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บทคัดย่ อไทย
การวิจัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิจัย เชิ งทดลอง (One-shot Case Study) มี วตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ 1) ศึ กษาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ได้รับการสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่ อสารโดยใช้เกม 2) เพื่อ
ศึ กษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการสอนภาษาเพื่อการสื่ อสารโดยใช้เกม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/1 โรงเรี ยนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ภาค
เรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 จานวน 27 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลองได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวการสอน
ภาษาเพื่อการสื่ อสารโดยใช้เกม จานวน 6 แผน เวลา 12 ชัว่ โมง เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ 1) แบบวัดทักษะ
การพูด และ 2) แบบประเมินความพึงพอใจ ผลการศึกษาสรุ ปได้ดงั นี้
1. นักเรี ยนมีคะแนนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารโดยใช้เกม ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดร้อยละ 70 ซึ่ งคิดเป็ น
ร้อยละ 73.19 และจานวนนักเรี ยนที่ผา่ นคิดเป็ นร้อยละ 81.48 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด
2. ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารโดยใช้เกม โดยรวมอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด (  = 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).
คาสาคัญ: การสอนภาษาเพื่อการสื่ อสาร การสอนโดยใช้เกม
Keywords: Teaching through communicative approach, Teaching English by using game
*นักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
**อาจารย์ สาขาวิชาวัดและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
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บทนา
การเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศเป็ นสิ่ งสาคัญอย่างยิ่งที่ผูเ้ รี ยนจาเป็ นต้องเรี ยนรู ้ เพราะสังคมโลกปั จจุบนั เป็ น
สังคมข้อมูลข่าวสาร ความเจริ ญก้าวหน้า ความเคลื่อนไหว และการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิ จ และวัฒนธรรมมี
ผลกระทบทัว่ ถึงอย่างรวดเร็ ว บุคคลในสังคมต้องติดต่อ พบปะ เพื่อดาเนิ นกิ จกรรมทางสังคมหรื อเศรษฐกิ จเพิ่มขึ้ น
ภาษาต่างประเทศจึ งกลายเป็ นเครื่ องมืออันสาคัญยิ่ง (กรมวิชาการ กระทรวงศึ กษาธิ การ, 2545) หลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ แบ่งสาระการเรี ยนรู ้ออกเป็ น 4 สาระ คือ
ภาษาเพื่อการสื่ อสาร ภาษาและวัฒนธรรม ภาษากับความสัมพันธ์กบั กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อื่น และภาษากับความสัมพันธ์
กับชุมชนและโลก โดยมีความมุ่งหวังให้ผเู ้ รี ยนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงวิชาภาษาอังกฤษ สามารถใช้
ภาษาอังกฤษสื่ อสารในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อการแสวงหาความรู ้ ใช้ในการประกอบอาชีพ และการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น รวมทั้งมีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถนาความคิด
และวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
ทักษะการพูดในการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษนับว่าเป็ นทักษะที่ สาคัญและจาเป็ นเพราะผูท้ ี่ พูดได้ย่อม
สามารถฟั งผูอ้ ื่นพูดได้เข้าใจ (ยุทธพงษ์, 2550) และยังเป็ นทักษะที่ผเู ้ รี ยนทุกคนมุ่งหวังที่จะให้ประสบความสาเร็ จแต่
ความเป็ นจริ ง การพูด ภาษาอัง กฤษของคนไทยยัง ประสบปั ญ หา (นงสมร, 2554) นั่น คื อ ผูเ้ รี ย นยัง ไม่ ส ามารถน า
ภาษาอังกฤษไปใช้ในสถานการณ์จริ งได้เท่าที่ควร (ประนอม, 2539) แม้ปัจจุบนั การจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษใน
ประเทศไทยเปลี่ยนไปจากที่เคยให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยการท่องจากฎไวยากรณ์ต่างๆ มาสู่ การกระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วม
และมีความสนุกสนาน มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนและผูส้ อนมากขึ้น โดยการนาวิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่ อสารมาใช้
หรื อที่เรี ยกว่า Communicative Approach อย่างไรก็ตามทักษะการพูดยังเป็ นทักษะที่ยากต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนภาษาอังกฤษ (ฤทัยพัณณ์, 2553)
การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับพื้นฐานความสนใจและธรรมชาติของเด็ก สามารถช่วยกระตุน้ และ
พัฒนาทักษะการพูดของเด็กได้ (Cameron, 2001; Pinter, 2006) โดยเฉพาะเด็กนักเรี ยนวัยประถมศึ กษาจนถึงนักเรี ยน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็ นวัยที่ชอบการเคลื่อนไหว การแข่งขัน ไม่ชอบนัง่ อยูก่ บั ที่เพื่อฟังสิ่ งที่ครู พดู หรื ออธิ บาย
นานๆ ดังนั้นครู จึงจาเป็ นต้องเลือกวิธีการหรื อรู ปแบบการสอนที่ใช้เกมประกอบเพื่อช่วยให้นกั เรี ยนมีความเชื่อมัน่ ใน
ตนเองฝึ กให้นกั เรี ยนรู ้จกั คิดและตัดสิ นใจด้วยตนเอง ไม่ใช่ให้ครู เป็ นผูก้ ากับบทบาท และการใช้เกมประกอบการสอน
จะช่วยให้บรรยากาศในการเรี ยนรู ้เป็ นไปด้วยความน่าสนใจ เร้าใจสนุกสนาน อีกทั้งยังช่วยให้นกั เรี ยนเกิดทัศนคติที่ดีตอ่
วิชาที่เรี ยนอีกด้วย (จริ ยาพร,รุ่ งทิพย์ , 2551)
ในปี การศึกษา 2560 พบว่านักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนทุ่งใหญ่รัตนศึกษามีทกั ษะด้านการพูดอยู่
ในระดับที่ ตอ้ งปรับปรุ ง (ผลสัมฤทธิ์ โรงเรี ยนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา, 2560) เท่ากับ ร้อยละ 41.50 ทั้งนี้ มีสาเหตุจากการที่
นักเรี ยนมีทศั นคติที่ไม่ดีต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษ เนื่ องจากนักเรี ยนเห็นว่าเป็ นกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่ยาก ไม่สามารถ
สื่ อสารได้ ครู ผสู ้ อนเน้นการสอนไวยากรณ์ ทาให้นกั เรี ยนรู ้สึกเครี ยดเวลาเรี ยน รวมถึงไม่เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้มี
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างนักเรี ยนด้วยกันเองและระหว่างครู ผสู ้ อนในระหว่างเรี ยน จากสภาพปั ญหาที่พบจะเห็นได้วา่ วิธีการ
ที่จะส่งเสริ มการเรี ยนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะอย่างยิง่ ทักษะการพูดภาษาอังกฤษให้ได้ผลนั้นต้องเริ่ มที่การสร้างทัศนะคติ
ที่ ดีต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษ นั่นคือ การเริ่ มจากสิ่ งที่ เด็กชอบ จากการที่ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเกี่ ยวกับการใช้เกมเพื่อพัฒนา
ทักษะการพูดพบว่าการใช้เกมในการพัฒนาทักษะการพูด สามารถสร้างแรงจูงใจในการเรี ยนของผูเ้ รี ยน กระตุน้ ให้
ผูเ้ รี ยนอยากมีส่วนร่ วมในกิจกรรมจากการแข่งขัน มีความสนุกสนานและผ่อนคลายลดความตึงเครี ยดในชัว่ โมงเรี ยน
กล้า พู ด กล้า แสดงออก ผู ้เ รี ย นมี เ จตคติ ที่ ดี ต่ อ ภาษาอัง กฤษ ท าให้ ทัก ษะการพู ด ของผู ้เ รี ย นพัฒ นาสู ง ขึ้ น และมี
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ประสิ ท ธิ ภ าพ ดัง นั้น ผูว้ ิ จัย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะใช้เ กมในการพัฒ นาทัก ษะการพู ด ภาษาอัง กฤษของนัก เรี ย นชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา
วัตถุประสงค์ การวิจยั
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั มีดงั นี้
1. เพื่อศึกษาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่ได้รับการสอนภาษาอังกฤษตาม
แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่ อสารโดยใช้เกม
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มีต่อการสอนภาษาอังกฤษตามแนวการสอน
ภาษาเพื่อการสื่ อสารโดยใช้เกม
วิธีการวิจยั
1. กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างในการดาเนินการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/1 ที่กาลังเรี ยนในภาคเรี ยนที่ 1
