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ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร โดยการใชเกมประกอบการสอน  
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร  
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชเกมประกอบการ
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   1. ศึกษาความพึงพอใจโดยรวมตอการจัดการเร ียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้น
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ผลการศึกษาท่ีพบวา คาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมตอการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ

นักเรียน เทากับ 4.26 แปลผลไดวา นักเรียนมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับ มาก เม่ือพิจารณารายขอ 3 

อันดับแรก พบวา มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด ดังนี้ นักเรียนมีระดับความพึงพอใจตอการมี

สวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากท่ีสุด เทากับ 4.67 นักเรียนไดฝกทักษะการแสดงออก เทากับ 4.62 

และนักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ เทากับ 4.51 และเม่ือพิจารณาความคิดเห็นเพ่ิมเติมของ

นักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียน พบวา นักเรียนมีความสุข สนุกสนาน คิดเปน

รอยละ 54.05 นักเรียนคิดวาเปนกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีดี รอยละ 40.54 สรางแรงกระตุนในการเรียน 

รอยละ 29.73 มีความม่ันใจในการเรียนมากข้ึน รอยละ 16.22 และไดฝกทักษะการฟง การพูดสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ รอยละ 12.82 
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บทที่ 1 

บทนำ 

ความเปนมาและความสำคัญ 

 กระทรวงศึกษาธิการไดกำหนดแนวทางปรับปรงุภาษาอังกฤษโดยมุงใหผูเรียนเกิดความเขาใจ
ในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ คือ สามารถนำไปใชในการเขาสูสังคม และเขาใจวัฒนธรรมของภาษา 
(Social Cultural Functions) แลวสื ่อความหมายไดถูกตองตามหลักภาษา (Cognitive Linguistic 
Functions) ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจึงประกอบดวย 4 ทักษะคือ การฟง การพูด 
การอาน และการเขียน ใหเหมาะสมกับสภาพของผูเรียนและสังคมไทย ดวยความสำคัญดังกลาว
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 จึงกำหนดใหผู เร ียนรู ภาษาอังกฤษตั ้งแตระดับ
ประถมศึกษาเพื่อชวยใหประชากรไทยไดมีความรู ความสามารถทางดานภาษาอังกฤษ นำไปใชใน
ชีวิตประจำวัน ดังนั้นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551ไดกำหนดใหผูเรียนตอง
บรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูดวยมาตรฐานทางดานตาง ๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 3-5) ดาน
ภาษาเพื่อการสื่อสารตองเขาใจกระบวนการการฟง พูด อาน เขียน และมีทักษะทางการสื่อสาร ดาน
ภาษากับวัฒนธรรมตองเขาใจความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรมและความเหมือนกับความ
แตกตางระหวางภาษาและวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของเจาของภาษา ภาษากับความสัมพันธกับ
กลุมสาระการเรียนรูสาระอื่นตองสามารถใชภาษาอังกฤษในการเชื่อมโยงความรูระหวางวิชาตาง ๆ 
ดานภาษากับความสัมพันธกับชุมชน และโลกตองสามารถใชภาษาอังกฤษในสถานการณตาง ๆ และใช
เปนพ้ืนฐานในการเรียนรู การประกอบอาชีพ และการรวมมือกันในสังคม 

รูปภาพ เกม และปริศนาอักษรไขวตาง ๆ ไดถูกนำมาดัดแปลงเพื ่อใชในการสะกดคำแก
นักเรียน นักศึกษา ซึ่งนักการศึกษาและนักวิจัยไดหันมาใชเกมการสอน (Academic Game) เปนส่ือ
ประกอบการเรียนการสอนในหองเรียนกันมากขึ้น เพราะการใชเกมประกอบการสอนนั้นจะชวยให
นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง ฝกใหนักเรียนรูจักคิด และตัดสินใจดวยตนเอง ไมใชใหครูเปนผูกำกับ
บทบาท การใชเกมประกอบการสอนจะชวยใหบรรยากาศในการเรียนรู เปนไปดวยความเราใจ
สนุกสนาน รวมทั้งยังชวยใหนักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีตอวิชาที่เรียนอีกดวย (จริยาพร ศรีพิทักษพลรบ 
และรุงทิพย ดำจาง, 2551 : 2-3) ส่ือเกมท่ีใชในการเรียนการสอนนั้นนอกจากนักเรียนจะไดเรียนทักษะ
ตาง ๆ ดวยตนเองแลว เกมทักษะทางภาษาเปนกิจกรรมที่สอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ผูเรียนเปนผูปฏิบัติ การ
เรียนในรูปแบบกระบวนการกลุม เรียนรูตามหลักธรรมชาติของผูเรียน อีกทั้งยังสอดคลองกับทฤษฎี
ปรัชญาคอนสตรัคดิวิสท (Constructivist) ที่เชื ่อวาความรูถูกสรางขึ้นจากบุคคลแตละคนโดยผาน
ปฏิสัมพันธกับสิ ่งแวดลอม ซึ่งตองอาศัยองคประกอบ 3 สวนไดแก ความรู เดิม ความรู ใหม และ
กระบวนการดานสติปญญา (Cognitive Structure) สรางองคความรูทำ ความเขาใจกับประสบการณท่ี
กระทำอยู นำมาประยุกตกับความรูเดิม และตรงกับแนวความคิดของจอหน ดิวอี้ (John Dewey) ซึ่ง
เปนตนคิดในเรื่องของ “การเรียนรูโดยการกระทำ” หรือ “Learning by Doing” (Dewey, 1963 : 
21) อันเปนแนวคิดที่แพรหลาย การจัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนเปนผูลงมือปฏิบัติจัดกระทำนี้ 



