริมทกัษะ. [Online]. เขา้ถงึไดจ้าก http://www.sahavicha.com/ 

?name=media&file=readmedia&id=1667, 2553. (3 พฤษภาคม 2560) 
มณรีตัน์ สุกโชตริตัน์. ออกเสียงภาษาองักฤษอย่างง่าย. กรุงเทพฯ : นานมบีุ๊คสพ์บัลเิคชัน่ส์, 2552. 

สานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร. UTQ online e-Training 
ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศกึษา ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

กระทรวงศกึษาธกิาร.ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาต่างประเทศ ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑. 
กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพรา้ว, 2551. 
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ช่ือผลงานวิจยั     การศกึษาผลของการใช ้เวริด์ สแกมเบลิ ในการพฒันาการสะกดค าศพัท์ 
    ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1  โรงเรยีนทา่ชา้งวทิยาคม 
ช่ือผูวิ้จยั  นายธนินทร ์สงับุญช ู   
อาจารยท่ี์ปรึกษา อาจารยเ์นตรนิภา  เจยีมศกัดิ ์
อีเมลผ์ูวิ้จยั    check-ac-dc2011@hotmail.com 
สถาบนัการศึกษา  สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษ คณะครุศาสตร ์ 
  มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา 
 

บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัในครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิทดลองโดยใชรู้ปแบบ  One  Group  Pretest- Posttest Design  
มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1.เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านสะกดค าภาษาองักฤษของนกัเรยีน ใหม้คีุณภาพตามเกณฑ ์ 
80/80  2.เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนการใชเ้กมเวริด์ สแกมเบลิ กบัหลงัการใชเ้กม เวริ์ด 
สแกมเบิล ของนักเรียน ประชากรที่ใช้ในการวจิยัเป็นชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1/1 โรงเรียนท่าช้างวทิยาคม  
ปีการศกึษา 2561 จ านวน  33 คนเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่  1) เกมเวริด์ สแกมเบลิ 3 ชุด 
ชดุละ 10 ค า  2) แบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนมลีกัษณะเป็นแบบทดสอบอตันัย  ด าเนินการทดลองโดย
ใหก้ลุ่มตวัอย่างทดสอบกอ่นเรยีน แลว้จงึใหเ้รยีนโดยใชเ้กม word scramble  เมื่อเรยีนจบแลว้ใหน้กัเรยีนท า
แบบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนแล้วจงึน าผลไปวเิคราะห์และทดสอบสมมตฐิาน สถติทิี่ใช้ในการวเิคราะห์
ขอ้มูล  คอื  รอ้ยละ  ค่าเฉลีย่   ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติทิดสอบท ี(t-test) ผลการวจิยั พบวา่ 
 1.  เกม เวริด์ สแกมเบลิ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1/1 มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80     
  2.  นักเรียนที่เรียนโดยใช้เกม เวริ์ด สแกมเบลิ ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1/1 มผีลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนหลงัเรยีนสูงกวา่ก่อนเรยีนอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค าส าคญั :  การสะกดค า  ภาษาองักฤษ  เวริด์ สแกรมเบลิ  มธัยมศกึษา 
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1. ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
เดก็ไทยส่วนใหญ่มปัีญหาในด้านภาษาองักฤษทุกทกัษะคอื ฟัง-พูด-อ่าน-เขยีน โดยเฉพาะทกัษะ

การฟังและการพูด เพราะแมแ้ต่ในกลุ่มทีท่ าขอ้สอบไดค้ะแนนสูง ส่วนใหญ่กพ็ูดภาษาองักฤษไม่ได ้ค าศพัท์
คอืพื้นฐานหลกัของการเรยีนภาษา หากรู้ศพัท์น้อยกจ็ะเป็นปัญหาทัง้ในการสอนของครูและการเรยีนของ
นกัเรยีน เชน่ จบ ป.6 ควรรูศ้พัท ์1,000 ค าขึน้ไป (ปองภพ วทิพิยร์อด. 2552 : 7) 

