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บทคัดยอ 
  

 งานวิจัยน้ีเปนวิจัยเชิงทดลองโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเทคนิคเกมการศึกษา

ในรายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 2) หาประสิทธิภาพของ

บทเรียนที่พัฒนาขึ้น 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียน 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเทคนิคเกมการศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองครั้งน้ีคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

โรงเรียนบานวังไผ จํานวน 25 คน ดวยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือในการวิจัยประกอบดวย 1) บทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนโดยใชเทคนิคเกมการศึกษาที่ผานการประเมินคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนที่พัฒนาขึ้น ผลวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนโดยใชเกมการศึกษาที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.13/82.53 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่กําหนดคือ 80/80 2) ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลังเรียน ( X = 24.76, S.D. = 0.88) ซึ่งสูงกวากอนเรียน ( X = 9.96, S.D.= 2.51) อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.68, S.D. = 0.47) 

 

คําสําคัญ: เกมการศึกษา  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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Abstract 

  

 This study was an experimental research. The purposes of this study were to 1) Develop the 

computer assisted instruction lesson to Improve Student Achievement for Prathomsuksa 3 Students.             

2) find the effectiveness of the developed media. 3) To compare the learning achievement before and 

after the study. 4) To study students' satisfaction with the educational games. A sample was selected 

from 25 students of Prathomsuksa 3 Ban Wang Phi School by purposive sampling. The instruments used 

included 1) Computer Assisted Instruction English course by using the educational games. 2) The student 

achievement test. 3) Satisfaction evaluation form of student about the lesson. The results of the research 

were as follows: 1) Computer-assisted instruction was developed by the researcher with efficiency of 

80.13/82.53, which was higher than the criterion of 80/80. 2) Learning achievement after learning ( X = 

24.76, S.D. = 0.88), which was higher than before ( X = 9.96, S.D. = 2.51). 3) The learners' satisfaction with 

the lesson was very good ( X = 4.68, S.D. = 0.47) 

 

Keywords: educational games, computer assisted instruction lesson, learning achievement 
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1. บทนํา 
 
 ในปจจุบันภาษาอังกฤษเปนภาษาที่นํามาใชอยางแพรหลายและมีบทบาทสําคัญมากในการดําเนินวิถีชีวิต จาก

อิทธิพลของความกาวหนาทางดานการส่ือสารและเทคโนโลยี สงผลใหภาษาอังกฤษยิ่งมีความสําคัญมากยิ่งขึ้นเนื่องจากเปน

เครื่องมือที่ใชในการส่ือสาร การศึกษาคนควาแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลายรวมถึงการประกอบอาชีพการใชใน

ชีวิตประจําวัน มีกําหนดใหภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศและเปนภาษากลางของการส่ือสาร ในหลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐานเล็งเห็นความสําคัญและความจําเปนของภาษาอังกฤษ ไดถูกกําหนดภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศที่นักเรียนทุก

คนตองเรียนรู ใหมีความรูและความสามารถในการ ฟง พูด อาน เขียน เขาใจความแตกตางของภาษา การคิด สังคม เศรษฐกิจ 

การเมือง การปกครองและวัฒนธรรม สามารถส่ือสารกับชาวตางชาติได รวมทั้งชวยใหนักเรียนเขาถึงองคความรูตาง ๆ ทั้งใน

หองเรียนและนอกหองเรียนไดงาย จากการศึกษาพบวามีคนไทยจํานวนมากที่พูดภาษาอังกฤษหรือไมสามารถส่ือสารดวย

ภาษาอังกฤษได รวมทั้งผูที่กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี ยังมีจํานวนมากที่ไมสามารถใชภาษาอังกฤษส่ือสารกับบุคคลอ่ืน ๆ 

(ณัฏฐนรี ,ธัญภา 2558) การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบันเปนแนวการสอนเพื่อการส่ือสาร ซ่ึงมุงเนนการสรางและ

พัฒนาทักษะทั้ง 4 ดานในตัวนักเรียนไดแก ทักษะการฟง พูด อาน เขียน ความรูเรื่องคําศัพทจึงเปนพื้นฐานอยางหน่ึงที่ชวย

พัฒนาทักษะทั้ง 4 และการที่จะเรียนรูภาษาอังกฤษใหดีน้ัน นักเรียนที่รูคําศัพทมาก จําไดแมน สามารถนําไปใชไดอยางถูกตอง 

