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การศึกษาทกัษะการพูดภาษาองักฤษตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสาร โดยใช้เกม ส าหรับนักเรียน
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A Study of English Speaking Skill of Grade 8 Students Through Communicative Approach by 
Using Games Thungyairattanasuksa School 
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บทคดัย่อไทย 
การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงทดลอง (One-shot Case Study) มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาทักษะการพูด

ภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีไดรั้บการสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารโดยใชเ้กม 2) เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารโดยใชเ้กม กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 
ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/1 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 25 ภาค
เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 27 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลองไดแ้ก่ แผนการจดัการเรียนรู้ตามแนวการสอน
ภาษาเพื่อการส่ือสารโดยใชเ้กม จ านวน 6 แผน เวลา 12 ชัว่โมง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล ไดแ้ก่ 1) แบบวดัทกัษะ
การพดู และ 2) แบบประเมินความพึงพอใจ ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 

1. นกัเรียนมีคะแนนทกัษะภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารโดยใชเ้กม ผ่านเกณฑท่ี์ก าหนดร้อยละ 70 ซ่ึงคิดเป็น
ร้อยละ 73.19 และจ านวนนกัเรียนท่ีผา่นคิดเป็นร้อยละ 81.48 สูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด 

2. ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อแนวการสอนภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารโดยใชเ้กม โดยรวมอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด (  = 4.74, S.D. = 0.42)       

ABSTRACT 
 This research is One-shot Case Study aiming 1) to study Mathayomsuksa 2 students’ speaking skill 

provided by Communicative Approach using games.  2)  To study the student’ s satisfaction towards Communicative 
Approach using games. Sample group used in this study was 27 Mathayomsuksa 2/1 students, Thungyai Rattana Suksa 
School, Affiliated to the Office of Secondary Educational Service Area Region 25, Semester 1, Academic year 2018 . 
Research instruments used in this experiment were 6 Communicative Approach Lesson Plans, for 12 hours. Moreover, 
Instruments used in data collection were 1) Speaking Test and 2) Questionnaire. The findings were found that: 1) The 
students gained the scores of  Communicative Approach using games passing defined criteria of 70 percent, accounted 
for 73.19.  A number of the students who passed the criteria were 81.48 percent, which was higher than the defined 
criteria. 2) The students’ satisfaction towards Communicative Approach using Games, on the whole, was at the highest 
level (  = 4.74, S.D. = 0.42). 
 
ค าส าคญั: การสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร การสอนโดยใชเ้กม 
Keywords: Teaching through communicative approach, Teaching English by using game 
*นักศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
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บทน า 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นส่ิงส าคญัอย่างยิ่งท่ีผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งเรียนรู้ เพราะสังคมโลกปัจจุบนัเป็น

สังคมขอ้มูลข่าวสาร ความเจริญกา้วหนา้ ความเคล่ือนไหว และการเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ และวฒันธรรมมี
ผลกระทบทัว่ถึงอย่างรวดเร็ว บุคคลในสังคมตอ้งติดต่อ พบปะ เพ่ือด าเนินกิจกรรมทางสังคมหรือเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน 
ภาษาต่างประเทศจึงกลายเป็นเคร่ืองมืออนัส าคญัยิ่ง (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) หลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  แบ่งสาระการเรียนรู้ออกเป็น 4 สาระ  คือ 
ภาษาเพ่ือการส่ือสาร ภาษาและวฒันธรรม ภาษากบัความสมัพนัธ์กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  และภาษากบัความสมัพนัธ์
กบัชุมชนและโลก โดยมีความมุ่งหวงัใหผู้เ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาต่างประเทศ  ซ่ึงรวมถึงวชิาภาษาองักฤษ สามารถใช้
ภาษาองักฤษส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ  เพ่ือการแสวงหาความรู้ ใชใ้นการประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อในระดบัท่ี
สูงข้ึน รวมทั้งมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองราวและวฒันธรรมอนัหลากหลายของประชาคมโลก  และสามารถน าความคิด
และวฒันธรรมไทยถ่ายทอดไปยงัสงัคมโลกไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

