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กิตติกรรมประกาศ 

 วิจัยในชั้นเรียนฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาและเอาใจใส่เป็นอย่างดี คำแนะนำใน
การศึกษาหาข้อมูลต่างๆ ให้แนวทางในการทำวิจัยในช้ันเรียนและให้คำแนะนำแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ 
อย่างดี และคอยกระตุ้นถามถึงความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอ 
 ขอกราบขอบพระคุณผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูแผนกสามัญสัมพันธ์ทุกท่าน โดยเฉพาะ
หัวหน้าแผนกสามัญสัมพันธ์ รวมทั้งนักเรียนชั้น ปวช.2 ที่ให้ความร่วมมือในการทดลองและเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ 
 สุดท้ายนี้ขอน้อมระลึกถึงพระคุณบิดา มารดา ท่ีคอยเป็นกำลังใจ และให้การสนับสนุนในการ
ทำวิจัยครั้งนี้ และขอน้อมระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ทุกท่านที่ให้การอบรม สั่งสอน ถ่ายทอด
ความรู้ต่างๆ จนทำให้ผู้วิจัยประสบความสำเร็จด้วยดี และหากมีข้อบกพร่องด้วยประการใดๆ ผู้วิจัยขอ
น้อมรับด้วยความยินดียิ่ง 
         
 
         อังศุพิชญ์  ภักดี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก 



 

 
 
 

 

ชื่อเร่ือง การพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เรื่องโครงสร้าง
อะตอมและตารางธาตุ โดยใช้เกมบิงโกตารางธาตุ ในระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี ๒  
ผู้ศึกษาค้นคว้า  นางสาวอังศุพิชญ์  ภักดี 
สถานศึกษา  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน  

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยการพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื ่อพัฒนาทักษะชีวิต เรื ่อง
โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ โดยใช้เกมบิงโกตารางธาตุ ในระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 
๒ ปีการศึกษา 2565 วัตถุประสงค์เพื่อ 1. เปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนก่อนและหลังเรียนเรื่องตาราง
ธาตุโดยใช้เกมบิงโก ตารางธาตุ และ 2. ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนในการเล่นเกมดังกล่าว 
ประชากรที่ศึกษา คือ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที ่ 2 วิทยาลัยการอาชีพบาง
สะพาน จำนวน 115 คน โดยใช้เกมเป็นเครื่องมือในการทดลองและมีเครื่องมือในการเก็บข้อมูล คือ 
1.แบบทดสอบก่อนเรียน 2. แบบทดสอบหลังเรียน และ 3.แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีค่าความ
เช่ือมั่น Cronbach’s alpha เท่ากับ 0.92 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ, ค่าเฉล่ีย, ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
และสถิติทดสอบสมมุติฐาน t ผลการวิจัย พบว่าหลังจากการเรียนเรื่องตารางธาตุโดยใช้เกม ผู้เรียน
กลุ่มนี้มีค่าเฉล่ียคะแนนจากการทดสอบหลังเรียน (M=42.50,SD=3.06) สูงกว่าคะแนนการทดสอบ
ก่อนเรียน (M=26.92, SD=11.13) อย่างมีนัยสำคัญ (t=10.80, p=.000)     
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บทท่ี 1 

