งานวิจัยในชั้นเรียน
เรื่ อง
การพัฒนาทักษะการแยกชนิดของคาและจดจาคาศัพท์ ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยใช้ เกม

ผู้วจิ ัย
นางสาวภาณี ขุนทอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่ างประเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2562
โรงเรียนวัดบางบางปลา (เมธีจุลารักษ์ )

ชื่ องานวิจัย

การพัฒนาทักษะการแยกชนิดของคาและจดจาคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยใช้เกมส์

ชื่ อผู้วิจยั

นางสาวภาณี ขุนทอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ

ชื่ อครูพเี่ ลีย้ ง

ครู จรรยา ธรรมเจริ ญ

บทคัดย่ อ

การศึกษาวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาการแยกชนิดของคาและส่ งเสริ มการท่องคาศัพท์
ของนักเรี ยนโดยใช้กิจกรรมเกมส์เป็ นสื่ อในการเรี ยนและแบบฝึ กหัดเกี่ยวกับคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
ต่าง ๆ ที่พบเจอในชีวิตประจาวัน โดยกลุ่มทดลองเป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จานวน 13 คน
โดยให้นกั เรี ยนทดสอบเกี่ยวกับคาศัพท์ก่อนเรี ยน แล้วหลังจากนั้นให้นกั เรี ยนเล่นเกมส์แยกชนิด
ของคาศัพท์ในภาษาอังกฤษและทาแบบฝึ กหัดเกี่ยวกับคาศัพท์ที่ผวู ้ ิจยั ได้สร้างขึ้น จานวน 2 ฉบับ
จากนั้นจึงทาการทดสอบหลังเรี ยน และวิเคราะห์ผลคะแนนโดยใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ
ผลปรากฎว่า การใช้กิจกรรมเกมส์แยกชนิดของคาศัพท์และทาแบบฝึ กหัดเกี่ยวกับคาศัพท์
ภาษาอังกฤษ ทาให้นกั เรี ยนมีความรู ้ และความจา ในการนาคาศัพท์ที่ได้เรี ยนมาใช้และทา
แบบฝึ กหัดหลังเรี ยนได้คะแนนเพิม่ ขึ้นจากเดิม ดังจะเห็นได้จากการเปรี ยบเทียบผลการทดสอบก่อน
เรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 29.23

