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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านออกเสียงค าควบกล้ า โดยใช้เกมการสอน                   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) 

     The Development of Learning Achievement on Thai Diphthongs Pronunciation 
by using game in students grade 4, Tessaban 2 (Wutthungsuan) School 
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Sinatcha  Thongarj , Sompop Dechprathumwan And Wachira Wichuwaranan 

นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
ครพูีเล้ียง โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 

อาจารย์ที่ปรึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวัตถุประสงค์ (1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียน 
–หลังเรียน โดยใช้เกมการสอน เรื่องการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 (2) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การอ่านออกเสียงค าควบกล้ า โดยใช้เกมการสอน หลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ  80 
(3) เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เกมการสอน เรื่อง การอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2  (วัดทุ่งสวน) จ านวน 25 คน 
โดยเลือกแบบเจาะจง ใช้เวลาในการวิจัย 8 ช่ัวโมง เป็นเวลา 2 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ 
แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เกมการสอน จ านวน 6 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย และ
แบบวัดเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการสอนโดยใช้เกมจ านวน 1 ฉบับ ซึ่งเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
 ผลการวิจัยพบว่า 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการสอน โดยใช้เกมการสอน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนโดยใช้เกมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x̄  = 4.78 ) 

ABSTRACT 
The pueposes of this research were  : 1) To compare the students’ learning achievement 

attained by using game students grade 4 on Thai Diphthongs Pronunciation between pretest and 
posttest scores. 2) To compare the students’ learning achievement attained by using game 
students on Thai Diphthongs Pronunciation with the standard scores  
80 percent. 3) To study the students’ adtitude of the teaching method with the multiplication 
game in students grade 4. The study sample were 25 Prathomsuksa four student studying in the 
second semester, Tessaban 2 (Wutthungsuan) School, selected as research samples by purposive 
sampling technique. The research takes 8 hours for 2 weeks. The research instruments were 1) Six 
lesson plans using the game teaching 2) A Thai learning achievement test 3) A students’ attitude 
questionnaires which divided into 5 levels.                                                       
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The results of this study as the followings:                                                                   
1. The students’ learning achievement attained by using game was significantly higher at 

the .05 level. That is the average score of the posttest was higher than the pretest. 
2. The students’ learning achievement attained by using game was significantly higher than 

the standard score at the .05 level  

3. The students’ attitude showed a highest satisfactory level of game ( x̄  =4.78) 

ความเป็นมาและความส าคัญ 

การจัดการเรียนการสอนของประเทศไทยในปัจจุบัน ยึดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 
ซึ่งก าหนดให้ความส าคัญกับผู้เรียนเป็นหลักเพื่อรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยี และให้ความส าคัญสูงสุดกับกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ สามารถเรียนรู้ ได้ด้วยตัวเอง และรู้จักแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ 2550 : 12) 

ภาษาไทยเป็นเครื่องมือของคนในชาติ เพื่อการสื่อสารท าความเข้าใจและใช้ภาษาในการประกอบกิจการงาน 
ทั้งส่วนตน ครอบครัว กิจกรรมทางสังคมและประเทศชาติ เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ การบันทึกเรื่องราวจากอดีตถึง
ปัจจุบัน และเป็นวัฒนธรรมของชาติ ดังนั้นการเรียนภาษาไทยจึงต้องเรียนรู้เพื่อให้เกิดทักษะอย่างถูกต้องเหมาะสมใน
การสื่อสาร เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ แสวงหาความรู้และประสบการณ์ เรียนรู้ในฐานะเป็นวัฒนธรรมทางภาษาให้
เกิดความช่ืนชม และภูมิใจในภาษาไทย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544 ( กรมวิชาการ 2545 ค : 
21 )  

ในปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) 
นักเรียนอ่านออกเสียงค้าควบกล้ า ไม่ถูกต้องและไม่ชัดเจน ไม่เป็นที่น่าพอใจส าหรับผลการประเมินจากการอ่านออก
เสียงค้าควบกล้ า หากปล่อยให้ปัญหานี้ด าเนินต่อไป จะท าให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนต่อในช้ันและจะเป็นอุปสรรคใน
การติดต่อสื่อสาร และจะมีผลท าให้การเขียนค าควบกล้ าผิดอีกด้วย เพราะค าควบกล้ ามีความจ าเป็นต่อการใช้ในชีวิต
ประจ า ถ้าเกิดมีการออกเสียงผิดก็จะเกิดการเข้าใจผิดในความหมายได้ 