ยอมเรียนไดดียิ่งขึ้น (พิสมัย รุงโรจนนิมิตชัย, 2548)  

 จากการศึกษาและสอบถามจากนักเรียนโรงเรียนบานวังไผมีปญหาในเรื่องทักษะการพูดภาษาอังกฤษ การพูด

ภาษาอังกฤษเปนทักษะที่นักเรียนไทยมีปญหามากที่สุดทั้ง ๆ ที่ทักษะการพูดก็มีความสําคัญตอนักเรียนในประเทศไทยเปน

อยางมาก (Tribolet, 2012; Sarkis, 2012) สาเหตุและอุปสรรคในการพัฒนาทักษะการพูดของนักศึกษาไทยคือ จํานวน

ผูเรียนแตละชั้นเรียนมีมากเกินไป การขาดครูผูสอนที่มีความเชียวชาญหรือเวลาที่ใชในการเรียนภาษาอังกฤษมีจํากัด และเวลา

สวนใหญถูกใชในการสอนทักษะอ่ืนที่เห็นวาจําเปนกวา เชน การอาน จึงทําใหการฝกฝนและการเรียนรูทักษะการพูดของ

ผูเรียนไมประสบผลสําเร็จ ผูเรียนจึงไมสามารถส่ือสารได (อดิศาและคณะ, 2547) 

 เกมการสอน (Academic Game) เปนส่ือประกอบการเรียนการสอนที่นํามาใชในหองเรียนมากขึ้น เพราะชวยให

นักเรียนมีความเชื่อม่ันในตนเอง ฝกใหรูจักคิด และตัดสินใจดวยตนเอง การใชเกมประกอบการสอนจะชวยใหบรรยากาศใน

การเรียนรูเปนไปดวยความเราใจสนุกสนาน รวมทั้งยังชวยใหนักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีตอวิชาที่เรียนอีกดวย (จริยาพร และรุง

ทิพย, 2551) เกมทักษะทางภาษาเปนกิจกรรมที่สอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2544 ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนเปนผูปฏิบัติ อีกทั้งยังสอดคลองกับทฤษฎีปรัชญาคอนสตรัคดิวิสท 

(Constructivist) ที่เชื่อวาความรูถูกสรางขึ้นใหมอยางเหมาะสมของแตละบุคคล และเชื่อวาส่ิงแวดลอมมีความสําคัญในการ

สรางความหมายตามความเปนจริง (สุมาลี ชัยเจริญ, 2551)  

 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer-Assisted Instruction) เปนเทคโนโลยีที่ใชในการผลิตสื่อการ

สอน เปนการนําเอาคอมพิวเตอรมาใชเปนส่ือแทนผูสอนในเนื้อหาวิชาตาง ๆ โดยผูสอนจะตองทําใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธ

กับคอมพิวเตอรชวยสอนเสมือนเปนการเรียนการสอนระหวางผูสอนและผูเรียนในชั้นเรียนปกติ (ฐาปนีย ธรรมเมธา, 

2541)บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนชวยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนนอกจากชวยใหผูเรียนไดมีพัฒนาการไปถึง

ขีดสุดแลว ยังแกปญหาการขาดแคลนครูผู สอนและปญหาทางดานการเรียน เพราะบทเรียนคอมพิวเตอรสามารถ

ส่ือสารใหผูเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเอง (อรพันธ ประสิทธิรัตน, 2530)  

 จากการศึกษาปญหาและเทคนิควิธีการสอนของภาษาอังกฤษดังที่กลาวมาขางตนและประกอบกับการที่ผูวิจัยได

สังเกตนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 พบวา นักเรียนขาดความสนใจเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ สงผลใหจําคําศัพทไมคอย

ได อาจเน่ืองมาจากไมมีแรงจูงใจในการเรียนไมมีเกมหรือกิจกรรมใหนักเรียนมีสวนรวมเพื่อเกิดความนาสนใจในการเรียน 

ผูวิจัยจึงสรางบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนเทคนิคเกมในรายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อใหมีแรงจูงใจใหนักเรียน สนุกไปกับการ
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เรียนภาษาอังกฤษ และสามารถกระตุนทําใหนักเรียนอยากรูอยากเรียนมากขึ้นและมีเจตคติที่ดีตอวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ

พัฒนาการจําคําศัพทในภาษาอังกฤษไดมากยิ่งขึ้น 
 

2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 
 2.1 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเทคนิคเกมการศึกษา ในรายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน สําหรับนักเรียนชั้นประถมปที่ 3 