การพัฒนาทักษะการแยกชนิดของคาและจดจาคาศัพท์ภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา ปี ที่ 2 โดยใช้เกม
ความสาคัญและที่มา
ภาษาอังกฤษนับเป็ นภาษาหนึ่งที่มีความสาคัญมากในปั จจุบนั นี้ เรื่ องของคาศัพท์ก็เป็ นปั จจัยหนึ่งที่ทา
ให้นกั เรี ยนสามารถเรี ยนได้ดีและเข้าใจในภาษาเช่นกัน ซึ่งจากการสังเกตนักเรี ยน ปรากฏว่านักเรี ยนจะจา
คาศัพท์ได้นอ้ ยมาก บางคนจะจาไม่ได้เลยแม้วา่ จะเคยท่องกับคุณครู ผสู ้ อนวิชาอื่นมาแล้วก็ตาม ทาให้นกั เรี ยนไม่
สนใจและไม่อยากจะเรี ยนในวิชานี้ ซึ่งเรื่ องของคาศัพท์ถือเป็ นพื้นฐานของการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ นักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษายังมีปัญหาในเรื่ องของคาศัพท์อยูม่ าก สาเหตุหนึ่งเป็ นเพราะนักเรี ยนขาดความเอาใจในในเรื่ อง
การท่องคาศัพท์และการพัฒนาของสมองยังรับไม่สามารถจดจาคาศัพท์ได้เป็ นจานวนมาก
ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงได้พยายามศึกษาและส่งเสริ มที่จะช่วยให้นกั เรี ยนได้จดจาคาศัพท์และนาไปใช้ในการ
เรี ยนการสอนในวิชาอื่น ๆ ได้มากขึ้น
ทางเลือกที่คาดว่าจะแก้ ปัญหา
จากความสาคัญและประโยชน์ของคาศัพท์ในภาษาอังกฤษ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ผูว้ จิ ยั จึงมีความ
สนใจที่จะหาวิธีการส่งเสริ มการรู ้จกั ชนิดของคาและท่องคาศัพท์ดว้ ยตนเองให้มากยิง่ ขึ้น โดยใช้กลวิธีในการ
เล่นเกมส์แยกชนิดของคาศัพท์ และทาแบบฝึ กหัดเกี่ยวกับคาศัพท์ ซึ่งวิธีน้ ีผจู ้ ดั ทาคาดว่าจะสามารถพัฒนาการ
แยกชนิดของคาและจดจาคาศัพท์ของนักเรี ยนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้ จึงมีความสนใจที่จะนากิจกรรมดังกล่าวมา
ทดลองใช้เพือ่ ช่วยพัฒนาการแยกชนิดของคาและจดจาคาศัพท์ของนักเรี ยน
จุดมุ่งหมาย
1. เพือ่ พัฒนาการแยกชนิดของคาและจดจาคาศัพท์ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยใช้กิจกรรมการ
เล่นเกมส์แยกชนิดของคาศัพท์และทาแบบฝึ กหัดเกี่ยวกับคาศัพท์
2. เพือ่ เป็ นการฝึ กนักเรี ยนให้มีความรับผิดชอบในการท่องศัพท์
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการทาวิจยั ครั้งนี้ได้ศึกษาความคงทนในการแยกชนิดของคาและจาคาศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ
ชนิดของคา (part of speech) ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ทางผูจ้ ดั ทาวิจยั ได้ทาแบบฝึ กหัดเกี่ยวกับชนิดของ
คาศัพท์ โดยใช้กิจกรรมการเล่นเกมส์เพือ่ ช่วยพัฒนาการจาคาศัพท์และได้ทาการเปรี ยบเทียบผลคะแนนก่อน
เรี ยนและหลังเรี ยน คะแนนจากการทาแบบฝึ กหัดแต่ละฉบับ เพือ่ ศึกษาพัฒนาการของนักเรี ยนหลังจากที่ได้มี

การทาแบบฝึ กหัดเกี่ยวกับคาศัพท์ภาษาอังกฤษซ้ า ๆ กันหลาย ๆ ครั้งว่ามีความแตกต่างหรื อพัฒนาไปมากน้อย
เพียงใด
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ
1. ได้เกมส์และแบบฝึ กหัดเกี่ยวกับคาศัพท์ในเรื่ องชนิดของคา (part of speech) ที่จะช่วยพัฒนาความจาใน
การจาคาศัพท์ของนักเรี ยน
2. ได้แนวทางในการฝึ กให้นกั เรี ยนมีความรับผิดชอบและสนใจในการท่องคาศัพท์
ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจยั นี้ เป็ นการสร้างสื่อการเรี ยนการสอนโดยใช้เกมส์และแบบฝึ กหัดเกี่ยวกับคาศัพท์ เพือ่ พัฒนา
ความคงทนในการแยกชนิดและจาคาศัพท์เกี่ยวกับชนิดของคา (part of speech) ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
2 และได้กาหนดขอบเขตของการวิจยั ดังนี้
1. ประชากร คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนวัดบางปลา (เมธีจุลารักษ์) ภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึกษา 2562 จานวน 13 คน
2. เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษา เป็ นคาศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับชนิดของคาต่าง ๆ (part of speech)
จานวน 47 คา
วิธีดาเนินการวิจัย
ระยะเวลาในการดาเนินงาน
22 ธันวาคม 2546 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563
วัน เดือน ปี
22 – 30 ธันวาคม 2562
5 – 15 มกราคม 2563
19 – 23 มกราคม 2563
2 – 14 กุมภาพันธ์ 2563
23 – 24 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรม
ศึกษาสภาพปั ญหาและวิเคราะห์หาแนวทางแก้ปัญหา
เขียนเค้าโครงงานวิจยั ในชั้นเรี ยน
ศึกษาหลักสูตรเกี่ยวกับคาศัพท์
วิเคราะห์ผเู ้ รี ยนและวิเคราะห์เนื้อหา
ออกแบบเครื่ องมือที่จะใช้ในงานวิจยั
นักเรี ยนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน
นักเรี ยนทาแบบทดสอบ ฉบับที่ 1
นักเรี ยนทาแบบทดสอบ ฉบับที่ 2
นักเรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน

หมายเหตุ

1 – 10 มีนาคม 2563

เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล
สรุ ปและอภิปรายผล
จัดทารู ปเล่ม

เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. แบบทดสอบวัดความรู ้ดา้ นคาศัพท์ (Pre test)
2. บอร์ดเกมส์ Fun Part of Speech
3. แบบฝึ กหัดเกี่ยวกับคาศัพท์ ( 2 ฉบับ)
4. แบบทดสอบวัดความรู ้ดา้ นคาศัพท์ (Post test)
ขั้นตอนการดาเนินงาน
การดาเนินการวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาการแยกชนิดของคาและส่งเสริ มการจาคาศัพท์ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยใช้กิจกรรมการเล่นเกมส์แยกคาศัพท์ และทาแบบฝึ กหัดเกี่ยวกับคาศัพท์ ผูว้ จิ ยั
ได้วางแผนการดาเนินการสร้างเกมส์ แบบทดสอบและแบบฝึ กหัด โดยยึดคาศัพท์เกี่ยวกับชนิดของคาใน
ภาษาอังกฤษ (part of speech) ซึ่งมีรายละเอียดเป็ นขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นวิเคราะห์
1.1 วิเคราะห์ ผู้เรียน
ประชากร คือนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 โรงเรี ยน
วัดบางปลา (เมธีจุลารักษ์) รวม 13 คน
1.2 วิเคราะห์ เนื้อหา
เนื้อหาที่จะใช้สร้างแบบทดสอบ และแบบฝึ กหัด คือเนื้อหาในเรื่ องชนิดของคาใน
ภาษาอังกฤษ (part of speech) โดยมีคาศัพท์ดงั นี้
Noun
1. Sompong
2. man
3. car
4. table
5. Tony
6. Bongkok
Pronoun
1I
2. you
3. we
4. they
5. She
6. He
7. it

Verb
1. want
4. run
7. know
Adjective
1. white
4. big
Adverb
1. hard
4. trustily
Preposition
1. between
4. under
Conjunction
1. and
4. or
Interjection
1. ah!
4. oh!

2. see
5. go

3. buy
6. like

2. Bad
5. Small

3. Cute
6.black

2. also
5. carefully

3. too

2. on
5. at

3. in
6. With

2. but
5. Before

3. As well as

2. Ai!
5. Aha!

3. wow

2. ขั้นออกแบบ
แบบทดสอบวัดความจาคาศัพท์ (Pre test) จานวน 10 ข้อ
แบบฝึ กหัดเกี่ยวกับคาศัพท์ เป็ นแบบฝึ กหัดที่จะใช้ในการพัฒนาการจาคาศัพท์ของนักเรี ยน แบ่งเป็ น 2 ฉบับ
แบบทดสอบวัดความจาคาศัพท์หลังเรี ยน (Post test) จานวน 10 ข้อ

