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บทคดัย่อ 
 
 
 การศึกษาวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาการแยกชนิดของค าและส่งเสริมการท่องค าศพัท์
ของนกัเรียนโดยใชกิ้จกรรมเกมส์เป็นส่ือในการเรียนและแบบฝึกหดัเก่ียวกบัค าศพัทภ์าษาองักฤษ
ต่าง ๆ ท่ีพบเจอในชีวิตประจ าวนั โดยกลุ่มทดลองเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  จ านวน 13 คน
โดยใหน้กัเรียนทดสอบเก่ียวกบัค าศพัทก่์อนเรียน แลว้หลงัจากนั้นใหน้กัเรียนเล่นเกมส์แยกชนิด
ของค าศพัทใ์นภาษาองักฤษและท าแบบฝึกหดัเก่ียวกบัค าศพัทท่ี์ผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึน จ านวน 2 ฉบบั 
จากนั้นจึงท าการทดสอบหลงัเรียน และวิเคราะห์ผลคะแนนโดยใชว้ิธีการหาค่าเฉล่ียและค่าร้อยละ 
 ผลปรากฎว่า การใชกิ้จกรรมเกมส์แยกชนิดของค าศพัทแ์ละท าแบบฝึกหดัเก่ียวกบัค าศพัท์
ภาษาองักฤษ ท าใหน้กัเรียนมีความรู้ และความจ า ในการน าค าศพัทท่ี์ไดเ้รียนมาใชแ้ละท า
แบบฝึกหดัหลงัเรียนไดค้ะแนนเพิ่มข้ึนจากเดิม ดงัจะเห็นไดจ้ากการเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อน
เรียนและหลงัเรียนของนกัเรียนท่ีเพิ่มข้ึนโดยเฉล่ียร้อยละ 29.23  

 
 



     การพัฒนาทกัษะการแยกชนิดของค าและจดจ าค าศัพทภ์าษาอังกฤษ ของ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษา ปีที่ 2 โดยใช้เกม 

ความส าคญัและที่มา 
 ภาษาองักฤษนบัเป็นภาษาหน่ึงที่มีความส าคญัมากในปัจจุบนัน้ี เร่ืองของค าศพัทก์็เป็นปัจจยัหน่ึงที่ท  า
ใหน้กัเรียนสามารถเรียนไดดี้และเขา้ใจในภาษาเช่นกนั ซ่ึงจากการสงัเกตนกัเรียน ปรากฏวา่นกัเรียนจะจ า
ค  าศพัทไ์ดน้อ้ยมาก บางคนจะจ าไม่ไดเ้ลยแมว้า่จะเคยท่องกบัคุณครูผูส้อนวชิาอ่ืนมาแลว้ก็ตาม ท าใหน้กัเรียนไม่
สนใจและไม่อยากจะเรียนในวชิาน้ี ซ่ึงเร่ืองของค าศพัทถื์อเป็นพื้นฐานของการเรียนวชิาภาษาองักฤษ นกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษายงัมีปัญหาในเร่ืองของค าศพัทอ์ยูม่าก สาเหตุหน่ึงเป็นเพราะนกัเรียนขาดความเอาใจในในเร่ือง
การท่องค าศพัทแ์ละการพฒันาของสมองยงัรับไม่สามารถจดจ าค  าศพัทไ์ดเ้ป็นจ านวนมาก 
 ดงันั้นผูว้จิยัจึงไดพ้ยายามศึกษาและส่งเสริมที่จะช่วยใหน้กัเรียนไดจ้ดจ าค  าศพัทแ์ละน าไปใชใ้นการ
เรียนการสอนในวชิาอ่ืน ๆ ไดม้ากขึ้น 
 
ทางเลือกที่คาดว่าจะแก้ปัญหา 
 จากความส าคญัและประโยชน์ของค าศพัทใ์นภาษาองักฤษ ดงัที่ไดก้ล่าวมาแลว้นั้น ผูว้จิยัจึงมีความ
สนใจที่จะหาวิธีการส่งเสริมการรู้จกัชนิดของค าและท่องค าศพัทด์ว้ยตนเองใหม้ากยิง่ขึ้น โดยใชก้ลวธีิในการ
เล่นเกมส์แยกชนิดของค าศพัท ์ และท าแบบฝึกหดัเก่ียวกบัค  าศพัท ์ ซ่ึงวธีิน้ีผูจ้ดัท  าคาดวา่จะสามารถพฒันาการ
แยกชนิดของค าและจดจ าค  าศพัทข์องนกัเรียนใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิได ้ จึงมีความสนใจที่จะน ากิจกรรมดงักล่าวมา
ทดลองใชเ้พือ่ช่วยพฒันาการแยกชนิดของค าและจดจ าค  าศพัทข์องนกัเรียน 
 
