
นางสาวพชิญานิน วาสะศิริ  
สาขานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

คณะศึกษาศาสตร ์มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียน วิชาวิทยาศาสตร ์ 
เร่ืองพลังงานความร้อนและลมฟ้าอากาศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1  

โรงเรียนพรตพทิยพยัตทีใ่ช้เกมเป็นสื่อประกอบการสอนกับการสอนแบบปกต ิ 

การศึกษาอสิระ  



วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
มีความส าคัญตอ่สังคมโลก 

ผลการศึกษาวทิยาศาสตร ์
ของไทยและรร.พรตพทิยพยัต 
ยังน่าเป็นหว่ง 

ผู้วจัิยจงึสร้างเกมทีใ่ช้เป็นสือ่
ประกอบการสอน เพือ่เร้าความ
สนใจใหเ้กดิการเรียนรู้ และให้
มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนทีด่ขีึน้  

แสดงว่า การสอนวทิยาศาสตร ์
ยังไม่ประสบความส าเร็จอาจเกดิ
จากหลายสาเหตุ หน่ึงในน้ันคอื 
ขาดสือ่และอุปกรณท์ีนั่กเรียน 
ใหค้วามสนใจ จงึท าใหเ้บือ่หน่าย 
ไม่อยากเรียนรู้ ท าใหม้ีเจตคต ิ
ไม่ด ี

ความเป็นมาและความส าคัญ 



วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. เพือ่สร้างและพัฒนาเกมเป็นสื่อประกอบการสอน รายวชิาวทิยาศาสตร ์  
   ชัน้ม.1 ใหม้ปีระสิทธิภาพตามเกณฑ ์75/75 
 
 2. เพือ่เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนในรายวชิาวทิยาศาสตร ์ 
    ชัน้ม.1 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เกมเป็นสื่อประกอบการสอน 

 3. เพือ่เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนในรายวชิาวทิยาศาสตร ์ 
    ชัน้ม.1 ทีเ่รียนโดยใช้เกมเป็นสื่อประกอบการสอนกับการสอนแบบปกต ิ 



สมมตฐิานของการวิจัย    

1. ประสิทธิภาพของเกม เร่ือง พลังงานความร้อนและลมฟ้าอากาศ  
   ทีผู้่วจิยัสร้างและพัฒนาขึน้มปีระสิทธิภาพตามเกณฑ ์75/75 
 
  2. นักเรียนมผีลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตรด์า้นความรู้ 
    หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้เกมเป็นสื่อประกอบการสอน 
 

 3. นักเรียนทีเ่รียนโดยใช้เกมเป็นสื่อประกอบการสอนมผีลสัมฤทธิ ์
    ทางการเรียนวทิยาศาสตรสู์งกว่านักเรียนทีเ่รียนโดยใช้การสอนแบบปกต ิ 



 

ประชากร  
กลุ่ม

ตัวอย่าง  

นักเรียนชัน้ม.1  
ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2562  

จ านวน 12 หอ้งเรียน รวม 468 คน 

นักเรียนชัน้ม.1  
ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2562  
จ านวน 2 หอ้งเรียน รวม 80 คน 

โดยใชก้ารสุ่มอย่างง่าย  

ขอบเขตการวิจัย 



ตัวแปรต้น การใช้เกมเป็นสื่อประกอบการสอน 
และการสอนแบบปกต ิ 

ตัวแปรตาม       ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร ์

ตัวแปรทีศ่ึกษา 

ดา้นความรู้  

ด้านทกัษะ 

  ดา้นเจตคต ิ

  



สาระที ่2 วทิยาศาสตรก์ายภาพ 
สาระที ่3 วทิยาศาสตรโ์ลกและอวกาศ มาตรฐาน ว 2.1  & ว 3.2 

เนือ้หาทีใ่ช้ในการวิจัย 

    หน่วยที ่5 พลังงานความร้อน  หน่วยที ่6 การเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ  