นับวาเปนการเปลี่ยนบทบาทในการเรียนรูของผูเรียนจากการเปน “ผูรับ” มาเปน “ผูเรียน” และ
เปลี่ยนบทบาทของครูจาก “ผูสอน” หรือ “ผูถายทอดขอมูลความรู” มาเปน “ผูจัดประสบการณการ
เรียนรู” ใหผูเรียน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงบทบาทนี้เทากับเปนการเปลี่ยนจุดเนนของการเรียนรูวาอยูท่ี
ผูเรียนมากกวาอยูที่ผูสอน ดังนั้นผูเรียนจึงกลายเปนศูนยกลางของการเรียนการสอน เพราะบทบาทใน
การเรียนรูสวนใหญจะอยูท่ีตัวผูเรียนเปนสำคัญ 

เกมการศึกษามีประโยชนในการกระตุนใหนักเรียนมีความสนใจภาษาอังกฤษมากขึ้น และหาก
ครูผูสอนสามารถเลือกสรรหรือดัดแปลงใหเกมนั้นมีความเหมาะสมกับวัย และระดับชั้นของนักเรียน
โดยคำนึงถึงความยากงายของคำศัพท แบบประโยคที่ใช ตลอดจนวิธีการในการเลนที่สนุกสนาน 
เหมาะสมและมีความนาสนใจ ดวยเหตุนี้ครูผูสอนภาษาอังกฤษจึงควรท่ีจะไดตระหนักถงึความสำคัญใน
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใชเกมประกอบการสอนเปนอยางมาก เชน สอนอยางไรใหนักเรยีน
รักและสนุกกับวิชาภาษาอังกฤษ การสอนใหมีวิธีการหรือการจัดกิจกรรมใหผูเรียนมีสวนรวมหรือเปน
ศูนยกลางในการเรียนรู สรางบรรยากาศในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่สนุกสนาน มีชีวิตชีวา ดังนั้น
การนำเกมมาใชเปนส่ือในการเรียนการสอนจึงนับวามีประโยชนอยางย่ิง 

เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ผานมาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู อยูใน
เกณฑต่ำ (กรมวิชาการ, 2551 : 2) ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการที่นักเรียนขาดความสนใจในการเรียนรู ครู
สวนมากมักสอนคำศัพท เนนการบันทึก ทองจำ จึงทำใหนักเรียนขาดความสนุกสนานไมเราใจ การ
สอนจะเนนตัวครูเปนสำคัญ ปฏิบัติตามคำสั่งของครู จึงทำใหนักเรียนมีทัศนะคติที่ไมดีตอการเรียนรู
ภาษาอังกฤษการเรียนรูคำศัพทจึงไมสามารถจะนำไปใชในการสื่อสารที่ถูกตองและเหมาะสม ขาดการ
ฝกทักษะการนำคำศัพทไปใชในชีวิตประจำวันจนเกิดเปนนิสัย (กรมวิชาการ, 2551 : 2) จากการศึกษา
ปญหาและเทคนิควิธีการสอนภาษาอังกฤษดังท่ีไดกลาวมาขางตน และกอปรกับผูวิจัยในฐานะครูผูสอน
วิชาภาษาอังกฤษจึงสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร โดยการใชเกมประกอบการสอน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียน
โพธิ์ไทรพิทยาคาร โดยการใชเกมประกอบการสอน 
ขอบเขตของการวิจัย 

กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/1 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ที่เรียนในรายวิชา อ23204 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 โดยเลือกแบบเจาะจงจำนวน 37 คน 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
            ตัวแปรตน คือ  การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใชเกมประกอบการสอน  
 ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 



ระยะเวลาในการทดลอง 

ดำเนินการทดลอง เดือน 14 พฤศจิกายน 2562 –  21 กุมภาพันธ 2563 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2562  

นิยามศัพทเฉพาะ 
 
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใชเกมประกอบการสอน หมายถึง รูปแบบกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ครูสอดแทรกเกมการเรียนรูในรูปแบบเกมตางๆ ดังนี้ เกม What should I do?, เกม  Hot potato, 
เกม Mime, เกม  What am I?, เกม Mini white board spelling bee, และ เกม Back to the board 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความพึงพอใจตอการจ ัดการเร ียนการสอน
ภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 

 

การจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษโดยใชเกม

ประกอบการสอน 

 

 



บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร โดยการใชเกมประกอบการสอน ผูวิจัยไดศึกษา
คนควารายละเอียด ตามหัวขอตอไปนี้ 

1. แนวคิดความพึงพอใจตอการเรียนการสอน 
2. การจัดการเรียนรูโดยใชเกม 
3. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
1. แนวคิดความพึงพอใจ 

ราชบัณฑิตยสถาน (2542 : 21) ไดใหความหมายของคำวา  ความพึงพอใจ สนใจ  ชอบใจ 
วา ความพึงพอใจเปนคำนามของกิริยาที่บงบอกใหรูถึงสภาวะของความรูสึกพอใจ โดยคำวา พอใจ หมายถึง 
การไดบรรลุความตองการ  ความคาดหวัง ความปรารถนา ความอยากของบุคคล การไดบรรลุหรือการได
ตอบสนองบางสิ่งท่ีเรียกรองหรือเปนขอแม การยอมตาม การมีอิสระจากความสงสัยอยางเพียงพอ หรือทำให
คลอยตาม  