บทนำ 
 

1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหา 
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์
เกี ่ยวข้องกับชีวิตของทุกคน ทั้งในการดำรงชีวิตประจำวัน และในอาชีพต่างๆ เครื ่องมือเครื ่องใช้
ตลอดจนผลผลิตต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตและการทำงานล้วนเป็นผลของความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ผสมกับความคิดสร้างสรรค์ และศาสตร์อื่นๆ ความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดการพัฒนา
เทคโนโลยีอย่างมาก ในทางกลับกันเทคโนโลยีก็มีส่วนสำคัญมากท่ีทำให้มีการศึกษาค้นคว้าความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง วิทยาศาสตร์ทำให้คนได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล 
คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปญัหา
อย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลหลากหลาย และประจักษ์พยานที ่ตรวจสอบได้ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) นอกจากนี้แล้ววิทยาศาสตร์ถือเป็นวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม่ซึ่งเป็น
สังคมแห่งความรู้ ทุกคนควรได้รับการพัฒนาใหม่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อท่ีจะมีความรู้ความเข้าใจ
โลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น ตลอดจนนำความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผลสร้างสรรค์
และมีคุณธรรม (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2551) ดังนั้นวิทยาศาสตร์จึงเป็นเรื่องที ่มี 
ความสำคัญอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันพบว่าการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ของไทยเพื่อ
พัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพในทุกๆด้านยังอยู่ในขอบเขตจำกัด สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
(2551) กล่าวว่า ควรพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาของนักเรียนทั้งในด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาต่างๆ และการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยตนเอง นอกจากนี้ความสามารถในการแก้ปัญหามีความสำคัญต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตมาก การท่ีบุคคลอยู่รอดในสังคมได้ต้องเป็นผู้ท่ีมีความคิด รู้จักคิด รู้จักแก้ปัญหา และจาก
การศึกษา พบว่า การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันเกี่ยวกับการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะใน
การแก้ปัญหายังไม่ประสบความสำเร็จเท่าท่ีควร ท้ังนี้อาจเป็นเพราะนักเรียนยังมีพื้นฐานความรู้ไม่มาก
พอที่จะวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ต่อยอดองค์ความรู้ในระดับท่ี
สูงขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษาวิชาเคมี ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งในวิชาวิทยาศาสตร์ ท่ีศึกษาเกี่ยวกับ
ธรรมชาติของสสาร โดยเน้นอธิบายสมบัติทางกายภาพ และปฏิกิริยาเคมีของสสาร ในระดับอนุภาคท่ี
เป็นองค์ประกอบของสสาร ได้แก่ โมเลกุล อะตอม และไอออน ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนจะต้องมี
พื้นฐานเกี่ยวกับสัญลักษณ์ของธาตุ และตำแหน่งของธาตุในตารางธาตุ เนื่องจากองค์ความรู้นี้จะเป็น
พื้นฐานสำคัญเกี่ยวกับชนิด และสมบัติของธาตุท่ีเป็นองค์ประกอบในสสาร ซึ่งสมบัติเหล่านี้จะเป็นส่ิงท่ี
ใช้อธิบายลักษณะ และสมบัติของสสารแต่ละชนิดได้ 



 

 
 
 

 

 การเรียนรู้ด้วยเกม จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ฝึกทักษะ
กระบวนการกลุ่มทางสังคม เช่น ทักษะกระบวนการกลุ่ม ทักษะความเป็นผู้นำ และฝึกการช่วยเหลือ
ผู้อื่นด้วยความเต็มใจ อีกท้ังนักเรียนยังได้ต่ืนเต้น สนุกสนานกับการเรียนรู้ (สุวิทย์ มูลคำ และอรทัย มูล
คำ, 2545) ตลอดจนพัฒนาทักษะ สมาธิ และสติปัญญาของผู้เล่น อีกด้วย 
 จากผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื ่อพัฒนาทักษะชีวิต ระดับช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี ๒ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานท่ีผ่านมา พบว่า นักเรียนไม่ต่ำกว่าร้อย
ละ 60 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายบทเรียนเคมีต่ำกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนด สาเหตุเนื่องมาจากนักเรียน
ส่วนมากไม่สามารถจดจำสัญลักษณ์ของธาตุและตำแหน่งของธาตุในตารางธาตุได้ ด้วยเหตุนี้การพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในบทเรียนโครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ เรื่องสัญลักษณ์ธาตุและธาตุเรพรี
เซนเททีฟ และตำแหน่งของธาตุในตารางธาตุ ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๒ โดย
การใช้เกม จึงเป็นแนวทางหนึ่งท่ีเหมาะสมต่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียน ซึ่ง
นักเรียนสามารถเสริมสร้างการเรียนรู้เรื่องสัญลักษณ์ของธาตุและตำแหน่งของธาตุในตารางธาตุ ได้
ด้วยตนเองอีกทั้งเป็นการสร้างพื้นฐานที่มั่นคงในการเรียนวิชาเคมีในหัวข้ออื่นๆ เช่นโครงสร้างเคมี 
พันธะเคมี และการเขียนสมการเคมี เป็นต้น นอกจากนี้ การจัดการเรียนการสอนวิธีเคมีโดยใช้เกม  
นับเป็นอีกแนวทางหนึ่งในพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ของครู 
  
