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บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยดําเนินการวิจัยเชิงทดลอง เรื่อง ผลสัมฤทธิ์การอ่านคําศัพท์ภาษาไทย 
โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเกมร่วมกับแบบฝึกทักษะการอ่านคําศัพท์ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 3 จํานวน 24 คน โดยมีขั้นตอนในการวิจัย ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญ อภิปรายผลการทดลอง 
และข้อเสนอแนะดังน้ี  
 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอ่านคําศัพท์ภาษาไทยของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเกมร่วมกับแบบฝึกทักษะ
การอ่านคําศัพท์ 
 สมมติฐานของการวิจัย  
  การวิจัยคร้ังนี้มีสมมติฐานการวิจัยดังน้ี 
 ผลสมัฤทธ์ิการอ่านคําศัพท์ภาษาไทย โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเกมร่วมกับแบบฝึกทักษะ
การอ่านคําศัพท์หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน 
 วิธีดําเนินการทดลอง 
 ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตการวิจัยดังน้ี  
  1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 30 คน
จากโรงเรียนบ่อทองวิทยา เขตคุณภาพกบินทร์บุรี 8 อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555  

  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี อําเภอ
กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 มี 1 ห้องเรียนจํานวนนักเรียน 24 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
  2) เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
    เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบด้วย 

   (1) กิจกรรมเกมการพัฒนาทักษะการอ่านคําศัพท์ภาษาไทย จํานวน 12 เกม 
    (2) แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเกมร่วมกับแบบฝึกทักษะ
การอ่านคําศัพท์ภาษาไทย จํานวน 12 แผน 
    (3) แบบฝึกทักษะการอ่านคําศัพท์ภาษาไทย จํานวน 12 แบบฝึก 
    (4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านคําศัพท์ภาษาไทย จํานวน 30 ข้อ 
   3) วิธีดําเนินการทดลอง 
     (1) ผู้วิจัยดําเนินการทดลองตามขั้นตอนดังน้ี ช้ีแจงให้นักเรียนทราบถึงจุดประสงค์ 
รายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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     (2) ทําการทดสอบก่อนการทดลองโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการอ่านคําศัพท์
ภาษาไทย จํานวน 30 ข้อ แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 24 คน 
     (3) ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นเวลา 12 ชั่วโมง 
12 กิจกรรมเกม ใช้การปฏิบัติกิจกรรมเกมในเวลาเรียนปกติ วิชาภาษาไทย รวมท้ังสิ้น 12 แผน 
ตามกําหนดการสอน  

    (4) ทําการทดสอบหลังการพัฒนาทักษะการอ่านคําศัพท์ภาษาไทยโดยใช้กิจกรรม
เกมร่วมกับแบบฝึกทักษะการอ่านคําศัพท์ ด้วยแบบทดสอบวิธีการสอบและวิธีตรวจให้คะแนน
เช่นเดียวกับก่อนการทดลองวิเคราะห์ข้อมูล 

   (5) นําผลที่ได้จากการทดสอบเปรียบเทียบก่อนเรียนและหลังเรียน การพัฒนา
ทักษะการอ่านคําศัพท์ภาษาไทยโดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเกมร่วมกับแบบฝึกทักษะการอ่านคําศัพท์ 
มาตรวจสอบและวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการฝึก 
 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายผู้วิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านคําศัพท์ภาษาไทย ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 
ที่เรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมร่วมกับแบบฝึกทักษะการอ่านคําศัพท์ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
 จากการศึกษาวิจัย เรื่อง ผลสัมฤทธิ์การอ่านคําศัพท์ภาษาไทย โดยใช้การจัดการเรียนรู้
ด้วยเกมร่วมกับแบบฝึกทักษะการอ่านคําศัพท์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
วัดวัฒนารังษี อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านคําศัพท์ภาษาไทยของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยเกมร่วมกับแบบฝึกทักษะ
การอ่านคําศัพท์ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยหลังการทดลองนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านสูงกว่า 
ก่อนการทดลอง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย 
  
