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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาเกมการศึกษา เรื่อง คําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 2
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก อนและหลังเรียนดวยเกมการศึกษา เรื่อง คําศัพทภาษาอังกฤษ และ 3) ประเมิ น
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอเกมการศึกษา เรื่อง คําศัพทภาษาอังกฤษ เครื่องมือที่ใช คือ เกมการศึกษา เรื่อง คําศัพท
ภาษาอังกฤษ แบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหาและดานเทคนิคและวิธีการ แบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และ
แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัยนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2/3 โรงเรียนอนุบาล
กําแพงแสน ที่เรียนเรื่องคําศัพทภาษาอังกฤษในภาคเรียนที่ 2/2559 จํานวน 29 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง สถิติที่ใช
ในการวิจัย คือ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาที ผลการวิจัยพบวา ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหามีความคิดเห็นตอเกมการศึกษา
วามีคุณภาพอยูในระดับดี ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการมีความคิด เห็นตอเกมการศึกษาวามีคุณภาพอยูใ นระดับ ดีม าก
คะแนนเฉลี่ย หลัง เรีย นของนักเรีย นที ่เ รีย นดวยเกมการศึกษาสูง กวากอนเรีย นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดั บ .05 และ
นักเรียนมีความพึงพอใจตอเกมการศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก
คําสําคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เกมการศึกษา
Abstract
The objectives of this research were 1) to develop the educational game entitled “vocabulary”,
2) to compare the learning achievement of students before and after studied with the educational game
entitled “vocabulary”, and 3) to evaluate the satisfaction of students on the educational game entitled
“vocabulary”. The research tools were the educational game entitled “vocabulary”, quality evaluation
form in content and technical and methodology, pretest, posttest, and satisfaction questionnaire. The sample
group of this research was 29 students of prathomsuksa 2/3 of Anuban Kamphaengsaen School who studied
the vocabulary in semester 2/2559 by purposive sampling. Mean, Standard Deviation, and t-test used in this
research. The research results found that the opinion of the content experts on the educational game
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was at the high level. The opinion of the technique and methodology experts on the educational game
was at the highest level. The average of post-test scores of the students who studied with the educational
game was higher than pre-test scores at significance level of 0.05. And the students satisfied with the
educational game at the high level.
Keywords: learning achievement, educational game
1. บทนํา
กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดแนวทางปรับปรุงการสอนภาษาอังกฤษโดยมุงใหผูเรียนเกิดความเขาใจในการสื่อสาร
ดวยภาษาอังกฤษ คือ สามารถนําไปใชในการเขาสูสังคม และเขาใจวัฒนธรรมของภาษา (social cultural functions) แลวสื่อ
ความหมายไดถูกตองตามหลักภาษา (cognitive linguistic functions) การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษประกอบดวย 4
ทักษะคือ การฟง การพูด การอาน และการเขียน ใหเหมาะสมกับสภาพของผูเรียนและสังคมไทย ดวยความสําคัญดัง กลาว
พระราชบั ญญั ติการศึ กษาแหง ชาติ พ.ศ.2542 จึง กําหนดให เรี ยนภาษาอั งกฤษตั้ง แต ชั้นประถมศึกษา หลั กสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ไดกําหนดใหผูเรียนตองบรรลุผ ลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรูดวยมาตรฐานทางดานตาง ๆ ดาน
ภาษาเพื่อการสื่อสารผูเรียนตองเขาใจกระบวนการการฟง พูด อาน เขียน และมีทักษะทางการสื่อสาร ดานภาษากับวัฒนธรรม