  2.2 หาประสิทธิภาพของบทเรียนที่พัฒนาขึ้น 

 2.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่

พัฒนาขึ้น 

 2.4 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเทคนิคเกมการศึกษา  
 

3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
  นัยนา เอกบูรณวัฒน (2539) คอมพิวเตอรชวยสอนหรือโปรแกรมชวยสอน คือส่ิงที่ใชในการสอนอันหน่ึง CAI คลาย

กับส่ือการสอน อ่ืน ๆ เชน วีดีโอชวยสอน บัตรคําชวยสอน โปสเตอร แตคอมพิวเตอรชวยสอนจะดีกวาตรงที่ตัวส่ือการสอน ซ่ึง

ก็คือคอมพิวเตอรน้ัน สามารถโตตอบกับนักเรียนได ไมวาจะเปนการรับคําส่ังเพื่อมาปฏิบัติ ตอบคําถามหรือไมเชนน้ัน

คอมพิวเตอรก็จะเปนฝายปอนคําถาม 

  ณัฐวราพร เปล่ียนปราณ และ ดร.สุทัศน นาคจ่ัน (2558) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 หลังใชวิธีสอนโดยใชเกมประกอบการสอน สูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

และมีรอยละความกาวหนาเทากับ 25.08 แสดงวาผลการใชวิธีสอนโดยใชเกมประกอบสามารถสงเสริมผลการเรียนรูคําศัพท

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ใหสูงขึ้นได 

  บุษรีย ฤกษเมือง (2552) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูการใชเกมคําศัพทภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรูคําศัพท

ภาษาอังกฤษ ผลการทดสอบหลังการเรียนโดยใชเกมคําศัพทประกอบการเรียนการสอนมีคะแนนเฉล่ียทักษะคําศัพท

ภาษาอังกฤษสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   
4. วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

  4.1 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัยประกอบดวย 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

 4.1.1 ขั้นการวิเคราะห วิเคราะหตัวผูเรียน ความตองการของผูเรียน เน้ือหาในเรื่องคําศัพทภาษาอังกฤษใน

ชีวิตประจําวัน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3     

 4.1.2 ขั้นการออกแบบ  

        4.1.2.1 ออกแบบบทเรียนดวยการสรางสตอรี่บอรดที่ใชในการนําเสนอเน้ือหาตาง ๆ เชน ภาพ เสียง 

ขอความ และภาพเคล่ือนไหว และสวนของแบบทดสอบ 

     4.1.2.2 ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยโปรแกรม Captivate 9 โดยกําหนดรูปแบบบทเรียน 

การแบงพื้นที่หนาจอ รูปแบบ ขนาด ภาพและสีของตัวอักษร 

  4.1.2.3 ออกแบบแบบทดสอบกอนเรียน ระหวางเรียนและหลังเรียน โดยสรางแบบทดสอบใหสอดคลอง

กับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมตามบทเรียนจํานวน 3 บทเรียน บทเรียนละ 15 ขอ เปนจํานวนทั้งส้ิน 45 ขอ เสนอผูเชี่ยวชาญ

เพื่อหาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) (จักรกฤษณ สําราญใจ, 2553-2554) เลือกแบบทดสอบที่



The 10th NPRU National Academic Conference   

Nakhon Pathom Rajabhat University | Nakhon Pathom | Thailand | 29 - 30 March 2018  

1764 | Fostering the King's Philosophy in Research and Sustainability Regional Development 

ผานการหาคาดัชนีความสอดคลองจากขอสอบทั้ง 3 บทเรียน บทเรียนละ 10 ขอ เปนจํานวนทั้งส้ิน 30 ขอมาใชในการวิจัย 

สําหรับแบบทดสอบและแบบฝกหัดกําหนดใหนักเรียนทําลงในขอสอบ 

 4.1.3 ขั้นการพัฒนา พัฒนาบทเรียนตามรูปแบบที่ไดออกแบบไว จากน้ันไดนําบทเรียนไปใหผูเชี่ยวชาญทําการ

ตรวจสอบทางดานเน้ือหาและดานเทคนิค  

 4.1.4 ขั้นการนําไปใช นําบทเรียนที่ไดพัฒนาเรียบรอยแลวไปใชกับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบาน

วังไผ ที่เคยเรียนในรายวิชาน้ีมาแลวจํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบขอบกพรอง และอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในการทดลอง และ

