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 The purposes of this research were to use vocabulary game developing Thai 
vocabulary learning of the first-year students at the university of social sciences and 
humanities, Ho Chi Minh City, Vietnam and  to discover how much interest that Vietnamese 
students have in the vocabulary game. 
 The research instrument were 8 lesson plans, 9 learning achievement tests, 
standard of 80/80  and a vocabulary game questionnaire.  The samples were 10 first-year 
Vietnamese students at the university of social sciences and humanities, Ho Chi Minh City, 
Vietnam. 
 The findings were as follows: learning achievement tests attained index 93.75/93, 
which is higher than a reseach standard of 80/80. The results of the study indicate that 
vocabulary game could develop Thai words learning.  Questionnaires’ outcomes 
demonstrate that the study group have very high level of satisfaction toward the vocabulary 
game. 
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ประกาศคณูุปการ 
 

 สารนิพนธ์ฉบบัน้ีสําเรจ็สมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาจากผูช้่วยศาสตราจารย์รุ่งฤด ีแผลงศร ขอกราบ
ขอบพระคุณผูช้่วยศาสตราจารยร์ุ่งฤด ีแผลงศร อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธเ์เละประธานกรรมการสอบสารนิพนธ์ที่
ไดช้ี้แนะแนวทาง ตรวจสอบแก้ไข รวมทัง้ใหค้ําแนะนําต่าง ๆ  อนัเป็นประโยชน์ยิง่ในการทําวจิยัคร ัง้น้ี  ผูว้จิยัขอ
กราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูในความเอาใจใสท่ีอ่าจารยม์ใีหม้าโดยตลอด 
 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์วิชชุกร ทองหล่อ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร  เเละผู้ช่วย
ศาสตราจารยส์มเกยีรต ิคูท่วกุีล  กรรมการสอบสารนิพนธท์ีช่่วยเเนะนําเเละตรวจสอบความถูกตอ้งทําใหส้ารนิพนธ์
น้ี มคีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้  
 ขอกราบขอบพระคณุผูช่้วยศาสตราจารยส์มเกยีรต ิคูท่วกุีล อาจารยพ์ทัธยา จติตเ์มตตา และอาจารย ์

ห่วนห์ วนั ฟุก  ผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมอืการทดลอง   ซึ่งอาจารยท์ัง้สามท่านไดส้ละเวลาอนัมคี่าให้
คาํปรกึษา ขอ้คดิเหน็ และแนวทางในการวจิยัตลอดจนตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ  อนัส่งผลใหง้านวจิยัครัง้
น้ีถกูตอ้งสมบรูณ์ 
 ขอกราบขอบพระคุณสาํนักงานความร่วมมอืเพือ่การพฒันาระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศ ที่
ได้มอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาโทหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศทีม่หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านในคณะมนุษยศาสตรท์ีใ่หท้ัง้ความรู ้ความเมตตาเเละใหก้าํลงัใจ 
แก่ผูว้จิยัตลอดระยะเวลาทีผู่ว้จิยัศกึษาปรญิญาโท ซึง่จะเป็นแบบอยา่งของความเป็นครสูาํหรบัผูว้จิยัต่อไป 
 ขอขอบคณุอาจารยเ์เละนกัศกึษา มหาวทิยาลยัสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ นครโฮจมินิห ์
สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนามทีอ่าํนวยความสะดวกและใหค้วามรว่มมอืเป็นอยา่งดใีนการเกบ็รวบรวมขอ้มลูของ
ผูว้จิยั 
 ทา้ยทีส่ดุน้ี ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคณุคณุพ่อคณุเเมท่ีใ่หท้ ัง้ความรกัเเละความหว่งใยเสมอมา 
ขอขอบคณุพีน้่องเเละเพือ่น ๆ  ทีค่อยชว่ยเหลอืเเละเป็นกาํลงัใจใหเ้เก่ผูว้จิยัในครัง้น้ีดว้ย    
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

ภมิูหลงั 
 การเรยีนภาษาต่างประเทศใหป้ระสบความสาํเรจ็ขึน้อยูก่บัองคป์ระกอบหลายประการ  องคป์ระกอบที่
สาํคญัประการหน่ึงคอืการรูจ้กัคาํศพัท ์ ซึง่ทาํใหผู้เ้รยีนเขา้ใจเรื่องทีผู่อ้ื่นพดูและพดูสือ่สารกบัผูอ้ื่นได ้เมือ่ผูเ้รยีน
มคีลงัคําในภาษามากย่อมนําคํามาใชใ้นการสื่อสารไดม้าก ดงัทีว่จินิตน์ ภาณุพงศ์ (2532: 5) ไดก้ล่าวถงึบทบาท
สาํคญัของคาํศพัทใ์นการเรยีนรูภ้าษาไวว้่า “การจะพูดและเขยีนใหไ้ดใ้จความทีต่อ้งการตอ้งรูจ้กัเลอืกสรรถอ้ยคาํ
มาใช้ใหเ้หมาะสมและการที่จะฟงัและอ่านใหเ้ขา้ใจกจ็ําเป็นต้องรูจ้กัความหมายของคําใหด้เีช่นเดยีวกนั” ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัวรรณพร ศลิาขาว (2538: 15) กล่าวไว้ว่า “คําศพัท์เป็นพืน้ฐานของภาษา ซึ่งผูเ้รยีนจะตอ้งเรยีนรู้
คาํศพัทเ์ป็นอนัดบัแรก เพราะเป็นองคป์ระกอบในการเรยีนรูแ้ละฝึกฝนทกัษะการฟงั พดู อ่าน และเขยีน” 
 คําศพัทจ์งึมคีวามสําคญัอย่างมากต่อการเรยีนรู้ภาษาทุกภาษา  โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการฝึกทกัษะ
การฟงั พูด อ่าน และเขยีน คําศพัทเ์ป็นจุดเริม่ตน้ในการพฒันาทกัษะทัง้ 4 ดา้นน้ี เพราะจากคาํศพัท์ผูเ้รยีน
สามารถนํามาสรา้งเป็นวลหีรอืประโยคในการสือ่สารได ้แต่ถา้ผูเ้รยีนไมม่คีวามรูด้า้นคาํศพัท ์การเรยีนภาษาทัง้การ
พดู การฟงั การอ่าน และการเขยีนยอ่มไม่ประสบผลสาํเรจ็ ดงัทีอ่นุภาพ ดลโสภณ (2542: 45) กล่าวไวว้่า “ถา้ไม่มี
ความแม่นยาํหรอืไม่มคีวามรูเ้กีย่วกบัคาํศพัทแ์ลว้ จะเรยีนภาษาไดด้ทีัง้การพดู การฟงั การอ่าน และการเขยีนได้
ยาก การทีผู่เ้รยีนไดเ้รยีนรูค้าํศพัทม์าก จําไดแ้ม่นและสามารถนําไปใชอ้ยา่งถูกตอ้งคล่องแคล่ว ยอ่มเรยีนไดผ้ลด ี  
คาํศพัทจ์งึมคีวามสาํคญัและมคีวามจาํเป็นอยา่งยิง่ในการเรยีนภาษาต่างประเทศ” 
 จากประสบการณ์ของผูว้จิยัทีส่อนภาษาไทยใหแ้ก่นักศกึษาเวยีดนาม ผูว้จิยัเหน็ว่า อุปสรรคสําคญั
ประการหน่ึงสําหรบันักศกึษาจํานวนมากคอืความรูด้า้นคําศพัท์ไม่เพยีงพอ ความรูด้า้นคําศพัท ์หมายถงึความ
เขา้ใจดา้นความหมายของคาํศพัท ์การสะกดคาํ และความสามารถดา้นการใชค้ําในประโยค เมื่อนักศกึษาไม่เขา้ใจ
ความหมายของคําศพัทก์จ็ะฟงัและอ่านไม่รูเ้รื่อง จบัใจความไม่ได ้ ใชค้ําศพัท์ผดิความหมายทําใหก้ารสื่อสารไม่
ประสบความสําเรจ็ ส่วนด้านการเขยีน   นักศึกษามกัสะกดคําไม่ถูกต้องและเขยีนไม่ได้ใจความชดัเจน สาเหตุ
อาจจะเป็นเพราะว่าหลกัสูตรวิชาภาษาไทยในเวียดนามส่วนมากจะให้ความสําคญักบัการสอนคําศพัท์น้อย 
นักศึกษามกัจะเรียนศพัท์แบบแปลและพยายามท่องคําศพัท์ให้มากที่สุดเท่าที่จะจําได้ ซึ่งการเรียนแบบน้ี
นกัศกึษาไมส่ามารถนํามาสือ่สารไดจ้รงิในสถานการณ์ต่างๆ   เพราะว่าไม่มโีอกาสใชภ้าษาในบรบิทจรงิ   การเรยีนรู้
คาํศพัทจ์งึไมไ่ดผ้ลเทา่ทีค่วร 
 นอกจากน้ี จากการที่ผู้วิจยัได้มีโอกาสสมัภาษณ์อาจารย์ผู้สอนภาษาไทย  คณะตะวนัออกศึกษา 
มหาวทิยาลยัสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  นครโฮจมินิห์ สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม เรื่องปญัหาในการ
เรยีนรูค้ําศพัท์ของนักศกึษาชัน้ปีที ่ 1 สาขาวชิาเอกภาษาไทย พบว่า นักศกึษาส่วนใหญ่มคีวามรูพ้ื้นฐานดา้น
คําศพัทน้์อย เน่ืองจากหลกัสูตรจะเน้นความรูด้า้นไทยศกึษามากกว่าดา้นอื่น  ๆ อกีทัง้เมื่อมกีารเรยีนรูค้ําศพัท์
ใหม่ในบทเรียนไปแล้วนักศึกษาจดจําคําศพัท์ได้เพยีงระยะเวลาอนัสัน้  เมื่อมกีารทบทวนบทเรยีนปรากฏว่า
นักศกึษาส่วนใหญ่จะลมืและนําคําศพัทม์าใชไ้ม่ถูกตอ้ง  และเมื่อพจิารณาคะแนนผลการสอบของนักศกึษาพบว่า  
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ในส่วนของขอ้สอบวดัผลดา้นคําศพัท์นักศกึษาจะไดค้ะแนนค่อนขา้งน้อยและส่งผลกระทบต่อคะแนนในส่วนของ
การวดัผลดา้นไวยากรณ์ทีม่คีาํศพัทใ์หมอ่ยูใ่นขอ้สอบดว้ย  
  จากปญัหาดงักล่าว  ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาคน้ควา้และแสวงหาแนวทางทีจ่ะทาํใหน้กัศกึษาเวยีดนามได้
พฒันาทกัษะด้านคําศพัท์ เหน็ว่า วธิีการเพิม่พูนวงศพัท์มอียู่หลายวธิี และวธิกีารสอนที่ส่งเสรมิความรู้ด้าน
คาํศพัทไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพอยา่งหนึ่งคอืการใชก้จิกรรมเกม ดงัทีโ่จหน์สนั(Johnson. 2001: 76-161) ไดท้าํวจิยั  
เรื่อง ”การเปรยีบเทยีบการจําคําศพัทข์องนักเรยีนในระดบัหน่ึง โดยใชเ้กมการเคลื่อนไหว เกมเฉ่ือยและกจิกรรม
ปกติ  เป็นสื่อการสอนในแต่ละกลุ่ม” โดยกลุ่มเกมเคลื่อนไหวเป็นการเล่นเกมที่ต้องเคลื่อนไหวส่วนต่าง  ๆของ
ร่างกาย กลุ่มเกมเฉื่อยเป็นการเล่นทีใ่ช้บตัรคําและกระดานคํา  ส่วนกลุ่มกจิกรรมปกตใิชส้มุดแบบฝึกหดั พบว่า 
การสรา้งความจําในการเรยีนคาํศพัทใ์หไ้ดผ้ลครคูวรจดัการเรยีนการสอนใหอ้ยูใ่นรูปของเกมจะทาํใหน้กัเรยีนสนุก
ยิง่ขึน้ นอกจากน้ี ยงัพบว่า กลุ่มเกมเคลื่อนไหวไดร้บัผลสมัฤทธทิางการเรยีนสงูกว่าอกีสองกลุ่ม และกลุม่เกมเฉื่อย
ไดร้บัผลสมัฤทธสิงูกว่ากจิกรรมปกต ิสอดคลอ้งกบัวรรณพร ศลิาขาว (2538: บทคดัย่อ) ทีไ่ดท้ําวจิยั เรื่อง “การ
เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธแิละความคงทนในการเรยีนรูค้ําศพัทภ์าษาองักฤษของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ที่
เรยีน โดยใชแ้บบฝึกหดัทีม่เีกมและไมม่เีกมประกอบการสอน” ผลการวจิยัพบว่า นกัเรยีนทีเ่รยีนจากการสอนโดยใช้
แบบฝึกหดัที่มเีกมประกอบได้รบัผลสมัฤทธิสูงกว่านักเรียนที่เรียนจากการสอนโดยใช้แบบฝึกหดัที่ไม่มเีกม
ประกอบ และยงัพบว่า นกัเรยีนทีเ่รยีนจากการสอนโดยใชแ้บบฝึกหดัทีม่เีกมประกอบ มคีวามคงทนในการเรยีนรูส้งู
กว่านักเรยีนทีเ่รยีนจากการสอนโดยใช้แบบฝึกหดัที่ไม่มเีกมประกอบ แสดงใหเ้หน็ว่า การใช้เกมจะส่งผลให้
ผลสมัฤทธทิางการเรยีนและความคงทนทางการเรยีนของนกัเรยีนสงูขึน้อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 นอกจากน้ีอนุภาพ ดลโสภณ (2542: บทคดัย่อ) ไดท้ําวจิยั เรื่อง “การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธทิางการ
เรยีนวชิาภาษาองักฤษในดา้นการฟงั การพดู การอ่าน การเขยีน ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5  ระหว่างการ
สอนโดยใช้เกมและสอนตามคู่มือครู” ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนที่ได้รบัการสอนภาษาองักฤษโดยใช้เกมมี
ผลสมัฤทธทิางการเรยีนในด้านการฟงั การพูด การอ่าน และการเขยีนแตกต่างกนั  ในกลุ่มที่สอนโดยเกมมี
ผลสมัฤทธทิางการเรยีนรูส้งูกว่าการสอนตามคูม่อืคร ู  
 งานวจิยัดงักล่าวขา้งต้น  แสดงใหเ้หน็ว่า การสอนโดยใชเ้กมประกอบการสอนภาษาส่งผลต่อการเรยีน
ของผูเ้รยีนมากกว่าการสอนโดยไม่ใช้เกมประกอบการสอน ทัง้น้ีเน่ืองจากเกมประกอบบทเรยีนทําให้ผูเ้รยีนเกดิ
ความสนุกสนาน ไม่เบื่อหน่ายต่อบทเรยีน เรา้ความสนใจทําใหผู้เ้รยีนอยากรู ้อยากเหน็ เกดิการเรยีนรูด้ขี ึน้ เขา้ใจ
บทเรยีนไดง้า่ย จดจาํไดร้วดเรว็ แมน่ยาํ และทนนาน รวมทัง้พฒันาไหวพรบิใหด้ขีึน้  
 ปญัหาและแนวทางการสอนคําศัพท์เพื่อพัฒนาด้านคําศัพท์ของผู้เรียนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ ผูว้จิยัเหน็ว่า ยงัไม่มผีูใ้ดศกึษาเรื่องน้ี  ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาการใชเ้กมคาํศพัทเ์พื่อพฒันาการ
เรยีนรูค้าํศพัทภ์าษาไทยของนักศกึษาชัน้ปีที ่1  วชิาเอกภาษาไทย มหาวทิยาลยัสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์
นครโฮจิมนิห์ สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ ความคงทนในการจําคําศพัท์และ
สามารถนําไปใชไ้ดท้ัง้ในดา้นการฟงั การพดู การอ่าน และการเขยีน อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการเรยีนรูภ้าษาไทยของ
นักศกึษาชาวเวยีดนาม และยงัเป็นแนวทางสําหรบัอาจารยผ์ูส้อนในการทํากจิกรรมเกมคําศพัทป์ระกอบการสอน
ภาษาไทยใหแ้ก่ชาวต่างประเทศชาตอิืน่ ๆ  อกีดว้ย 
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ความมุง่หมายของการวิจยั 
 1. เพื่อใชเ้กมคําศพัท์พฒันาการเรยีนรูค้ําศพัทภ์าษาไทยของนักศกึษาชัน้ปีที ่1 วชิาเอกภาษาไทย  
มหาวทิยาลยัสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ นครโฮจมินิห ์ สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม 
 2. เพื่อศกึษาความสนใจของนกัศกึษาทีม่ตี่อเกมคาํศพัท ์  
 

ความสาํคญัของการวิจยั 
 การวจิยัครัง้น้ีทาํใหเ้หน็ผลการเรยีนรูค้าํศพัทข์องนกัศกึษาชัน้ปีที ่1 วชิาเอกภาษาไทย มหาวทิยาลยั
สงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ นครโฮจมินิห์ สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนามทีพ่ฒันาขึน้จากเดมิและทราบถงึ
ความสนใจของนักศึกษาที่มีต่อเกมคําศัพท์  นอกจากน้ี ยังเป็นแนวทางให้ผู้สอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศใชเ้กมคาํศพัทพ์ฒันาการเรยีนรูค้าํศพัทข์องผูเ้รยีนชาวต่างประเทศชาตอิื่น ๆ  ไดด้ว้ย 
 

ขอบเขตของการวิจยั 
 ผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขตของการวจิยัไวด้งัน้ี 
 1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื นกัศกึษาชาวเวยีดนาม วชิาเอกภาษาไทยชัน้ปีที ่1 ภาคเรยีนที ่2  
ปีการศกึษา 2555 มหาวทิยาลยัสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ นครโฮจมินิห์  สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม  
จาํนวน 23 คน 
  2.. กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื นกัศกึษาชาวเวยีดนาม วชิาเอกภาษาไทยชัน้ปีที ่1 ภาคเรยีนที ่
2  ปีการศกึษา 2555 มหาวทิยาลยัสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์นครโฮจนิห ์สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม  
จาํนวน  10 คน  ซึง่ไดม้าจากการคดัเลอืกผูท้ีท่าํคะแนนสอบไดน้้อยในการทาํแบบทดสอบวดัความรูด้า้นคาํศพัทท์ี่
ผูว้จิยัสรา้งขึน้ และเขา้รว่มกจิกรรมไดต้ลอดระยะเวลาการทดลอง 
 3. ระยะเวลาในการดาํเนินงาน 

ระยะเวลาในการดําเนินงานเริม่ตัง้แต่เดอืนมกราคม พ.ศ.2555 – เมษายน พ.ศ.2556 รายละเอยีดตามตาราง
ดงัต่อไปน้ี 
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ตาราง  1 ระยะเวลาในการดาํเนินงาน 
 

กิจกรรม เดือน (2555-2556) 

ม.ค.
2555 

ก.พ.
2555 

มี.ค.
2555 

เม.ย.
2555 

พ.ค.
2555 

มิ.ย.
2555 

ก.ค.
2555 

ส.ค.
2555 

ก.ย.
2555 

ต.ค.
2555 

พ.ย-ธ.ค. 
2555 

ม.ค-เม.ย. 
2556 

I. การเตรียมการ             

1.ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง             
2.รวบรวมขอ้มลู             
3.สรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั             
4.สง่เครือ่งมอืใหผู้เ้ชีย่วชาญตรวจสอบและแกไ้ข             
II. การเกบ็ข้อมลู             

5.ทดลองกบักลุ่มทดลองเเละเเกไ้ขเครือ่งมอื             
6.ทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง             
III. การวิเคราะหข์้อมูล             

IV. การเขียนรายงานและการนําเสนอผลงาน             
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4.  ตวัแปรในการวิจยั 
  ตวัแปรอสิระ คอื การใชเ้กมคาํศพัท ์
  ตวัแปรตาม  คอื  การเรยีนรูค้าํศพัทภ์าษาไทย 

              5.  เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจยั  
   เน้ือหาทีใ่ชใ้นการวจิยัไดจ้ากการสมัภาษณ์อาจารยผ์ูส้อนภาษาไทยใหแ้ก่นกัศกึษาชาวเวยีดนามชัน้ปี
ที่ 1 ที่มหาวทิยาลยัสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ นครโฮจิมนิห์ สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม รวมทัง้
ประสบการณ์ของผูว้จิยั ผูว้จิยัไดส้รา้งแผนการสอน จํานวน 8 แผน ส่วนเกมคําศพัทป์ระกอบการสอน ผูว้จิยัได้
ดดัแปลงจากเกมประกอบการสอนคาํศพัทภ์าษาองักฤษของวตัซนิ-โจนส ์(Watcyn-Jones.  2544: 1- 22) และสงัเวยีน 
สฤษดกุิล (2530: 316) ดงัน้ี 
  แผนการสอนที ่1:  หอ้งเรยีน   
     เกมบงิโก (Bingo Game)    
  แผนการสอนที ่2:  ครอบครวั   
     เกมสรา้งคาํศพัทจ์ากตวัอกัษรทีกํ่าหนดให(้Build a New Word Game) 
  แผนการสอนที ่3:  เครือ่งแต่งกาย  
     เกมลกูโซ่ (Chain Game) 
  แผนการสอนที ่4:  สิง่ของเครือ่งใช ้   
     เกมแขง่ขนัสะกดคาํทีค่รกํูาหนดให ้(Spelling Game) 
  แผนการสอนที ่5:  ตลาด   
     เกมกระซบิ (Whisper Game)  
  แผนการสอนที ่6:  อวยัวะในรา่งกาย 
     เกมจบัคูค่าํศพัทก์บัภาพ (Matching Picture and Word Game) 
  แผนการสอนที ่7:  งานอดเิรก    
     เกมต่อประโยค (Broken Sentences Game) 
  แผนการสอนที ่8:  นิสยั อารมณ์ ความรูส้กึ   
     เกมคดิเรว็ (Fast Thinking Game) 
                    6.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

    เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีม ี3 ชนิดไดแ้ก่ 
    6.1 แผนการสอนโดยใชเ้กมคาํศพัทป์ระกอบการสอน  
    6.2 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธใินการเรยีนรูค้าํศพัท ์ไดแ้ก่ 
    6.2.1 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธริะหว่างการเรยีนจาํนวน 8 ชุด 
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    6.2.2 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธหิลงัการเรยีนจาํนวน 1 ชุด 
                 แบบทดสอบดงักลา่วจะใชท้ดสอบความรู ้ ความสามารถทางภาษาของผูเ้รยีน  3 เรือ่ง ดงัน้ี 
        1. ความหมาย 
        2. การสะกดคาํ     
        3. การใชค้าํในประโยค   
   6.3 แบบสอบถามความคดิเหน็ต่อเกมคาํศพัทข์องนกัศกึษา 

 
นิยามศพัท์เฉพาะ 
 1. การเรียนรู้คาํศพัท์ภาษาไทย หมายถงึความรู ้ความจํา ความเขา้ใจด้านความหมายของคําศพัท ์
การสะกดคํา และความสามารถดา้นการใชค้ําในประโยคภาษาไทย ซึ่งวดัไดจ้ากแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธใินการ
เรยีนรูค้าํศพัทท์ีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้  
 2. เกมคาํศพัท์ หมายถงึเกมทีผู่ว้จิยัคดัเลอืกมาใชใ้นการเรยีนการสอนคาํศพัทส์าํหรบันกัศกึษาชาว
เวยีดนามวชิาเอกภาษาไทยชัน้ปีที ่ 1 มหาวทิยาลยัสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์นครโฮจมินิห ์สาธารณรฐัสงัคม
นิยมเวยีดนาม 
 3. ความคิดเหน็ต่อเกมคาํศพัท์ หมายถงึความสนใจของนกัศกึษาชาวเวยีดนามวชิาเอกภาษาไทยชัน้
ปีที่ 1 มหาวิทยาลยัสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ นครโฮจมินิห์ สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนามที่มีต่อเกม
คาํศพัท ์ 

 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 
 1. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสอนคาํศพัท ์
     1.1  เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสอนคาํศพัท ์
     1.2  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสอนคาํศพัท ์
 2. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชเ้กมคาํศพัทป์ระกอบการสอน 
     2.1  เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชเ้กมคาํศพัทป์ระกอบการสอน 
     2.2  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชเ้กมคาํศพัทป์ระกอบการสอน 
 

1. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสอนคาํศพัท ์
 1.1   เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการสอนคาํศพัท ์ 
  ในการวิจยัครัง้น้ี  ผู้วิจยัมวีตัถุประสงค์พฒันาทกัษะด้านคําศพัท์ของนักศึกษา จึงได้ศึกษา
เอกสารการสอนคาํศพัท ์เพือ่เป็นกรอบแนวคดินํามาประยกุตใ์ชใ้นการสอนคาํศพัท ์มทีัง้หมด  4 หวัขอ้ ดงัน้ี 
  1.1.1 ความหมายของคาํศพัท์  มผีูใ้หค้วามหมายของคาํศพัทไ์ว ้ดงัน้ี 
   ประสทิธิ ์กาพยก์ลอน (2519: 21)  ไดแ้บง่ความหมายของคาํไว ้3 อยา่ง คอื 
   1.  ความหมายทีแ่ทนรปู เป็นความหมายของสิง่ทีเ่ป็นรปูธรรม เช่น คน สตัว ์วตัถุสิง่ของ ฯลฯ 
เป็นสิง่ทีส่ามารถมองเหน็ได ้
   2.  ความหมายทีแ่ทนนามธรรม เป็นความหมายทีเ่กีย่วกบัความรูส้กึ ความคดิ ซึง่ไมเ่กีย่วกบั
รปูธรรม 
   3.  ความหมายของคาํทีบ่รบิท หรอืตําแหน่งเป็นตวับงัคบั คาํประเภทนี้อยูค่าํเดยีวโดดจะบอก
ความหมายไมไ่ด ้จนกวา่จะนําเขา้ประโยคจงึจะทราบความหมายทีแ่ทจ้รงิ 
   ศธิร แสงธนู; และ คดิ พงษ์ทตั (2521: 35-41) ใหค้วามหมายของคาํศพัทว์่า คาํศพัทเ์ป็นสว่น
หน่ึงของภาษา หมายถงึ กลุ่มเสยีงกลุ่มหน่ึงซึง่มคีวามหมายใหรู้ว้่าเป็นคน สิง่ของ อาการหรอืลกัษณะอาการอย่าง
ใดอยา่งหน่ึง  
   วรรณพร ศลิาขาว (2538: 12) กล่าวว่า คาํศพัทค์อืกลุม่เสยีงทีม่คีวามหมายแบ่งออกเป็นหลาย
ประเภทขึน้อยูก่บัหลกัเกณฑท์ีแ่ตกต่างกนัออกไป เช่น แบง่ตามรปูคาํหรอืแบง่ตามลกัษณะการนําไปใชเ้ป็นตน้ 
      เรอืงเดช  ปนัเขือ่นขตัยิ ์(2539: 73) ไดก้ล่าวไวว้่า “คาํศพัท”์ เป็นคาํทีม่คีวามหมายเช่นเดยีว 
กบั  “คาํ” แต่เป็นภาษาวชิาการ  และนิยมใชเ้ป็นทางการมากกว่าไมเ่ป็นทางการ โดยเรยีก “คาํ” เพยีงพยางคเ์ดยีว 
ดงันัน้ คาํ หรอืคาํศพัท ์จงึเป็นเพยีงคาํเรยีกขานคาํต่างๆ  ในภาษาไทยเทา่นัน้ 
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   พระยาอุปกติศลิปสาร (2544: 59) ใหค้วามหมายของคาํว่า คําภาษาไทยหมายถงึ เสยีงทีพู่ด
ออกมาไดค้วามอยา่งหน่ึง ตามความตอ้งการของผูพ้ดู จะเป็นกี่พยางคก์ต็าม เรยีกว่า คําหน่ึง หรอืเรยีกว่า คาํมูล  
บางคาํกม็พียางคเ์ดยีว บางคาํกม็หีลายพยางค ์ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
    นา (ทีป่ลกูขา้ว)    เป็นคาํ 1 มพียางค ์1 พยางค ์
    นาวา (เรอื)    เป็นคาํ 1 ม ี2 พยางค ์ 
    นาฬกิา (โมงหรอืทุ่ม)  เป็นคาํ 1 ม ี3 พยางค ์ ดงัน้ี เป็นตน้  
   ราชบณัฑติยสถาน (2546: 248) ใหค้วามหมายของคาํศพัทไ์วว้่า คาํศพัท ์หมายถงึเสยีงพูด 
หรือลายลกัษณ์อักษรที่เขียนหรือพิมพ์ขึ้นเพื่อแสดงความคิด โดยปรกติถือว่าเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดซึ่งมี
ความหมายในตวั 
   วลัยา ชา้งขวญัยนื (2547: 1) ใหค้วามหมายของคาํศพัทไ์วว้่า คาํศพัท ์หมายถงึหน่วยย่อย
ทีสุ่ดในภาษาทีเ่จา้ของภาษารูจ้กัและใชใ้นการพดู และเขยีน คาํเป็นหน่วยภาษาทีส่ามารถใชต้ามลาํพงัเพื่อสือ่สาร
ได ้ 
   จากขอ้ความดงักล่าวขา้งต้น สรุปได้ว่า คําศพัท์ หมายถึงกลุ่มเสยีง เสยีงที่พูดออกมาได้
ความอย่างหน่ึง แสดงความหมายทัง้ทีเ่ป็นรูปธรรมและนามธรรม  ใชท้ัง้ในการพูดและการเขยีน และใชต้ามลําพงั
เพือ่สือ่สารได ้
  1.1.2 ความสาํคญัของคาํศพัท์ 
   เมื่อนักศึกษามคีวามรู้ด้านคําศพัท์มาก จําได้แม่นย่อมสามารถนําคํามาใช้ในการสื่อสาร
ไดม้าก มนีกัวชิาการหลายทา่นไดก้ลา่วถงึความสาํคญัของคาํศพัท ์ดงัน้ี 
   วรรณพร ศลิาขาว (2538: 18) ใหค้วามเหน็ว่า คาํศพัทเ์ป็นหน่วยพืน้ฐานทางภาษา ซึง่ผูเ้รยีน
จะต้องเรยีนรูเ้ป็นอนัดบัแรก  เพราะคําศพัท์เป็นองค์ประกอบทีส่ําคญัในการเรยีนรูแ้ละฝึกฝนทกัษะการฟงั พูด 
อ่าน และเขยีนภาษา 
   ทอรน์บอรี ่(Thornbury. 2546: 19) ไดก้ล่าวไวว้่า  ถา้ปราศจากไวยากรณ์  การสือ่สารเกดิขึน้
น้อยมาก  หากปราศจากคําศพัท์ การสื่อสารจะไม่เกดิขึน้เลย การเรยีนรูไ้วยากรณ์อย่างเดยีวไม่ทําใหพ้ฒันาการ
ของการเรยีนภาษาดขีึน้ แต่จะเหน็พฒันาการทีด่ขี ึน้อยา่งมากถา้เรยีนรูค้าํและสาํนวนต่างๆ  มากขึน้ 
   วลัยา ชา้งขวญัยนื (2547: 2) ใหค้วามเหน็ว่า การเรยีนรูค้าํศพัทม์สี่วนอย่างสาํคญัในการ
เรยีนรูภ้าษาไม่ว่าจะเป็นการเรยีนรูภ้าษาแม่หรอืภาษาต่างประเทศ  เน่ืองจากคําศพัท์เป็นเครื่องมอืพื้นฐานทาง
ภาษาทีส่าํคญัทีส่ดุในการสือ่สาร 
   เดซี ่(Ghadessy. 1998: 24; อา้งองิจาก ทศลกัษณ์ เขม็ทอง. 2549: 26-27) ใหค้วามเหน็ว่า การ
สอนคําศพัท์มคีวามสาํคญัยิง่กว่าการสอนโครงสรา้งทางไวยากรณ์เพราะคําศพัท์เป็นพืน้ฐานของการเรยีนภาษา 
หากผู้เรยีนมคีวามรู้เกี่ยวกบัคําศพัท์ ก็สามารถจะนําคําศพัท์มาสร้างเป็นหน่วยที่ใหญ่ขึ้น เช่น วลี ประโยค 
เรยีงความ หากไมเ่ขา้ใจคาํศพัท ์กจ็ะไมส่ามารถเขา้ใจหน่วยทางภาษาทีใ่หญ่กวา่ไดเ้ลย 
   สรุปไดว้่า คําศพัทเ์ป็นหน่วยพืน้ฐานทางภาษา ซึง่ผูเ้รยีนจะตอ้งเรยีนรูเ้ป็นอนัดบัแรก เพราะ
คําศพัท์เป็นองค์ประกอบที่สําคญัในการเรยีนรู้ทกัษะการฟงั พูด อ่าน และเขยีน นอกจากน้ีการรู้คําศพัท์และ
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ความหมายจะทําใหผู้เ้รยีนสามารถนําคําทีเ่พิม่ขึน้มาสร้างเป็นกลุ่มคํา ขอ้ความหรอืประโยค โดยการเรยีนรูจ้าก
หน่วยเลก็ไปหาหน่วยใหญ่  จะเหน็ไดว้่า การเรยีนรูค้ําศพัท์มคีวามสําคญัและมคีวามจําเป็นอย่างยิง่ในการเรยีน
ภาษา  
  1.1.3  หลกัการเลือกคาํศพัท์ภาษาไทยเพื่อนํามาสอน 
   การคดัเลอืกคําศพัทเ์พื่อใชใ้นการสอนแก่ผูเ้รยีนทีเ่รยีนภาษาต่างประเทศจําเป็นทีผู่ส้อนควร
จะมหีลกัการคดัเลอืกใหเ้หมาะสมกบัวยัผูเ้รยีนและสามารถนํามาใชใ้นชวีติประจาํวนัได ้
   ภญิญาพร นิตยประภา (2534: 51) กล่าวว่าลกัษณะของคาํในการคดัเลอืกนํามาใชใ้นการสอน
ภาษา มดีงัน้ี 
   1. ใชค้าํงา่ยและสัน้ ใหเ้ขา้ใจไดง้า่ยโดยไมต่อ้งแปลความหมายอกีครัง้หน่ึง 
   2. ใชค้าํทีคุ่น้เคย ไมค่วรใชค้าํศพัทท์ีผู่เ้ขยีนคดิขึน้มาใหม่ เพราะจะตอ้งอธบิายทาํใหย้าวเยิน่
เยอ้ไมเ่หมาะกบัเดก็ 
   3. ใชค้าํพดูใหต้รงกบัความหมายทีต่อ้งการบอกแก่ผูอ่้าน ไมใ่ชค้าํพดูออ้มคอ้ม 
   4. ใชค้าํทีเ่ป็นมาตรฐานในการเขยีน 
    5. รูจ้กัใชค้าํต่างๆ  ไมค่วรใชค้าํซํ้าหรอืคาํหน่ึงคาํใดบอ่ยๆ   
   6. ใชค้าํสภุาพไมห่ยาบคาย 
   แมคกี้ (Mackey. 1978: 176-190; อา้งองิจาก วรรณพร ศลิาขาว. 2538: 13-15) ไดใ้หค้วามเหน็
เกีย่วกบัหลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกคาํศพัทม์าใชใ้นการสอน ดงัน้ี 
   1.  คาํศพัทท์ีป่รากฏบ่อย (Frequency) หมายถงึคาํศพัทท์ีป่รากฏบ่อยในหนงัสอืเป็นคาํศพัท์
ทีน่กัเรยีนตอ้งรูแ้ละใชไ้ดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
   2.  อตัราความถีข่องคาํ (Range) หมายถงึจํานวนหนังสอืทีนํ่ามาใชใ้นการนับความถี่ ยิง่ใช้
จาํนวนมากเท่าใด บญัชคีวามถีย่งัมคีา่มากเท่านัน้เพราะคาํทีจ่ะหาไดจ้ากแหล่งยอ่มมคีวามสาํคญัมากกว่าคาํทีจ่ะ
พบเฉพาะในหนงัสอืเลม่ใดเลม่หน่ึงอยา่งเดยีว แมว้่าความถีข่องคาํศพัทท์ีพ่บในหนงัสอืเลม่นัน้  ๆจะมมีากกต็าม  
   3.  สถานการณ์หรอืสภาวะในขณะนัน้ (Availability) คาํศพัทท์ีนํ่ามาใชต้อ้งคาํนึงถงึสถานการณ์
ดว้ย 
   4.  คาํทีค่รอบคลุมคาํไดห้ลายอยา่ง (Coverage) หมายถงึคาํทีส่ามารถครอบคลุมหรอืสามารถ
ใชแ้ทนคาํอื่นได ้เป็นตน้  
   5.  คาํทีเ่รยีนรูไ้ดง้า่ย (Learn ability) หมายถงึคาํทีส่ามารถเรยีนรูไ้ดง้่าย เช่น คาํทีค่ลา้ยกบั
ภาษาเดมิ มคีวามหมายชดัเจน สัน้ จาํงา่ย เป็นตน้ 
   ลาโด (Lado. 1996; อา้งองิจากบุษรยี ์ฤกษ์เมอืง.  2552: 11) ไดใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัหลกัใน
การเลอืกคาํศพัทม์าสอนดงันี้ 
   1. ควรเป็นคาํศพัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัประสบการณ์และความสนใจของผูเ้รยีน 
   2. ควรมปีรมิาณของตวัอกัษรในคาํศพัทเ์หมาะสมกบัระดบัอายุและสตปิญัญาของผูเ้รยีน เช่น 
ในระดบัประถมศกึษาตอนตน้ กค็วรนําคาํศพัทส์ ัน้ ๆ  มาสอน 
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   3. ไม่ควรมคีําศพัท์มากเกนิไป หรอืน้อยเกนิไปในบทเรยีนหน่ึงๆ  แต่ควรเหมาะสมกบัวุฒิ
ภาวะทางสตปิญัญาของผูเ้รยีน 
   4. ควรเป็นคาํศพัทท์ีน่กัเรยีนมโีอกาสนําไปใชใ้นชวีติประจาํวนั เช่น นําไปพดูสนทนาหรอืพบ
เหน็คาํศพัทน์ัน้ตามป้ายโฆษณา เป็นตน้ 
   การคัดเลือกคําศัพท์นั ้นควรจะคัดเลือกคําศัพท์ที่พบเห็นบ่อย สามารถนํามาใช้ใน
ชวีิตประจําวนัได้ หรอืคดัเลอืกคําศพัท์ให้เหมาะสมสอดคล้องกบัความต้องการของผู้เรยีน เห็นได้ว่า การนํา
คาํศพัทม์าสอนเพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูอ้ยา่งเตม็ประสทิธภิาพและเกดิผลสมัฤทธิ ์ครูจําเป็นตอ้งศกึษาทัง้ตวั
ผูเ้รยีนและพจิารณาถงึคาํศพัทใ์หล้กึซึง้ 
  1.1.4 การเรียนการสอนคาํศพัท์ในฐานะภาษาต่างประเทศ 
   จากการศึกษาเห็นว่าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในด้านการสอนคําศพัท์นัน้มจีํานวนน้อย ผู้วิจยัจงึได้ค้นคว้าเอกสารและงานวจิยัที่มคีวาม
เกีย่วขอ้งและสอดคลอ้งกบัการสอนภาษาสาํหรบัผูเ้รยีนภาษาต่างประเทศพืน้ฐาน ดงัน้ี 
   ระววิรรณ ศรคีรา้มครนั (2520:  95) กลา่วถงึ การสอนคาํศพัทใ์หแ้ก่เดก็ในแต่ละครัง้นัน้ ครไูม่
ควรสอนจํานวนคาํศพัทใ์หม้ากจนเกนิความสามารถของเดก็ทีจ่ะเรยีนไดใ้นช่วงระยะเวลาหน่ึง การพยายามใหเ้ดก็
ท่องจําคําศพัท์ครัง้ละมาก ๆ  และครูเน้นการสอนคําศพัทม์ากเกนิไป ในระยะตน้ของการสอนพบว่าเป็นการสอนที่
ผดิพลาดแมว้่าคําศพัท์จะเป็นคําทีเ่ดก็เรยีนรูไ้ดม้าก แต่ถ้าไม่สามารถทีจ่ะช่วยใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูภ้าษาในลกัษณะ
ของการพดูไดก้ไ็มเ่กดิประโยชน์ จุดมุง่หมายสาํคญัของการเรยีนรูท้างภาษากค็อื การใหเ้ดก็สามารถใชภ้าษานัน้ได้
อย่างถูกตอ้ง สามารถพดูและออกเสยีงไดร้วมทัง้รูค้วามแตกต่าง ความคลา้ยคลงึของเสยีงและสาํเนียงทีพ่ดูออกมา
ดว้ย ดงันัน้ การใหเ้ดก็ทอ่งจาํคาํศพัทต์่างๆ  ควรคาํนึงถงึระดบัความรูพ้ืน้ฐานและความสามารถในการเรยีนของเดก็
ทีส่ามารถจะเรยีนได ้
   ศิธร แสงธนู; และคดิ พงษ์ทตั (2521: 39-40) กล่าวถึงการสอนคําศพัท์ว่า ครูควรวาง
จุดมุง่หมายใหญ่  ๆไว ้3 ประการคอื 
   1. ใหน้กัเรยีนออกเสยีงไดถ้กูตอ้ง 
   2.  ใหน้กัเรยีนรูค้วามหมายและคาํนึงถงึวฒันธรรมความแตกต่างของภาษาดว้ย ซึง่ในวธิกีาร
สอนความหมายมหีลายประการเช่น 
     2.1  ใชข้องจรงิหรอืจาํลองแสดงความหมาย 
    2.2  ใชร้ปูภาพกรณทีีห่าของจรงิไมไ่ด ้
      2.3  ใช้ท่าทางประกอบ โดยครูใช้ท่าทางประกอบคําพูด เพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจ
ความหมาย  
    2.4  การใชข้อ้ความเขา้ใจช่วยในการแสดงความหมาย โดยครูตอ้งแน่ใจว่านกัเรยีนเขา้ใจ
ถูกตอ้งตามทีต่อ้งการ 
     2.5  การใหค้าํจาํกดัความตอ้งใชค้าํงา่ยๆ  อธบิายไมใ่หเ้สยีเวลา 
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    2.6  การใหค้วามหมายโดยใชค้ําทีม่คีวามหมายเหมอืนกนัหรอืตรงขา้ม โดยเลอืกใชค้ําที่
เรยีนแลว้  
    2.7  ใชว้ธิบีอกคาํทีม่คีวามหมายสมัพนัธก์นัหรอืรากคาํ 
   3.  ตอ้งใหน้กัเรยีนไดใ้ชค้าํศพัทน์ัน้  ๆในโครงสรา้งนัน้  ๆไดอ้ยา่งคล่องแคล่วทัง้ภาษาพดูและ
ภาษาเขยีน มคีวามถกูตอ้งทัง้ทางดา้นไวยากรณ์ สถานการณ์ วฒันธรรมและความนิยมของเจา้ของภาษา 
   บนัลอื พฤกษะวนั (2522: 126-127) กล่าวว่า การจํารูปคําศพัท์มคีวามจําเป็นอย่างมาก 
เน่ืองจากปกตผิูอ่้านจะใชก้ารกวาดสายตาและระลกึคําอ่านออกเสยีง โดยเฉพาะในระดบัชัน้ประถมศกึษาการจําคํา
ไดด้จีงึช่วยใหอ้่านไดเ้รว็ นอกจากน้ียงักลา่วถงึแหลง่ทีช่่วยพฒันาคาํศพัทข์องผูเ้รยีนไวด้งัน้ี 
    1. การฟงั ไดแ้ก่ คาํศพัทท์ีเ่ดก็ฟงัแลว้ทาํความเขา้ใจ 
   2. การพดู ไดแ้ก่ การทีเ่ดก็สามารถใชแ้ละพดูในสถานการณ์ต่างๆ  เช่น การเลน่ การเรยีน การ
พดู หรอืการทาํงานรว่มกนั 
   3. การอ่าน ไดแ้ก่ การฝึกอา่นแลว้ไดค้าํศพัทแ์ละรปูแบบประโยคจากการอ่านทัง้หลาย 
   4. การเขยีน ไดแ้ก่ คําและการใชค้ํา เดก็ใชใ้นการเขยีนเพือ่แสดงความรูส้กึนึกคดิของคนเป็น
คาํ ประโยค ขอ้ความ 
   สุไร พงษ์ทองเจรญิ (2526: 120) เสนอแนะลาํดบัขัน้ตอนในการสอนคาํศพัทส์าํหรบัผูเ้ริม่เรยีน
ไว้ว่า ก่อนอื่นให้พจิารณาความยากง่ายของคํา โคยครูเป็นผู้พจิารณาคําศพัท์ว่าเป็นคําที่ยากง่าย หรือเป็น
คําศพัทท์ีม่ปีญัหา ทัง้น้ีเพื่อแบ่งแยกวธิใีนการสอนและฝึกใหเ้หมาะสมกบัคําศพัท์นัน้  ๆการฝึกออกเสยีงคําใหม่
ครคูวรเขยีนคาํศพัทใ์หม่ลงบนกระดาน ใหน้กัเรยีนฟงัเสยีงครูก่อนแลว้จงึออกเสยีงตามพรอ้มทัง้แกไ้ขถา้นกัเรยีน
ออกเสยีงผดิ ส่วนในเรื่องการสอนความหมาย ให้นักเรยีนตีความหมายออกจากภาษาต่างประเทศโดยตรง ควร
หลกีเลี่ยงการใช้ภาษาแม่และควรใช้อุปกรณ์ช่วยสอน เช่น แผนภูม ิรูปภาพ ของจรงิ หรอื กิรยิาอาการท่าทาง
ประกอบเพือ่ใหน้กัเรยีนเขา้ใจความหมายเด่นชดั สาํหรบักลวธิใีนการสอนความหมายของคาํมวีธิกีารทีห่ลากหลาย
โดยหลกีเลีย่งการใชภ้าษาแม ่ดงัน้ี 
   1. ใชค้ําศพัท์ทีน่ักเรยีนรูจ้กั หรอืจากสิง่แวดลอ้มของนักเรยีนมาผูกประโยคเชื่อมโยงไปสู่
ความหมายของคาํใหม ่
   2. ใชป้ระโยชน์ของคาํศพัทเ์ก่า เมือ่มคีวามหมายเหมอืนหรอืตรงขา้มกบัคาํศพัทใ์หม ่
   3. สอนคาํศพัทใ์หม ่โดยใชค้าํจาํกดัความงา่ยๆ  
   4. ใชภ้าพหรอืของจรงิประกอบการอธบิายความหมาย โดยใชอุ้ปกรณ์ที่หามาไดง้่าย เช่น 
สิง่ของทีอ่ยูร่อบหอ้ง เครื่องแต่งตวั ส่วนต่างๆ  ของร่างกาย ภาพลายเสน้ การต์ูน หรอืครูสามารถเขยีนบนกระดาน
ไดท้นัท ีอุปกรณ์เหล่าน้ีช่วยใหน้กัเรยีนเขา้ใจความหมายไดท้นัทไีมต่อ้งแปล 
   5. การแสดงทา่ทาง ครใูชก้ารแสดงทา่ทางประกอบแสดงความหมายของคาํได ้
   6. การใชบ้รบิทหรอืสอนใหเ้ดาความหมายจากประโยค  
   นอกจากนี้ การฝึกใช้คําศัพท์ควรฝึกในรูปของประโยคโดยจะต้องเป็นประโยคที่ใช้ใน
สถานการณ์จรงิ เมื่อนักเรยีนรูจ้กัรูปประโยคแลว้อย่าสอนคําศพัท์ใหม่ในรูปประโยคใหม่ ซึ่งครูควรหาวธิกีารฝึก
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คาํศพัทใ์หก้วา้งขวาง เช่น หาคาํศพัทท์ีม่คีวามหมายเหมอืนกนั ตรงขา้มกนั คาํศพัทท์ีอ่ยูใ่นกลุ่มเดยีวกนั ศกึษา
ชนิดของคาํ เป็นตน้ 
   ประเทนิ มหาขนัธ์ (2530: 117) ไดก้ล่าวถงึการเรยีนรูค้าํศพัทว์่า ครูควรจดัใหม้กีารเรยีนรู้
อย่างแทจ้รงิโดยการอธบิายความหมายของคํานัน้  ๆเปิดโอกาสใหเ้ดก็ใชค้ํานัน้  ๆดว้ยตนเอง กจิกรรมในการเรยีนรู้
คาํศพัทไ์ดแ้ก่ การสนทนาแลกเปลีย่นประสบการณ์ของเดก็ การอธบิายของคร ูการแสดงละคร การแสดงตามบทบาท 
การเชดิหุ่น การใชท้ศันูปกรณ์ต่างๆ  ดงันัน้คาํศพัทท์ีเ่ดก็คุน้เคยและจาํเป็นตอ้งใชอ้ยู่เสมอ ไดแ้ก่ คาํศพัทท์ีใ่ชใ้น
ชวีติประจาํวนั เช่น ในการรบัประทาน การเลน่ การพกัผอ่นหยอ่นใจ การพบปะกบัผูอ้ื่น เป็นตน้ 
   อรพนิ พจนานนท ์(2537: 43-45) ไดก้ล่าวว่า ในการสอนคาํศพัท ์ครคูวรจะตอ้งตระหนักอยู่
เสมอวา่มใิช่การสอนเพยีงใหเ้ดก็เขยีนไดเ้ทา่นัน้ การสอนคาํศพัทม์ขี ัน้ตอนการสอนดงัน้ี คอื 
   1. สอนใหรู้ค้วามหมายของคาํศพัท ์ 
   วธิกีาร:  ครพูดูคาํศพัท ์พรอ้มทัง้ใชภ้าพและของจรงิประกอบการพดูทุกครัง้ ในขัน้น้ีเดก็ได้
ฝึกทกัษะการฟงัและไดค้วามหมายของคาํศพัทจ์ากของจรงิ 
   2. สอนใหน้กัเรยีนออกเสยีงคาํศพัท ์
   วธิกีาร: ครชููภาพใหน้กัเรยีนด ูนักเรยีนออกเสยีงคาํศพัทต์ามภาพ ถา้นกัเรยีนพูดไมถู่ก ครู
พดูนําใหน้กัเรยีนพดูตาม 
   3. สอนใหน้กัเรยีนอ่านคาํศพัท ์
   วิธีการ: เมื่อนักเรียนพูดคําจากภาพได้แล้ว ครูนําบตัรคํามาให้นักเรียนดู ครูอ่านนําให้
นกัเรยีนอ่านตามจนคลอ่ง แลว้ฝึกใหเ้ดก็สะกดคาํโดยใชเ้ทคนิคหลากหลายไมใ่หเ้ดก็เบือ่ เชน่ 
    3.1 เขยีนคาํศพัทบ์นกระดานใหส้ะกดพรอ้มกนั แลว้ลบอกัษรทลีะตวั ต่อจากนัน้ใหพู้ด
ซํ้าๆ  จนสามารถจาํไดโ้ดยไมต่อ้งมอีกัษรใหด้ ู
    3.2  ใหน้กัเรยีนในชัน้บอกอกัษรคนละตวัเรยีงกนัไปอยา่งรวดเรว็  
    3.3  ถา้คําศพัทน์ัน้มมีากกว่า 1 พยางค ์ใหแ้บ่งพยางคแ์ละสะกดเป็นจงัหวะ วธิกีาร 
สะกดคาํดงักลา่วอาจดดัแปลงใหห้ลากหลายได ้เช่น เปลีย่นแปลงใหส้ะกดในใจ ใหพ้ดูโดยมทีา่ทางการพดูตามปกต ิ
แต่ไม่ใหอ้อกเสยีงหรอือาจจะใชส้ื่อการสอนต่างๆ  เช่น ในกจิกรรมครูอาจใชบ้ตัรตวัอกัษรใส่ในกระเป๋าผนังแลว้ดงึ
ออกทลีะตวั หรอืใชบ้ตัรอกัษรทีพ่บัไปดา้นหลงัได ้เมือ่ใหเ้ดก็สะกดกพ็บัไปดา้นหลงัทลีะตวั เป็นตน้ 
   4. สอนใหเ้ดก็เขยีนคาํศพัท ์
   วธิีการ: ในขัน้น้ีเด็กทุกคนสามารถสะกดคําได้แล้ว ฝึกให้เด็กได้นําคําที่สะกดได้ไปใช้ใน
ประโยค โดยครอูาจมแีถบประโยคหรอืบทสนทนาทีเ่วน้คาํบางคาํไว ้แลว้ใหเ้ดก็ไดนํ้าคาํศพัทท์ีไ่ดฝึ้กฟงั พดู อ่าน 
แลว้ไปเขยีนในประโยคใหถ้กูตอ้ง 
   ศรวีไิล พลมณี (2545: 198-199) ไดก้ลา่วถงึวธิกีารสอนคาํศพัทด์งัน้ี 
   1.  การจาํคาํศพัทต์อ้งมอีะไรเชื่อมโยง จงึสอนคาํศพัทใ์หเ้ชื่อมโยงกนั เมื่อมแีลว้กใ็หท้อ่งดว้ย
การฟงั การพดูซํ้าๆ  ใชค้าํนัน้อยา่งต่อเน่ือง 
   2.  การสอนศพัทย์ากจะตอ้งนําศพัทท์ีรู่แ้ลว้ เรยีนแลว้มาลอ่ 
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   3. นอกจากวธิกีารท่องเมื่อรูจ้กัและเขา้ใจ โดยการไดใ้ชซ้ํ้าบ่อย  ๆแลว้ ครูควรสอนคําศพัท์
น้อย แต่ใชคุ้ม้ดกีว่าสอนคาํศพัทม์ากเกนิไปแต่ไมไ่ดใ้ช ้
   4.  ครตูอ้งขยนัออกขอ้สอบ มกีารทดสอบหลายๆ  รปูแบบอยา่งสมํ่าเสมอ ผูใ้หญ่กต็ื่นเตน้ แม้
จะเครยีดบา้งแต่จะภูมใิจในการมสีอบและถา้สอบไดด้ ีแต่ตอ้งใหเ้ขาเตรยีมตวัเพยีงพอ ซึ่งก็คอืการทบทวนทีค่รู
ตอ้งการนัน่เอง ไมไ่ดต้อ้งการผลการทดสอบโดยตรง 
   พรรณนท ีโชตพิงศ์ (2552: 13-14) มคีวามเหน็ว่าในการสอนคําศพัท์นัน้ผู้สอนควรมี
จุดมุ่งหมายของตนเองว่าเมื่อสอนผู้เรียนควรจะมคีวามรู้อย่างไร ซึ่งจุดมุ่งหมายของผู้สอนแต่ละคนอาจจะไม่
เหมอืนกนักไ็ด ้แต่จุดมุง่หมายใหญ่  ๆมอียู ่3 ประการ คอื 
   1. สอนใหผู้เ้รยีนรูค้วามหมายของคําศพัท ์คอืสามารถจําและบอกความหมายไดท้นัททีีอ่่าน 
เขยีน หรอืไดย้นิคาํศพัทน์ัน้  ๆการทีจ่ะสอนใหผู้เ้รยีนรูค้วามหมายของคาํศพัทน์ัน้มกีลวธิหีลายประการ เช่น การ
แสดงประกอบ การใชร้ปูภาพ ใชข้องจรงิ ใชข้อ้ความ เป็นตน้ 
   2.  สอนใหผู้เ้รยีนออกเสยีงคําศพัทไ์ดถู้กต้อง การทีจ่ะใหผู้เ้รยีนออกเสยีงไดถู้กตอ้ง ครู
จะตอ้งสอนใหผู้เ้รยีนออกเสยีงทลีะคาํ การสอนใหอ้อกเสยีงไดถู้กตอ้งนัน้เป็นการเพิม่ทกัษะในการฟงั การพดู การ
อ่าน และการเขยีนไดอ้กีดว้ย 
   3.  สอนใหผู้เ้รยีนสามารถใชค้ําศพัทน์ัน้ในประโยคต่างๆ  ได ้โดยใหม้คีวามสมัพนัธ์กบั
โครงสรา้งและไวยากรณ์ของภาษาไดอ้ยา่งคล่องแคลว่และถูกตอ้ง ทัง้ดา้นภาษาเขยีน ภาษาอ่าน และภาษาพดู ตาม
ความนิยมของเจา้ของภาษาดว้ย 
   วธิกีารสอนคาํศพัทม์หีลกัสาํคญัดงัน้ี  ครคูวรสอนความหมายคาํศพัทเ์ป็นอนัดบัแรก โดยใช้
เทคนิคต่างๆ  เช่น ใชข้องจรงิ รูปภาพ เป็นตน้ หลงัจากนัน้สอนออกเสยีงคําศพัท์นัน้  ๆใหถู้กต้อง ลําดบัสุดทา้ย
สอนใหผู้เ้รยีนสามารถนําไปใชใ้นประโยคหรอืนําไปใชใ้นการฟงั พูด อ่าน และเขยีนไดถู้กต้อง นอกจากน้ีครูควร
คํานึงถงึจํานวนคําศพัท์ทีส่อน เรยีนแลว้ไดใ้ชท้นัทแีละการสอนศพัท์ต้องมคีวามเชื่อมโยงกนั และไดใ้ชอ้ย่าง
ต่อเน่ือง 
 1.2   งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสอนคาํศพัท ์
  สมุล จกัรแกว้ (2536:  92-94) ไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหว่างวธิกีารสอนคาํศพัทข์องครกูบักลยทุธ์
การจําคาํศพัทข์องผูเ้รยีน พบว่า วธิกีารสอนคําศพัทแ์บบมบีรบิทช่วยใหผู้เ้รยีนจําคาํศพัทไ์ดส้งูกว่าวธิแีปลนัน้ 
เพราะในการสอนคาํศพัทแ์บบมบีรบิท 1 คาํมกีารใชบ้รบิท ไดแ้ก่ การนําเสนอ ซึง่เป็นทัง้สถานการณ์รปูภาพหรอื
ของจรงิขึน้อยู่กบัความหมายของคํา การตรวจสอบความเขา้ใจและการใหน้ักเรยีนยกตวัอย่าง ส่วนกลยุทธ์การจํา
คาํศพัทข์องผูเ้รยีนม ี6 วธิทีีต่อ้งทําบอ่ยและสมํ่าเสมอ ไดแ้ก่ การท่องจํา การอ่าน การเขยีน การฟงั การพดู และ
การนําคํามาเล่นเป็นเกม ทําให้การจําคําศพัท์ของนักเรียนที่เรยีนโดยวธิีบรบิทสูงกว่าวธิกีารแปลและจํานวน
ความถีข่องการใชก้ลยทุธก์ารจาํคาํศพัทแ์บบมบีรบิทสงูกวา่แบบแปลอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

  บราวน์; และคนอื่น  ๆ(Brown; et al.  1979-1980: 1-17; อา้งองิจาก สุมล จกัรแกว้.  2536: 58-68) 
กลา่วถงึวธิกีารสอนคาํศพัทโ์ดยมหีลกั ดงัน้ี  
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1.  การสอนคําศพัทโ์ดยใชห้ลกัในการปรากฏร่วมจําเพาะ (collocation) เพื่อช่วยใหผู้เ้รยีนเขา้ใจ
ความหมายของคาํไดด้ขีึน้ 

2.  การสอนคําศพัทด์ว้ยการเรยีงลําดบัคาํ (Cline) เป็นการจดัคาํเรยีงลําดบัตามความหมายและ
แทรกคาํใหมเ่ขา้ไปเพือ่ใหผู้เ้รยีนรูค้วามหมายของคาํใหมจ่ากความหมายเดมิทีรู่อ้ยูแ่ลว้ 

3.  การสอนคาํศพัทด์ว้ยการจบักลุ่ม (Cluster) เป็นการจดัจาํทีม่คีวามหมายทีค่ลา้ยคลงึกนัเขา้เป็น
หมูเ่ป็นพวก 

4.  การสอนคาํศพัทด์ว้ยการเตมิคาํลงในช่องว่าง (Cloze procedure) โดยบอกคาํทีป่รากฏร่วมเพือ่
ชว่ยใหผู้เ้รยีนเดาไดว้่าควรจะเตมิคาํว่าอะไร 

5.  การสอนคําศพัทโ์ดยการใชบ้รบิท (Context) ปกตกิารเรยีนการอ่านภาษาแม่ จะอ่านไปเรือ่ยๆ  
แมว้่าบางคาํจะไม่ทราบความหมายแต่สามารถเขา้ใจเริอ่งไดจ้ากการเดาใจความสาํคญัจากบรบิท เช่นเดยีวกบัการ
อ่านภาษาทีส่องฝึกใหผู้เ้รยีนอ่านเน้ือเรือ่งไปใหจ้บก่อน    จากนัน้สรุปใจความสาํคญัจากบรบิท 

 6.  การสอนคาํศพัทด์ว้ยการใชพ้จนานุกรม (Consultation Checking) ซึง่การเลอืกพจนานุกรมควรให้
เหมาะสมกบัวยัและความสามารถของผูเ้รยีน 

 7.  การสอนคาํศพัทด์ว้ยการใชบ้ตัรคาํ (Cards) จากงานวจิยัพบว่า การจาํความหมายของคาํดว้ย
บตัรคาํผูเ้รยีนสามารถจาํไดถ้งึวนัละ 14 คาํและในระยะ 6 เดอืนสามารถจาํไดถ้งึ 2.000 คาํ 

 8.  การสอนคาํศพัทโ์ดยใหผู้เ้รยีนใชค้วามคดิสรา้งสรรค ์(Creativity) เป็นวธิหีน่ึงทีจ่ะช่วยใหผู้เ้รยีน
สามารถใชภ้าษาสื่อความหมายตามแนวคดิของตนเอง คอืการใชรู้ปทีน่่าสนใจและเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนศกึษาภาพ
เหลา่นัน้พรอ้มทัง้คน้หาคาํศพัทท์ีจ่ะบรรยายภาพตามแนวคดิของตนเองเป็นการเพิม่พนูคาํศพัทใ์หมข่องผูเ้รยีน 

 9.  การสอนคําศพัทด์ว้ยการเดา (Guessing) ธรรมชาตขิองเดก็จะชอบการเดาเพราะหากเดาได้
ถูกตอ้งจะรูส้กึพอใจและมัน่ใจในการเดาครัง้ต่อไป ซึง่สามารถนําหลกัการน้ีมาใชใ้นการสอนเดาคาํศพัท ์
  จากงานวจิยัดงักล่าวขา้งต้น แสดงใหเ้หน็ว่า การสอนคําศพัท์มคีวามสําคญัต่อการเรยีนรูภ้าษา
อย่างมาก เสมอืนจุดเริ่มต้นที่จะนําไปสู่การพฒันาทกัษะต่าง  ๆทัง้การฟงั พูด อ่าน และเขยีน ขณะเดียวกนั  
อาจารย์ผูส้อนก็มบีทบาทสําคญัในการนํากลยุทธ์มาใช้ในการสอนคําศพัท์ที่จะทําให้ผู้เรยีนจดจํา และเกิดการ
เรยีนรูส้ามารถนําไปใชก้บัการสือ่สารในชวีติประจาํวนัได ้ 
 

2. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้เกมคาํศพัทป์ระกอบการสอน 
 2.1  เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้เกมคาํศพัท์ประกอบการสอน  
  เกมคาํศพัทป์ระกอบการสอนชว่ยสง่เสรมิการเรยีนรูค้าํศพัทข์องนกัศกึษา นอกจากน้ียงัสรา้งความ
สนุกสนานเพลดิเพลนิ คลายครยีดในการเรยีน ผูว้จิยัจงึศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วกบัการใชเ้กมคาํศพัท์
ประกอบการสอน เพือ่เป็นกรอบแนวคดิสามารถนํามาประยกุตใ์ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี 
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  2.1.1 ความหมายของเกม  มผีูใ้หค้วามหมายของเกม ดงัน้ี 
   ดวงเดอืน วงัสนิธ ์ (2533: 16) กล่าวว่า เกมหมายถงึการแขง่ขนัทีม่เีวลากําหนดแน่นอน มกีฎ 
กตกิาทีไ่มส่ลบัซบัซอ้นมากนกั และเป็นการเลน่ทีส่ง่เสรมิใหเ้กดิการพฒันาเคลือ่นไหวขัน้พืน้ฐาน 
   วมิลรตัน์ คงภริมยช์ื่น (2540: 21) ทีใ่หค้วามหมายของเกมประกอบการสอนไวว้่า เกม หมายถงึ 
กจิกรรมการเล่นทีใ่หค้วามสนุกสนานเพลดิเพลนิ ช่วยฝึกทกัษะใหน้้กเรยีนเกดิความคดิรวบยอดในสิง่ทีเ่รยีน อาจมี
การแขง่ขนัหรอืไมก่ไ็ด ้แต่จะตอ้งมกีตกิาการเลน่กําหนดไว ้และจะตอ้งมกีารประเมนิผลความสาํเรจ็ของผูเ้ลน่ดว้ย 
   โดบสนั (Dobson. 1998: 9-17; อา้งองิจาก สาํเนา ศรปีระมงค.์ 2547: 11) ใหค้วามหมายของเกม
ไวว้่า เกมหมายถงึกจิกรรมทีส่นุกสนานมกีฎเกณฑ ์กตกิา กจิกรรมทีเ่ล่น มทีัง้เกมเงยีบ (Passive Games) หรอืเกม
ทีเ่ล่นไม่ตอ้งเคลื่อนที ่และเกมทีใ่ชค้วามว่องไว (Active Games) หรอืเกมทีต่อ้งเคลื่อนไหว เกมเหล่าน้ีขึน้อยู่กบั
ความว่องไว ความแขง็แรง การเลน่เกมมทีัง้เล่นคนเดยีว สองคน หรอืเล่นเป็นกลุ่ม บางเกมกก็ระตุน้การทาํงานของ
รา่งกายและสมอง บางเกมกฝึ็กทกัษะบางสว่นของรา่งกายและจติใจ 
   สุคนธ์ สนิธพานนท์ (2553: 141) ให้ความหมายของเกมไว้ว่า เกมเป็นกิจกรรมที่สรา้งความ
สนใจและความสนุกสนานใหแ้ก่ผูเ้รยีน มกีฎเกณฑ ์กตกิา สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้เขา้ใจและจดจําบทเรยีน
ไดง้า่ยและพฒันาทกัษะต่างๆ  รวดเรว็ อกีทัง้สง่ใหผู้เ้รยีนไดรู้จ้กัทาํงานร่วมกนั มกีระบวนการในการทาํงานและอยู่
รว่มกนั  
   จะเหน็ไดว้า่ เกมประกอบการสอนใหค้วามสนุกสนานเพลดิเพลนิ สง่เสรมิผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรู้
เขา้ใจและจดจําบทเรยีนได้ง่ายและพฒันาทกัษะต่างๆ  รวดเรว็ อกีทัง้ส่งใหผู้เ้รยีนไดรู้จ้กัทํางานร่วมกนั การเล่น
เกมมทีัง้เลน่คนเดยีว สองคน หรอืเล่นเป็นกลุ่ม อยา่งไรกต็าม การเล่นเกมตอ้งมกีตกิาการเล่นกําหนดไวแ้ละจะตอ้ง
มกีารประเมนิผลความสาํเรจ็ของผูเ้ลน่ดว้ย  
  2.1.2  คณุค่าของการใช้เกมประกอบการสอน 
   การใหน้ักศกึษาเรยีนรูโ้ดยการใชเ้กมประกอบการสอนนัน้ จะก่อใหเ้กดิคุณค่าหลายประการ
ดงัน้ี 
   อจัฉรา ชวีพนัธ ์(2533: 3) ไดก้ลา่วถงึประโยชน์ของการใชเ้กมประกอบการสอนดงัน้ี 
   1. ช่วยใหเ้กดิพฒันาการทางดา้นความคดิใหก้บันกัเรยีน 
   2. ช่วยสง่เสรมิทกัษะการใชภ้าษาดา้นการฟงั การพดู การอ่าน และการเขยีน 
   3. ช่วยในการฝึกทกัษะทางภาษาและทบทวนเนื้อหาวชิาต่างๆ  
   4. ช่วยเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดแ้สดงออกซึง่ความสามารถทีม่อียู ่
   5. ช่วยประเมนิผลการเรยีนและการสอน 
   6. ช่วยใหน้กัเรยีนเกดิความเพลดิเพลนิ และผอ่นคลายความตงึเครยีดในการเรยีน 
   7. ช่วยจงูใจและเรา้ความสนใจของนกัเรยีน 
   8. ช่วยสง่เสรมิใหน้กัเรยีนมคีวามสามคัค ีรูจ้กัการเอือ้เฟ้ือช่วยเหลอืกนั 
   9. ช่วยฝึกความรบัผดิชอบ และฝึกใหน้กัเรยีนรูจ้กัการปฏบิตัติามระเบยีบกฎเกณฑ ์
   10.  ชว่ยใหค้รไูดเ้หน็พฤตกิรรมของนกัเรยีนไดช้ดัเจนยิง่ขึน้ 
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   11.  ใชเ้ป็นกจิกรรมขัน้นําเขา้สูบ่ทเรยีน เสรมิบทเรยีน และสรุปบทเรยีน 
   สมใจ ศรสีนิรุ่งเรอืง (2535: 91) กล่าวถงึคุณค่าของการใชเ้กมประกอบการสอนหลายประการ 
ดงัน้ี 
   1. ดา้นร่างกาย การเล่นเกมจะช่วยสนองความตอ้งการของร่างกายตามหลกัสรรีวทิยาสามารถ
ควบคุมบุคลกิภาพการทํางานของร่างกายใหเ้ป็นไปอย่างดยีิง่ตามความต้องการของผูเ้ล่น ซึ่งเป็น การแสดงออก
ทางสรรีวทิยาอยา่งกวา้งขวางและถูกตอ้งเหมาะสม นบัว่าเป็นการสง่เสรมิทกัษะขัน้พืน้ฐาน 
   2. ดา้นอารมณ์ เกมจะช่วยพฒันาอารมณ์ของผูเ้ล่นให้รูจ้กัยบัยัง้ชัง่ใจ มใีจคอหนักแน่น
เดด็ขาด สขุมุรอบคอบ และกลา้ตดัสนิใจ ทัง้ชว่ยใหผู้เ้ลน่ไดร้บัความสนุกสนานเพลดิเพลนิ 
   3. ด้านสงัคม เกมจะช่วยส่งเสรมิความสามคัคใีนหมู่คณะ รู้จกัช่วยเหลอืเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่
สามารถปฏบิตัติามระเบยีบกฎเกณฑข์องสงัคม จะช่วยใหป้รบัตวัเขา้กบับุคคลในสงัคมได ้ส่งเสรมิความมน้ํีาใจ
เป็นนกักฬีา รูแ้พ ้รูช้นะ รูอ้ภยั และสรา้งเสรมิคุณลกัษณะของผูนํ้า และผูต้ามทีด่ ี
   4. ดา้นสตปิญัญา สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมเีจตคตทิีด่ตี่อวชิาภาษาไทย ช่วยใหม้คีวามรูแ้ละทกัษะ
ต่างๆ  ตามเน้ือหาของเกม รูจ้กับูรณาการความรูแ้ละทกัษะหลายดา้นเขา้ดว้ยกนัอนัจะก่อใหเ้กดิการเรยีนรูจ้ดจํา
เรื่องราวต่าง  ๆได้รวดเร็ว แม่นยํา และเก็บไว้ในความทรงจําได้นาน ทัง้ยงัส่งเสริมการพฒันาความคดิริเริ่ม
สรา้งสรรค ์และฝึกใหม้ไีหวพรบิทีด่ ี
   ครคัซานก์ (Cruickshank 1999: 28-32; อา้งองิจาก สาํเนา ศรปีระมงค.์ 2547: 14) กล่าวถงึ
ประโยชน์ของการใชเ้กมประกอบการสอนดงัน้ี 
   1. ช่วยพฒันาทกัษะทางการเรยีนของเดก็  ๆ
   2. ทบทวนวชิาทีเ่รยีนไปแลว้ 
   3.  เพิม่พนูทกัษะทีด่แีก่ผูเ้ลน่ทลีะน้อยดว้ยตวัของเขาเอง 
   4. ช่วยส่งเสรมิการสอนของครูใหน่้าสนใจยิง่ขึน้และช่วยแกไ้ขปญัหาการเรยีนการสอนทีน่่า
เบือ่  
      จากขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่า การเรยีนรูโ้ดยใชเ้กมประกอบการสอนมคีุณค่าหลาย
ประการคอื ช่วยพฒันาทกัษะทางการเรยีนของผู้เรยีน ทบทวนบทเรียน เพิม่พูนทกัษะที่ดแีก่ผู้เรียนและช่วย
สง่เสรมิการสอนของครใูหน่้าสนใจยิง่ขึน้ 
  2.1.3  ลกัษณะของเกมประกอบการสอน 
   เกมทุกเกมจะมลีกัษณะรว่มกนัหรอืคลา้ยคลงึกนัดงัน้ี 