ตองเขาใจความสัมพันธระหว างภาษากับวัฒนธรรมและความเหมือนกับความแตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมไทยกั บ
วัฒ นธรรมของเจ าของภาษา ภาษากั บ ความสั ม พันธ กับ กลุม สาระการเรีย นรูส าระอื่ นต องสามารถใช ภาษาอั ง กฤษในการ
เชื่อมโยงความรูระหวางวิชาตาง ๆ ดานภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก ตองสามารถใชภาษาอังกฤษในสถานการณ
ตาง ๆ และใชเปนพื้นฐานในการเรียนรู การประกอบอาชีพ และการรวมมือกันในสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
การสอนภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึ กษาจะเริ่ มตั้ งแต การสอนคํ าศั พท แล วจึ งสอนการอ าน สอนโครงสร างของ
ประโยค คําศัพทจึงเปนองคประกอบสําคัญของภาษาเพราะจะชวยใหเขาใจความหมายของคําที่อาน อันจะนําไปสูการพูด การ
ฟง การอานและการเขียนอยางมีความหมายและถูกตอง (ไพโรจน คะเชนทร, ม.ป.ป.)
ผลการสอบโอเน็ตวิชาภาษาอังกฤษของปการศึกษา 2559 พบวาคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาป
ที่ 6 มีคาเทากับ 34.59 และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีคาเทากับ 31.80 (admission premium, 2560) แสดงใหเห็นวา
การสอนวิชาภาษาอังกฤษในประเทศไทยยังไมประสบความสําเร็จ
เกมการสอน (academic game) เปนสื่อประกอบการเรียนการสอนที่นํามาใชในหองเรียนมากขึ้น เพราะชวยให
นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง ฝกใหรูจักคิด และตัดสินใจดวยตนเอง การใชเกมประกอบการสอนจะชวยใหบรรยากาศใน
การเรียนรูเปนไปดวยความเราใจสนุกสนาน รวมทั้งยังชวยใหนักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีตอวิชาที่เรียนอีกดวย (จริยาพร ศรีพิทักษ
และรุงทิพย ดําจาง, 2551) เกมทักษะทางภาษาเปนกิจกรรมที่สอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พ.ศ. 2551 ที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ อี ก ทั้ ง ยั ง สอดคล อ งกั บ ทฤษฎี ป รั ช ญาคอนสตรั ค ติ วิ ส ท
(constructivist) ที่เชื่อวาความรูถูกสรางขึ้นจากบุคคลแตละคนโดยผานปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม
จากการศึ กษาปญ หาในการเรีย นวิช าภาษาอั งกฤษดั งที่ ไ ดกลาวมาข างตน การศึกษาเทคนิค วิ ธีการสอนคํ าศั พ ท
ภาษาอังกฤษ และการที่ผูวิจัยไดสังเกตและสอบถามครูผูสอนและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 พบวา นักเรียนจดจําคําศัพท
ภาษาอังกฤษไมคอยได อาจเนื่องมาจากสื่อการสอนที่ ครูใช หรือการที่ นักเรียนไมสนใจเรียน ไมมีแรงกระตุ นที่จะทําใหเกิ ด
ความสนใจ ผูวิจัยจึงพัฒนาเกมการศึกษาเพื่อใชสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ
เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียน อีกทั้งเพื่อกระตุนและเราความสนใจของผูเรียนใหเกิดแรงจูงใจใฝเรียนรู อยากเรียน
ภาษาอังกฤษมากขึ้น และมีเจตคติที่ดีตอวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
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2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาเกมการศึกษา เรื่อง คําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนดวยเกมการศึกษา เรื่อง คําศัพทภาษาอังกฤษ
2.3 เพื่อหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอเกมการศึกษา เรื่อง คําศัพทภาษาอังกฤษ
3. สมมติฐานของการวิจัย
3.1 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาที่มีตอเกมการศึกษา เรื่อง คําศัพทภาษาอังกฤษอยูในระดับดี
3.2 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการที่มีตอเกมการศึกษา เรื่อง คําศัพทภาษาอังกฤษอยูในระดับดี
3.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนดวยเกมการศึกษา เรื่อง คําศัพทภาษาอังกฤษสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.4 นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยเกมการศึกษา เรื่อง คําศัพทภาษาอังกฤษอยูในระดับมาก
4. วิธีการดําเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
4.1.1 ประชากร
ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอนุบาลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ ในภาคเรียนที่ 2/2559 จํานวน 202 คน
