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บทคัดยอ  
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคดังน้ี 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเกมรายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง

คําศัพทในชีวิตประจําวัน 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ 3) เพื่อศึกษาหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมตัวอยางไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานหนองปากโลง จํานวน 25 คน 

คัดเลือกโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือในการวิจัยครั้งน้ีไดแก 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเกม 2) แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน 

ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยผูเชี่ยวชาญอยูในระดับมากที่สุด          

2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และ 3) ผลการศึกษา

ความพึงพอใจของนักเรียนอยูในระดับดี มีคาเฉล่ียเทากับ 4.46 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉล่ียเทากับ 0.57 
 

คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ทักษะการจํา  การเรียนรูแบบเกม 
 

Abstract 
 

The purpose of this research are 1) to develop the computer assisted instruction with the game 

in English subject about the vocabulary in everyday life, 2) to compare the achievement of students and 

3) to investigate the satisfaction of students on computer assisted instruction as for more or less. The group 

of people in the experiment is the students in Prathom 2, Bannongpaklong School. The amount is 25 people 

by purposive sampling. The research instrument are 1) the computer assisted instruction 2) pre-test and 

post-test 3) satisfaction questionnaire 

The research found that: 1) the quality assessment of the computer-assisted instruction by the 

experts at a high level. 2) The achievement of the students after studying the significant level is .05 and 

3) The result of evaluation of students' satisfaction at a good level. An average equivalent to 4.46 and 

the average standard deviation are 0.57. 
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1. บทนํา  
 

ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลที่ถูกนํามาใชส่ือสารกับคนทั่วโลก  และเปนภาษาที่คนตางชาติตางภาษานิยมใชส่ือสาร

ระหวางประเทศกันเปนอยางมากมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันน้ีซ่ึงเปนยุคของขอมูลขาวสาร    ) Information Technology : IT) 

ภาษาอังกฤษยิ่งเพิ่มความจําเปนมากขึ้น  เห็นไดจากตามสถานที่สําคัญตาง ๆ จะมีภาษาอังกฤษรวมอยูดวยเสมอ  ในหนังสือ

เรียน หนังสือพิมพบางฉบับที่เขียนเปนภาษาอังกฤษ รวมไปถึงการถายทอดวิทยาการตาง ๆ และส่ืออิเล็กทรอนิกสอีกมากมายที่

อยูในรูปของภาษาอังกฤษซ่ึงแพรหลายในปจจุบัน (สายใจ ฉิมมณี, 2556) 

 ทักษะการอานเปนทักษะที่ มีความสําคัญตอผูเรียนภาษาอังกฤษครูผูสอนจึงจําเปนตองพัฒนาทักษะการอาน

ภาษาอังกฤษใหกับผูเรียนตั้งแตระดับประถม ดังที่ บัณฑิต ฉัตรวิโรจน (2549, 1) ไดกลาววา ยุคขาวสารขอมูล คนที่สามารถ

อานภาษาอังกฤษไดดีกวายอมสืบคนและพัฒนาทุกดานไดมากกวา น้ันหมายความวา การศึกษาหาความรูเพื่อประกอบอาชีพใน

อนาคตยอมมีแนวโนมที่ดีกวา โดยเฉพาะอยางยิ่งการเริ่มตนพัฒนาทักษะการอานภาษาตั้งแตวัยเยาว จึงถือไดวาวิชา

ภาษาอังกฤษเปนวิชาที่ตองพัฒนาทักษะการอานควบคูไปกับการดําเนินชีวิตประจาวัน จึงจะทําใหการเรียนรู และการดําเนิน

ชีวิตประสบผลสําเร็จสูงสุด ซ่ึงสอดคลองกับ วิสาข จัติวัตร (2543, คํานํา) ไดกลาววา การอานภาษาอังกฤษเปนทักษะที่มี

ความสําคัญมากในยุคของขอมูลขาวสาร ผูที่มีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษยอมมีโอกาสในการรับรูขอมูลขาวสารจาก