  อจัฉรา ชวีพนัธ ์(2533: 4) ไดก้ลา่วถงึลกัษณะของเกมประกอบการสอนดงัน้ี 
 1. ช่วยให้นักเรยีนเกดิความสนใจและมคีวามสนุกสนานในการเล่น พร้อมทัง้เป็นการฝึก

ทบทวนเนื้อหาจากบทเรยีนดว้ย 
 2. ใชเ้วลาในช่วงสัน้  ๆ
 3. มคีาํสัง่และกตกิาในการเลน่ชดัเจนไมซ่บัซอ้น 
 4. ถา้มกีารแขง่ขนั ควรทีจ่ะงา่ยในการตรวจสอบและการตดัสนิใหค้ะแนน 
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 5. ตอ้งเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนมสีว่นรว่มในกจิกรรมไดอ้ยา่งทัว่ถงึ 
 6. ครคูวรจะควบคมุดแูลการเลน่ใหอ้ยูใ่นขอบขา่ยทีไ่มร่บกวนหอ้งขา้งเขยีง  
 7. เกมแต่ละชนิดควรใชอุ้ปกรณ์ทีส่ามารถประดษิฐข์ึน้เองไดง้า่ยๆ  และสามารถนํามาดดัแปลง

ใชเ้ป็นอุปกรณ์การสอนไดอ้ยา่งด ี
 8. ควรใหน้กัเรยีนมกีารเคลือ่นไหวต่าง ๆ  ของรา่งกายบา้งตามสมควร 
 สมใจ ศรสีนิรุง่เรอืง (2535: 89-90) ไดก้ล่าวถงึลกัษณะของเกมประกอบการสอนภาษาไทยดงัน้ี  
 1. ความมุง่หมาย ความมุง่หมายแต่ละเกมจะแตกต่างกนั เช่น เรื่องถอ้ยคาํสาํนวน สุภาษติและ

คาํพงัเพย ใหเ้ลน่เกมเพือ่มุง่หมายใหจ้บัคูห่าถอ้ยคาํสาํนวน สภุาษติ และคาํพงัเพย หรอืเรือ่งคาํไวพจน์ ใหเ้ล่นเกม
เพือ่จดักลุม่คาํไวพจน์ เป็นตน้ 

 2. จํานวนสมาชกิ เกมแต่ละประเภทจะมจีํานวนสมาชกิไม่เท่ากนั ผูส้อนควรกําหนดจํานวน
สมาชกิแต่ละเกมใหเ้หมาะสมกบัแต่ละประเภทของเกม ความมุง่หมาย และชัน้เรยีนขนาดเลก็ผูส้อนควรจดัใหส้มาชกิ
ทุกคนมสี่วนร่วมในการเล่นเกม แต่ถ้าชัน้เรยีนมขีนาดใหญ่ ผู้สอนอาจให้ผู้เรยีนบางส่วนที่นัง่ดูมสี่วนร่วมใน
กจิกรรม หรอืทาํหน้าทีบ่างอยา่ง เชน่ นําเกมแทนผูส้อน เป็นผูช้ว่ยผูส้อน หรอืเป็นกรรมการใหค้ะแนน เป็นตน้ 

 3. เวลา ควรกําหนดเวลาในการเลน่เกมไวใ้หแ้น่นอนและใชเ้วลาในการเลน่ช่วงสัน้  ๆ 
 4. สถานที ่การเล่นเกมบางประเภทตอ้งอาศยับรเิวณทีว่่างเพื่อความสะดวก และไม่เป็นการ

รบกวนหอ้งเรยีนขา้งเคยีง ผูส้อนภาษาไทยจงึควรจดัเตรยีมสถานทีล่่วงหน้า 
 5. อุปกรณ์ เกมบางประเภทอาจจะใช้อุปกรณ์ หรอืไม่ใช้อุปกรณ์ก็ได ้หากจําเป็นต้องใช้

อุปกรณ์ ผูส้อนอาจจะผลติขึน้ หรอืจดัหา หรอือาจจะใหผู้เ้รยีนช่วยจดัทาํกไ็ด ้
 6. กฎกตกิา กฎกตกิาเป็นสว่นหน่ึงของเกมทีจ่ะช่วยใหผู้เ้ล่นรูว้ธิเีล่น และสามารถเล่นร่วมกนั

ไดอ้ย่างมรีะเบยีบ ในการปฏบิตัติามกฎกตกิาอาจใชท่้าทางหรอืคําพูดประกอบ ซึ่งอาจจะเปลีย่นแปลงเป็นหลาย
รปูแบบ เพือ่ช่วยใหผู้เ้รยีนมปีระสบการณ์ มคีวามเขา้ใจ และปฏบิตัติามกฎกตกิาไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม 

 7. ความแตกต่างระหว่างบุคคล เกมควรมคีวามเหมาะสมกบัเพศ วยั และระดบัสตปิญัญาของผู้
เลน่เกม เพือ่ผูเ้รยีนจะไดเ้ล่นเกมรว่มกนัดว้ยความเตม็ใจและสนุกสนานเพลดิเพลนิ 

 8. การตดัสนิ การตดัสนิแพห้รอืชนะ ควรคดิเป็นคะแนน ฉะนัน้การพจิารณาเลอืกสรรเกมควร
เป็นเกมทีง่า่ยต่อการตรวจและตดัสนิใหค้ะแนนเพือ่ความยุตธิรรมเป็นสาํคญั  
    สรุปไดว้่า เกมประกอบการสอนมลีกัษณะคอื ต้องมคีวามมุ่งหมาย ระบุจํานวนผูเ้รยีน เวลา 
สถานที ่อุปกรณ์ กตกิา ความเหมาะสมกบัผูเ้รยีน และการตดัสนิ 
  2.1.4  ชนิดของเกมประกอบการสอน 

  สงัเวยีน สฤษดกุิล (2530: 316) ไดแ้บง่เกมทีใ่ชใ้นการสอนภาษาเป็น 7 ชนิด ดงันี้ 
 1. Number Games เป็นเกมเกีย่วกบัการฝึกตวัเลข และจํานวน ตอ้งการใหน้ักเรยีนเกดิความ

ฉับไวในการนับ เลอืก หรอืจดัเลขเขา้จํานวน ฝึกการฟงั การออกเสยีงและไหวพรบิในการเขา้ใจความหมาย และ
คาํสัง่  
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 2. Spelling Games เป็นเกมเกีย่วกบัการสะกดคํา ฝึกสอนคาํศพัท์ หรอืเสยีงตวัอกัษร มี
ประโยชน์ในการทีจ่ะใหน้กัเรยีนรูจ้กัสะกดคาํและเขา้ใจความหมายของคาํศพัทต่์างๆ  ทีเ่รยีน 

 3. Vocabulary Games ประโยชน์ในการฝึกคาํศพัทแ์ละการออกเสยีงคาํศพัทท์ีเ่รยีนมาแลว้  
 4. Structure-practice Games เป็นการฝึกการสรา้งประโยคและการพดูประโยคอยา่งถูกตอ้ง 
 5. Pronunciation Games ฝึกการออกเสยีงของคาํศพัท ์
 6. Rhyming Games เป็นการฝึกเสยีงของคาํต่างๆ  
 7. Miscllaneous Games ฝึกผสมผสานหลาย  ๆประเภท เลอืกฝึกไดต้ามทีเ่หน็ว่าเหมาะสมกบั

วยัและระดบัของนกัเรยีน 
 วตัซนิ โจนส(์Watcyn-Jones.  2544: 1- 22)  ไดแ้บง่ชนิดของเกมประกอบการสอน ดงัน้ี 
 1. เกมอุ่นเครือ่ง(Ice-breaker games) 
 2. เกมสาํหรบัแบง่ผูเ้รยีนเป็นคู/่กลุม่(Games for diving a class into pairs/groups)  

 3.  เกมบงิโก(Bingo games) 
 4.  เกมจบัคู(่Matching pairs games) 
 5.  เกมโดมโิน(Domino-type games) 
 6.  เกมอกัษรไขวแ้ละคาํซ่อนหา(Crosswords and word square games)  
 7.  เกมไขปรศินา(Sort out the clues games) 
 8.  เกมแบทเทลิชพิ(Word battleships games) 
 9.  เกมจดัหมวดหมูค่าํ(Word grouping) 
 10.  เกมคูแ่ละเกมกระดาน(Pair work cards and board games) 
 11.  เกมกระดาน(Board games) 
 12.  เกมทีค่รนํูา(Teacher-led games) 
 13.  เกม 20 ชอ่ง(20-square games) 
 14.  เกมสารพดัอยา่ง(Miscellaneous games) 

   จากประเภทของเกมประกอบการสอนดงักล่าว ผูว้จิยัสนใจทีจ่ะนําเกมคําศพัทม์าประกอบการ
สอนโดยดดัแปลงเกมคาํศพัทข์อง วตัซนิ โจนส ์และ สงัเวยีน สฤษดกุิล เกมทีเ่ลอืกใชใ้นการวจิยัครัง้น้ี มทีัง้หมด 8 
เกม คอื 

 1.    เกมบงิโก (Bingo Game)  
 2. เกมสรา้งคาํศพัทจ์ากตวัอกัษรทีกํ่าหนดให ้(Build a New Word Game)  
 3. เกมลกูโซ่ (Chain Game) 
 4. เกมแขง่ขนัสะกดคาํทีค่รกํูาหนดให ้(Spelling game) 
 5. เกมกระซบิ( Whisper Game) 
 6. เกมจบัคูค่าํศพัทก์บัภาพ (Matching Picture and Word Game) 
 7. เกมต่อประโยค (Broken Sentences Game) 
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 8. เกมคดิเรว็ (Fast Thinking Game)  
    สรุปรายละเอยีดได ้ดงัน้ี 

 

1. เกมบิงโก (Bingo Game) 
 

จดุประสงค ์
 1.  เพื่อใหน้กัศกึษาเขยีนสะกดคาํศพัทไ์ดถ้กูตอ้ง 
 2.  เพื่อใหน้กัศกึษาฝึกทกัษะการฟงั 
 

อปุกรณ์ 
 ตารางสาํหรบัการเล่นบงิโก 10 แผน่ 
 

วิธีการเล่น 
 1.  ครแูจกตารางสาํหรบัการเลน่เกมบงิโกใหน้กัศกึษาคนละ 1 แผน่ 
 2. นักศกึษาเขยีนคาํศพัท์ทีเ่รยีนมาแลว้ลงในตารางบงิโกใหค้รบ 16 ช่อง โดยครูกําหนดเวลาให ้10 

นาท ี 
 3.  ครเูรยีกชือ่คาํศพัทต์ามตารางของครเูอง พอนกัศกึษาไดย้นิคาํใดทีต่รงกบัคาํศพัทใ์นตารางของตน  

กใ็หข้ดี X ทบัคาํศพัทน์ัน้ นกัศกึษาคนใดสามารถขดี X ทบัคาํศพัทไ์ดเ้รยีงกนัตลอดแถว ไม่ว่าจะเป็นบนลงกลาง 
จากซา้ยไปขวา หรอืแยงมุม นกัศกึษาคนนัน้จะรอ้ง “บงิโก” 
 4.  ครจูะตรวจสอบว่า เป็นคําทีค่รูเรยีกหรอืไม่และสะกดถูกตอ้งหรอืไม่ ถา้ถูกตอ้งนักศกึษาคนนัน้จะ
เป็นผูช้นะ 
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2. เกมสร้างคาํศพัทจ์ากตวัอกัษรท่ีกาํหนดให้ ( Build a New Word Game) 
 

จดุประสงค ์
 1. เพื่อใหน้กัศกึษาบอกความหมายคาํศพัทไ์ดถ้กูตอ้ง 
 2. เพื่อใหน้กัศกึษาเขยีนสะกดคาํศพัทไ์ดถ้กูตอ้ง  
 3.  เพื่อใหน้กัศกึษาอ่านออกเสยีงคาํศพัทไ์ดถู้กตอ้ง 
 

อปุกรณ์ 
 บตัรคาํตวัอกัษร 
 

วิธีการเล่น 
 1. ใหน้กัศกึษาจบัคู ่แลว้ครจูะแจกกระดาษอกัษรใหคู้ล่ะ 1 แผน่ พรอ้มกาํหนดเวลา 

 2. ครอูธบิายวธิกีารเลน่  
 3. ครใูหส้ญัญาเริม่  ใหน้กัศกึษานําตวัอกัษรทีกํ่าหนดมาสรา้งเป็นคาํศพัทอ์ยา่งน้อย 15  คาํ 
ทัง้คาํศพัทเ์ก่าและคาํศพัทใ์หม ่พรอ้มเขยีนคาํแปลเป็นภาษาเวยีดนาม 
 4. คูใ่ดสรา้งคาํศพัทไ์ดค้รบ 15 คาํและถูกตอ้ง ในเวลาทีก่ําหนดไว้ จะเป็นผูช้นะใหคู้น่ัน้อ่านออกเสยีง

คาํศพัทเ์หลา่นัน้และคูอ่ื่น  ๆกอ่็านออกเสยีงคาํศพัทข์องตวัเองเช่นกนั 
 5. คูใ่ดสรา้งคาํศพัทไ์ดค้รบ 15 คาํศพัท ์หรอืมากกว่าภายในเวลากาํหนดและถกูตอ้ง จะไดร้บัรางวลั 
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3.  เกมลกูโซ่ (Chain Game) 
 

จดุประสงค ์
 1. เพื่อใหน้กัศกึษาเขยีนสะกดคาํศพัทไ์ดถ้กูตอ้ง 
 2. เพื่อใหน้กัศกึษาอ่านออกเสยีงคาํศพัทไ์ดถ้กูตอ้ง 
 

อปุกรณ์ 
    ไมม่ ี
 
วิธีการเล่น 

 1. ครแูบง่นกัศกึษาออกเป็น 2 กลุม่ จบัสลากวา่กลุม่ใดจะเป็นผูพ้ดูคาํศพัทก์่อน 
 2. ใหน้กัศกึษาคนหน่ึงพดูคําศพัทม์า 1 คาํ พยายามนําเอาคาํศพัทท์ีเ่รยีนมาแลว้มาใชใ้หม้ากทีสุ่ด 
นกัศกึษาคนนัน้เมือ่พดูคาํศพัทแ์ลว้ตอ้งสะกดคาํศพัทด์ว้ย 

 3. นักศึกษาคนที่ 1 ของกลุ่มอกีกลุ่มหน่ึงต้องหาคําศพัท์ที่ข ึน้ด้วยพยญัชนะตวัใดตวัหน่ึงของ
คาํศพัทค์าํแรก และออกเสยีงใหถ้กูตอ้งดว้ย ทาํเชน่น้ีสลบักนัไปเรือ่ยๆ  จนกว่าจะครบทุกคนหรอืหมดเวลา 

 4. ผูใ้ดออกเสยีงผดิหรอืสะกดผดิตอ้งออกจากการแขง่ขนั กลุม่ใดเหลอืคนมากเป็นผูช้นะ  
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4. เกมแข่งขนัสะกดคาํท่ีครกูาํหนดให้ (Spelling game) 

 
จดุประสงค ์
 1. เพื่อใหน้กัศกึษาบอกความหมายคาํศพัทไ์ดถ้กูตอ้ง 
 2. เพื่อใหน้กัศกึษาอ่านออกเสยีงคาํศพัทไ์ดถู้กตอ้ง 
 3. เพื่อใหน้กัศกึษาเขยีนสะกดคาํศพัทไ์ดถ้กูตอ้ง 
 
อปุกรณ์ 

 บตัรคาํอกัษร 2 ชุด 
 

วิธีการเล่น 
 1. ครแูบง่นกัศกึษาออกเป็น 2 กลุม่แลว้แจกบตัรอกัษรใหก้ลุ่มละ 1 ชุด 

 2. ครูแสดงบตัรภาพ พรอ้บกบัตัง้คําถาม น่ีคอือะไร แลว้ใหแ้ต่ละกลุ่มช่วยกนัหาบตัรอกัษรมาเรยีง
กนัเพือ่ใหไ้ดค้าํศพัทต์รงกบัภาพนัน้ 
 3. กลุม่ใดหาตวัอกัษรของคาํศพัทต์รงกบัภาพนัน้ครบ กใ็หส้มาชกิในกลุ่มถอืบตัรตวัอกัษรออกมายนื 
พรอ้มอ่านออกเสยีงคาํศพัทน์ัน้ดว้ย 
 4. ครตูรวจสอบคาํศพัท ์ถา้ถูกตอ้งกใ็หก้ลุ่มนัน้ 1 คะแนน แลว้ใหอ้กีกลุม่หน่ึงสะกดคาํศพัทแ์ละอ่าน
ออกเสยีงคาํๆ  นัน้ 2 ครัง้ 

 5. ครกูแ็สดงบตัรภาพต่างๆ  พรอ้มกบัตัง้คาํถามต่อ 
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5.  เกมกระซิบ (Whisper Game) 
 

จดุประสงค ์
 1. เพื่อใหน้กัศกึษาบอกความหมายคาํศพัทไ์ดถ้กูตอ้ง 
 2. เพื่อใหน้กัศกึษาอ่านออกเสยีงคาํศพัทไ์ดถ้กูตอ้ง 
 3. เพื่อใหน้กัศกึษาเขยีนสะกดคาํศพัทไ์ดถ้กูตอ้ง 
 

อปุกรณ์   
 บตัรภาพ 
 

วิธีการเล่น 
 1. ครแูบ่งนกัศกึษาออกเป็น 2 แถว แถวละ 5 คน ใหน้กัศกึษานัง่เป็นแถว หา่งกนัพอสมควร คน

ทีอ่ยูข่า้งหลงัสุดของแต่ละแถวออกมาหาครูและครูจะกระซบิกลุ่มคําศพัทท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัตลาดใหแ้ต่ละคนฟงั 
เสรจ็แลว้ 2 คนไปเขา้ประจาํที ่

 2. ครใูหส้ญัญาเริม่ 2 คนนัน้จะตอ้งกระซบิบอกเพือ่นทีน่ัง่ถดัไป แลว้คนที ่2 กระซบิต่อไปยงัคน
ที ่3 จะกระชบิไปเรือ่ยๆ  จนครบ 5 คน  

 3. คนที่ 5 อยู่ขา้งหน้าสุด ออกมาเขยีนคําศพัท์ทีไ่ดย้นิบนกระดาน กลุ่มใดอ่านและบอก
ความหมายไดถู้กตอ้งและเรว็ทีส่ดุได ้1 คะแนน 

 4. เริม่แข่งขนัรอบต่อไป คนกระซบิคนแรกในรอบก่อนจะมานัง่หน้าสุดและใหค้นนัง่หลงัสุดของ
แต่ละแถวออกมาหาคร ูและกระซบิบอกเพือ่นต่อๆ  กนัไป   

 5. ครแูละนกัศกึษาชว่ยกนัตรวจคาํศพัทแ์ละนบัคะแนน กลุม่ใดไดค้ะแนนมากทีส่ดุจะเป็นผูช้นะ 
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6. เกมจบัคู่คาํศพัทก์บัภาพ (Matching Picture and Word Game) 

 
จดุประสงค ์

 1. เพื่อใหน้กัศกึษาบอกความหมายคาํศพัทไ์ดถ้กูตอ้ง 
 2. เพื่อใหน้กัศกึษาอ่านออกเสยีงคาํศพัทไ์ดถู้กตอ้ง 
 

อปุกรณ์ 
  1. บตัรภาพ 
 2. บตัรคาํศพัท ์
 

วิธีการเล่น 
 1. ครแูบ่งนกัศกึษาออกเป็น 2 กลุ่ม แจกบตัรคาํศพัทแ์ละบตัรภาพใหน้ักศกึษา กลุม่หน่ึงจะไดบ้ตัร
คาํศพัท ์อกีกลุม่หน่ึงจะไดบ้ตัรภาพ ใหต้่างคนต่างปิดบตัรของตนไว ้

 2. ใหน้กัศกึษาทัง้ 2  กลุ่ม จบัคูบ่ตัรคาํใหต้รงกบับตัรภาพ ภายในเวลาทีกํ่าหนดไว ้โดยเรยีกชื่อเป็น
ภาษาไทยไดเ้ทา่นัน้ 

 3. เมื่อคูไ่ดพ้บกนัแลว้ใหม้ายนืทีห่น้าชัน้เรยีน พรอ้มกบัชบูตัรคาํ และบตัรภาพของตวัเอง  
 4. เมื่อหมดเวลาครแูละนกัศกึษาชว่ยกนัตรวจสอบบตัรคาํและบตัรภาพวา่ถกูตอ้งหรอืไม ่
 5. ใหน้กัศกึษาทุกคนอ่านออกเสยีงคาํศพัทแ์ละบอกความหมายของคาํศพัทน์ัน้ดว้ย 

 
 
 
 
 



25 
 

7.  เกมต่อประโยค (Broken Sentences Game) 
 

จดุประสงค ์
 1. เพื่อใหน้กัศกึษาบอกความหมายคาํศพัทไ์ดถ้กูตอ้ง 
 2. เพื่อใหน้กัศกึษาอ่านออกเสยีงคาํศพัทไ์ดถ้กูตอ้ง 
 3. เพื่อใหน้กัศกึษาสามารถนําคาํศพัทไ์ปใชใ้นประโยคไดถ้กูตอ้ง 
 

อปุกรณ์ 
 กระดาษตดัเป็นแนวยาวเพือ่เขยีนประโยคคาํถามและประโยคคาํตอบ 
 
วิธีการเล่น 
 1.   ครแูบ่งนกัศกึษาออกเป็น 2 กลุ่ม แจกแถบประโยคใหแ้ก่นกัศกึษาคนละ 1 แผน่(กระดาษแผ่นหน่ึง
จะมปีระโยคเพยีง 1 ประโยค ทุกคนจะไดแ้ถบประโยคคนละ 1 แผน่) 
 2.   ครูใหส้ญัญาเริม่ นกัศกึษาแต่ละคนจะตอ้งวิง่ไปถามเพื่อน  ๆ คนอื่นในหอ้ง เพื่อหาประโยคที่
สมัพนัธก์บัประโยคของตวัเอง เมือ่จบัคูป่ระโยคไดแ้ลว้กร็บีรอ้งวา่ “หาเจอแลว้” แลว้กอ็อกมายนืหน้าชัน้เรยีน 
 3.  พอหมดเวลาครแูละนกัศกึษาชว่ยกนัตรวจสอบโดยใหแ้ต่ละคนอ่านประโยคของตนเอง 
ถา้คาํตอบถกูตอ้ง คูน่ัน้จะไดค้ะแนน คนละ 1 คะแนน 
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8.  เกมคิดเรว็ (Fast Thinking Game) 
 

จดุประสงค ์
 1. เพื่อใหน้กัศกึษาบอกความหมายคาํศพัทไ์ดถ้กูตอ้ง 
 2. เพื่อใหน้กัศกึษาอ่านออกเสยีงคาํศพัทไ์ดถ้กูตอ้ง 
 3. เพื่อใหน้กัศกึษาเขยีนสะกดคาํศพัทไ์ดถ้กูตอ้ง 
 

อปุกรณ์ 
 แผน่กระดาษสาํหรบัเตมิคาํศพัท ์
 
วิธีการเล่น 

 1. ครแูบง่นกัศกึษาออกเป็น 2 กลุม่ กลุม่ละ 5 คน 
 2.  แจกแผ่นกระดาษสําหรบัเตมิคําศพัท์ใหแ้ต่ละกลุ่ม ซึ่งใหค้ําศพัท์ไวใ้นหมวดเดยีวกนั 1  คําให้

นกัศกึษาเวลา  3  นาทตี่อ 1 หมวด เพือ่ช่วยกนัคดิคาํศพัทต์่างๆ  ในหมวดนัน้ไดม้ากทีส่ดุ 
 3. หมดเวลากาํหนดครแูละนกัศกึษาชว่ยตรวจสอบคาํศพัทโ์ดยแต่ละกลุม่ตอ้งอ่านออกเสยีง 

คาํศพัทแ์ละบอกความหมายของคาํศพัทด์ว้ย ใหค้าํศพัทท์ีถ่กูตอ้ง คาํละ 1 คะแนน 
 4. ครใูหเ้ลน่เกมต่อโดยกาํหนดหมวดต่างๆ   
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  2.1.5 การใช้เกมประกอบการสอน 
   ผู้สอนจําเป็นต้องศึกษา และทําความเข้าใจเกี่ยวกบัขัน้ตอนการใช้เกมประกอบการสอน
ภาษาไทยเพือ่ใหก้ารจดัเกมประกอบการสอนภาษาไทยใหม้ปีระสทิธภิาพ   
   วไิลพร ธนสรุรณ (2530: 4-5) ไดเ้สนอขัน้ตอนในการใชเ้กมประกอบการสอนดงัน้ี 
   1.  ขัน้เลือก เลือกเกมที่เหมาะสมสอดคล้องกนัความมุ่งหมายของการใช้เกมและระดบั
ความสามารถของผูเ้รยีนรวมถงึขนาดของชัน้เรยีนดว้ย 
   2. ขัน้เตรยีมการ ควรเตรยีมวสัดุ อุปกรณ์ หรอืสถานทีใ่หพ้รอ้มและฝึกใชเ้กมล่วงหน้า 
   3. ขัน้การใชเ้กม อธบิายความมุ่งหมายของการเล่นเกม กตกิา วธิเีล่นใหช้ดัเจนโดยใชภ้าษา
งา่ยๆ  สัน้ กระทดัรดัไดใ้จความ ผูส้อนคอยควบคุมดแูลใหผู้เ้ล่นปฏบิตัติามกตกิาทีก่าํหนดไว ้
   4. ขัน้ประเมนิผล การเล่นเกมย่อมมกีารกําหนดความมุ่งหมายไวเ้สมอ จงึต้องมกีารวดัผล
และประเมนิผลว่าผูเ้รยีนเกดิความรู ้ความเขา้ใจในการเล่นเกม ตามความมุ่งหมายทีก่ําหนดไวห้รอืไม่และหากเป็น
การเลน่เกมในลกัษณะการแขง่ขนัควรมกีารใหค้ะแนนเป็นหลกั 
   สงัเวยีน สฤษดกุิล (2530: 315) ไดก้ลา่วถงึการใชเ้กมประกอบการสอน ดงัน้ี 

 1.  ควรเล่นเกมตอนทา้ยชัง่โมง หรอืเริม่นําเขา้สู่บทเรยีนถา้เป็นเกมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเน้ือหาที่
จะสอน 

 2.  ฝึกเลน่เกมระหว่างบทเรยีนเพือ่คลีค่ลายความตงึเครยีดและเรยีนต่อไปได ้
 3.  ครอูธบิายวธิเีล่นเกมใหเ้ขา้ใจและอาจจะสาธติใหด้กู่อน 
 4.  ใชอุ้ปกรณ์ทีไ่ดเ้ตรยีมไวล้ว่งหน้าอยา่งดแีลว้ประกอบการเลน่เกมแต่ละครัง้ 
 5.  จดัแบง่กลุม่ หรอืเลน่ทัง้หอ้งแลว้แต่ความเหมาะสมของเกมและสภาพของหอ้งเรยีน 
 6.  ระมดัระวงัเรือ่งเสยีงรบกวนหอ้งขา้งเขยีง 
 7.  ครตูอ้งศกึษาวธิเีลน่ จาํนวน และกตกิาการตดัสนิของแต่ละเกมใหเ้ขา้ใจก่อน 
 8.  ควรฝึกเกมที่ต้องใชภ้าษาตลอดเวลา และพยายามใชภ้าษาง่าย  ๆที่เหมาะสมกบัวยัและ