4.1.2 กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2/3 โรงเรียนอนุบาลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐม ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ ในภาคเรียนที่ 2/2559 จํานวน 29 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง
4.2 การพัฒนาเกมการศึกษา
การพัฒนาเกมการศึกษา ไดพัฒนาตาม ADDIE MODEL
4.2.1 ขั้นการวิเคราะห
เปนการวิเคราะหเนื้อหา เรื่อง คําศัพทภาษาอังกฤษและตัวชี้วัดของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อนํามากําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู
และเนื้อหาในเกมการศึกษา
4.2.2 ขั้นการออกแบบ
เปนการออกแบบแผนการสอน เกมการศึกษา แบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน
4.2.3 ขั้นการพัฒนา
ใชโปรแกรม Adobe Photoshop Cs6 ในการสรางรูปภาพพื้นหลัง ปุม และใชโปรแกรม Adobe Captivate 6
ในการสรางเกมการศึกษา
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4.2.4 ขั้นการนําไปใช
ผูวิจัย ไดท ดลองใช เ กมการศึ กษาดวยตัวผู วิจัย เพื่ อตรวจสอบความถู กตองของการทํางาน จากนั้นนํ าเกม
การศึกษาไปใหอาจารยที่ปรึกษาการทําวิจัยพิจารณา และผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา
4.2.5 ขั้นการประเมิน
นําเกมการศึกษาไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ซึ่งเปนอาจารยในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ จํานวน
3 คน ประเมินคุณภาพของเนื้อหาและรูปแบบของเกมที่ใช และประเมินคุณภาพในการจัดทําเกมการศึกษาโดยผูเชี่ยวชาญดาน
เทคนิคและวิธีการซึ่งเปนอาจารยในสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา จํานวน 3 คน
4.3 เครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีดังนี้ แบบประเมินคุณภาพของเกมการศึกษาดานเนื้อหา แบบประเมินคุณภาพของเกม
การศึกษาดานเทคนิคและวิธีการ แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน ขั้นตอนใน
การสราง คือ จัดทําแบบสอบถามฉบับราง นําไปใหอาจารยที่ ปรึกษาการทําวิจัย ตรวจสอบภาษาและความถู กตอง จากนั้ น
ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะและจัดทําแบบสอบถามฉบับจริง ในสวนของแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ไดนําไป
ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาโดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 คน
4.4 ระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ ภาคเรียนที่ 2/2559 มีแบบแผนการทดลองเปนแบบ One Group
Pretest Posttest Design โดยใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน จากนั้นศึกษาคําศัพทโดยใชเกมการศึกษา ทําแบบทดสอบหลัง
เรียน และเมื่อเรียนครบทุกเนื้อหาใหผูเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจ การเก็บรวบรวมขอมูลในแตละแผนการจัดการเรียนรู
มีขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นเตรียม
เตรียมสื่อการสอนพรอมกับอธิบายวิธีการเลนเกมบนสื่อมัลติมีเดีย
2. ขั้นนําเขาสูบทเรียน
2.1 ครูถามคําถามนําที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะสอน เชน นักเรียนเคยไดยินเพลง PPAP หรือไม ในเพลงมีคําศัพท
ภาษาอังกฤษอะไรบาง
2.2 นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนแบบปรนัย จํานวน 10 ขอ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
3. ขั้นสอน
นักเรียนศึกษาเนื้อหาและทบทวนคําศัพทดวยเกมในสื่อมัลติมีเดียที่ครูไดจัดทําไว
4. ขั้นสรุป
4.1 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปความรู
4.2 ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนแบบปรนัย จํานวน 10 ขอ คะแนนเต็ม 10 คะแนน
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการพัฒนาเกมการศึกษา
5.1.1 ผลการพัฒนาเกมการศึกษาดานเนื้อหา
ผลการพัฒนาเกมการศึกษา เรื่อง คําศั พท ภาษาอั งกฤษ ประกอบด วยเนื้อหา จํานวน 3 เรื่อง คือ คํานาม
(noun) การใช a, an และคําสรรพนาม (pronoun) ตัวอยางเกมการศึกษา แสดงไดดังภาพที่ 1 ถึง ภาพที่ 4
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ภาพที่ 1 หนาจอเนื้อหาทั้ง 3 หนวย