การใชเ้กมทางภาษาไปเสรมิวธิกีารเรยีนการสอนของครู (เรอืงศกัดิ ์อมัไพพนัธ์. 2545 :1-2) เพราะ
การน าเกมมาใชใ้นการเรยีนการสอนนอกจากจะท าใหน้กัเรยีนเกดิความสนุกสนานแลว้ยงัเป็นการฝึกการใช้
ภาษาเป็นอย่างด ีเกมจะชว่ยใหเ้ดก็ ๆ รูส้กึวา่การเรยีนภาษาองักฤษเป็นเรื่องสนุกและมคีุณค่า การเล่นเกม
ในชัน้เรยีนเป็นการพฒันาความสามารถของเดก็ในการท างานร่วมกนั ในการแข่งขนัโดยปราศจากความ
กา้วรา้ว (เตอืนใจ เฉลมิกจิ. 2545 ก : 115) นอกจากนี้เกมยงัมปีระโยชน์ต่อการเรยีนการสอนและต่อเนื้อหา
ของภาษามากมาย เช่น เกมช่วยให้ผูเ้รยีนเกิดความเพลดิเพลินผ่อนคลายอารมณ์ตึงเครยีด ช่วยให้เกิด
ความสนใจในการเรยีน และกระตุ้นใหอ้ยากเรยีน ชว่ยให้ผูเ้รยีนได้แสดงออกอย่างเตม็ความสามารถ (สุกจิ 
ศรีพรหม. 2544 : 75) เกมเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในการสร้างความสนุกสนาน เพื่อผ่อนคลายอารมณ์ให้แก่
นกัเรยีนไดเ้ป็นอย่างดเีกมเป็นกจิกรรมพเิศษทีส่ าคญัซึ่งจะน าเขา้มาสอนในชัว่โมงเรยีนหรอืนอกชัว่โมงเรยีน
ไดด้ ี(กุศยา แสงเดช. 2545 : 164) 
 ปัญหาใหญ่ในการเรียนวชิาภาษาองักฤษของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 1 ปีการศกึษา 2561 
โรงเรยีนท่าชา้งวทิยาคม คอืดา้นการอ่านภาษาองักฤษ ไม่วา่จะเป็นบทความสัน้หรอืยาว จะมเีดก็ส่วนใหญ่ที่
มปัีญหาคอืไม่สามารถอ่านไดเ้ลย ปัญหาหลกัจากการอ่านขอ้ความภาษาองักฤษไม่ไดค้อื การสะกดค าศพัท์
ไม่เป็น เทยีบอกัษรระหว่างภาษาองักฤษกบัไทยไม่ถูกต้อง เวลาว่างของนักเรยีนที่โรงเรยีนแห่งนี้จะไม่ใช่
การทบทวนต าราเรยีนแต่อย่างใด สิ่งที่นักเรียนท าในเวลาว่างคือการเล่นเกมเช่น เกม A-math ของวชิา
คณติศาสตร ์เกม Cross word เกมค าสุภาษติ ในเกมกระดานที่โรงเรยีนมจีดัไวใ้หน้กัเรยีนเล่นตามอธัยาศยั 
นี่จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ท าวิจ ัยน าเกมกระดานผสมค ามาเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านสะกดค าศพัท์
ภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูศ้กึษาคน้ควา้ในฐานะผูร้บัผดิชอบสอนวชิาภาษาองักฤษชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 
จงึสนใจศกึษาและพฒันาการเรยีนภาษาองักฤษให้สูงขึน้ โดยใชว้ธิกีารจดัการเรยีนรู้โดยใชเ้กมกบันักเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 แลว้น าผลการศกึษาคน้ควา้ไปใชใ้นการจดัการเรยีนรูภ้าษาองักฤษ ใหสู้งขึน้ต่อไป 
 
2. วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านสะกดค าภาษาองักฤษของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1/1  โรงเรยีน 
ท่าชา้งวทิยาคม ใหม้คีุณภาพตามเกณฑ ์ 80/80 

2. เพื่อเปรยีบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียนก่อนการใชเ้กม  เวริ์ด สแกมเบลิ กบัหลงัการใชเ้กม 
เวริด์ สแกมเบลิ ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1/1 โรงเรยีนท่าชา้งวทิยาคม 
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3. การทบทวนวรรณกรรม 
ในการศกึษาครัง้นี้ผู้ศกึษาค้นคว้าได้ศึกษาเอกสาร งานวจิยัที่เกี่ยวข้อง ได้ด าเนินการน าเสนอ