ส่ือตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วและถูกตอง ครูสอนภาษาอังกฤษจาเปนอยางยิ่งที่จะเรียนรูกลวิธีการสอนที่สามารถชวยพัฒนาให

ผูเรียนมีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ 

 จากปญหาที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องคําศัพทใน

ชีวิตประจําวัน ซ่ึงเปนความรูเบื้องตนที่เหมาะสมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ซ่ึงไดจัดทํามาในรูปแบบ CAI (Computer 

Assisted Instruction) ซ่ึงประกอบกับการทํากิจกรรมภายในหองเรียน ทั้งน้ีเพื่อใชส่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด พรอมทั้งสงเสริม

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหเกิดความนาสนใจและพัฒนาทักษะดานการ ฟง พูด อาน และเขียน ภาษาอังกฤษไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงคในการวิจัย 

 

 2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเกมรายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องคําศัพทในชีวิตประจําวัน สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเกมที่

พัฒนาขึ้น  

 2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเกม 

 

3. สมมติฐานการวิจัย 

 

3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเกม รายวิชาภาษาอังกฤษ  เรื่องคําศัพทในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที ่2 ที่ผานการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ มีคุณภาพอยูในระดับมาก 

3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนหลังจากเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นสูงกวากอนเรียน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3.3 ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นอยูในระดับมาก 
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4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 4.1  เอกสารที่เกี่ยวของ 

 วุฒิชัย ประสารสอย (2547) ไดใหความหมายของบทเรียนชวยสอนไววา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หรือ 

บทเรียนซีเอไอ ซ่ึงมาจากคําในภาษาอังกฤษ คําวา Computer-Assisted Instruction, Computer-Aid Instruction; CAI 

เปนการพัฒนาโปรแกรมเพื่อการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรเปนส่ือชวยถายโยงเน้ือหาความรูไปสูผูเรียน 

กฤษมันต วัฒนาณรงค (2536) กลาวไววา คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึงบทเรียนที่ไดกระทําไวอยางเปน

ระบบเพื่อใชกับคอมพิวเตอรโดยการนําเสนอเน้ือหาที่ตองการใหผู เรียนไดมีปฏิสัมพันธกับคอมพิวเตอรโดยตรงตาม

ความสามารถของผูเรียน  

กิดานันท มลิทอง (2554) กลาวไววา คอมพิวเตอรชวยสอน เปนส่ือการสอนที่เปนเทคโนโลยีระดับสูง เม่ือมีการ

นําคอมพิวเตอรชวยสอนมาใชจะทําใหการเรียนการสอนมีปฏิสัมพันธกันไดในระหวางผูเรียนกับเครื่องคอมพิวเตอรเชนเดียวกับ

การเรียนการสอนระหวางครูกับผูเรียนที่อยูในหองเรียนปกตินอกจากน้ีคอมพิวเตอรยังมีความสามารถในการตอบสนองตอ

ขอมูลที่ผูเรียนปอนเขาไปไดทันทีโดยผูเรียนสามารถไดเรียนรูจากโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนในรูปแบบตาง ๆ เชน 

ภาพกราฟก ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหวประกอบเสียงซ่ึงเปนการชวยเสริมแรงในการเรียนรูใหแกผูเรียน 

ยืน ภูวรวรรณ (2555) กลาวไววา คอมพิวเตอรชวยสอน เปนโปรแกรมที่ไดนําเน้ือหาและจัดลําดับการสอนมา

บันทึกไวอยางเปนระบบ โดยนําเสนอในรูปแบบที่เหมาะสมกับผูเรียน  

ทักษิณา สวนานนท (2530) กลาวถึงความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอนไววา เปนการนําคอมพิวเตอรมาใช

ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน การทบทวน การทําแบบฝกหัด หรือการวัดผล โดยใหนักเรียนไดน่ั งเรียนอยูหนา

คอมพิวเตอรแตละเครื่อง แลวเรียกโปรแกรมที่จัดเตรียมไวเฉพาะสําหรับการสอนเน้ือหาน้ันมาแสดงผลบนจอ โดยจะแสดง

