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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสระในภาษาไทยโดยใช้เกมประกอบการสอน 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

   THE DEVELOPMENT OF LEARNING ACHIEVEMENT IN THAI VOWELS LANGUAGE 
USING THE GAME TEACHING OF STUDENTS GRADE  

สุฑาทิพย์ เวชกิจ  น้ าทิพย์ สืบวงษา  และ วชิระ วิชชุวรนันท์ 
Suthathip Wetchakit     Namtip Suebwongsa   and Wachira Wichuwaranan 

นักศึกษาโปรแกรมการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
                                                               ครพูี่เล้ียง โรงเรียนเทศบาล 2 ( วัดทุ่งสวน )  อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  
                                                                           อาจารย์ที่ปรึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสระใน
ภาษาไทยโดยใช้เกมประกอบการสอนส าหรับ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้เกมประกอบการสอนเรื่องสระในภาษาไทยส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 และ3) เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการใช้เกมประกอบการสอน เรื่องสระใน
ภาษาไทยส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) จ านวน 
18 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 

 เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องสระในภาษาไทยโดยใช้เกมประกอบการสอน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสระในภาษาไทย และแบบวัดเจตคติที่มีต่อการเรียน เรื่องสระใน
ภาษาไทยโดยใช้เกมประกอบการสอน 

ผลจากการด าเนินการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสระในภาษาไทยโดยใช้เกมประกอบการสอนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 สรุปผลได้ดังนี้ 

1. แผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกหัดเรื่องสระในภาษาไทยโดยใช้เกมประกอบการสอนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 81.25/83.61 หมายความว่า นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบฝึกหัด
ระหว่างเรียนคิดเป็นร้อยละ 81.25 และคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนคิดเป็น
ร้อยละ 83.61 แสดงว่า แผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกหัดเรื่องสระในภาษาไทยโดยใช้เกมประกอบการสอนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีผู้วิจัยได้สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์  
80 / 80 ท่ีตั้งไว้ 

2.นกัเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรูเ้รือ่งสระในภาษาไทยโดยใช้เกมประกอบการสอนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. นักเรียนมีเจตคติต่อการใช้เกมประกอบการสอน เรื่องสระในภาษาไทยโดยใช้เกมประกอบการสอนส าหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง  ( x̄ = 4.53 ) หมายความว่า การใช้เกม
ประกอบการสอน เรื่องสระในภาษาไทยสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนได้ดียิ่งขึ้น 

ค าส าคัญ: เกม / ผลสัมฤทธ์ิ / เจตคต ิ

 



 

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

124 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

ABSTRACT 
 The purpose of this research were : 1) To create and find out the effectiveness of the 
lesson plans in Thai vowels language by using game teaching for students grade 1 with efficiency 
according to the standard 80/80 2) To compare learning achievement pretest and posttest score in 
Thai vowels language by using game teaching. 3) To measure students attitudes toward using game 
teaching. The sample were 18 students grade 1 from Tessaban  2  
(wạtthungsuan) school by purposive sampling. The tools used lesson plan Thai vowels language by 
using game teaching , achievement test using games and attitude towards by lesson plan Thai 
vowels language by using game teaching  

The results were as follows :  
1. The lesson plan effectiveness Thai vowels language by using game teaching of students 

grade 1 was 81.25 / 83.61 this means pretest score had an average score at 81.25  percent and  of 
the achievement test was 83.61 percent The lesson plans effectiveness for Thai vowels language 
by using game teaching was higher than criteria at 80/80   

2. The students grade 1 learning achievement posttest score in Thai vowels language by 
Using game teaching was significantly higher than pretest score at level of the .05 

3. The Students’ attitudes toward using game teaching in Thai vowels language was at high 

level ( x̄ = 4.53 ) 

Key words:  Game  / Achievement / Attitudes 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรม อันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และเสริมสร้าง

บุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์ที่
ดีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงานและด าเนินชีวิร่วมกัน ในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุขและเป็น
เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้กระบวนการคิด
วิเคราะห์วิจารณ์และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนั้นยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพ
บุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณีสุนทรียภาพเป็นสมบัติล้าค่ าควรแก่การเรียนรู้อนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทย
ตลอดไป (กระทรวงศึกษาธิการ 2551)  