5.2 อภิปรายผล 
 
 การวิจัย เร่ือง ผลสัมฤทธ์ิการอ่านคําศัพท์ภาษาไทย โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเกมร่วมกับ
แบบฝึกทักษะการอ่านคําศัพท์ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 สามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 
  การพัฒนาการอ่านคําศัพท์ภาษาไทย โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเกมร่วมกับแบบฝึกทักษะ
การอ่านคําศัพท์ พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านคําศัพท์ภาษาไทย ก่อนเรียนและหลังเรียน 
คะแนนอยู่ในระดับดีทุกคนเน่ืองมาจากนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีส่วนร่วมในกิจกรรมของการอ่าน
คําศัพท์ภาษาไทย โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเกมร่วมกับแบบฝึกทักษะการอ่านคําศัพท์ทําให้นักเรียน
มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน เป็นผลทําให้นักเรียนมีความเข้าใจและจดจําคําศัพท์ได้ 
เป็นการเรียนรู้ที่คงทน สามารถนําคําศัพท์ที่เรียนรู้จากการเล่นเกมมาอ่านคําศัพท์จากแบบฝึกได้ 
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แล้วนําไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ และเมื่อนักเรียนเล่นเกมแต่ละเกมเสร็จแล้ว ผู้วิจัย
ได้ให้นักเรียนอ่านคําศัพท์จากแบบฝึกทักษะ ซึ่งแบบฝึกแต่ละแบบฝึกจะมีคําศัพท์อยู่ 10 คํา คําศัพท์
ของแบบฝึกแต่ละแบบฝึกจะมีความคล้ายคลึงกันกับคําศัพท์ในกิจกรรมเกมทั้งความหมายและตัวสะกด 
สถานการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งสองสถานการณ์เกิดการถ่ายโยงการเรียนรู้กัน สอดคล้องกับทฤษฏี
การถ่ายโยงโดยความคล้ายคลึงกันของ ธอร์นไดค์ โดยทฤษฏีดังกล่าวมีความเช่ือว่าความคล้ายคลึงกัน
ทั้งในด้านเน้ือหา วิธีการต่อสถานการณ์การเรียนรู้ทั้งสองสถานการณ์ทําให้เกิดการถ่ายโยงการเรียนรู้
เชิงบวก กล่าวคือ ถ้าเรียนรู้ในสถานการณ์หนึ่งมีองค์ประกอบที่เหมือนกัน หรือคล้ายคลึงกันกับ
อีกสถานการณ์หนึ่ง ก็จะทําให้เกิดการถ่ายโยงทางบวก (อารี พันธ์มณี, 2546, หน้า 265-267) ที่กล่าวว่า 
ครูต้องให้นักเรียนฝึกฝนตนเองหลังจากที่ได้เรียนรู้มาแล้ว เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะ ความชํานาญและ
พัฒนาความสามารถให้สูงย่ิงข้ึน 
 จากการวิจัยผลของการอ่านคําศัพท์ภาษาไทย โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเกมร่วมกับ
แบบฝึกทักษะการอ่านคําศัพท์ ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยหลังการทดลองนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการอ่านสูงกว่า ก่อนการทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานของการวิจัย ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา (2544, 
หน้า 52) ที่กล่าวถึงการฝึกทักษะว่า การท่ีจะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเกิดทักษะในเรื่องใดต้องให้
ผู้เรียน ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ได้กระทําซ้ําๆ เพ่ือเป็นการฝึกทักษะรวมทั้งให้แรงเสริมควบคู่กันไปด้วย 
และสอดคล้องกับ ผดุง อารยะวิญญู (2542, หน้า 121-123) ที่กล่าวว่า การสอนควรเน้นการให้เด็ก
ท่องจําคําหรือข้อความโดยให้เด็กพูดแบ่งเน้ือหาที่จะสอนเป็นหน่วยย่อยๆ ให้เด็กทํากิจกรรมแต่ละส่วน
ตามลําดับ เปิดโอกาสให้เด็กได้จับต้องสัมผัสในสิ่งที่เด็กเรียน การอธิบายเนื้อหาให้เด็กเข้าใจควรมี
ภาพประกอบด้วย ควรให้แรงเสริมแก่เด็กอย่างสมํ่าเสมอ เป็นต้น และสอดคล้องกับแนวทางในการจัด 
การเรียนการสอนเด็กนักเรียนที่เรียนรู้ช้า ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2538, 
หน้า 83-86) ที่กล่าวว่า การใช้เกม หรือกิจกรรมที่ให้เด็กได้มีโอกาสเคลื่อนไหว ได้สัมผัส ได้มองเห็น
และได้ยิน ได้ฟัง ทําให้เด็กสนุกในการเรียนรู้ และเรียนรู้ได้เร็ว ตลอดจนการสอนซ้ําและทบทวนบ่อยๆ 
เพราะตามปกติเด็กมีปัญหาทางการเรียนรู้ต้องการประสบการณ์บ่อยกว่าเด็กปกติ เด็กที่มีความบกพร่อง
ทางด้านการอ่านเมื่อได้รับการสอน โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเกมร่วมกับแบบฝึกทักษะการอ่านคําศัพท์ 
แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตลอดจนสอดคล้องกับงานวิจัยของสุพรรณี ไชยเทพ 
(2544, หน้า ง) ที่ได้ศึกษาเรื่องการใช้แบบฝึกทักษะเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและเขียนคํา
ในวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่าสามารถช่วยให้นักเรียนมีความสามารถ
ในการอ่านและเขียนคําในวิชาภาษาไทยได้ถูกต้องสูงขึ้น และผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและเขียน
หลังการใช้แบบฝึกสูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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5.3 ข้อเสนอแนะ  
  
 จากการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้
และการจัดการศึกษาครั้งต่อไปดังน้ี ซึ่งประกอบด้วย ข้อเสนอแนะทั่วไปในการพัฒนาทักษะการอ่าน
คําศัพท์ภาษาไทย โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเกมร่วมกับแบบฝึกทักษะการอ่านคําศัพท์ และ
ข้อเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช้ ดังน้ี  
 5.3.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 การพัฒนาทักษะการอ่านคําศัพท์ภาษาไทย โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยเกมร่วมกับแบบฝึก
ทักษะการอ่านคําศัพท์ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยมีแนวคิดและข้อเสนอแนะได้
ดังต่อไปนี้ 
  1) จากการศึกษาพบว่า การสอนโดยใช้เกมนอกจากจะทําให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
ได้ดีแล้ว ยังทําให้นักเรียนรู้จักทักษะการแก้ปัญหาร่วมกับเพ่ือน โดยเฉพาะนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการอ่าน ดังนั้นครูผู้สอนควรคัดเลือกเกมที่นําไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ควรคํานึงถึงระดับ
ความยากง่ายของเกมให้เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน เพ่ือผู้เรียนจะได้ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน
และพัฒนาตนเองได้ 
  2) ในการจัดกิจกรรมการอ่านคําศัพท์จากแบบฝึกทักษะแต่ละบทที่ครูนํามาจัดการเรียนรู้
ควรวิเคราะห์ความยากง่ายของคําศัพท์แล้วปรับให้เหมาะสมกับระดับความสามารถของผู้เรียน
ก่อนที่จะให้ผู้เรียนอ่านคําศัพท์น้ัน  
  3) ครูควรใช้สือ่การสอนที่เป็นของจริงร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้้วย 
  4) การสอนเกม ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทําความเข้าใจกับเกม กติกา วิธีเล่น และ
จุดมุ่งหมายของเกมน้ัน แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องคํานึงถึงความสนใจของนักเรียนในระดับน้ีด้วย 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป  
  1) การพัฒนาในโอกาสต่อไปควรมีการพัฒนาทักษะด้านการเขียนควบคู่ไป เพ่ือให้สามารถ
พัฒนาได้ทั้งทักษะทั้งด้านการอ่านและทักษะเขียนภาษาไทย  
  2) ควรมีการศึกษา เพ่ือหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านในระดับที่สูงกว่า
ระดับคําศัพท์ 
  3) ควรใช้เกมในการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในเน้ือหาวิชาอ่ืนๆ ต่อไป 
 
 
 