1) ความร้อนกับการขยายตวั 
    หรือหดตวัของสสาร  
2) ความร้อนกับการเปลี่ยน 
    สถานะของสสาร 
3) การถ่ายโอนความร้อน   

1) บรรยากาศของเรา  
2) ความชืน้ 
3) เมฆ  

 



นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

การน าเสนอเนือ้หาและการถามตอบในรูปแบบเกม มทีัง้เกม
ทีทุ่กคนเล่นร่วมกันและเป็นกลุ่มย่อย เพือ่สื่อความเข้าใจวชิา
วทิยาศาสตรผ่์านเกม นักเรียนมปีฏสัิมพันธกั์บผู้เล่นคนอืน่ 
โดยมกีฎ กตกิา เพือ่น าไปสู่เป้าหมาย และมตีัวช่วย  สามารถ
ทราบผลและรับรางวัลไดท้นัท ี ถอืเป็นตัวเสริมแรงและเร้า
ความสนใจในการเรียน  

เกม 



นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

  การสอนวทิยาศาสตร ์โดยใชเ้กมทีผู้่วจิยัสร้างขึน้ในการเสริมความเข้าใจ   
  เนือ้หาวทิยาศาสตร ์รวมจ านวน 3 เกม 6 แผนการจดัการเรียนรู้ เพือ่   
  ส่งเสริมใหม้คีวามรู้ความเข้าใจในเนือ้หาวทิยาศาสตรม์ากขึน้ เกดิความ 
  สนุกสนานในการเรียน และเกดิความคงทนของความรู้ส่งผลใหม้ทีกัษะ 
  และเจตคตทิีด่ตีอ่วทิยาศาสตรม์ากขึน้ 

การสอนโดยใช้เกมเป็นสื่อประกอบการสอน 



นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

การหาประสิทธิภาพของเกมตามเกณฑ ์75/75 
 75 ตวัแรก คอื ค่าเฉลี่ยของคะแนนทีนั่กเรียนท าแบบทดสอบยอ่ย 
        ถูกตอ้งร้อยละ 75 ของคะแนนทัง้หมด  
 75 ตวัหลัง คอื ค่าเฉลี่ยของคะแนนทีนั่กเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
        ถูกตอ้งร้อยละ 75 ของคะแนนทัง้หมด 

ประสิทธิภาพของเกม 



นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

การสอนเนือ้หาวทิยาศาสตร ์โดยไม่ไดใ้ช้เกมทีส่ร้างขึน้ ซึง่ความแตกตา่ง
จากแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้เกมประกอบการสอน คอื ในขัน้ตอน
การใช้เกม แผนทีใ่ช้การจดัการเรียนรู้แบบปกตจิะเป็นขัน้ตอนทีค่รูถาม
ค าถามแล้วให้นักเรียนทัง้หอ้งร่วมกันตอบค าถาม เพือ่เสริมความเข้าใจใน
การเรียนคาบเรียนน้ัน  รวม 6 แผนการจดัการเรียนรู้ 

การสอนแบบปกต ิ



นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

     ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ทัง้ 3 ด้านของนักเรียนชัน้ม.1 ทีเ่ป็น 
    กลุ่มตวัอยา่ง ทัง้ 2 หอ้งเรียน รวม 80 คน ทีค่ละผลสัมฤทธิท์างการเรียน  
    ซึง่เรียนในรายวชิาวทิยาศาสตร ์2 ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2562 

ผลสัมฤทธิท์างการเรียนรายวชิาวทิยาศาสตร ์

ดา้นความรู้  

ดา้นทกัษะ 

  ดา้นเจตคต ิ

  



นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

    ไดจ้ากการทดสอบวัดความรู้ทางการเรียน เร่ือง พลังงานความร้อนและ 
 ลมฟ้าอากาศ โดยใช้แบบทดสอบหลังเรียน รวมทัง้ 6 แผนการจดัการเรียนรู้     
                 ซึง่เป็นข้อสอบปรนัย 4 ตวัเลือก จ านวน 40 ข้อ  

