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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาชุดเกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปีที่ 6 โรงเร ียนบ้านบือนังกือเปาะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ให้ม ีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70  
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การสอนเสริมก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยการใช้ชุดเกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ อำเภอระเเงะ จังหวัดนราธิวาส และ 3) เพื่อศึกษาระดับ
ความพึงพอใจต่อการสอนเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยการใช้ชุดเกมคำศัพท์
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ อำเภอระเเงะ จังหวัดนราธิวาส ภาค
การศึกษที่ 2 เครื่องมือที่ใช้คือ 1) แผนการสอน 2) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 3) แบบประเมิณความพึง
พอใจ 4) ชุดเกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ อำเภอระแงะ 
จังหวัดนราธิวาส วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ สถิติค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) 

ผลการศึกษาพบว่า 1) การพัฒนาชุดเกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
บ้านบือนังกือเปาะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 70.91/74.85 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 70/70 ที ่ตั ้งไว้ 2) คะแนนผลสัมฤทธิ์การสอนเสริมนอกเวลาของนักเรียนโดยการใช้ชุดเกมคำศัพท์
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ จังหวดันราธิวาส สูงกว่าก่อนเรียน โดยได้
ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ได้เท่ากับ 0.5060 มีการพัฒนาขึ้นร้อยละ 50.60 และ 3) ระดับความพึงพอใจต่อการสอน
เสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการใช้ชุดเกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ อำเภอระเเงะ จังหวัดนราธิวาสโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
คำสำคัญ: สอนเสริม, ชุดเกมคำศัพท์, นักเรียนช้ันประถมศึกษาปี่ท่ี 6 
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Abstract 
This research aims to 1) improve the English vocabulary games that were applied with 

grade sixth students from Benang Kepok School, Range district, Narathiwat province to be in 
accordance with the standard of efficiency 70/70 (E1/E2), 2) compare the students achievement of 
the extra study before and after  the first semester in academic year 2019 through the use of the 
English vocabulary games, and 3) study the satisfaction level of the students in using the sets of 
English vocabulary games. The instruments used in this research were lesson plans, pre-test and 
post-test, evaluation form, and the sets of English vocabulary games. The results of their study 
were analyzed by using average statistic, standard deviation, and Effectiveness the Index (E.I). 

The findings of this research were firstly, the sets of English vocabulary games that have 
created and improved for the eleven targeted students were effective at 70.91 /70.85 which was 
in accordance with the standard of 70/70 (E1/E2). Secondly, the results of achievement after 
studying and using the games of the student were higher than before, which equal to 0.5060 of 
Effectiveness Index that was about 50.60. Lastly, the overall level of satisfaction toward the extra 
classes provided by using the games with the students was in the highest level. 
Keywords: Tutorial, Using Sets of English Vocabulary Game, Primary Students in Year Sixth 
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1. บทนำ 
การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตเป็นอย่างมากไม่ว่าจะยุคไหน ๆ เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการ

เรียนการสอนที่สามารถเรียนรู้ผ่านกระบวนการต่าง ๆ โดยการถ่ายทอดจากบุคคลหรือสารใด ๆ ไปยังอีกคนเพื่อ
เรียนรู้และเพื่อความเข้าใจในเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อน ซึ่งความรู้ในส่วนน้ีจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการดำรงชีวิต
และยังเป็นการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ เพื่อให้มนุษย์เติบโตด้านสติปัญญาและพร้อมดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื ่นได้ 
การศึกษาเป็นการสร้างโอกาสให้แก่ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันในสังคมได้และ
ความรู้ที่เราได้มานั้น สามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพการงานในอนาคต การเรียนการสอนจะประสบความสำเร็จ
หรือไม่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับนักเรียนฝ่ายเดียวเพราะหน้าท่ีครูก็สำคัญในการสอน ครูต้องมีความรู้ความเข้าใจในบทเรียน
นั้น ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจในสิ่งที่ครูสอนให้ได้มากที่สุด (สมคิด  พรมจุ้ย, 2547) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยหลักที่มี
ความสำคัญอย่างประการหนึ่งคือครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาท่ีจะขับเคลื่อนพลังการปฏิรูปศึกษา จะต้อง
มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู ้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี  
มีความสุข ในสังคมปัจจุบันได้มีการเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี การใช้ภาษาต่าง ๆ ภาษาคือ
เครื่องมือสื่อสารชนิดหนึ่งที่ใช้ในการสื่อสารกับผู้อื่น ทั้งนี้ทั้งนั้นภาษาไม่ได้มีแค่ภาษาเดียวในโลกแต่ยังมีอีกหลาย
ภาษาที่คนใช้ในการสื่อสารซึ่งหนึ่งในนั้นคือภาษาอังกฤษการเรียนภาษาอังกฤษในยุคปัจจุบันมีหลายรูปแบบ
เพื่อที่จะให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษอาทิเช่น การสอนโดยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อที่
เป็นภาพพจน์ และการสอนโดยการใช้เกมแต่ไม่ว่าการเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบใดก็ตามภาษาอังกฤษก็ยังคง
สำคัญต่อระบบการศึกษาเป็นอย่างมาก 