3. ขั้นดาเนินการ
ทาการทดลองกับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 โรงเรี ยนวัดบางปลา (เมธีจุ
ลารักษ์) จานวน 13 คน โดยให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบวัดความจาคาศัพท์ก่อนเรี ยนและทาการบันทึกคะแนน
ดาเนินการพัฒนาการแยกชนิดของคาและการจดจาคาศัพท์ของนักเรี ยนโดยใช้วิธีการใช้เกม
การทา
แบบฝึ กหัดเกี่ยวกับคาศัพท์ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น สัปดาห์ละ 1 ฉบับ พร้อมทั้งลงบันทึกคะแนน
ทาการทดสอบอีกครั้ง โดยให้นกั เรี ยนทาแบบทดสอบวัดความจาคาศัพท์ของนักเรี ยนโดยใช้แบบทดสอบ
วัดความจาคาศัพท์หลังเรี ยน
4. ขั้นวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์ผลจากคะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน แบบฝึ กหัด และแบบทดสอบ
หลังเรี ยน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การหาค่าเฉลี่ย (x)
5. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ในชั้นเรี ยนนี้
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาการแยกชนิดของคาและส่งเสริ มการจาคาศัพท์ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โดยใช้กิจกรรมการเล่นเกมส์แยกคาศัพท์ และทาแบบฝึ กหัดเกี่ยวกับคาศัพท์
โรงเรี ยนวัดบางปลา (เมธีจุลารักษ์) ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2562 จานวน 13 คน ได้ให้นกั เรี ยนได้ทา
แบบทดสอบก่อนเรี ยนและทาแบบฝึ กหัดจานวน 2 ฉบับ โดยให้นกั เรี ยนทาสัปดาห์ละ 1 ฉบับ จากนั้นให้
นักเรี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยน โดยสามารถวิเคราะห์ผลได้ดงั นี้
- ผลการวิเคราะห์ความก้าวหน้าทางด้านการจดจาคาศัพท์จากคะแนนแบบฝึ กหัดทั้ง 2
ฉบับ
- ผลการวิเคราะห์ความก้าวหน้าทางด้านการจดจาคาศัพท์จากคะแนนแบบฝึ กหัดทั้ง 2
ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ

- ผลการวิเคราะห์ความก้าวหน้าทางการด้านการจดจาคาศัพท์จากคะแนน
แบบทดสอบก่อนเรี ยน และแบบทดสอบหลังเรี ยน
- ผลการวิเคราะห์ความก้าวหน้าทางการด้านการจดจาคาศัพท์จากคะแนน
แบบทดสอบก่อนเรี ยนและแบบทดสอบหลังเรี ยนคิดเป็ นร้อยละ

ตารางที่ 1 แสดงผลความก้ าวหน้ าทางด้ านการจดจาคาศัพท์ จากคะแนนแบบฝึ กหัดทั้ง 2 ฉบับ
เลขที่
ชื่ อ-นามสกุล
แบบฝึ กหัดที่1 (20) แบบฝึ กหัดที่2 (20)
1
ธงชัย คงจำเริญ
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 แสดงให้เห็นว่าหลังจากที่นกั เรี ยนได้ทาแบบฝึ กหัดทั้ง 2 ฉบับแล้ว นักเรี ยนมีผลคะแนน
ต่างกันไปเมื่อเปรี ยบเทียบคะแนนของแต่ละคน จะสังเกตเห็นว่าครั้งที่ 1 นักเรี ยนจะได้คะแนนไม่สูงมากนักซึ่ง
คะแนนที่ต่าที่สุดคือ 6 และคะแนนสูงที่สุดคือ 18 คะแนน และเมื่อนักเรี ยนทาแบบฝึ กหัดที่ 2 คะแนนนักเรี ยน
ส่วนใหญ่จะเพิม่ ขึ้นจากครั้งแรกแต่มีนกั เรี ยนบางคนที่คะแนนจะเท่ากับครั้งแรก และบางคนจะมีคะแนนเต็ม
หรื อคิดเป็ นร้อยละ 100 โดยจะมีนกั เรี ยนห้าคนได้คะแนนเต็ม และคะแนนต่าสุดคือ 16 คะแนน

ตารางที่ 2 แสดงความก้ าวหน้ าทางการจดจาคาศัพท์ จากคะแนนทดสอบก่ อนเรียนและหลังเรียน
เลขที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
รวม
เฉลี่ย
ร้อยละ