ตามล าดบั ดงัต่อไปนี้ 
1. ความหมายของการสะกดค า 
การสะกดค า หมายถงึ การออกเสยีงตามพยญัชนะและสระทีป่ระสมกนัเป็นค า 

พงษ์ศร ีเลขะวฒันะ (2545 : 38-43, 201-203) เสนอว่า การสะกดค า (Spelling)ในภาษาองักฤษส่วนใหญ่
ค่อนขา้งจะเป็นไปตามกฎแต่ยงัมีการสะกดค าที่เห็นได้ชดัเจนว่าไม่เป็นไปตามกฎอยู่บ้าง เช่น foreign, 
listen, headache, honest, climbing เป็นต้น การสะกดค าให้ได้ดีไม่ใช่แต่เพียงเรื่องของความจ าแต่ยัง
เกีย่วกบัการใชค้ าศพัท์อย่างสร้างสรรค ์โดยเฉพาะอย่างยิง่นกัเรยีนต้องรบัผดิชอบต่อตนเองในการเพิม่พูน
ค าศพัทข์องตนเองใหม้ากขึน้ ตอ้งอาศยัการเรยีนรู้อย่างจงใจและโดยบงัเอญิ ในการเรยีนควรใหน้ักเรยีนได้
ค้นพบกฎของการออกเสียงและการสะกดค าตามรูปแบบปกติด้วยตวัเองซึ่งรวมถึงเสียงกบัตวัสะกดซึ่ง
เกดิขึน้เป็นประจ า  
  สอ เสถบุตร (2547 : 517) ได้ให้ความหมายของการสะกดค าศพัท ์คอื การสะกดตวัอกัษรเรยีงกนั
เขา้เป็นค า 
 สรุป การสะกดค าไม่ใช่การจ าค าศพัท์หรอืเรียงตวัอกัษรเขา้กนัเป็นค าเพยีงอย่างเดยีว แต่เป็นทัง้
การใช้ค าศพัท์อย่างสร้างสรรค์และท าให้นักเรียนมีความรบัผดิชอบในการเพิ่มพูนวงค าศพัท์ที่ตนเอง
จ าเป็นตอ้งรูใ้หม้ากขึน้ 

2. การจดัการเรียนรู้โดยใช้เกม 
เตอืนใจ เฉลมิกจิ (2545 : 15) ใหค้วามหมายเกมภาษา คอื กจิกรรมทีส่รา้งความสนุกสนาน ผูเ้รยีน

ได้ลงมอืปฏบิตั ิ(Task Based) โดยใชภ้าษาองักฤษเป็นเครื่องมอืในการน าไปสู่เป้าหมาย กตกิาของเกมจะ
เป็นตวัก าหนดกระบวนการท ากจิกรรมร่วมกนัของผูเ้รยีน 

สุวทิย ์มูลค า และอรทยั มูลค า (2546 : 90-91) ได้ใหค้วามหมายของการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชเ้กมว่า 
คอืกระบวนการเรยีนรูท้ีผู่ส้อนใหผู้เ้รยีนเล่นเกมทีม่กีฎเกณฑ ์กตกิา เงื่อนไขหรอืขอ้ตกลงร่วมกนัทีไ่ม่ยุ่งยาก
สลบัซบัซ้อน ท าให้เกดิความสนุกสนาน ร่าเรงิ เป็นการออกก าลงักาย เพื่อพฒันาความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์  
มโีอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกบัผูอ้ ื่น โดยมีการน าเนื้อหา ข้อมูลของเกม
พฤตกิรรมการเล่น วธิกีารเล่น และผลการเล่นมาใชใ้นการอภปิรายเพื่อสรุปผลการเรยีนรู้ 

สรุปไดว้า่ เกม หมายถงึ กจิกรรมการเล่นทีก่ าหนดขึน้ โดยมจีุดหมาย มกีฎเกณฑ ์มกีตกิา จดัอยู่ใน
รูปการแข่งขนัระหว่างบุคคล ระหว่างกลุ่ม เพื่อให้เกดิการพฒันาทกัษะทัง้ทางด้านร่างกายและสตปัิญญา  
อกีทัง้ยงัไดร้บัความสนุกสนานเพลดิเพลนิอกีดว้ย 
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4. วิธีการด าเนินงานวิจยั 
ในการศกึษาการพฒันาทกัษะสะกดค าศพัท์ภาษาองักฤษ โดยใชเ้กม เวริด์ สแกมเบลิ ของนักเรยีน

ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1/1  ซึ่งด าเนินการวจิยัในภาคเรยีนที่  2  ปีการศกึษา  2561  โรงเรยีนท่าชา้งวทิยาคม 
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยัโดยล าดบัข ัน้ตอนดงันี้ 

ประชากร/กลุ่มตวัอย่าง 
1.ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัในเรื่องนี้ ได้แก่ นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ซึ่งด าเนินการวจิยัในภาค

เรยีนที ่ 2  ปีการศกึษา  2561  โรงเรยีนท่าชา้งวทิยาคม จ านวน  97  คน 
2.กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยัในเรื่องนี้ ได้แก่ นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1/1   ซึ่งด าเนินการวจิยั

ในภาคเรยีนที่  2  ปีการศกึษา  2561  โรงเรยีนท่าช้างวทิยาคม จ านวน  33  คน  โดยใช้วธิกีารสุ่มแบบ
เจาะจง  (Purposive  Sampling)   

เครื่องมือและวิธีการสร้างเครื่องมือ  มดีงันี้ 
1.  เกม เวริด์ สแกมเบลิ 3 ชดุ 
2.  แบบทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีนทีผู่ศ้กึษาสรา้งขึน้  จ านวน  1  ชดุ 
ขัน้ตอนการสรา้งเครื่องมอืและการหาคุณภาพของเครื่องมอื 
1.  เกม word scramble มขี ัน้ตอนในการสรา้งดงันี้ 
  1.1 ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎี หลกัการจากเอกสาร  และงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการสร้างเกม 

เวริด์ สแกมเบลิ 
  1.2 ศกึษาหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  ในกลุ่มสาระการ

เรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ 
  1.3 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนท่ าช้างวิทยาคม  กลุ่มสาระการเรี ยนรู้

ภาษาต่างประเทศ  ชว่งชัน้ที ่ 3  (ม.1-3) 
  1.4 ศกึษาแนวการสรา้งเกมกระดานผสมค า 
  1.5 วเิคราะหเ์นื้อหา  
  1.6 จดัท าแบบฝึกทกัษะสะกดค า  จ านวน  1  ชดุ 
  1.7 น าร่างฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษที่สรา้งขึน้เสนอต่อผูเ้ชีย่วชาญ  จ านวน  3 ท่าน 

เพื่อหาความเทีย่งตรงเชงิประจกัษ์   (Face  Validity) น าขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชีย่วชาญมาปรบัปรุงแกไ้ข 
  1.8 น าข้อเสนอแนะจากผู้เชีย่วชาญ  เพื่อปรบัปรุงแก้ไขแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงั

เรยีน แล้วน าไปจดัพมิพ์เป็นเครื่องมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลต่อไป โดยแบบทดสอบก่อนเรยีนและ
หลงัเรยีน   
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การวจิยัในครัง้นี้ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  โดยไดด้ าเนินการตามขัน้ตอนดงันี้                
1. ปฐมนิเทศนกัเรยีนพรอ้มชีแ้จงวตัถุประสงค์ 
2. เกบ็รวบรวมขอ้มูลก่อนการทดลอง  ผู้ศกึษาได้น าแบบทดสอบก่อนเรยีน  จ านวน  1  ชุด  ให้

นกัเรยีนท าการทดสอบ  ใชเ้วลา  1  ชัว่โมง 
3. เกบ็รวบรวมขอ้มูลขณะด าเนินการทดลอง  ผูว้จิยัด าเนินการสอนดว้ยตนเองและขณะท าการสอน

ผูว้จิยัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลจากการตรวจแบบฝึกทกัษะ   
4. การเกบ็รวบรวมขอ้มูลหลงัการทดลอง  หลงัจากท าการทดลองสอนครบทัง้  6 ครัง้ 
การวิเคราะหข้์อมูล 
การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยน าขอ้มูลที่ได้มาหาความถีแ่ล้ววเิคราะห์  บรรยายเป็นความเรยีง ประกอบ