ภาพที่ 3 เนื้อหาเรื่องคํานาม

ภาพที่ 2 หนาเมนูเนื้อหาคํานาม

ภาพที่ 4 เกมจับคูภาพคําศัพทภาษาอังกฤษ

5.1.2 ผลการประเมินคุณภาพของเกมการศึกษาดานเนื้อหา
ผลการประเมินคุณภาพของเกมการศึกษาดานเนื้อหา โดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ซึ่งเปนอาจารยสอนในกลุม
สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของเกมการศึกษาดานเนื้อหา
รายการ
S.D.
ระดับความคิดเห็น
x
ดานที่ 1 ดานเนื้อหา
4.22
0.69
มาก
ดานที่ 2 ดานรูปแบบการสอนโดยใชเกมการศึกษา
4.17
0.63
มาก
ดานที่ 3 ดานแบบทดสอบ
3.96
0.61
มาก
โดยรวม
4.12
0.63
มาก
จากตารางที่ 1 พบวา ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหามีความคิดเห็นวาเกมการศึกษามีคุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับมาก
( x = 4.12, S.D. = 0.63)
5.1.3 ผลการประเมินคุณภาพของเกมการศึกษาดานเทคนิคและวิธีการ
ผลการประเมินคุณภาพของเกมการศึกษาดานเทคนิคและวิธีการจัดทํา แสดงดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพของเกมการศึกษาดานเทคนิคและวิธีการ
รายการ
x
ดานที่ 1 ดานภาพและภาษา
4.60
ดานที่ 2 ดานตัวอักษรและสี
4.53
ดานที่ 3 ดานเกมการศึกษา
4.53
ดานที่ 4 ดานกระบวนการเรียนการสอน
4.67
โดยรวม
4.58

S.D.
0.20
0.50
0.42
0.17
0.28

ระดับความคิดเห็น
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จากตารางที่ 2 พบวา ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคและวิธีการมีความคิดเห็นวาเกมการศึกษามีคุณภาพดานเทคนิคและ
วิธีการอยูในระดับดีมาก ( x = 4.58, S.D. = 0.28)
5.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยเกมการศึกษา แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายการ
จํานวนนักเรียน
x
กอนเรียน
29
19.90
หลังเรียน
29
23.41
* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

t คํานวณ

t ตาราง

Sig

6.96

1.70

.00*

จากตารางที่ 3 พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก อนเรียนเทากับ 19.90 และคะแนนเฉลี่ย หลังเรียนเทากั บ 23.41
แสดงใหเห็นวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอเกมการศึกษา แสดงดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอเกมการศึกษา
รายการประเมิน
1.นักเรียนพอใจในความสะดวกในการเขาใชเกมการศึกษา
2.นักเรียนพอใจในความงายของการใชเกมการศึกษา
3.นักเรียนมีความพอใจในความชัดเจนของตัวอักษร
4.นักเรียนพอใจในสีของเกมการศึกษา
5.นักเรียนพอใจในแตละปุมในแตละหนาจอ
6.นักเรียนพอใจขอความบนปุมในแตละหนาจอ
7.นักเรียนพอใจในภาพที่ใชประกอบการเรียนในเกมการศึกษา
8.นักเรียนพอใจเกมในแตละเนื้อหา
9.นักเรียนพอใจที่ไดเลนเกมเพื่อทบทวนความรู
10.นักเรียนพอใจและสนุกที่ไดเรียนตามวิธีการสอนแบบนี้
โดยรวม