การเรียนภาษาอังกฤษมีหลายรูปแบบเพ่ือท่ีจะประสบความสำเร็จซึ่งหน่ึงในนั้นก็คือการเรียนภาษาอังกฤษ
โดยการใช้ชุดเกมคำศัพท์เป็นการทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากข้ึน ซึ่งการเรียนและ
การสอนภาษาอังกฤษโดยการใช้เกมคำศัพท์เป็นการพัฒนาการเรียนของนักเรียนและให้ความสนุกสนานพร้อมที่จะ
ทำให้ผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลายไปด้วย ทิศนา  แขมมณี (2548) กล่าวว่า วิธีการสอนโดยใช้เกมเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้
ผู ้เรียนได้เรียนรู ้เรื ่องต่าง ๆ อย่างสนุกสนานและท้าทายความสามารถ โดยผู้เรียนเป็นผู้เล่ นเอง ทำให้ได้รับ
ประสบการณ์ตรง เป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทั้งนี้ยังสามารถทำให้นักเรียนไม่รู้สึกว่าภาษาอังกฤษ
เป็นวิชาที่น่าเบื่ออีกทั้งยังทำให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนง่ายขึ้น การเรียนรู้คำศัพท์มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการ
เรียนภาษาอังกฤษเพื ่อให้เด็กได้เข้าใจความหมายในบทเรียนมากขึ้น ซึ ่งกุศยา  แสงเดช (2548) ได้กล่าวว่า
พัฒนาการของนักเรียนและธรรมชาติของการเรียนรู้คือการใช้เกมและบัตรคำศัพท์เพื่อฝึกภาษาเพราะเกมและบัตร
คำศัพท์มีประโยชน์ในการกระตุ้นให้นักเรียนสนใจภาษามากขึ้น ผู้สอนสามารถเลือกสรรดัดแปลงให้เหมาะกับวัยและ
ระดับชั้นของผู้เรียน การใช้เกมและบัตรคำศัพท์นับเป็นการสอนที่ครูสามารถนำมาช่วยในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนเพิ่มขึ้น 

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน เพราะภาษาอังกฤษนั้นเป็น
เครื่องมือที่สำคัญสำหรับการสื่อสารกับชาวต่างประเทศในด้านการศึกษาหรือแม้แต่การประกอบอาชีพ การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจความแตกต่างของภาษา รวมถึงประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ตระนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ จึงกำหนดให้มีการจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
และได้กำหนดวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มสาระ  
การเรียนรู้พื้นฐานหนึ่งในแปดกลุ่มโดยเรียนในทุกช่วงช้ันเรียนเริ่มตั้งแต่ประถมศึกษา เพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานท่ีดีใน
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การใช้ภาษาอังกฤษและมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารแสวงหาความรู้ด้าน
ต่าง ๆ ตลอดจนเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป (กรมวิชาการ, 2551) การเรียนภาษาอังกฤษเป็นวิชา
หนึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่คนใช้ทั่วโลกในการสื่อสารแม้กระทั่งการสมัครเข้า
ทำงานในยุคปัจจุบันการทำงานส่วนใหญ่จำเป็นที่จะต้องรู้ภาษาอังกฤษในการเข้าทำงานและต่อยอดการศึกษาใน
ระดับสูง อันเนื ่องมาจากภาษาอังกฤษถูกใช้กันทั่วโลกมากกว่าภาษาอื่นด้วยเหตุนี ้การเรียนภาษาอังกฤษจึงมี
ความสำคัญอย่างยิ่ง 

สภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 6 โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ 
อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส พบว่าความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษของนักเรียนอยู่ในระดับต่ำ  รู้คำศัพท์น้อย ซึ่ง
สอดคล้องกับการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของสำนักทดสอบทางการศึกษาพบว่า คะแนน O - NET ของกลุ่มสาระ
การเรียนรู ้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) อยู่ในระดับต่ำของระดับโรงเรียน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3, 2560) จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา2560 มีคะแนนร้อยละ 24.00 (วิชาการโรงเรียน
บ้านบือนังกือเปาะกำหนด คือร้อยละ 30 ผลการทดสอบ O - NET) รวมไปถึงการสะกดคำและเขียนคำศัพท์
ภาษาอังกฤษไม่ถูกของผู้เรียนเลยส่งผลให้คณะผู้วิจัยมีความสนใจในการสอนภาษาอังกฤษโดยการใช้ชุดเกมคำศัพท์
ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยการสอนเสริม
ในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้นและมีความสนุกสนาน การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
หรือภาษาใดก็ตามความรู้ในเรื่องคำศัพท์เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญมากต่อการเรียนรู้ทางด้านภาษา 
(McCarthy, 2540) จะเห็นได้ว่าคำศัพท์ภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้
ในด้านต่าง ๆ และส่งผลให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและยังสามารถทำให้เด็กมีความเพลิดเพลินในการ
เรียนและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1) เพื ่อพัฒนาชุดเกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส มีประสิทธิภาพต่อเกณฑ์ 70/70 
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการสอนเสริมนอกเวลาก่อนเปิดภาคการศึกษา 2562 

