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1. ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรม 
1.1 เหตุผลที่เกิดแรงบันดาลใจ ความจำเป็น ปัญหาหรือความต้องการที่จะทำผลงาน / นวัตกรรม 

 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที ่ผ่านมา ข้าพเจ้าพบปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลาย ๆ 
ประการ หนึ่งในปัญหาสำคัญท่ีพบบ่อยคือการท่ีนักเรียนหลายคนไม่ชอบเรียนหลักภาษาไทย เพราะมองว่าเป็น
เรื ่องยาก เป็นเรื ่องที่น่าเบื่อ เรียนไปก็ไม่เกิดประโยชน์ ซึ ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทยของ
นักเรียน เพราะหลักภาษาไทยนับได้ว่าเป็นรากฐานสำคัญของการใช้ภาษาและการสื่อสาร เมื ่อ นักเรียนมี
พื้นฐานภาษาไทยไม่ดี อาจทำให้ผู้เรียนส่ือสารได้ไม่ดีเท่าท่ีควร ข้าพเจ้าจึงเห็นความสำคัญท่ีจะเร่งแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม สร้างทั้งองค์ความรู้ ความสนุก ความสุขในการเรียนใน
ยุคโลกาภิวัตน์  

1.2 แนวคิด หลักการสำคัญท่ีเก่ียวข้องกับผลงานหรือนวัตกรรม สามารถอ้างอิงถึงแนวคิด 
หลักการ ทฤษฎีรูปแบบ วิธีการ ฯลฯที่นำมาใช้ในการออกแบบผลงานหรือนวัตกรรม 
            ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและ
เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ
และความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ทำให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตย
ได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อ
พัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  
และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนนำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี และสุนทรียภาพ เป็น
สมบัติล้ำค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์ และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป (กระทรวงศึกษาธิการ , 2552, 
หน้า 1) 
 จากข้อความข้างต้นจึงอาจกล่าวได้ว่าการใช้ภาษาไทยจึงจัดว่าเป็นสมรรถนะในการส่ือสารท่ีสำคัญ
เป็นอย่างยิ่ง ตามท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552, 
หน้า 1)  ได้กำหนดให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ  มีศักยภาพซึ่งจะช่วย
ให้ผู ้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ  ความสามารถในการสื่อสาร ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



พุทธศักราช 2551  ได้กำหนดความสามารถในการส่ือสารไว้ว่า เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรม
ในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ  ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและ
ลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ  การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจน
การเลือกใช้วิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม  

ในปัจจุบันแม้ว่าหลักสูตรจะคาดหวังให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะความสามารถในการส่ือสารอย่างรอบด้าน
ในข้างต้น  พร้อมทั้งวางมาตรฐานและตัวชี้วัด ตลอดจนสมรรถนะให้โรงเรียนพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามท่ี
กำหนด แต่จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที ่ผ่านมายังพบปัญหาเกี่ยวกับการสอนหลักภาษาไทยอยู่มาก 
โดยเฉพาะเรื่องการสร้างคำในภาษาไทย ที่ผู้เรียนมักมีความสับสน ไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างของคำ 
กลุ่มคำ คำประสม คำซ้อน และคำซ้ำได้ ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการสื่อสารในระดับหนึ่ง เพราะการประสม 
การซ้อน และการซ้ำคำ เป็นกลวิธีทางภาษาในการสร้างคำใหม่ข้ึนมาเพื่อการส่ือสาร เนื่องจากภาษาไทยด้ังเดิม
ส่วนมากเป็นคำมูล 1 พยางค์ ทำให้คำท่ีใช้ในการส่ือสารมีจำกัด ต่อมาจึงมีการสร้างคำแบบไทยข้ึนโดยใช้คำมูล
ท่ีมาจากภาษาไทยและคำยืมจากภาษาต่างประเทศ เพื่อใหภ้าษาไทยมีคำมากเพียงพอต่อการใช้ส่ือสาร จึงอาจ
กล่าวได้ว่าองค์ความรู้ดังกล่าวจึงเป็นความรู้พื้นฐานที่สำคัญที่ช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ ประกอบกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในปัจจุบันทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้องเปลี่ยน
รูปแบบไปพอสมควร ครูจึงต้องวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีความยืดหยุ่น ลดภาระงาน และความเครียด มี
ความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและบริบทของสถานการณ์ปัจจุบัน 