ระดบัความรูข้องผูเ้รยีน 
   อจัฉรา ชวีพนัธ ์(2533: 4-5) ไดเ้สนอแนะการใชเ้กมประกอบการสอนดงัน้ี 
   1. ควรมสีว่นช่วยใหค้วามมุง่หมายของการสอนนัน้  ๆสมัฤทธิผ์ล 
   2. ชว่ยฝึกฝนทบทวนบทเรยีน 
   3. สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนไดร้บัประโยชน์และเหน็คุณค่าในการเรยีนดว้ย มใิช่เล่นเพื่อความสนุก
อยา่งเดยีว 
   4. ถา้เป็นการเล่นใหม่  ๆ ผูส้อนต้องใหผู้เ้รยีนเขา้ใจความมุ่งหมายและวธิกีารเล่นอย่าง
ชดัเจน 
   5. การเล่นแต่ละครัง้ผูส้อนจะตอ้งเน้นใหผู้เ้ล่นปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์หรอืระเบยีบทีก่ําหนด
ไวแ้ละสาธติการเลน่ทีถ่กูตอ้งใหผู้เ้ลน่ดอูยา่งแจม่แจง้ 
   6. กาํหนดเวลาในการเลน่ใหแ้น่นอน ไมค่วรลา่ชา้เกนิไป 
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   7. ในการจดัแบ่งหมู่แขง่ขนั ควรจดัคละกนัระหว่างผูเ้รยีนทีเ่รยีนเก่งและเรยีนอ่อน เพื่อฝึก
ใหรู้จ้กัการชว่ยเหลอืกนัและเกดิกําลงัใจในการเลน่ 
   8. ผูส้อนควรเน้นเรื่องความมน้ํีาใจเป็นนักกฬีา ความสาํคญัของการเล่นไม่ไดอ้ยูท่ี่การแพ้
หรอืชนะ แต่อยูท่ ีก่ารแสดงน้ําใจต่อกนั ความรว่มมอืกนั และการมสีว่นรว่มในกจิกรรมอยา่งทัว่ถงึ 
   9. ควรให้ผูเ้รยีนมสี่วนร่วมในการจดัอุปกรณ์ประกอบการเล่นบา้ง หรอืส่งเสรมิให้ผูเ้รยีน
ลองคดิหาการเลน่ทีจ่ะมาใชป้ระกอบการเรยีนการสอนเองบา้ง 
   10. ในกรณีทีก่ารเล่นใดมวีสัดุอุปกรณ์ต่างๆ  กค็วรจดัเกบ็ไวเ้ป็นชุด  ๆตามชนิดของการเล่น
อาจจดัใสซ่องเป็นชุด  ๆเขยีนรายชื่อและความมุง่หมายประกอบไว ้และเกบ็ไวเ้ป็เนหน่วยกลางทีผู่ส้อนอื่น  ๆสามารถ
นําไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์ดว้ยกจ็ะช่วยใหป้ระหยดัคา่ใชจ้่ายและแรงงานมาก 
   ขัน้ตอนการใช้เกมจะเป็นแนวทางทีช่่วยใหผู้ส้อนพจิารณา เตรยีมการให้พรอ้มทัง้ด้านวสัดุ 
อุปกรณ์ วธิกีารเล่นตามกฎกตกิา ทัง้วดัผลและประเมนิผล การเล่นเกมซึง่จะช่วยใหท้ราบไดว้่าการใชเ้กมบรรลุผล
ตามความมุง่หมายหรอืไม ่เพยีงใด เพือ่การพฒันาและปรบัปรุงกจิกรรมใหม้ปีระสทิธภิาพต่อไป 
  2.1.6 หลกัการเลือกเกมเพ่ือใช้ในการสอนภาษา 
   หน่วยศกึษานิเทศก ์จงัหวดักาญจนบุร ี(2520: 5-6) ไดเ้สนอแนะถงึหลกัเกณฑใ์นการเลอืกเกม
มาประกอบการสอน ดงัน้ี 
   1.  ครจูะตอ้งคาํนึงถงึวุฒภิาวะและอายขุองเดก็นกัเรยีน 
   2.  ครูจะต้องคํานึงถึงความสนใจ ความพอใจ ความต้องการ และความสามารถของเด็ก
นกัเรยีน  
   3.  ครจูะตอ้งคาํนึงถงึความมุง่หมายของการเลน่เกมในแต่ละชนิด 
   4.  ครจูะตอ้งเปิดโอกาสใหเ้ดก็มสีว่นรว่มในการเลอืกเกมสาํหรบัเล่น 
   5.  ครูจะต้องรูจ้กัปรบัปรุงและดดัแปลงเกมต่าง  ๆที่นํามาใช้ใหเ้หมาะสมกบัความต้องการ 
ตลอดจนสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นอยู ่ 
     ลดัดาวลัย ์กณัหสวุรรณ (2527: 5) กลา่ววา่ หลกัในการเลอืกเกมมดีงัน้ี 
   1.  เกมนัน้ควรจะช่วยใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูส้ ิง่ทีต่อ้งการ 
   2.  ความยากงา่ยเหมาะสมกบัระดบัของผูเ้ลน่ 
   3.  มคีาํแนะนําในการเลน่ทีเ่ขา้ใจงา่ย ไมซ่บัซอ้น 
   4.  เกมนัน้  ๆตอ้งเหมาะสมกบัสถานทีท่ีจ่ะเลน่ 
   5.  เลอืกเกมใหส้อดคลอ้งกบัเวลา 
     ดวงเดอืน แสงชยั (2533: 69) ใหค้วามเหน็ว่า เกมทีจ่ะเลอืกนํามาเล่นควรเป็นเกมทีม่ปีระโยชน์
ต่อเน้ือหาวิชาที่กําลงัสอนอยู่และควรมกีารตกลงเรื่องกติกา และความมรีะเบยีบวินัยในการเล่นล่วงหน้าอย่าง
เครง่ครดัดว้ย 
      นิตยา ฤทธิโ์ยธ ี(2540: 16) ไดเ้สนอหลกัการเลอืกเกมมาจดักจิกรรมการเรยีนการสอนไวด้งัน้ี 
   1.  เกมนัน้ตอ้งชว่ยใหก้ารสอนเกดิผลสมัฤทธิต์ามจุดมุง่หมาย 
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   2.  เกมนัน้ต้องเป็นประโยชน์ตามที่ครูต้องการ กล่าวคอื เกมจะช่วยให้เดก็เกิดทกัษะการ
เรยีนรู้ เดก็สามารถประเมนิผลตนเองได้ ทําใหเ้ดก็มคีวามก้าวหน้าในดา้นทกัษะและความสามารถจะช่วยใหค้รู
สงัเกตเพือ่ปรบัปรงุและสง่เสรมิเดก็ต่อไป 
   3.  เกมนัน้จะต้องเหมาะกบัเดก็ กล่าวคอื มคีําอธบิายการเล่นที่ชดัเจน เกมไม่ยากเกินไป 
และครคูวรเลอืกเกมใหเ้หมาะสมกบัความสามารถของเดก็ 
   4.  เกมนัน้ต้องใช้เวลาและสถานที่ที่เหมาะสม และครูต้องตกลงกําหนดเวลาการเล่นกบั
นกัเรยีนดว้ย 
   5.  รปูแบบของเกมเป็นทีน่่าสนใจ หากเกมใดตอ้งใชอุ้ปกรณ์การเล่น อุปกรณ์การเล่นนัน้ควร
มรีปูลกัษณะทีจ่งูใจเดก็ 
     สคุนธ ์สนิธพานนท ์(2553: 142) ไดเ้สนอแนะหลกัการเลอืกเกมเพือ่ใชใ้นการสอนภาษา ดงัน้ี 

 1. ควรเลอืกเกมทีเ่หมาะกบัสภาพชัน้เรยีน จํานวนผูเ้รยีน อายุ ระดบัชัน้ของนักเรยีน เวลา 
เน้ือหาสาระทีเ่รยีน และจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้

 2. คาํนึงถงึความสนใจ ความพอใจ ความสามารถของผูเ้รยีนภายในชัน้เรยีน 
 3. คาํนึถงึความมุง่หมายของการเลน่เกมในแต่ละชนิด  
 4.  เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดม้สีว่นในการเลอืกเกมในการเลน่ 
 5.  ผูส้อนควรมกีารปรบัปรุงและดดัแปลงเกมต่างๆ  ทีนํ่ามาใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการและ

สภาพแวดลอ้มในการเลน่เกม 
 6.  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้เล่นอย่างเสมอภาคกนัและพจิารณาถึงความแตกต่าง

ระหว่างบุคคล และเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดเ้ป็นทัง้ผูนํ้าและผูต้ามในขณะทีเ่ล่นเกม 
 7.  ในกรณีที่ช ัน้เรยีนมผีู้เรยีนจํานวนมาก ควรเป็นเกมที่แข่งขนัเป็นทมี หรอืให้เล่นเกม

ประเภทกระดาษและดินสอ/ปากกา การเล่นเป็นทีมควรมีการคละความสามารถของผู้เล่นในแต่ละกลุ่มให้มี
ความสามารถใกลเ้คยีงกนั 

 8.  ควรคํานึงถงึความปลอดภยั ความคุม้ค่าในการลงทุนในวสัดุหรอือุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการเล่น
เกม และความเหมาะสมกบับทเรยีน 

 9.  ควรคาํนึงถงึหลกัจติวทิยาและพฒันาการของผูเ้รยีนทีจ่ะเลน่เกม 
 10.  อุปกรณ์การเลน่หางา่ย ทาํงา่ย หรอืมรีาคาไมแ่พง 

   จากหลกัการในการเลอืกเกมดงักล่าว จะเหน็ไดว้่า การเลอืกเกมควรเลอืกอย่างระมดัระวงัให้
เหมาะสมกบัวยัของผูเ้รยีน เกมควรจะสอดคลอ้งกบัเน้ือหาและจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้ไมส่ลบัซบัซอ้นมากเกนิไป ใช้
เป็นเครือ่งมอืในการเรยีนการสอน  เป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนเขา้มามสีว่นร่วมในกจิกรรมการเรยีนการสอนยิง่ขึน้ 
เป็นการเรา้ความสนใจของผูเ้รยีนไดด้มีากและทาํใหผู้เ้รยีนมุง่ทีจ่ะทาํกจิกรรมจนลมืไปวา่ตนกําลงัเรยีนอยู ่
   ในการนําเกมมาใช ้จะตอ้งรูว้่าเกมนัน้  ๆจะใชใ้นขัน้ไหน ขัน้นําเขา้สู่บทเรยีน ขัน้สอน หรอืขัน้
ปฏบิตั ิทีส่าํคญัตอ้งรูจ้กัใชเ้กมใหเ้หมาะสมกบัเวลา โอกาส ความตอ้งการ ความสนใจ และความสามารถของผูเ้รยีน 
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ซึ่งเมื่อถงึเวลาเล่นเกมควรทีจ่ะแจ้งให้ผูเ้รยีนทราบล่วงหน้าว่า เกมชื่ออะไร มกีตกิาการเล่นเป็นอย่างไร รวมทัง้
วธิกีารและการปฏบิตัติวัของผูเ้รยีนมจุีดมุง่หมาย ควรจะทาํอยา่งไรใหจ้บการแขง่ขนั 
 2.2  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัเกมการสอนคาํศพัท์ 
  ผจญ สุวรรณวงษ์ (2528: 94) ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาไทยของนกัเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 จากการสอนโดยใชเ้กมประกอบการสอนและไม่ใชเ้กมประกอบการสอน ผลการวจิยัพบว่า 
นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชเ้กมประกอบการสอน กบันกัเรยีนทีเ่รยีนโดยไม่ใชเ้กมประกอบการสอน มผีลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนภาษาไทยแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
  วรรณพร ศลิาขาว (2538: 79) ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิแ์ละความคงทนในการเรยีนรูค้าํศพัท์
วชิาภาษาองักฤษระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 จากการสอนโดยใชแ้บบฝึกหดัทีม่เีกมและไม่มเีกมประกอบ กลุ่ม
ตวัอย่างเป็นนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 จํานวน 60 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 
คน ผลการวจิยัพบว่านักเรยีนทีเ่รยีนจากการสอนโดยใชแ้บบฝึกหดัทีม่เีกมประกอบอย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี่
ระดบั .01 และนกัเรยีนทีเ่รยีนจากการสอนโดยใชแ้บบฝึกหดัทีไ่มม่เีกมประกอบอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.5 
  ศริวิรรณ โสภติภกัดพีงษ์ (2544: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาความคงทนในการเรยีนรูค้าํศพัทโ์ดยใชเ้กม
คาํศพัทภ์าษาองักฤษประกอบการสอนนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6  กลุ่มทดลองเป็นนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปี
ที ่6 จาํนวน 30 คน ผลการศกึษาพบว่า เมื่อใชเ้กมคาํศพัทภ์าษาองักฤษเขา้มาประกอบการสอน นักเรยีนมคีวาม
คงทนในการเรยีนรูค้าํศพัทภ์าษาองักฤษสงู 
  สาํเนา ศรปีระมงค ์(2547: บทคดัยอ่)  ไดศ้กึษาผลการใชเ้กมคาํศพัทป์ระกอบการสอนทีม่ตี่อความ
คงทนในการเรยีนรูค้ําศพัท์ภาษาองักฤษของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนอสัสมัชญัระยอง จงัหวดั
ระยอง จาํนวน 40 คน ใชว้ธิสีุม่อยา่งงา่ย ผลการวจิยัพบว่า การใชเ้กมคาํศพัทภ์าษาองักฤษเขา้มาประกอบการสอน
ช่วยใหน้ักเรยีนมคีวามคงทนในการเรยีนรูค้ําศพัทภ์าษาองักฤษสงูโดยใช ้t-test สาํหรบักลุ่มตวัอยา่งไม่อสิระจาก
กนั นกัเรยีนมคีวามรูส้กึชอบในกจิกรรมเกมคาํศพัทท์ีใ่ชป้ระกอบการสอนในระดบัชอบมากและชอบมากทีส่ดุ 
   จากการศกึษางานวจิยัดงักล่าว จะเหน็ไดว้่า การใชเ้กมคําศพัท์จะช่วยให้นักเรยีนมผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนรู้สูงกว่าการสอนด้วยวธิปีกต ินอกจากน้ี เกมการสอนคําศพัท์ยงัทําให้นักเรยีนมคีวามสนุกสนาน 
ชว่ยใหน้กัเรยีนเขา้ใจและจดจาํคาํศพัทไ์ดด้อีกีดว้ย 
  

 
 
 
 



บทท่ี 3 
วิธีดาํเนินการวิจยั 

 
 ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการวจิยัตามขัน้ตอนดงัน้ี 
      1.  การกาํหนดประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
      2.  การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
      3.  การประเมนิประสทิธภิาพเครือ่งมอื 
      4.  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
      5.  การวเิคราะหข์อ้มลู 
 

การกาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร 
  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื นกัศกึษาชาวเวยีดนาม วชิาเอกภาษาไทยชัน้ปีที ่1 ภาคเรยีนที ่2  
ปีการศกึษา 2555     มหาวทิยาลยัสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ นครโฮจมินิห์  สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม 
จาํนวน 23 คน 
  กลุ่มตวัอย่าง  
 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื นกัศกึษาชาวเวยีดนาม วชิาเอกภาษาไทยชัน้ปีที ่1  ภาคเรยีนที ่
2  ปีการศกึษา 2555 มหาวทิยาลยัสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์นครโฮจนิห ์สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม  
จาํนวน  10 คน  ซึง่ไดม้าจากการคดัเลอืกผูท้ีท่าํคะแนนสอบไดน้้อยในการทาํแบบทดสอบวดัความรูด้า้นคาํศพัทท์ี่
ผูว้จิยัสรา้งขึน้และเขา้รว่มกจิกรรมไดต้ลอดระยะเวลาการทดลอง 
 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีม ี3 เครือ่งมอื ไดแ้ก่ 
 1.  แผนการสอนโดยใชเ้กมคาํศพัทป์ระกอบการสอน 
 2.  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิใ์นการเรยีนรูค้าํศพัท ์
 3.  แบบสอบถามความคดิเหน็ต่อเกมคาํศพัทข์องนกัศกึษา 

 1.   แผนการสอนโดยใช้เกมคาํศพัทป์ระกอบการสอน  
  การสรา้งแผนการสอน ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขัน้ตอนดงัน้ี 
  1.1 ศึกษาหนังสอื ตํารา และเอกสารที่เกี่ยวข้องกบัการสอนคําศพัท์และการใช้เกมประกอบ 
การสอน 
  1.2  ศกึษาหนงัสอื ตํารา และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสอนกลุ่มคาํศพัทด์งันี้ หอ้งเรยีน ครอบครวั 
ตลาด สิง่ของเครือ่งใช ้เครือ่งแต่งกาย อวยัวะในรา่งกาย งานอดเิรก นิสยั อารมณ์ และความรูส้กึ 
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  1.3  ศกึษาเทคนิควธิกีารสรา้งแผนการสอน เอกสารประกอบการสอน และการหาประสทิธภิาพของ
การเรยีนการสอนจากหนงัสอื ตาํรา เอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
  1.4  สร้างแผนการสอนโดยมเีกมประกอบการสอน จํานวน 8 แผน แผนการสอนทัง้ 8  แผนมี
รายละเอยีดการสรา้งแผนดงัน้ี 
   1.4.1  กาํหนดสาระสาํคญัของแผนการสอนแต่ละแผน 
   1.4.2    กําหนดวตัถุประสงคแ์ละเนื้อหาของแผนการสอนแต่ละแผน หลงัจากนัน้สรา้งเอกสาร
ประกอบการสอน  8 ชุด ประกอบดว้ยคาํศพัท ์บทสนทนา รปูแบบประโยค แบบฝึกหดั เรยีนรูค้าํศพัทเ์พิม่เตมิ ซึง่
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์ีก่ําหนดไว ้
   1.4.3  กาํหนดกจิกรรมการเรยีนการสอนและการวดัผลประเมนิผลใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
และครอบคลุมเน้ือหาในแต่ละเรือ่ง 
   1.4.4  กาํหนดและสรา้งสือ่การสอนทีจ่าํเป็นสาํหรบัแผนการสอนแต่ละแผน 
   1.4.5  กาํหนดเกมคาํศพัทป์ระกอบการสอน ประกอบดว้ยจุดประสงค ์อุปกรณ์ วธิกีารเล่น และ
ตวัอยา่งเกม 

  1.5  นําแผนการสอนทีม่เีกมประกอบการสอนนําเสนออาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธิ ์ เพื่อพจิารณา
แผนการสอนและนําไปปรบัปรุงแกไ้ข 
  1.6 นําแผนการสอนทีม่เีกมประกอบการสอนเสนอผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน เพื่อพจิารณาความถูกตอ้ง 
เหมาะสม และตรวจสอบคณุภาพของแผนการสอน 
  1.7 แกไ้ขและปรบัปรุงเพิม่เตมิตามคาํแนะนําของผูเ้ชีย่วชาญเพือ่ใหแ้ผนการสอนถูกตอ้งสมบรูณ์ 
 2.  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิในการเรียนรู้คาํศพัท์  
  การสรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิใ์นการเรยีนรูค้าํศพัท ์ผูว้จิยัดาํเนินการตามขัน้ตอนดงัน้ี 

  2.1  ศกึษาหนงัสอื ตํารา และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิใ์นการเรยีน 
  2.2  วเิคราะห์วตัถุประสงค์และเน้ือหาของแผนการสอนเพื่อเป็นแนวทางและขอบเขตในการสร้าง

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิใ์นทางการเรยีน 
  2.3 สรา้งแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิใ์นการเรยีนรูค้าํศพัทซ์ึง่จะใชท้ดสอบ 3 เรื่อง คอื ความหมาย 

การสะกดคาํ และการใชค้าํในประโยค 
  2.4  นําแบบทดสอบเสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธิ ์ เพื่อพิจารณาแบบทดสอบและนําไป

ปรบัปรุงแกไ้ข 
  2.5  นําแบบทดสอบเสนอผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน เพื่อพจิารณาความถูกตอ้ง ตรวจสอบคุณภาพ และ

นําไปปรบัปรุงแกไ้ข 
 3.  แบบสอบถามความคิดเหน็ต่อเกมคาํศพัท์ของนักศึกษา 
  3.1 ศกึษาหนงัสอื ตํารา และเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งแบบสอบถามความคดิเหน็ 
  3.2  วเิคราะหค์วามมุง่หมายของงานวจิยัเพือ่เป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถามความคดิเหน็ 
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  3.3 สรา้งแบบสอบถามความคดิเหน็ต่อเกมคําศพัท ์จํานวน 8 ขอ้และขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิของ
นกัศกึษา 

  3.4  นําแบบสอบถามความคิดเห็นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธิ ์ เพื่อพิจารณาและนําไป
ปรบัปรุงแกไ้ข 

 

การประเมินประสิทธิภาพเครื่องมอื 
 การวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดด้าํเนินการประเมนิประสทิธภิาพเครือ่งมอื ดงัน้ี 
   1. ประเมนิโดยการตรวจจากผู้เชี่ยวชาญ ผูว้จิยัได้นําแผนการสอนโดยใช้เกมประกอบการสอนและ
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน เสนอต่ออาจารยท์ี่ปรกึษาและผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตอ้งเหมาะสมและปรบัปรงุแกไ้ขตามคาํแนะนํา ดงัมรีายนามดงัต่อไปน้ี 
     -  ผูช้่วยศาสตราจารยส์มเกยีรต ิคู่ทวกุีล อาจารยพ์เิศษภาควชิาภาษาไทยและภาษาตะวนัออก คณะ
มนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครทิรวโิรฒ 
     -  อาจารย์พัทธยา จิตต์เมตตา อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะ
มนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครทิรวโิรฒ 
      -  อาจารย ์ห่วนห์ วนั ฟุก  อาจารยป์ระจําภาควชิาภาษาไทย คณะตะวนัออกศกึษา มหาวทิยาลยั
สงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์นครโฮจมินิห ์สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม  
  ผลการตรวจสอบเครือ่งมอืของผูเ้ชีย่วชาญ สรุปประเดน็สาํคญัของการแกไ้ขและปรบัปรุงดงัน้ี 
  1.1  แกไ้ขสาระสาํคญัของแผนการสอน 
  1.2  แกไ้ขภาษาใหเ้ป็นภาษาวชิาการ 
  1.3  เพิม่วงศพัทใ์นเอกสารประกอบการสอนแต่ละชุดจาก 15 คาํ เป็น 25 คาํและแกไ้ขเน้ือหา 
บทสนทนา บางตอนใหถ้กูตอ้งและสอดคลอ้งกบัเน้ือหาและจุดประสงคข์องแต่ละบท 
  1.4  เพิม่แบบฝึกหดัในเอกสารประกอบการสอนเพื่อพฒันาการเรยีนรูค้าํศพัทข์องนักศกึษาและทํา
ใหเ้อกสารประกอบการสอนมคีวามสมบรูณ์มากยิง่ขึน้ 
   1.5   แกไ้ขคาํสัง่ในแบบทดสอบใหช้ดัเจนยิง่ขึน้ 
  1.6  เลอืกรปูภาพในแบบทดสอบใหม้คีวามชดัเจนยิง่ขึน้  
 2. ประเมนิโดยการทดลองกบักลุม่ทดลอง 
 หลงัจากผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบและใหค้ําแนะนําแลว้ ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้คดิเหน็และคาํแนะนําเกีย่วกบั
ขอ้บกพรอ่งต่างๆ  นําไปปรบัปรุงแกไ้ข แลว้นําไปทดลองกบักลุม่ทดลองและกลุม่ตวัอยา่ง ดงัน้ี 
 จากผลการทดลองและการสงัเกต ซกัถามนกัศกึษากลุ่มทดลอง จาํนวน 3 คน ทดลอง 2 ครัง้ ครัง้ละ 2 บท 
ผูว้จิยัไดพ้บขอ้บกพรอ่งของเครื่องมอื ดงัน้ี 
   2.1  คําสัง่ในแบบทดสอบบางข้อนักศึกษาอ่านแล้วไม่เข้าใจ ควรอธิบายคําสัง่ก่อนให้ทํา
แบบทดสอบ 
  2.2  คาํถามบางคาํถามในแบบทดสอบยากเกนิไป ควรปรบัใหง้า่ยขึน้ 
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  2.3  ปรบัปรุงกจิกรรมการเรยีนการสอนเลก็น้อยเพือ่ใหเ้หมาะสมกบัความสามารถของนกัศกึษา 
 หลงัจากการทดลองหาคุณภาพของเครื่องมอืกบักลุ่มทดลอง ผูว้จิยัไดป้รบัปรุงแกไ้ขเครื่องมอือกีครัง้
เพื่อใหเ้ครื่องมอืมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ นําไปทดลองจรงิกบักลุ่มตวัอย่าง เพื่อหาประสทิธภิาพของเครื่องมอื 
ตามเกณฑ ์80/80 
 3. สถติสิาํหรบัหาคณุภาพของเครือ่งมอื 
 คา่ดชันีความสอดคลอ้งของผูเ้ชีย่วชาญ(Index of Item – Objective Congruence)  หรอื IOC  
(สมนึก ภทัทยิธนิ, 2546: 218-220) 
 

      สตูร IOC=  

 
 IOC  หมายถงึ  ดชันีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กบัเน้ือหา หรอืระหว่างแบบทดสอบกบั
จุดประสงค ์
    หมายถงึ  ผลรวมคะแนนความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญทัง้หมด 
 N  หมายถงึ  จาํนวนผูเ้ชีย่วชาญทัง้หมด 

 โดยการแปลความคอื  ถา้ IOC>=0.5   แสดงวา่ขอ้สอบนัน้วดัวตัถุประสงคข์อ้นัน้จรงิ 
       ถา้ IOC<=0.5  แสดงวา่ขอ้สอบนัน้ไมว่ดัวตัถุประสงคข์อ้นัน้ 
 4. ผลการประเมนิคุณภาพเครือ่งมอื 
 ผลการประเมนิคุณภาพเครือ่งมอืโดยผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 3 ท่าน ไดผ้ลการประเมนิดงัน้ี 
 

ตาราง 2 ผลการประเมนิคุณภาพของแผนการสอนโดยใชเ้กมคาํศพัทป์ระกอบการสอน 
 

เรื่องท่ีประเมิน 

ระดบัความคิดเหน็ 

1 0 -1 

    1. องคป์ระกอบของแผนการสอนครบถว้น  3  

    2. จุดประสงคส์อดคลอ้งกบัความมุง่หมายของการวจิยั 3   

    3. เน้ือหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ 3   

    4. เน้ือหาถกูตอ้ง 1 2  

    5. เน้ือหาเหมาะสมกบัระดบัภาษาของผูเ้รยีน 3   

    6. กจิกรรมการเรยีนสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ 3   

     7. สือ่การเรยีนการสอนสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 2 1  

    8. รปูแบบสวยงามน่าสนใจ  2 1  

    9. การวดัผลประเมนิผลครอบคลุมทุกจุดประสงค์ 3     
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 จากตาราง 2  แสดงว่า ผลการประเมนิคุณภาพของแผนการสอนโดยใชเ้กมคาํศพัทป์ระกอบการสอนโดย
ผูเ้ชีย่วชาญ สว่นมากอยู่ในระดบัมคีวามเหมาะสมมาก ยกเวน้ขอ้ 1 องคป์ระกอบของแผนการสอนครบถว้นมคีวาม
เหมาะสมระดบัปานกลาง ผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 3 ท่านต่างมคีวามเหน็ว่าตอ้งแกไ้ขสาระสาํคญัในแผนการสอนทุกแผนให้
ถูกตอ้ง  มคีา่ IOC เฉลีย่ 0.74  

 
ตาราง 3 ผลการประเมนิคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิใ์นการเรยีนรูค้าํศพัท ์
 

เรื่องท่ีประเมิน 

ระดบัความคิดเหน็ 

1 0 -1 

  1.  แบบทดสอบสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ 3   
  2.  แบบทดสอบสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 3   
  3.  คาํถามชดัเจน 2 1  
  4.  รปูภาพชดัเจน 2 1   

  
   จากตาราง 3 แสดงว่า ผลการประเมนิคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิใ์นการเรยีนรูค้าํศพัทโ์ดย

ผูเ้ชีย่วชาญ สว่นมากอยูใ่นระดบัมคีวามเหมาะสมมาก มคีา่ IOC เฉลีย่ 0.85 
 สรุปไดว้า่ ผลการประเมนิคณุภาพของแผนการสอนโดยใชเ้กมคาํศพัทป์ระกอบการสอน 
และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิใ์นการเรยีนรูค้ําศพัทโ์ดยผูเ้ชีย่วชาญ ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมคีวามเหมาะสมมาก มี
คา่เฉลีย่สงูกว่าเกณฑท์ีก่ําหนดไวค้อื 0.5 ดงันัน้จงึสามารถนําเครื่องมอืไปทดลองกบักลุ่มทดลองและกลุ่มตวัอยา่ง
ได ้
 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 เมือ่ผูว้จิยัไดส้รา้งเครื่องมอืเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ไดนํ้าเครือ่งมอืทีผ่า่นเกณฑก์ารประเมนิคุณภาพจาก
ผูเ้ชีย่วชาญไปทดลองกบักลุ่มตวัอย่าง โดยผูว้จิยัไดแ้บ่งการเกบ็รวบรวมขอ้มลูออกเป็น 2 ครัง้ดงัน้ี 
 ครัง้ที ่1 ทดลองกบันักศกึษาชาวเวยีดนามทีเ่รยีนภาษาไทยทีม่หาวทิยาลยัเกษมบณัฑติซึง่มคีวามรู้
ความสามารถดา้นภาษาไทยอยู่ในระดบัเบือ้งตน้ จํานวน 3 คน เพื่อพจิารณาเน้ือหา กจิกรรมการเรยีนการสอน 
แบบฝึกหดั เกมประกอบการสอน สื่อการสอนต่าง  ๆและแบบทดสอบ ผู้วจิยัได้เก็บขอ้มูลจากการสงัเกตการทํา
กจิกรรม การเลน่เกม และทาํแบบฝึกหดัของนกัศกึษา รวมทัง้สมัภาษณ์นกัศกึษา เพือ่หาขอ้บกพร่องของเครือ่งมอื
และนําไปปรบัปรุงแกไ้ข 
 ครัง้ที ่2    นําเครือ่งมอืทีไ่ดป้รบัปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใชจ้รงิกบักลุ่มตวัอย่าง ซึง่เป็นนักศกึษาชาว
เวยีดนาม    วชิาเอกภาษาไทยชัน้ปีที ่ 1 มหาวทิยาลยัสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์นครโฮจมินิห ์สาธารณรฐั
สงัคมนิยมเวยีดนาม  จาํนวน  10 คน  ซึง่ไดม้าจากการคดัเลอืกผูท้ีท่ําคะแนนสอบไดน้้อยในการทาํแบบทดสอบวดั
ความรู้ด้านคําศพัท์ที่ผู้วิจยัสร้างขึ้น เพื่อหาประสทิธิภาพของเครื่องมอื จากการนําเครื่องมอืไปทดลองครัง้น้ี  
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คะแนนของนักศกึษาทีท่ําแบบทดสอบระหว่างเรยีนและหลงัเรยีน ผูว้จิยันํามาวเิคราะห์เพื่อหาประสทิธภิาพของ
เครือ่งมอืตามเกณฑ ์80/80 และทราบถงึความสนใจของนกัศกึษาทีม่ตี่อเกมคาํศพัทด์ว้ย  
  
 การนําเครือ่งมอืไปทดลองในแต่ละครัง้ ผูว้จิยัไดเ้กบ็ขอ้มลูตามลาํดบั 5 ขัน้ตอนคอื 
 ขัน้ตอนที ่1   อธบิายและชีแ้จงเกีย่วกบัการเรยีน 
 ขัน้ตอนที ่2   ทดลองสอนโดยใชแ้ผนการสอนทีม่เีกมประกอบการสอนจาํนวน 8 แผน  
 ขัน้ตอนที ่3   ทดสอบระหวา่งเรยีนและหลงัเรยีนโดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์ีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ 
 ขัน้ตอนที ่4   ใหน้กัศกึษาทาํแบบสอบถามความคดิเหน็ต่อเกมคาํศพัท ์
 ขัน้ตอนที ่5    นําคะแนนจากการทาํแบบทดสอบของนกัศกึษาไปวเิคราะห ์เพื่อหาประสทิธภิาพของการ
เรยีนรูค้าํศพัท ์และนําแบบสอบถามความคดิเหน็ไปวเิคราะหเ์พือ่ทราบถงึความพงึพอใจของนกัศกึษาต่อเกม
คาํศพัท ์
  ผูว้จิยัได้ดําเนินการทดลองกบักลุ่มตอัอย่างซึ่งเป็นนักศกึษาชาวเวยีดนามมกีําหนดเวลาการทดลอง
ดงัน้ี  
 
ตาราง  4  เวลาดาํเนินการทดลอง 
 

ครัง้ท่ี วนัท่ี  ขัน้ตอนการดาํเนินการทดลอง  เวลา 

1 25 ก.ย 2555 อธบิายและชีแ้จงเกีย่วกบัการเรยีน 30 นาท ี

2 28 ก.ย 2555 ทดลองบทที ่1,2 90 นาท ี

3   1 ต.ค 2555 ทดลองบทที ่3,4 90 นาท ี

4   5 ต.ค 2555 ทดลองบทที ่5,6 90 นาท ี

5   8 ต.ค 2555 ทดลองบทที ่7,8 90 นาท ี

6   9 ต.ค 2555 ทาํแบบทดสอบหลงัเรยีนและแบบสอบถามความคดิเหน็  60 นาท ี

   
              เมื่อไดข้อ้มลูจากการทดลองแลว้ ผูว้จิยัไดด้ําเนินการวเิคราะหข์อ้มูลเพื่อหาประสทิธภิาพของการเรยีนรู้
คาํศพัทท์ีใ่ชเ้กมประกอบการสอนซึง่ไดจ้ากคะแนนการทาํแบบทดสอบระหว่างเรยีนและหลงัเรยีนของนกัศกึษา และ
ทราบถงึความพงึพอใจของนกัศกึษาต่อเกมคาํศพัทท์ีไ่ดจ้ากแบบสอบถามความคดิเหน็ 
 

การวิเคราะหข้์อมลู 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ดงัน้ี 
  1. วเิคราะหผ์ลสมัฤทธิก์ารเรยีนรูค้าํศพัทโ์ดยใชเ้กมคาํศพัทป์ระกอบการสอน โดยใชส้ตูรของเสาวนีย ์
สกิขาบณัฑติ (2528) ซึง่กาํหนดเกณฑ ์80/80 
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  80 ตวัแรก  หมายถงึ รอ้ยละของคะแนนเฉลีย่ทีไ่ดจ้ากการทาํแบบทดสอบระหวา่งการเรยีน   
  80 ตวัหลงั  หมายถงึ รอ้ยละของคะแนนเฉลีย่ทีไ่ดจ้ากการทาํแบบทดสอบหลงัการเรยีน 
    
   
   E1=   x  100 
 
 
     
  และ     E2=                    x  100 
 

    
 E1   เป็น ประสทิธภิาพของกระบวนการทีจ่ดัไวใ้นบทเรยีน คดิเป็นรอ้ยละจากการทาํแบบทดสอบ
ระหว่างการเรยีน 8 บท 
  E2   เป็น ประสทิธภิาพของผลลพัธจ์ากการทาํแบบทดสอบหลงัเรยีน 
    เป็น คะแนนรวมของนกัศกึษาจากการทาํแบบทดสอบระหวา่งเรยีน  

   เป็น คะแนนรวมของนกัศกึษาจากการทาํแบบทดสอบหลงัเรยีน 
  N  เป็น จาํนวนนกัศกึษา 
  A  เป็น คะแนนเตม็ของแบบทดสอบระหวา่งเรยีน 
  B  เป็น คะแนนเตม็ของแบบทดสอบหลงัเรยีน 

 2.  วเิคราะหแ์บบสอบถามความคดิเหน็ต่อเกมคาํศพัท ์เป็นลกัษณะประเมนิค่า   5 ระดบัมากทีสุ่ดจนถงึ

น้อยทีส่ดุ โดยใชเ้กณฑข์องรววีรรณ ชนิะตระกลู (2538)  หลงัจากนัน้หาคา่เฉลีย่และแปลเป็นคะแนนดงัน้ี 

  4.50 - 5.00  =  ระดบัมากทีส่ดุ 

  3.50 - 4.49 =  ระดบัมาก  

  2.50 – 3.49  = ระดบัปานกลาง 

  1.50 - 2.49  =  ระดบัน้อย 

  1.00 - 1.49  =  ระดบัน้อยทีส่ดุ 
 



บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมูล 
 

  งานวิจยัเรื่องการใช้เกมคําศพัท์เพื่อพฒันาการเรียนรู้คําศพัท์ภาษาไทยของนักศึกษาชนัปีที่ 1 
มหาวทิยาลยัสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์  นครโฮจมินิห ์สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนามตาม ผูว้จิยัไดผ้ลการ
วเิคราะหด์งัรายละเอยีดต่อไปนี 
  

สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
  E1  แทน ประสทิธิภาพของกระบวนการที่จดัไว้ในบทเรยีน คิดเป็นร้อยละจากการทําแบบทดสอบ
ระหว่างการเรยีน 8 บท 

  E2  แทน ประสทิธภิาพของผลลพัธจ์ากการทาํแบบทดสอบหลงัเรยีน 
  ∑x  แทน คะแนนรวมของนกัศกึษาจากการทาํแบบทดสอบระหวา่งเรยีน 
  ∑F แทน คะแนนรวมของนกัศกึษาจากการทาํแบบทดสอบหลงัเรยีน 
  N แทน จาํนวนนกัศกึษา 
  A แทน คะแนนเตม็ของแบบทดสอบระหวา่งเรยีน 
  B แทน คะแนนเตม็ของแบบทดสอบหลงัเรยีน 
 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 การวิเคราะห์ผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้คาํศพัท ์
 การวเิคราะหผ์ลสมัฤทธิก์ารเรยีนรูค้าํศพัท ์ ผูว้จิยัไดด้าํเนินการวเิคราะหข์อ้มลูตามลาํดบัดงันี  
 1. วเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากคะแนนทีน่กัศกึษาทาํแบบทดสอบระหว่างเรยีนเพื่อหาประสทิธภิาพของ E1 
ซึง่ไดผ้ลการวเิคราะหด์งันี 
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ตาราง  5  คะแนนจากการทาํแบบทดสอบระหว่างเรยีนของนกัศกึษา 
 