โดยการใช้ชุดเกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ อำเภอระเเงะ 
จังหวัดนราธิวาส 

3) เพื ่อศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการสอนเสริมการเรียนรู ้ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการใช้ชุดเกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
บ้านบือนังกือเปาะ อำเภอระเเงะ จังหวัดนราธิวาส 
 

3. กรอบแนวคิดในการศึกษา 
การวิจัยในครั้งน้ีคณะผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวการ ผลสัมฤทธ์ิการสอนเสริมการเรียนรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการใช้ชุดเกมคำศัพท์ จะสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอ่าน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ อีกทั้งยังทำให้นักเรียนมีความพึงพอใจได้อีกด้วย ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงนำผล
การศึกษาดังกล่าวมากำหนดเป็นตัวแปรในกรอบแนวคิดการศึกษาครั้งน้ี (ดังรูปที่ 1)  
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

4. ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อหาผลสัมฤทธ์ิการสอนเสริมการเรียนรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยการใช้ชุดเกม
คำศัพท์ ดังนี ้

ขอบเขตด้าน พื้นที่ / สถานท่ีทำการศึกษา คือ โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 
ขอบเขตด้านประชากร แหล่งข้อมูลในการวิจัยครั ้งนี ้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 6 โรงเรียน

บ้านบือนังกือเปาะ ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 11 คน 
ขอบเขตด้านระยะเวลา คณะผู้วิจัยใช้ระยะเวลาในการศึกษา คือ ใช้เวลาในการทดลองวันแรกมีการใช้

แบบทดสอบก่อนเรียน Pretest 30 นาที วันที่ 2 และวันที่ 3 คณะผู้วิจัยได้มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดเกม
คำศัพท์วันละ 60 นาที และวันท่ี 4 คณะผู้วิจัยได้มีการเรียนการสอน 30 นาที และต่อด้วยให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบ
หลังเรียน Posttest 30 นาที ในช่วงปิดภาคการศึกษาตั้งแต่ วันที่ 18 - 29 มีนาคม 2562 

ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาเรื่องนี้มีขอบเขตเนื้อหาในการวิจัย คือ เกมที่พัฒนาเนื้อหาในสาระการ
เรียนรู้ที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมี
เหตุผล 

มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความ
คิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ต 1.3 นำเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยการพูดและ
การเขียน 
 

5. วิธีการดำเนินงานวิจัย 
คณะผู้วิจัยได้นำเครื่องมือท่ีสร้างขึ้น ซึ่งได้รับการตรวจสอบคุณภาพแล้วไปดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับ

กลุ่มตัวอย่าง ในระหว่างวันที่ 18 - 29 มีนาคม 2562 โดยมีขั้นตอนการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลำดับดังนี้ 
1) ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 มีประชากร
ทั้งหมด 11 คน โดยในจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่กล่าวมานี้ มีนักเรียนทั้งหมด 3 ระดับ นักเรียนที่อยู่ในระดับการ

 ตัวแปรตาม 
1) ผลสัมฤทธ์ิการสอนเสรมิการเรยีนรู้ด้าน
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 
2) ความพึงพอใจต่อชุดเกมคำศัพท์
ภาษาอังกฤษ 

ตัวแปรอิสระ 

ชุดเกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 
1. Spelling Game 
2. Whisper Game 

3. Matching Picture and word Game 
4. What is missing? 
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เรียนที่ดี ปานกลางและนักเรียนที่อยู่ในระดับอ่อน ซึ่งนักเรียนทั้ง 3 ระดับนี้มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และมีส่วนร่วมในการ
ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี 

2) ระเบียบวิธีการวิจัย 
การศึกษาครั้งน้ี เป็นการศึกษาเชิงทดลอง แบบ One Group Pretest Posttest 

Design (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545) 
3) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยและการสร้างเคร่ืองมือการวิจัย 

3.1) แผนการสอนโดยการใช้ชุดเกมคำศัพท์ 
3.1.1) ศึกษาทฤษฎี หลักการ วิธีการ เนื้อหาคำศัพท์ที่จะใช้สอน ศึกษา

จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแผนการสอน และเทคนิควิธีการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อนำมาสอน
คำศัพท์ตลอดจนการสร้างเกมคำศัพท์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน 4 เกม เกมละ 10 คำ รวมคำศัพท์
ทั้งหมด 40 คำ 

3.1.2) สร้างแผนการสอนโดยใช้เกมคำศัพท์ประกอบการสอน ตาม
เนื้อหา มีเกม Spelling Game, Whisper Game, Matching Picture and word, What is Missing? Game  

3.1.3) นำแผนการสอนไปทดลองใช้ก่อนจะสอนกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ใช่
ประชากร 

3.2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษจำนวน 4 ชุด

เป็นแบบทดสอบเติมพยัญชนะในช่องว่าง และโยงเส้นให้ถูกต้อง จำนวน 40 ข้อ  
3.2.1) นำคำศัพท์จากที่คณะผู้วิจัยได้สอนในห้องเรียนมาเป็นแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจำนวน 40 ข้อ 4 ชุด ซึ่งแต่ละชุดแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ  
ตอนที่ 1 แบบทดสอบเกี่ยวกับการสะกดคำหรือเติมพยัญชนะใน

ช่องว่าง 
ตอนที่ 2 แบบทดสอบเกี่ยวกับการเรียนรู้คำศัพท์ โดยให้นักเรยีน

โยงเส้นคำให้ถูกต้อง 
3.2.2) นำบททดสอบที่สร้างขึ้นมาไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางการสอน 3 ท่าน 

ตรวจแก้ไขเพื่อตรวจสอบคุณภาพและพิจารณาว่าแบบทดสอบที่สร้างขึ ้นมามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ข้างต้นหรือไม่ คณะผู้วิจัยเลือกค่าดัชนี IOC ที่คำนวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 
ข้อสอบนั้นเป็นตัวแทนลักษณะเฉพาะของกลุ่มพฤติกรรมนั้น ค่าดัชนี IOC ข้อข้อสอบได้น้อยกว่า 0.5 ข้อสอบนั้นก็
ถูกตัดออกไป หรือนำมาปรับปรุงแก้ไขใหม่ให้ดีขึ้น (บุญเชิด  ภิญโญอนันพงศ์, 2526) 

3.2.3) นำแบบทดสอบที่ได้จากผู้เชียวชาญมาคำนวณหาค่า IOC แล้ว
คัดเลือกข้อสอบที่มีค่า IOC ระหว่าง 0.6 ถึง 1 มาทำการปรับปรุงแก้ไขตามคำเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

3.2.4) เกณฑ์ในการให้คะแนนของแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้
คำศัพท์จำนวน 40 ข้อ คือ ตอบถูก 1 คะแนน ตอบผิด 0 คะแนน  

3.2.5) นำแบบทดสอบที่ถูกปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อหาความยากง่าย 
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3.3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้เกมคำศัพท์ 
3.3.1) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้เกม

คำศัพท์เป็นแบบประเมินค่า (Rating Scales) ตามเกณฑ์ของลิเกิด (Likert) ลักษณะแบบสอบถามเกี ่ยวกับ
ความชอบและความไม่ชอบของนักเรียนที่เรียน โดยกำหนดความคิดเห็น 5 ระดับ คือ ชอบมากที่สุด ชอบมาก ชอบ
ปานกลาง ชอบน้อย ชอบน้อยที่สุด  

3.3.2) บัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษและบัตรรูปภาพภาษาอังกฤษ 
ชุดเกมคำศัพท์จำพวกหมวดหมู่ สัตว์ ผลไม้ สถานที่ และผัก คณะผู้วิจัยนำ

คำศัพท์ต่าง ๆให้ครบ10 คำในแต่ละหมวดหมู่โดยการนำคำศัพท์จากความรู้ทั่วไป คณะผู้วิจัยได้ทำการนำคำศัพท์
ต่าง ๆ โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่และแบ่งสีที่ชัดเจน จากนั้นได้ทำการตัดและเคลือบคำศัพท์เพื่อเป็นความสวยงามและมี
สภาพที่ใช้ได้นาน และในส่วนของรูปภาพคณะผู้วิจัยได้นำรูปภาพต่าง ๆ โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่เช่นเดียวกับคำศัพท์
จากนั้นได้ทำการตัดและเคลือบรูปภาพเหล่านั้น 

4) การวิเคราะห์ข้อมูล 
4.1) การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ (E1/E2) ของชุดเกมคำศัพท์โดยใช้ค่าร้อยละ 

(Percentage)  
4.2) การวิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการโดยใช้ชุดเกม

คำศัพท์ ใช้สูตรการหาค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) 
4.3) ระดับคะแนนความพึงพอใจ วิเคราะห์ผลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
1) ผลการพัฒนาชุดเกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส มีประสิทธิภาพต่อเกณฑ์ 70/70 
 