จุดมุ่งหมาย 

1. เพือ่พฒันาการแยกชนิดของค าและจดจ าค  าศพัทข์องนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 โดยใชกิ้จกรรมการ
เล่นเกมส์แยกชนิดของค าศพัทแ์ละท าแบบฝึกหดัเก่ียวกบัค  าศพัท ์

2. เพือ่เป็นการฝึกนกัเรียนใหมี้ความรับผดิชอบในการท่องศพัท ์
 
กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 ในการท าวจิยัคร้ังน้ีไดศึ้กษาความคงทนในการแยกชนิดของค าและจ าค  าศพัทภ์าษาองักฤษ เก่ียวกบั
ชนิดของค า (part of speech) ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ทางผูจ้ดัท  าวจิยัไดท้  าแบบฝึกหดัเก่ียวกบัชนิดของ
ค าศพัท ์ โดยใชกิ้จกรรมการเล่นเกมส์เพือ่ช่วยพฒันาการจ าค  าศพัทแ์ละไดท้  าการเปรียบเทียบผลคะแนนก่อน
เรียนและหลงัเรียน คะแนนจากการท าแบบฝึกหดัแต่ละฉบบั เพือ่ศึกษาพฒันาการของนกัเรียนหลงัจากที่ไดมี้



การท าแบบฝึกหดัเก่ียวกบัค  าศพัทภ์าษาองักฤษซ ้ า ๆ กนัหลาย ๆ คร้ังวา่มีความแตกต่างหรือพฒันาไปมากนอ้ย
เพยีงใด 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ไดเ้กมส์และแบบฝึกหดัเก่ียวกบัค  าศพัทใ์นเร่ืองชนิดของค า (part of speech) ที่จะช่วยพฒันาความจ าใน
การจ าค  าศพัทข์องนกัเรียน 

2. ไดแ้นวทางในการฝึกใหน้กัเรียนมีความรับผดิชอบและสนใจในการท่องค าศพัท ์
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการวจิยัน้ี เป็นการสร้างส่ือการเรียนการสอนโดยใชเ้กมส์และแบบฝึกหดัเก่ียวกบัค  าศพัท ์ เพือ่พฒันา
ความคงทนในการแยกชนิดและจ าค  าศพัทเ์ก่ียวกบัชนิดของค า (part of speech)  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 
2 และไดก้ าหนดขอบเขตของการวจิยัดงัน้ี 

1. ประชากร  คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวดับางปลา (เมธีจุลารักษ)์ ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2562 จ านวน   13    คน 

2. เน้ือหาที่ใชใ้นการศึกษา เป็นค าศพัทภ์าษาองักฤษเก่ียวกบัชนิดของค าต่าง ๆ (part of speech) 
จ านวน  47 ค า 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
  22 ธนัวาคม 2546 ถึง  28 กุมภาพนัธ ์ 2563 

วัน เดือน ปี กิจกรรม หมายเหตุ 

22 – 30 ธนัวาคม 2562  ศึกษาสภาพปัญหาและวเิคราะห์หาแนวทางแกปั้ญหา  

5 – 15 มกราคม 2563 

เขียนเคา้โครงงานวจิยัในชั้นเรียน 
ศึกษาหลกัสูตรเก่ียวกบัค  าศพัท ์
วเิคราะห์ผูเ้รียนและวเิคราะห์เน้ือหา 
ออกแบบเคร่ืองมือที่จะใชใ้นงานวจิยั 

 

19 – 23 มกราคม 2563 นกัเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน  

2 – 14 กุมภาพนัธ ์2563 
นกัเรียนท าแบบทดสอบ ฉบบัที่ 1 
นกัเรียนท าแบบทดสอบ ฉบบัที่ 2 

 

23 – 24 กุมภาพนัธ ์2563 นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน  



1 – 10 มีนาคม 2563 
เก็บรวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูล 
สรุปและอภิปรายผล 
จดัท ารูปเล่ม 