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.๑. เปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนก่อนและหลังเรียน เรื่องโครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ 
โดยใช้เกมบิงโก ตารางธาตุ 
 1.๒.2. ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๒ วิทยาลัยการ
อาชีพบางสะพาน จากการเล่นเกมบิงโก ตารางธาตุ 

  
1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย  
  1.3.๑. ประชากร นักเรียนชั้น ปวช.๒ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน อำเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑๑๕ คน  
  1.3.๒. เนื้อหาท่ีใช้ในการศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หน่วยที่ 5 โครงสร้าง
อะตอมและตารางธาตุ 

1.3.๓. ตัวแปรท่ีศึกษา 
ขอบเขตเนื้อหา ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดตัวแปรกลุ่มและช่วงของตัวแปรที่ใช้ใน

การศึกษา ดังนี้ 
    ตัวแปรต้น คือ กิจกรรมการเรียนการสอนได้แก่ 
  -กิจกรรมโดยใช้เกมการเรียนรู้ บิงโกตารางธาตุ 
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    ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ในบทเรียนหน่วยที่ ๕ โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ และความ
พึงพอใจต่อการเรียนเรื่องตารางธาตุ  
 
1.4 สมมติฐาน  

1.4.1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องโครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ ของนักเรียนช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี ๒ โดยใช้เกมบิงโกตารางธาตุ ค่าเฉล่ียคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน  

1.4.2. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนเรื่องตารางธาตุ ด้วยเกมบิงโกตารางธาตุ ในระดับ
มากท่ีสุด 
 
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ  

1.5.1. เกมบิงโก ตารางธาตุ หมายถึง เป็นเกมอย่างหนึ่งซึ่งสามารถเล่นได้ต้ังแต่สองคนไปจน
หลายคน โดยผู้เล่นแต่ละคนจะได้รับการ์ดขนาด ๕X๕ ช่อง แต่ละช่องจะมีสัญลักษณ์ธาตุระบุไว้ 
จากนั้นก็จะให้คนหนึ่งหยิบสลากหรือ ลูกบอลในถุง ซึ่งจะมีสัญลักษณ์ธาตุและคำอ่านไว้ เขย่าและอ่าน
ช่ืนทีละอัน เช่น สลากที่เขย่าออกมา คือ Ca แคลเซียม ผู้เล่นที่มีสัญลักษณ์ธาตุนี้ในบัตรบิงโก ตาราง
ธาตุของตัวเอง ก็จะหยิบเบ้ียเปล่าวางไว้ในช่องนั้น จากนั้นก็จะเล่นต่อไปจนกว่าจะมีผู้เล่นคนไดคนหนึ่ง 
ประกาศว่า “บิงโก” เป็นอันจบเกมและก็จะเป็นผู้ชนะไป  ซึ ่งกติกาการวางเบี้ยบนกระดาษบิงโก 
ประกอบด้วย  
   ๑. เป็นแถวตั้งตรงท้ังแถว 
   ๒. เป็นแนวยาวขนานท้ังแถว 
   ๓. เป็นแถวทแยงมุม ซ้ายหรือแถวทแยงมุมขวา  
   ๔. เป็นรูปมุม 4 มุมใหญ่หรือรูปมุม 4 มุมเล็ก 

1.5.2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หมายถึง ความสามารถแต
ละบุคคลจากการ ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ ของนักเรียนชั้นปวช.1 ที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามจุดประสงคการเรียนรู   
เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ เพื่อทําการทดสอบกอนเรียน (Pretest) 
และหลัง เรียน (Posttest) โดยวัดระดับความสามารถดังนี้ 1.จํา 2.เข้าใจ 3.นําไปใช้ 

1.5.3. ความพึงพอใจของผู้เรียนจากการเล่นเกมบิงโก ตารางธาตุ หมายถึง การวัดระดับ
ความรู้สึกชอบ ไม่ชอบต่อการเล่นเกมบิงโก ตารางธาตุ โดยมีระดับสเกลของความพึงพอใจ 5 ระดับ 
ได้แก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยท่ีสุด 
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1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
1.6.1. นักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 ได้ทักษะความรู้เรื่องสัญลักษณ์ธาตุ

มากขึ้น 
1.6.2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องโครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ ของนักเรียนช้ัน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี ๒ โดยใช้เกมบิงโกตารางธาตุดีขึ้น 
1.6.3. เพื่อจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้ฝึกปฏิบัติให้คิดเป็น ทำ