ตารางที่ 1 ผลคะแนนการสอบของการสอนเสริมการเรียนรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยการใช้ชุดเกมคำศัพท์ 

ลำดับที ่ Post ย่อย
คร้ังท่ี 1 

Post ย่อย
คร้ังท่ี 2 

Post ย่อย
คร้ังท่ี 3 

Post ย่อย
คร้ังท่ี 4 

รวมคะแนน
Post ย่อย 

Posttest 

คะแนนเต็ม 10 10 10 10 40 30 
1 10 9 8 8 35 30 
2 8 9 9 10 36 28 

3 8 10 9 7 34 24 
4 7 8 7 8 30 25 

5 6 7 9 9 31 24 
6 5 4 7 6 22 23 
7 6 6 5 7 24 21 
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ลำดับที ่ Post ย่อย
คร้ังท่ี 1 

Post ย่อย
คร้ังท่ี 2 

Post ย่อย
คร้ังท่ี 3 

Post ย่อย
คร้ังท่ี 4 

รวมคะแนน
Post ย่อย 

Posttest 

คะแนนเต็ม 10 10 10 10 40 30 

8 8 6 6 7 27 20 
9 6 6 7 5 24 17 
10 7 5 6 5 23 19 
11 7 6 7 6 26 16 

รวม 78 76 80 78 312 247 
ค่าเฉลี่ย 7.09 6.91 7.27 7.09 28.36 22.45 

ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

70.91 69.09 72.73 70.91 70.91 74.85 

 E1 E2 
 

จากตารางที่ 1 ผลการพัฒนาชุดเกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
บ้านบือนังกือเปาะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส มีประสิทธิภาพต่อเกณฑ์ 70/70พบว่า ชุดเกมคำศัพท์
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ที่สร้าง
ขึ้นมามีประสิทธิภาพ E1/E2 = 70.91/74.85 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 70/70 

2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การสอนเสริมนอกเวลาก่อนเปิดภาคการศึกษา 
2562 โดยการใช้ชุดเกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ อำเภอ
ระเเงะ จังหวัดนราธิวาส 
 

ตารางที ่ 2 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) โดยการเรียนรู ้ของผู ้เรียนที ่เรียนด้วยชุดเกมคำศัพท์
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 

จำนวนนักเรียน 
(คน) 

คะแนนเต็ม ผลรวมคะแนน ดัชนี
ประสิทธิผล 

(E.I.) 

แปลผล 
ทดสอบก่อน

เรียน 
ทดสอบหลัง

เรียน 
11 30 162 247 0.5060 ผ่านเกณฑ ์

 

จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การสอนเสริมนอกเวลาก่อนเปิดภาคการศึกษา 2562 โดย
การใช้ชุดเกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ อำเภอระเเงะ 
จังหวัดนราธิวาสก่อนและหลังจากการเรียนโดยการใช้ชุดเกมคำศพัท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 
โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส พบว่าการทดลองวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคะแนนเต็ม 
30 คะแนน ผลรวมคะแนนของการทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ 162 คะแนน ผลรวมคะแนนของการทดสอบหลังเรียน
เท่ากับ 247 คะแนน เมื่อคำนวณโดยการใช้สูตรดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ได้เท่ากับ 0.5060 มีการพัฒนาขึ้นร้อยละ 
50.60 หมายความว่าผู้เรียนที่เรียนโดยใช้ชุดเกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
บ้านบือนังกือเปาะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส มีความสามารถในการจำคำศัพท์ได้เพิ่มขึ้น แสดงว่าคะแนน
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ อำเภอระแงะ 
จังหวัดนราธิวาส สูงกว่าก่อนเรียน 

3) ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจต่อการสอนเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการใช้ชุดเกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
บ้านบือนังกือเปาะ อำเภอระเเงะ จังหวัดนราธิวาส 
 

ตารางที่ 3 ความพึงพอใจต่อการสอนเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โดยการใชชุ้ด
เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ อำเภอระเเงะ จังหวัด
นราธิวาส 

รายการประเมิน Mean S.D. ระดับ 

ด้านการสอน 4.59 0.693 มากที่สุด 
เนื้อหาในการเรียนรู้มีความชัดเจน 
การสอนมีความน่าสนใจ 
การสอนมีความทั่วถึงกับเด็กนักเรียนทุกคน 
นักเรียนได้รับความรู้และประโยชน์จากกิจกรรม 

4.73 
4.45 
4.73 
4.45 

0.647 
0.820 
0.467 
0.820 

มากที่สุด 
มาก 
มากที่สุด 
มาก 

ด้านสื่อการสอน 4.39 0.704 มาก 
เข้าใจง่าย 
แบบทดสอบเหมาะสมกับเนื้อหาท่ีเรียน 
ขนาดตัวอักษร ภาพ ชัดเจน 