ขณะเดียวกันสภาพปัญหาการศึกษาในประเทศไทยปัจจุบัน พบว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O -NET) ซึ่งเป็นการทดสอบความรู้ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของผู้เรียนที่ก าลังศึกษาในช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 ซึ่งในระดับประถมศึกษามีการทดสอบในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 มี
ภาพรวมผลสอบ โอเน็ตช้ัน ป.6 ปีการศึกษา 2559 วิชาภาษาไทย ผู้ เข้าสอบ 724,347 คน คะแนนเฉลี่ยทั่วประเทศ 
52.98  จะเห็นได้ว่าถึงแม้จะผ่านครึ่งแต่ก็ยังไม่ถึงว่าเป็นระดับคะแนนที่น่าพึงพอใจ เพราะวิชาภาษาไทยเป็นภาษา
ประจ าชาติและเป็นพ้ืนฐานของการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ซึ่งจะมีผลต่อการใช้ชีวิตประจ าวันและในการเรียนวิชา
อื่นๆ ในโรงเรียนส่วนใหญ่มักจะเกิดปัญหา นักเรียนอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้ โดยเฉพาะนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 ที่พึ่งจะเข้ามาสู่วัยเรียนในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างจริงจังอาจจะมีทักษะการอ่านบ้าง  
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ทักษะการเขียนบ้าง แต่มีไม่มากเท่าที่ควร ดังนั้นปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จึงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการ
เรียนการสอนในวงกว้าง 

ข้าพเจ้าในฐานะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสนใจแก้ปัญหา การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาช้ันปีที่ 1 โดยการใช้เกมประกอบการสอน เพราะเทคนิคการสอนโดยใช้เกมเป็นวิ ธีการวิธีหนึ่งที่
สามารถน าไปใช้ในการสอนได้ดีโดยผู้สอนสร้างสถานการณ์สมมติให้ผู้เรียนเล่นด้วยตนเองภายใต้ข้อตกลงหรือกติกาที่
ก าหนดขึ้น ผู้เรียนจะต้องตัดสินใจท าอย่างใดอย่างหน่ึง ในอันท่ีจะให้มีผลออกมาในการรู้แพ้ชนะซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้
วิเคราะห์ความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและยังช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานใน
การเรียน 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสระในภาษาไทยโดยใช้เกมประกอบการ
สอนส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เกมประกอบการสอนเรื่องสระใน
ภาษาไทยโดยใช้เกมประกอบการสอนส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  

3. เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการใช้เกมประกอบการสอน  เรื่องสระในภาษาไทยโดยใช้เกม
ประกอบการสอนส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

ขอบเขตของวิจัย 

1. เนื้อหา 
    เนื้อหาท่ีใช้คือ สระในภาษาไทย (สระ อา อู อี อุ อ า อะ )  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี1 
2. ประชากร/ กลุ่มเป้าหมาย 
    2.1. ประชากรนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) อ าเภอ

เมือง จังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 จ านวน 3 ห้องเรียน จ านวน
นักเรียน 60 คน  

     2.2.กลุ่มตัวอย่างนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) 
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 จ านวน 1 ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 18 คน เลือกแบบเจาะจง 
          3. ตัวแปร 
               1. ตัวแปรต้น 
       1.1. การสอนโดยเทคนิคการเรียนรู้โดยใช้เกมประกอบการสอน 
               2. ตัวแปรตาม 
        2.1. ประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเรื่องสระในภาษาไทยของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 
       2.2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องสระในภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
       2.3 เจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อเทคนิคการเรียนรู้โดยใช้เกมประกอบการสอน 
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4. ระยะเวลา 
 ใช้เวลาในการจัดการเรียนการสอน ทั้งหมด 2 สัปดาห์ แผนการการเรียนการสอนจ านวน 6 แผน แผนละ1 
ช่ัวโมงจ านวน 4 วัน และแผนละ 2 ช่ัวโมงจ านวน 2 วัน ระหว่างวันท่ี 26 พฤศจิกายน ถึง วันท่ี 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