นําขอบกพรองที่ไดจากการแกไขไปปรับปรุงและพัฒนาตอไป 

 4.1.5 ขั้นการประเมินผล นําบทเรียนที่ไดพัฒนาเรียบรอยแลวไปใช กับกลุมตัวอยาง เพื่อวิเคราะหและหา

ประสิทธิภาพของส่ือ ผลสัมฤทธ์ิและความพึงพอใจที่นําไปใชในการวิจัยตอไป 

 4.2 เคร่ืองมือการวิจัย 

            4.2.1 แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาภาษาอังกฤษ ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชเทคนิคเกมส

การศึกษา 

            4.2.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง คําศัพทภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 

            4.2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชเปนแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ประกอบไปดวย 3 

บท บทละ 10 ขอ 

           4.2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเทคนิคการศึกษาในรายวิชา

ภาษาอังกฤษ เพื่อแกไขปญหาทางดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สําหรับนักเรียนชั้นประถมปที่ 3       

 4.3 กลุมเปาหมาย 

            4.3.1 ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานวังไผ การศึกษา 2560 

จํานวน 1 หอง จํานวนนักเรียนทั้งหมด 25 คน            

            4.3.2 กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานวังไผ อําเภอหวยกระเจา 

จังหวัดกาญจนบุรี ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 25 คน โดยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง 

 4.4 สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาเฉล่ีย คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบคาสถิติ (Dependent t-

test) โดยนําผลที่ไดเทียบกับเกณฑการประเมิน ดังน้ี  

  คาเฉล่ียเทากับ 4.50 – 5.00 หมายความวา ระดับมากที่สุด    

  คาเฉล่ียเทากับ 3.50 – 4.49 หมายความวา ระดับมาก    

  คาเฉล่ียเทากับ 2.50 – 3.49 หมายความวา ระดับปานกลาง    

  คาเฉล่ียเทากับ 1.50 – 2.49 หมายความวา ระดับนอย    

  คาเฉล่ียเทากับ 1.00 – 1.49 หมายความวา ระดับนอยที่สุด 
 

5. ผลการวิจัย 
 
 5.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใชเทคนิคเกมการศึกษา ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสําหรับนักเรียนช้ันประถมปที่ 3  

ผูวิจัยไดดําเนินการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใชเทคนิคเกมการศึกษา ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ดังภาพที่ 1(ก) , 2(ก) 
                 
       

    



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1765 

 

 

  

 

 

ภาพที่ 1(ก) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน                           ภาพที่ 1(ข) กิจกรรมเกมในส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน     

  

 5.2 ผลการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใชเทคนิคเกมการศึกษา ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสําหรับนักเรียนช้ันประถมปที่ 3   

 ผูวิจัยดําเนินการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยใชเทคนิคเกมการศึกษา ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสําหรับนักเรียนชั้นประถมปที่ 3 จํานวน 25 คน โดยมีการทดสอบกอนเรียนหลังการเรียนรู และ

สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอระบบ จากน้ันนําผลการเรียนรูมาวิเคราะหดวยคาสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑและ

สรุปผล  แสดงดังตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

การทดสอบ จํานวน คะแนน 푥̅ S.D. df t sig 

ทดสอบกอนเรียน 25 30 9.96 2.51 24 
32.04* 0.0000 

ทดสอบหลังเรียน  25 30 24.76 0.88 24 
 

  จากตารางที่ 1 พบวา ผูเรียนมีคะแนนเฉล่ียกอนเรียนเทากับ 9.96 และคะแนนหลังเรียนเทากับ 24.76 ซ่ึงมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 5.3 ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

  การหาประสิทธิภาพของส่ือที่พัฒนาขึ้น ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพของส่ือที่พัฒนาขึ้น 

การทดสอบ คะแนนเต็ม 풙 รอยละของคะแนนเฉล่ีย 

1. คะแนนระหวางเรียน (E1) 30 24.04 80.13 

2. คะแนนสอบหลังเรียน (E2) 30 24.76 82.53 
 

ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา ผูเรียนมีคะแนนคาเฉล่ียระหวางเรียนเทากับ 24.04 

คิดเปนรอยละ 80.13 และคะแนนหลังเรียนเทากับ 24.76 คิดเปนรอยละ 82.53 ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนดคือ 80/80 
 

 5.4 ผลการศึกษาหาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

ผูวิจัยดําเนินการสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หลังจากจัดกิจกรรมการ