ตาราง โดยเปรยีบเทยีบความแตกต่างคะแนนเฉลีย่  ค่ารอ้ยละ  ระหวา่งการทดสอบครัง้แรกกบัครัง้หลงัของ
กลุ่มตวัอย่างและเปรยีบเทียบคะแนนการท าแบบฝึกทกัษะกบัคะแนนทดสอบหลงัเรยีน โดยสถติิที่ใชใ้น
งานวจิยั ไดแ้ก่ หาค่าเฉลีย่  (Mean)  ค่ารอ้ยละ  (Percentage) และค่าประสทิธภิาพ       
 

5. ผลการวิจยัและอภิปรายผล 
คะแนนจากการจดัการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะการสะกดค าศพัท์ภาษาองักฤษ ส าหรบันักเรยีนชัน้

มธัยมศกึษาปีที่ 1/1  โดยใชเ้กม เวริ์ด สแกมเบลิ ผูว้จิยัได้ท าการทดสอบหลงัจากสอนค าศพัท์โดยใชส้ื่อ
ประกอบการสอนไดผ้ลตามตาราง  ดงันี้ 

 

ตาราง 1  ตารางแสดงแสดงการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลงัท าแบบทดสอบของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 1/1 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม  โดยใช้เกม เวิรด์ สแกมเบิล 
การทดลอง n  S.D. t Sig.(2 tailed) 
ก่อนเรยีน 33 9.58 3.837 42.65 .05 
หลงัเรยีน 33 27.73 1.581 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ค่า t เท่ากบั 42.65 และค่านัยส าคญัทางสถติเิท่ากบั .05 ซึ่งน้อยกว่าระดบั

ความมีนัยส าคญั.05 (ก าหนดไวร้ะดบัความเชื่อมัน่ที่ 95%) แสดงว่า คะแนนก่อนและหลงัท าแบบทดสอบ
โดยใชเ้กมประกอบการสอนแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญั 

การวจิยัในครัง้นี้ ผูว้จิยัได้ด าเนินการพฒันาทกัษะการสะกดค าศพัท์ภาษาองักฤษของนักเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่1/1  โดยใชเ้กม word scramble ซึ่งสรุปได ้ดงันี้ 
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6. สรปุผลการวิจยั 
  ผูว้จิยัไดส้รุปผลการวจิยัตามประเดน็ทีศ่กึษา ดงันี้ 
 1.  การจดัการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะการสะกดค าศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี
ที ่1  โดยใชเ้กม เวริด์ สแกมเบลิ ตัง้เกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้ 80/80   
 2.  นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการสะกดค าศพัทภ์าษาองักฤษโดยรวมสูงขึน้ 
  อภิปรายผลการวิจยั 
  ผลการวจิยั  พบวา่ การจดัการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาทกัษะการสะกดค าศพัทภ์าษาองักฤษ ของนกัเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1  โดยใชเ้กม word scramble ที่ผู้วจิยัสร้างขึน้มคี่า t เท่ากบั 42.65 และค่านัยส าคญั
ทางสถติเิท่ากบั .05 ซึ่งน้อยกว่าระดบัความมนีัยส าคญั.05 (ก าหนดไวร้ะดบัความเชื่อมัน่ที่ 95%) แสดงว่า 
คะแนนก่อนและหลงัท าแบบทดสอบโดยใชเ้กมประกอบการสอนแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญั 
 
  ข้อเสนอแนะ 

สื่อที่พฒันานี้ยงัสามารถพฒันาต่อไปให้สมบูรณ์มากขึน้อกีโดยการวเิคราะห์กระบวนการทีน่ ามาใช้
ในการเรยีนรูแ้ละเสรมิสรา้งทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ 
 ส าหรบัครูในการน าสื่อมาใชต้อ้งศกึษารายละเอยีดของการใช ้ข ัน้ตอนการใช ้และตอ้งให้สอดคลอ้ง
กบัแผนการเรยีนรู ้และควรเตรยีมการสอนมาล่วงหน้า และไม่จ าเป็นตอ้งใชก้ระบวนการสอนตามทีก่ล่าวมา
ทัง้หมด 
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