วิธีสอนโดยใช้เกม คือ กระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 
โดยการให้ผู้เรียนเล่นเกมตามกติกา และน าเนื้อหาและข้อมูลของเกม พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่น และผลการเล่น
เกมของผู้เรียนมาใช้ในการอภิปรายเพื่อสรุปการเรียนรู้และเป็นอีกวิธีการที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องต่างๆ อย่าง
สนุกสนานและท้าทายความสามารถ โดยผู้เรียนเป็นผู้เล่นเอง ท าให้ได้รับประสบการณ์ตรง เป็นการที่เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมสูง ทิศนา แขมมณี (2552 , 365-369)   

จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะแก้ปัญหาโดยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับค าควบกล้ า สร้าง
และพัฒนาการสอนโดยใช้เกมฝึกทักษะการอ่านออกเสียงค าควบกล้ า เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการอ่านและ
การเรียนรู้ได้หากมีเวลาและตั้งใจฝึกอย่างจริงจังตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สามารถน าความรู้ที่ได้จากการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
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จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งจุดมุ่งหมายไว้ ดังนี้ 
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนหลังเรียน เรื่อง ค าควบกล้ า โดยใช้เกมการ

สอน นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน)  
2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ค าควบกล้ า โดยใช้เกมการสอน นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 

โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) เทียบเกณฑ์ร้อยละ 80  
3. เพื่อศึกษาเจตคติที่มีต่อการสอนโดยใช้เกมการสอน เรื่อง ค าควบกล้ าส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 

4 

ขอบเขตการวิจัย 
 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรยีนในครั้งนี้ มีขอบเขตดังต่อไปนี ้
 1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    1.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  ปีการศึกษา 2561  
 โรงเรียนเทศบาล 2 ( วัดทุ่งสวน ) จ านวนนักเรียน 71 คน 3 ห้องเรียน 
              1.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/1  
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล 2 ( วัดทุ่งสวน)  จ านวน 25 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง 
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
     เนื้อหาท่ีใช้ในการศึกษา คือ แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย เรื่อง ค าควบกล้ า  
จ านวน 6 แผน ดังนี้  
 แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1   ค าควบกล้ า 
 แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 2      ค าควบกล้ าแท้ 
 แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 3   ค าควบกล้ าไม่แท ้
 แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 4      การออกเสียงค าควบกล้ าแท้  
 แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 5   การออกเสียงค าควบกล้ าไม่แท้ 
 แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 6   การสื่อสารโดยใช้ค าควบกล้ า 
 3. ตัวแปรการศึกษา 
    3.1 ตัวแปรต้น 
          3.1.1 การสอนโดยใช้เกม เรื่องค าควบกล้ า 
    3.2 ตัวแปรต้น 
          3.2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องค าควบกล้ า 
          3.2.2 เจตคติของผู้เรียนทางการสอนโดยใช้เกม  
 4. ระยะเวลาเวลา 
ระยะเวลาในการทดลอง ระยะเวลาในการทดลองครั้งนี้จะใช้การทดลองเป็นเวลา 8 ช่ัวโมง / สัปดาห์    
รวม 1 สัปดาห์ ระยะเวลาด าเนินงานเดือน พฤษภาคม 2561 –  เดือนมกราคม 2562 
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สมมติฐานการวิจัย 

 1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง         
ค าควบกล้ า โดยใช้เกมการสอน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรือ่ง ค าควบกล้ า 
โดยใช้เกมการสอน หลังได้รับการฝึกทักษะการอ่านสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 