เป็น เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขอย่างแท้จริง ท้ังนี้เพื่อเป็นแนวทางท่ีจะนำไปสู่การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีการพัฒนาและการเรียนรู้ท่ีสูงยิ่งขึ้น 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การว ิจ ัยน ี ้ได ้ศ ึกษาแนวคิดและทฤษฎีทางด้านการเร ียนการสอนและการสร ้างเกม

ประกอบด้วย  
2.1. ทฤษฎีการเรียนการสอนแบบ Active learning   
2.2. ทฤษฎีเกี่ยวกับเกม  
2.3. วิธีการสอนโดยใช้เกม (Game)  
2.4  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.5  กรอบแนวคิด 
 
2.1. ทฤษฎีการเรียนการสอนแบบ Active learning   
 การเรียนการสอนแบบ Active learning เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้

ผู้เรียนมีส่วนร่วม และมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติท่ีหลากหลายรูปแบบ เช่น การ
วิเคราะห์ การสังเคราะห์ การระดมสมอง  การแลกเปล่ียนความคิดเห็น และการทำกรณีศึกษา เป็นต้น 
โดยกิจกรรมท่ีนำมาใช้ควรช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การส่ือสาร/
นำเสนอ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม บทบาทของผู้เรียนนอกจากการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกันด้วย ผู้สอนควร
ลดบทบาทในการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียนในลักษณะการบรรยายลง และเพิ่มบทบาทในการกระตุ้น
ให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นท่ีจะทำกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมใน
การเรียนรู้ 

 
ลักษณะของการเรียนแบบ Active Learning 
 1. เป็นการพัฒนาศักยภาพการคิดการแก้ปัญหาและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
 2. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดระบบการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้โดยมีปฏิสัมพันธ์

ร่วมกันในรูปแบบของความร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน 
 3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด 
 4. เป็นกิจกรรมที่ให้ผู ้เร ียนบูรณาการข้อมูลข่าวสารสารสนเทศสู่ทักษะการคิด

วิเคราะห์สังเคราะห์ และประเมินค่า 
 5. ผู้เรียนได้เรียนรู้ความมีวินัยในการทำงานร่วมกับผู้อื่น 
 6. ความรู้เกิดจากประสบการณ์และการสรุปของผู้เรียน 



 

 
 
 

 

 7. ผู้สอนเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วย
ตนเอง 

 
ตัวอย่างวิธีการสอนที่เน้นการเรียนแบบ Active Learning 
 1. แบบระดมสมอง (Brainstorming) 
 2. แบบเน ้นป ัญหา/โครงงาน/กรณ ีศ ึกษา ( Problem/Pro ject -based 

Learning/Case Study) 
 3. แบบแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing) 
 4. แบบแลกเปล่ียนความคิด (Think-Pair-Share) 
 5. แบบสะท้อนความคิด (Student,s Reflection) 
 6. แบบต้ังคำถาม (Questioning-based Learning) 
 7. แบบใช้เกม (Games-based Learning) 
 
2.2. ทฤษฎีเก่ียวกับเกมและประโยชน์ของเกมต่อการเรียนการสอน 
 การใช้เกมเป็นเครื่องมือในการสอนเริ่มในปี พ.ศ.2550 (สุวิทย์ มูลคำ และอรทัย มูล

คำ, 2545) โดยมีนักการศึกษาดัดแปลงเกมขึ้นจากเกมสงคราม และได้มีการพัฒนาแพร่หลายอย่าง
รวดเร็ว โดยเฉพาะในสาขาวิชาธุรกิจและการจัดการ การเล่นเกมได้พัฒนาขึ้นจากเกมท่ีใช้อุปกรณ์ง่ายๆ 
เช่น ดินสอ กระดาษ จนกระทั ่งเกมที ่ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้า เกมเป็นกิจกรรมที ่มี
ความสำคัญยิ่ง ในการเร้าความสนใจ และสร้างความสนุกสนาน การเล่นเกมเป็นวิธีหนึ่งท่ีช่วยส่งเสริม
การเรียนรู้และช่วยพัฒนาทักษะต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการทำงานและการอยู่ร่วมกันกับเพื่อน
ในสังคม เยาวพา เดชะคุปต์ (2525) กล่าวว่า เกม คือ กิจกรรมการเล่นแข่งขัน ซึ่งจะต้องมีแพ้ มีชนะ
ตามกติกาท่ีกำหนดไว้ในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง 