คนที ่(N=10) บทที ่1 บทที ่2  บทที ่3 บทที ่4 บทที ่5 บทที ่6 บทที ่7 บทที ่8 

1 10 10 10 9 10 10 10 10 

2 10 9 10 10 10 10 10 8 

3 9 7 9 9 10 10 10 9 

4 9 9 8 8 9 10 9 10 

5 9 9 10 9 10 9 9 9 

6 10 9 9 7 8 8 10 7 

7 10 10 10 10 10 10 10 10 

8 10 8 10 7 8 8 10 10 

9 9 10 9 10 9 10 10 10 

10 10 10 10 9 10 10 10 10 

รวม(∑X) 96 91 95 88 94 95 98 93 

เฉล่ีย 9.6 9.1 9.5 8.8 9.4 9.5 9.8 9.3 

E1 96 91 95 88 94 95 98 93 

คา่เฉลีย่ของ E1 รวม 8 บทเท่ากบั 93.75 

 
 จากตาราง  5  ผูว้จิยัพบว่า คะแนนเฉลีย่จากการทาํแบบทดสอบระหว่างเรยีนของนกัศกึษาทีไ่ดใ้ชเ้กม
คําศพัท์ประกอบการสอนภาษาไทยแต่ละบท คดิเป็นร้อยละ 88-98 ซึ่งมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 93.75 ผ่านเกณฑ์
ประสทิธภิาพตวัแรกทีก่าํหนดไว ้(E1=80) โดยมปีระสทิธภิาพรอ้ยละตามลาํดบัต่อไปนี 
 บทที ่1  หอ้งเรยีน  มปีระสทิธภิาพรอ้ยละ 96   
 บทที ่2 ครอบครวั   มปีระสทิธภิาพรอ้ยละ 91  
  บทที ่3 เครือ่งแต่งกาย    มปีระสทิธภิาพรอ้ยละ 95 
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 บทที ่4 สิง่ของเครือ่งใช ้    มปีระสทิธภิาพรอ้ยละ 88 
  บทที ่5 ตลาด   มปีระสทิธภิาพรอ้ยละ 94 
  บทที ่6 อวยัวะในรา่งกาย    มปีระสทิธภิาพรอ้ยละ 95  
  บทที ่7 งานอดเิรก     มปีระสทิธภิาพรอ้ยละ 98 
  บทที ่8 นิสยั อารมณ์ ความรูส้กึ มปีระสทิธภิาพรอ้ยละ 93 
 ประสทิธภิาพขา้งตน้แสดงวา่บทเรยีนแต่ละบทผา่นเกณฑป์ระสทิธภิาพตวัแรกทีก่าํหนดไว ้E1=80 
 2. วเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากคะแนนทีน่กัศกึษาทาํแบบทดสอบหลงัเรยีนเพือ่หาประสทิธภิาพของ E2 ซึง่
ไดผ้ลการวเิคราะหด์งันี 
 
ตาราง  6  คะแนนจากการทาํแบบทดสอบหลงัเรยีนของนกัศกึษา 
 

คนที ่ คะแนนผลสมัฤทธิห์ลงัเรยีนคะแนนเตม็(B= 20) 

1 20 

2 18 

3 18 

4 19 

5 19 

6 17 

7 19 

8 18 

9 19 

10 19 

รวม(∑F) 186 

เฉล่ีย 9.3 

E2 93 
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 จากตาราง  6  ผูว้จิยัพบว่า คะแนนเฉลีย่จากการทาํแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิห์ลงัเรยีนดว้ยการใชเ้กม
คาํศพัทป์ระกอบการสอนของนักศกึษาชาวเวยีดนาม คดิเป็นรอ้ยละ 93 เป็นไปตามเกณฑป์ระสทิธภิาพตวัหลงัที่
กําหนดไว ้E2= 80 แสดงใหเ้หน็ว่าการใชเ้กมคาํศพัทป์ระกอบการสอนมปีระสทิธภิาพตามเกณฑท์ีกํ่าหนด ทาํให้
นกัศกึษาชาวเวยีดนามพฒันาการเรยีนรูค้าํศพัทภ์าษาไทย  
  
 3. ผลการวเิคราะหห์าประสทิธภิาพของการใชเ้กมคาํศพัทป์ระกอบการสอนตามเกณฑ ์80/80 
 
ตาราง  7 คา่ประสทิธภิาพของการใชเ้กมคาํศพัทป์ระกอบการสอนของนกัศกึษา 
 

บทท่ี  เร่ือง E1 E2 

1 หอ้งเรยีน 96 

2 ครอบครวั 91 

3 เครือ่งแต่งกาย 95 

4 สิง่ของเครือ่งใช ้ 88 

5 ตลาด 94 

6 อวยัวะในรา่งกาย 95 

7 งานอดเิรก 98 

8 นิสยั อารมณ์ ความรูส้กึ 93 

รวมเฉล่ีย  93.75 93 

  
 จากตาราง 7 ผูว้จิยัพบว่าการใชเ้กมคาํศพัทเ์พื่อพฒันาการเรยีนรูค้าํศพัทภ์าษาไทยของนักศกึษาชาว
เวยีดนาม มปีระสทิธภิาพผ่านเกณฑ์ 80/80 โดยมปีระสทิธภิาพค่าเฉลี่ยระหว่างเรยีนคอื E1= 93.75 และ
ประสทิธิภาพคะแนนทดสอบผลสมัฤทธิห์ลงัเรยีน E2=93 ประสทิธิภาพขา้งต้นแสดงว่าการใช้เกมคําศพัท์
ประกอบการสอนมปีระสทิธภิาพ 93.75/93 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ สามารถทําใหผู้้เรยีนเกดิการเรยีนรู้
คาํศพัทแ์ละสามารถนําไปใชใ้นการสอนนกัศกึษาชาวเวยีดนามได ้
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                       การวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเหน็ต่อเกมคาํศพัท์ของนักศึกษา 
 เมื่อนําแบบสอบถามความคดิเหน็ใหน้กัศกึษาตอบ และนําขอ้มลูมาหาค่าประเมนิ   5 ระดบัมากทีสุ่ดถงึ
น้อยทีส่ดุ ผลการวจิยัมรีายละเอยีดดงันี 
 
ตาราง  8 ความคดิเหน็ต่อเกมคาํศพัทข์องนกัศกึษา 
 

ความคิดเหน็ต่อเกมคาํศพัท ์
คะแนน
เฉล่ีย ระดบั 

1. เกมคาํศพัทช์ว่ยพฒันาการเรยีนรูค้าํศพัทใ์นดา้นการสะกดคาํศพัท ์ 4.4 มาก 

2. เกมคาํศพัทช์ว่ยพฒันาการเรยีนรูค้าํศพัทใ์นดา้นความหมายของคาํศพัท ์ 4.6 มากทีส่ดุ 

3. เกมคาํศพัทช์ว่ยพฒันาการเรยีนรูค้าํศพัทใ์นดา้นการใชค้าํในประโยค 3.7 มาก 

4. เกมคาํศพัทช์ว่ยนกัศกึษาจดจาํคาํศพัทไ์ดง้า่ยและนานมากขนึ 4.5 มากทีส่ดุ 

5. เกมคาํศพัทส์รา้งบรรยากาศในหอ้งเรยีนทีด่ ี 4.9 มากทีส่ดุ 

6. เกมคาํศพัทช์ว่ยกระตุน้ความสนใจ 4.6 มากทีส่ดุ 

7. เกมคาํศพัทท์ีค่ดัเลอืกมาน่าสนใจ สนุกสนาน 4 มาก 

8. เกมคาํศพัทเ์หมาะสมกบัระดบัความรูข้องนกัศกึษา 4.7 มากทีส่ดุ 

รวม 4.4 มาก 

   
   จากตาราง  8  แสดงใหเ้หน็ว่า  ความคดิเหน็ต่อเกมคาํศพัทโ์ดยภาพรวมอยูใ่นระดบัชอบมาก แสดง

ว่า การใชเ้กมคาํศพัทป์ระกอบการสอนบรรลุจุดประสงคท์ีต่งัไว ้นอกจากนีนกัศกึษายงัแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบั

เกมทีช่อบมากทีสุ่ดม ี3 เกม ไดแ้ก่  เกมกระซบิ (Whisper Game)  ชอบมากเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคอื เกมคดิเรว็ 

(Fast Thinking Game) และเกมแขง่ขนัสะกดคาํทีค่รกูําหนดให ้(Spelling Game) ตามลาํดบั สว่นความชอบสาํหรบั

เกมอื่น  ๆอยูใ่นระดบัมากและปานกลาง  

 
 



บทท่ี 5 

สรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
  การวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดส้รา้งแผนการสอนคาํศพัทภ์าษาไทยโดยใชเ้กมประกอบการสอนเพือ่ 
พฒันาการเรยีนรูค้าํศพัทภ์าษาไทยของนักศกึษาชาวเวยีดนาม และทดลองหาประสทิธภิาพของการเรยีนรูค้าํศพัท์
ตามเกณฑ ์80/80 ซึง่สามารถสรุปผล อภปิรายผล และมขีอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 

ความมุง่หมายของการวิจยั 
 1. เพื่อใชเ้กมคําศพัท์พฒันาการเรยีนรูค้ําศพัทภ์าษาไทยของนักศกึษาชัน้ปีที ่1  วชิาเอกภาษาไทย  
มหาวทิยาลยัสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ นครโฮจมินิห ์ สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม 
 2.  เพือ่ศกึษาความสนใจของนกัศกึษาทีม่ตี่อเกมคาํศพัท ์
   

 ความสาํคญัของการวิจยั 
 การวิจัยครัง้น้ีจะทําให้เห็นผลการเรียนรู้คําศัพท์ของนักศึกษาชัน้ปีที่ 1  วิชาเอกภาษาไทย 
มหาวทิยาลยัสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์นครโฮจมินิห ์สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนามพฒันาขึน้จากเดมิ และ
ทราบถึงความสนใจของนักศึกษาที่มตี่อเกมคําศพัท์  นอกจากน้ี ยงัเป็นแนวทางให้ผู้สอนภาษาไทยในฐานะ
ภาษาต่างประเทศใชเ้กมคาํศพัทพ์ฒันาการเรยีนรูค้าํศพัทข์องผูเ้รยีนชาวต่างประเทศไดด้ว้ย 

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
  1. แผนการสอนโดยใชเ้กมคาํศพัทป์ระกอบการสอน จาํนวน 8   แผน ไดแ้ก่ 
  แผนการสอนที ่1:  ห้องเรยีน    
     เกมบงิโก (Bingo Game)    
  แผนการสอนที ่2:  ครอบครวั  
                                                     ใหส้รา้งคาํศพัทจ์ากตวัอกัษรทีก่าํหนดเกม (Build a New Word Game) 
  แผนการสอนที ่3:  เครือ่งแต่งกาย  
                                                      เกมลกูโซ่ (Chain Game) 
  แผนการสอนที ่4:  สิง่ของเครือ่งใช ้   
     เกมแขง่ขนัสะกดคาํทีค่รกํูาหนดให ้(Spelling Game) 
  แผนการสอนที ่5:  ตลาด   
     เกมกระซบิ (Whisper Game) 
  แผนการสอนที ่6:  อวยัวะในรา่งกาย 
     เกมจบัคูค่าํศพัทก์บัภาพ (Matching Picture and Word Game) 
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  แผนการสอนที ่7:  งานอดเิรก    
     เกมต่อประโยค (Broken Sentences Game) 
  แผนการสอนที ่8:  นิสยั อารมณ์ ความรูส้กึ   
     เกมคดิเรว็ (Fast Thinking Game) 
 2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิใ์นการเรยีนรูค้าํศพัท ์ไดแ้ก่ 
  - แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิร์ะหว่างการเรยีนจาํนวน 8 ชุด  
  - แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิห์ลงัการเรยีนจาํนวน 1 ชุด  

 แบบทดสอบดงักลา่วจะใชท้ดสอบ 3 เรือ่ง ดงัน้ี 
  1.  ความหมาย 
  2.  การสะกดคาํ     

  3.  การใชค้าํในประโยค   
 3. แบบสอบถามความคดิเหน็ต่อเกมคาํศพัทข์องนกัศกึษา 

 
การดาํเนินการวิจยั 
 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการวจิยัตาม 3 ขัน้ตอนหลกัและในแต่ละขัน้ตอนไดด้าํเนินการดงันี้ 
 ขัน้ตอนท่ี 1 การสาํรวจข้อมลูพืน้ฐาน 
  1.  ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิยัครัง้น้ีในประเดน็ต่างๆ  เช่น การสอนคาํศพัท ์การ
ใชเ้กมประกอบการสอน การสรา้งแบบทดสอบและหาประสทิธภิาพการเรยีนรู ้
  2.  รวบรวมผลการสาํรวจและวเิคราะหข์อ้มลูพืน้ฐานเพื่อใชเ้ป็นเน้ือหาในการสรา้งแผนการสอนโดยใช้
เกมประกอบการสอนและใชเ้ป็นแนวทางการดาํเนินการวจิยั 
  ขัน้ตอนท่ี 2 การสร้างเครื่องมือและทดลองกบักลุ่มตวัอย่าง 
  1.  กําหนดวตัถุประสงค ์เน้ือหา กจิกรรมการเรยีนการสอน สือ่การสอน การวดัผลและประเมนิผลของแต่
ละแผนการสอน 
  2.  สรา้งแผนการสอน จํานวน 8 แผนและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิร์ะหว่างการเรยีนและหลงัการเรยีน 
จํานวน 9 ชุด และนําไปใหอ้าจารย์ทีป่รกึษาสารนิพนธ์และผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอื แล้วแก้ไข
ปรบัปรุง 
  3.  นําเครือ่งมอืทีส่รา้งขึน้ไปทดลองโดยไดด้าํเนินการทดลอง   2 ครัง้  
    ครัง้ที ่1 ทดลองกบักลุ่มทดลองคอืนักศกึษาชาวเวยีดนาม จํานวน 3 คน ที่มคีวามสามารถด้าน
ภาษาไทยอยูใ่นระดบัเบือ้งตน้ ทดลองใน 4 คาบเรยีน  คาบเรยีนละ 45 นาท ีเครื่องมอืหลงัจากทดลองสอนครัง้ที ่1 
ไดนํ้ามาปรบัปรงุแกไ้ข 
    ครัง้ที ่2 นําเครื่องมอืทีป่รบัปรุงแกไ้ขแลว้ไปใชก้บักลุ่มตวัอย่างคอืนักศกึษาชาวเวยีดนาม ชัน้ปี
ที ่1 วชิาเอกภาษาไทย มหาวทิยาลยัสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์นครโฮจมินิห ์สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม  
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จาํนวน 10 คน ซึง่ไดค้ดัเลอืกจากผูท้ีท่าํคะแนนสอบไดน้้อยจากการทาํแบบทดสอบวดัความรูด้า้นคาํศพัทท์ีผู่ว้จิยั
สรา้งขึน้ 
  4. เก็บรวบรวมคะแนนการทําแบบทดสอบและแบบสอบถามความคดิเหน็ต่อเกมคําศพัท์ของกลุ่ม
ตวัอยา่งเพือ่นําไปวเิคราะห ์
  ขัน้ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมลู 
  1. วเิคราะห์ผลสมัฤทธิก์ารเรยีนรู้คําศพัท์โดยใช้เกมคําศพัท์ประกอบการสอนซึ่งกําหนดเกณฑ์
มาตรฐานไว ้80/80  
 2.  วเิคราะหแ์บบสอบถามความคดิเหน็ต่อเกมคาํศพัทโ์ดยประเมนิคา่ 5 ระดบัมากทีส่ดุจนถงึน้อยทีส่ดุ 
 

สรปุผลการวิจยั 
 จากการวิจยัการใช้เกมคําศัพท์เพื่อพฒันาการเรียนรู้คําศัพท์ภาษาไทยของนักศึกษาชัน้ปีที่ 1  
ภาคเรยีนที ่2  ปีการศกึษา 2555 มหาวทิยาลยัสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ นครโฮจมินิห ์สาธารณรฐัสงัคมนิยม
เวยีดนามสรุปผลไดด้งัน้ี  
 1.  การใชเ้กมคาํศพัทป์ระกอบการสอนชว่ยใหน้กัศกึษาพฒันาการเรยีนรูค้าํศพัทภ์าษาไทย   
จากการทดลองใช้แผนการสอนโดยใช้เกมประกอบการสอนกับกลุ่มตัวอย่าง พบว่า เครื่องมือที่สร้างขึ้นมี
ประสทิธภิาพ 93.75/93  ซึง่สงูกวา่เกณฑม์าตรฐาน 80/80 ทีต่ ัง้ไว ้ โดยมปีระสทิธภิาพตวัแรก(E1) ของบทเรยีนทัง้ 
8 บทอยูร่ะหว่าง 88-98 ซึง่มปีระสทิธภิาพตวัแรก (E1) เฉลีย่เป็น 93.75 และประสทิธภิาพตวัหลงั (E2) 93 แสดงว่า
การใช้เกมคําศัพท์ประกอบการสอนคําศพัท์ภาษาไทยของนักศึกษาชาวเวียดนามมีประสทิธิภาพ สามารถ
พฒันาการเรยีนรู้คําศพัท์ภาษาไทยของนักศึกษาชัน้ปีที่ 1 มหาวิทยาลยัสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์  
นครโฮจมินิห ์สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนามได ้  
 2.  แบบสอบถามความคดิเหน็ต่อเกมคาํศพัทข์องนักศกึษามคีะเเนนเฉลีย่อยูใ่นระดบัชอบมาก (4.4) เเส
ดงใหเ้หน็วา่เกมคาํศพัทช่์วยพฒันาการเรยีนรูค้าํศพัทไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 

อภิปรายผล 
 ผลจากการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัอภปิรายผลการวจิยัดงัน้ี  
 1.  จากการวเิคราะหค์ะแนนเฉลีย่การทดสอบระหวา่งเรยีนกบัคะแนนเฉลีย่แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิก์าร
เรยีนหลงัเรยีนครบ 8 ครัง้ พบวา่ ผลต่างเทา่กบั 0.75 (ผลต่าง=ตวัตัง้(93.75) - ตวัลบ(93) ) ซึง่ไมแ่ตกต่างกนัมากนกั 
แสดงวา่นกัศกึษามคีวามสามารถจาํคาํศพัทไ์ดน้านมากขึน้กวา่เดมิ  อนัเน่ืองมาจากปจัจยัดงัต่อไปน้ี 
  1.1  การสอนโดยใชก้จิกรรมเกมคาํศพัทเ์ป็นกจิกรรมทีมุ่ง่เน้นใหน้กัศกึษาไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิ เกม
ทีค่ดัเลอืกมาเป็นเกมทีส่รา้งความสนุกสนานและความกระตอืรอืรน้ไมเ่บื่อหน่ายต่อการเรยีน คาํศพัทส์่วนใหญ่อยู่
ในเน้ือหาบทเรยีนและนํามาจดักจิกรรมทีน่ักศกึษาต้องเคลื่อนไหว จากการสอน ผูว้จิยัมขีอ้สงัเกตว่า นักศกึษามี
ความกระตอืรอืรน้ทีจ่ะเรยีนอยู่ตลอดเวลา กจิกรรมเกมกําหนดใหน้ักศกึษาทุกคนใหค้วามร่วมมอื กลา้แสดงออก  
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ถงึแมว้่าบางครัง้นักศกึษาอาจจะตอบผดิบา้ง แต่นักศกึษากม็คีวามพอใจในการเล่นเกม ไดฝึ้กทกัษะต่างๆ  ทัง้ใน
ดา้นการฟงั พดู อ่าน เขยีนโดยมโีอกาสนําภาษาทีเ่รยีนในบทเรยีนมาใชใ้นกจิกรรมเกม   
  1.2  ลกัษณะของเกมคําศพัท์ทีนํ่ามาใชป้ระกอบการสอนมลีกัษณะหลากหลาย เช่น มทีัง้ประเภท
เล่นคนเดยีว เล่นเป็นคู่ และเล่นเป็นกลุ่ม จากการสงัเกตของผูว้จิยัขณะทีน่ักศกึษาทาํกจิกรรม พบว่า นกัศกึษาที่
เรยีนเก่งไดช้่วยเพื่อน  ๆในกลุ่มที่อ่อนกว่า ทําใหน้ักศกึษาทํากจิกรรมอย่างมัน่ใจ และสนใจเรยีนภาษาไทยมาก
ยิ่งขึ้น  จากห้องเรียนที่เคยเงียบกลบัเป็นห้องเรียนที่สนุกสนาน ครึกครื้น  ซึ่งสอดคล้องกบับํารุง โตรตัน์  
(2540 : 147) ทีก่ล่าวไวว้่าเกมมปีระโยชน์ในการกระตุน้ใหน้ักเรยีนสนใจเรยีนมากยิง่ขึน้ ทาํใหน้กัเรยีนเพลดิเพลนิ
กบัการเลน่เกมและยงัชว่ยในการทบทวนบทเรยีนดว้ย การนําเกมคาํศพัทเ์ขา้มาประกอบการสอนจงึเป็นสือ่การสอน
ทีก่ระตุน้ความสนใจของนกัศกึษา ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูส้งูและทาํใหจ้ดจาํคาํศพัทแ์มน่ยาํ 
 2.  บทเรยีนทัง้ 8 บทสว่นมากจะมคีา่ประสทิธภิาพรอ้ยละ 91 ขึน้ไป  เเต่บทที ่4 สิง่ของเครื่องใชม้คี่า
ประสทิธภิาพเพยีงรอ้ยละ 88  เท่านัน้ ผูว้จิยัคดิวา่  อนัเน่ืองมาจาก บทที ่4 นกัศกึษานอกจะเรยีนคาํศพัทใ์หมเ่เลว้
ยงัตอ้งเรยีนเกีย่วกบัคาํลกัษณนามดว้ย   จงึทาํใหจ้ํานวนคําศพัทใ์หมใ่นบทเรยีนเพิม่ขึน้เป็น 2 เท่า มากกว่า
คําศพัทใ์นบทอื่น นอกจากน้ีคําลกัษณนามยงัเป็นศพัท์เฉพาะของภาษาไทยซึ่งท่องจํายากสําหรบันักศกึษาชาว
ต่างประเทศ  ปจัจยัเหล่านี้ทาํใหค้า่ประสทิธภิาพของบทที ่4 น้อยกว่าบทอื่น   ๆ เเต่อยา่งไรกต็ามค่าประสทิธภิาพ
ยงัสงูกวา่เกณฑม์าตรฐานทีต่ ัง้ไว ้
 3.  ความคดิเหน็เกีย่วกบัการใชเ้กมคาํศพัทข์องนกัศกึษาสามารถแบง่ไดเ้ป็น 2 ประการดงันี้  
  3.1 เกมทีใ่ชป้ระกอบการสอนสว่นมากช่วยพฒันาคาํศพัทใ์น 2 ดา้น คอื ความหมายและการสะกด
คาํศพัท ์สว่นการใชค้าํในประโยคไดใ้ชน้้อย เน่ืองจากลกัษณะของเกมทีค่ดัเลอืกมามุ่งเน้นพฒันาคาํศพัทส์องดา้น
ดงักล่าวอย่างเดยีว ผูว้จิยัจงึได้ปรบักตกิาการเล่นเกมเล็กน้อยเพื่อพฒันาการเรยีนรู้คําศพัท์ให้สอดคล้องกบั
จุดประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้อาท ิเกมกระซบิคอืการเลน่เกมโดยนกัศกึษาตอ้งกระซบิบอกต่อเพือ่น  ๆในกลุ่ม เกมเน้นฝึกการ
ฟงั การออกเสยีง การสะกดคํา และความหมายของคํา เน้ือหาในการเล่นเกมน้ีคอืใช้กลุ่มคําศพัท์ที่เรยีนมาใน
บทเรยีน แต่เพื่อให้นักศึกษานําคําศพัท์ไปใช้ในประโยคได้ ผูว้จิยัจงึให้นักศึกษากระซิบทัง้กลุ่มคําศพัท์และ
ประโยค นักศึกษานอกจากจะได้ทบทวนคําศพัท์แล้วยงัเขา้ใจคําในประโยคได้ด้วย  ผู้วิจยัมขีอ้สงัเกตว่า ถ้า
นกัศกึษามคีวามรูค้าํศพัทม์าก จาํไดแ้มน่กจ็ะนําคาํศพัทไ์ปใชใ้นประโยคได ้  
    3.2 เกมทีน่กัศกึษาชอบมากทีส่ดุม3ี เกม ไดแ้ก่  เกมกระซบิ (Whisper Game) ชอบมากเป็นอนัดบั
แรก รองลงมาคอื เกมคดิเรว็  (Fast Thinking Game) และเกมแขง่ขนัสะกดคาํทีค่รูกําหนดให ้ (Spelling Game) 
ตามลาํดบั สว่นความชอบสาํหรบัเกมอื่น  ๆอยูใ่นระดบัมากและปานกลาง   
   นกัศกึษาไดแ้สดงความคดิเหน็เกีย่วกบัเกมคาํศพัทท์ีต่นเองชอบมากทีส่ดุไวด้งัน้ี  
   - เกมกระซบิ (Whisper Game) เป็นเกมทีม่ลีกัษณะเคลื่อนไหว ตอ้งแขง่กบัเวลา ตื่นตวัว่าใคร
จะเป็นผู้ชนะ  ที่สําคญัต้องมสีมาธิในการฟงั เพราะว่าถ้าพูดผดิหรอืฟงัผดิแค่คําเดยีวก็ทําให้ความหมายของ
คาํศพัทห์รอืประโยคเปลีย่นไป  ซึง่สิง่เหล่าน้ีช่วยสรา้งบรรยากาศในหอ้งเรยีน นกัศกึษารูส้กึสนุกสนานในขณะเล่น
เกม  นอกจากน้ีเกมยงัช่วยสรา้งความสามคัคแีละช่วยจดจําคาํศพัทไ์ดม้ากจากการไดฟ้งัคาํศพัทจ์ากเพื่อนในกลุ่ม
และการฟงัผดิคาํศพัทด์ว้ย   
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   - เกมคดิเรว็ (Fast Thinking Game) เป็นเกมทีต่อ้งการทํางานเป็นกลุ่ม ตอ้งแขง่กบัเวลาและ
ตอ้งใชค้วามจาํเป็นพเิศษเพราะว่าเกมกําหนดใหเ้ขยีนคาํศพัทจ์ากหมวดคาํศพัทต่์างๆ   นักศกึษาตอ้งช่วยกนัคดิ
และไดท้บทวนคาํศพัทใ์นบทเรยีนดว้ย  
   - เกมแขง่ขนัสะกดคาํทีค่รกํูาหนดให ้ (Spelling Game) เป็นเกมเคลื่อนไหว ตอ้งแขง่กบัเวลา 
ช่วยใหน้ักศกึษารูจ้กัทํางานเป็นกลุ่ม นอกจากจะตอ้งใชค้วามจําแลว้กต็อ้งใชค้วามว่องไวเพื่อหาตวัอกัษรตรงกบั
ภาพทีกํ่าหนดไวโ้ดยเรว็ทีส่ดุ  จงึชว่ยจดจาํคาํศพัทไ์ดแ้มน่ยาํทัง้ความหมายและการสะกดคาํศพัท ์
  สรุปได้ว่า เกมที่นักศึกษาชอบจะมลีกัษณะเป็นเกมเคลื่อนไหว เกมความจําที่ต้องแข่งกบัเวลา 
เพราะเกมเหล่าน้ีสรา้งสมาธแิละการตื่นตวัซึ่งมสี่วนช่วยใหน้ักศกึษาจดจําคําศพัท์ไดม้าก รวมทัง้ยงัสนุกสนาน
ในขณะเลน่เกม ไดฝึ้กออกเสยีงคาํศพัทท์ีต่นไดเ้รยีนดว้ย 
  4. การวจิยับรรลุวตัถุประสงคท์ีก่ําหนดไวด้ว้ยปจัจยัทีส่าํคญัดงัน้ี 
  4.1  การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนคาํศพัทโ์ดยใชเ้กมประกอบการสอนเหมาะกบักลุ่มตวัอยา่งใน
งานวจิยั เกมทําใหน้กัศกึษาสนุกสนาน  กระตุน้ใหน้ักศกึษาสนใจเรยีนภาษาไทยมากขึน้เเละจดจําคําศพัทไ์ดน้าน  
นอกจากน้ี เกมทีค่ดัเลอืกมามคีวามทา้ทายซึง่เหมาะกบัวยัเเละลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งทีช่อบทา้ทายตวัเอง ชอบ
เเขง่กบัเวลา 
  4.2  การจดับทเรยีนใหม้คีวามหมายต่อนักศกึษา  ผูว้จิยัได้เลอืกคําศพัท์ที่มคีวามสมัพนัธ์กบั
ความตอ้งการเเละความสนใจของนักศกึษา  จงึทาํใหน้ักศกึษาตอ้งการเรยีนรูค้าํศพัทซ์ึง่ส่งผลใหง้่ายต่อการจดจํา
คาํศพัทไ์ดใ้นขณะทาํกจิกรรม  
  4.3  เน่ืองจากนักศกึษาเคยเรยีนด้วยกนั 1 ภาคเรยีน จงึเกดิความคุน้เคยกนัอย่างด ีเมื่อทํา
กจิกรรมจงึไมเ่ขนิอาย  กลา้เเสดงออก  ชว่ยเหลอืกนั  เเละมสีว่นรวมในการเลน่เกมมากขึน้ 
  4.4  ผูส้อน เน่ืองจากผูส้อนเป็นชาวเวยีดนาม  สามารถสือ่สารกบันกัศกึษาไดอ้ย่างเขา้ใจ  จงึช่วย
ใหน้กัศกึษารูส้กึอบอุ่นเเละใกลช้ดิ  ทาํใหน้กัศกึษาใหค้วามรว่มมอืในการทดลองอยา่งด ี
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 
  ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการทาํวจิยัครัง้ต่อไป 
 1.  ควรทาํการวจิยัเรื่องการสอนคําศพัทภ์าษาไทยโดยใชเ้กมกบัผูเ้รยีนชาวต่างประเทศกลุ่มชาตอิื่น  ๆ
และระดบัอืน่ ๆ   
 2.  ควรทาํการวจิยัเรือ่งการสอนโครงสรา้งประโยคโดยใชเ้กมประกอบการสอน 
 3.  ควรศกึษาวธิสีอนเเบบอื่่น ๆ  มาสอนคาํศพัทน์อกจากวธิน้ีี 
 4.  ควรศกึษาเปรยีบเทยีบวธิกีารสอนโดยการใชเ้กมคาํศพัทป์ระกอบการสอนกบัวธิกีารสอนอื่น ๆ  
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ภาคผนวก ก 
รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจยั 

หนังสือเชิญผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจยั 
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รายนามผูเ้ช่ียวชาญ 
 

 รายนามผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอืการวจิยั เรื่องการใชเ้กมคําศพัท์เพื่อ
พฒันาการเรยีนรู้คําศพัท์ภาษาไทยของนักศึกษาชนัปีที่ 1 มหาวิทยาลยัสงัคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร ์ นครโฮจมินิห ์สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม ม ี3 ทา่น ดงันี 
 1.  ผูช้่วยศาสตราจารยส์มเกยีรต ิคูท่วกุีล  
  อาจารยพ์เิศษภาควชิาภาษาไทยและภาษาตะวนัออก คณะมนุษยศาสตร ์  
  มหาวทิยาลยัศรนีครทิรวโิรฒ 
 
 2. อาจารยพ์ทัธยา จติตเ์มตตา  
  อาจารยป์ระจําภาควชิาภาษาไทยและภาษาตะวนัออก คณะมนุษยศาสตร ์ 
  มหาวทิยาลยัศรนีครทิรวโิรฒ 
 
 3. อาจารย ์หว่นห ์วนั ฟุก   
  อาจารยป์ระจาํภาควชิาภาษาไทย  คณะตะวนัออกศกึษา  
  มหาวทิยาลยัสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์นครโฮจมินิห ์สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม  
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ภาคผนวก ข 
เคร่ืองมือการวิจยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



56 
 

 
 
 
 



57 
 

 
 
 
 



58 
 

 
 
 



59 
 

 

 
 
 



60 
 

แผนการสอนท่ี 1 
ห้องเรียน 

ผูส้อน: นางสาว NGUYEN THI NHU Y   ระดบั: เบื้องตน้ 
วนัท:ี .....................................................    เวลา: 50 นาท ี
 

1.  สาระสาํคญั     คาํศพัทเ์กีย่วกบัหอ้งเรยีนถอืวา่เป็นทกัษะพืน้ฐานทีน่กัศกึษาควรเรยีนรูแ้ละ
ฝึกฝนใหค้ลอ่งแคลว่เพือ่ทีจ่ะนําความรูท้ีไ่ดน้ี้นําไปใชใ้นการเรยีนภาษาไทย นอกจากนี้ นกัศกึษายงั
สามารถนําวงศพัทแ์ละรปูประโยคไปใชใ้นการพดูคยุกบัคนไทยได ้
 
2.  วตัถปุระสงค ์ 
 เพือ่ใหน้กัศกึษาสามารถ 
 2.1 บอกความหมายคาํศพัทเ์กีย่วกบัหอ้งเรยีนไดแ้ละนําไปใชไ้ดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 2.2  อ่านออกเสยีงและเขยีนสะกดคาํศพัทเ์กีย่วกบัหอ้งเรยีนไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 
3.  เน้ือหา 
 3.1  วงศพัทเ์กีย่วกบัหอ้งเรยีน  
 3.2  บทสนทนาเกีย่วกบัหอ้งเรยีน 
 3.3  รปูแบบประโยคเกีย่วกบัหอ้งเรยีน 
 
4.  ส่ือการเรียนการสอน 
 4.1 บตัรภาพคาํศพัทเ์กีย่วกบัหอ้งเรยีน 
 4.2  เอกสารประกอบการสอนชุดที ่1 
 4.3 ตารางสาํหรบัการเลน่บงิโก 
 
5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขัน้ตอนการสอน กิจกรรม เวลา 

5.1  ขัน้นํา -  ครหูยบิของทีม่อียูใ่นหอ้งเรยีน หรอืแสดงบตัรภาพ
คาํศพัทแ์ลว้สอบถามนกัศกึษาเกีย่วกบับตัรภาพดงักล่าว
วา่น่ีภาษาเวยีดนามเรยีกวา่อะไร แลว้เชื่อมโยงเขา้สู่
บทเรยีน เรือ่ง หอ้งเรยีน 
 