   ผลสัมฤทธิท์างการเรียนด้านความรู้  1 



นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

 
ไดจ้ากผลการวัดทกัษะจากการจัดท าผลงานสรุปความรู้ในแตล่ะแผนการ 
จัดการเรียนรู้ ไดแ้ก่ การสร้างแบบจ าลอง การจดัท าแผนภาพความคดิและ
การจดัท าผลงานสรุปความคดิรวบยอด โดยใช้แบบประเมนิแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 4 ระดบั 

   ผลสัมฤทธิท์างการเรียนด้านทกัษะ  2 



นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

 
ผลการวัดเจตคตทิีม่ตีอ่วชิาวทิยาศาสตรแ์ละคุณลักษณะอันพงึประสงค ์
ตามตวัชีวั้ดของหลักสูตรแกนกลางฯ โดยใช้แบบวัดเจตคตแิบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 20 ข้อ 

   ผลสัมฤทธิท์างการเรียนด้านเจตคต ิ 3 



การใช้เกมเป็นสื่อประกอบ 
การสอน วชิาวทิยาศาสตร ์ 
เร่ืองพลังงานความร้อน 

และลมฟ้าอากาศ 

ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร ์ 
3 ดา้น คอื      
        1. ดา้นความรู้  
        2. ดา้นทกัษะ  
        3. ดา้นเจตคตติอ่วชิาวทิยาศาสตร ์

กรอบแนวคิดการวจิยั 



3.  เป็นข้อมูลใหค้รูและผู้เกีย่วข้องน าไปใช้สอนวทิยาศาสตรไ์ด ้ 
     และเป็นแนวทางน าไปพัฒนาเกมประกอบการสอนเนือ้หาอืน่  
     ใหส้อดคล้องกับความตอ้งการของผู้เรียน 

           พัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนทัง้ดา้นความรู้ ดา้นทกัษะ  
     และดา้นเจตคตทิีม่ตีอ่วชิาวทิยาศาสตรไ์ด ้ 

              สร้างเกมประกอบการสอน เร่ือง พลังงานความร้อน 
              และลมฟ้าอากาศ ทีม่ปีระสิทธิภาพตามเกณฑ ์75/75 ได ้

     เป็นข้อมูลน าไปสอนวทิยาศาสตรไ์ด ้และเป็นแนวทาง 
     พัฒนาเกมเนือ้หาอืน่ ใหส้อดคล้องกับความต้องการได ้ 

1 

2 

3 

ประโยชนท์ีค่าดว่าจะได้รับ 



เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในงานวิจัย 

1. เกมทีใ่ช้เป็นสื่อประกอบการสอน 
2. แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง พลังงานความร้อนและลมฟ้าอากาศ  
3. แบบทดสอบวัดความรู้ทางการเรียน  
4. แบบประเมนิทกัษะ  
5. แบบวัดเจตคตทิีม่ตีอ่วชิาวทิยาศาสตร ์ 



เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในงานวิจัย 
 
จ านวน 3 เกม ดงันี ้ 
1) เกม More is more        เร่ือง ความร้อนกับการขยายตวัหรือหดตัวของสสาร  
            เร่ือง บรรยากาศของเรา  
2) เกม The Killer   เร่ือง ความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร 
    เร่ือง ความชืน้ 
3) เกม The Winner X  เร่ือง การถ่ายโอนความร้อน  
    เร่ือง เมฆ  
 
  

1. เกมทีใ่ช้เป็นสื่อประกอบการสอน 



1. แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน 
2. แจกแผ่นตารางคะแนน กลุ่มละ 1 แผ่น  