ปี การศึกษา 2561โรงเรี ยนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา จานวน 27 คนโดยกลุ่มตัวอย่างได้มาจาก การเลือกแบบเจาะจง เนื่ องจาก
เป็ นกลุ่มที่มีผลการเรี ยนรายวิชาภาษาอังกฤษในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 อยูใ่ นเกณฑ์ที่ต่า
2. เครื่ องมือและการหาคุณภาพเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
2.1 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในทดลอง
นาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ ด้านการจัดทาแผน
การจัดการเรี ยนรู ้ ด้านหลักสูตรและการสอนและด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องด้าน
เนื้ อหา ด้านการใช้ภาษา เวลา รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ด้านการวัดผลและประเมินผล หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
พร้อมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะ ผลการประเมินแผนการจัดการเรี ยนรู ้ในทุกข้อมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 และมีค่า
ดัชนีความสอดคล้องทั้งฉบับเท่ากับ 1.00
2.2 เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1) แบบวัดทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร เป็ นแบบสอบปากเปล่า จานวน 20 ข้อ 20
สถานการณ์ โดยผูว้ ิจยั เป็ นผูท้ ดสอบพูดคู่กบั นักเรี ยนใช้สอบนอกเวลาเรี ยน ให้นักเรี ยนตอบคาถามจากสถานการณ์ที่
ก าหนดให้ ใช้เ กณฑ์ ใ ห้ ค ะแนนตามแนวคิ ด ของ Harris, David P (1969) โดยยึ ด ความถู ก ต้อ งในการออกเสี ย ง
(Pronunciation) ความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา (Fluency) ความสามารถในการสื่ อสารให้ผูอ้ ื่นเข้าใจในสิ่ งที่ตนพูด
(Comprehension) ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ ด้วยการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหาและประเมินค่าดัชนี ความ
สอดคล้องของข้อสอบกับจุดประสงค์เป็ นรายข้อ (IOC) แล้วหาผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งหมด
เป็ นรายข้อ ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือพบว่าค่า IOC จากการประเมินของผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ของข้อสอบทั้ง
20 ข้อ แต่ละข้อมีค่า IOC เท่ากับ 1.00 จากนั้นนาแบบวัดทักษะไปใช้กบั นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ซึ่ งไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างและเคยเรี ยนเนื้ อหานี้ แล้วเพื่อหาค่าอานาจจาแนกของแบบทดสอบวัดทักษะการพูด โดยใช้วิธี Item – total
Correlation ใช้สูตรสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั (บุญชม ศรี สะอาด, 2545) แล้วคัดเลือกข้อสอบฉบับจริ ง จานวน
15 ข้อ ที่มีค่าอานาจจาแนก (r) ตั้งแต่ 0.25 ถึง 0.75 แล้วนาแบบวัดทักษะการพูดที่คดั เลือกไว้จานวน 15 ข้อ วิเคราะห์
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หาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบวัดทักษะการพูดทั้งฉบับ โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค
(Cronbach) (บุญชม, 2545) ได้เท่ากับ 0.87 จากนั้นจึงนาไปทดสอบกับนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
2) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการสอนภาษาเพื่อการสื่ อสารโดยใช้เกม เป็ นแบบ
ระบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับตามวิธีของ Likert จานวน 5 ด้าน 20 ข้อ ในแต่ละข้อมีตวั เลือก 5
ระดับ ตามความพึงพอใจของนักเรี ยน คือ เรี ยงจากมากที่ สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) และน้อยที่ สุด (1)
ตรวจสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ โดยผูเ้ ชี่ ย วชาญประเมิ น ความเที่ ย งตรงเชิ ง โครงสร้ า ง IOC (Index of Item Objective
Congruence) จากนั้นนาข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าดัชนี ความสอดคล้องโดยใช้สูตร IOC โดยมีเกณฑ์ให้คะแนน คือ +1
หมายถึง สอดคล้อง 0 หมายถึง ไม่แน่ใจ และ -1 หมายถึงไม่สอดคล้อง ผลปรากฏว่า ค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง
รายข้อมีค่าตั้งแต่ 0.00 - 1.00 คัดเลือกแบบประเมินที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 -1.00 ไปใช้กบั นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
ซึ่ งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างและเคยเรี ยนเนื้ อหานี้แล้ว จานวน 29 คน แล้วนาคะแนนที่ได้หาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบประเมิน
ความพึงพอใจทั้งฉบับ โดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม, 2545) ได้
ค่าเท่ากับ 0.79 จากนั้นนาแบบสอบถามความความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวการสอนภาษา
เพื่อการสื่ อสารโดยใช้เกมฉบับที่สมบูรณ์แล้วไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
2.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ ิจยั ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึ กษา 2561 โดยเก็บ
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างซึ่ งเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/1 โรงเรี ยนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ดังต่อไปนี้
1) ปฐมนิ เทศนักเรี ยน เพื่อชี้แจงแนวทางการดาเนิ นการสอนภาษาอังกฤษตามรู ปแบบการสอนเพื่อการ
สื่ อสารโดยใช้เกมให้นกั เรี ยนเข้าใจ
2) ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ตามแผนการจัดการเรี ยนรู ้ที่สร้างขึ้นจานวน 6 แผน เวลา 12 ชัว่ โมง
3) เมื่อจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ครบทุกแผนการจัดการเรี ยนรู ้ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบวัดทักษะการ
พูดสาหรับนักเรี ยนในช่วงเวลานอกตารางเรี ยน
4) หลังการวัดทักษะการพูดให้นกั เรี ยนทาแบบประมินความพึงพอใจในเวลานอกตารางเรี ยน
5) นาผลการวัดทักษะการพูดภาษาอังกฤษและแบบประเมิ นความพึงพอใจมาวิเคราะห์ทางสถิ ติและ
สรุ ปผล
2.4 การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ใี่ ช้
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามเครื่ องมือการเก็บข้อมูล ดังนี้
2.4.1 แบบวัดทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
1) นาคะแนนที่นกั เรี ยนทาได้จากแบบวัดทักษะการพูดหาค่าร้อยละแล้วเปรี ยบเทียบเกณฑ์การผ่านที่
กาหนดไว้คือร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม
2) จานวนนักเรี ยนที่มีคะแนนผ่านร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม หาค่าร้อยละ 70 ของนักเรี ยนทั้งหมด
เปรี ยบเทียบเกณฑ์การผ่านที่กาหนดคือ นักเรี ยนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 มีคะแนนทักษะการพูดผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของ
คะแนนเต็ม
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2.4.2 แบบประเมินความพึงพอใจ
การวิเคราะห์ผลการทาแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการสอนตามรู ปแบบการสอน
ภาษาเพื่อการสื่ อสารโดยใช้เกม ในวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน3 (อ22101) ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/1 โดยนาคะแนนที่นกั เรี ยน
ทาแบบประเมิน หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรี ยบเทียบเกณฑ์การแปลความหมายของระดับความพึงพอใจ
(บุญชม ศรี สะอาด, 2533)ดังนี้
4.51 – 5.00
หมายถึง
พึงพอใจมากที่สุด
3.51 – 4.50
หมายถึง
พึงพอใจมาก
2.51 – 3.50
หมายถึง
พึงพอใจปานกลาง
1.51 – 2.50
หมายถึง
พึงพอใจน้อย
1.00 – 1.50
หมายถึง
พึงพอใจน้อยที่สุด
สรุปผลการวิจยั
นักเรี ยนที่มีคะแนนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารโดยใช้เกม เฉลี่ย 54.89 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ
73.19 มีจานวนนักเรี ยนที่ผา่ นเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 81.48 ของนักเรี ยนทั้งหมด ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงคะแนนผลการทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่ อสาร โดยใช้
เกม สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา
จานวน
นักเรี ยน