 สุวิทย์ มูลคำ และอรทัย มูลคำ (2545) กล่าวถึงประโยชน์ของเกมไว้ว่า เกมสามารถ
เร้าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและความต่ืนเต้นในการเรียน และยังช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรียนได้
อย่างกว้างขวางจากทักษะพื้นฐานสู่ความมีวินัยในตนเอง การใช้การสอนที่เหมาะสมในห้องเรียน เกม
ยังให้ประโยชน์ท่ีนอกเหนือจากท่ีกล่าวแล้ว ดังต่อไปนี้ 

 1. เกมท่ีเหมาะสมสามารถช่วยเด็กท่ีมีปัญหาต่างๆ ทางการเรียน เช่น เด็กท่ีมีปัญหา
ในเรื่องของภาษา เป็นต้น 

 2. เกมสามารถช่วยให้นักเรียนซึ่งมีปัญหาทางด้านวินัยอันเกิดจากความเบื่อหน่ายใน
พฤติกรรมท่ีจำเจของการเรียนการสอนตามปกติ 
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 3. เกมช่วยให้ครูสามารถวินิจฉัยและให้ความช่วยเหลือเด็กเป็นรายบุคคล ในการ
แก้ไขมโนมติท่ีผิดๆ หรือข้อบกพร่องทางการเรียนของเด็ก 

 4. เกมสามารถใช้ในการบูรณาการต่างๆ และสามารถสร้างให้สอดคล้องกับความ
สนใจเฉพาะของนักเรียนได้จากประโยชน์ของเกมดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการใช้เกมประกอบการสอนนั้น 
นอกจากครูจะต้องคัดเลือกเกมที่เหมาะสมแล้วนั้น ครูควรสนุกสนานกับการเล่นเกม และควรกวดขัน
ให้นักเรียนปฏิบัติตามกติกาเพื่อสร้างเสริมความมีวินัยในตนเอง 

 
2.3. วิธีการสอนโดยใช้เกม (Game) 
 คือ กระบวนการที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ โดยการให้ผู้เรียน

เล่นเกมตามกติกา และนำเนื้อหาและข้อมูลของเกม พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่น และผลการเล่นเกม
ของผู้เรียนมาใช้ในการอภิปรายเพื่อสรุปการเรียนรู้ (ทิศนา แขมมณี, 2543) 

 2.3.1 วัตถุประสงค์ 
 1. ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องต่างๆอย่างสนุกสนานและท้าทายความสามารถ 
 2. ทำให้เกิดประสบการณ์ตรง 
 3. เป็นวิธีที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมสูง 

2.3.2 ข้ันตอนการสอน 
 1. ผู้สอนนำเสนอเกม ชี้แจงวิธีการเล่น และกติกาการเล่นเกม เกมที่ได้รับการ

ออกแบบ ให้เป็นเกมการศึกษาโดยตรง มีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภท คือ 1. เกมแบบไม่มีการแข่งขัน 2. 
เกมแบบแข่งขัน 3. เกมจำลองสถานการณ์ การเลือกเกมเพื่อนำมาใช้สอนทำได้หลายวิธี ผู้สอนอาจ
เป็นผู้สร้างเกมข้ึน หรืออาจนำเกมท่ีมีผู้สร้างขึ้นแล้วมาปรับดัดแปลงให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ และ
ควรช้ีแจงกติกาการเล่นเกมให้เข้าใจ 

 2. ผู้เรียนเล่นเกมตามกติกา ผู้สอนควรติดตามสังเกตพฤติกรรมการเล่นของผู้เรียน
อย่างใกล้ชิด และควรบันทึกข้อมูลท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนของผู้เรียน 

 3. ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายผล ควรอภิปรายผลเกี่ยวกับผลการล่น และวิธีการหรือ
พฤติกรรมการเล่นของผู้เรียนท่ีได้จากการสังเกตจดบันทึกไว้ และในการอภิปรายผลควรให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ การใช้เกมในการสอนโดยท่ัวๆไป มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ฝึกฝนเทคนิคหรือทักษะต่างๆ 2. 
เรียนรู้เนื้อหาสาระจากเกม 