3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) มีเจตคติต่อทางการเรียนรู้ เรื่อง         
ค าควบกล้ า โดยใช้เกมการสอน 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. วิธีการสอนโดยใช้เกม หมายถึง กิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้เล่นหรือได้เกิดการไตร่ตรอง เป็น
กิจกรรมที่มีการแข่งขันโดยมีเกณฑ์ กติกาชัดเจนเมื่อเกมจบลงมีการตัดสินแพ้ชนะ ช่วยให้เด็กเกิดความสนุกสนานและ
เกิดการเรียนรู้ มีระเบียบวินัยเคารพกฎเกณฑ์และเป็นประโยชน์ในการช่วยพัฒนาการเรียนรู้แก่ผู้เรียน โดยผู้วัยจัดท า
ขึ้นทั้งหมด 8 กิจกรรม 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรู้ความเข้าใจในวิชา ภาษาไทยเรื่องค าควบกล้ า ซึ่งได้จากคะแนน
ของนักเรียนที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ค า
ควบกล้ า ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งเป็นแบบทดสอบ 2 ตอน ตอนที่ปรนัย 3 ตัวเลือกและตอนที่ 2 แบบเติมรวมทั้งหมด 20 
ข้อ และยังเป็นผลที่เกิดจากการเรียนการสอน การฝึกฝน การพัฒนาทักษะต่างๆ โดยพิจารณาจากคะแนนสอบที่
ก าหนดให้ คะแนนท่ีได้จากงานท่ีครูมอบหมายเท่าที่ผู้เรียนได้เรียนผ่านมาแล้วว่ามีความรู้มากน้อยเพียงใดในเรื่องนั้นๆ 

3. เจตคติของผู้เรียนจากวิธีการสอนโดยใช้เกม หมายถึง อาการที่แสดงออกถึงความรู้สึกช่ืนชอบ สนใจ เป็น
ความรู้สึกดีที่บุคคลหนึ่งมีให้ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่ออกมาจากภายในและสามารถวัดได้โดยการสังเกตหรือใช้
เครื่องมือวัด โดยใช้แบบวัดที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน 5 ระดับ ตั้งแต่ระดับมากท่ีสุดจนถึงระดับน้อยท่ีสุด 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

                 ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

1.เกมการสอน ค าควบกล้ าแท้และไม่
แท้ 

2.แผนการจัดการเรียนรู้ 

3.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

4.แบบวัดเจตคติของนักเรียน 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน 

 2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการสอน
โดยใช้เกม เรื่อง ออกเสียงค าควบกล้ า
แท้และไม่แท้ 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 

ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 

 
ศึกษาหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2561  และหนังสือรายวิชาพื้นฐานสาร การเรยีนรู้

คณิตศาสตร ์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4 

 

 

ศึกษาทฤษฎี  หลักการ  แนวคิด  และเทคนิควิธีในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน โดยใช้เกม 

 

ศึกษาหนังสือคู่มือครเูอกสารในเนือ้หา  เรื่อง  ค าควบกล้ าช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4 

 
 

วิเคราะหเ์นื้อหาสาระ แบ่งเนื้อหาออกเป็นแผนย่อย  ให้สอดคล้องกับเวลาที่ใช้สอน ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งเปน็  6  แผนการ
จัดการเรียนรู้  ใช้เวลาทั้งหมด  8  ช่ัวโมง 

  

ศึกษาวิธีการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้และจัดท าแผนการจดัการเรยีนรู้ตามรูปแบบและส่วนประกอบของแผนการ
จัดการเรียนรู ้

 

น าแผนการจดัการเรียนรู้ที่พิมพ์แล้ว ตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรยีนรู้โดย  เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 
คน เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ถกูต้อง 

 

น าผลการประเมินจากผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงและแกไ้ขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญประเมิน 
ตามเกณฑ์ของลิเคริท์ (Likert) 

 

ภาพ 1 แสดงขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรยีนรู้  
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 2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ภาษาไทย เรื่อง ค าควบกล้ า ที่ใช้เกมประกอบการสอน
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 20 ข้อ 

ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบ 

 

 

 

 

   
 
   
   

   

 

   

 

 

 

 

 

 

ภาพ 2 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 
 
 
 
 
 

ศึกษาหลักสตูร คู่มือการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2561 
 

ก าหนดเนื้อหาและก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ใหส้อดคล้องกับเนือ้หาสาระ 

สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 30 ข้อ 

น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนที่สร้างขึ้นใหผู้้เชี่ยวชาญตรวจความถูกต้องของภาษาและความสอดคล้องของ
จุดประสงค์กับข้อสอบท่ีสร้างขึ้นเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาของข้อสอบ 

สร้างแบบประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค ์(IOC)  

น าผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาหาคา่ดัชนีความสอดคล้องโดยใช้ สูตร IOC 

 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสร้างขึ้นทดลองใช้ ( Try- out) กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรยีนเทศบาล 
2 (วัดทุ่งสวน) จ านวน 30 คน ท าเพื่อหาค่าความยากง่าย (p) และคา่อ านาจจ าแนก (r) 