Laurence (1969) ใหความหมายวาความพึงพอใจเปนความรูสึกชอบในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือการกำหนดสิ่งท่ีทำใหพอใจ 

Wolman (1973) ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา หมายถึง ความรูสึกที่มีความสุข
เม่ือไดรับผลสำเร็จตามความมุงหมายของความตองการ 

ความพึงพอใจในความคิดของ ออสแคมป (Oskamps , 1984 อางถึงใน อมรรัตน เชาวลิต 
2541, :  57 – 58) มีความหมายอยู 3 นัยดวยกันคือ  

1). ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพการณที ่ผลการปฏิบัติจริงไดเปนไปตามที ่บ ุคคล 
คาดหวังไว  

2). ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับของความสำเร็จ ท่ีเปนไปตามความตองการ  
3). ความพึงพอใจ หมายถึง การท่ีงานไดเปนตาม หรืตอบสนองตอคุณคาของ บุคคล  

ไศลทิพย จารุภูมิ (2534) ไดกลาว ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกที่ดี มีความสุข หรือ 
ทัศนคติท่ีดีของบุคคลท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

มณี  โพธิเสน (2543 : 11)  ใหความหมายของความพึงพอใจวา เปนความรูสึกยินดี เจตคติ
ท่ีดีของบุคคล เม่ือไดรับการตอบสนองความตองการของตนทำใหเกิดความรูสึกดีในสิ่งนั้นๆ 

ดิเรก (อางถึงใน เสกสรร ธรรมวงศ, 2541) กลาวไววาความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติใน
ทางบวก ของบุคคลท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ่ึงจะเปลี่ยนแปลงไปเปนความพอใจในการปฏิบัติตอสิ่งนั้น 

วิมลสิทธิ์ หรยางกูร (2526:74) ใหความหมายวา ความพึงพอใจ เปนการใหคาความรูสึกของ
คนเราที่สัมพันธกับโลกทัศน ที่เกี่ยวกับความหมายของสภาพแวดลอม คาความรูสึกของบุคคลที่มีตอสภาพแวดลอม
จะแตกตางกัน เชน ความรูสึก ด ี– เลว พอใจ – ไมพอใจ สนใจ – ไมสนใจ เปนตน 

ทิศนา  แขมมณี (2555, หนา 2-6) ไดวิเคราะหวิวัฒนาการของการสอนไวอยางชัดเจนโดย 
กลาววา การสอนเปนพฤติกรรมทางธรรมชาติของมนุษยในการท่ีจะชวยเหลือกันและกันในการเรียนรู สิ่งตาง 



ๆ รอบตัวเพื่อประโยชนในการดำรงชีวิต ในยุคแรก ๆ การสอนมีลักษณะของการถายทอดความรู ความคิด 
ความเชื่อ ทักษะและเจตคติ ในยุคนั้นเชื่อวาความสามารถท่ีสอนผูอ่ืนไดเปนความสามารถ พิเศษเฉพาะท่ีบาง
คนมี เปนสิ่งที่ติดตัวมาแตกำเนิด ไมสามารถฝกฝนกันได การสอนในชวงนี้จึงมีลักษณะ เปนศิลปมากกวา
ศาสตร คำศัพทท่ีใชในชวงนี้ ไดแก   “การครอบงำ” (indoctrination) ใชในความหมายท่ีเปนการใชอิทธิพล
ในการดำเน ินการโดย มีจ ุดมุ งหมายเพื ่อใหผ ู  เร ียนละทิ ้งความคิด ความเชื ่อเด ิม  “การปลูกฝ ง” 
(inculcation) ใชในความหมายที่เปนการพร่ำสอนความคิดความเชื่อดวย วิธีการชักจูง โนมนาวใหผูเรียน
คลอยตาม  

“การสอน” (teaching) เปนการดำเนินการสอนในลักษณะที่เปนทางการในเรื ่องอื ่น ๆ 
นอกเหนือจาก ลัทธิความเชื่อ เชนในเรื่องของอาชีพ การสอนเปนการถายทอดความรู ความคิด ความเชื่อ 
ทักษะและ เจตคติ โดยเนนหนักที่บทบาทของผูสอน และความสัมพันธของผูสอนกับผูเรียน หรือ “ครูกับ
ศิษย”  การถายทอดโดยครู เรียกวาเปน “การสั่งสอน” หรือ “การสอน”   

ตอมาเมื่อวิทยาการทางการศึกษากาวหนาขึ้นตามลำดับ การสอนก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเปน
ศาสตร มากขึ้นเนื่องจากมีการศึกษาวิจัยซึ่งชี ้วา การจัดการเรียนการสอนที่มีการวางแผนและมีการใช
หลักการ ทางการศึกษาตาง ๆ อยางเหมาะสมจะชวยใหผูเรียนบรรลุเปาหมายการเรียนรูท่ีกำหนดไว 

ในยุคนี้ จึงนิยมใชคำวา “การเรียนการสอน” (instruction) ดังนั้น การเรียนการสอนจึง
หมายถึงการจัดเตรียม เงื่อนไขการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนบรรลุเปาหมายการเรียนรูตามที่กำหนดไวอยาง
ตั ้งใจเพื ่อทำให ผู เร ียนเกิดความสามารถในดานใดดานหนึ ่งตามที ่ต องการ นอกจากนี ้คำวา “การ
สอน” และ “การเรียน การสอน” ก็เปนคำท่ีมักใชแทนกัน (Smith & Ragan, 1999, p. 3)  