คาเฉลี่ย
2.76
2.72
2.83
2.76
2.69
2.76
2.69
2.66
2.69
2.76
2.73

S.D.
0.44
0.45
0.38
0.44
0.47
0.44
0.47
0.48
0.47
0.44
0.16

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 4 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอเกมการศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก ( x =2.73, SD.= 0.16) เมื่อ
กําหนดเกณฑใหคะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.00 หมายถึง นักเรียนพึงพอใจในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 1.67 – 2.33 หมายถึง
นักเรียนพึงพอใจในระดับปานกลาง และคะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.66 หมายถึง นักเรียนพึงพอใจนอย
6. สรุปผลและขอเสนอแนะ
6.1 สรุปผลและอภิปรายผล
6.1.1 การพัฒนาเกมการศึกษา เรื่อง คําศัพทภาษาอังกฤษ ผูวิจัยไดคัดเลือกหมวดหมูของคําศัพทและคําศัพท
ที่เหมาะสมกับวัยและความรูที่นักเรียนควรจะไดรับซึ่งผานการเห็นชอบจากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ในสวนของการจัดทําเกม
การศึกษาในแตละเนื้อหาประกอบดวยเกมหลากหลาย เชน การจับคู การลากคําศัพทไปวางในตําแหนงที่ตรงกับภาพ การโยง
เสนจับคู คําศัพท ผู วิจัย ได ออกแบบหน าจอ ปุ มควบคุ ม สี และรูปแบบตัวอั กษรให เหมาะสมกับวั ยของผู เรี ยนจึ งทํ าให เกม
การศึ กษามี คุณภาพด านเนื้ อหาอยูใ นระดั บดี และมี คุณภาพด านเทคนิ คและวิธีการในการจัด ทําอยู ในระดับ ดีม ากสามารถ
นําไปใชสอนได
6.1.2 การเรียนคํ าศัพ ทภาษาอัง กฤษด วยเกมการศึกษาที่ผู วิจัยพั ฒนาขึ้นทําให นักเรีย นมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น เนื่องจากนักเรียนไดรับประสบการณใหมในการเรียน ผูเรียนไมรู สึกวากําลังเรียนแตรูสึกวากําลังเลนเกมจึงตั้งใจ
และสนใจที่จะเรียนรู ทําใหจดจําคําศัพทตาง ๆ ไดจํานวนมากส งผลให ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ้ น สอดคลองกับ งานวิจัย
ของณั ฐวราพร เปลี่ย นปราณ และสุ ทัศ น นาคจั่ น (2558) ที่พ บว า ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรี ยนของนั กเรีย นที่ เรี ย นดวยเกม
ประกอบการสอนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
6.1.3 นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยเกมการศึกษาที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นโดยรวมอยูในระดับมาก เนื่องจาก
นักเรียนไดเลนเกมเพื่อทบทวนความรูและสนุกที่ไดเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษผานการเลนเกม ทําใหนักเรียนไมรูสึกเครียดใน
ระหวางการเรียนสอดคลองกับงานวิจัยของณัฐวราพร เปลี่ยนปราณ และสุทัศน นาคจั่น (2558)
6.2 ขอเสนอแนะ
จากผลการวิ จัย พบว า เกมการศึกษาทํ าให ผูเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ท างการเรีย นสู งขึ้น จึง ควรพัฒ นาเกมการศึกษาใน
รายวิชาอื่น ๆ ตอไป และควรออกแบบตัวอักษรและการตูนหรือวิดีโอใหนาสนใจมากขึ้น ใหมีการโตตอบ มีผลปอนกลับ ใหกับ
ผูเรียน และควรเพิ่มลักษณะของแบบฝกกิจกรรมการเรียนหรือเกมใหนาสนใจเหมาะสมกับวัยของผูเรียน
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