น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนที่ผ่านการประเมินและได้แก้ไขปรับปรุงเป็นบางข้อมาคดัเลือกเพื่อจัดท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 20 ข้อ 
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 3.  แบบสอบถามวัดเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง ค าควบกล้ า ที่ใช้เกมประกอบการสอนส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 10 ข้อ 

ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามวดัเจตคติ 

 

 

   

 

น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอผูเ้ชี่ยวชาญชุดเดิม  จ านวน  3  ท่าน  เพื่อพิจารณา 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงการใช้ภาษา  ความเหมาะสมในการใช้เป็นเครื่องมือวิจัย 

 
 ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ภาษาที่ใช้ และการประเมินทีถู่กต้อง และน ามาหาค่าดัชนีความ

สอดคล้องของเครื่องมือ IOC โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณา 
 

 

น าผลการประเมินจากผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงและแกไ้ขตามค าแนะน า 

 

ภาพ 3 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามวัดเจตคต ิ

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมลูในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะหโ์ดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมลู ดังนี้  
      1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ 

   1.1 ค่าเฉลี่ย (Mean) (สมนึก ภทัทยธนี. 2551: 237)  

    =    

                        เมื่อ               คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  

                                          คือ ผลบวกของข้อมูลทุกค่า  

                                       คือ จ านวนข้อมูลทั้งหมด  

          

 

 

ศึกษาการสร้างแบบสอบถามจากหนังสือการวิจัยเบื้องต้น 

สร้างแบบวัดเจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการสอนโดยใช้เกม เพื่อพัฒนาทักษะทางการเรียนวิชา ภาษาไทย เรื่อง ค าควบกล้ า 

 

 

 

 

 



 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562 
ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) 

195 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

  1.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (Standard Deviation) โดยใช้สตูร (สมนึก ภัททิยธนี. 2551: 249) 

 

     X      คือ ข้อมูลตัวที่ (1,2,3,…,n) 

                                      คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
     n      คือ  จ านวนท้ังหมด 
 2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คณุภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
    2.1 การทดสอบหาความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิโดยใช้สูตรดัชน ี 
ค่าความสอดคล่อง IOC  (สมนึก ภัททิยธนี. 2551 : 220) 

   สูตร IOC =  R /N 
   เมื่อ   IOC = ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดประสงค ์ 

     R = ผลรวมของคะแนนความคดิเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  
     N = จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
    2.2 การหาค่าระดับความยาก (Difficulty) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ โดยใช้สูตร  

(สมนึก ภัททิยธนี. 2551:212) 
  สูตร  P = R/N 
  เมื่อ   P   แทน ค่าความยากของข้อสอบ  
    R   แทน จ านวนคนตอบถูก  
    N   แทน จ านวนคนท้ังหมด 

2.3 การหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ โดยใช้สูตร 
(สมนึก ภัททิยธนี. 2551:214) 
  สูตร      B   =    U   _    L 
               N1       N2 
  เมื่อ   B     แทน ค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบ 
    U     แทน จ านวนคนท าข้อสอบข้อนั้นถูกของกลุ่มที่ผ่านเกณฑ ์
    L     แทน จ านวนคนท าข้อสอบข้อนั้นถูกของกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 
                N1   แทน จ านวนคนทีสอบผ่านเกณฑ ์
     N2   แทน จ านวนคนท่ีสอบไม่ผา่นเกณฑ ์

     2.4 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ความคดิเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Meam)  

(สมนึก ภัททิยธนี. 2551:237)  

         =    
∑𝑋

𝑁
               

 เมื่อ                  แทน ค่าเฉลี่ย 

                         ∑𝑋   แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุ่ม  

                         𝑁      แทน จ านวนคนท้ังหมด 
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 3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบ การเปรียบเทียบความต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการจัดการเรียน 

การสอนตามแผนการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่อง ค าควบกล้ า การทดสอบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ก่อนและหลังเรียน  
       3.1 โดยใช้ t-test (Dependent Sample) ใช้สูตรดังนี้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2543: 165)  

            สูตร   t         =          
∑𝐷

√𝑁∑𝐷2−(∑𝐷)2

𝑛−1

 

            เมื่อ    t        แทน     ค่าสถิติที่ใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤต เพื่อทราบความมี นัยส าคญั  