ในยุคท่ีการสอนเปนท้ังศาสตรและศิลปนี้ ยังมีคำศัพทอ่ืน ๆ ท่ีใชสื่อความหมายเชนเดียวกับ 
คำวา “การสอน” แตตางกันในรายละเอียด ซึ่งทิศนา  แขมมณี (2555, หนา 7-11) ไดแจกแจงไวอยาง 
ชัดเจน สรุปไดดังนี ้  

การศึกษา (education) เปนคำที ่ใชในวงกวาง หมายถึง ประสบการณการเรียนรู ที ่ไม
เจาะจง สวนใหญมิไดมีการวางแผน เกิดข้ึนอยางไมเปนทางการ 

 การฝกอบรม (training) หมายถึง ประสบการณการเรียนรูที่มีโครงสรางเฉพาะเพื่อพัฒนา 
ทักษะเฉพาะซ่ึงสามารถนำไปประยุกตใชไดทันที เชน การฝกอบรมทักษะวิชาชีพตาง ๆ   

การติวหรือกวดวิชา (tutoring) หมายถึง การสอนซอมเสริมเพื่อใหผูเรียนมีความรู ความ
เขาใจ ในจุดที่เปนปญหาหรือเปนความตองการของผูเรียน ซึ่งมักเปนการสอนแบบกลุมเล็กหรือตัวตอตัว
เพ่ือให ไดผลตอผูเรียนสูงสุด  

การชี้แนะ (coaching) หมายถึง การสอนเปนรายบุคคลโดยผูสอนทำหนาท่ีสาธิตและกำกับ 
การปฏิบัติของผูเรียน ใหคำชี้แนะเพื่อปรับปรุงแกไขการปฏิบัติของผูเรียนจนผูเรียนประสบความสำเร็จ มัก
นิยมใชในวงการที ่เนนลักษณะงานที่เปนการเคลื ่อนไหวรางกาย เชน วงการกีฬา เปนตน  การนิเทศ 
(supervising) ใช ในความหมายเดียวกับการชี ้แนะ มักนิยมใชในวงว ิชาชีพ เช น  ในวงการศึกษามี
ศึกษานิเทศกทำหนาท่ีในการนิเทศการศึกษา ในวงการธุรกิจมีบุคลทำหนาท่ีนิเทศ การปฏิบัติงาน เปนตน 

การสอนทางไกล (distance learning) เปนการสอนที่ผูเรียนและผูสอนไมจำเปนตองอยูท่ี 
เดียวกัน ผูเรียนจำนวนมากไมวาจะอยูที่ใดสามารถจะเรียนรูจากครูผูสอนคนเดียวกันไดในเวลาเดียวกัน โดย
อาศัยสื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ เชน โทรทัศน วีดีทัศน คอมพิวเตอรเปนเครื่องมือในการรับรูขอมูล ขาวสาร 

  การสอนแบบไมมีครู (instruction without teacher) เปนการเรียนรูดวยตนเองโดยใช
โปรแกรม สำเร็จรูป (programmed instruction) ที่มีผู จัดทำไวเพื่อชวยใหผู เรียนเกิดการเรียนรูไดดวย



ตนเอง โปรแกรมสำเร็จรูปนี ้มีทั ้งที ่อยู ในรูปของสื ่อสิ ่งพิมพ ตำรา เอกสารหรือแผนดิสกที ่ใชกับเครื ่อง
คอมพิวเตอร ท่ีเรียกวา “คอมพิวเตอรชวยสอน” (computer-assisted instruction หรือ CAI) ซ่ึงการเรียนรู
ในลักษณะนี้ จะมีบทบาทมากข้ึนในอนาคต  

การสรางความรูโดยผูเรียน (construction) เปนการเรียนรูที่ผูเรียนเปนผูสรางความรูซึ่งมี 
พื้นฐานจากแนวคิดการเรียนรูที่เปลี่ยนบทบาทของครูจากผูดำเนินการเรียนการสอนมาเปนผูอำนวย ความ
สะดวกในการเรียนรูของผูเรียน และเนนบทบาทของผูเรียนเปนผูกระทำ (acting on) เพ่ือสราง ความรูความ
เขาใจประสบการณ เหตุการณหรือสิ่งตาง ๆ ในสังคมและสิ่งแวดลอมรอบตัวที่ไดประสบ ดวยกระบวนการ
ทางปญญาและกระบวนการทางสังคม ไมใชการรับเขามา (taking in) จากการท่ีครูเปน ผูถายทอด  

คำศัพทที่ใชกับการสอนที่มีอยูอยางหลากหลายดังกลาวขางตน สะทอนใหเห็นแนวโนมของ 
บทบาทของครูในกระบวนการเรียนรูของมนุษยที่เปลี่ยนแปลงไปอยางชัดเจนจากผูที่มีบทบาทเดนและ เปน
ฝายกระทำ เพื่อใหผูเรียนไดรับความรูมาเปนผูเรียนมีบทบาทเดนและเปนฝายลงมือกระทำเองเพื่อ สราง
ความรู ซึ่งตรงกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545) ซ่ึง
กลาวถึงแนวการจัดการศึกษาในมาตรา 22 ไวดังนี ้ 

  “การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเอง
ได  และถือวาผูเรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม 
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ”  