จากปัญหาในข้างต้น ข้าพเจ้าจึงได้ศึกษาค้นคว้าเพื่อหาแนวคิด รูปแบบ เทคนิค ตลอดจนวิธีการสอน
รูปแบบต่าง ๆ เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการสร้างคำในภาษาไทยให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยข้าพเจ้าได้
เลือกใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเกม (Game Based Learning : GBL) เพื่อให้ผู ้เรียนเรียนรู้อย่างมี
ความสุขผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเกม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของทิศนา แขมมณี (ทิศนา แขมมณี, 2522, 
หน้า 201 อ้างอิงใน ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2558, หน้า 437) ท่ีได้กล่าวถึงวิธีการสอนโดยใช้เกมไว้ว่า เกมช่วยให้
นักเรียนได้วิเคราะห์ความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและช่วยให้ผู้เรียนเกิด
ความสนุกสนานในการเรียน โดยข้าพเจ้าได้นำกิจกรรมเกมมาบูรณาการร่วมกับการใช้ส่ือเทคโนโลยี โดยหวังว่า
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเกมจะช่วยให้ผู้เรียนมีความสนุก ได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย รู้สึกไม่เบื่อหน่าย 
และสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองตลอดเวลาในยุคปกติวิถีใหม่ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
    2.1 วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการสร้างคำในภาษาไทยโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยเกม (GBL) 
  2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเกม 
 



    2.2 เป้าหมายระบุจำนวนผลงาน / นวัตกรรมหรือกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ผลงาน / นวัตกรรม 
ขอบเขตของงานวิจัย 
2.2.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
        การวิจัยในครั้งนี้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย เรื่องการสร้างคำ

ในภาษาไทย โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเกม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาไทยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

สาระท่ี  4  หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง

ของภาษา  ภูมิปัญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 
ตัวชี้วัด ท 4.1 ม.1/2 สร้างคำในภาษาไทย 
2.2.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

              ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย  ได้แก่  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา จังหวัด
ลำปาง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 256 4 จำนวน 5 
ห้องเรียนได้แก่ห้อง ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/5 และ ม.1/6 (เฉพาะห้องที่รับผิดชอบสอน) จำนวนนักเรียน 
136 คน 
              กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  1/6  จำนวน 24 คน ภาคเรียน
ที่ 2  ปีการศึกษา  2564  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling)   

2.2.3 ขอบเขตด้านตัวแปร 
              1. ตัวแปรต้น (Independent Variable) ได้แก่ การจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้ดว้ย
เกม เรื่องการสร้างคำในภาษาไทย 
                  2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่  
           2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การสร้างคำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 ท่ีได้รับ
การจัดการเรียนรู้ด้วยเกม 
  2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเกม 
 

3. กระบวนการผลิตงาน หรือขั้นตอนการดำเนินงาน 
       ระยะเวลาในการดำเนินงาน 

เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2565 
 
 
 
 
 
 
 