 

3 นาท ี
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5.2 ขัน้สอน -  ใหน้กัศกึษาฝึกออกเสยีงคาํศพัท ์
-  ครอูธบิายรปูประโยคแลว้ใหอ่้านบทสนทนาพรอ้มฝึก
การใชค้าํศพัทใ์นบทสนทนา  
-  ใหน้กัศกึษาฝึกถามตอบเรือ่งหอ้งเรยีน 

 
35 นาท ี

5.3  ขัน้สรุป  -  ใหเ้ลน่เกมบงิโก 12 นาท ี
 
6.  การวดัผลประเมินผล 

6.1 วดัจากการตอบคาํถามเกีย่วกบัคาํศพัท ์
6.2 สงัเกตจากการพดู การออกเสยีง การใชภ้าษา 
6.3 สงัเกตจากความสนใจในการเขา้รว่มกจิกรรม การเล่นเกม 
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 เกมบิงโก 
 

จดุประสงค ์
 1. เพือ่ใหน้กัศกึษาเขยีนสะกดคาํศพัทไ์ดถ้กูตอ้ง 
 2. เพือ่ใหน้กัศกึษาบอกความหมายของคาํศพัทไ์ดถู้กตอ้ง 
 3. เพือ่ใหน้กัศกึษาอ่านออกเสยีงคาํศพัทไ์ดถ้กูตอ้งและฝึกทกัษะการฟงั 
 

อปุกรณ์ 
  ตารางสาํหรบัการเลน่บงิโก 10 แผน่ 
 

วิธีการเล่น 
1. ครแูจกตารางสาํหรบัการเลน่เกมบงิโกใหน้กัศกึษาคนละ 1 แผน่ 
2.  ครอูธบิายวธิกีารเลน่ 
3. นักศึกษาเขยีนคําศพัท์ที่เรยีนมาแล้วลงในตารางบงิโกใหค้รบ 16 ช่อง โดยครู

กาํหนดเวลาให ้5 นาท ี 
4. ครเูรยีกชือ่คาํศพัทต์ามตารางของครเูอง พอนกัศกึษาไดย้นิคาํใดทีต่รงกบัคาํศพัทใ์น

ตารางของตน กใ็หข้ดี X ทบัคาํศพัทน์ัน้ นกัศกึษาคนใดสามารถขดี X ทบัคาํศพัทไ์ดเ้รยีงกนั
ตลอดแถว ไมว่่าจะเป็นบนลงกลาง จากซา้ยไปขวา หรอืแยงมมุ นกัศกึษาคนนัน้จะรอ้ง “บงิโก” 

5. ครูจะตรวจสอบว่า เป็นคําที่ครูเรียกหรือไม่ และสะกดถูกต้องหรอืไม่ ถ้าถูกต้อง 
นักศึกษาคนนัน้จะต้องอ่านออกเสียงและบอกความหมายของคําศัพท์เหล่านัน้ ถ้าถูกต้อง
นกัศกึษาคนนัน้จะเป็นผูช้นะ  
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ตวัอย่างตารางบิงโก 
แนวตารางจากบนลงล่าง 

กระดาษ ดนิสอ เขา้เรยีน มาเรยีน 

เอกสาร หนงัสอื เลกิเรยีน กระดานดาํ 

นกัเรยีน ยางลบ ขาดเรยีน ชอ็ลก์ 

นกัศกึษา ปากกา หยดุเรยีน อาจารย ์

 
แนวตารางจากซ้ายไปขวา 

กระดาษ ดนิสอ นกัศกึษา มาเรยีน 

เขา้เรยีน เลกิเรยีน ขาดเรยีน หยดุเรยีน 

นกัเรยีน ยางลบ ชอ็ลก์ กระดานดาํ 

มาสาย ปากกา อาจารย ์ เอกสาร 

 
ทะแยงมุมจากขวาไปซ้าย 

โรงเรยีน ดนิสอ อาจารย ์ หยดุเรยีน 

มหาวทิยาลยั ชอ็ลก์ เลกิเรยีน กระดานดาํ 

กระดาษ ขาดเรยีน ยางลบ มาเรยีน 

เขา้เรยีน มาสาย ปากกา เอกสาร 

 
ทะแยงจากซ้ายไปขวา 

เลกิเรยีน กระดาษ มาสาย กระดานดาํ 

ยางลบ เขา้เรยีน ปากกาลบคาํผดิ มาเรยีน 

ปากกา อาจารย ์ เลกิเรยีน เอกสาร 

ดนิสอ นกัศกึษา ขาดเรยีน หยดุเรยีน 
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แผนการสอนท่ี 2 

ครอบครวั 
ผูส้อน: นางสาว NGUYEN THI NHU Y  ระดบั:  เบื้องตน้ 
วนัท:ี .....................................................    เวลา:  50 นาท ี
 

1. สาระสาํคญั   คาํศพัทเ์กีย่วกบัครอบครวัถอืวา่เป็นทกัษะพืน้ฐานทีน่กัศกึษาควรเรยีนรูแ้ละ
ฝึกฝนใหค้ลอ่งแคลว่เพือ่ทีจ่ะนําความรูท้ีไ่ดน้ี้นําไปใชใ้นการเรยีนภาษาไทย นอกจากนี้ นกัศกึษายงั
สามารถนําวงศพัทแ์ละรปูประโยคไปใชใ้นการพดูคยุกบัคนไทยได ้
 
2.  วตัถปุระสงค ์
 เพือ่ใหน้กัศกึษาสามารถ 
 2.1 บอกความหมายคาํศพัทเ์กีย่วกบัครอบครวัไดแ้ละนําไปใชไ้ดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 2.2  อ่านออกเสยีงและเขยีนสะกดคาํศพัทเ์กีย่วกบัครอบครวัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 
3.  เน้ือหา 
 3.1 วงศพัทเ์กีย่วกบัครอบครวั   
 3.2 บทสนทนาเกีย่วกบัครอบครวั 
 3.3  รปูแบบประโยคเกีย่วกบัครอบครวั 
 
4.  ส่ือการเรียนการสอน 
 4.1  บตัรภาพคาํศพัทเ์กีย่วกบัครอบครวั 
 4.2 เอกสารประกอบการสอนชุดที ่2 
 4.3 กระดาษอกัษร 
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5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขัน้ตอนการสอน กิจกรรม เวลา 

5.1  ขัน้นํา - ครใูหน้กัศกึษาดรูปูครอบครวัรปู 1 แลว้สอบถาม
นกัศกึษาเกีย่วกบัรปูภาพดงักล่าววา่ในรปูน้ีมใีครบา้ง 
แลว้เชื่อมโยงเขา้สูบ่ทเรยีน เรือ่ง ครอบครวั 
 
 

3 นาท ี

5.2 ขัน้สอน - ใหน้กัศกึษาฝึกออกเสยีงคาํศพัท ์
- ครอูธบิายรปูประโยคแลว้ใหอ่้านบทสนทนาพรอ้มฝึก
การใชค้าํศพัทใ์นบทสนทนา  
- ใหน้กัศกึษาฝึกถามตอบเรือ่งครอบครวั 

35 นาท ี

5.3  ขัน้สรุป  - เกมสรา้งคาํศพัทจ์ากตวัอกัษรทีกํ่าหนดให ้ 12 นาท ี
 

 
6.  การวดัผลประเมินผล 
 6.1 วดัจากการตอบคาํถามเกีย่วกบัคาํศพัท ์
 6.2 สงัเกตจากการพดู การออกเสยีง การใชภ้าษา 
 6.3 สงัเกตจากความสนใจในการเขา้ร่วมกจิกรรม การเล่นเกม 
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เกมสร้างคาํศพัทจ์ากตวัอกัษรท่ีกาํหนดให้ 
จดุประสงค ์

 1. เพือ่ใหน้กัศกึษาเขยีนสะกดคาํศพัทไ์ดถ้กูตอ้ง 
 2. เพือ่ใหน้กัศกึษาบอกความหมายของคาํศพัทไ์ดถู้กตอ้ง 
 3. เพือ่ใหน้กัศกึษาอ่านออกเสยีงคาํศพัทไ์ดถ้กูตอ้ง 
 4. เพือ่ใหน้กัศกึษาทบทวนทัง้คาํศพัทเ์ก่าและคาํศพัทใ์หม ่
 

อปุกรณ์ 
  กระดาษอกัษร 
 

วิธีการเล่น 
 1. ใหน้กัศกึษาจบัคู ่แลว้ครจูะแจกกระดาษอกัษรใหคู้ล่ะ 1 แผน่ พรอ้มกาํหนดเวลา 
 2. ครอูธบิายวธิกีารเลน่  
 3. ครใูหส้ญัญาเริม่  ใหน้กัศกึษานําตวัอกัษรทีก่ําหนดมาสรา้งเป็นคาํศพัทอ์ยา่งน้อย 15  

คาํ ทัง้คาํศพัทเ์ก่าและคาํศพัทใ์หม ่พรอ้มเขยีนคาํแปลเป็นภาษาเวยีดนาม 
 4. คูใ่ดสรา้งคาํศพัทไ์ดค้รบ 15 คาํ และถูกตอ้ง ในเวลาทีก่ําหนดไว ้จะเป็นผูช้นะใหคู้่

นัน้อ่านออกเสยีงคาํศพัทเ์หลา่นัน้ และคูอ่ื่นๆ กอ่็านออกเสยีงคาํศพัทข์องตวัเองเช่นกนั 
 5. คูใ่ดสรา้งคาํศพัทไ์ดค้รบ 15 คาํศพัท ์หรอืมากกวา่ภายในเวลากาํหนดและถกูตอ้ง จะ

ไดร้บัรางวลั 
ตวัอย่างกระดาษอกัษร 

               

 

 

 

ตวัอย่างการสร้างคาํจากกระดาษอกัษร 

 ลุง=bác trai      อา=chú, cô    น้า=cậu, dì    

 ป้า=bác gái   สาม=ีchồng     ภรรยา=vợ     

     

 

     ะ     า       เ       แ        ◌ ุ     ◌ ู  ◌ื    ใ   ไ    ◌้   ◌่ 

     ก    ต   ค     ง     ข     ส     น     ย     ว     ห     จ      

      ล    พ   ภ      ฟ      ป   ท      ด     ร     ◌อ   ม 
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แผนการสอนท่ี 3 
เคร่ืองแต่งกาย 

ผูส้อน: นางสาว NGUYEN THI NHU Y   ระดบั:  เบื้องตน้ 
วนัท:ี .....................................................    เวลา:  50 นาท ี
 

1.  สาระสาํคญั  คาํศพัทเ์กีย่วกบัเครือ่งแต่งกายถอืวา่เป็นทกัษะพืน้ฐานทีน่กัศกึษาควรเรยีนรูแ้ละ
ฝึกฝนใหค้ลอ่งแคลว่เพือ่ทีจ่ะนําความรูท้ีไ่ดน้ี้นําไปใชใ้นการเรยีนภาษาไทย  นอกจากน้ี นกัศกึษายงั
สามารถนําวงศพัทแ์ละรปูประโยคไปใชใ้นการพดูคยุกบัคนไทยได ้
 

2.  วตัถปุระสงค ์
 เพือ่ใหน้กัศกึษาสามารถ 
 2.1 บอกความหมายคาํศพัทเ์กีย่วกบัเครือ่งแต่งกายไดแ้ละนําไปใชไ้ดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 2.2 อ่านออกเสยีง และเขยีนสะกดคาํศพัทเ์กีย่วกบัเครือ่งแต่งกายไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 

3. เน้ือหา 
 3.1 วงศพัทเ์กีย่วกบัเครือ่งแต่งกาย  
 3.2  บทสนทนาเกีย่วกบัเครือ่งแต่งกาย 
 3.3  รปูแบบประโยคเกีย่วกบัเครือ่งแต่งกาย 
 
4. ส่ือการเรียนการสอน 
 4.1 บตัรภาพคาํศพัทเ์กีย่วกบัเครือ่งแต่งกาย 
 4.2 เอกสารประกอบการสอนชุดที ่3 
 

5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขัน้ตอนการสอน กิจกรรม เวลา 

5.1  ขัน้นํา - ครสูอบถามนกัศกึษาเกีย่วกบัการแต่งตวัวา่วนัน้ี
นกัศกึษาใสอ่ะไรมา แลว้เชือ่มโยงเขา้สูบ่ทเรยีน  
เรือ่ง เครือ่งแต่งกาย 

3 นาท ี

5.2 ขัน้สอน - ใหน้กัศกึษาฝึกออกเสยีงคาํศพัท ์
- ครอูธบิายรปูประโยคแลว้ใหอ่้านบทสนทนาพรอ้มฝึก
การใชค้าํศพัทใ์นบทสนทนา  
- ใหน้กัศกึษาฝึกถามตอบเรือ่งเครือ่งแต่งกาย 

35 นาท ี

5.3  ขัน้สรุป - ใหเ้ลน่เกมลกูโซ่  
 

12 นาท ี
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6. การวดัผลประเมินผล 
6.1 วดัจากการตอบคาํถามเกีย่วกบัคาํศพัท ์
6.2 สงัเกตจากการพดู การออกเสยีง การใชภ้าษา 
6.3 สงัเกตจากความสนใจในการเขา้รว่มกจิกรรม การเล่นเกม 
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เกมลกูโซ่ 
จดุประสงค ์  

 1. เพือ่ใหน้กัศกึษาอ่านออกเสยีงคาํศพัทไ์ดถ้กูตอ้ง 
 2. เพือ่ใหน้กัศกึษาเขยีนสะกดคาํศพัทไ์ดถ้กูตอ้ง  
 3. เพือ่ใหน้กัศกึษาบอกความหมายของคาํศพัทไ์ดถู้กตอ้ง 

 
วิธีการเล่น 

 1. ครแูบ่งนกัศกึษาออกเป็น 2 กลุม่ จบัสลากวา่กลุม่ใดจะเป็นผูพ้ดูคาํศพัทก่์อน 
 2. ครอูธบิายวธิกีารเลน่ 
 3. ใหน้ักศกึษาคนหน่ึงพดูคําศพัทม์า 1 คาํ พยายามนําเอาคําศพัทท์ีเ่รยีนมาแลว้มาใชใ้ห้

มากทีส่ดุ นกัศกึษาคนนัน้เมือ่พดูคาํศพัทแ์ลว้ตอ้งสะกดคาํศพัทแ์ละบอกความหมายดว้ย 
 4. นักศกึษาคนที ่1 ของกลุ่มอกีกลุ่มหน่ึงตอ้งหาคําศพัทท์ีข่ ึน้ดว้ยพยญัชนะตวัใดตวัหน่ึง

ของคาํศพัท ์และออกเสยีงใหถู้กตอ้งดว้ย ทาํเช่นน้ีสลบักนัไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะครบทุกคนหรอืหมด
เวลา 
 5. ผูใ้ดออกเสยีงผดิหรอืสะกดผดิตอ้งออกจากการแขง่ขนั กลุม่ใดเหลอืคนมากเป็นผูช้นะ 
 
ตวัอย่างคาํศพัท์ลกูโซ่  

 กลุ่ม 1: หมวก  ห-ม-ว-ก อ่านว่า หมวก  แปลวา่ mũ 

 กลุ่ม 2:  กางเกง  ก - า- ง - ก-  เ - ง อ่านวา่ กาง - เกง แปลวา่ quần 

 กลุ่ม 1:  กระโปรง ก- ร- ะ ป- ร-  โ- ง อ่านวา่ กระ - โปรง แปลวา่ váy 

 … 
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แผนการสอนท่ี 4 
ส่ิงของเครื่องใช้ 

ผูส้อน: นางสาว NGUYEN THI NHU Y   ระดบั:  เบื้องตน้ 
วนัท:ี .....................................................    เวลา:  50 นาท ี
 

1. สาระสาํคญั   คาํศพัทเ์กีย่วกบัสิง่ของเครือ่งใชถ้อืวา่เป็นทกัษะพืน้ฐานทีน่กัศกึษาควรเรยีนรูแ้ละ
ฝึกฝนใหค้ลอ่งแคลว่เพือ่ทีจ่ะนําความรูท้ีไ่ดน้ี้นําไปใชใ้นการเรยีนภาษาไทย นอกจากนี้ นกัศกึษายงั
สามารถนําวงศพัทแ์ละรปูประโยคไปใชใ้นการพดูคยุกบัคนไทยได ้
 

2. วตัถปุระสงค ์
 เพือ่ใหน้กัศกึษาสามารถ 
 2.1 บอกความหมายคาํศพัทเ์กีย่วกบัสิง่ของเครือ่งใชไ้ดแ้ละนําไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 2.2  อ่านออกเสยีง และเขยีนสะกดคาํศพัทเ์กีย่วกบัสิง่ของเครือ่งใชไ้ดถ้กูตอ้ง 
 

3. เน้ือหา 
 3.1 วงศพัทเ์กีย่วกบัสิง่ของเครือ่งใช ้ 
 3.2 บทสนทนาเกีย่วกบัสิง่ของเครือ่งใช ้
 3.3 รปูแบบประโยคเกีย่วกบัสิง่ของเครือ่งใช ้
 

4. ส่ือการเรียนการสอน 
 4.1 บตัรภาพและบตัรคาํศพัทเ์กีย่วกบัสิง่ของเครือ่งใช ้
 4.2 เอกสารประกอบการสอนชุดที ่4 
 4.3 บตัรอกัษร 2 ชุด 
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5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขัน้ตอนการสอน กิจกรรม เวลา 

5.1  ขัน้นํา - ครใูหน้กัศกึษาดภูาพเกีย่วกบัสิง่ของเครือ่งใช ้แลว้
สอบถามนกัศกึษาเกีย่วกบัรปูภาพดงักลา่ววา่ในรปูน้ีมี
สิง่ของอะไรบา้ง แลว้เชือ่มโยงเขา้สูบ่ทเรยีน เรือ่ง 
สิง่ของเครื่องใช ้

3 นาท ี

5.2 ขัน้สอน - ใหน้กัศกึษาฝึกออกเสยีงคาํศพัท ์
- ครอูธบิายรปูประโยคแลว้ใหอ่้านบทสนทนาพรอ้มฝึก
การใชค้าํศพัทใ์นบทสนทนา  
- ใหน้กัศกึษาฝึกถามตอบเรือ่งสิง่ของเครือ่งใช ้

35 นาท ี

5.3  ขัน้สรุป  - ใหเ้ลน่เกมแขง่ขนัสะกดคาํทีค่รกูําหนดให ้
12 นาท ี

 
6. การวดัผลประเมินผล 

6.1 วดัจากการตอบคาํถามเกีย่วกบัคาํศพัท ์
6.2 สงัเกตจากการพดู การออกเสยีง การใชภ้าษา 
6.3 สงัเกตจากความสนใจในการเขา้รว่มกจิกรรม การเล่นเกม 
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เกมแข่งขนัสะกดคาํท่ีครกูาํหนดให้ 
จดุประสงค ์  

 1. เพือ่ใหน้กัศกึษาบอกความหมายของคาํศพัทไ์ดถู้กตอ้ง 
 2. เพือ่ใหน้กัศกึษาเขยีนสะกดคาํศพัทไ์ดถ้กูตอ้ง  
 3. เพือ่ใหน้กัศกึษาอ่านออกเสยีงคาํศพัทไ์ดถ้กูตอ้ง 
 

อปุกรณ์ 
 บตัรอกัษร 2 ชุด 
 

วิธีการเล่น 
 1. ครแูบง่นกัศกึษาออกเป็น 2 กลุม่ แลว้แจกบตัรอกัษรใหก้ลุ่มละ 1 ชุด 
 2. ครอูธบิายวธิกีารเลน่ 
 2. ครูแสดงภาพ พรอ้บกบัตัง้คาํถาม น่ีคอือะไร แลว้ใหแ้ต่ละกลุ่มช่วยกนัหาบตัรอกัษร

มาเรยีงกนัเพือ่ใหไ้ดค้าํศพัทท์ีม่คีาํลกัษณนามตรงกบัภาพนัน้ 
 3. กลุ่มใดหาตวัอกัษรของคําศพัท์ตรงกับภาพนัน้ครบ ก็ให้สมาชิกในกลุ่มถือบตัร

ตวัอกัษรออกมายนื พรอ้มอ่านออกเสยีงคาํศพัทน์ัน้ดว้ยย 
 4. ครูตรวจสอบคําศพัท์ ถ้าถูกตอ้งกใ็หก้ลุ่มนัน้ 1 คะแนน แลว้ใหอ้กีกลุ่มหน่ึงสะกด

คาํศพัทแ์ละอ่านออกเสยีงคาํๆ นัน้ 2 ครัง้ 
  5. ครกูแ็สดงภาพต่าง ๆ พรอ้มกบัตัง้คาํถามต่อ 
ตวัอย่างบตัรอกัษร 

คร ูแสดงภาพกุญแจ 1 ดอก และถามวา่ นี่คอือะไร  
 
ทมี 1:   

    
(กุญแจ 1 ดอก) 

 

 
 
 
 
 

ก  แ ด จญ  ก 

◌ ุ

 1 อ 
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แผนการสอนท่ี 5 
ตลาด 

ผูส้อน: นางสาว NGUYEN THI NHU Y   ระดบั:  เบื้องตน้ 
วนัท:ี .....................................................    เวลา:  50 นาท ี
 

1.  สาระสาํคญั   คาํศพัทเ์กีย่วกบัตลาดถอืวา่เป็นทกัษะพืน้ฐานทีน่กัศกึษาควรเรยีนรูแ้ละฝึกฝนให้
คลอ่งแคลว่เพือ่ทีจ่ะนําความรูท้ ีไ่ดน้ี้นําไปใชใ้นการเรยีนภาษาไทย  นอกจากน้ี นกัศกึษายงัสามารถ
นําวงศพัทแ์ละรปูประโยคไปใชใ้นการพดูคุยกบัคนไทยได ้
 

2.  วตัถปุระสงค ์
 เพือ่ใหน้กัศกึษาสามารถ 
 2.1  บอกความหมายคาํศพัทเ์กีย่วกบัตลาดไดแ้ละนําไปใชไ้ดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 2.2  อ่านออกเสยีงและเขยีนสะกดคาํศพัทเ์กีย่วกบัตลาดไดถ้กูตอ้ง 
 

3.  เน้ือหา 
 3.1 วงศพัทเ์กีย่วกบัตลาด  
 3.2  บทสนทนาเกีย่วกบัตลาด 
 3.3   รปูประโยคเกีย่วกบัตลาด 
 

4.  ส่ือการเรียนการสอน 
 4.1  บตัรภาพและบตัรคาํศพัทเ์กีย่วกบัตลาด 
 4.2  เอกสารประกอบการสอนชุดที ่5 
 

5.  กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขัน้ตอนการสอน กิจกรรม เวลา 

5.1  ขัน้นํา - ครสูอบถามนกัศกึษาเกีย่วกบัการซือ้ขายวา่
นกัศกึษาไปตลาดบอ่ยหรอืไมแ่ละมกัจะต่อราคา
หรอืไม ่แลว้เชื่อมโยงเขา้สูบ่ทเรยีน เรือ่ง ตลาด 

3 นาท ี

5.2 ขัน้สอน - ใหน้กัศกึษาฝึกออกเสยีงคาํศพัท ์
- ครอูธบิายรปูประโยคแลว้ใหอ่้านบทสนทนาพรอ้มฝึก
การใชค้าํศพัทใ์นบทสนทนา  
- ใหน้กัศกึษาฝึกถามตอบเรื่องตลาด 

35 นาท ี

5.3  ขัน้สรุป  - ใหเ้ลน่เกมกระซบิ 12 นาท ี
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6. การวดัผลประเมินผล 
6.1 วดัจากการตอบคาํถามเกีย่วกบัคาํศพัท ์
6.2 สงัเกตจากการพดู การออกเสยีง การใชภ้าษา 
6.3 สงัเกตจากความสนใจในการเขา้รว่มกจิกรรม การเล่นเกม 
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เกมกระซิบ  
จดุประสงค ์

 1. เพือ่ใหน้กัศกึษาฝึกทกัษะการฟงั 
 2. เพือ่ใหน้กัศกึษาอ่านออกเสยีงคาํศพัทไ์ดถ้กูตอ้ง  
 3. เพือ่ใหน้กัศกึษาเขยีนสะกดคาํศพัทไ์ดถ้กูตอ้ง 
 4. เพือ่ใหน้กัศกึษาบอกความหมายของคาํศพัทไ์ดถู้กตอ้ง 
 

วิธีการเล่น 
 1. ครูแบ่งนักศกึษาออกเป็น 2 แถว แถวละ 5 คน ใหน้กัศกึษานัง่เป็นแถว ห่างกนั

พอสมควร คนที่อยู่ขา้งหลงัสุดของแต่ละแถวออกมาหาครูและครูจะกระซบิอาจจะเป็นกลุ่ม
คาํศพัทห์รอืประโยคทีเ่กีย่วขอ้งกบัตลาดใหแ้ต่ละคนฟงั เสรจ็แลว้ 2 คนไปเขา้ประจาํที ่

 2. ครใูหส้ญัญาเริม่ นกัศกึษา 2 คนนัน้จะตอ้งกระซบิบอกเพือ่นทีน่ัง่ถดัไป แลว้คนที ่2 
กระซบิต่อไปยงัคนที ่3 จะกระชบิไปเรือ่ย ๆ จนครบ 5 คน  

 3. คนที ่5 อยูข่า้งหน้าสุด ออกมาเขยีนคาํศพัทห์รอืประโยคทีไ่ดย้นิบนกระดาน กลุ่มใด
อ่านและบอกความหมายไดถู้กตอ้งและเรว็ทีส่ดุได ้1 คะแนน 

 4. เริม่แข่งขนัรอบต่อไป คนกระซิบคนแรกในรอบก่อนจะมานัง่หน้าสุดและให้คนนัง่
หลงัสดุของแต่ละแถวออกมาหาคร ูและกระซบิบอกเพือ่นต่อ ๆ กนัไป   

 5. ครแูละนกัศกึษาช่วยกนัตรวจคาํศพัทห์รอืประโยค และนบัคะแนน กลุ่มใดไดค้ะแนน
มากทีส่ดุ จะเป็นผูช้นะ 

 

ตวัอย่างกลุ่มคาํศพัทห์รือประโยค 
กลุ่มคาํศพัท ์   คา้ขาย   จาํหน่าย   แบงคใ์หญ่   แบงคย์อ่ย   คณุภาพ   ซื่อสตัย ์
 

ประโยค 
1.  เมือ่วานฉนัไปตลาดซือ้ เสือ้เชิต้ 2 ตวั กระโปรงสขีาว 1 ตวั และรองเทา้ 2 คู่

 2. คณุซือ้เสือ้ 2 ตวั 400 บาท คณุใหแ้บงก ์1000 บาท ฉนัตอ้งทอนใหค้ณุ 600 

บาท 
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แผนการสอนท่ี 6 
อวยัวะในร่างกาย 

ผูส้อน: นางสาว NGUYEN THI NHU Y   ระดบั:  เบื้องตน้ 
วนัท:ี .....................................................    เวลา:  50 นาท ี
 

1. สาระสาํคญั  คาํศพัทเ์กีย่วกบัอวยัวะต่าง ๆ ของรา่งกายถอืวา่เป็นทกัษะพืน้ฐานทีน่กัศกึษาควร
เรยีนรูแ้ละฝึกฝนใหค้ลอ่งแคลว่เพือ่ทีจ่ะนําความรูท้ีไ่ดน้ี้นําไปใชใ้นการเรยีนภาษาไทย  นอกจากน้ี 
นกัศกึษายงัสามารถนําวงศพัทแ์ละรปูประโยคไปใชใ้นการพดูคุยกบัคนไทยได ้
 
2. วตัถปุระสงค ์
 เพือ่ใหน้กัศกึษาสามารถ 
 2.1 บอกความหมายคาํศพัทเ์กีย่วกบัอวยัวะในรา่งกายไดแ้ละนําไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 2.2  อ่านออกเสยีง และเขยีนสะกดคาํศพัทเ์กีย่วกบัอวยัวะในรา่งกายไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 
3. เน้ือหา 
 3.1 วงศพัทเ์กีย่วกบัอวยัวะในรา่งกาย  
 3.2 บทสนทนาเกีย่วกบัอวยัวะในรา่งกาย 
 3.3 รปูแบบประโยคเกีย่วกบัอวยัวะในร่างกาย 
 
4. ส่ือการเรียนการสอน 
 4.1 บตัรภาพและบตัรคาํศพัทเ์กีย่วกบัอวยัวะในรา่งกาย 
 4.2 เอกสารประกอบการสอนชุดที ่6 

  4.3    บตัรภาพและบตัรคาํศพัทส์าํหรบัการเลน่เกม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



77 
 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขัน้ตอนการสอน กิจกรรม เวลา 

5.1  ขัน้นํา - ครใูหน้กัศกึษาดภูาพอวยัวะต่าง ๆ ของรา่งกาย แลว้
สอบถามนกัศกึษาเกีย่วกบัรปูภาพดงักลา่ววา่ในภาพ
น้ีมอีวยัวะสว่นใดบา้ง แลว้เชื่อมโยงเขา้สูบ่ทเรยีน 
เรือ่ง อวยัวะตา่ง ๆ ของรา่งกาย 
 

3 นาท ี

5.2 ขัน้สอน - ใหน้กัศกึษาฝึกออกเสยีงคาํศพัท ์
- ครอูธบิายรปูประโยคแลว้ใหอ่้านบทสนทนาพรอ้มฝึก
การใชค้าํศพัทใ์นบทสนทนา  
- ใหน้กัศกึษาฝึกถามตอบเรือ่งอวยัวะต่างๆของ
รา่งกาย 

35 นาท ี

5.3  ขัน้สรุป  - ใหเ้ลน่เกมจบัคูค่าํศพัทก์บัภาพ 12 นาท ี
 
6. การวดัผลประเมินผล 

6.1 วดัจากการตอบคาํถามเกีย่วกบัคาํศพัท ์
6.2 สงัเกตจากการพดู การออกเสยีง การใชภ้าษา 
6.3 สงัเกตจากความสนใจในการเขา้รว่มกจิกรรม การเล่นเกม 
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เกมจบัคู่คาํศพัทก์บัภาพ 
จดุประสงค ์  

 1. เพือ่ใหน้กัศกึษาบอกความหมายของคาํศพัทไ์ดถู้กตอ้ง 
 2. เพือ่ใหน้กัศกึษาอ่านออกเสยีงคาํศพัทไ์ดถ้กูตอ้ง  
 

อปุกรณ์ 
 1. บตัรภาพ 
 2. บตัรคาํศพัท ์
 

วิธีการเล่น 
 1. ครแูบ่งนกัศกึษาออกเป็น 2 กลุ่ม แจกบตัรคาํศพัทแ์ละบตัรภาพใหน้กัศกึษา กลุม่หน่ึงจะ

ไดบ้ตัรคาํศพัท ์อกีกลุม่หน่ึงจะไดบ้ตัรภาพ ใหต้่างคนต่างปิดของตนไว ้
 2. ครอูธบิายวธิกีารเลน่ 
 3. ใหน้ักศกึษาทัง้ 2 กลุ่ม จบัคู่บตัรคําใหต้รงกบับตัรภาพ ภายในเวลาทีก่ําหนดไว ้โดย

เรยีกชื่อเป็นภาษาไทยไดเ้ทา่นัน้ 
 4. เมือ่คูไ่ดพ้บกนัแลว้ ใหม้ายนืทีห่น้าชัน้เรยีน พรอ้มกบัชบูตัรคาํ และบตัรภาพของตวัเอง  
 5. เมือ่หมดเวลาครแูละนกัศกึษาชว่ยกนัตรวจสอบบตัรคาํและบตัรภาพวา่ถกูตอ้งหรอืไม ่
 6. ใหน้กัศกึษาทุกคนอ่านออกเสยีงคาํศพัท ์และบอกความหมายของคาํศพัทน์ัน้ดว้ย 

ตวัอย่าง 

ฟัน 1 ซ่ี 

ตา 2 ตา 
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แผนการสอนท่ี 7 
งานอดิเรก 

ผูส้อน: นางสาว NGUYEN THI NHU Y   ระดบั:  เบื้องตน้ 
วนัท:ี .....................................................    เวลา:  50 นาท ี
 

1. สาระสาํคญั   คาํศพัทเ์กีย่วกบังานอดเิรกถอืวา่เป็นทกัษะพืน้ฐานทีน่กัศกึษาควรเรยีนรูแ้ละ
ฝึกฝนใหค้ลอ่งแคลว่เพือ่ทีจ่ะนําความรูท้ีไ่ดน้ี้นําไปใชใ้นการเรยีนภาษาไทย นอกจากนี้ นกัศกึษายงั
สามารถนําวงศพัทแ์ละรปูประโยคไปใชใ้นการพดูคยุกบัคนไทยได ้
 
2. วตัถปุระสงค ์
 เพือ่ใหน้กัศกึษาสามารถ 
 2.1 บอกความหมายคาํศพัทเ์กีย่วกบังานอดเิรกไดแ้ละนําไปใชไ้ดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 2.2 อ่านออกเสยีง และเขยีนสะกดคาํศพัทเ์กีย่วกบังานอดเิรกไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
3. เน้ือหา 
 3.1 วงศพัทเ์กีย่วกบังานอดเิรก  
 3.2 บทสนทนาเกีย่วกบังานอดเิรก 
 3.3  รปูแบบประโยคเกีย่วกบังานอดเิรก 
 
4. ส่ือการเรียนการสอน 
 4.1 บตัรภาพคาํศพัทเ์กีย่วกบังานอดเิรก 
 4.2 เอกสารประกอบการสอนชุดที ่7 
 4.3   แถบประโยคสาํหรบัการเลน่เกม 
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5. กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขัน้ตอนการสอน กิจกรรม เวลา 

5.1  ขัน้นํา - ครสูอบถามนกัศกึษาเกีย่วกบังานอดเิรกวา่เวลาว่าง
นกัศกึษาชอบทาํอะไรบา้ง แลว้เชือ่มโยงเขา้สูบ่ทเรยีน 
เรือ่ง งานอดเิรก 

3 นาท ี

5.2 ขัน้สอน - ใหน้กัศกึษาฝึกออกเสยีงคาํศพัท ์
- ครอูธบิายรปูประโยคแลว้ใหอ่้านบทสนทนาพรอ้มฝึก
การใชค้าํศพัทใ์นบทสนทนา  
- ใหน้กัศกึษาฝึกถามตอบเรือ่งงานอดเิรก 