                     D        แทน     ค่าผลต่างระหว่างคะแนนก่อนเรยีนและหลังเรยีน  

                     n        แทน     จ านวนนักเรียนกลุม่ตัวอย่าง 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย เรื่อง ค าควบกล้ า ก่อนและหลังการจัดการ

เรียนรู้โดยใช้เกมการสอน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
 ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย เรื่อง ค าควบกล้ า ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เกมการสอน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 25 คน 
 

การทดสอบ คะแนนเตม็ x̄ S.D. t 

ก่อนได้รับการสอน 20 11.15 2.23 2.20* 

หลังได้รับการสอน 20 17.54 1.90 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า เรื่อง ค าควบกล้ า โดยใช้เกมการสอน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนน

เฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ   11.15   เฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 17.54 และ ค่า t  เท่ากับ    2.20* จากการทดสอบทางสถิติ
โดยการทดสอบค่าที พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้เกมภาษาไท ย 

ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรื่อง ค าควบกล้ า โดยใช้เกมการสอน ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ ซึ่งผู้วิจัยทดสอบสมมติฐานโดยใช้การทดสอบที แบบกลุ่มเดียว ค่าสถิติ  
(t-test for One Group) ดังแสดงในตารางที่ 3 
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 80 ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 

 
จ านวน
นักเรียน

ทั้งหมด (คน) 

คะแนนของแบบทดสอบหลังเรียน คะแนนเกณฑ ์ t 
คะแนนเตม็ 
(คะแนน) 

�̅� S.D. 

25 20 17.83 1.42 14 2.20* 
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 จากตารางที่ 2  พบว่านักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนด้วยวิธีการสอนโดยใช้เกม มีคะแนน
เฉลี่ยเป็น 17.83    และจากการทดสอบทางสถิติโดยการทดสอบค่าทีกับเกณฑ์ร้อยละ 80 คือ คะแนนเกณฑ์เฉลี่ย 21 
ปรากฏว่าสูงกว่าเกณฑ์ 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เกมการสอน เรื่อง ค าควบกล้ า ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยก าหนดเกณฑ์การประเมิน 5 ระดับวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย และความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  ดังแสดงในตารางที่ 4 
ตารางที่ 3  แสดงค่าเฉลี่ย  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เกมการสอน เรื่อง ค า
ควบกล้ า โดยใช้เกมการสอน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

 
 

รายการ 

N  =      คน 
ล าดับที ่ ระดับ 

  S.D. 

1. การสอนโดยใช้เกมภาษาไทย เรื่อง ค าควบกล้ า โดยใช้เกมการ
สอน มีความน่าสนใจ 4.90 0.32 

3 มากที่สุด 

2. การสอนโดยใช้เกมภาษาไทย เรื่อง ค าควบกล้ า โดยใช้เกมการ
สอน ของนักเรียน ท าให้เข้าใจในบทเรียนมากขึ้น 

4.90 
0.32 

6 มากที่สุด 

3. การสอนโดยใช้เกมภาไทย เรื่อง ค าควบกล้ า โดยใช้เกมการสอน 
ช่วยให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ และ มีประสบการณ์ 

4.40 
0.70 

6 มาก 

4. การสอนโดยใช้เกมภาษาไทย เรื่อง ค าควบกล้ า โดยใช้เกมการ
สอน ช่วยส่งเสริมให้เกิดความคดิรเิริ่มสร้างสรรค ์

4.80 
0.42 

2 มากที่สุด 

5. ผู้เรยีนกล้าแสดงออกเมื่อเข้าร่วมกจิกรรมเล่นเกมภาษาไทย 4.80 0.42 3 มากที่สุด 
6. ผู้เรยีนชอบท ากิจกรรมการเล่นเกมควบคู่กับการสอนภาษาไทย 4.90 0.32 5 มากที่สุด 
7. การสอนโดยใช้เกมภาษาไทย เรื่อง ค าควบกล้ า โดยใช้เกมการ

สอน ช่วยให้ผู้เรยีนมีความกระตือรือร้น 4.60 0.84 
4 มากที่สุด 

8. ผู้เรยีนมีความสุขเมื่อไดเ้ล่นเกมภาษาไทย 4.90 0.32 5 มากที่สุด 

9. 
เป็นการเรียนท่ีไม่น่าเบื่อ ท าให้ผูเ้รยีนอยากเรียน                    
วิชาภาษาไทย 4.70 0.48 