สมมติฐาน 
1.ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสระในภาษาไทยโดยใช้เกมประกอบการสอนส าหรับนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยโดยใช้เกมประกอบการสอนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
3. เจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อการใช้เกมประกอบการสอนคือ มากที่สุด  

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. เทคนิคการเรียนรู้โดยใช้เกม หมายถึง วิธีการวิธีหนึ่งที่สามารถน าไปใช้ในการสอนได้ดีโดยผู้สอนสร้าง

สถานการณ์สมมติให้ผู้เรียนเล่นด้วยตนเองภายใต้ข้อตกลงหรือกติกาที่ก าหนดขึ้น ผู้เรียนจะต้องตัดสินใจท าอย่างใด
อย่างหนึ่ง ในอันท่ีจะให้มีผลออกมาในการรู้แพ้ชนะซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมต่างๆ
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและยังช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียน 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึงความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถของนักเรียนซึ่งวัดได้จากการท า
แบบทดสอบเรื่อง สระในภาษาไทย ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นจ านวน 20 ข้อ 

3. ความพึงพอใจ / เจตคติ หมายถึง ความรู้สึกท่ีมีต่อการเรียนโดยเทคนิคการเรียนรู้โดยใช้เกม ซึ่งวัดได้จาก
แบบสอบถามผู้วิจัยสร้างขึ้น 

4. ประสิทธิภาพ หมายถึง ค่าการหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้โดยใช้เกม        
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามเกณฑ์80/80 
- 80 ตัวแรก หมายถึง ค่าคะแนนท่ีวัดได้จากการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนโดยคิดเป็นร้อยละ 
- 80 ตัวที่สอง หมายถึง ค่าคะแนนที่วัดได้จากการท าแบบฝึกหัดหลังเรียนโดยคิดเป็นร้อยละ 

กรอบแนวคิด   

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรต้น 

 

การสอนโดยเทคนิคการเรียนรู ้

โดยใช้เกมประกอบการสอน 

ตัวแปรตาม 

 

  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องสระในภาษาไทย 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

 

เจตคติของนักเรียนท่ีมีต่อเทคนิคการเรียนรู้โดยใช้ 
เกมประกอบการสอน 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการทดลอง คือ 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสระในภาษาไทยที่ใช้เกมประกอบการสอนส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
จ านวน 6 แผน เวลา 8 ช่ัวโมง 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สระอา     (เวลา 2 ช่ัวโมง) 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง สระอู      (เวลา 1 ช่ัวโมง) 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง สระอี     (เวลา 1 ช่ัวโมง) 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สระอุ     (เวลา 1 ช่ัวโมง) 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง สระอ า     (เวลา 1 ช่ัวโมง) 
  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง สระอะ     (เวลา 2 ช่ัวโมง) 

ขั้นตอนการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาสภาพปญัหาการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้กลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาไทย โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) 

ศึกษาหลักสตูร ค้นคว้าข้อมลู คู่มอืการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 

ศึกษาการจัดท าแผนการจดัการเรยีนรู้ เรื่องสระในภาษาไทย โดยใช้เกมประกอบการสอน กลุ่มสาระภาษาไทย ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 จากเอกสารตา่งๆ 

 

ด าเนินการท าแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสระในภาษาไทย โดยใช้เกมประกอบการสอน ช้ันประถมศกึษาปีท่ี 1 

 

สร้างแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสระในภาษาไทย 

น าแผนการจดัการเรียนรู้พร้อมแบบประเมินที่สร้างขึ้น เสนอต่อผูเ้ชี่ยวชาญ 3 ท่าน  
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ 

น าผลการประเมินจากผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงและแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญประเมินตามเกณฑ์ของลิเคริท์ (Likert) 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องสระในภาษาไทยที่ใช้เกมประกอบการสอนส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 20 ข้อ 

ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบ 

 

 

 

 

   
 

   
   

   
 

   