3.1 แผนผังกระบวนทัศน์ด้วยหลักการทำงานแบบ PDCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2 วิธีดำเนินงาน 
      3.2.1 วิเคราะห์ปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผ่านมา โดยพบว่านักเรียนส่วนมากมักมีทัศนคติไม่ดี
ต่อการเรียนหลักภาษา เป็นเรื่องยากและเป็นเรื่องท่ีน่าเบ่ือ ไม่สนใจ ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกี่ยวกับหลัก
ภาษาไม่ดีเท่าท่ีควร 
      3.2.2 จัดต้ังกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อแลกเปล่ียนปัญหาและวิธีการแก้ปัญหากับเพื่อน
ครูคนอื่น ๆ  
      3.2.3 ค้นคว้าเทคนิค วิธีการ ตลอดจนเครื่องมือต่าง ๆ ที่สามารถช่วยแก้ปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอน 
ตลอดจนการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานและหลักสูตรของสถานศึกษา 
      3.2.4 จัดทำเครื่องมือในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย โดยครูผู้สอน
ได้แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 8 ช่ัวโมง แบบทดสอบวัดสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียนหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยเกม (GBL : Game Based Learning) โดยใช้แบบประเมิน
ความพึงพอใจของนักเรียน 
      3.2.5 นำเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปขอคำแนะนำจากเพื่อนสมาชิกในกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
      3.2.6 ปรับปรุงเครื่องมือตามคำแนะนำของเพื่อนสมาชิก เพื่อให้ได้เครื่องมือท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด 
      3.2.7 การนำเครื่องมือท่ีจัดทำขึ้นไปทดลองใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการสร้างคำในภาษาไทย 
โดยก่อนท่ีจะทดลองใช้เครื่องมือ ครูจะต้องอธิบายลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเกมให้นักเรียนเข้าใจ
เสียก่อน จากนั้นจึงให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน แล้วจึงจะเริ่มดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แผนท่ีวางไว้ โดยมีสมาชิกกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นผู้สังเกตการสอนในบางโอกาส 
      3.2.8 เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบถ้วนแล้วจึงให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนและประเมินความพึง
พอใจหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
      3.2.9 นำข้อมูลท่ีได้มาประเมินผลโดยการใช้ค่าทางสถิติแบบ T – test dependent ในการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ตลอดจนการนำผลการประเมินระดับความพึงพอใจของ
นักเรียนมาเทียบเกณฑ์คุณภาพของลิเคิร์ท 
      3.2.10 ถอดบทเรียนและสะท้อนคิดกับสมาชิกกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
และประสบการณ์ระหว่างกัน 
      3.2.11 จัดทำรูปเล่มรายงานท่ีเป็นการรวบรวมกระบวนการแก้ปัญหาและองค์ความรู้ท่ีได้จากการพัฒนา
ผู้เรียน เพื่อเป็นแนวทางให้ตนเองและเพื่อนสมาชิกได้พัฒนาตนเองและวิชาชีพต่อไป 
4. ผลการดำเนินการ หรือผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ 
   4.1 ด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองการสร้างคำในภาษาไทย 
         จากการวิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่องการสร้างคำในภาษาไทย
โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเกม GBL โดยใช้ค่าสถิติแบบ T – test dependent เป็นดังนี้ 



         ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที และระดับนัยสำคัญทางสถิติของการ
ทดสอบเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/6 (n = 24) 

 

 
 

         จากตารางที่ 1 พบว่า การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1/6 มี
คะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 5.63 คะแนน และ 11.96 คะแนน ตามลำดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อน
และหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   4.2 ด้านการประเมินความพึงพอใจหลังเรียนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเกม (GBL) 
         4.2.1 ประเด็นข้อคำถามในการวัดระดับความพึงพอใจของนักเรียน 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมช่วยกระตุ้นความสนใจในการเรียนของนักเรียน 
2. ครูใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมท่ีหลากหลาย 
3. กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมช่วยให้นักเรียนเรียนรู้อย่างสนุก ไม่เครียด 
4. กิจกรรมเกมท่ีครูใช้ทำให้นักเรียนรู้อย่างมีความสุข 
5. กิจกรรมเกมท่ีครูใช้มีส่วนช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการสร้างคำ 
6. กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมทำให้นักเรียนกล้าท่ีจะตอบคำถามและมีความมั่นใจมากขึ้น 
7. เกมท่ีครูสร้างขึ้นเหมาะสมกับสอดคล้องกับความสนใจของนักเรียน 
8. นักเรียนต้องการให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมกับบทเรียนเรื่องอื่น ๆ 
9. กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมมีความสร้างสรรค์ 
10. ภาพรวมของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกม 

         4.2.2 ระดับความพึงพอใจที่ใช้ในแบบประเมินความพึงพอใจ 
5 คะแนน หมายถึง นักเรียนมีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
4 คะแนน หมายถึง นักเรียนมีระดับความพึงพอใจมาก 
3 คะแนน หมายถึง นักเรียนมีระดับความพึงพอใจปานกลาง 
2 คะแนน หมายถึง นักเรียนมีระดับความพึงพอใจน้อย 
1 คะแนน หมายถึง นักเรียนมีระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 

 
 
 
 
 

S.D.