การสอนจึงเปนกระบวนการที่เนนปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียนโดยมีจุดมุงหมายเพ่ือ 
ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยการดำเนินการที่เกิดขึ้นนั้นเปนไปอยางมีการวางแผนหรือตั้งใจให เกิดข้ึน
มิใชการเกิดขึ้นตามยถากรรม สวนการเรียนการสอนอาจมีครูหรือไมมีครูก็ได สมิทและราแกน (Smith & 
Ragan, 1999, p. 3) ไดแสดงภาพความสัมพันธของคำท่ีมีการใชมากท่ีสุดคือคำวาการศึกษา 

ทั้งการสอนและการเรียน การสอนก็เปนการจัดประสบการณการเรียนรูที่อยูในการศึกษา
ดวย ซ่ึงคำวาการสอนและการเรียนการสอน มักเปนคำท่ีใชแทนกัน แตการสอนเปนประสบการณการเรียนรูท่ี
จัดโดยผูสอนเทานั้นไมสามารถจัดได ดวยสื่ออ่ืน ๆ เชน วีดีทัศน โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือสื่ออ่ืน ๆ โดยไมมี
ผูสอนรวมดวย ซ่ึงแตกตางจาก การเรียนการสอนซ่ึงไมจำเปนตองมีผูสอนก็ได สวนคำวาการฝกอบรมนั้นเปน
การจัดการเรียนการสอน ที่มีจุดประสงคที่เฉพาะเจาะจงในการฝกทักษะใดทักษะหนึ่งหรือประสบการณใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งและ ตองมีผูสอนรวมดวย  

จะเห็นวาการออกแบบและการเรียนการสอนเปนทั้งศาสตรและศิลปที่ผานการพัฒนาการ
มา อยางตอเนื่อง ตามพัฒนาการและความเจริญกาวหนาของสังคม   
  ดังนั้นจึงสรุปไดวา ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน หมายถึง ความพึงพอใจ ความชอบใจ
และความสนใจและเจตคติท่ีดีของนักเรียนตอมีตอการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหรือกิจกรรมนั้นๆ 
 
2. การจัดการเรียนรูโดยใชเกมประกอบ 

การจัดการเรียนการสอนโดยใชเกมใหมีประสิทธิภาพ ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคท่ี
กำหนด คือ 

1.  การเลือกและนำเสนอเกม ผูสอนตองสรางข้ึนใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของเนื้อหา
สาระของการสอน ถานำเกมของผูอ่ืนท่ีสราง ตองนำมาปรับ ดัดแปลงใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคซ่ึงเกม



การศึกษามี 3 ประเภท  คือ 
   1)  เกมแบบไมมีการแขงขัน เชน เกมการสื่อสาร เกมการตอบคำถาม เปนตน 

2)  เกมแบบแขงขัน มีผูแพ ผูชนะ เกมสวนใหญจะเปนเกมแบบนี้เพราะการแขงขัน
ชวยใหการเลนเพ่ิมความสนุกสนาน 

3)  เกมจำลองสถานการณ  เปนเกมท่ีจำลองความเปนจริง  สถานการณจริง เกม
แบบนี้มี 2 ลักษณะ  คือ 
     3.1) การจำลองความเปนจริงลงมาเลนในกระดานหรือบอรด เชน เก
เศรษฐี เกมมลภาวะ เกมแกปญหาความขัดแยง เปนตน 
     3.2)  การจำลองสถานการณและบทบาทใหเหมือนความเปนจริง โดยผู
เลนจะตองลงไปเลนจริง  
     สุชาติ แสนพิช (http://researchers:in.th/block/Seampich/127) 
 กลาววา รูปแบบเกม ท่ีจะนำมาใชตองคำนึงถึงจุดประสงคการเรียนรูเปนหลัก  ดังนี้ 

1.  ความจำ ความคงทนในการจำชุดของเนื้อหา เชน เกมแบบฝกหัด เกมPuzzle เปนตน 
2.  ทักษะการกระทำ  มีเรื ่องของสถานการณและการกระทำ  การเลียนแบบ เปนเกม

แบบ Simulation ตางๆ เชน เกมยิง เกมขับรถ เปนตน 
3.  ประยุกต ความคิดรวบยอดและกฎขอบังคับตางๆ และขั้นตอนวิธีการในการปฏิบัติมี

เง่ือนไขในการกระทำ  เชน เกมกีฬา, Action 
4.  การตัดสินใจ การแกปญหา เกมแบบเปนเรื่องราว สามารถแสดงผลการกระทำไดทันที 

(Real Time) เชน เกมวางแผน เกมผจญภัย เกมเลาเรื่องราวแลวใหเลือก 
5.  การอยูรวมกับสังคม เชน เกมเก่ียวกับการสื่อสาร เกมเลาเรื่องแลวใหเลือก เกมวางแผน 

จึงสรุปไดวา  การสอนโดยใชเกมตองเลือกใชเกมหรือสรางเกมใหสอดคลองกับจุดประสงคของการ
สอน เพื่อฝกฝนทักษะ เพื่อเรียนรูเนื้อหาสาระ หรือเพื่อเรียนรูความจริงของสถานการณ ผูสอนตองสังเกตให
ชัดเจนกอนสรางเกม หรือกอนเลือกเกมผูอ่ืนมาปรับใช 