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

ศึกษาหลักสตูร คู่มือการวัดและประเมินผล ตามหลักสตูรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 

ก าหนดเนื้อหาและก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ใหส้อดคล้องกับเนือ้หาสาระ 

สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 30 ข้อ 

น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนที่สร้างขึ้นใหผู้้เชี่ยวชาญตรวจความถูกต้องของภาษาและความสอดคล้องของ
จุดประสงค์กับข้อสอบท่ีสร้างขึ้นเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาของข้อสอบ 

สร้างแบบประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค ์(IOC)  

น าผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาหาคา่ดัชนีความสอดคล้องโดยใช้ สูตร IOC 

ข้อสอบแต่ละข้อมีค่า IOC เท่ากับ 0.33 - 1.00 

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

ข้อสอบแต่ละข้อมีค่าความยากง่าย (p)  เท่ากับ 0.20 – 0.83 และค่าอ านาจจ าแนก (r) เท่ากับ 0.18 – 0.72 

น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนที่ผ่านการประเมินและได้แก้ไขปรับปรุงเป็นบางข้อมาคดัเลือกเพื่อจัดท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 20 ข้อ 
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2. แบบสอบถามวัดเจตคติต่อวิชาภาษาไทย เรื่องสระในภาษาไทยที่ใช้เกมประกอบการสอน ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 10 ข้อ 

ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามวัดเจตคติ 

 

 

   

 

 
 

   
 
   

   

 

 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ 

1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) 

   p = 
n

f
x ๑๐๐ 

  เมื่อ     P แทน ร้อยละ 
    f แทน ความถี่ด้องการแปลงไห้เป็นร้อยละ  
    n แทน จ านวนความถี่ท้ังหมด 

     1.2 ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากการทดสอบมีสูตรดังนี้ 

   x  =  
N

x
 

   เมื่อ   X       แทน ค่าเฉลี่ย 

    x    แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุ่ม 

วิเคราะห์ ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับเจตคติ การวดัและการประเมิน 

สร้างแบบสอบถามวัดเจตคติ จ านวน 10 ข้อ 

 

น าแบบสอบถามวัดเจตคติที่สร้างขึ้นให้ผู้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบ 

ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ภาษาที่ใช้ และการประเมินทีถู่กต้อง และน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของเครื่องมือ IOC โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณา ซึ่งค่า IOC เท่ากบั 1.00 ทุกข้อ 

น าผลการประเมินจากผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงและแกไ้ขตามค าแนะน า 

เกณฑ์การแปลผล 

ระดับ   ช่วงคะแนน 

ระดับมากที่สุด  4.50 - 5.00 

ระดับมาก  3.50 - 4.49 

ระดับปานกลาง  2.50 - 3.49 

ระดับน้อย  1.50 - 2.49 

ระดับน้อยท่ีสุด  1.00 - 1.49 
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     N       แทน จ านวนคะแนนในกลุ่ม 

1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) มีสูตรดังนี้ 

  

เมื่อ      S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                     x    แทน คะแนนแต่ละตัว 
                     n    แทน จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
            แทน ผลรวม 

2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือ 
2.1 ค่าความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ โดยวิธีสูตรดัชนีค่าความสอดคล้อง IOC  

    N

R
IOC




 
  เมื่อ      IOC   แทน   ดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับเนื้อหาหรือระหว่างข้อสอบ
กับจุดประสงค์ 

   R
 แทน   ผลรวมระหว่างคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 

   N       แทน    จ านวนผู้เช่ียวชาญทั้งหมด 
 
 2.2 ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน โดยใช้สตูร (บุญชม ศรีสะอาด. 
2545: 81) 

   
f

RR
r lu      

    
     เมื่อ r    แทน   ระดับความยากง่าย 

    uR   แทน   จ านวนคนในกลุ่มสูงที่ตอบถูกที่ท าข้อสอบถูก 

    lR      แทน   จ านวนคนในกลุ่มต่ าที่ตอบถูกที่ท าข้อสอบถูก 
    f   แทน   จ านวนคนในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต่ าซึ่งเท่ากัน 