5.63 2.76

11.96 3.32
0.0000

t

*

การทดสอบ

กอ่นเรียน

หลังเรียน
9.356.33 3.32

Sig.(1-tailed)D D.D..S



         4.2.3 ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจ 
                ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังการตอบแบบประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/6 หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเกม 

ผลการวิเคราะห์ 

ข้อ
ที่ 

1 

ข้อ
ที่ 

2 

ข้อ
ที่ 

3 

ข้อ
ที่ 

4 

ข้อ
ที่ 

5 

ข้อ
ที่ 

6 

ข้อ
ที่ 

7 

ข้อ
ที่ 

8 

ข้อ
ที่ 

9 

ข้อ
ที่ 

10
 

จำนวนคน 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

คะแนนรวม 103 103 110 105 97 97 100 104 105 101 

คะแนนต่ำสุด 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 

คะแนนสูงสุด 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

ค่าเฉล่ีย 4.29 4.29 4.58 4.38 4.04 4.04 4.17 4.33 4.38 4.21 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.62 0.69 0.50 0.49 0.55 0.69 0.56 0.76 0.58 0.72 

C.V.(%) 14.54 16.08 10.99 11.30 13.61 17.08 13.55 17.57 13.16 17.13 

 จากตารางท่ี 2 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ของลิเคิร์ทเปรียบเทียบระดับคุณภาพได้ดังนี้ 
ช่วงคะแนนค่าเฉล่ีย 4.50  - 5.00 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 
ช่วงคะแนนค่าเฉล่ีย 3.50 - 4.49 อยู่ในระดับ ดีมาก 
ช่วงคะแนนค่าเฉล่ีย 2.50 - 3.49 อยู่ในระดับ ดี 
ช่วงคะแนนค่าเฉล่ีย 1.50 - 2.49 อยู่ในระดับ พอใช้ 
ช่วงคะแนนค่าเฉล่ีย 0.00 - 1.49 อยู่ในระดับ ปรับปรุง 

แปลผลได้ดังนี้ 
ข้อที่ Mean S.D. แปลผล 

1 4.29 0.62 ดีมาก 

2 4.29 0.69 ดีมาก 

3 4.58 0.50 ดีเย่ียม 

4 4.38 0.49 ดีมาก 

5 4.04 0.55 ดีมาก 

6 4.04 0.69 ดีมาก 

7 4.17 0.56 ดีมาก 

8 4.33 0.76 ดีมาก 

9 4.38 0.58 ดีมาก 

10 4.21 0.72 ดีมาก 



      จากตารางข้างต้นพบว่า นักเรียนคิดว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมช่วยให้นักเรียนเรียนรู้
อย่างสนุก ไม่เครียดมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.58) โดยมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม รองลงมาคือ 
กิจกรรมเกมที่ครูใช้ทำให้นักเรียนรู้อย่างมีความสุข และ กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมมีความสร้างสรรค์ 
(ค่าเฉล่ีย 4.38) โดยมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจดีมาก 
         4.2.4 กิจกรรมเกมในการจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนชอบมากที่สุด 

 
      จากการให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 ทำแบบประเมินความพึงพอใจพบว่า นักเรียนชอบ
กิจกรรมการตอบคำถามจากแอปพลิเคชันคาฮูท (Kahoot) มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 75 รองลงมาคือกิจกรรม
ทายคำจากภาพ คิดเป็นร้อยละ 16.7 และอันดับท่ี 3 คือกิจกรรมเกมบิงโกการสร้างคำ คิดเป็นร้อยละ 4.2  

         4.2.5 ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมจากนักเรียน 
: อยากให้มีเกมสนุก ๆ อีก 
: ไม่มีคำเสนอแนะเพิ่มครับ เพราะเกมท่ีครูให้เล่นสนุกและทำให้มีทักษะในการคิดและ 

ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนอยู่แล้ว อยากให้ครูทำแบบนี้ต่อไปครับ 
: ชอบขนาดเลยค่ะครู 

          4.2.6 ผลลัพธ์ต่อตัวนักเรียนและครู 
        ผลต่อตัวนักเรียน 

: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการสร้างคำในภาษาไทยสูงขึ้น 
  : นักเรียนได้เรียนรู้แบบ Active Learning โดยการนำส่ือเทคโนโลยีซึ่งเป็นส่ิงใกล้ตัวนักเรียน
มาใช้ประโยชน์ในการเรียนให้เกิดผลลัพธ์สูงสุด 
  : นักเรียนมีความกระตือรือร้นมากขึ้นและมีความสุขในการเรียน 
  : นักเรียนได้เรียนรู้ในบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีสนุกสนาน ช่วยฝึกคิดและตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น 
        ผลต่อตัวครูผู้สอน  

: ครูได้พัฒนาตนเองท้ังในด้านการเรียนการสอน การใช้ส่ือเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
: กิจกรรมเกมช่วยให้ครูวัดและประเมินผลความรู้ของนักเรียนได้ทันทีผ่านแอปพลิเคชันเกมท่ี 