1 มากที่สุด 

10. สามารถน ากิจกรรมการสอนโดยใช้เกมไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 4.90 0.32 2 มากที่สุด 
เฉลี่ยรวม 4.78 0.24 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เจตคติที่มีต่อการศึกษาการจัดการ เรื่อง 

ค าควบกล้ า โดยใช้เกมการสอน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  x̄ = 4.78   ) เมื่อ
พิจารณาแต่ละรายการ พบว่า อยู่ในระดับ มากท่ีสุด จ านวน 9 รายการ อยู่ในระดับมาก  จ านวน 1 รายการ 

สรุปผลการวิจัย 

           การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนที่เรยีนด้วยวิธีการสอนโดยใช้เกมและเจตคติที่มีต่อการสอนโดย
ใช้เกมภาษาไทย ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวิจัยพบว่า 
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            1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี1มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังด้วยวิธีการสอนโดยใช้ เรื่อง ค าควบ
กล้ า โดยใช้เกมการสอน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 11.15 เฉลี่ยหลั งเรียน
เท่ากับ 17.54 และ ค่า t  เท่ากับ 2.20* จากการทดสอบทางสถิติโดยการทดสอบค่าที พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้เกมภาษาไทยหลังเรียนสูงกว่ราก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

             2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนด้วยวิธีการสอนโดยใช้เกม มีคะแนนเฉลี่ยเป็น 17.83 
และจากการทดสอบทางสถิติโดยการทดสอบค่าทีกับเกณฑ์ร้อยละ 80 คือ คะแนนเกณฑ์เฉลี่ย 14 ปรากฏว่าสูงกว่า
เกณฑ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

             3. ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เจตคติที่มีต่อการศึกษาการจัดการ เรื่อง ค าควบกล้ า โดยใช้เกมการ

สอน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ( xˉ = 4.78   )  เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ 
พบว่า อยู่ในระดับ มากที่สุด จ านวน 9 รายการ  อยู่ในระดับ มาก จ านวน 1  รายการ 

อภิปรายผล 
            จากการศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องค าควบกล้ า 

มีประเด็นจากผลการวิจัยที่น ามาอภิปรายรายละเอียดดังนี้ 
            1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรื่องค าควบกล้ า ด้วยวิธีการสอนโดยใช้เกม หลังการสอนสูงกว่าก่อนการสอนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 ทั้งนี้เป็นเพราะนักเรียนกลุ่มทดลองได้มีโอกาสสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองและเขียนสรุปข้อความรู้ที่ค้นพบนั้นด้วยตนเองโดยมีครูและเพื่อนเป็นผู้ช่วยตรวจสอบความถูกต้องใน
การอภิปรายผลตามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากปัจจัยในการเรียนการสอนหลายประการดังนี้ 
            1.1 การเตรียมการสอน ผู้วิจัยมีการเตรียมการสอนที่ดี โดยศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ศึกษาคู่มือครูสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิธีการสอนที่หลากหลาย มีการผลิตและใช้สื่อการเรียนรู้ที่
เหมาะสมโดยเฉพาะสื่อเกมภาษาไทย มีการวัดผลประเมินผลโดยวิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับแนวคิดในการสอน
ภาษาไทย เช่น เกม  กิจกรรมที่มีการแข่งขันโดยมีกฎเกณฑ์ กติกาชัดเจนเมื่อเกมจบลงมีการตัดสินแพ้ชนะ ใช้เล่นเพื่อ
เป็นการแข่งขันรายบุคคลหรือเป็นเป็นกลุ่ม โดยการเล่นเกมต้องมีผู้เล่นตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป การเล่นเกมช่วยให้เด็กเกิด
ความสนุกสนานและเกิดการเรียนรู้การแก้ปัญหาในกิจกรรมนั้น ๆ มีระเบียบวินัยเคารพกฎเกณฑ์และเป็นประโยชน์ใน
การช่วยพัฒนาการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 

             1.2 การจัดการเรียนรู้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดี โดยให้นักเรียนปฏิบัติงานทางภาษาไทยอย่างจริงจัง 
ด้วยกระบวนการเรียนท่ีสอดคล้องกับแนวคิดทิศนา แขมมณี วิธีสอนโดยใช้เกม คือ กระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยการให้ผู้เรียนเล่นเกมตามกติกา และน าเนื้อหาและข้อมูลของ
เกม พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่น และผลการเล่นเกมของผู้เรียนมาใช้ในการอภิปรายเพื่อสรุปการเรียนรู้และเป็นอีก
วิธีการที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องต่างๆ อย่างสนุกสนานและท้าทายความสามารถ โดยผู้เรียนเป็นผู้เล่นเอง ท าให้
ได้รับประสบการณ์ตรง เป็นการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมสูง 