เรื่องราวเปนคําอธิบาย เปนบทเรียน หรือเปนรูปภาพใหผูเรียนไดอานหรือดู ซ่ึงผูเรียนแตละคนอาจมีความรูความเขาใจไม

เหมือนกัน และจัดทําแบบทดสอบดวยการตอบคําถามซ่ึงมีอยูในบทเรียน และคอมพิวเตอรก็จะประมวลผลและแจงผลให

ผูเรียนไดรับทราบ 
 

4.2  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

วรรณพร  ศิลาขาว (2538) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิและความคงทนในการเรียนรูคําศัพทวิชาภาษาอังกฤษ

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่6 จากการสอนโดยใชแบบฝกหัดที่มีเกมและไมมีเกมประกอบ  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 60 คน โดยแบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 30 คน ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่เรียน

จากการสอนโดยใชแบบฝกหัดที่ไมมีเกมประกอบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนที่เรียนจากการสอนโดยใช

แบบฝกหัดที่มีเกมประกอบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 

อนุภาค ดลโสภณ (2552) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในดานการฟง การพูด การอาน 

การเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ระหวางการสอนโดยใชเกมและการสอนตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวา นักเรียน

ที่ไดรับการสอนภาษาอังกฤษโดยใชเกมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับที่ .01 ในกลุมที่สอนโดยเกมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูสูงกวาการสอนตามคูมือครู 
 

5.  วิธีการดําเนินการการวิจัย 
 

5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก 

 5.1.1 ประชากร ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 25 คน โรงเรียนบานหนองปากโลง ปการศึกษา 

2560 
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 5.1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จํานวน 25 คน โรงเรียนบานหนองปากโลง ป

การศึกษา 2560 คัดเลือกโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
 

  5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเกม รายวิชาภาษาอังกฤษ  เรื่อง  คําศัพทในชีวิตประจําวัน สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปที ่ 2 โรงเรียนบานหนองปากโลง จังหวัดนครปฐม 

 5.2.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  รายวิชาภาษาอังกฤษ  เรื่องคําศัพทในชีวิตประจําวัน  สําหรับ

นักเรียนประถมศึกษาปที ่2 

 5.2.3 แบบประเมินความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค  ) IOC) 

 5.2.4 แบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานเน้ือหาและเทคนิค 

 5.2.5 แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน  หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  รายวิชา

ภาษาอังกฤษ เรื่องคําศัพทในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่2 
 

5.3 วิธีดําเนินการวิจัย 

การดําเนินการวิจัยมีขั้นตอน ดังน้ี 

 5.3.1 ติดตั้งระบบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และทําการทดสอบระบบจนเรียบรอย 

 5.3.2 ใหแบบทดสอบกอนเรียนแกนักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 25 คน 

 5.3.3 มอบหมายและอธิบายขั้นตอนการใชงานและเงื่อนไขตาง ๆ ในการใชบทเรียนแกนักเรียนกลุมตัวอยาง

จํานวน 25 คน เขาเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในรายวิชาภาษาอังกฤษที่ไดสรางขึ้นกิจกรรมดังภาพที่ 1 
 

 

ภ

า

พ

ที่

ที่

 ภาพที่ 1 ทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับกลุมตัวอยาง 
 

 5.3.4 ใหแบบทดสอบหลังเรียนแกนักเรียนกลุมเปาหมายจํานวน  25 คนผานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใน

รายวิชาภาษาอังกฤษ ที่ไดสรางขึ้น 

 5.3.5 รวบรวมขอมูลคะแนนของการทําแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนรวมประเมินผลของ

กลุมตัวอยางเพื่อนําไปวิเคราะหขอมูล 

 5.3.6 วิเคราะหขอมูลและสรุปผลเพื่อนําเสนองานวิจัยตอไป 
 

6.  ผลการวิจัย 

 

6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องคําศัพทในชีวิตประจําวัน  สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที ่2 มีรายละเอียดดังภาพที่ 2 
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         (ก) หนาเขาสูบทเรียน                                    (ข) หนาลงชื่อเขาบทเรียน 