คะแนนเต็ม

27

75

คะแนน
คะแนนเฉลี่ย ร้อยละของคะแนน
ทั้งหมด

54.89
73.19

จานวนนักเรี ยน
จานวนนักเรี ยน
ร้อยละของนักเรี ยน
ที่ผา่ นเกณฑ์
ทั้งหมด
22
81.48

ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการสอนตามรู ปแบบการสอนภาษาเพื่อการสื่ อสารโดยใช้เกม อยูใ่ น
ระดับ มากที่สุด (  = 4.74, S.D. = 0.42) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ มากที่สุด
ทั้ง 5 ด้าน ด้านที่พึงพอใจมากที่สุดเรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ ด้านขั้นสอน (  = 4.80, S.D. = 0.39) ด้าน
การเล่นเกม ( = 4.76, S.D. = 0.36) ด้านนาเข้าสู่ บทเรี ยน (  = 4.74, S.D. = 0.48) ด้านการวัดประเมินผล (  = 4.73,
S.D. = 0.39) และด้านการสรุ ปเนื้อหา (  = 4.65, S.D. = 0.48) รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการแสดงความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มีต่อการสอนภาษาอังกฤษตามรู ปแบบการ
สอนภาษาเพื่อการสื่ อสาร โดยใช้เกม
ที่
รายการความพึงพอใจ
1 ขั้นนาเข้ าสู่ บทเรียน
1.1 ครู จดั เตรี ยมความพร้อมเพื่อเชื่อมโยงความรู ้เดิมไปสู่ความรู ้ใหม่
1.2 ครู นาเข้าสู่บทเรี ยนสัมพันธ์กบั เนื้อหา
รวมเฉลีย่
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S.D.

แปลผล

4.81
4.67
4.74

0.40
0.55
0.48

มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด
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ตารางที่ 2 ผลการแสดงความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่มีต่อการสอนภาษาอังกฤษตามรู ปแบบการ
สอนภาษาเพื่อการสื่ อสาร โดยใช้เกม (ต่อ)
ที่
2

3

4

5

รายการความพึงพอใจ
ขั้นสอน
2.1 ครู กาหนดสาระการเรียนรู้ สอดคล้ องกับจุดประสงค์ การเรียนรู้
2.2 ครู อธิบายตามลาดับขั้นตอน ทาให้เข้าใจง่ายและใช้ภาษาได้ถูกต้อง
2.3 ครู เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้มีส่วนร่ วมในการทากิจกรรมและแสดง
ความคิดเห็น
2.4 ครู ใช้สื่อการสอนได้เหมาะสม
2.5 ครู ใช้เวลาการสอนได้อย่างเหมาะสม
2.6 ครู จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้ตามลาดับขั้นตอน
รวมเฉลีย่
การเล่ นเกม
3.1 ครู อธิบายขั้นตอนการเล่นเกมได้ชดั เจน
3.2 เกมมีความเหมาะสมกับเนื้อหา
3.3 เกมมีความเหมาะสมกับเวลา
3.4 ครู กระตุน้ และสร้างความดึงดูดใจในการเล่นเกม
3.5 นักเรี ยนได้นาความรู ้ในภาษาอังกฤษมาใช้เล่นเกม
3.6 หลังเล่นเกมนักเรี ยนเข้าใจเรื่ องที่เรี ยนมากขึ้น
3.7 นักเรี ยนพึงพอใจต่อการใช้เกมในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
รวมเฉลีย่
การสรุป
4.1 ครู สรุ ปเนื้อหาได้ถูกต้อง ชัดเจน
4.2 ครู ให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการสรุ ป
รวมเฉลีย่
การวัดและประเมินผล
5.1 ครู วดั และประเมินผลตามจุดประสงค์
5.2 ครู แจ้งผลการประเมินให้นกั เรี ยนทราบ
รวมเฉลีย่
เฉลีย่ ทุกด้ าน
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S.D.