2.  การชี ้แจงวิธ ีการเลนและกติกาการเลน ผู สอนควรจัดลำดับขั ้นตอนและใหรายละเอียดท่ี
ชัดเจน กติกาการเลนเปนสิ่งท่ีสำคัญมากในการเลนเกม  เพราะกติกานี้จะตั้งข้ึนเพ่ือควบคุมใหการเลนเปนไป
ตามวัตถุประสงค และดูแลใหผูเลนปฏิบัติตามกติกาของการเลนอยางเครงครัด 

3.  การเลนเกม กอนการเลน ผูสอนควรจัดสถานท่ีของการเลนใหอยูในสภาพท่ีเอ้ือ ตอการเลน  การ
เลนควรเปนไปตามลำดับขั้นตอน  และตองคอยควบคุมเวลาในการเลนขณะกำลังเลน ผูสอนควรติดตาม
สังเกตพฤติกรรมการเลนของผูเรียนอยางใกลชิด และควรบันทึกขอมูล ที่จะเปนประโยชนตอการเรียนรูของ
ผูเรียน  เพ่ือนำไปใชในการอภิปรายหลังการเลน 

4.  การอภิปรายหลังการเลน  ข้ันตอนนี้มีความสำคัญมาก หากขาดข้ันตอนนี้การเลนเกมก็คงไมใชวิธี
สอน การอภิปรายหลังการเลนเกมควรมุงประเด็นไปตามจุดประสงคของการสอนเพื่ออะไร  ซึ่งอาจแบงการ
อภิปรายผลหลังการเลนเกมตามจุดประสงคของการเลนเกมได ดังนี้ 

1.  เพื่อฝกฝนเทคนิคหรือทักษะตาง ๆ ที่ตองการใหผูเรียน การอภิปรายควรมุงไปที่ทักษะ
นั้นวา ผูเรียนไดพัฒนาทักษะนั้นเพียงใด ประสบความสำเร็จตามตองการหรือไม และจะมีวิธีใดที่จะชวยให
ประสบความสำเร็จมากข้ึน 

2.  เพื่อเรียนรูเนื้อหาสาระจากเกม ควรอภิปรายในประเด็นที่วา ผูเรียนมีความเขาใจใน
เนื้อหาสาระนั้นอยางไร ไดความเขาใจมาจากเลนเกมตรงสวนใด 



3.  เพื่อเรียนรูความเปนจริงของสถานการณตางๆ  ควรอภิปรายในประเด็นวา  ผูเรียนได
เรียนรูความจริงอะไรบาง การเรียนรูนั้นไดมาจากไหน อยางไร  ผูเรียนไดตัดสินใจอะไรบาง ทำไมจึงตัดสินใจ
เชนนั้น และการตัดสินใจใหผลอยางไร  ผลนั้นบอกความจริงอะไร ผูเรียนมีขอสรุปอยางไร เพราะอะไรจึงสรุป
อยางนั้น  เปนตน 

จึงกลาวไดวาจุดประสงคการเรียนรูท่ีตางกัน เกมท่ีใชก็จะแตกตางกันไปดวย  ดังนั้นการเลือกใชและ
พัฒนาเกม จึงควรคำนึงถึงจุดประสงคการเรียนรูควบคูไปกับรูปแบบเกมท่ีเหมาะสมเพ่ือใหผูเรียนรูสึกสนุกไป
พรอมกับการเกิดการเรียนรู 

คณาภรณ   ร ัศม ีมาร ี ย   กล  าวว  า  การ เร ี ยนการสอนโดยใช  เกมน ี ้ ต  องม ีบทบาทของ
ผูสอน  ผูเรียน บรรยากาศการเรียนการสอน  และสื่อ  ดังนี้ 

การเตรียมบทบาทของผูสอน 
1.  กอนการใชกิจกรรมเกม 

 1)  ผูสอนเตรียมเอกสารความรูเก่ียวกับเรื่องท่ีจะสอน 
 2)  ผูสอนศึกษาเก่ียวกับวิธีการเลนเกม 

   3)  ผูสอนเตรียมอุปกรณตาง ๆ  เทากับจำนวนนักศึกษา 
2.  ระหวางการเลน 

   1)  ผูสอนแจกเอกสารความรูและเกม 
   2)  ผูสอนอธิบายกติกา  และวิธีเลนแกผูเรียน 

 3)  ใหกลุมผูเรียนเลนเกมในเวลาท่ีกำหนด 
3.  หลังการใชกิจกรรมเกม 

   1)  ผูสอนและนักศึกษารวมกันสรุปเนื้อหาความรูท่ีไดจากการเลนเกม 
2)  ผูสอนประเมินตนเองในการใชเทคนิคเกม 

การเตรียมบทบาทของผูเรียน 
   1)  ผูสอนแบงกลุมของผูเรียนใหสอดคลองกับเกม 
   2)  ผูเรียนศึกษาเอกสารความรูเก่ียวกับเรื่องท่ีจะเรียน 

3)  ผูเรียนศึกษากติกาและวิธีการเลนเกม 
   4)  ผูเรียนรวมกันอภิปรายและสรุปเนื้อหาความรูท่ีไดจากการเลนเกม 

บรรยากาศการเรียนการสอน 
1)  สถานท่ีท่ีใชเลนเกม  ควรเปนหองท่ีสามารถจัดนักศึกษานั่งเปนกลุมได 

   2)  การเรียนเนนนักศึกษาเปนศูนยกลาง  โดยผูสอนเปนเพียงผูชี้แนะ นิสิต นักศึกษาศึกษา
เอกสารความรูและเลนเกม 
   3)  ในขณะเลนเกมเพ่ือเปนการผอนคลาย  อาจเปดเพลงเบา ๆ ได 