4.55 
4.18 
4.45 

0.688 
0.874 
0.522 

มากที่สุด 
มาก 
มาก 

ด้านกิจกรรมในห้องเรียน 4.57 0.625 มากที่สุด 
เกมต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 
เกมกระซิบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 
เกมจับคู่คำศัพท์ บัตรคำศัพท์ กับบัตรรูปภาพ 
เกมคำอะไรหายไป 

4.64 
4.36 
4.55 
4.73 

0.674 
0.809 
0.522 
0.467 

มากที่สุด 
มาก 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

รวมท้ังหมด 4.53 0.672 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 3 ผลการระดับความพึงพอใจต่อการสอนเสริมการเรียนรู ้ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยการใช้ชุดเกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านบือนังกือ
เปาะ อำเภอระเเงะ จังหวัดนราธิวาสพบว่าความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนด้วยชุดเกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ อำเภอระเเงะ จังหวัดนราธิวาส โดยการใช้ชุดเกม
คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.53, S.D. = 0.672) เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อด้านการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.59, S.D. = 0.693)  รองลงมา
คือ มีความพึงพอในด้านกิจกรรมในห้องเรียน อยู่ในระดับมากท่ีสุด (Mean = 4.57, S.D. = 0.625) รองลงมาอีกคือ 
ความพึงพอใจในด้านสื่อการสอน อยู่ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.39, S.D. = 0.704 ) ตามลำดับ 
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6. อภิปรายผลการวิจัย  
การใช้เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษประกอบการเรียนการสอนโดยใช้บัตรคำศัพท์กับบัตรรูปภาพช่วยให้ผู้เรียน

มีพัฒนาการเรียนรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยสามารถอภิปรายผลได้ดังต่อไปนี้ 
1) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การสอนเสริมก่อนเปิดภาคการศึกษา 2562 โดย

การใช้ชุดเกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ อำเภอระเเงะ 
จังหวัดนราธิวาส ที ่สร ้างขึ ้นมีประสิทธิภาพ E1/E2 = 70.91/74.85 ซึ ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 70/70  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวัชรี  หงส์อนุรักษ์ (2556) ได้กล่าวว่าจากการหาประสิทธิภาพชุดการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที ่ 5 พบว่าชุดการสอน
ประสิทธิภาพ 82.71/80.29 ซึ ่งได้ว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที ่ตามกำหนด 80/80 ซึ ่งมีประสิทธิภาพของ
กระบวนการสูงกว่าค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ทั้งนี้เนื่องจากสื่อการสอนที่คณะผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเพื่อสอนเสริม
ผู้เรียนพิจารณามาจากหลักสูตรแกนกลางของชั้นประถมศึกษาปีที ่ 6 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) จากการที่คณะผู้วิจัยได้สังเกตพบว่าผู้เรียนมีความสนุกสนาน ร่าเริง 
กับการเล่นกิจกรรมต่าง ๆ ภายในห้องเรียนและยังสามารถทำให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดกับกิจกรรมที่ผู้วิจัยได้จัดขึ้น ซึ่ง
หนึ่งในนั้น คือ เกมสะกดคำ ผู้เรียนได้ใช้ความคิดในการหาพยัญชนะ A - Z เพื่อมาเรียงคำให้เป็นคำที่สมบูรณ์ และ
ยังส่งผลให้ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออก อาทิเช่น ผู้เรียนมีความกล้าที่จะออกมาหน้าชั้นเรียนเพื่อที่จะเขียนในสิ่งที่
ตัวเองคิด ทำให้ผู้เรียนสามารถจำคำศัพท์ได้เร็วและแม่นยำมากขึ้น ชุดการสอนที่สร้างขึ้นเป็นแบบกลุ่มกิจกรรมจึง
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทำงานร่วมกันและมีโอกาสฝึกการตัดสินใจและการทำงานร่วมกับกลุ่ม เป็นสื่อการสอนที่
น่าสนใจและง่ายต่อการเรียนรู้จึงทำให้สามารถเรียนตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ซึ่งสอดคล้องกับสุวิทย์   มูลคำ และ
อรทัย  มูลคำ (2551) กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอนให้ผู้เรียนเล่นเกมที่มีกฎเกณฑ์ กติกา เงื่อนไข หรือข้อตกลงร่วมกัน
ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนทำให้เกิดความสนุกสนาน ร่าเริง มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกับ
ผู้อื่น  