แปลผล

4.63
4.89

0.49
0.32

มากทีส่ ุ ด
มากทีส่ ุ ด

4.85
4.81
4.67
4.93
4.80

0.36
0.40
0.48
0.27
0.39

มากทีส่ ุ ด
มากทีส่ ุ ด
มากทีส่ ุ ด
มากทีส่ ุ ด
มากทีส่ ุ ด

4.74
5.00
4.56
4.96
4.63
4.59
4.85
4.76

0.45
0.00
0.51
0.19
0.49
0.50
0.36
0.36

มากทีส่ ุ ด
มากทีส่ ุ ด
มากทีส่ ุ ด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

4.74
4.56
4.65

0.45
0.51
0.48

มากทีส่ ุ ด
มากทีส่ ุ ด
มากทีส่ ุ ด

4.52
4.93
4.73
4.74

0.51
0.27
0.39
0.42

มากทีส่ ุ ด
มากทีส่ ุ ด
มากทีส่ ุ ด
มากทีส่ ุ ด
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อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
จากผลการวิจยั ดังกล่าวสามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1) คะแนนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร โดยใช้เกม เฉลี่ ย 54.89 คะแนน คิ ดเป็ นร้อยละ 73.19 ของ
คะแนนเต็มและมีจานวนนักเรี ยนที่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 22 คนจากนักเรี ยนทั้งหมด 27 คน คิดเป็ นร้อยละ 81.48 ของ
นักเรี ยนทั้งหมด ซึ่ งเมื่อเปรี ยบเที ยบเกณฑ์ที่ต้ งั ไว้คือ 70/70 ดังนั้นจึ งผ่านเกณฑ์ท้ งั คะแนนของนักเรี ยนและจานวน
นักเรี ยน ซึ่ งสามารถอภิปรายได้วา่ เกมเป็ นกิจกรรมที่ช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีความกระตือรื อร้น สามารถเกิดการเรี ยนรู ้ได้ตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนด สอดคล้องกับ ทิศนา (2547) กล่าวว่า การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้เกมเป็ นกระบวนการที่ผสู ้ อนใช้ใน
การช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด โดยการให้ผเู ้ รี ยนเล่นเกมตามกติกา เนื้อหาและนาข้อมูลของ
เกม พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่น และผลการเล่นเกมของผูเ้ รี ยนมาอภิปรายเพื่อสรุ ปผลการเรี ยนรู ้ เป็ นวิธีช่วยให้ผเู ้ รี ยน
เกิ ดการเรี ยนรู ้โดยการเห็ นประจักษ์แจ้งด้วยตนเอง ทาให้การเรี ยนรู ้น้ นั มีความหมายและอยู่คงทน สอดคล้องกับ ลี
(1995) ที่กล่าวว่าเกมใช้เล่น พักผ่อนหลังจากการจัดการเรี ยนรู ้แล้ว ช่วยให้นกั เรี ยนมีความสนใจและมีความก้าวหน้าใน
การใช้ภาษา ช่วยสนับสนุนให้นกั เรี ยนมีการเรี ยนรู ้ดีข้ ึน มีกิจกรรมติดต่อสื่ อสารร่ วมกัน มีการสร้างความเข้าใจในการ
ใช้ภาษาดี อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เกษศิรินทร์ (2548) ที่ศึกษาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษโดยใช้เกมของ
นักเรี ยน พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสู งกว่าเกณฑ์ความรอบรู ้ที่กาหนดไว้ร้อยละ 70
เท่ากับ 80.72 และมีนกั เรี ยนผ่านเกณฑ์ความรอบรู ้ร้อยละ 82.93 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้คือร้อยละ 70 นอกจากนี้
เมื่อศึ กษางานวิจยั ของ จันทิ วา (2550) ที่ ศึกษาทักษะการสื่ อสารภาษาอังกฤษโดยใช้เกมพบว่า นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารผ่านเกณฑ์ความรอบรู ้ที่กาหนดไว้ร้อยละ 70 คิดเป็ นร้อยละ 77.86 และมี
จานวนนักเรี ยนที่ ผ่านเกณฑ์ความรอบรู ้ที่กาหนดไว้ร้อยละ 70 คิดเป็ นร้อยละ 91.67 และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