เรียนรูเสร็จส้ิน จากน้ันนําผลการสอบถามมาวิเคราะหดวยคาสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑและสรุปผล  แสดงดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ผลการหาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

รายการ 풙 S.D. ระดับความคิดเหน็ 

1. ความพึงพอใจดานกิจกรรมการเรียนรูของเกมการศึกษา 4.63 0.49 มากที่สุด 

2. ความพึงพอใจดานปริมาณเน้ือหาของแตละบทเรียนมีความเหมาะสม 4.67 0.48 มากที่สุด 

3. ความพึงพอใจดานบทเรียนทําใหนักเรียนสนุกสนานกับการเรียนรู 4.75 0.44 มากที่สุด 

โดยรวม 4.68 0.47 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 3 ผลการหาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา ระดับที่ผูเรียนมีความพึง

พอใจมากที่สุด ความพึงพอใจดานบทเรียนทําใหนักเรียนสนุกสนานกับการเรียนรู มีคาเฉล่ียโดยรวมเทากับ (푥̅= 4.75, S.D.= 0.44) 

รองลงมาคือ ดานปริมาณเน้ือหาของแตละบทเรียนมีความเหมาะสม มีคาเฉล่ียโดยรวมเทากับ (푥̅= 4.67, S.D.= 0.48) และ

ดานกิจกรรมการเรียนรูของเกมการศึกษา มีคาเฉล่ียโดยรวมเทากับ (푥̅= 4.63, S.D.= 0.49) 
 

6.สรุปผลการวิจัย 
 

 6.1  จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายไดวา การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเทคนิคเกมการศึกษา ใน

รายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สําหรับนักเรียนชั้นประถมปที่ 3มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ 

80.13/82.35 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่ตั้งไว 

 6.2  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียน แตกตางกันโดยมีผลการทดสอบสรุปคะแนนเฉล่ียกอน

เรียนมีคาเทากับ 9.96 และมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเทากับ 24.76 คะแนนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 6.3  ความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีความพึงพอใจอยูในระดับ

มากโดยมีสวนเฉล่ียรวมเทากับ 4.68 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉล่ียรวมเทากับ 0.47 
 

7.อภิปรายผลการวิจัย 
 

 7.1  จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายไดวา การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชเทคนิคเกมการศึกษา ใน

รายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สําหรับนักเรียนชั้นประถมปที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ 

80.13/82.53 ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ (สุนันทา กสิวิวัฒน, พิทักษ นิลนพคุณ และชาตรี เกิดธรรม, 2556) ที่ไดศึกษา

เรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดเทียน

ถวาย อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พบวาบทเรียนมีคาประสิทธิภาพเทากับ 81.33/85.80 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่

กําหนดไว 80/80  

 7.2  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียน แตกตางกันโดยมีผลการทดสอบสรุปคะแนนเฉล่ียกอน

เรียนมีคาเทากับ 9.96 และมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเทากับ 24.76 คะแนนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 สอดคลองกับผลงานวิจัยของ (สุภาษิต จันตรี และศิตา, 2554) ที่ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาทักษะการอานและการเขียน

ภาษาอังกฤษโดยใชเกมการศึกษาสําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสวนรัฐวิทยา กรุงเทพมหานคร พบวา คะแนน

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยเกมการศึกษาหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 7.3  ความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีความพึงพอใจอยูในระดับ

มากโดยมีสวนเฉลี่ยรวมเทากับ 4.68 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยรวมเทากับ 0.47 สอดคลองกับผลงานวิจัยของ 

(วริสสร วรัชนีกรพันธ, 2557) ดานความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนการสอน ที่ไดศึกษาเรื่องบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนแบบฝกทักษาที่สงผลตอความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษ พบวา ความพึงพอใจของผูเรียนตอการใชบทเรียน



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
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นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1767 

คอมพิวเตอรชวยสอนแบบฝกทักษะที่สงผลตอความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษ อยูในระดับมากเปนไปตามสมมติฐาน

ที่ตั้งไว มีคาเฉล่ียความพึงพอใจ โดยภาพรวมเทากับ (푥̅= 4.61, S.D. = 0.50) 

 
8.ขอเสนอแนะ 
 

  การพัฒนาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนน้ัน จากการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

ผูเรียนสูงขึ้น จึงควรทําการพัฒนาการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในรายวิชาอ่ืน ๆ ตอไป 
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