2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การสอนเสริมก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการใช้
ชุดเกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ อำเภอระเเงะ จังหวัด
นราธิวาสโดยการใช้แบบทดสอบ พบว่าการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนคะแนนเต็ม 30 คะแนน 
ผลรวมคะแนนของการทำแบบทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ 162 คะแนน ผลรวมคะแนนของการทดสอบหลังเรียน
เท่ากับ 247 คะแนน เมื่อคำนวณโดยใช้สูตรดัชนีประสิทธิผล (E.I) ได้เท่ากับ0.5060 และมีการพัฒนาขึ้นร้อยละ 
50.60 หมายความว่าผู้เรียนที่เรียนโดยใช้ชุดเกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษมีประสิทธิผลดี แสดงว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 6 โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ อำเภอระแงะ จังหวัด
นราธิวาส สูงกว่ากอ่นเรียนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของบุษรีย์  ฤกษ์เมือง (2552) ได้ศึกษาค้นคว้าการใช้เกมคำศัพท์
ภาษาอังกฤษประกอบการสอนพบว่าการใช้เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษประกอบการสอนนั้นช่วยให้ทำให้ผู้เรียนเรียนรู้
คำศัพท์ได้ดี ความเข้าใจ และจดจำคำศัพท์ได้แม่นยำมากขึ้น และผลการทดสอบหลังเรียนโดยการใช้เกมคำศัพท์
ประกอบการเรียนการสอนมีคะแนนเฉลี่ยทักษะคำศัพท์ภาษาอังกฤษสูงกว่าเกณฑ์ ซึ ่งนักเรียนมีความชอบใน
กิจกรรมเกมคำศัพท์ในระดับมากจากที่คณะผู้วิจัยได้สังเกตผู้เรียนในขณะที่เรียนหรือได้ทำกิจกรรมในแต่ละวัน 
ผู้เรียนมีความสนุกสนานในการเล่นเกม และได้เรียนรู้คำศัพท์ต่าง ๆ ที่คณะผู้วิจัยได้จัดขึ้น จากการสังเกตผู้เรียนได้มี
ความกระตือรือร้นเป็นอย่างมากและในขณะที่เล่นเกมผู้เรียนมีความอยากรู้อยากเห็นในคำตอบตลอดระยะการเล่น
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เกม ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีเจคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษและทางคณะผู้วิจัยก็ได้มีการจัดเตรี ยมของรางวัลเล็ก ๆ น้อย ๆ 
ให้กับผู้เรียนเพื่อเป็นแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น 

3) ความพึงพอใจต่อการสอนเสริมคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดเกมคำศัพท์
ภาษาอังกฤษของผู้เรียนอยู่ ในระดับมากที่สุด การใช้ชุดเกมคำศัพท์เพื่อการสอนทำให้บรรยากาศในห้องเรียนมี
ชีวิตชีวา ไม่เบื่อพร้อมทำให้ผู้เรียนมีความสนุกสนานซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสำเนา  ศรีประมงค์ (2547) และ
สุภาษิต  พาณยง (2555) ได้ให้ความสำคัญของการใช้เกมในการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษน้ัน ช่วยทำให้บรรยากาศ
ในการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีชีวิตชีวา สร้างความเป็นกันเองระหว่างครูและนักเรียนได้มากข้ึน เกมเป็นกิจกรรม
ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและจดจำคำศัพท์ได้ดียิ่งขึ้น แต่ถ้าจำแนก
เป็นแต่ละเกมของชุดเกมคำศัพท์ทั้งหมดที่คณะผู้วิจัยได้สร้างขึ้น ผู้เรียนชอบมากที่สุดเป็นลำดับแรก ได้ แก เกม 
Spelling Game เป็นเกมที่ผู้เรียนต้องหาพยัญชนะเพื่อมาเรียงให้เป็นคำศัพท์ตามที่คณะผู้วิจัยบอก ผู้เรียนได้ใช้
ความจำและการออกเสียงเพื่อที่จะเรียงคำให้ถูกต้อง และมีการแข่งกับเวลา เนื่องจากเกมนี้เป็นการสร้างสมาธิให้
ผู้เรียนมีความตั้งใจอย่างใจจดจ่อ และตื่นตัวว่าใครจะเป็นผู้ที่สามารถเรียงคำได้เสร็จก่อนซึ่งมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนจำ
คำศัพท์ได้มากและการได้ฝึกออกเสียงคำศัพท์อีก ด้วยชุดเกมนี้ทำให้ผู้เรียนรูสึกผ่อนคลาย และสนุกสนาน เกมที่
ผู้เรียนชอบมากในลำดับต่อไปคือเกมกระซิบ (Whisper) เกมกระซิบเป็นเกมที่ผู้เรียนต้องเคลื่อนไหวหรือเกมลกัษณะ
เคลื่อนไหว (Active Games) เป็นเกมที่ทดสอบการฟังและการออกเสียงสำหรับการเล่นเกมนี้ผู้เรียนจะต้องตั้งใจฟัง
คำศัพท์ให้ดีและออกเสียงให้ถูกต้องเพื่อพูดคำศัพท์ที่ตนได้ยินเพื่อส่งต่อให้บุคคลข้างหน้า ลำดับต่อไปเป็นเกมจบัคู่
ภาพและคำศัพท์ (Matching Picture and Word Game) เกมนี้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นเวลาเล่นเพราะต้องหา
คำที่ตรงกับตัวเองแต่เกมนี้สามารถทำให้ผู้เรียนได้รู้ความศัพท์และความหมายของคำได้เร็วสวนเกมท่ีผู้เรียนชอบมาก
เป็นลำดับสุดท้ายคือ เกมที่ต้องใช้การจดจำนั่นก็คือ คำอะไรที่หายไป (What is missing?) เพราะผู้เรียนต้องใช้
ความจำว่าคำศัพท์คำไหนที่หายไป ซึ่งผู้เรียนจะต้องใช้ความจำ ดังนั้นผู้เรียนที่อยู่ ในระดับปานกลางและระดับอ่อน
จะไม่ค่อยให้ความสนใจการทำกิจกรรมประเภทนี้ พบว่าผู้เรียนที่เรียนเก่งจะชอบทำกิจกรรมประเภทนี้มากกว่า
เพราะว่าท้าทายความสามารถ คณะผู้วิจัยได้เห็นมุมมองหลายอย่างจากการที่ได้สอนเสริมผู้เรียนโดยใช้ชุดเกม
คำศัพท์กิจกรรมที่มีผู้เรียนมีส่วนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งจะเป็นการเล่นเกมในลักษณะเป็นกลุ่มหรือหมูคณะ เช่น 
เกมสร้างคำและเกมกระซิบ ผู้เรียนที่เรียนเก่งกว่าจะมีความคิดละการจดจำที่รวดเร็ว รวมทั้งช่วยเหลือผู้เรียนที่อ่อน
กว่า เพราะผู้เรียนที่อ่อนกว่าจะจำไม่ค่อยได้ พอสรุปได้วา การเรียนรูโดยใช้คำศัพท์ประกอบการสอนจะทำให้ผู้เรียน
เรียนสนุกสนาน บรรยากาศในห้องเรียนไม่ตึงเครียด จึงทำให้ผู้เรียนได้ปลดปล่อยอารมณ์ และมีความสนุกสนาน
เพลิดเพลินต่อการเรียนจึงทำให้ผู้เรียนเข้าใจและจดจำคำศัพท์ได้ดีจากกิจกรรมที่ผู้เรียนเขาได้เข้าร่วม 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้ 