 2.3 การหาคา่ความยากง่าย (P) ของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนโดยใช้สูตร (บุญชม ศรีสะอาด. 
2545: 84)          

   
f

RR
P lu

2


    

                     เมื่อ         P     แทน     ระดับความยากง่าย 

    uR   แทน    จ านวนคนในกลุ่มสูงที่ตอบถูกที่ท าข้อสอบถูก 
    lR      แทน     จ านวนคนในกลุ่มต่ าที่ตอบถูกที่ท าข้อสอบถูก 
     f   แทน    จ านวนคนในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต่ าซึ่งเท่ากัน 
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    2.4 หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สูตร K. R. 20 
(บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 85) ดังนี ้
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      เมื่อ   n   คือ จ านวนข้อ 
     p   คือ สัดส่วนของคนท าถูกในแต่ละข้อ 
     q    คือ สัดส่วนของคนท าผดิในแต่ละข้อ = p1  

     2

tS   คือ ความแปรปรวนของคะแนนท้ังฉบับ 
 
  2.5 หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Coefficient) โดยใช้สูตร (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540: 125 – 126) 
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   เมื่อ       แทน  สัมประสิทธ์ิความเชื่อมั่น 
          n     แทน  จ านวนข้อ 
                            2

iS   แทน  คะแนนความแปรปรวนของแต่ละข้อ 
                       2

tS   แทน  คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบับ 
 
3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
  3.1 การหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สูตร E1/ E2 ดังนี้ (เผชิญ กิจระการ. 

2542: 13 - 14) 

    100
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      1 X
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   เมื่อ  
1E     แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการเรยีนการสอน 

      X  แทน  คะแนนรวมของนักเรียนจากการท ากิจกรรม 
     A   แทน  คะแนนเต็มของกิจกรรมรวมกัน 
     N   แทน  จ านวนผู้เรียน 
 

    100
N / F

      2 


B
E  

   เมื่อ  
2E   แทน  ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 

     F  แทน  คะแนนรวมของนักเรียนจากการท าแบบวัด  
               ผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน 
     B   แทน  คะแนนเต็มของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน 
     N   แทน  จ านวนผู้เรียน 
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 3.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียน โดยใช้สูตรค านวณหาค่า t-test 
แบบ Dependent (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 109) 
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   เมื่อ  t  แทน  ค่าสถิติที่จะใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤตเพื่อทราบนัยส าคัญ 
     D  แทน  ค่าผลต่างระหว่างคู่คะแนน 
     n  แทน  จ านวนกลุ่มตัวอย่างหรือจ านวนคู่คะแนน 

      แทน  ผลรวม 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรยีนรู้ เรื่องสระในภาษาไทยโดยใช้เกม
ประกอบการสอนส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 18 คน  (E1/E2) 

 
จากตารางที่ 1 พบว่าคะแนนเฉลี่ยจากแบบฝึกหัดระหว่างเรียน (E1) เท่ากับ 81.25 และคะแนน ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจากการทดสอบหลังเรียน (E2) เท่ากับ 83.61 ดังนั้นแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสระในภาษาไทยโดยใช้เกม
ประกอบการสอนส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  E1/E2 มีประสิทธิภาพ 81.25  

ตารางที่ 2 ตารางแสดงวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ 
เรื่องสระในภาษาไทยโดยใช้เกมประกอบการสอนส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่าง 
คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

 
 
 
 
 

  คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 
 

รวม 
x ̄ 13.17 16.72 

S.D. 3.59 3.18 
t 4.76* 

 
 

 
 

คะแนนระหวา่งเรียน/คะแนนเต็ม คะแนนหลังเรียน 
20 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 6/10 

 
รวม 

คะแนนเฉลีย่ 8.93 8.83 9.67 9.73 9.15 9.20 16.72 
ร้อยละ 89.33 88.33 96.67 97.33 91.47 92.00 83.61 
E1/E2 81.25 83.61 
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** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 2 พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสระในภาษาไทยโดยใช้เกมประกอบการสอนส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 เท่ากับ 
13.17คะแนน และ 16.72 คะแนน ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียนพบว่าคะแนน
สอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ตารางที่ 3 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการใช้เกมประกอบการสอน เรื่องสระในภาษาไทย
โดยใช้เกมประกอบการสอนส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 