จะแสดงผลคะแนนออกมาทันที ทำให้ครูทราบว่านักเรียนเข้าใจหรือไม่เข้าใจตรงส่วนใดของเนื้อหา 



: แอปพลิเคชันเกมทำให้นักเรียนและครูสามารถเรียนรู้ร่วมกันตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการ 
เรียนท่ีโรงเรียนหรือการเรียนท่ีบ้าน 
5. ปัจจัยความสำเร็จ 
   5.1 นักเรียนส่วนมากมีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรม 
   5.2 นักเรียนส่วนมากมีความพร้อมด้านอุปกรณ์ส่ือเทคโนโลยี (โทรศัพท์มือถือ) 
   5.3 โรงเรียนมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเพื่อการเรียนรู้ 
   5.4 ครูมีการเตรียมความพร้อมในด้านเนื้อหา ส่ือการสอน และกิจกรรมการเรียนรู้ 
   5.5 ผู้บริหารจัดหาปัจจัยสนับสนุนท่ีเอื้อต่อการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส
โควิด – 19 
   5.6 สมาชิกกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกันพัฒนากระบวนการ
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างดี 
6. บทเรียนที่ได้รับ 
    6.1 ในการจัดกิจกรรมท่ีนักเรียนต้องใช้อินเตอร์เน็ตพร้อมกันทีละมาก ๆ ทำให้สัญญาณช้า ตัดขัดในการทำ
กิจกรรมบางจังหวะ 
    6.2 เนื่องจากสถานการณ์หารแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด – 19 ทำให้โรงเรียนต้องสลับจัดการเรียนแบบ
ออนไลน์และท่ีโรงเรียน ซึ่งในบางครั้งต้องปรับเปล่ียนกิจกรรมไปตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ 
    6.3 ช่วงการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ไม่สามารถติดตามนักเรียนให้เข้าเรียนได้ทั้งหมด เนื่องจาก
ข้อจำกัดบางประการ แต่ก็มีการพยายามติดตามให้นักเรียนเข้าเรียนให้ได้มากท่ีสุด 
    6.4 นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเล่นเกมผ่านแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือเป็นอย่างมาก ซึ่งอาจ
เอาไปปรับใช้ในบทเรียนเรื่องอื่น ๆ ได้ 
7. การเผยแพร่หรือการได้รับการยอมรับหรือรางวัลที่ได้รับ (ถ้ามี) 
   การจัดทำวิจัยในช้ันเรียนในแต่ละปีการศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ เรื่อง 
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อินเตอร์คอร์ปอเรช่ัน. 
 

 
 
 
 
 



ภาคผนวก 
ตัวอย่างสื่อพาวเวอร์พอยต์ท่ีครูผู้สอนจัดทำขึ้นเอง 

  
 

 
 
 



ตัวอย่างสื่อพาวเวอร์พอยต์ที่จัดทำขึ้นเอง 

  
 

 
 
 



ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

  
 

 
 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
 

  
 

 



ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

  
 

 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
 
 

  
 

 
 



ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน ์

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน ์
 

 
 

 
 



ตัวอย่างผลงานใบบิงโกของนักเรียนที่ใช้ในการทำกิจกรรมการเรียนรู้เร่ืองการสร้างคำ 

 

 
 
แอปพลิเคชันเกมที่ครูผู้สอนสร้างขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 



แอปพลิเคชันเกมที่ครูผู้สอนสร้างขึ้น 
 

 
 

 



แอปพลิเคชันเกมที่ครูผู้สอนสร้างขึ้น 

 
 

 
 



เกมคาฮูท (KAHOOT) และวอนเดอร์โก (VONDER GO) 
(ลิงก์เกมคาฮูทสามารถเข้าเล่นได้ก่อนวันท่ี 22 มีนาคม 2565) 

   
 

กรณีเข้าผ่าน chrome อย่าลืมกดแปลภาษา
ให้เปน็ภาษาอังกฤษไม่ง้ันคำในเกมจะเพี้ยนค่ะ 

คำประสม 

คำซ้อนและคำซ้ำ 

เกม KAHOOT และ VONDER GO มีการจำกัดผู้

เล่นห้องละ 50 คนเท่านั้น ในการสอนหลายห้อง

จึงต้องคัดลอกเกมซ้ำ 

ความรู้พ้ืนฐานเร่ืองการสร้างคำ 