สุ ชาติ (2554) ที่ทาการวิจยั เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารโดยใช้เกม ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมีคะแนน
ทักษะภาษาอัง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารคิ ดเป็ นร้ อ ยละ 82.17 และมี จ านวนนัก เรี ยนที่ ผ่า นเกณฑ์คิด เป็ นร้ อยละ 91.43
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Choi, Seonghee (2000) ที่ ศึกษาการสอนภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศของครู ใน
ประเทศเกาหลี จานวน 110 คน เกี่ ยวกับการสอนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่ อสารโดยใช้เกมและ
เพลงในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ผลการศึกษาปรากฏว่า เกมและเพลงสามารถเสริ มสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้
ที่ มุ่งเน้นการสื่ อสารได้ทกั ษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะอย่างผสมกลมกลืน เป็ นการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Ojeda, Fernando Arturo (2005) ที่ ศึกษาเปรี ยบเทียบการใช้เกมในการจัดการเรี ยนการ
สอน กับการใช้วิธีและเทคนิคการสอนแบบเดิมๆ โดยผลปรากฏว่า เกมสามารถสร้างบรรยากาศอันพึงประสงค์ในการ
จัดการเรี ยนการสอน ส่งเสริ มการทางาน หรื อกิจกรรมร่ วมกันอย่างเป็ นสังคม ระหว่างผูเ้ รี ยน เพื่อนร่ วมชั้นและครู ผสู ้ อน
2) คะแนนความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการสอนตามรู ปแบบการสอนภาษาเพื่อการสื่ อสารโดยใช้เกม
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 อยู่ในระดับ มากที่ สุด ( X = 4.74, S.D. = 0.42) เมื่ อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า
นักเรี ยนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ มากที่สุด ทั้ง 5 ด้าน ด้านที่พึงพอใจมากที่สุดเรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย
คือ ด้านขั้นสอน ( X = 4.80, S.D. = 0.39) ด้านการเล่นเกม ( X = 4.76, S.D. = 0.36) ด้านนาเข้าสู่ บทเรี ยน ( X = 4.74,
S.D. = 0.48) ด้านการวัดประเมินผล ( X = 4.73, S.D. = 0.39) และด้านการสรุ ปเนื้ อหา ( X = 4.65, S.D. = 0.48) ทั้งนี้
อภิปรายได้วา่ ด้านขั้นสอน ครู ผสู ้ อนได้เตรี ยมการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้รูปแบบการสอนภาษาเพื่อ
การสื่ อสารที่ ผ่านกระบวนการขั้นตอนในการทาอย่างมีระบบและมีกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เหมาะสม กล่าวคือ ศึ กษา
หลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 สาระการเรี ย นรู ้ แ กนกลาง กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
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ภาษาต่างประเทศ คู่มือการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ เพื่อใช้เป็ นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ที่เหมาะสมกับเนื้อหาและวัยของผูเ้ รี ยน อีกทั้งแผนการจัดการเรี ยนรู ้ได้ผ่านการตรวจสอบและประเมินความถูกต้องจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญและผ่านการทดลองเครื่ องมือกับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ไม่ใช่กลุ่มทดลองและเคยเรี ยนในเนื้ อหานี้