ข้อ รายการ x ̄ S.D แปลผล 

1 การเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง สระในภาษาไทย โดยใช้เกมประกอบการสอนมี
ความน่าสนใจ 

4.94 
 

0.24 
 

มากที่สุด 
 

2 การเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง สระในภาษาไทย โดยใช้เกมประกอบการสอน
ช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น 

4.67 
 

0.49 
 

มากที่สุด 

3 การเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง สระในภาษาไทย โดยใช้เกมประกอบการสอน
ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว 

4.72 
 

0.46 
 

มากที่สุด 

4 การเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง สระในภาษาไทย โดยใช้เกมประกอบการสอน
ท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้มากกว่าการเรียนแบบธรรมดา 

4.44 
 

0.51 
 

มาก 

5 การเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง สระในภาษาไทย โดยใช้เกมประกอบการสอน
ท าให้เด็กมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 

4.50 
 

0.51 
 

มากที่สุด 

6 การเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง สระในภาษาไทย โดยใช้เกมประกอบการสอน
ท าให้เกิดความรู้ได้อย่างกว้างขวาง 

4.22 
 

0.55 
 

มาก 

7 การเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง สระในภาษาไทย โดยใช้เกมประกอบการสอน
ท าให้เด็กน าไปใช้ในการใช้ชีวิตประจ าวันได้ 

4.33 
 

0.49 
 

มาก 

8 การเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง สระในภาษาไทย โดยใช้เกมประกอบการสอน
ท าให้เด็กเกิดความคิดที่สร้างสรรค์ 

4.44 
 

0.51 
 

มาก 

9 การเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง สระในภาษาไทย โดยใช้เกมประกอบการสอน
เป็นสื่อท่ีท าให้เด็กเข้าใจและเข้าถึงเนื้อหาในเรื่องนั้นได้ง่ายขึ้น 

4.50 
 

0.51 
 

มากที่สุด 

10 การเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง สระในภาษาไทย โดยใช้เกมประกอบการสอน
สามารถเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนกับการวิชาอื่นได้ 

4.50 
 

0.51 
 

มากที่สุด 

รวม 4.53 0.29 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 3 พบว่านักเรียนมีเจตคติต่อการใช้เกมประกอบการสอน เรื่องสระในภาษาไทยโดยใช้เกม
ประกอบการสอนส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยค้นคว้าพัฒนาขึ้นมีระดับเจตคติโดยรวมอยู่ในระดับ

มากที่สุด ( x̄ = 4.53 ) เมื่อพิจารณาเรียงล าดับเป็นรายข้อตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับ ได้ดังนี้ การเรียนวิชา

ภาษาไทย เรื่อง สระในภาษาไทย โดยใช้เกมประกอบการสอนมีความน่าสนใจ ( x̄ = 4.94) การเรียนวิชาภาษาไทย 

เรื่อง สระในภาษาไทย โดยใช้เกมประกอบการสอนช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ( x̄ = 4.72) 



 

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

134 

 

 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  

ครุศาสตร์ศึกษาคร้ังท่ี2 (Proceedings) 

และการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง สระในภาษาไทย โดยใช้เกมประกอบการสอนช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจใน

บทเรียนมากขึ้น ( x̄ = 4.67) ตามล าดับ 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลจากการด าเนินการพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องสระในภาษาไทยโดยใช้เกมประกอบการสอนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 สรปุผลได้ดังนี ้

1. แผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกหัดเรื่องสระในภาษาไทยโดยใช้เกมประกอบการสอนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 81.25/83.61 หมายความว่า นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบฝึกหัด
ระหว่างเรียนคิดเป็นร้อยละ 81.25 และคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนคิดเป็น
ร้อยละ 83.61 แสดงว่า แผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกหัดเรื่องสระในภาษาไทยโดยใช้เกมประกอบการสอนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีผู้วิจัยได้สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์  
80 / 80 ท่ีตั้งไว้ 