3. ครูถามทลีะ 1 ค าถาม ใหผู้้เล่นเขยีนค าตอบลงในกระดาษ ข้อละ 20 วนิาท ี 
4. กลุ่มทีต่อบถูกจะไดสุ่้มจบัคะแนน 1 – 100 ไปตดิลงในช่องตาราง 
5. เมือ่ครบ 10 ข้อ ใหร้วมคะแนน กลุ่มใดคะแนนรวมมากทีสุ่ดคอืผู้ชนะ 



The Killer  
Game 

เกม The Killer  

1. แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน 
2. แจกกล่องอุปกรณ ์ กลุ่มละ 1 กล่อง ประกอบดว้ย  



The Killer  
Game 

เกม The Killer  

3. ผู้เล่นจบัการด์เพือ่รับบทบาทและม ี1 คนเป็นผู้ควบคุมเกม  
4. ผู้เล่นจะไดรั้บการด์หัวใจเลือดจ านวนตา่งกันตามทีสุ่่มได ้ 
5. ผู้เล่นตอบค าถามคนละ 1 ค าถาม ค าถามละ 20 วนิาท ีหากตอบถูกจะได ้
   ทอยลูกเตา๋ ทีแ่ตล่ะด้านก าหนดเงือ่นไขใหไ้ดรั้บหรือสูญเสียหวัใจเลือด 
   แตกตา่งกัน 
6. เมือ่ตอบค าถามครบคนละ 3 ข้อ จะใหนั้บจ านวนหวัใจเลือดทีม่ ี
   เพือ่ก าหนดผู้ชนะในเกมนี ้

 



The Winner “X”  
Game 

1. แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน 
2. แจกแผ่นตาราง 4 x 4 และภาพเนือ้หาทีเ่กีย่วกับบทเรียน 16 ภาพ  



The Winner “X”  
Game 

3. ผู้เล่นสุ่มตดิภาพในตาราง แล้วตดิตารางหน้าชัน้เรียน  
4. ครูถามค าถาม ใหผู้้เล่นเขยีนค าตอบลงบนแผ่นกระดาษแล้วยกขึน้  
5. กลุ่มทีต่อบถูกจะไดน้ า The Winner ไปตดิลงบนภาพทีส่อดคล้องกับค าตอบ 
6. กลุ่มใดตดิ The Winner ใหเ้ป็นรูปตวั X ไดม้ากทีสุ่ดจะเป็นกลุ่มทีช่นะ  



เกมทีใ่ช้เป็นสื่อประกอบการสอน 
1) เกม More is more  
2) เกม The Killer  
3) เกม The Winner X 
จ านวน 3 เกม  

 
ตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชีย่วชาญ  
3 ทา่น ซึง่ตอ้งมคีวามเหมาะสม  

3.51 ขึน้ไป (ระดบัมาก) 
 

ทดสอบประสิทธิภาพ 
• ทดลองกับรายบุคคล : 3  คน 
• ทดลองกับกลุ่มยอ่ย :   9  คน 
• ทดลองกับภาคสนาน : 35 คน 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในงานวิจัย 

1 



แผนการจัดการเรียนรู้ 
1) แบบใช้เกมประกอบการสอน 
2) แบบใช้การสอนปกต ิ
จ านวน 6 แผนการจัดการเรียนรู้  

ประเมนิดว้ยผู้เชีย่วชาญทัง้ 3 ทา่น 

เพือ่พจิารณาความเหมาะสมของ 
แผนการจดัการเรียนรู้  

แผนการจดัการเรียนรู้มีความ
เหมาะสม 3.51 ขึน้ไป (ระดบัมาก) 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในงานวิจัย 

2 



แบบทดสอบวัดความรู้ทางการเรียน 
เร่ือง พลังงานความร้อนและลมฟ้า

อากาศ เป็นข้อสอบปรนัย 4 
ตวัเลือก จ านวน 40 ข้อ  

ผู้เชีย่วชาญ 3 ทา่นตรวจสอบ 
ความสอดคล้องของค าถามกับ

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

น าไป Try-out  
และหาค่าความยากงา่ย (p)  