ทกัษะการพูดในการเรียนการสอนภาษาองักฤษนับว่าเป็นทกัษะท่ีส าคญัและจ าเป็นเพราะผูท่ี้พูดได้ย่อม
สามารถฟังผูอ่ื้นพูดไดเ้ขา้ใจ (ยุทธพงษ์, 2550) และยงัเป็นทักษะท่ีผูเ้รียนทุกคนมุ่งหวงัท่ีจะให้ประสบความส าเร็จแต่
ความเป็นจริงการพูดภาษาอังกฤษของคนไทยยงัประสบปัญหา  (นงสมร, 2554) นั่นคือผูเ้รียนยงัไม่สามารถน า
ภาษาองักฤษไปใชใ้นสถานการณ์จริงไดเ้ท่าท่ีควร (ประนอม, 2539) แมปั้จจุบนัการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษใน
ประเทศไทยเปล่ียนไปจากท่ีเคยใหผู้เ้รียนเรียนรู้ดว้ยการท่องจ ากฎไวยากรณ์ต่างๆ  มาสู่การกระตุน้ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วม
และมีความสนุกสนาน มีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนและผูส้อนมากข้ึน โดยการน าวธีิการสอนภาษาเพ่ือการส่ือสารมาใช้
หรือท่ีเรียกวา่ Communicative Approach อยา่งไรก็ตามทกัษะการพดูยงัเป็นทกัษะท่ียากต่อการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนภาษาองักฤษ (ฤทยัพณัณ์, 2553) 

การจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัพ้ืนฐานความสนใจและธรรมชาติของเด็ก สามารถช่วยกระตุน้และ
พฒันาทกัษะการพูดของเด็กได ้(Cameron, 2001;  Pinter, 2006) โดยเฉพาะเด็กนกัเรียนวยัประถมศึกษาจนถึงนกัเรียน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ซ่ึงเป็นวยัท่ีชอบการเคล่ือนไหว  การแข่งขนั ไม่ชอบนัง่อยูก่บัท่ีเพ่ือฟังส่ิงท่ีครูพดูหรืออธิบาย
นานๆ ดงันั้นครูจึงจ าเป็นตอ้งเลือกวิธีการหรือรูปแบบการสอนท่ีใชเ้กมประกอบเพ่ือช่วยให้นกัเรียนมีความเช่ือมัน่ใน
ตนเองฝึกใหน้กัเรียนรู้จกัคิดและตดัสินใจดว้ยตนเอง  ไม่ใช่ใหค้รูเป็นผูก้  ากบับทบาท  และการใชเ้กมประกอบการสอน
จะช่วยใหบ้รรยากาศในการเรียนรู้เป็นไปดว้ยความน่าสนใจ เร้าใจสนุกสนาน อีกทั้งยงัช่วยใหน้กัเรียนเกิดทศันคติท่ีดีตอ่
วชิาท่ีเรียนอีกดว้ย (จริยาพร,รุ่งทิพย ์, 2551) 

ในปีการศึกษา 2560 พบวา่นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษามีทกัษะดา้นการพดูอยู่
ในระดบัท่ีตอ้งปรับปรุง (ผลสัมฤทธ์ิโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา, 2560) เท่ากบั ร้อยละ 41.50 ทั้งน้ีมีสาเหตุจากการท่ี
นกัเรียนมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อการเรียนภาษาองักฤษ  เน่ืองจากนกัเรียนเห็นวา่เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ียาก ไม่สามารถ
ส่ือสารได ้ครูผูส้อนเนน้การสอนไวยากรณ์  ท าให้นกัเรียนรู้สึกเครียดเวลาเรียน รวมถึงไม่เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดมี้
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งนกัเรียนดว้ยกนัเองและระหวา่งครูผูส้อนในระหวา่งเรียน  จากสภาพปัญหาท่ีพบจะเห็นไดว้า่วิธีการ
ท่ีจะส่งเสริมการเรียนภาษาองักฤษโดยเฉพาะอยา่งยิง่ทกัษะการพดูภาษาองักฤษใหไ้ดผ้ลนั้นตอ้งเร่ิมท่ีการสร้างทศันะคติ
ท่ีดีต่อการเรียนภาษาองักฤษ นั่นคือ การเร่ิมจากส่ิงท่ีเด็กชอบ จากการท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาเก่ียวกบัการใชเ้กมเพ่ือพฒันา
ทกัษะการพูดพบว่าการใชเ้กมในการพฒันาทักษะการพูด สามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนของผูเ้รียน กระตุน้ให้
ผูเ้รียนอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมจากการแข่งขนั  มีความสนุกสนานและผ่อนคลายลดความตึงเครียดในชัว่โมงเรียน  
กล้าพูดกล้าแสดงออก  ผู ้เ รียนมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษ  ท าให้ทักษะการพูดของผู ้เ รียนพัฒนาสูงข้ึนและมี
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ประสิทธิภาพ ดังนั้ นผูว้ิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะใช้เกมในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี  2 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