มาแล้ว และได้นาผลการทดลองเครื่ องมือไปปรับปรุ งให้มีความสมบูรณ์ก่อนสอนจริ งกับกลุ่มทดลอง ด้านการเล่นเกม
เป็ นเกมที่ ทาให้ผูเ้ รี ยนมี ความกระตื อ รื อร้ น ดึ งดู ดความสนใจของผูเ้ รี ยน สร้ างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ ที่ สนุ กสนาน
ก่อให้เกิดแรงจูงใจ ช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีทศั นคติ ที่ดีต่อการเรี ยน สอดคล้องกับการวิจยั ของ สุ ชาติ (2554) ที่ทาการวิจยั เพื่อ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารโดยใช้เกม ผลการแสดงความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้เกม
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.90) และงานวิจยั ของ ชุติมา (2555) ที่ ทาการวิจยั เพื่อพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ โดยใช้เกมสื่ อสาร ผลการสารวจความพึงพอใจและพฤติกรรมนักเรี ยนจากการใช้เกมทาให้นกั เรี ยนเรี ยน
ด้ว ยความสนุ ก สนาน บรรยากาศไม่ ต รึ ง เครี ย ด นัก เรี ย นส่ ว นมากตั้ง ใจร่ ว มกิ จ กรรม กระตื อ รื อ ร้ น ในการเรี ย น
ภาษาอังกฤษและมีความมัน่ ใจมากขึ้นในการพูดภาษาอังกฤษ รวมถึงสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ณัฐวราพร (2558) ที่
ทาการวิจยั เรื่ องการเรี ยนรู ้คาศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมประกอบการสอนของนักเรี ยน ผลความพึงพอใจของนักเรี ยนที่
มีต่อการเรี ยนรู ้คาศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกมประกอบโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ด้านการนาเข้าสู่บทเรี ยน มีการโยง
ความรู ้เดิมของผูเ้ รี ยนสู่ความรู ้ใหม่ ทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถเกิดการเรี ยนรู ้ในเนื้อหาที่ต่อเนื่อง ด้านการวัดผลประเมินผล มี
การออกแบบวิธีการวัดประเมินผลที่เหมาะสมสาหรับผูเ้ รี ยน มีการแจ้งผลการประเมินให้ผเู ้ รี ยนทราบความก้าวหน้าของ
ตนเอง เพื่อการปรับปรุ งและแก้ไขจุดบกพร่ อง ซึ่ ง Morrow (1981) ได้กล่าว ถึงหลักสาคัญของการจัดการเรี ยนการสอน
ตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่ อสารเกี่ยวกับข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) คือถ้าผูเ้ รี ยนมีโอกาสทราบว่าการสื่ อสารของ
งานประสบผลสาเร็ จหรื อล้มเหลวในการสื่ อความหมายจะได้ปรับปรุ ง แก้ ไขทันที ทั้งนี้ เพื่อให้การสื่ อสารเป็ นไป
อย่างต่อเนื่องและประสบผลสาเร็ จในที่สุด และด้านการสรุ ปเนื้อหา เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้สรุ ปและแสดงความคิดเห็น
ความรู ้ที่ตนเองได้เรี ยนจากบทเรี ยน ตามที่ Morrow (1981) ได้กล่าวถึงหลักสาคัญของวิธีการสอนตามแนวการสอนเพื่อ
การสื่ อสารคือการเรี ยนรู ้เกิดจากกการปฏิบตั ิ (To learn it do it) นัน่ คือผูส้ อนควรเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนเป็ นผูใ้ ช้ภาษามาก
ที่สุด การให้ผเู ้ รี ยนสนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ให้เลือกใช้ภาษา และยังเป็ นการปรับบทบาทของผูส้ อนให้จดั กิจกรรม
ที่เอื้อให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสได้ใช้ภาษามากที่สุด
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