ค่าอ านาจจ าแนก (r) 

หาค่าความเชือ่ม่ันของแบบทดสอบ
ทัง้ฉบับโดยใช้สูตร KR-20  

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในงานวิจัย 

3 



4. การประเมนิ 
ทกัษะ 

 

ใช้แบบประเมนิผลงานการสรุปความรู้ทีม่ลัีกษณะ
มาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดบั ประเมนิ 6 ประเดน็   

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในงานวิจัย 



5. การวัดเจตคต ิ ใช้แบบประเมนิทีม่ลัีกษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั ม ี20 รายการประเมนิ 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในงานวิจัย 



การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. การสร้างเกม 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2562  
ตัง้แตวั่นที ่1 – 30 พ.ย. 62 

1. การใชเ้กม ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2562  
เป็นเวลา 3 สัปดาห ์ตัง้แตวั่นที ่6 – 24 ม.ค. 62 



การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 
งานวจิยัเชงิทดลอง ใช้แบบแผนการวจิยั 

Randomized Control Group Pretest-Posttest Design 
 

กลุ่ม ทดสอบก่อน ใหส้ิ่งทดลอง ทดสอบหลัง 

(R) E T1 X T2 

(R) C T1 - T2 



การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ล าดบั ขัน้ตอน 

1 ทดสอบวัดความรู้ทางการเรียนของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองก่อนเรียน 

2 ผู้วจิยัด าเนินการทดลอง โดยแบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 2 กลุ่ม  
คอื 1) กลุ่มทดลอง 2) กลุ่มควบคุม 

3 กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมจดัท าผลงานสรุปความรู้ ในขัน้สรุปทุกแผน 

4 กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมท าแบบทดสอบวัดความรู้ทางการเรียน 
หลังเรียน และท าแบบวัดเจตคตทิีม่ตีอ่วชิาวทิยาศาสตร ์ 



  
สถติทิีใ่ช้ในการวิจัย  

  
 1. การวเิคราะหผ์ลการเรียนรู้   

 
• การเปรียบเทยีบผลการเรียนรู้ก่อนเรียนกับหลังเรียนของกลุ่มทดลอง  
• การเปรียบเทยีบผลการเรียนรู้หลังเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  
 

ทดสอบค่า t (t-test) 



  
สถติทิีใ่ช้ในการวิจัย  

  
  2. การวิเคราะหท์กัษะ 
  3. การวเิคราะหเ์จตคตทิีม่ตีอ่วชิาวทิยาศาสตร ์
   

หาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (M) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทยีบ
ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมแล้วแปลผลตามเกณฑท์ีก่ าหนด  



ผลการวจิยั 



1. การหาประสิทธิภาพของเกมทีใ่ช้เป็นสื่อประกอบการสอน  
เร่ือง พลังงานความร้อนและลมฟ้าอากาศ ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที ่1 

 
เกมทีใ่ช้เป็นสื่อประกอบการสอนทีส่ร้างและพัฒนาขึน้มปีระสิทธิภาพ 
78.10/79.43 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์75/75 ทีก่ าหนดไว้ 
 

การทดลอง จ านวนนักเรียน  E1 E2 

 รายบุคคล 3 77.78 78.33 
กลุ่มย่อย 9 78.89 79.72 
ภาคสนาม 35 79.81 80.36 



เมือ่เปรียบเทยีบคะแนนของกลุ่มทดลอง พบว่า หลังเรียนมคีะแนนมากกว่าก่อนเรียน 
เท่ากับ 11.45 จากการทดสอบค่า t พบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งม ี
นัยส าคัญทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 

กลุ่มทดลอง จ านวน M S.D. ค่า t Sig. 

 ก่อนเรียน 40 20.65 2.90 
-24.387 .000 

หลังเรียน 40 32.10 2.37 

2. การเปรียบเทยีบผลคะแนนวัดความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลอง 



กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน M S.D. ค่า t Sig. 