ชื่อ-นามสกุล
ธงชัย คงจาเริ ญ
ผาปากรณ์ ศรี อ่วมบู่
จิรพัฒน์ รุ่ งสว่าง
ปรเมศร์ หิรัญรัตน์
อดิเทพ ผุดผ่อง
วุฒิชยั แซ่เอี๊ยว
อนุสรา ศรี สมชัย
จุฑาทิพย์ ทับทิมพวง
จุฑาทิพย์ สุขวิจิตร
ณัทจรี วันเทศ
พรนภา นิลชะลิต
อรพรรณ ไทรชมภู
ปารณี ย ์ แก้วปู้วดั

pre-test
4
3
4
4
5
4
3
2
5
4
5
5
4

post-test
6
6
6
7
8
6
5
5
8
7
8
10
8

52
90
7.428571 12.85714
40
69.23

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ผลการทดสอบหลังเรี ยนของนักเรี ยนเมื่อเปรี ยบเทียบกับผลการทดสอบ
ก่อนเรี ยน พบว่า นักเรี ยนส่วนใหญ่สามารถทาคะแนนได้เพิม่ ขึ้นจากเดิม คือ เฉลี่ย 5.43 และไม่มีนกั เรี ยนคนใด
เลยที่ทาคะแนนหลังเรี ยนได้นอ้ ยกว่าคะแนนก่อนเรี ยนและมีนกั เรี ยนเพียงหนึ่งคนที่ได้คะแนนหลังเรี ยนคิดเป็ น
ร้อยละ 100 ซึ่งเมื่อเทียบกับคะแนนสอบก่อนเรี ยนได้ 5 คะแนน โดยมีความก้าวหน้าอยูท่ ี่ 50 เปอร์เซ็นต์

สรุปผลการศึกษาวิจัย
จากการศึกษาและวิเคราะห์คะแนนที่ได้จากผลการทดสอบก่อนเรี ยน เกี่ยวกับคาศัพท์ของนักเรี ยนชั้น
ม.2 นั้นแสดงให้เห็นว่า คะแนนเฉลี่ยของแต่ละคนไม่ถึง 5 คะแนน หรื อคิดเป็ นร้อยละ 40.00 สาเหตุเนื่องมาจาก
นักเรี ยนไม่มีความคุน้ เคยกับคาศัพท์น้ ีมากนัก หรื ออาจจะเคยพบเห็นมาบ้างแต่ยงั เขียนหรื อจดจาได้ไม่ดีนกั หรื อ
นักเรี ยนอาจจะไม่เคยนาไปใช้เท่าที่ควร แต่หลังจากนักเรี ยนได้ทาแบบฝึ กหัดทั้งสองครั้งแล้วผลปรากฏว่า
คะแนนโดยเฉลี่ยของนักเรี ยนเพิม่ ขึ้น จากร้อยละ 40.00 เป็ นร้อยละ 69.23 คิดเป็ นความก้าวหน้าคือร้อยละ 29.23
อภิปรายผลการศึกษา
จากการสร้างเกมส์และแบบฝึ กหัดเกี่ยวกับชนิดของคาศัพท์เพือ่ ช่วยพัฒนาการแยกชนิดของและความจา
ในการจาคาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ในครั้งนี้ สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. พบว่าแบบฝึ กหัดที่หลากหลายนี้สามารถช่วยพัฒนาการแยกชนิดของคาและความจาคาศัพท์ของ
นักเรี ยนได้เป็ นอย่างดี โดยดูได้จากผลการสอบหลังเรี ยนของนักเรี ยนที่เพิม่ สูงขึ้น
2. จะเห็นว่าการที่นกั เรี ยนได้มีโอกาสทาแบบฝึ กหัดบ่อยครั้งและมีการนาไปใช้จะสามารถช่วยให้
นักเรี ยนแยกชนิดของคาและจดจาคาศัพท์ได้ดีข้ นึ
ข้ อเสนอแนะ
1. การสร้างเกมส์และแบบฝึ กหัดเกี่ยวกับคาศัพท์น้ ีอาจจะใช้รูปแบบที่หลากหลายออกไป เช่น อาจจะ
มีรูปภาพ หรื อในรู ปแบบของการฟัง เพือ่ ที่จะทาให้นกั เรี ยนได้มีการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ
2. การทาวิจยั การจะมีการเพิม่ ของกลุ่มตัวอย่างให้มากขึ้น
3. การทาวิจยั การจะมีการเพิม่ ของกลุ่มตัวอย่างให้มากขึ้น