 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แบบทดสอบวดัความรู้ดา้นค าศพัท ์(Pre test) 
2. บอร์ดเกมส์ Fun Part of Speech 
3. แบบฝึกหดัเก่ียวกบัค  าศพัท ์( 2 ฉบบั) 
4. แบบทดสอบวดัความรู้ดา้นค าศพัท ์(Post test) 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 
 การด าเนินการวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่พฒันาการแยกชนิดของค าและส่งเสริมการจ าค  าศพัทข์อง
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 โดยใชกิ้จกรรมการเล่นเกมส์แยกค าศพัท ์และท าแบบฝึกหดัเก่ียวกบัค  าศพัท ์ผูว้จิยั
ไดว้างแผนการด าเนินการสร้างเกมส์ แบบทดสอบและแบบฝึกหดั โดยยดึค  าศพัทเ์ก่ียวกบัชนิดของค าใน
ภาษาองักฤษ (part of speech) ซ่ึงมีรายละเอียดเป็นขั้นตอนดงัน้ี 

1. ขั้นวิเคราะห์ 
1.1 วิเคราะห์ผู้เรียน 

ประชากร คือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  โรงเรียน
วดับางปลา (เมธีจุลารักษ)์  รวม 13  คน 

1.2 วิเคราะห์เน้ือหา 
เน้ือหาที่จะใชส้ร้างแบบทดสอบ และแบบฝึกหดั คือเน้ือหาในเร่ืองชนิดของค าใน
ภาษาองักฤษ (part of speech) โดยมีค  าศพัทด์งัน้ี 
Noun  
1. Sompong   2. man  3. car 
4. table   5. Tony                6. Bongkok 
Pronoun  
1 I               2. you  3. we 
4. they                             5. She                   6. He               7. it  



Verb  
1. want    2. see  3. buy 
4. run   5. go  6. like 
7. know    
Adjective  
1. white               2. Bad                3. Cute 
4. big                               5. Small             6.black 
Adverb 
1. hard                       2. also               3. too 
4. trustily                        5. carefully             
Preposition   
1. between                       2. on                3. in 
4. under                           5. at                  6. With 
Conjunction 
 1. and                       2. but               3. As well as 
4. or                                5. Before 
Interjection  
1. ah!                       2. Ai!               3. wow 
4. oh!                              5. Aha! 

 
2. ขั้นออกแบบ 

 
 แบบทดสอบวดัความจ าค  าศพัท ์(Pre test) จ านวน 10 ขอ้   
 แบบฝึกหดัเก่ียวกบัค  าศพัท ์เป็นแบบฝึกหดัที่จะใชใ้นการพฒันาการจ าค  าศพัทข์องนกัเรียน แบ่งเป็น 2 ฉบบั  
 แบบทดสอบวดัความจ าค  าศพัทห์ลงัเรียน (Post test) จ านวน 10 ขอ้ 
 
 
 
 



3. ขั้นด าเนินการ 
 
 ท าการทดลองกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2562  โรงเรียนวดับางปลา (เมธีจุ
ลารักษ)์ จ านวน 13  คน โดยใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบวดัความจ าค  าศพัทก่์อนเรียนและท าการบนัทึกคะแนน 
 ด าเนินการพฒันาการแยกชนิดของค าและการจดจ าค  าศพัทข์องนกัเรียนโดยใชว้ิธีการใชเ้กม การท า
แบบฝึกหดัเก่ียวกบัค  าศพัทท์ี่ผูว้จิยัสร้างขึ้น สปัดาห์ละ 1 ฉบบั พร้อมทั้งลงบนัทึกคะแนน 
 ท าการทดสอบอีกคร้ัง โดยใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบวดัความจ าค  าศพัทข์องนกัเรียนโดยใชแ้บบทดสอบ
วดัความจ าค  าศพัทห์ลงัเรียน 
 

4. ข้ันวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 วเิคราะห์ขอ้มูล 

 วเิคราะห์ผลจากคะแนนที่ไดจ้ากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน แบบฝึกหดั และแบบทดสอบ
หลงัเรียน 

 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
การหาค่าเฉล่ีย (x) 

 
5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวจิยัในชั้นเรียนน้ี   มีวตัถุประสงคเ์พือ่พฒันาการแยกชนิดของค าและส่งเสริมการจ าค  าศพัทข์อง

