
 

  

ชื่อเรื่อง  รายงานผลการวิจัยการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  
   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เกม 
ผู้รายงาน   นางเพ็ญภักดิ์  นิยมญาติ    
ต าแหน่ง   ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ โรงเรียนสุทธสิริโสภา   
                     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 2 
ปีท่ีศึกษา      2560 
 
 

บทคัดย่อ 
 

               การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ความคงทนในการจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ที่ได้รับการสอนโดยใช้เกม ก่อนเรียนและหลังเรียน และศึกษาเจตคติ ต่อการสอนค าศัพท์
ภาษาอังกฤษโดยใช้เกม  
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุทธสิริโสภา 
อ าเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 15 คน เลือกโดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive  
Sampling) 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัด
ความสามารถในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ และแบบวัดเจตคติต่อการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
โดยใช้เกม การด าเนินการทดลองใช้เวลา 5 สัปดาห์ ๆ ละ 4 ชั่วโมง 20 ชั่วโมง วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน ผลการวิจัย
สรุปได้ดังนี้ 
  1.  นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนเรียนเฉลี่ย 
ร้อยละ 25.66 และหลังเรียนเฉลี่ยร้อยละ 77.33 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพบว่า 
ความสามารถในการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ได้รับการสอน โดยใช้เกม หลังเรียน 
สูงกว่าก่อนเรียน 
  2.  นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้เกม มีความคงทนในการจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  
 3.  นักเรียนมีเจตคติต่อการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกม อยู่ในระดับดี 
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ABSTRACT 

 
               The purposes of this research were to study and compare the English 
vocabulary learning ability and English vocabulary retention ability of Prathomsuksa 4 
students before and after using games and to study the students’ attitude towards 
teaching English vocabulary using games. 
 The sample consisted of 15 Prathomsuksa 4 students at Sutthasirisopha 
School under Nongkhai Primary Educational Service Area Office 2, in the first semester of 
the academic year 2016. They were selected by purposive sampling. The design of this 
research was a one group pretest-posttest design. 
 The research instruments were ten lesson plans, an English vocabulary ability 
test and an attitude questionnaire. The experiment lasted five weeks, 4 hours a week or 
20 hours in total. The mean, percentage, standard deviation and t-test for dependent 
samples were employed to analyze the data. The findings of this research were as 
follows: 
 1.  The students’ pretest and posttest scores on English vocabulary learning 
ability were 26.66 % and 77.33 % respectively. The students’ posttest score on English 
vocabulary learning ability was found significantly higher than that of the pretest. 
 2.  The students taught by using games had English vocabulary retention 
ability.  
 3.  The students’ attitude towards teaching English vocabulary using games 
was at a good level. 

 