 วตัถุประสงคข์องงานวจิยัมีดงัน้ี 
 1. เพ่ือศึกษาทกัษะการพูดภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีไดรั้บการสอนภาษาองักฤษตาม

แนวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารโดยใชเ้กม 
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการสอนภาษาองักฤษตามแนวการสอน

ภาษาเพื่อการส่ือสารโดยใชเ้กม 
 
วธีิการวจิยั 

1. กลุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มตวัอยา่งในการด าเนินการวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/1 ท่ีก าลงัเรียนในภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2561โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา จ านวน 27 คนโดยกลุ่มตวัอยา่งไดม้าจาก การเลือกแบบเจาะจง เน่ืองจาก
เป็นกลุ่มท่ีมีผลการเรียนรายวชิาภาษาองักฤษในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 อยูใ่นเกณฑท่ี์ต ่า 

2.  เคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
2.1 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในทดลอง 
น าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหาวิชาภาษาองักฤษ  ดา้นการจดัท าแผน 

การจดัการเรียนรู้  ดา้นหลกัสูตรและการสอนและดา้นการวดัและประเมินผลการศึกษา   เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งดา้น
เน้ือหา ดา้นการใชภ้าษา เวลา รูปแบบการจดัการเรียนรู้ ดา้นการวดัผลและประเมินผล  หาค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา  
พร้อมทั้งใหข้อ้เสนอแนะ  ผลการประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ในทุกขอ้มีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 และมีค่า
ดชันีความสอดคลอ้งทั้งฉบบัเท่ากบั 1.00 

2.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1) แบบวดัทักษะการพูดภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร เป็นแบบสอบปากเปล่า จ านวน 20 ขอ้ 20 

สถานการณ์โดยผูว้ิจยัเป็นผูท้ดสอบพูดคู่กบันกัเรียนใชส้อบนอกเวลาเรียน  ให้นักเรียนตอบค าถามจากสถานการณ์ท่ี
ก าหนดให้ ใช้เกณฑ์ให้คะแนนตามแนวคิดของ Harris, David P (1969) โดยยึดความถูกต้องในการออกเสียง 
(Pronunciation) ความคล่องแคล่วในการใชภ้าษา (Fluency) ความสามารถในการส่ือสารให้ผูอ่ื้นเขา้ใจในส่ิงท่ีตนพูด 
(Comprehension) ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือดว้ยการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและประเมินค่าดชันีความ
สอดคลอ้งของขอ้สอบกบัจุดประสงคเ์ป็นรายขอ้ (IOC) แลว้หาผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด
เป็นรายขอ้  ผลการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือพบวา่ค่า IOC จากการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน ของขอ้สอบทั้ง 
20 ขอ้ แต่ละขอ้มีค่า  IOC เท่ากบั 1.00  จากนั้นน าแบบวดัทกัษะไปใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ซ่ึงไม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่างและเคยเรียนเน้ือหาน้ีแลว้เพ่ือหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัทกัษะการพูด  โดยใชว้ิธี  Item – total 
Correlation  ใชสู้ตรสหสมัพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สนั (บุญชม   ศรีสะอาด, 2545) แลว้คดัเลือกขอ้สอบฉบบัจริง จ านวน 
15 ขอ้ ท่ีมีค่าอ านาจจ าแนก  (r) ตั้งแต่ 0.25   ถึง  0.75  แลว้น าแบบวดัทกัษะการพดูท่ีคดัเลือกไวจ้ านวน 15 ขอ้  วเิคราะห์
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หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบวดัทกัษะการพูดทั้งฉบบั  โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach) (บุญชม, 2545)  ไดเ้ท่ากบั 0.87  จากนั้นจึงน าไปทดสอบกบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 

2) แบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารโดยใชเ้กม เป็นแบบ

ระบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบัตามวิธีของ Likert จ านวน 5 ดา้น 20 ขอ้ ในแต่ละขอ้มีตวัเลือก 5 

ระดบั ตามความพึงพอใจของนักเรียน คือ เรียงจากมากท่ีสุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) และน้อยท่ีสุด (1)  

ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดยผูเ้ช่ียวชาญประเมินความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง IOC (Index of Item Objective 

Congruence) จากนั้นน าขอ้มูลมาวิเคราะห์หาค่าดชันีความสอดคลอ้งโดยใชสู้ตร IOC โดยมีเกณฑ์ให้คะแนน คือ +1  

หมายถึง สอดคลอ้ง  0 หมายถึง ไม่แน่ใจ และ -1 หมายถึงไม่สอดคลอ้ง ผลปรากฏวา่  ค่าความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง

รายขอ้มีค่าตั้งแต่ 0.00 - 1.00 คดัเลือกแบบประเมินท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 -1.00 ไปใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งและเคยเรียนเน้ือหาน้ีแลว้ จ านวน 29 คน แลว้น าคะแนนท่ีไดห้าค่าความเช่ือมัน่ของแบบประเมิน

ความพึงพอใจทั้งฉบบั โดยใชค้่าสมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม, 2545) ได้

ค่าเท่ากบั 0.79 จากนั้นน าแบบสอบถามความความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ตามแนวการสอนภาษา

เพื่อการส่ือสารโดยใชเ้กมฉบบัท่ีสมบูรณ์แลว้ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 

2.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โดยเก็บ

ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/1 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา  ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 25 ดงัต่อไปน้ี 

1) ปฐมนิเทศนกัเรียน เพ่ือช้ีแจงแนวทางการด าเนินการสอนภาษาองักฤษตามรูปแบบการสอนเพ่ือการ
ส่ือสารโดยใชเ้กมใหน้กัเรียนเขา้ใจ 

2) ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนจ านวน 6 แผน เวลา 12 ชัว่โมง   
3) เม่ือจดักิจกรรมการเรียนรู้ครบทุกแผนการจดัการเรียนรู้ เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบวดัทกัษะการ

พดูส าหรับนกัเรียนในช่วงเวลานอกตารางเรียน 
4) หลงัการวดัทกัษะการพดูใหน้กัเรียนท าแบบประมินความพึงพอใจในเวลานอกตารางเรียน 
5) น าผลการวดัทกัษะการพูดภาษาองักฤษและแบบประเมินความพึงพอใจมาวิเคราะห์ทางสถิติและ

สรุปผล 
2.4 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทิีใ่ช้ 

ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลตามเคร่ืองมือการเก็บขอ้มูล ดงัน้ี 
 2.4.1 แบบวดัทกัษะการพูดภาษาองักฤษ 

1) น าคะแนนท่ีนกัเรียนท าไดจ้ากแบบวดัทกัษะการพดูหาค่าร้อยละแลว้เปรียบเทียบเกณฑก์ารผ่านท่ี
ก าหนดไวคื้อร้อยละ 70 ของคะแนนเตม็ 

2) จ านวนนกัเรียนท่ีมีคะแนนผ่านร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม หาค่าร้อยละ 70 ของนกัเรียนทั้งหมด   
เปรียบเทียบเกณฑก์ารผา่นท่ีก าหนดคือ นกัเรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 70 มีคะแนนทกัษะการพดูผา่นเกณฑร้์อยละ 70 ของ
คะแนนเตม็ 
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 2.4.2 แบบประเมนิความพงึพอใจ 
การวิเคราะห์ผลการท าแบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการสอนตามรูปแบบการสอน

ภาษาเพ่ือการส่ือสารโดยใชเ้กม ในวชิาภาษาองักฤษพ้ืนฐาน3 (อ22101) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/1 โดยน าคะแนนท่ีนกัเรียน
ท าแบบประเมิน หาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบเกณฑก์ารแปลความหมายของระดบัความพึงพอใจ 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2533)ดงัน้ี 

  4.51 – 5.00 หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด 
  3.51 – 4.50 หมายถึง  พึงพอใจมาก 
  2.51 – 3.50 หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 
  1.51 – 2.50 หมายถึง  พึงพอใจนอ้ย 
  1.00 – 1.50 หมายถึง  พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

 
สรุปผลการวจิยั 

 นักเรียนท่ีมีคะแนนทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารโดยใชเ้กม  เฉล่ีย 54.89 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 
73.19 มีจ านวนนกัเรียนท่ีผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้22 คน คิดเป็นร้อยละ 81.48 ของนกัเรียนทั้งหมด  ดงัตารางท่ี 1 

 
ตารางที ่1 แสดงคะแนนผลการทดสอบทกัษะการพดูภาษาองักฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร  โดยใช ้  
                  เกม  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 
 

จ านวน
นกัเรียน 

คะแนนเตม็ คะแนน จ านวนนกัเรียน 
คะแนนเฉล่ีย 

  

ร้อยละของคะแนน
ทั้งหมด 

จ านวนนกัเรียน 
ท่ีผา่นเกณฑ ์

ร้อยละของนกัเรียน
ทั้งหมด 

27 75 54.89 73.19 22 81.48 
 
 ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการสอนตามรูปแบบการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารโดยใชเ้กม  อยูใ่น

ระดบั  มากท่ีสุด  (  = 4.74, S.D. = 0.42) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด  
ทั้ง  5 ดา้น   ดา้นท่ีพึงพอใจมากท่ีสุดเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ย คือ ดา้นขั้นสอน (  = 4.80, S.D. = 0.39)  ดา้น
การเล่นเกม ( = 4.76, S.D. = 0.36)  ดา้นน าเขา้สู่บทเรียน  (  = 4.74, S.D. = 0.48)  ดา้นการวดัประเมินผล (  = 4.73, 
S.D. = 0.39) และดา้นการสรุปเน้ือหา (   = 4.65, S.D. = 0.48)  รายละเอียดดงัตารางท่ี 2 
 
ตารางที ่2  ผลการแสดงความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการสอนภาษาองักฤษตามรูปแบบการ  
                 สอนภาษาเพื่อการส่ือสาร โดยใชเ้กม 
 

ที ่ รายการความพงึพอใจ  S.D. แปลผล 
1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน    

1.1 ครูจดัเตรียมความพร้อมเพ่ือเช่ือมโยงความรู้เดิมไปสู่ความรู้ใหม่ 4.81 0.40 มากท่ีสุด 
1.2 ครูน าเขา้สู่บทเรียนสมัพนัธ์กบัเน้ือหา 4.67 0.55 มากท่ีสุด 

รวมเฉลีย่ 4.74 0.48 มากทีสุ่ด 
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ตารางที ่2  ผลการแสดงความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการสอนภาษาองักฤษตามรูปแบบการ  
                 สอนภาษาเพื่อการส่ือสาร โดยใชเ้กม (ต่อ) 
 
ท่ี รายการความพงึพอใจ  S.D. แปลผล 
2 ขั้นสอน    

 2.1  ครูก าหนดสาระการเรียนรู้สอดคล้องกบัจุดประสงค์การเรียนรู้ 4.63 0.49 มากทีสุ่ด 
 2.2  ครูอธิบายตามล าดบัขั้นตอน ท าใหเ้ขา้ใจง่ายและใชภ้าษาไดถู้กตอ้ง 4.89 0.32 มากทีสุ่ด 
 2.3  ครูเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการท ากิจกรรมและแสดง  