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 โดยใชกิ้จกรรมการเล่นเกมส์แยกค าศพัท ์ และท าแบบฝึกหดัเก่ียวกบัค  าศพัท ์
โรงเรียนวดับางปลา (เมธีจุลารักษ)์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562 จ านวน 13 คน ไดใ้หน้กัเรียนไดท้  า
แบบทดสอบก่อนเรียนและท าแบบฝึกหดัจ านวน 2 ฉบบั โดยใหน้กัเรียนท าสปัดาห์ละ 1 ฉบบั จากนั้นให้
นกัเรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน โดยสามารถวเิคราะห์ผลไดด้งัน้ี 

- ผลการวเิคราะห์ความกา้วหนา้ทางดา้นการจดจ าค  าศพัทจ์ากคะแนนแบบฝึกหดัทั้ง 2 
ฉบบั 

- ผลการวเิคราะห์ความกา้วหนา้ทางดา้นการจดจ าค  าศพัทจ์ากคะแนนแบบฝึกหดัทั้ง 2 
ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 



- ผลการวเิคราะห์ความกา้วหนา้ทางการดา้นการจดจ าค  าศพัทจ์ากคะแนน
แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลงัเรียน 

- ผลการวเิคราะห์ความกา้วหนา้ทางการดา้นการจดจ าค  าศพัทจ์ากคะแนน
แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลงัเรียนคิดเป็นร้อยละ 

 
 
  



ตารางที ่1 แสดงผลความก้าวหน้าทางด้านการจดจ าค าศัพท์จากคะแนนแบบฝึกหัดทั้ง 2 ฉบับ 
 

เลขที่ ช่ือ-นามสกลุ แบบฝึกหัดที่1 (20) แบบฝึกหัดที่2 (20) 
1 ธงชัย  คงจ ำเริญ 14 16 
2 ผำปำกรณ์  ศรีอ่วมบู่ 14 16 
3 จิรพัฒน์  รุ่งสว่ำง 16 18 
4 ปรเมศร์  หิรัญรัตน์ 16 20 
5 อดิเทพ  ผุดผ่อง 18 20 
6 วุฒิชัย  แซ่เอี๊ยว 16 18 
7 อนุสรำ  ศรีสมชัย 14 16 
8 จุฑำทิพย์  ทับทิมพวง 16 16 
9 จุฑำทิพย์  สุขวิจิตร 16 20 
10 ณัทจรี  วันเทศ 16 18 
11 พรนภำ  นิลชะลิต 18 20 
12 อรพรรณ  ไทรชมภู 18 20 
13 ปำรณีย์  แก้วปู้วัด 18 18 
รวม  210 236 
เฉลี่ย  30 33.71428571 
ร้อยละ  80.76 90.76 

 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นวา่หลงัจากที่นกัเรียนไดท้  าแบบฝึกหดัทั้ง 2 ฉบบัแลว้ นกัเรียนมีผลคะแนน
ต่างกนัไปเม่ือเปรียบเทียบคะแนนของแต่ละคน จะสงัเกตเห็นวา่คร้ังที่ 1 นกัเรียนจะไดค้ะแนนไม่สูงมากนกัซ่ึง
คะแนนที่ต  ่าที่สุดคือ 6 และคะแนนสูงที่สุดคือ 18 คะแนน และเม่ือนกัเรียนท าแบบฝึกหดัที่ 2 คะแนนนกัเรียน
ส่วนใหญ่จะเพิม่ขึ้นจากคร้ังแรกแต่มีนกัเรียนบางคนที่คะแนนจะเท่ากบัคร้ังแรก และบางคนจะมีคะแนนเตม็
หรือคิดเป็นร้อยละ 100 โดยจะมีนกัเรียนหา้คนไดค้ะแนนเตม็ และคะแนนต ่าสุดคือ 16 คะแนน   
 
  



ตารางที ่2 แสดงความก้าวหน้าทางการจดจ าค าศัพท์จากคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

เลขที่ ช่ือ-นามสกลุ pre-test post-test 
1 ธงชยั  คงจ าเริญ 4 6 
2 ผาปากรณ์   ศรีอ่วมบู่ 3 6 
3 จิรพฒัน์   รุ่งสวา่ง 4 6 
4 ปรเมศร์   หิรัญรัตน์ 4 7 
5 อดิเทพ   ผดุผอ่ง 5 8 
6 วฒิุชยั   แซ่เอ๊ียว 4 6 
7 อนุสรา   ศรีสมชยั 3 5 
8 จุฑาทิพย ์  ทบัทิมพวง 2 5 
9 จุฑาทิพย ์  สุขวจิิตร 5 8 