 

        (ค) หนาตัวอยางบทเรียน   (ง) เกมประกอบการเรียน 
 

ภาพที่ 2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

จากภาพที่  2 พบวา ทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ประกอบดวย (ก) หนาเขาสูบทเรียน เรื่อง คําศัพทใน

ชีวิตประจําวัน ถาตองการเขาสูบทเรียนใหนักเรียนคลิกปุมเขาสูบทเรียน (ข) หนาลงชื่อเขาบทเรียน เม่ือนักเรียนเขาสูบทเรียน

แลวใหนักเรียนกรอกชื่อผูใชงานแลวกดตกลง (ค) เน้ือหาบทเรียน (ง) เกมประกอบการเรียน 
 

6.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ปรากฏดังตารางที่ 1 
 

  ตารางที ่1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

ดานเน้ือหา 4.66 0.28 มากที่สุด 

ดานเทคนิค 4.55 1.79 มากที่สุด 

คาเฉล่ียรวม 4.60 1.03 มากที่สุด 

 

จากตารางที ่1 พบวา ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  3 ทาน  มี

คุณภาพดานเน้ือหาอยูในระดับมากที่สุด  มีคาเฉล่ียเทากับ  4.66 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  0.28 ดานเทคนิคอยูในระดับ

มากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.55 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.79 และผลประเมินในภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด  คาเฉล่ีย

เทากับ 4.60 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.03 
 

6.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่

เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ปรากฏดังตารางที่ 2 

 

 

 

 

 



                                             งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย  | 29 - 30 มีนาคม 2561 

นอมนําศาสตรพระราชา สูการวิจัยและพัฒนาทองถ่ิน อยางย่ังยืน | 1895 

    ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

สภาพการเรียน N X  S.D. t-test 

กอนเรียน 25 13.96 1.99 18.762* 

 หลังเรียน 25 22.76 1.76 

 *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

จากตารางที่  2  พบวา  การสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเกม  รายวิชาภาษาอังกฤษ  เรื่องคําศัพทใน

ชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่2 จํานวนนักเรียน 25 คน  พบวา  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนอยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉล่ียกอนเรียนเทากับ 13.96 และคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเทากับ 22.76 

ตามลําดับ 
 

6.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 
 

  ตารางที ่3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
X  S.D. 

1. ดานเน้ือหา 4.38 0.53 มาก 

2. ดานเทคนิค 4.56 0.46 มากที่สุด 

3. ดานการประยุกตใชงาน 4.46 0.52 มาก 

คาเฉล่ียรวม 4.46 0.57 มาก 
 

จากตารางที่ 3 พบวา ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่

ผูวิจัยพัฒนาขึ้น พบวา ดานเน้ือหาอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.38 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.53 ดาน

เทคนิคมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ 4.56 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.46 ดานการ

ประยุกตใชงานมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.46 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.52 และผลการ

ประเมินในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.46 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.57 
 

7. สรุปผลและขอเสนอแนะ 

 

7.1  สรุปผล 

7.1.1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง คําศัพทในชีวิตประจําวัน ที่พัฒนาขึ้นผาน

การประเมินจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน มีคาอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.60 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 

1.03 

7.1.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

เรื่อง คําศัพทในชีวิตประจําวัน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

7.1.3 นักเรียนมีความพึงพอใจหลังจากที่ไดเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดย มีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.46 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.57 
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7.2   ขอเสนอแนะ 

จากการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องคําศัพทในชีวิตประจําวัน สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานหนองปากโลง ดวยเทคนิคการเรียนรูรูปแบบเกม ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี 

7.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง คําศัพทในชีวิตประจําวัน สามารถนําไปปรับเปล่ียนเน้ือหาในวิชา

อ่ืน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 

7.2.2 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนควรเพิ่มกิจกรรมการเรียนรู 

7.2.3 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระหวางกลุมที่ใชการเรียนการสอนปกติ 

และกลุมที่เรียนรูผานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
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