       ความคิดเห็น 4.85 0.36 มากทีสุ่ด 
 2.4  ครูใชส่ื้อการสอนไดเ้หมาะสม 4.81 0.40 มากทีสุ่ด 
 2.5  ครูใชเ้วลาการสอนไดอ้ยา่งเหมาะสม 4.67 0.48 มากทีสุ่ด 
 2.6  ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามล าดบัขั้นตอน 4.93 0.27 มากทีสุ่ด 

รวมเฉลีย่ 4.80 0.39 มากทีสุ่ด 

3 การเล่นเกม    
 3.1 ครูอธิบายขั้นตอนการเล่นเกมไดช้ดัเจน 4.74 0.45 มากทีสุ่ด 
 3.2 เกมมีความเหมาะสมกบัเน้ือหา 5.00 0.00 มากทีสุ่ด 
 3.3 เกมมีความเหมาะสมกบัเวลา 4.56 0.51 มากทีสุ่ด 
 3.4 ครูกระตุน้และสร้างความดึงดูดใจในการเล่นเกม 4.96 0.19 มากท่ีสุด 
 3.5 นกัเรียนไดน้ าความรู้ในภาษาองักฤษมาใชเ้ล่นเกม 4.63 0.49 มากท่ีสุด 
 3.6 หลงัเล่นเกมนกัเรียนเขา้ใจเร่ืองท่ีเรียนมากข้ึน 4.59 0.50 มากท่ีสุด 
 3.7 นกัเรียนพึงพอใจตอ่การใชเ้กมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 4.85 0.36 มากท่ีสุด 

รวมเฉลีย่ 4.76 0.36 มากทีสุ่ด 
4 การสรุป    

 4.1 ครูสรุปเน้ือหาไดถู้กตอ้ง ชดัเจน 4.74 0.45 มากทีสุ่ด 
 4.2 ครูใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการสรุป 4.56 0.51 มากทีสุ่ด 

 รวมเฉลีย่ 4.65 0.48 มากทีสุ่ด 
5 การวดัและประเมนิผล    

 5.1 ครูวดัและประเมินผลตามจุดประสงค ์ 4.52 0.51 มากทีสุ่ด 
 5.2 ครูแจง้ผลการประเมินใหน้กัเรียนทราบ 4.93 0.27 มากทีสุ่ด 

รวมเฉลีย่ 4.73 0.39 มากทีสุ่ด 

เฉลีย่ทุกด้าน 4.74 0.42 มากทีสุ่ด 
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อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 