1) ครูผู้สอนควรใช้เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยคัดเลือกเกมที่มีประโยชนและนำมา
แทรกในข้ันตอนต่าง ๆ ของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยอาจทำแบบฝึกหัดทบทวนให้กับผู้เรียนหลังเรียน 

2) ในการแบ่งกลุ่มการเลน่เกม ครูควรแบ่งกลุ่มให้ผู้เรียนเพื่อที่นักเรียนสามารถอยูใ่นกลุ่ม
ทีห่ลากหลาย และพยายามจัดผู้เรียนที่เก่งให้อยู่กับผู้เรียนที่ปานกลางและอ่อนเพื่อเป็นการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน 
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3) ในการใช้สื่อประกอบการสอนและการเล่นเกมเพื่อประกอบการสอนนั้น ครูผู้สอน
ควรชี้แจงกับผู้เรียนถึงจุดมุ่งหมายของการเล่น เล่นเกมนี้เพื่ออะไร สามารถเรียนรู้ได้อะไรบ้าง ก็คือเป็นการฝึก
คำศัพท์โดยใช้กิจกรรมเกมเขมาประกอบการสอนเพื่อเป็นการทบทวนคำศัพท์และทำให้ผู้เรียนจดจำคำศัพท์ได้อย่าง
ดี เพราะบางครั้งผู้เรียนอาจไม่เข้าใจและเล่นเพื่อมุ่งหวังที่จะแขงขันกับเพื่อน เพื่อเอาชัยชนะมากกว่าและส่งผลให้
ผู้เรียนมีการทะเลาะเกิดขึ้น หรือมีบางกลุ่มที่บางครั้งขาดความซื่อสัตย์ที่คอยบอกคำตอบเพื่อนในกลุ่ม 

4) สื่อการสอนนี้สามารถเป็นประโยชน์แก่ทุกคนที่สนใจการเรียนการโดยการใช้ชุด
เกมคำศัพท์ อาทิเช่น พี่สอนน้อง 

7.2 ขอเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต่อไป 
1) ควรทำการศึกษาทดลองการสอนคำศัพท์โดยเกมประกอบการสอน กับนักเรียน

กลุ่มตัวอย่างอื่น และในระดับช้ันอ่ืน ๆ 
2) ควรทำสื่อการสอนในรูปแบบอื่น ๆ เช่น Phrase และ Idiom 
3) ควรพัฒนาสื่อการสอนให้มีขนาดที่ชัดเจน 
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