2.นักเรียนท่ีเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรูเ้รือ่งสระในภาษาไทยโดยใช้เกมประกอบการสอนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. นักเรียนมีเจตคติต่อการใช้เกมประกอบการสอน เรื่องสระในภาษาไทยโดยใช้เกมประกอบการสอนส าหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.53 ) หมายความว่า การใช้เกมประกอบการสอน 
เรื่องสระในภาษาไทยสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนได้ดียิ่งขึ้น 

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสระในภาษาไทยโดยใช้เกมประกอบ การสอนของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ผู้วิจัยน ามาอภิปรายเป็น 3 ตอนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกหัดเรื่องสระในภาษาไทยโดยใช้เกมประกอบการสอนของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 81.25/83.61 ทั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 6 แผ่น ซึ่งแต่ละ
แผนการจัดการเรียนรู้จะมีค าในบัญชีค าพื้นฐานดังนี้ แผนการจัดการ ค าที่ประสมด้วยสระอา  ค าที่ประสมด้วยสระอู  
ค าที่ประสมด้วยสระอี  ค าท่ีประสมด้วยสระอุ ค าที่ประสมด้วยสระอ า   ค าที่ประสมด้วยสระอะ  แต่ละแผนการจัดการ
เรียนรู้จะมี 1 เกม ใช้เวลาแผนการเรียนรู้ละ 1 ช่ัวโมง รวมเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมทั้งหมด 6 ช่ัวโมง ซึ่งแผนการ
จัดการเรียนรู้ผ่านการหาคุณภาพเครื่องมือด้านความเหมาะสมของเนื้อหากับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ความเหมาะสม
ของการจัดการเรียนรู้ระยะเวลาที่ใช้สอนและปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญและได้ผ่านการทดลองใช้ 
เพื่อให้ได้เครื่องมือที่มีคุณภาพก่อนนั้นไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจึงท าให้แผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ
สามารถน าไปใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับจิตรลดา ภูถาวร (2554 : 
บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเพื่อพัฒนาการอ่านค าพ้ืนฐานช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียน
แม่หลวงอุปถัมภ์คีรี ส านักงานเขตการประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ผลการวิจัยพบว่าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม
เพื่อพัฒนาการอ่านค าพื้นฐานช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.61 / 84.38 และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 2. นักเรียนท่ีเรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องสระในภาษาไทยโดยใช้เกมประกอบการสอนของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนเรียน เท่ากับ 13.17 และคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 16.72  ทั้งนี้
แสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้เรื่องสระในภาษาไทยโดยใช้เกมประกอบการสอนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
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ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมานั้นสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนได้ดี ท าให้ผู้เรียนมีความสามารถทางการอ่านค าที่
ประสมด้วยสระอา ค าที่ประสมด้วยสระอู  ค าที่ประสมด้วยสระอี  ค าท่ีประสมด้วยสระอุ ค าที่ประสมด้วยสระอ า   ค า
ที่ประสมด้วยสระอะ  ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนสูงขึ้นเพราะว่าเกมช่วยให้
กิจกรรมการเรียนการสอนสนุกสนาน นักเรียนกล้าแสดงออก มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี กระตุ้นให้นักเรียนมีความ
สนใจที่จะเรียน นักเรียนไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน และเกมช่วยให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนสระในภาษาไทยท าให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้และใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งทิศนา แขมมณี ( 2560 : 81 – 85 ) ได้กล่าวไว้ว่าการ
สอนโดยใช้เกมว่าเป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องต่าง ๆ อย่างสนุกสนานและท้าทายความสามารถ โดยผู้เรียน
เป็นผู้เล่นเอง ท าให้ได้รับประสบการณ์ตรง  เป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมสูงและสอดคล้องกับ ยุพิน 
จันทร์ศรี  ( 2546: บทคัดย่อ )  ได้ศึกษาผลการใช้เกมประกอบการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีต่อความสามารถใน
การเรียนรู้ค าศัพท์และความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2545 โรงเรียนบ้านโคก
สูงและโรงเรียนบ้านหนองขุ่นจังหวัดชัยนาทผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการ เรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้เกมประกอบหลังการเรียนสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนตามปกติอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 นักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้เกมประกอบและนักเรียนที่ได้รับการสอนตามปกติมีความคงทนความรู้
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 05 