ส่ือการเรียนรู 
   1)  เอกสารความรูเก่ียวกับเรื่องท่ีสอน (ใบงาน) 

2)  อุปกรณเก่ียวกับเกม  กติกา  และวิธีเลน 
จึงกลาวไดวา  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใชเกม  เปนวิธีการสอนที่ชวยใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูตามวัตถุประสงคที่กำหนด  ชวยใหบทเรียนนาสนใจ  และจูงใจผูเรียนใหสนใจเรียนรูเพิ่มขึ้น  เกมอาจ
จำแนกเปนเกมที่มีวัสดุประกอบ  เชน เกมไพ  เกมบิงโก  เกมอักษรไขว  เกมกระดานตาง ๆ  เปนตน  และ



เกมท่ีไมมีวัสดุประกอบ  เชน เกมทายปญหา  เกมใบคำ  เกมสถานการณจำลอง  เปนตน  ผูสอนจึงควรเลือก
เกมมาใชใหสอดคลองกับเนื้อหาสาระท่ีสอน  จุดประสงคและวัยของผูเรียน 
 
3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 ณัฐวราพร  เปลี่ยนปราณ (2558: บทคัดยอ) ไดศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนรู
คำศัพทภาษาอังกฤษโดยใชเกมประกอบการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวา นักเรียนมีความ
พึงพอใจโดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก นักเรียนมีความเขาใจ
บทเรียนมากขึ้นเมื่อเรียนโดยใชเกมประกอบ รองลงมาคือ นักเรียนชื่นชอบและในความรวมมือกับครูสอน
ภาษาอังกฤษท่ีใหเลนเกมประกอบการเรียนรูคำศัพทภาษาอังกฤษ และนักเรียนในกลุมใหความรวมมือในการ
จัดกิจกรรมเปนอยางดี 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 3 

วิธีการดำเนินการ 

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร โดยการใชเกมประกอบการสอน มีลำดับข้ันตอนการศึกษา
ตามลำดับตอไปนี้ 

1. กลุมตัวอยาง 
 2. เครื่องท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 3. การสรางเครื่องมือในการศึกษา 
 4. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3/1 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ที่เรียนในรายวิชา อ23204 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 โดยเลือกแบบเจาะจงจำนวน 37 คน 
 

2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. แผนจัดการเรียนรูโดยการใชเกมประกอบการสอนท่ีผูวิจัยจัดทำข้ึน 
2. แบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาป

ท่ี 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร โดยการใชเกมประกอบการสอน 
 
3. การสรางเครื่องมือในการศึกษา 

3.1 แผนจัดการเรียนรูโดยการใชเกมประกอบการสอน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
3.1.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี งานวจิัยที่เก่ียวของและสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 เกมภาษา งานวจิัยในประเทศ  
3.1.2 ศึกษาทฤษฎี หลักการ วิธีการ เนื้อหาคำศัพทที่จะใชสอน ขอเสนอแนะจากเอกสาร 

งานวิจยัที่เก่ียวกับการสรางแผนการสอน และเทคนิควิธีการสอนภาษาอังกฤษโดยการใชเกม 
3.2 แบบสอบถามความพึงพอใจ 

เปนแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร โดยการใชเกมประกอบการสอนซ่ึงผูวิจัยสรางข้ึน  

3.2.1 ศึกษาการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชเกม
ประกอบการสอนจากหนังสือเทคนิควิจัยทางการศึกษา (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2549 : 179-
191) วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร และสังคมศาสตร (พวงรัตน ทวีรัตน, 2550 : 106-111) 

3.2.2 สรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรยีนความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการ
สอนโดยใชเกมประกอบการสอน จำนวน 10 ขอ ซ่ึงแบบสอบถามเปนแบบประมาณคา (Rating Scales) 
ตามวิธีการของ ลิเคิอรท (Likert) ลักษณะแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจหรือไมของนักเรียนท่ีมีตอเกม
ท่ีเลน โดยกำหนดความคิดเห็น 5 ระดับ โดยกำหนดเกณฑดังตอไปนี้ 



5  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
4  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
3  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
2  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอย 
1  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอยที่สุด 

เกณฑการแปลความหมายของระดับความพึงพอใจไดดังน้ี 
คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถึง   มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายถึง   มีความพึงพอใจระดับนอย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจระดับควรปรับปรุง 

4. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 1.   คำนวณคาเฉลี่ย (�̅�𝑥) โดยใชสูตร ดังนี้ 

                 �̅�𝑥  = ∑𝑥𝑥
𝑁𝑁

 

เม่ือ  

 �̅�𝑥    แทน คาเฉลี่ย 

  ∑𝑥𝑥 แทน ผลรวมความถ่ีในการสงงานท้ังหมด 

       N       แทน     จำนวนนักเรียนท้ังหมด 

 

2.  คำนวณคารอยละ (Percentage)  โดยใชสูตร ดังนี้ 

P = 100×
N
f

 

เม่ือ    

 P แทน รอยละ 

  f    แทน   ความถ่ีตองการแปลงเปนรอยละ 

N  แทน   จำนวนขอมูลท้ังหมด 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

การศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร โดยการใชเกมประกอบการสอน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 จำนวน 37 คน 
ไดผลดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ตารางแสดงความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปท่ี 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร โดยการใชเกมประกอบการสอน 
 