10 ณัทจรี   วนัเทศ 4 7 
11 พรนภา   นิลชะลิต 5 8 
12 อรพรรณ   ไทรชมภู 5 10 
13 ปารณีย ์  แกว้ปู้วดั 4 8 

     
รวม   52 90 
เฉล่ีย   7.428571 12.85714 
ร้อยละ   40 69.23 

 

 จากตารางที่ 2 แสดงใหเ้ห็นวา่ ผลการทดสอบหลงัเรียนของนกัเรียนเม่ือเปรียบเทียบกบัผลการทดสอบ
ก่อนเรียน พบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่สามารถท าคะแนนไดเ้พิม่ขึ้นจากเดิม คือ เฉล่ีย 5.43 และไม่มีนกัเรียนคนใด
เลยที่ท  าคะแนนหลงัเรียนไดน้อ้ยกวา่คะแนนก่อนเรียนและมีนกัเรียนเพยีงหน่ึงคนที่ไดค้ะแนนหลงัเรียนคิดเป็น
ร้อยละ 100 ซ่ึงเม่ือเทียบกบัคะแนนสอบก่อนเรียนได ้5 คะแนน โดยมีความกา้วหนา้อยูท่ี ่50 เปอร์เซ็นต ์ 
 
 
 
 



สรุปผลการศึกษาวิจัย 
 จากการศึกษาและวเิคราะห์คะแนนที่ไดจ้ากผลการทดสอบก่อนเรียน เก่ียวกบัค  าศพัทข์องนกัเรียนชั้น 
ม.2 นั้นแสดงให้เห็นวา่ คะแนนเฉล่ียของแต่ละคนไม่ถึง 5 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 40.00 สาเหตุเน่ืองมาจาก
นกัเรียนไม่มีความคุน้เคยกบัค  าศพัทน้ี์มากนกั หรืออาจจะเคยพบเห็นมาบา้งแต่ยงัเขียนหรือจดจ าไดไ้ม่ดีนกั หรือ
นกัเรียนอาจจะไม่เคยน าไปใชเ้ท่าที่ควร แต่หลงัจากนกัเรียนไดท้  าแบบฝึกหดัทั้งสองคร้ังแลว้ผลปรากฏวา่
คะแนนโดยเฉล่ียของนกัเรียนเพิม่ขึ้น จากร้อยละ 40.00 เป็นร้อยละ 69.23 คิดเป็นความกา้วหนา้คอืร้อยละ 29.23  
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการสร้างเกมส์และแบบฝึกหดัเก่ียวกบัชนิดของค าศพัทเ์พือ่ช่วยพฒันาการแยกชนิดของและความจ า
ในการจ าค  าศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ในคร้ังน้ี สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 

1. พบวา่แบบฝึกหดัที่หลากหลายน้ีสามารถช่วยพฒันาการแยกชนิดของค าและความจ าค  าศพัทข์อง
นกัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี โดยดูไดจ้ากผลการสอบหลงัเรียนของนกัเรียนที่เพิม่สูงขึ้น 

2. จะเห็นวา่การที่นกัเรียนไดมี้โอกาสท าแบบฝึกหดับ่อยคร้ังและมีการน าไปใชจ้ะสามารถช่วยให้
นกัเรียนแยกชนิดของค าและจดจ าค  าศพัทไ์ดดี้ขึ้น  

 
ข้อเสนอแนะ 

1. การสร้างเกมส์และแบบฝึกหดัเก่ียวกบัค  าศพัทน้ี์อาจจะใชรู้ปแบบที่หลากหลายออกไป เช่น อาจจะ
มีรูปภาพ หรือในรูปแบบของการฟัง เพือ่ที่จะท าใหน้กัเรียนไดมี้การพฒันาทกัษะดา้นต่าง ๆ 

2. การท าวจิยัการจะมีการเพิม่ของกลุ่มตวัอยา่งใหม้ากขึ้น 
3. การท าวจิยัการจะมีการเพิม่ของกลุ่มตวัอยา่งใหม้ากขึ้น 

 
 
 