 จากผลการวจิยัดงักล่าวสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 1) คะแนนทักษะภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร โดยใช้เกม  เฉล่ีย 54.89 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 73.19 ของ
คะแนนเตม็และมีจ านวนนกัเรียนท่ีผ่านเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ 22 คนจากนกัเรียนทั้งหมด 27 คน คิดเป็นร้อยละ 81.48 ของ
นักเรียนทั้งหมด ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบเกณฑ์ท่ีตั้งไวคื้อ 70/70  ดงันั้นจึงผ่านเกณฑ์ทั้งคะแนนของนักเรียนและจ านวน
นกัเรียน ซ่ึงสามารถอภิปรายไดว้า่ เกมเป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้น สามารถเกิดการเรียนรู้ไดต้าม
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนด สอดคลอ้งกบั ทิศนา (2547) กล่าววา่ การจดัการเรียนรู้โดยใชเ้กมเป็นกระบวนการท่ีผูส้อนใชใ้น
การช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด โดยการใหผู้เ้รียนเล่นเกมตามกติกา เน้ือหาและน าขอ้มูลของ
เกม พฤติกรรมการเล่น วธีิการเล่น และผลการเล่นเกมของผูเ้รียนมาอภิปรายเพ่ือสรุปผลการเรียนรู้ เป็นวธีิช่วยใหผู้เ้รียน
เกิดการเรียนรู้โดยการเห็นประจกัษ์แจง้ดว้ยตนเอง ท าให้การเรียนรู้นั้นมีความหมายและอยู่คงทน  สอดคลอ้งกบั ลี 
(1995) ท่ีกล่าววา่เกมใชเ้ล่น  พกัผอ่นหลงัจากการจดัการเรียนรู้แลว้  ช่วยใหน้กัเรียนมีความสนใจและมีความกา้วหนา้ใน
การใชภ้าษา  ช่วยสนบัสนุนใหน้กัเรียนมีการเรียนรู้ดีข้ึน  มีกิจกรรมติดต่อส่ือสารร่วมกนั  มีการสร้างความเขา้ใจในการ
ใชภ้าษาดี  อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เกษศิรินทร์ (2548) ท่ีศึกษาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษโดยใชเ้กมของ
นกัเรียน พบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสูงกวา่เกณฑค์วามรอบรู้ท่ีก าหนดไวร้้อยละ 70 
เท่ากบั 80.72 และมีนกัเรียนผ่านเกณฑค์วามรอบรู้ร้อยละ 82.93 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไวคื้อร้อยละ 70 นอกจากน้ี
เม่ือศึกษางานวิจยัของ จนัทิวา (2550) ท่ีศึกษาทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษโดยใชเ้กมพบว่า  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารผ่านเกณฑค์วามรอบรู้ท่ีก าหนดไวร้้อยละ 70 คิดเป็นร้อยละ 77.86 และมี
จ านวนนกัเรียนท่ีผ่านเกณฑค์วามรอบรู้ท่ีก าหนดไวร้้อยละ 70 คิดเป็นร้อยละ 91.67  และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ   
สุชาติ (2554) ท่ีท าการวิจยัเพ่ือพฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารโดยใชเ้กม ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนมีคะแนน
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารคิดเป็นร้อยละ 82.17 และมีจ านวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 91.43 
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ Choi, Seonghee  (2000) ท่ีศึกษาการสอนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศของครูใน
ประเทศเกาหลี จ านวน 110 คน เก่ียวกบัการสอนภาษาองักฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารโดยใชเ้กมและ
เพลงในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ผลการศึกษาปรากฏวา่  เกมและเพลงสามารถเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
ท่ีมุ่งเน้นการส่ือสารไดท้กัษะทางภาษาทั้ง 4 ทกัษะอย่างผสมกลมกลืน เป็นการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Ojeda, Fernando Arturo (2005) ท่ีศึกษาเปรียบเทียบการใชเ้กมในการจดัการเรียนการ
สอน กบัการใชว้ิธีและเทคนิคการสอนแบบเดิมๆ โดยผลปรากฏวา่  เกมสามารถสร้างบรรยากาศอนัพึงประสงคใ์นการ
จดัการเรียนการสอน ส่งเสริมการท างาน หรือกิจกรรมร่วมกนัอยา่งเป็นสงัคม ระหวา่งผูเ้รียน เพ่ือนร่วมชั้นและครูผูส้อน 
 2) คะแนนความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการสอนตามรูปแบบการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารโดยใชเ้กม  

ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  อยู่ในระดับ  มากท่ีสุด  ( X = 4.74, S.D. = 0.42) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า 
นกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด  ทั้ง  5 ดา้น   ดา้นท่ีพึงพอใจมากท่ีสุดเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียมากไปนอ้ย 

คือ ดา้นขั้นสอน (X = 4.80, S.D. = 0.39)  ดา้นการเล่นเกม (X = 4.76, S.D. = 0.36)  ดา้นน าเขา้สู่บทเรียน  (X = 4.74,     

S.D. = 0.48) ดา้นการวดัประเมินผล ( X = 4.73, S.D. = 0.39) และดา้นการสรุปเน้ือหา (X = 4.65, S.D. = 0.48) ทั้ งน้ี
อภิปรายไดว้า่ ดา้นขั้นสอน ครูผูส้อนไดเ้ตรียมการวางแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชรู้ปแบบการสอนภาษาเพ่ือ
การส่ือสารท่ีผ่านกระบวนการขั้นตอนในการท าอย่างมีระบบและมีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม  กล่าวคือ  ศึกษา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551  สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้

1757



        HMO34-8 

 