35 นาท ี

5.3  ขัน้สรุป  - ใหเ้ลน่เกมตอ่ประโยค 12 นาท ี
 
6. การวดัผลประเมินผล 

6.1 วดัจากการตอบคาํถามเกีย่วกบัคาํศพัท ์
6.2 สงัเกตจากการพดู การออกเสยีง การใชภ้าษา 
6.3 สงัเกตจากความสนใจในการเขา้รว่มกจิกรรม การเล่นเกม 
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เกมต่อประโยค 
จดุประสงค ์
 1. เพือ่ใหน้กัศกึษาบอกความหมายและนําไปใชใ้นประโยคไดถ้กูตอ้ง 
 2. เพือ่ใหน้กัศกึษาอ่านออกเสยีงคาํศพัทไ์ดถ้กูตอ้ง 

 
อปุกรณ์ 
 กระดาษตดัเป็นแนวยาวเพือ่เขยีนประโยคคาํถามและประโยคคาํตอบ 
 
วิธีการเล่น 
  1. ครแูบง่นกัศกึษาออกเป็น 2 กลุม่ แจกแถบประโยคใหแ้ก่นกัศกึษาคนละ 1 แผ่น(กระดาษ
แผน่หน่ึงจะมปีระโยคเพยีง 1 ประโยค ทกุคนจะไดแ้ถบประโยคคนละ 1 แผน่) 
 2. ครูใหส้ญัญาเริม่ นักศกึษาแต่ละคนจะต้องวิง่ไปถามเพื่อน ๆ คนอื่นในห้อง เพื่อหา
ประโยคที่สมัพนัธ์กบัประโยคของตวัเอง เมื่อจบัคู่ประโยคได้แล้วก็รบีร้องว่า “หาเจอแล้ว” แล้วก็
ออกมายนืหน้าชัน้เรยีน 
 3. พอหมดเวลา ครแูละนกัศกึษาช่วยกนัตรวจสอบโดยใหแ้ต่ละคนอ่านประโยคของตนเอง 
ถา้คาํตอบถกูตอ้ง คูน่ัน้จะไดค้ะแนน คนละ 1 คะแนน 
 
ตวัอย่างแถบประโยค 

ก. เยน็น้ีไปดหูนงักนัไหมครบั 1.เยน็น้ีมกีารบา้นมากคะ่ ฉนัไปดหูนงัไมไ่ดค้ะ่ 
ข. คณุชอบอ่านหนงัสอือะไรคะ 2. ผมชอบอ่านเรือ่งสัน้และนวนิยายครบั 
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แผนการสอนท่ี 8 

นิสยั อารมณ์ ความรู้สึก 
ผูส้อน: นางสาว NGUYEN THI NHU Y  ระดบั:  เบื้องตน้ 
วนัท:ี .....................................................    เวลา:  50 นาท ี
 

1. สาระสาํคญั   คาํศพัทเ์กีย่วกบันิสยั อารมณ์ ความรูส้กึถอืวา่เป็นทกัษะพืน้ฐานทีน่กัศกึษาควร
เรยีนรูแ้ละฝึกฝนใหค้ลอ่งแคลว่เพือ่ทีจ่ะนําความรูท้ีไ่ดน้ี้นําไปใชใ้นการเรยีนภาษาไทย นอกจากน้ี 
นกัศกึษายงัสามารถนําวงศพัทแ์ละรปูประโยคไปใชใ้นการพดูคุยกบัคนไทยได ้
 
2. วตัถปุระสงค ์
 เพือ่ใหน้กัศกึษาสามารถ 
 2.1 บอกความหมายคาํศพัทเ์กีย่วกบันิสยั อารมณ์ ความรูส้กึไดแ้ละนําไปใชไ้ดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 2.2 อ่านออกเสยีง และเขยีนสะกดคาํศพัทเ์กีย่วกบันิสยั อารมณ์ ความรูส้กึไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
 
3. เน้ือหา 
 3.1 วงศพัทเ์กีย่วกบันิสยั อารมณ์ ความรูส้กึ 
 3.2 บทสนทนาเกีย่วกบันิสยั อารมณ์ ความรูส้กึ 
 3.3 รปูแบบประโยคเกีย่วกบันิสยั อารมณ์ ความรูส้กึ 
 
4. ส่ือการเรียนการสอน 
 4.1 บตัรภาพคาํศพัทเ์กีย่วกบันิสยั อารมณ์ ความรูส้กึ 
 4.2 เอกสารประกอบการสอนชุดที ่8 
 4.3  แผน่กระดาษสาํหรบัเตมิคาํศพัท ์
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5. กิจกรรมการเรียนการสอน 

ขัน้ตอนการสอน กิจกรรม เวลา 

5.1  ขัน้นํา - ครทูาํทา่แสดงอารมณ์ต่าง ๆ แลว้สอบถามนกัศกึษา
วา่ครแูสดงอารมณ์อะไรบา้ง แลว้เชื่อมโยงเขา้สู่
บทเรยีนเรือ่ง นิสยั อารมณ์ ความรูส้กึ 

 
 
3 นาท ี

5.2 ขัน้สอน - ใหน้กัศกึษาฝึกออกเสยีงคาํศพัท ์
- ครอูธบิายรปูประโยคแลว้ใหอ่้านบทสนทนาพรอ้มฝึก
การใชค้าํศพัทใ์นบทสนทนา  
- ใหน้กัศกึษาฝึกถามตอบเรือ่งนิสยั อารมณ์ 
ความรูส้กึ 

35 นาท ี

5.3  ขัน้สรุป - ใหเ้ลน่เกมคดิเรว็ 12 นาท ี
 
6. การวดัผลประเมินผล 

6.1 วดัจากการตอบคาํถามเกีย่วกบัคาํศพัท ์
6.2 สงัเกตจากการพดู การออกเสยีง การใชภ้าษา 
6.3 สงัเกตจากความสนใจในการเขา้รว่มกจิกรรม การเล่นเกม 
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เกมคิดเรว็ 
 
จดุประสงค ์
 1. เพือ่ใหน้กัศกึษาบอกความหมายของคาํศพัทไ์ดถู้กตอ้ง 
 2. เพือ่ใหน้กัศกึษาเขยีนสะกดคาํศพัทไ์ดถู้กตอ้ง 
 3. เพือ่ใหน้กัศกึษาอา่นออกเสยีงคาํศพัทไ์ดถ้กูตอ้ง 
 4. เพือ่ใหน้กันกัศกึษาทบทวนทัง้ศพัทเ์ก่าและศพัทใ์หม ่
 
อปุกรณ์ 
      แผน่กระดาษสาํหรบัเตมิคาํศพัท ์
 
วิธีการเล่น 

 1.  ครแูบ่งนกัศกึษาออกเป็น 2 กลุม่ กลุม่ละ 5 คน 
 2. ครอูธบิายวธิกีารเลน่ 
 3.  แจกแผ่นกระดาษสําหรบัเตมิคําศพัท์ใหแ้ต่ละกลุ่ม ซึ่งใหค้ําศพัท์ไวใ้นหมวดเดยีวกนั 1 

คาํ ใหน้กัศกึษาเวลา 3 นาทตี่อ 1 หมวด เพือ่ช่วยกนัคดิคาํศพัทต์่าง ๆ ในหมวดนัน้ไดม้ากทีส่ดุ 
 4.  หมดเวลากาํหนดครแูละนกัศกึษาชว่ยตรวจสอบคาํศพัทโ์ดยแต่ละกลุ่มตอ้งอ่านออกเสยีง

คาํศพัทแ์ละบอกความหมายของคาํศพัทด์ว้ย ใหค้าํศพัทท์ีถ่กูตอ้ง คาํละ 1 คะแนน 
 5.  ครใูหเ้ลน่เกมต่อโดยกาํหนดหมวดต่างๆ เชน่ รา่งกาย ครอบครวั สิง่ของเครือ่งใช ้เป็น
ตน้ 
 
ตวัอย่าง  
 หมวดนิสยั อารมณ์  ความรู้สึก:  ดใีจ เสยีใจ ใจด ีใจรา้ย ตื่นเตน้ ภมูใิจ ประทบัใจ 
 หมวดครอบครวั: ลุง ป้า อา น้า หลาน ลกูพีล่กูน้อง พอ่ แม ่ลกู สาม ีภรรยา ลกูสาว 
 หมวดร่างกาย: ห ูตา จมกู ปาก แขน ขา ผม หวั ศรีษะ ทอ้ง ผวิหนงั หน้าตา รปูรา่ง 
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 1. ห้องเรียน  ...................................  lớp học 

 2. คร ู  ...................................  thầy/cô(dạy phổ thông) 

 3. อาจารย ์  ...................................  thầy/cô(dạy đại học) 

 4. นักเรียน  ...................................  học sinh 

 5. นักศึกษา  ...................................  sinh viên 

 6. หนังสือ  ...................................  sách 

 7. สมดุ   ...................................  vở 

 8. ปากกา  ...................................  bút 

 9. ดินสอ   ..................................  bút chì 

 10. ยางลบ  ...................................  cục gôm(tNy)  
 11. โรงเรียน    ...................................  trường học 

 12. มหาวิทยาลยั    ...................................  đại học 

13. เรียน  ...................................  học 

14. สอน   ...................................  dạy 
15. วิชา  ...................................  môn học 

16. กระดาษ  ...................................  giấy  

17. เอกสาร    ...................................  tài liệu  

18. กระดานดาํ   ...................................  bảng đen 

19. ชอลก์   ...................................  phấn viết 

20. เข้าเรียน   ...................................  vào học 

21. เลิกเรียน  ...................................  tan học   

 22. มาเรียน   ...................................  đến học  

 23. ขาดเรียน  ...................................  vắng học  

 24. หยดุเรียน  ...................................  nghỉ học 

 25. มาสาย  ...................................  đến trễ 

 

 
 
 
 

บทท่ี 1    หอ้งเรียน 

 

    

   

คาํศพัท ์
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1. ในห้องเรียน  เฮืองคยุกบัลาน 

 เฮือง:  ขอยมืหนงัสอืหน่อยไดไ้หมคะ 

 ลาน:  ไดค้ะ่ คณุมดีนิสอไหมคะ 

 เฮือง:  ไมม่คีะ่ มแีต่ปากกาคะ่ 

2. มายเจอนามท่ีมหาวิทยาลยั 

 มาย:  วนัน้ีคณุมาเรยีนวชิาอะไรคะ 

 นาม:  ผมมาเรยีนวชิาภาษาไทยครบั 

 มาย:   คณุเขา้เรยีนและเลกิเรยีนกีโ่มงคะ 

 นาม:  ผมเขา้เรยีน 9 โมงและเลกิเรยีนเทีย่งครบั 

 

 

  
 
1.      ปากกา 

   ขอยมื   ดนิสอ   หน่อยไดไ้หมครบั/คะ 

     หนงัสอื 

     สมดุ 

 
2.  คาํถาม: คณุ        เขา้เรยีน       กีโ่มงครบั/คะ 

 คาํตอบ: ผม/ดฉินั  เลกิเรยีน       9 โมงครบั/คะ่ 

กิจกรรม: จงจบัคูฝึ่กสนทนาตามตวัอยา่งบทสนทนาขา้งตน้ 

 

 

บทสนทนา 

รปูแบบประโยค 
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I. จงตอบคาํถามต่อไปน้ี 

1. คณุเรยีนทีไ่หน 

.................................................................................................................................... 

2. อาจารยส์อนภาษาไทยชื่ออะไร 

.................................................................................................................................... 

3.คณุเรยีนวชิาอะไร 

.................................................................................................................................... 

4. คณุเขา้เรยีนและเลกิเรยีนกีโ่มง 

.................................................................................................................................... 

5. หอ้งเรยีนมนีกัศกึษาทัง้หมดกีค่น 

.................................................................................................................................... 

II. จงเรียงคาํศพัทใ์ห้เป็นประโยคท่ีมีความหมาย 

1. หนงัสอื/น่ี/คอื 

.................................................................................................................................... 

2. ยางลบ/ขอ/หน่อย/ไดไ้หม/ยมื/คะ 

.................................................................................................................................... 

3. 5 นาท/ีดฉินั/มาสาย 

.................................................................................................................................... 

4. เรยีน/กบั/ผม/คนไทย/อาจารย ์

.................................................................................................................................... 

5. เขา้เรยีน/ผม/บา่ยสาม/เลกิเรยีน/บา่ยโมง/และ 

.................................................................................................................................... 

 

 

แบบฝึกหดั 
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เรียนรูค้าํศพัทเ์พ่ิมเติมดว้ยตนเอง

 
 1. ลกูศิษย ์ học trò             11. เกรด  grade(A, B…)  

   2. ไม้บรรทดั  thước kẻ 12. การบา้น  bài tập về nhà   

 3. ปากกาลบคาํผิด  bút xóa   13. แบบฝึกหดั  bài luyện tập 

 4. ชัน้ปีท่ี(1, 2, 3…)  năm thứ(1,2,3…)  14. โตะ๊  bàn 

 5. หวัหน้าชัน้  lớp trưởng 15. เก้าอ้ี   ghế  

 6. สอบ  thi   16. ถ่ายเอกสาร  phô tô    

 7. สอบได้  thi đậu 17. ถาม-ตอบ  hỏi- trả lời    

 8. สอบตก thi rớt 18. คาํถาม-คาํตอบ câu hỏi-câu trả lời 

 9. คะแนน  điểm 19. เข้าใจ  hiểu 

 10. ผลการเรียน  kết quả học tập  20. ขยนั   siêng năng 

 

   

 

      

      

   

  

  

 

    
     
   



89 
 

 1. ครอบครวั  ...................................  gia đình 

 2. พ่อ  ...................................  bố(ba) 

 3. แม่  ...................................  mẹ(má)  

 4. ปู่   ...................................  ông nội 

 5. ย่า  ...................................  bà nội 

 6. ตา  ...................................  ông ngoại 

 7. ยาย   ...................................  bà ngoại 

 8. ลกู(ชาย/สาว)  ...................................  con(trai/gái) 

 9. พ่ี(ชาย/สาว)   ..................................  anh trai, chị gái 

 10. น้อง(ชาย/สาว)  ...................................  em(trai, gái)  
 11. ลงุ    ...................................  bác trai 

 12. ป้า    ...................................  bác gái 

13. อา(ชาย/สาว)  ...................................  chú/cô 

14. น้า(ชาย/สาว)   ...................................  cậu/dì 
15. หลาน  ...................................  cháu 

16. ญาติ  .....................................  bà con 

17. สามี  ...................................  chồng 

18. ภรรยา  ...................................  vợ 

19. แต่งงาน  ...................................  lập gia đình 

20. เป็นโสด   ...................................  độc thân 

21. ลกูคนโต  ...................................  con cả   

 22. ลกูคนกลาง   ...................................  con thứ  

 23. ลกูคนสดุท้อง  ...................................  con út  

 24. ลกูคนเลก็  ...................................  con út 

 25. คนเดียว  ...................................  con một 

 

 

 

บทท่ี 2  ครอบครวั
 

 

 

  
  

คาํศพัท์ 
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สมชายและมายคยุกนัเร่ืองครอบครวั 
1. สมชาย:  มายครบั น่ีรปูครอบครวัของคุณใช่ไหมครบั 

 มาย:  ใชค่ะ่ ครอบครวัของฉนั 

 สมชาย: น่ีคอืใครครบั 

 มาย:  น่ีคอืปูก่บัยา่ของฉนัคะ่ 

 สมชาย:   น่ีคอืพอ่กบัแมข่องคณุใชไ่หมครบั 

 มาย: ใชแ่ลว้คะ่ พอ่กบัแมข่องฉนั 

2. 

 มาย: สมชายคะ คณุมพีีน้่องกีค่นคะ 

 สมชาย:  ผมเป็นลกูคนเดยีวครบั แลว้คุณละ่ 

 มาย: ฉนัมพีีส่าว 1 คน เขาแต่งงานแลว้ 

 สมชาย:  เขามลีกูหรอืยงัครบั 

 มาย: มแีลว้ ลกูชาย 1 คน และลกูสาว 1 คนค่ะ 

 

 
 

 1.  คาํถาม:  คณุมพีีน้่องกีค่นครบั/คะ     

  คาํตอบ:  ผม/ดฉินั  มพีีน้่อง 4 คน พีช่าย 2 คน ฉนัและน้องสาว 1 คน  ครบั/คะ่ 

         เป็นลกูคนเดยีว 

 2. คาํถาม:  คณุมลีกูหรอืยงัครบั/คะ 

  คาํตอบ:  มแีลว้ ลกูชาย 1 คน ลกูสาว 1 คน   ครบั/คะ่ 

                      ยงัไมม่ ี    

 

กิจกรรม: จงจบัคูฝึ่กสนทนาตามตวัอยา่งบทสนทนาขา้งตน้ 

รปูแบบประโยค 

บทสนทนา 
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I.  จงอ่านข้อความต่อไปน้ีแล้วตอบคาํถาม 
 สวสัดคีะ่  ฉนัชื่อ ลาน  ครอบครวัของฉนัมทีัง้หมด 5 คน  มคีุณพอ่  คณุแม ่พีช่าย  พีส่าว  
และฉัน พี่ชายยงัเป็นโสด ส่วนพี่สาวแต่งงานแล้ว มลีูกสาว 2 คน  ฉันกําลงัเรยีนหนังสอืที่
มหาวทิยาลยัในนครโฮจมินิห ์ 
1. ครอบครวัของลานมทีัง้หมดกีค่น  
  ...............................................................................................................................................  
2. ลานเป็นลกูคนโตใชไ่หม 
  ...............................................................................................................................................  
3. พีช่ายของลานแต่งงานหรอืยงั 
  ...............................................................................................................................................  
4. ลานมหีลานหรอืยงั หลานชายหรอืหลานสาว 
  ...............................................................................................................................................  
5. หลานของลานเรยีกลานอยา่งไร 
  ...............................................................................................................................................  

II.  จงแต่งประโยคจากคาํศพัท์ท่ีให้ต่อไปน้ี 
1.  ป้ากบัลุง ..................................................................................................................................  
2.  น้องสาว ..................................................................................................................................  
3.  ภรรยา .....................................................................................................................................  
4.  ลกูคนเลก็ ................................................................................................................................  
5.  พีน้่อง ......................................................................................................................................  

III.  จงเขียนแนะนําเก่ียวกบัครอบครวัของคณุ 
   ...............................................................................................................................................  
  ............................................................................................................................................... 
  ............................................................................................................................................... 
  ...............................................................................................................................................  
  ...............................................................................................................................................  

  ...............................................................................................................................................  
   
 
 

แบบฝึกหดั 
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เรียนรูค้าํศพัทเ์พ่ิมเติมดว้ยตนเอง 
 

  
  1. เดก็  trẻ con             11. นับถึอ  kính trọng 

   2. ผูใ้หญ่  người lớn 12. พ่อสามี  bố chồng 

 3. เลี้ยงด ู nuôi dưỡng   13. แม่สามี  mẹ chồng 

 4. ดแูล  chăm sóc 14. พ่อตา  bố vợ 

 5. อบรม  đào tạo  15. แม่ยาย   mẹ vợ 

 6. สัง่สอน dạy dỗ 16. ลกูสะใภ้  con dâu 

 7. ความสขุ  hạnh phúc 17. ลกูเขย  con rể 

 8. ผกูพนั gắn bó 18. แฟน   người yêu 

 9. สนิท  thân thiết 19. อบอุ่น  ấm áp 

 10. เคารพ kính trọng 20. กตญั  ู  hiếu thảo 
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 1.  เคร่ืองแต่งกาย  ...................................  trang phục 

 2.  แต่งตวั      ...................................  ăn mặc 

 3.  หมวก(ใบ)  ...................................  mũ 

 4.  หมวกนิรภยั(หมวกกนัน็อก) (ใบ) ...........      mũ bảo hiểm 

 5.  แว่นตา(อนั)  ...................................  mắt kính 

 6.  เคร่ืองแบบ   ...................................  đồng phục 

 7.  เสื้อ(ตวั)  ...................................  áo 

 8.  เสื้อเช้ิต(ตวั)  ...................................  áo sơ mi 

 9.  เสื้อยืด(ตวั)  ...................................  áo phông, áo thun 

 10. เสื้อกนัหนาว(ตวั)   ................................  áo ấm 

 11. เสื้อกนัฝน(ตวั)    ...................................  áo mưa  

 12. กางเกง(ตวั)  ...................................  quần 

 13. กางเกงขาสัน้(ตวั) ..................................  quần sooc, quần đùi 

 14. กางเกงยีน(ตวั)    ...................................  quần jean 

 15. กระโปรง(ตวั)  ...................................  váy 

 16. ชดุกระโปรง(ตวั)  ...................................  váy liền 

 17. นาฬิกาข้อมือ(เรือน)  .............................  đồng hồ đeo tay    
 18. กระเป๋า(ใบ)  ...................................  túi xách 

 19. รองเท้า(คู่)  ...................................  giầy 

 20. ถงุมือ(คู่)  ...................................  găng tay 

 21. ถงุเท้า(คู่)  ...................................  tất chân 

 22.  เขม็ขดั(เส้น)    ...................................  thắt lưng 
 23. สวมหมวก  ...................................  đội mũ 

 24. ใส่  ...................................  mặc, đeo 

 25. ถอด  ...................................  cởi, tháo 

 
 

บทท่ี 3   เคร่ืองแตง่กาย 
 

   คาํศพัท์ 
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มายคยุกบัสมชายเก่ียวกบัการแต่งกาย 

 มาย:   สมชาย นกัศกึษาไทยแต่งตวัอยา่งไรคะ 

 สมชาย:  นกัศกึษาหญงิใสเ่สือ้เชิต้สขีาวกบักระโปรงสดีํา 

   นกัศกึษาชายใสเ่สือ้เชิต้สขีาวกบักางเกงสดีาํ 

   แลว้นกัศกึษาเวยีดนามละ่ครบั 

 มาย:   นกัศกึษาเวยีดนามชอบใสเ่สือ้เชิต้ หรอืเสือ้ยดื กบักางเกงยนีคะ่ 

  

  

   แวน่ตา 

1. A. ผม/ดฉินั  ใส ่ เสือ้ 

            ถอด กางเกง 

   รองเทา้ 

    B. ผม/ดฉินั สวม หมวก/หมวกกนัน็อค 

 ถอด 

2. คาํลกัษณนาม เสือ้    2  ตวั             * รองเทา้ 1 คู ่= รองเทา้ คู ่หน่ึง  

กิจกรรม: จงจบัคูฝึ่กสนทนาตามตวัอยา่งบทสนทนาขา้งตน้ 

 

 

 

 

บทสนทนา 

รปูแบบประโยค 
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I. จงตอบคาํถามต่อไปน้ี  

1. คณุตอ้งการซือ้อะไร 

............................................................................................................ 

 

2. คุณตอ้งการซือ้เสือ้อะไร 

............................................................................................................ 

 

3. คุณซือ้กางเกงหรอืกระโปรง 

 ...............................................................................................................  

 

4.คณุจะไปซือ้อะไร 

 ...............................................................................................................  

 
5. คุณซือ้รองเทา้กีคู่ ่

............................................................................................................ 

 

 

 

 

 

แบบฝึกหดั 
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II. จงดรูปูภาพแล้วตอบคาํถามต่อไปน้ี 

 

คณุตอ้งการซือ้อะไร 
ดฉินัตอ้งการซือ้กระเป๋า 1 ใบ 

คณุตอ้งการซือ้อะไร 
...........................................................................

คณุตอ้งการซือ้อะไร 
.........................................................................

คณุตอ้งการซือ้อะไร 
.......................................................................... 

คณุตอ้งการซือ้อะไร 
........................................................................ 

คณุตอ้งการซือ้อะไร 
..........................................................................
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เรียนรูค้าํศพัทเ์พ่ิมเติมดว้ยตนเอง 

 
  
 1. เคร่ืองประดบั  đồ trang sức 11. กระเป๋าเป้  ba lô 

   2. ตุ้มห ู hoa tai 12. กระเป๋าสะพาย túi đeo vai 

 3. สร้อยคอ   dây chuyền 13. กระเป๋าเอกสาร túi đựng tài liệu  

 4. สร้อยข้อมอื         vòng tay 14. รองเท้าผา้ใบ giầy thể thao 

 5. กาํไล vòng đeo tay 15. รองเท้าส้นสงู giầy cao gót 

 6. แหวน    nhẫn 16. รองเท้าแตะ   dép 

 7. ชดุนอน  đồ ngủ 17. เขม็กลดั ghim, kim băng 

 8. ชดุชัน้ใน bộ đồ lót 18. ผา้พนัคอ   khăn quàng cổ  

 9. กางเกงใน  quần lót 19. แว่นกนัแดด kính râm  

 10. เส้ือคลมุ áo khoác 20. แต่งหน้า trang điểm 
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 1. ส่ิงของ  .....................................  đồ vật 

 2. เคร่ืองใช้  .....................................  đồ dùng 

 3. ของใช้  .....................................  đồ dùng 

 4. สมดุโน้ต(เล่ม)  .....................................  sổ tay    

 5. กระเป๋าสตางค(์ใบ) ................................  ví tiền 

 6. บตัร(ใบ)  .....................................  thẻ 

 7. บตัรประชาชน  .....................................  thẻ chứng minh nhân dân 

 8. บตัรนักศึกษา  .....................................  thẻ sinh viên 

 9. กญุแจ(ดอก)  .....................................    chìa khóa 

 10. กญุแจรถ  .....................................  chìa khóa xe 

 11. กญุแจบ้าน  .....................................  chìa khóa nhà 

 12. ผา้เชด็หน้า(ผนื)  .....................................     khăn mùi xoa  

 13. กระดาษชาํระ  .....................................  giấy vệ sinh 

 14. ทิชช ู  .....................................  khăn giấy, tissue 

 15. ร่ม(คนั)  .....................................  cái ô(dù) 

 16. กล่อง  .....................................  hộp 

 17. กล่องดินสอ(กล่อง) .................................  hộp bút 

 18. โทรศพัท์(เคร่ือง)  .....................................  điện thoại 

 19. โทรศพัท์มือถือ(เคร่ือง) ...........................  di động 

 20. โน้ตบุค๊(เคร่ือง)  .....................................  notebook 

 21. หฟัูง(อนั)  .....................................  tai nghe 

 22. กระจก  ...................................  gương soi 

 23. หวี  ...................................  cái lược chải đầu 

 24. ของส่วนรวม  ...................................  đồ dùng chung   

 25. ของส่วนตวั  ...................................  đồ dùng cá nhân 
 

บทท่ี 4  สิ่งของเคร่ืองใช ้
      

 
  
  คาํศพัท์ 
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ลานทาํกระเป๋าหาย พดูกบันาม 

  ลาน: ฉนัทาํกระเป๋าหายคะ่ 

  นาม: ในกระเป๋ามอีะไรบา้งครบั 

  ลาน: ม ีกุญแจรถ  กุญแจบา้น และมอืถอืคะ่ 

  นาม: มสีตางคไ์หม 

  ลาน: มนิีดหน่อยคะ่ 

  

 
1. ผม/ดฉินั ทาํ   กระเป๋า    หาย  

             กุญแจ 

2. คาํลกัษณนาม    

 (เล่ม):  สมดุโน้ต,  ................................................................................. 

 (ใบ) :กระเป๋าสตางค,์ ............................................................................. 

 (เคร่ือง) : โทรศพัทม์อืถอื,  .................................................................... 

 (ดอก) : กุญแจ, .................................................................................... 

 (ผนื) : ผา้เชด็หน้า,  ..................................................................................  

 (คนั) : รม่, ................................................................................................  

 (กล่อง) : กลอ่งใสป่ากกา,  ..................................................................... 

กิจกรรม: จงจบัคูฝึ่กสนทนาตามตวัอยา่งบทสนทนาขา้งตน้ 

บทสนทนา 

รปูแบบประโยค 
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I. จงตอบคาํถามต่อไปน้ี 

1. คณุมผีา้เชด็หน้าไหม 

ไมม่คีรบั/คะ่ มแีต่ ...................................................................... 

 

 

2. คณุมเีสือ้กนัฝนไหม 

ไมม่คีรบั/คะ่ มแีต่ ...................................................................... 

 

 

3. คณุมบีตัรนกัศกึษาไหม 

ไมม่คีรบั/คะ่ มแีต่ ...................................................................... 

 

 

4. คณุมกีระจกไหม 

ไมม่คีรบั/คะ่ มแีต่ ...................................................................... 

 

 

5. คณุมโีน้ตบุ๊คไหม  

ไมม่คีรบั/คะ่ มแีต่ ...................................................................... 

 

 

 

 

 

แบบฝึกหดั 
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II. จงเขียนคาํศพัทท่ี์ใช้คาํลกัษณนามต่อไปน้ี 

 เลม่: ..................................................................................................... 

 ใบ: ....................................................................................................... 

 เครือ่ง: ................................................................................................. 

 ดอก: .................................................................................................... 

 คนั: ...................................................................................................... 

 ผนื: ...................................................................................................... 
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เรียนรูค้าํศพัทเ์พ่ิมเติมดว้ยตนเอง 

 
  
 1. แปรงสีฟัน bàn chải đánh răng11. ครีมกนัแดด kem chống nắng 

   2. ยาสีฟัน kem đánh răng 12. เคร่ืองไฟฟ้า đồ điện 

 3. ยาสระผม/แชมพdูầu gội đầu 13. วิทย ุ đài radio  

 4. สบู ่ xà bông  14. โทรทศัน์(ทีวี) ti vi 

 5. ครีมอาบน้ํา   sữa tắm 15. ตู้เยน็  tủ lạnh 

 6. ครีมล้างหน้า sữa rửa mặt 16. เคร่ืองปรบัอากาศ(แอร)์ điều hòa 

 7. ผงซกัฟอก   xà phòng 17. พดัลม  máy quạt 

 8. เครื่องสาํอาง mỹ phNm 18. เคร่ืองซกัผา้   máy giặt  

 9. ลิปสติก son môi 19. หม้อหงุข้าวไฟฟ้า nồi cơm điện  

 10. แป้ง phấn(trang điểm) 20. เตารีด bàn là(ủi) 
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 1. ตลาด  ...................................  chợ 

 2. ซ้ือ  ...................................  mua  

 3. ขาย   .....................................  bán 

 4. ค้าขาย  ...................................  buôn bán 

 5. จาํหน่าย  ...................................  phân phối 

 6. สินค้า  ...................................  hàng hóa 

 7. แบงกย่์อย  ...................................  tiền lẻ 

 8. แบงกใ์หญ่  ...................................  tiền chẵn 

 9. ทอนเงิน  ...................................  thối tiền 

 10. เงินทอน   ..................................  tiền thối 

 11.  ถกู  ...................................  rẻ 

 12.  แพง  ...................................  mắc, đắt 

13.  ลด(ราคา)   ...................................  giảm giá 

14.  ลอง  ...................................  thử 
15.  เอา  ...................................  mua, lấy 

16.  เปล่ียน  ...................................  đổi 

17. คืน  .....................................  trả lại 

18. ขอดหูน่อย  ...................................   cho tôi xem 

19. แลกเงิน  ...................................  đổi tiền 

20. กาํไร  ...................................  lời 

21. ขาดทุน  ...................................  lỗ   

 22. ชัง่    .....................................  cân   

 23. กิโลกรมั(กิโล/โล)  ...................................  kí lô  

 24. ขีด  ...................................  lạng 

 25. คณุภาพ  ...................................  chất lượng 

 

บทท่ี  5  ตลาด  
 

  คาํศพัท์ 
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1. ลกูค้าพดูกบัแม่ค้าท่ีร้านเสื้อผา้ 

 ลกูค้า:  เสือ้ตวัน้ีราคาเทา่ไรคะ 

 แม่ค้า:   200 บาทคะ่  

 ลกูค้า:  เอา 2 ตวัคะ่ 

 แม่ค้า:   ทัง้หมด 400 บาท  

 ลกูค้า: น่ีคะ่ 1.000 บาท  

 แม่ค้า:   คณุมแีบงก์ยอ่ยไหมคะ 

 ลกูค้า: ไมม่คีะ่ มแีต่แบงกใ์หญ่คะ่ 

2. ลกูค้าพดูกบัพ่อค้าท่ีร้านขายผลไม้ 

 ลกูค้า:   สม้ขายยงัไงคะ 

 พ่อค้า:  โลละ 50 บาทครบั 

 ลกูค้า:    ชัง่ใหห้น่อยคะ่ 

 พ่อค้า:    6 ขดี 30 บาทครบั 

 

 

 

 

 

 

 
 

บทสนทนา 
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1.  เสือ้ตวัน้ี  ราคาเทา่ไร ครบั/คะ 
 สม้  ขายยงัไง 

2.  คาํถาม: สม้ โล  ละ เท่าไร  
 คาํตอบ: สม้ ขดี 50 บาทครบั/คะ่            

กิจกรรม: จงจบัคูฝึ่กสนทนาตามตวัอยา่งบทสนทนาขา้งตน้ 

 

 

 

I. จงตัง้คาํถามจากคาํตอบต่อไปน้ี 

1.  ถาม: ............................................................................................. 

     ตอบ: 2 ตวั 600 บาท คะ่ 

2.  ถาม: ............................................................................................. 

 ตอบ: ลดไมไ่ด ้ขายถูกแลว้คะ่ 

3. ถาม: ............................................................................................. 

 ตอบ: ไมม่ ีมแีต่แบงกใ์หญ่คะ่ 

4. ถาม: ............................................................................................. 

 ตอบ: ลองไดค้ะ่ 

5. ถาม: ............................................................................................. 

 ตอบ: โลละ 100 บาทครบั 

 

 

รปูแบบประโยค 

แบบฝึกหดั 
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II. จงเติมคาํลงในช่องว่าง 

1.  คณุแมช่อบไปซือ้ของที ่...................................................................................  

2.  ของดมีคีณุภาพราคา ......................................................................................   