3. นักเรียนมีเจตคติต่อการใช้เกมประกอบการสอน เรื่องสระในภาษาไทยโดยใช้เกมประกอบการสอนส าหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง อยู่ในระดับ 4.53 หมายความว่า การใช้เกม

ประกอบการสอน เรื่องสระในภาษาไทยสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้  ซึ่งเป็นไปตาม

สมมุติฐานที่ตั้งไว้ ด้วยเหตุผลว่าการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่เรียนด้วยการใช้เกมประกอบการสอน 

เรื่องสระในภาษาไทยโดยใช้เกมประกอบการสอนส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นถูกต้องตาม

หลักวิชาและเนื้อหาเป็นปัจจุบัน เนื้อหาความยากง่ายเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน มีความสนกุสนาน กระตุ้นการเรียนได้

เป็นอย่างดี ซึ่งจุฑารัตน์ เอื้ออ านวย (2549 : 58) กล่าวว่าเจตคติ หมายถึงว่า เป็นแนวโน้มที่บุคคลจะตอบสนองในทาง

ที่พอใจหรือไม่พอใจต่อสถานการณ์ต่าง ๆ สอดคล้องกับงานวิจัยออร์คัทท์(Or cutting, 1972 อ้างถึงใน ณัฏฐิรา ทัศน์

แก้ว 2550 ) ทดลองใช้เกมประกอบการเรียนการสอนว่าจะสง่ผลต่อความสามารถในการเรียนรูวุ้ฒิภาวะและพฤติกรรม

ของเด็กอย่างไรกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับอนุบาลโดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 สอนโดยให้

นักเรียนเลือกเกมเอง กลุ่มที่ 2 สอนโดยครูเป็นผู้เลือกเกมให้ กลุ่มที่ 3 สอนตามปกติเครื่องมือที่ใช้ในการสอนคือชุด

การสอนสร้างด้วยคอทคิน (Cotton) และแบบทดสอบอีก 3 ชุด ผลปรากฏการทดลองปรากฏว่า 1 กลุ่มที่เด็กเลือกเกม

เองความสามารถในการใช้ภาษาดีกว่ากลุ่มที่คุณเลือกเกมให้ 2 กลุ่มที่ใช้เกมประกอบการสอนทั้งสองกลุ่มมีความ

เชื่อมั่นในตนเองสูงกลุ่มที่สอนตามปกติ 3 กลุ่มที่ใช้เกมประกอบการสอนมีคะแนนแตกต่างกับกลุ่มที่ไม่ใช้เกมประกอบ

ในทุกแบบทดสอบผลการทดลองครั้งนี้สรุปได้ว่าเกม มีอิทธิพลต่อความสามารถด้านภาษาวุฒิภาวะและพฤติกรรมของ

เด็กอนุบาล 
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ข้อเสนอแนะ 

 1. ครูสามารถน าแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสระในภาษาไทย โดยใช้เกมประกอบการสอนส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ไปใช้ในการพัฒนาเรียนการสอนวิชาภาษาไทยได้ 

2. แผนการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกหัดเรื่องสระในภาษาไทยโดยใช้เกมประกอบการสอน สามารถน าไปใช้
ในการซ่อมเสริมส าหรับนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนช้า หรือนักเรียนที่มีปัญหาด้านการสะกดค าได้ 

3. สถานศึกษาสามารถน าผลที่เป็นข้อค้นพบไปวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในการพัฒนา
ผู้เรียนต่อไป 

4. ควรพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสระในภาษาไทยโดยใช้เกมประกอบการสอนส าหรับนักเรียน ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ในเนื้อหาอ่ืนและในระดับชั้นอื่นๆ ให้ครบทุกระดับชั้น 
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