 กลุ่มทดลอง 40 32.10 2.37 
5.912 .070 

กลุ่มควบคุม 40 28.70 2.76 

เมือ่เปรียบเทยีบคะแนนหลังเรียน พบว่า กลุ่มทดลองมคีะแนนมากกว่ากลุ่มควบคุม 
เทา่กับ 3.40 จากการทดสอบค่า t พบว่า คะแนนของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม 
อยา่งมนัียส าคัญทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 

3. การเปรียบเทยีบคะแนนวัดความรู้หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 



ผลการประเมนิทกัษะของกลุ่มทดลองอยูใ่นระดบัดมีากมค่ีาเฉลี่ย
เท่ากับ 3.27 สูงกว่ากลุ่มควบคุมทีม่ทีกัษะอยูใ่นระดบัด ีมค่ีาเฉลี่ย
เทา่กับ 3.12 

นักเรียน M S.D. แปลผล 

 กลุ่มทดลอง 3.27 0.59 ดมีาก 

กลุ่มควบคุม 3.12 0.56 ด ี

4. ผลการประเมนิทกัษะจากการจดัท าผลงานสรุปความรู้ของนักเรียน 
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 



ภาพรวมของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมเีจตคตอิยูใ่นระดบัมาก โดย
กลุ่มทดลองมค่ีาเฉลี่ย 4.23 สูงกว่ากลุ่มควบคุมทีม่ค่ีาเฉลี่ยเทา่กับ 4.02 

นักเรียน M S.D. แปลผล 

 กลุ่มทดลอง 4.23 0.60 มาก 

กลุ่มควบคุม 4.02 0.72 มาก 

5. ผลการวัดเจตคตทิีม่ตีอ่วชิาวทิยาศาสตรข์องนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 



สรุปและอภปิรายผลการวิจัย 

1.  เกมทีใ่ช้เป็นสื่อประกอบการสอนทีส่ร้างและพัฒนาขึน้มปีระสิทธิภาพเฉลี่ย    
     79.81/80.36 ซึง่สูงกว่าเกณฑ ์75/75 ทีก่ าหนด 

วารุณี ไชยรงศรี (2557 : บทคัดย่อ)  
       ไดศ้ึกษาการพฒันาเกมวทิยาศาสตร ์เร่ืองระบบตอ่มไร้ทอ่ ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่5  
ใหม้ีประสทิธิภาพตามเกณฑ ์75/75 ผลการวจิัยพบว่า เกมวทิยาศาสตร ์เร่ืองระบบตอ่มไร้ทอ่ 
ตามการจัดการเรียนรู้สบืเสาะแบบ 5E มีประสทิธิภาพเทา่กับ 79.90/75.33 ตามเกณฑท์ีต่ัง้ไว้ 



2. นักเรียนมผีลสัมฤทธิท์างการเรียนดา้นความรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
     โดยใช้เกมเป็นสื่อประกอบการสอน อยา่งมนัียส าคัญทางสถติทิีร่ะดบั .05 

รุ่งอรุณ กันเหตุ และคณะ (2553 : บทคัดย่อ)  
          ไดศ้ึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตรข์องนักเรียนช้ัน ม.3 ทีไ่ดรั้บการจัด
กจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมทางวทิยาศาสตร ์ผลการวจัิยพบว่า ผลสัมฤทธิท์างการเรียน
ของนักเรียนทีเ่รียนโดยใช้เกมวทิยาศาสตร ์เร่ืองความสัมพนัธข์องสิง่มีชวีติ หลังเรียน 
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถติทิีร่ะดบั .01 

สรุปและอภปิรายผลการวิจัย 



3. นักเรียนทีเ่รียนโดยใช้เกมเป็นสื่อประกอบการสอนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
     สูงกว่านักเรียนทีใ่ช้การสอนแบบปกตอิยา่งมนัียส าคัญทางสถติทิีร่ะดบั .05 