ท่ี รายการ คาเฉล่ีย (𝒙𝒙)��� แปลคา 

1 นักเรียนสนุกกับการเรียนมากข้ึน 4.49 มาก 
2 กระตุนการคิดของนักเรียน 4.03 มาก 
3 นักเรียนไดรับความรู 3.90 มาก 
4 นักเรียนไดฝกทักษะการฟงและพูด 4.23 มาก 
5 นักเรียนไดฝกทักษะการทำงานรวมกับผูอ่ืน 4.15 มาก 
6 นักเรียนไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับผูอ่ืน 4.15 มาก 
7 นักเรียนไดฝกทักษะการวางแผน 3.82 มาก 
8 นักเรียนไดฝกทักษะการแสดงออก 4.62 มากท่ีสุด 
9 นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน 4.67 มากท่ีสุด 
10 นักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ 4.51 มากท่ีสุด 

รวม 4.26 มาก 
 

จากตารางที่ 1 พบวาคาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมตอการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ
นักเรียน เทากับ 4.26 แปลผลไดวา นักเรียนมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณารายขอ 3 
อันดับแรก พบวา มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ดังนี้ นักเรียนมีระดับความพึงพอใจตอการมี
สวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากท่ีสุด เทากับ 4.67 นักเรียนไดฝกทักษะการแสดงออก เทากับ 4.62 
และนักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ เทากับ 4.51 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร โดยการใชเกมประกอบการสอน 
 

ท่ี รายการ ความถ่ี รอยละ 
1 มีความสุข สนุกสนาน 20 54.05 
2 เปนกิจกรรมการเรยีนการสอนท่ีดี 15 40.54 
3 สรางแรงกระตุนในการเรียน 11 29.73 
4 มีความมม่ันใจในการเรียนมากข้ึน 6 16.22 
5 ไดฝกทักษะการฟง การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ 5 13.51 



 
 จากตารางท่ี 2 ความคิดเห็นเพ่ิมเติมของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ
นักเรียน พบวา นักเรียนมีความสุข สนุกสนาน คิดเปนรอยละ 54.05 นักเรียนคิดวาเปนกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีดี รอยละ 40.54 สรางแรงกระตุนในการเรียน รอยละ 29.73 มีความม่ันใจในการเรียนมากข้ึน รอยละ 
16.22 และไดฝกทักษะการฟง การพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ รอยละ 12.82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

   
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร โดยการใชเกมประกอบการสอน กลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 ที่เรียนในรายวิชา อ23204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2562 โดยเลือกแบบเจาะจงจำนวน 37 คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  คือ แบบสอบถามความพึง
พอใจของนักเรียนความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชเกมประกอบการสอน 
 
สรุปผลการศึกษา 
        1. ศึกษาความพึงพอใจโดยรวมตอการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร โดยการใชเกมประกอบการสอน พบวานักเรียนมีระดับความพึง
พอใจอยูในระดับ มาก  
 
อภิปรายผลการศึกษา 

ผลการศึกษาที่พบวา คาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมตอการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของ
นักเรียน เทากับ 4.26 แปลผลไดวา นักเรียนมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณารายขอ 3 
อันดับแรก พบวา มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ดังนี้ นักเรียนมีระดับความพึงพอใจตอการมี
สวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากท่ีสุด เทากับ 4.67 นักเรียนไดฝกทักษะการแสดงออก เทากับ 4.62 
และนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ เทากับ 4.51 และเมื่อพิจารณาความคิดเห็นเพิ่มเติมของ
นักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียน พบวา นักเรียนมีความสุข สนุกสนาน คิดเปน
รอยละ 54.05 นักเรียนคิดวาเปนกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดี รอยละ 40.54 สรางแรงกระตุนในการเรียน 
รอยละ 29.73 มีความมั่นใจในการเรียนมากขึ้น รอยละ 16.22 และไดฝกทักษะการฟง การพูดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ รอยละ 12.82 สอดคลองกับ ณัฐวราพร  เปลี่ยนปราณ (2558: บทคัดยอ) ไดศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนในการเรียนรูคำศัพทภาษาอังกฤษโดยใชเกมประกอบการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปท่ี 6 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขอพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด
ไดแก นักเรียนมีความเขาใจบทเรียนมากข้ึนเม่ือเรียนโดยใชเกมประกอบ รองลงมาคือ นักเรียนชื่นชอบและใน
ความรวมมือกับครูสอนภาษาอังกฤษที่ใหเลนเกมประกอบการเรียนรูคำศัพทภาษาอังกฤษ และนักเรียนใน
กลุมใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมเปนอยางดี 
 
ปญหาและอุปสรรคในการทำการวิจัย 

1. หองเรียนมีขนาดเล็กเกินไปไมเหมาะสำหรับการเลนเกมบางเกม 
2. นักเรียนสงเสียงดังรบกวนการจัดการเรียนรูของหองเรียนใกลเคียงในขณะท่ีเลนเกม  
3. นักเรียนบางคนอายและใหรวมรวมมือนอย 

 
 



ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาตอไป 
1. ควรเลือกเกมท่ีเหมาะกับสถานท่ีและหองเรียนของนักเรียน 
2. ควรกำชับและตั้งเง่ือนไขกับนักเรียนใหเรื่องการสงเสียงดังในระหวางเลนเกม 
3. ครูควรกระตุนใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรม ดูแลนักเรียนท่ีตองการดูแลอยางใกลชิด 
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