             1.3 การวัดผลประเมินผล มีการวัดผลประเมินผลที่ดี โดยการจัดให้มีการวัดผลและการประเมินผลด้วย
วิธีการหลากหลาย เช่น การสังเกตพฤติกรรมมกระบวนการกลุ่มที่เน้นวิถีชีวิตประชาธิปไตย (คารวะธรรม ปัญญาธรรม 
สามัคคีธรรม) และบันทึกเป็นคะแนนสะสมของกลุ่มการสังเกตการท างานรายบุคคล ซึ่งจากการจัดการวัดผล
ประเมินผลดังกล่าว ได้ส่งผลให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ช่วยเหลือกันและกัน นักเรียนที่ เก่งช่วยเหลือนักเรียนอ่อน โดย
เพื่อนสอนเพื่อนทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียนเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และที่ส าคัญที่สุดคือมีการวดัผล
โดยข้อสอบย่อยทุกจุดประสงค์การเรียนรู้อาจจะส่งผลให้นักเรียนมีผลการเรียนสูงขึ้น 
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 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องค าควบกล้ า ด้วยวิธีการสอนโดยใช้เกม ของนักเรียนจ านวน 25 คน ซึ่งมี
คะแนนเต็ม 20 คะแนน ปรากฏว่าผลการทดสอบหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14 เมื่อทดสอบค่าทีกับเกณฑ์ร้อยละ 
80 ซึ่งเท่ากับ 17.54 ปรากฏว่าสูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 แสดงว่า
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้เกมคณิตศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการวางแผนที่ดี การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เล่นเกมเป็นการ
สร้างความสนใจ เป็นการกระท าเพื่อให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการที่จะเรียน มีความสนใจจดจ่อในบทเรียน ซึ่ง
เป็นแรงจูงใจเพื่อให้นักเรียนเกิดความต้องการอยากจะเรียนด้วยความสนใจ  
 3. เจตคติต่อการจัดการเรยีนรู้โดยใช้เกมภาษาไทยส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 อยู่ในระดับมาก ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก เจตคติของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนโดยใช้เกมเป็นวิธีที่น า
เนื้อหาสาระหรือข้อความที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเจตคติของนักเรียนท าให้นักเรียนมีความรู้สึกชอบหรือพอใจ เอา
ใจใส่ กระตือรือร้น มานะ พยายาม ดังที่ นิตยา  สุวรรณศรี (2551) กล่าวว่า เกมเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งซึ่งมี
ความส าคัญต่อการเกิดการเรียนรู้ของเด็กเป็นอย่างมาก เกมจะช่วยให้เด็กเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่เด็กเรียน
และสิ่งที่อยู่รอบตัวเด็ก ท าให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการน าเกมคณิตศาสตร์มาใช้ในการเรียนการสอนต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 

               จากการวิจัยพบว่านักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยวิธีการสอนโดยใช้เกมมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ดีขึ้น แต่ก็ยังมีข้อบกพร่องหรือข้อจ ากัดที่ควรพิจารณาแก้ไข ดังนี้ 
               1.1 เวลาในการเล่นเกมส าหรับนักเรียนบางคน มีความสามารถด้านการอ่านและเขียนภาษาไทยต่ า จึงควร
มีการบูรณาการวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ เพื่อซ่อมเสริมความสามารถด้านภาษา หรือส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการเล่นภาษาไทย ซึ่งเป็นการซ่อมเสริมในช่วงพักกลางวันหรือหลังเลิกเรียน 

                1.2 บรรยากาศในขณะเรียนควรเป็นบรรยากาศที่เป็นกันเอง มีการแสดงความคิดเห็นระหว่างครูกับ
นักเรียน ระหว่างนักเรียนกับนักเรียนอย่างกว้างขวาง และเป็นอิสระโดยนักเรียนต้องไม่รู้สึกว่าจะต้องเลือกและกลัวจะ
ถูกลงโทษแต่หากนักเรียนจะควบคุมตนเองเพราะเคารพกติกาที่ตั้งข้ึนมาเท่านั้น 
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