ดา้น K P A  

  ประสงค ์อุทยั และคณะ (2558 : บทคัดย่อ)  
         ไดเ้ปรียบเทยีบผลสัมฤทธิใ์นทางการเรียนในเร่ืององคป์ระกอบของคอมพวิเตอร ์  
  เบือ้งตน้ ผลการวจัิยพบว่า ผลสัมฤทธิท์างการเรียนการสอนโดยใช้เกมใหผ้ลสัมฤทธิ ์
  ทางการเรียนการสอนสูงกว่าการเรียนแบบปกตอิย่างมีนัยส าคัญทางสถติทิีร่ะดบั .05 

ดา้นความรู้ 

สรุปและอภปิรายผลการวิจัย 



3. นักเรียนทีเ่รียนโดยใช้เกมเป็นสื่อประกอบการสอนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
     สูงกว่านักเรียนทีใ่ช้การสอนแบบปกตอิยา่งมนัียส าคัญทางสถติทิีร่ะดบั .05 

ดา้น K P A  

  สริิวรรณ ใจกระเสน (2552 : 46)  
             ไดศ้ึกษาการสอนวชิาวทิยาศาสตร ์โดยใช้เกมวทิยาศาสตร ์เพือ่ศึกษาพฒันา 
ดา้นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรข์องนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่5 โดยใช้เกม
วทิยาศาสตร ์ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนทีเ่รียนโดยใช้เกมวทิยาศาสตรม์ีทกัษะกระบวน 
การทางวทิยาศาสตรห์ลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถติทิีร่ะดบั .01 

ดา้นทกัษะ 

สรุปและอภปิรายผลการวิจัย 



3. นักเรียนทีเ่รียนโดยใช้เกมเป็นสื่อประกอบการสอนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
     สูงกว่านักเรียนทีใ่ช้การสอนแบบปกตอิยา่งมนัียส าคัญทางสถติทิีร่ะดบั .05 

ดา้น K P A  

  รุ่งอรุณ กันเหตุ และคณะ (2553 : บทคัดย่อ)  
        ไดศ้ึกษาเจตคตติอ่การเรียนวทิยาศาสตรข์องนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 ทีไ่ดรั้บ    
   การจัดกจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมทางวทิยาศาสตร ์ผลการวจัิยพบว่า เจตคตขิอง 
   นักเรียนหลังการใช้เกมวทิยาศาสตร ์เร่ือง ความสัมพนัธข์องสิง่มีชวีติ วชิาวทิยาศาสตร ์
   ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 มีเจตคตอิยู่ในระดบัมากทีสุ่ด 

ดา้นเจตคต ิ

สรุปและอภปิรายผลการวิจัย 



ข้อเสนอแนะ 

1.  ครูตอ้งชีแ้จงท าความเข้าใจวธิีการเล่นกตกิา กรอบเวลาทีใ่ช้ใหช้ัดเจน 
     2.  ครูควรดแูลเอาใจใส ่สร้างความเป็นกัลยาณมิตร ท าใหนั้กเรียนกล้าแสดง 
         ความคดิเหน็ แลกเปลีย่นเรียนรู้ 
     3.  ครูควรกระตุน้ดว้ยการตัง้ค าถามทีห่ลากหลาย และเสริมแรงจูงใจดว้ยค าชม 

ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1.  อาจมีการพฒันาเกมเพือ่การเรียนรู้ในบทเรียนอืน่ ๆ เพิม่เตมิ  
2.  อาจออกแบบหรือพฒันาเกมเพือ่การเรียนรู้เชงิลกึทีส่่งเสริมเกีย่วกับ 
     ทกัษะกระบวนการทีจ่ าเป็นตอ่เนือ้หาแตล่ะบทเรียน  

ข้อเสนอแนะเพือ่การศึกษาตอ่ไป 