3.  คณุซือ้เสือ้ 2 ตวั 400 บาท ใหแ้บงก ์1,000 บาท จะได ้...................... 600 บาท 

4.  ขอ ............................................................  หน่อยไดไ้หม ฉนัไมม่แีบงกย์อ่ยค่ะ 

5.  คณุซือ้ของไปแลว้สามารถเปลีย่นไดแ้ต่ .................................................  ไมไ่ด ้
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เรียนรูค้าํศพัทเ์พ่ิมเติมดว้ยตนเอง 

 
 1.  ตลาดสด chợ tươi 11. ลกูค้า  khách hàng 

 2. ตลาดนัด chợ phiên 12. ขึน้ราคา lên giá 

 3. ตลาดน้ํา chợ nổi 13. โก่งราคา  nói thách 

 4. เงินสด tiền mặt 14. ซ้ือสตัย ์ trung thực 

 5.  หาบเร่ hàng rong 15. โกง  gian lận 

 6.  แผงลอย quầy hàng rong 16. เหรียญ  xu 

 7. ซุปเปอรม์ารเ์กต็ siêu thị 17. ตวัอย่าง  mẫu 

 8. ศนูยก์ารค้า trung tâm thương mại18. แถม  khuyến mãi 

  9. พ่อค้า người bán hàng(nam)19. เงินสด  tiền mặt 

 10. แม่ค้า người bán hàng nữ 20. เศษเหรียญ  tiền lẻ(xu) 
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 1. อวยัวะ  ...................................  bộ phận cơ thể 

 2. ร่างกาย  ...................................  cơ thể 

 3. หน้า  ...................................  mặt 

 4. ตา  ...................................  mắt 

 5. ห ู  ...................................  tai 

 6. จมกู  ...................................  mũi 

 7. ปาก  ...................................  miệng 

 8. ฟัน  ...................................  răng 

 9. ศีรษะ(หวั)   ..................................  đầu 

 10. คอ  ...................................  cổ  
 11. มือ    ...................................  tay 

 12. แขน    ...................................  cánh tay 

13. ขา  ...................................  chân(leg) 

14. เท้า   ...................................  chân(foot) 
15. ท้อง  ...................................  bụng 

16. หวัใจ  ...................................  trái tim  

17. หลบัตา    ...................................  nhắm mắt 

18. ลืมตา   ...................................  mở mắt 

19. จบั   ...................................  nắm, lấy 

20. พยกัหน้า   ...................................  gật đầu 

21. ส่ายหน้า  ...................................  lắc đầu   

 22. อ้าปาก   ...................................  há miệng  

 23. ปวด  ...................................  đau  

 24. เจบ็  ...................................  đau 

 25. อกัเสบ  ...................................  bị viêm 

 

 

    บทท่ี  6  อวยัวะในร่างกาย 
 

  คาํศัพท์ 
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นามไปหาหมอ 

  หมอ: สวสัดคีรบั คณุเป็นอะไรครบั 

   นาม:  ผมปวดตาและเจบ็คอมากครบั 

      หมอ:  อา้ปากหน่อยครบั 

   นาม: นามอา้ปาก 

   หมอ: คออกัเสบครบั 

   นาม: ลมืตาหน่อยครบั 

   หมอ: ตากอ็กัเสบเหมอืนกนัครบั หมอจะใหย้าไปกนิ 

   นาม: ขอบคุณครบั 

 

 

1.  คาํถาม:   คณุเป็นอะไร 

 คาํตอบ:  ผม/ดฉินั   ปวด ตา/ทอ้ง/หวั/ฟนั/ห ู

        เจบ็ คอ/ขา/แขน/มอื/เทา้ 

            
2. คาํลกัษณนาม สาํหรบั ตา ห ู จมกู ปาก แขน ขา มคีาํลกัษณนามคอืคาํคาํเดยีวกนักบัคาํนามคาํ

นัน้ 

  ตา    2   ตา 

  ห ู    2   ห ู

  *ฟนั 20  ซ ี

กิจกรรม: จงจบัคูฝึ่กสนทนาตามตวัอยา่งบทสนทนาขา้งตน้ 

รปูแบบประโยค 

บทสนทนา 
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I. จงเขียนคาํศพัทพ์ร้อมคาํลกัษณนามของอวยัวะต่างๆ ในรปูต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

ตวัอย่าง มอื 1 มอื 

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

II. จงเขียนคาํกริยาหรืออาการจากรปูต่อไปน้ี 

 

แบบฝึกหดั 
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 เรียนรูค้าํศพัทเ์พิ่มเติมดว้ยตนเอง 

 

 1.  หน้าผาก trán 11. ศอก  khuỷu tay 

 2. ค้ิว lông mày 12. ข้อ đốt, cổ 

 3. ขนตา lông mi 13. น้ิว  ngón tay 

 4. ริมฝีปาก môi  14. เลบ็  móng tay 

 5.  คาง cằm  15. ลาํตวั thân 

 6.  หนวด ria mép 16. หนัง  da(skin) 

 7. เครา râu quai nón 17. ผิว  da(complexion) 

 8. ไหล่ vai  18. เอว  eo 

  9. หน้าอก ngực  19. สะโพก hông 

 10. หลงั lưng  20. เข่า  đầu gối 
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 1. งานอดิเรก  ...................................  sở thích, thú tiêu khiển 

 2. เวลาว่าง  ...................................  thời gian rảnh 

 3. เวลาพกัผอ่น  ...................................  thời gian nghỉ ngơi  

 4. วนัสดุสปัดาห ์  ...................................  cuối tuần 

 5. ดลูะคร  ...................................  xem phim truyền hình 

 6. ดหูนัง  ...................................  xem phim nhựa 

 7. ฟังเพลง   ...................................  nghe nhạc 

 8. ร้องเพลง  ...................................  hát 

 9. อ่านเร่ืองสัน้   ..................................  đọc truyện ngắn 

 10. อ่านนวนิยาย  ...................................  đọc tiểu thuyết  
 11. อ่านการต์นู    ...................................  đọc truyện tranh 

 12. อ่านข่าว    ...................................  đọc tin tức 

13. รดน้ํา  ...................................  tưới cây 

14. ปลกูต้นไม ้  ...................................  trồng cây 
15. ว่ายน้ํา  ...................................  bơi 

16. วาดรปู  ...................................  vẽ tranh  

17. ถ่ายรปู  ...................................  chụp hình  

18. เล่นอินเทอรเ์น็ต  ...................................  chơi internet 

19. เล่นกีฬา   ...................................  chơi thể thao 

20. เล่นฟตุบอล   ...................................  chơi đá bóng 

21. เล่นแบดมินตนั  ...................................  chơi cầu lông   

 22. เล่นเทนนิส   ...................................  chơi tennis  

 23. เล่นเกม  ...................................  chơi game  

 24. เยบ็ปักถกัร้อย  ...................................  thêu thùa 

 25. ชอ็บป้ิง  ...................................  đi mua sắm 

 

บทท่ี 7   งานอดิเรก 
 

 
  
  

 

คาํศพัท์ 
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 1. ลาน:  เวลาวา่งคุณชอบทาํอะไรคะ 

    นาม:  ผมชอบอา่นเรือ่งสัน้ครบั 

   แลว้คณุละ่ 

  ลาน:  ฉนัชอบดลูะครและฟงัเพลงคะ่ 

 2.  สมชาย:  คณุชอบวา่ยน้ําไหมครบั 

  มาย: ฉนัไมช่อบคะ่ 

  สมชาย: ทาํไมครบั 

  มาย: เพราะวา่ฉนัวา่ยน้ําไมเ่ป็นคะ่ 

 

 

 1. คาํถาม: เวลาวา่งคุณชอบทาํอะไรครบั/คะ 

    ตาํตอบ:       ผม/ดฉินัชอบอา่นเรือ่งสัน้ครบั/คะ่ 

 2. คาํถาม: คณุวา่ยน้ําเป็นไหมครบั/คะ 

    ตาํตอบ: ผม/ดฉินัว่ายน้ําไมเ่ป็นครบั/คะ่ 

 

   

 

 

 

รปูแบบประโยค 

บทสนทนา 
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I. จงตอบคาํถามต่อไปน้ี 

1. เวลาวา่งคุณชอบทาํอะไร 

 ...................................................................................................... 

2. วนัสดุสปัดาหค์ณุมกัจะทาํอะไรบา้ง 

 ...................................................................................................... 

3. คณุชอบเลน่กฬีาอะไร 

 ...................................................................................................... 

4. วนัหน่ึงคณุเลน่อนิเทอรเ์น็ตกีช่ ัว่โมง 

 ...................................................................................................... 

5. คณุเลน่เทนนิสเป็นไหม 

 ...................................................................................................... 

II.  จงแต่งประโยคจากคาํศพัท์ต่อไปน้ี 

1. ดลูะคร ........................................................................................... 

2. อ่านเรือ่งส ัน้ .................................................................................... 

3. เทีย่วทะเล ...................................................................................... 

4. รดน้ํา ............................................................................................. 

5. วาดรปู ........................................................................................... 

 

 

 

แบบฝึกหดั 
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เรียนรูค้าํศพัทเ์พ่ิมเติมดว้ยตนเอง 

 

  1. ฟังวิทย ุ nghe đài 11. ตีกอลฟ์  đánh gôn 

 2. อ่านหนังสือพิมพđ์ọc báo 12. ชกมวย boxing Thái 

 3. อ่านเร่ืองแปล đọc truyện dịch 13. ร้องคาราโอเกะ hát karaoke 

 4. อ่านนิทาน đọc truyện ngụ ngôn 14. สะสมแสตมป์ sưu tập tem 

 5. เขียนบทกวี làm thơ 15. สะสมหนัง/ซีดี sưu tập   

       phim/CD 

 6. เล่นหมากรกุ chơi đánh cờ 16. ดาํน้ํา lặn 

 7. เล่นปิงปอง đánh bóng bàn 17. ทาํอาหาร  nấu ăn 

 8. เล่นวอลเล่ยบ์อลđánh bóng chuyền 18. เดินออกกาํลงักายtập thể 

dục 

  9. เล่นบาสเกต็บอลđánh bóng rổ 19. เต้นราํ  nhảy múa 

 10. เล่นตะกร้อ chơi cầu mây 20. โยคะ  tập yoga 
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 1. นิสยั  ...................................  tính tình 

 2. อารมณ์  ...................................  tâm trạng 

 3. ความรู้สึก  ...................................  cảm giác 

 4. ใจดี  ...................................  tốt bụng 

 5. ใจร้าย  ...................................  độc ác 

 6. ใจดาํ  ...................................  xấu tính 

 7. ใจร้อน   ...................................  nóng tính 

 8. ใจเยน็  ...................................  điềm tĩnh 

 9. มีน้ําใจ   ..................................  có tấm lòng 

 10. สบายใจ  ...................................  yên tâm  
 11. สนุก  ...................................  vui(chơi) 
 12. ดีใจ   ...................................  vui 

13. เสียใจ  ...................................  buồn 

14. เศร้า  ...................................  buồn 
15. มัน่ใจ  ...................................  tự tin 

16. จริงใจ  ...................................  chân thành 

17. ภมิูใจ    ...................................  tự hào 

18. ประทบัใจ   ...................................  ấn tượng 

19. เป็นห่วง  ...................................  lo lắng, quan tâm 

20. ตกใจ   ...................................  giật mình 

21. ต่ืนเต้น  ...................................  hồi hộp   

 22. เกรงใจ   ...................................  ngại   

 23. สดใส  ...................................  tươi tắn  

 24. ร่าเริง  ...................................  vui vẻ 

 25. เป็นกาํลงัใจ  ...................................  cổ vũ, động viên 

 

บทท่ี  8 
นิสยั อารมณ ์ ความรูสึ้ก 

 
 

 
คาํศพัท์ 
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 1. นก:  มายคะ ลานเป็นคนยงัไงบา้งคะ 

  มาย:  ลานเป็นคนใจดแีละมัน่ใจในตวัเองมากๆ คะ่ 

  นก:  แลว้นามละ่คะ เขานิสยัเป็นยงัไงบา้งคะ 

  มาย:  กใ็จดเีหมอืนกนั แต่ใจรอ้นนิดหน่อยคะ่ 

 

 2. นาม:  พรุง่น้ีผมสอบภาษาไทย รูส้กึตื่นเตน้มากครบั 

  ลาน:  สู ้ๆ นะคะ ฉนัเป็นกาํลงัใจใหค้ะ่ 

 
   

 

  
  
 1. คาํถาม:  เขา  เป็นคน/นิสยัเป็น  ยงัไงบา้งครบั/คะ 
  คาํตอบ:   เขา  เป็นคน            ใจด ี ครบั/คะ่ 

 2.  ผม/ดฉินั  รูส้กึ    ตื่นเตน้     ครบั/คะ่ 
       เป็นหว่ง 
       เกรงใจ 
 

 

กิจกรรม: จงจบัคูฝึ่กสนทนาตามตวัอยา่งบทสนทนาขา้งตน้ 

 

 

 

 

บทสนทนา 

รปูแบบประโยค 
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I. จงหาคาํศพัท์ท่ีมีความหมายตรงข้ามกบัคาํศพัทต่์อไปน้ี 

 ใจด ี # ..................................  

 ใจรอ้น # ..................................  

 ดใีจ # ..................................  

 สนุก # ..................................  

 สบายใจ # ..................................  
 
II. จงแต่งประโยคกบัคาํต่อไปน้ี 

 ความรูส้กึ .................................................................................................    

 ภมูใิจ .......................................................................................................  

 มน้ํีาใจ......................................................................................................  

 รา่เรงิ .......................................................................................................  

 ประทบัใจ .................................................................................................  

III. จงเขียนแสดงความรู้สึกของคณุเก่ียวกบัการเรียนภาษาไทย 

  ......................................................................................................................    

  ......................................................................................................................  

  ......................................................................................................................  

  ......................................................................................................................  

  ......................................................................................................................  

  ......................................................................................................................  

  ......................................................................................................................  

  ......................................................................................................................  

 
 

 

 

แบบฝึกหดั 
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เรียนรูค้าํศพัทเ์พ่ิมเติมดว้ยตนเอง 

 

 

  1.  อารมณ์ดี  vui, vui tính         11. โกรธ   giận  

  2.  อารมณ์เสีย  tức, bực 12. โมโห  tức giận   

 3.  อารมณ์ขนั  hài hước  13. หงุดหงิด  khó chịu   

 4.  มีความสขุ  hạnh phúc 14. เครียด  căng thẳng 

 5.  ย้ิม  mỉm cười  15. กลุ้มใจ  lo lắng 

 6. หวัเราะ cười 16. แปลกใจ  ngạc nhiên 

 7.  ร้องไห้  khóc 17. กลวั   sợ 

 8.  รกั yêu  18. กล้า   can đảm 

 9.  เกลียด  ghét 19. ไว้ใจ   tin tưởng 

 10. คิดถึง nhớ 20. หวงั   hy vọng 
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ช่ือ  ....................................................... นามสกลุ ........................................................................  

ข้อ 1-3 จงเขียนคาํศพัทจ์ากเสียงอ่านให้ถกูต้อง 

1. “อา-จาน”  เขยีนวา่  ...................................................................................................  

2. “เอก-กะ-สาน”  เขยีนวา่  ...................................................................................................  

3. “กระ-ดาด”  เขยีนวา่  ................................................................................................... 
  
ข้อ 4-7 จงเขียนคาํศพัทใ์ห้ตรงกบัภาพต่อไปน้ี 

  

 

 

        

   

 

  

 

 

 

 

 

4. 5. 

7. 6.              

แบบทดสอบชดุท่ี 1
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ข้อ 8-10 จงนําคาํศพัทท่ี์กาํหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ถกูต้อง 

 

 

 

 

8. ครใูช.้.............................................................................เขยีนกระดานดาํ 

9. ขอยมื...................................................................หน่อยไดไ้หมคะ   

10. ตอนบา่ยผมมเีรยีนภาษาไทย 3 ชัว่โมง............... บา่ย 2 โมง และ ................5 โมงเยน็ครบั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ชอลก์          ปากกา          วิชา 

เข้าเรียน  มาเรียน   เลิกเรียน    หยดุเรียน 

        โชคดีครบั 
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 1.อาจารย ์

 2.เอกสาร 

 3.กระดาษ 

 4.ยางลบ 

 5.ดนิสอ 

 6.อาจารย/์คร ู 

 7.หนงัสอื 

 8.ชอลก์ 

 9.ปากกา 

 10.เขา้เรยีน-เลกิเรยีน 

 

เฉลย
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ช่ือ  .................................................................... นามสกลุ ...........................................................  

ข้อ 1-3 จงเขียนคาํศพัทจ์ากเสียงอ่านให้ถกูต้อง 

1. “ครอบ-ครวั”  เขยีนวา่  ...................................................................................................  

2. “ยาด”  เขยีนวา่  ...................................................................................................  

3. ”พนั-ระ-ยา”  เขยีนวา่  ...................................................................................................  

จงเติมคาํในวงกลมหรือส่ีเหล่ียมเก่ียวกบัความสมัพนัธใ์นครอบครวัให้ถกูต้อง 

  

  

 

 

 

 

 

 

        เพศชาย(nam) 

        เพศหญิง(nữ) 

 

 

แบบทดสอบชดุท่ี 2

 

   

 Mai  

 

4 5 

8 9 
10 

6 7 

11 

1

12 13 

  15 14 
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จงตอบคาํถามต่อไปน้ี  

16. มายมพีีน้่องกีค่น 

  ......................................................................................................................  

17. มายเป็นลกูคนทีเ่ทา่ไร 

  ......................................................................................................................   

18. แมข่องลานเป็นลกูคนทีเ่ทา่ไร 

  ......................................................................................................................  

19. มายมหีลานหรอืยงั หลานชายหรอืหลานสาว 

  ......................................................................................................................  

20. หลานของมายเรยีกมายอยา่งไร 

  ......................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        โชคดีครบั 
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 1. ครอบครวั 9.  พอ่ 

 2.  ญาต ิ 10. อาหญงิ 

 3. ภรรยา 11. แม ่

 4. ปู ่ 12. พีส่าว 

 5. ยา่ 13. น้องชาย 

 6. ตา 14. หลานชาย 

 7.  ยาย 15. หลานสาว 

 8. ลุง 

 16. มายมพีีน้่อง 3 คน พีส่าว 1 คน มาย และน้องชาย 1 คน 

 17. มายเป็นลกูคนกลาง 

 18. แมข่องลานเป็นลกูคนเดยีว 

 19. มายมหีลานแลว้ หลานชาย 1 คน หลานสาว 1 คน 

 20. หลานของมายเรยีกมายวา่น้า 

 

 

 

 

เฉลย
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ช่ือ  .................................................................... นามสกลุ ...........................................................  

 ข้อ 1-3 จงกาเครื่องหมาย × หน้าคาํตอบท่ีถกูต้องท่ีสดุ 

1. ขอ้ใดเขยีนคาํทีม่เีสยีงอ่านว่า “เสือ้-เชิด้” ไดถ้กูตอ้ง 

 ก. เสือ้เชดิ    ค. เสือ้เชริท์ 

 ข. เสือ้เชิต้    ง. เสือ้เชิด้ 

2. ขอ้ใดเขยีนคาํทีม่เีสยีงอ่านว่า “หมวก-นิ-ระ-พยั” ไดถ้กูตอ้ง 

 ก. หมวกนิระภยั    ค. หมวกนิระพยั 

 ข. หมวกนิรภยั    ง. หมวกนิรพยั 

3. ขอ้ใดเขยีนคาํทีม่เีสยีงอ่านว่า “นา-ล-ิกา” ไดถ้กูตอ้ง 

 ก. นาลกิา    ค. นาฬกิา 

 ข. นาลกีา    ง. นาฬกีา 

ข้อ 4-7 จงเขียนคาํศพัทพ์ร้อมคาํลกัษณนามให้ตรงกบัภาพต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบชดุท่ี 3 

4.  1 5. 2
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ข้อ 8-10 จงนําคาํศพัทท่ี์กาํหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ถกูต้อง 

 

 

8. ทหารและตาํรวจตอ้งใส ่............................................. ไปทาํงาน  

9. ก่อนเขา้บา้นคณุตอ้ง.................................................... รองเทา้ 

10. คณุอยา่ลมืสวม ...................................เมือ่ขีม่อเตอรไ์ซคน์ะคะ 

 

 

 

 

 

 

 ถอด    ใส่           เกบ็ 

 เคร่ืองแบบ           หมวกกนัน็อก 

7.                 1  6.                3  

        โชคดีครบั 
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เฉลย

 1.ข 

 2.ข 

 3.ค 

 4.หมวก 1 ใบ 

 5.รองเทา้ 2 คู ่

 6.กางเกง 3 ตวั 

 7.กระเป๋า 1 ใบ 

 8.เครือ่งแบบ 

 9.ถอด 

 10. หมวกกนัน็อก 
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ช่ือ...........................................................นามสกลุ....................................................................  

ข้อ 1-3 จงเขียนคาํศพัทจ์ากเสียงอ่านให้ถกูต้อง 

1. “โท-ระ-สบั”  เขยีนวา่  ...................................................................................................  

2. “ทดิ-ช”ู  เขยีนวา่  ...................................................................................................  

3. ”โน้ด-บุ๊ก”  เขยีนวา่  ...................................................................................................  

ข้อ 4-7 จงเขียนคาํศพัทพ์ร้อมคาํลกัษณนามให้ตรงกบัภาพต่อไปน้ี 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

5.   14.   1 

แบบทดสอบชดุท่ี 4 
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ข้อ 8-10 จงนําคาํศพัทท่ี์กาํหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ถกูต้อง 

 

 

 

 

8. ฉนัเขา้บา้นไมไ่ดเ้พราะทาํ.............................................................หาย 

9. ถา้คณุไมม่.ี....................................................................จะยมืหนงัสอืไมไ่ด ้

10. ฝนจะตก คุณอยา่ลมืเอา.........................................................  ไปดว้ยนะ 

 

 

 

 

 

 

 บตัรนักศึกษา 

 บตัรประชาชน 

กญุแจ  ร่ม  หมวก 

7.   16.  1 

        โชคดีครบั 

Khăn
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เฉลย

 1.โทรศพัท ์

 2.ทชิช ู

 3.โน้ตบุ๊ค 

 4.รม่ 1 คนั 

 5.สมดุโน้ต 1 เลม่ 

 6.กระเป๋าสตางค ์1 ใบ 

 7.ผา้เชด็หน้า 1 ผนื 

 8.กุญแจ 

 9.บตัรนกัศกึษา 

 10.รม่ 
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ช่ือ  .................................................................... นามสกลุ ...........................................................  

ข้อ 1-3 จงเขียนคาํศพัทจ์ากเสียงอ่านให้ถกูต้อง 

1. “ตะ-หลาด”  เขยีนวา่  ...................................................................................................  

2. “คนุ-นะ-พาบ”  เขยีนวา่  ...................................................................................................  

3. ”แบ๊ง”  เขยีนวา่  ...................................................................................................  

ข้อ 4-7 จงกาเครื่องหมาย × หน้าคาํตอบท่ีถกูต้องท่ีสดุ 

4. ถา้คุณไปเมอืงไทย คุณตอ้ง………………..đồng เป็นเงนิบาท 

 ก. ซือ้เงนิ    ค. แลกเงนิ 

 ข. ขายเงนิ    ง. จา่ยเงนิ 

5. คาํศพัทข์อ้ใดมคีวามหมายตรงขา้มไม่ถกูต้อง (không phải cụm từ trái nghĩa) 

 ก. ซือ้-ขาย    ค. ถกู-แพง 

 ข. กโิลกรมั-ขดี    ง. กาํไร-ขาดทนุ 

6. คาํศพัทข์อ้ใดไม่เข้าพวก(không cùng nhóm)    

 ก. คา้ขาย    ค. จาํหน่าย 

 ข. ซือ้ขาย    ง. สนิคา้ 

 

 

แบบทดสอบชดุท่ี 5 
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7. ควรเตมิคาํใดในชอ่งวา่ง “สม้โลละ 35 บาท ฉนัให ้50 บาท คุณตอ้ง..............ฉนั 15 บาท”   

 ก. ทอนเงนิ    ค. เงนิทอน 

 ข. เกบ็เงนิ    ง. คดิเงนิ 

ข้อ 8-10 จงนําคาํศพัทท่ี์กาํหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ถกูต้อง 

 

 

  

 8.  ลกูค้า:  มงัคุด...........................ละเทา่ไรคะ 

  พ่อค้า:  70 บาทครบั 

 9.  ลกูค้า:  .................. ใหห้น่อย 

 10. พ่อค้า:  5.................................    35 บาทครบั 

       โล         ขีด       ลกู      

       ชัง่         น้ําหนัก         

        โชคดีครบั 
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 1.ตลาด 

 2.คณุภาพ 

 3.แบงก ์

 4.ค 

 5.ข 

 6.ง 

 7.ก 

 8.โล 

 9.ชัง่ 

 10.ขดี 

เฉลย
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ช่ือ  .................................................................... นามสกลุ ...........................................................  

ข้อ 1-3 จงเขียนคาํศพัทจ์ากเสียงอ่านให้ถกูต้อง 

1. “อะ-ไว-ยะ-วะ” เขยีนวา่  ...................................................................................................  

2. “ส-ีสะ” เขยีนวา่  ...................................................................................................  

3. ”จะ-หมกู” เขยีนวา่  ...................................................................................................  

ข้อ 4-7 จงเขียนคาํศพัทพ์ร้อมคาํลกัษณนามให้ตรงกบัภาพต่อไปน้ี 

  

 

  

 

 

    

 

 

 

 

4.          2 5.          2  

7.               1 6.               1 

แบบทดสอบชดุท่ี 6
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ข้อ 8-10 จงนําคาํศพัทท่ี์กาํหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ถกูต้อง 

 

 

 

 

8. ผมวิง่ไมไ่ดเ้พราะเจบ็................................................................................................................. 

9. ผมปวด ...............................................................................................  เพราะว่าเมือ่วานกนิมาก 

10. เราจะพดูไมไ่ด ้ ถา้ไมม่.ี...........................................................................................................   

 

 

 

 

 แขน   ขา

 ท้อง         ฟัน        ปาก  

        โชคดีครบั 
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เฉลย

 1.อวยัวะ 

 2.ศรีษะ 

 3.จมกู 

 4.ตา 2 ตา 

 5.ห ู2 ห ู

 6.ฟนั 1 ซี ่

 7.ปาก 1 ปาก 

 8.ขา 

 9.ทอ้ง 

 10.ปาก 
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ช่ือ ..................................................................... นามสกลุ ...........................................................  
ข้อ 1-3 จงเขียนคาํศพัทจ์ากเสียงอ่านให้ถกูต้อง 

1. “งาน-อะ-ด-ิเหรก” เขยีนวา่ ....................................................................................................  

2. “นะ-วะ-นิ-ยาย” เขยีนวา่ ............  .......................................................................................  

3. ”อนิ-เตอ-เน็ต” เขยีนวา่ ............  .......................................................................................  

จากข้อ 4-7 จงเขียนคาํกริยาให้ตรงกบัภาพต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  5. 

7. 6. 

แบบทดสอบชดุท่ี 7
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ข้อ 8-10 จงนําคาํศพัทท่ี์กาํหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ถกูต้อง 

 

 

 

 

8.คณุแมก่าํลงั................................................................ ชอ่ง vtv 3 

9. การ............................................   จะช่วยทาํใหร้า่งกายแขง็แรง 

10. ผูห้ญงิมกัจะชอบไป.................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ดลูะคร            ดหูนัง

        เล่นกีฬา        ไปเท่ียวทะเล       ชอ็บป้ิง 

        โชคดีครบั 
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เฉลย

 1.งานอดเิรก 

 2.นวนิยาย 

 3.อนิเทอรเ์น็ต 

 4.ปลกูตน้ไม ้

 5.รดน้ํา 

 6.วาดรปู 

 7.วา่ยน้ํา 

 8.ดลูะคร 

 9.เลน่กฬีา 

 10.ชอ็บป้ิง 
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ช่ือ  .................................................................... นามสกลุ ...........................................................  

ข้อ 1-3 จงเขียนคาํศพัทจ์ากเสียงอ่านให้ถกูต้อง 

1. “นิ‐สยั” เขยีนวา่  ...................................................................................................  

2. “อา-รม” เขยีนวา่  ...................................................................................................  

3. ”จงิ-ใจ” เขยีนวา่  ................................................................................................... 
  

ข้อ 4-7 จงกาเครื่องหมาย × หน้าคาํตอบท่ีถกูต้อง 

4. เขาเป็นคน...........................มาก ชว่ยคนอื่นอยูเ่สมอ 

 ก. ใจรอ้น     ค. ใจรา้ย 

 ข. ใจด ี     ง. ดใีจ 

5. เมือ่เดนิทางไปต่างประเทศครัง้แรกผมรูส้กึ........................มาก 

 ก. เกรงใจ     ค. ตกใจ 

 ข. ตื่นเตน้     ง. มัน่ใจ 

6. เขาเก่งจงัเลย เขาพดูภาษาไทยกบัคนไทยอยา่ง..................................... 

 ก. ดใีจ    ค. ภมูใิจ 

 ข. ใจรอ้น     ง. มัน่ใจ 

 

แบบทดสอบชดุท่ี 8 
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7. พอ่แมทุ่กคน.......................ลกูเสมอ 

 ก. เป็นหว่ง    ค. ใจด ี

 ข. ภมูใิจ     ง. ประทบัใจ 

ข้อ 8-10 จงนําคาํศพัทท่ี์กาํหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ถกูต้อง 

 

 

 

 

8.  คณุ ........................................................... ๆ  ไดไ้หมคะ อยา่เพิง่ใจรอ้น 

9.  เรา............................................................... ในความเป็นคนเวยีดนาม 

10. เขาเล่นเปียโนไฟเราะ ทุกคน.......................................มาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ภมิูใจ  ประทบัใจ

 ใจเยน็   ต่ืนเต้น   เป็นห่วง 
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        โชคดีครบั เฉลย

 1.นิสยั 

 2.อารมณ์ 

 3.จรงิใจ 

 4.ข 

 5.ข 

 6.ง 

 7.ก 

 8.ความรูส้กึ 

 9.ภมูใิจ 

 10.ประทบัใจ 
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ช่ือ  .................................................................... นามสกลุ ...........................................................  

ข้อ 1-3 ข้อใดเขียนถกู 

 1.   ก. กระดาษ 
   ข. เอกสาน 
  ค. นงัสอื 
  ง. บากกา 

 2.   ก. เสิอ้ยดึ 
   ข. เสือ้เชิต้ 
  ค. เขม็ขตั 
  ง. หมวดนิรภยั 

 3.   ก. แวนตา 
   ข. กระเป๋าสตางค ์
  ค. กุนแจ 
  ง. บต้นกัศกึษา 

ข้อ 4-6 ข้อใดเขียนผิด 

 4.   ก. ภรรยา 
   ข. สาม ี
  ค. ญาต 
  ง. ลุง 

  

แบบทดสอบชดุท่ี 9
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 5.   ก. สดใส 
   ข. นิสยั 
  ค. อารม 
  ง. ความรูส้กึ 

 6.   ก. เกรงใจ 
   ข. จรงิใจ 
  ค. ภมูใจ 
  ง. ประทบัใจ 

ข้อ 7-14 จงนําคาํศพัทต่์อไปน้ีเติมลงในช่องว่างหน้าความหมายให้ถกูต้อง 

 

 

 

 

 

 7. ___________________ =  ยงัไมแ่ต่งงาน 

 8. ___________________ = สว่นของรา่งกาย 

 9. ___________________ = มน้ํีาใจ 

 10. __________________ = ตรงขา้มกบัคาํวา่ “สวม” 

 11. __________________ = สมดุจดงาน 

 12. __________________ = ใชใ้นการฟงั 

 13. __________________ = กจิกรรมทีท่าํในเวลาวา่ง 

 14 ___________________ = แน่ใจ 

ถอด          เกบ็        โสด        คนเดียว     อวยัวะ       ใจดี   ห ู     ปู่  

สมดุโน้ต     ตา           งานอดิเรก           มัน่ใจ             เปล่ียนใจ 
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ข้อ 15-20 จงนําคาํศพัทท่ี์กาํหนดเติมลงในช่องว่างให้ถกูต้อง 

 

 

 

 

 

 

15. เขา ............................................................................................... ยงัไงบา้งคะ  

16. คณุพอ่ .......................................................................................  ตน้ไมทุ้กวนั 

17. เวลาขีม่อเตอรไ์ซคต์อ้งสวม .............................................................................  

18. ผมมตีวั 2 ใบ เราไป.......................................................................ดว้ยกนัไหม 

19. ฉนัมนีาฬกิา 1………………………….และหมวก 3 …………………………..... 

20. .......................................... และหวัมคีวามหมายเหมอืนกนัแต่หวัเป็นภาษาปาก

ดหูนัง       เป็นคน        หมวกนิรภยั        ศีรษะ      ดลูะคร   

เรือน     ว่ายน้ํา คนั     ใบ      เล่ม         รดน้ํา        นิสยั 

        โชคดีครบั 
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1 ค 11. สมุดโน้ต 

2. ก 12. ห ู

3. ข 13. งานอดเิรก 

4. ง 14. มัน่ใจ 

5. ค 15. เป็นคน 

6. ต 16. รดน้ํา 

7. โสด 17. หมวกนิรภยั 

8. อวยัวะ 18. ดหูนงั 

9. ใจด ี 19. เรอืน/ใบ 

10. ถอด 20. ศรีษะ 

เฉลย



 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถามความคิดเหน็ต่อเกมคาํศพัท์
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แบบสอบถามความคิดเหน็ต่อเกมคาํศพัท ์

คาํชีแ้จง โปรดทาํเครือ่งหมาย   ลงในชอ่งทีต่รงกบัความรูส้กึ / ความคดิเหน็ของทา่นมากทีส่ดุ   

ความคิดเหน็ต่อเกมคาํศพัท ์
มากท่ีสดุ

1 

มาก

2 

ปานกลาง 

3 

น้อย

4 

น้อยท่ีสดุ

5 
1. เกมคาํศพัทช์ว่ยพฒันาการเรยีนรูค้าํศพัทใ์นดา้นการสะกด
คาํศพัท ์

Game t� v�ng giúp phát tri�n vi�c phát 
âm và vi�t c�a t� 

     

2. เกมคาํศพัทช์ว่ยพฒันาการเรยีนรูค้าํศพัทใ์นดา้น
ความหมายของคาํศพัท ์

Game t� v�ng giúp phát tri�n vi�c h�c 
nghĩa c�a t� 

     

3. เกมคาํศพัทช์ว่ยพฒันาการเรยีนรูค้าํศพัทใ์นดา้นการใชค้าํ
ในประโยค 

Game t� v�ng giúp vi�c phát tri�n cách 
dùng t� trong câu 

     

4. เกมคาํศพัทช์ว่ยนกัศกึษาจดจาํคาํศพัทไ์ดง้า่ยและนานมาก
ขึน้ 

Game t� v�ng giúp vi�c nh� t� v�ng lâu 
h�n 

     

5. เกมคาํศพัทส์รา้งบรรยกาศในหอ้งเรยีนทีด่ ี

Game t� v�ng giúp t�o không khí  
l�p h�c 

     

6. เกมคาํศพัทช์ว่ยกระตุน้ความสนใจ 
Game t� v�ng giúp bài h�c tr� nên thú 
v� h�n 

     

7. เกมคาํศพัทท์ีค่ดัเลอืกมาน่าสนใจ สนุกสนาน 

Các Game t� v�ng đ��c dùng đ�u  
thú v� và hào h�ng 

     

8. เกมคาํศพัทเ์หมาะสมกบัระดบัความรูข้องนกัศกึษา 
Game t� v�ng phù h�p v�i trình đ� c�a 
sinh viên 
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คณุชอบเกมใดมากทีส่ดุ  ทาํไม      

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

ขอ้เสนอแนะอื่น ๆ  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................  
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