ภาษาต่างประเทศ  คู่มือการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาและวยัของผูเ้รียน อีกทั้งแผนการจดัการเรียนรู้ไดผ้่านการตรวจสอบและประเมินความถูกตอ้งจาก
ผูเ้ช่ียวชาญและผา่นการทดลองเคร่ืองมือกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไม่ใช่กลุ่มทดลองและเคยเรียนในเน้ือหาน้ี
มาแลว้  และไดน้ าผลการทดลองเคร่ืองมือไปปรับปรุงใหมี้ความสมบูรณ์ก่อนสอนจริงกบักลุ่มทดลอง ดา้นการเล่นเกม 
เป็นเกมท่ีท าให้ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้น ดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีสนุกสนาน 
ก่อให้เกิดแรงจูงใจ ช่วยให้ผูเ้รียนมีทศันคติ ท่ีดีต่อการเรียน สอดคลอ้งกบัการวิจยัของ สุชาติ (2554) ท่ีท าการวิจยัเพื่อ
พฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารโดยใชเ้กม  ผลการแสดงความคิดเห็นต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้กม 

โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X = 4.90)  และงานวิจยัของ ชุติมา (2555) ท่ีท าการวิจยัเพื่อพฒันาทกัษะการพูด
ภาษาองักฤษ โดยใชเ้กมส่ือสาร  ผลการส ารวจความพึงพอใจและพฤติกรรมนกัเรียนจากการใชเ้กมท าใหน้กัเรียนเรียน
ด้วยความสนุกสนาน บรรยากาศไม่ตรึงเครียด  นักเรียนส่วนมากตั้ งใจร่วมกิจกรรม กระตือรือร้นในการเรียน
ภาษาองักฤษและมีความมัน่ใจมากข้ึนในการพดูภาษาองักฤษ  รวมถึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ณฐัวราพร (2558)  ท่ี
ท าการวจิยัเร่ืองการเรียนรู้ค าศพัท์ภาษาองักฤษโดยใชเ้กมประกอบการสอนของนกัเรียน ผลความพึงพอใจของนกัเรียนท่ี
มีต่อการเรียนรู้ค าศพัทภ์าษาองักฤษโดยใชเ้กมประกอบโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ดา้นการน าเขา้สู่บทเรียน มีการโยง
ความรู้เดิมของผูเ้รียนสู่ความรู้ใหม่  ท าใหผู้เ้รียนสามารถเกิดการเรียนรู้ในเน้ือหาท่ีต่อเน่ือง ดา้นการวดัผลประเมินผล มี
การออกแบบวธีิการวดัประเมินผลท่ีเหมาะสมส าหรับผูเ้รียน มีการแจง้ผลการประเมินใหผู้เ้รียนทราบความกา้วหนา้ของ
ตนเอง เพ่ือการปรับปรุงและแกไ้ขจุดบกพร่อง ซ่ึง Morrow (1981) ไดก้ล่าว ถึงหลกัส าคญัของการจดัการเรียนการสอน
ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) คือถา้ผูเ้รียนมีโอกาสทราบวา่การส่ือสารของ
งานประสบผลส าเร็จหรือลม้เหลวในการส่ือความหมายจะไดป้รับปรุง    แก ้ไขทนัที  ทั้ งน้ีเพ่ือให้การส่ือสารเป็นไป
อยา่งต่อเน่ืองและประสบผลส าเร็จในท่ีสุด และดา้นการสรุปเน้ือหา เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดส้รุปและแสดงความคิดเห็น
ความรู้ท่ีตนเองไดเ้รียนจากบทเรียน ตามท่ี Morrow (1981) ไดก้ล่าวถึงหลกัส าคญัของวธีิการสอนตามแนวการสอนเพ่ือ
การส่ือสารคือการเรียนรู้เกิดจากกการปฏิบติั (To learn it do it) นัน่คือผูส้อนควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนเป็นผูใ้ชภ้าษามาก
ท่ีสุด  การใหผู้เ้รียนสนทนาแลกเปล่ียนขอ้มูลกนั ใหเ้ลือกใชภ้าษา และยงัเป็นการปรับบทบาทของผูส้อนใหจ้ดักิจกรรม
ท่ีเอ้ือใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสไดใ้ชภ้าษามากท่ีสุด 
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