 3. เรียนรู้ความเป็นจริงตามสถานการณ์ต่างๆ ดังนั้นการอภิปรายควรมุ่งประเด็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของการสอน 

2.3.3 ข้อดีและข้อจำกัด 
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ข้อดี 
 1. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สูง 
 2. ผู้เรียนได้รับความสนุกสนาน และเกิดการเรียนรู้จากการเล่น 

ข้อจำกัด 
 1. เป็นวิธีการสอนท่ีผู้สอนต้องมีทักษะในการนำการอภิปรายท่ีมีประสิทธิภาพ จึงจะ

สามารถช่วยให้ผู้เรียนประมวลและสรุปการเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ 
  
2.4. วิจยัที่เก่ียวข้อง 
 ทวีศักดิ์ หนูทิม (2563) การวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการ

ออกแบบเว็บไซต์ ในรายวิชาการ ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ภาคเรียนที่ 2/2563 โดยใช้บทเรียน
เกมออนไลน์เวิร์ดวอลล์แบบเกม โชว์ควิซ มีวัตถุประสงค์1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาท่ีเรียนผ่าน แอพพลิเคช่ันเกมออนไลน์แบบเกมโชว์ เรื่องการออกแบบเว็บไซต์และ2) เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจ ของผู้เรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนเกมออนไลน์เวิร์ดวอลล์แบบเกม
โชว์ควิซ เรื่องการ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการออกแบบเว็บไซต์ ในรายวิชาการออกแบบ
และพัฒนาเว็บไซต์ ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนท่ีเรียนโดยใช้บทเรียนเกม
ออนไลน์เวิร์ดวอลล์แบบ เกมโชว์ควิซมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 2. ความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการเรียนผ่านบทเรียนเกมออนไลน์
เวิร์ดวอลล์แบบเกม โชว์ควิซ เรื่อง การออกแบบเว็บไซต์จากการประเมินโดยใช้แบบประเมินความพึง
พอใจ พบว่าผู้เรียน มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนเกมออนไลน์เวิร์ดวอลล์แบบเกมโชว์ค
วิซ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X =4.62) โดยด้านความพึงพอใจในภาพรวมของการเรียนรู้โดยใช้ 
บทเรียนเกมออนไลน์เวิร์ดวอลล์แบบเกมโชว์ควิซ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด (  X =4.80) 
รองลงมาโดยด้านได้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด (  X =4.75) 
ด้านเกมมีความน่าสนใจ น่าติดตาม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X =4.68)ด้านตัวอักษรอ่านง่าย ภาษาท่ีใช้ 
เข้าใจง่าย อยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.55) และด้านได้รับความรู้จากการเล่นเกม อยู่ในระดับมาก 
ท่ีสุด ( X =4.52) 
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2.5 กรอบแนวคิด 
 
 
 

 

 

 

 

  

ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิด  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรอิสระ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

- เกมบิงโกตารางธาตุ 

ตัวแปรตาม 

1.ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในเร่ือง โครงสรา้งอะตอม
และตารางธาต ุในรายวิชาวิทยาศาสตรเ์พ่ือพฒันา
ทกัษะชีวิต 

2.ความพึงพอใจของผู้เรียนระดับประกาศ 
นียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี ๒ วิทยาลัยการอาชีพ
บางสะพาน จากการเล่นเกมบิงโกตารางธาตุ 
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บทท่ี 3 
วิธีดำเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เรื่อง
โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ โดยใช้เกมบิงโกตารางธาตุ ในระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 
๒ ในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ซึ่งผู้วิจัยดำเนินการวิจัยดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
3.3 ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
      

3.1 ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร นักเรียนช้ันปวช. 2 ท่ีเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต วิทยาลัยการ

อาชีพบางสะพาน จำนวน 115 คน 
 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย  
 1. เครื่องมือในการทดลอง คือเกมบิงโก ตารางธาตุ  
 2. เครื่องมือในการเก็บข้อมูล คือ แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และ
แบบทดสอบความพึงพอใจในการเรียนด้วยเกม 
 
3.3 ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 
 วัตถุประสงค์ในการเล่นเกม 
 นักเรียนสามารถบอก สัญลักษณ์ และตำแหน่งของธาตุเรพรีเซนเททีฟในตารางธาตุได้ 
 อุปกรณ์ 
 1. แผ่นบิงโก ตารางธาตุ ท่ีแสดงสัญลักษณ์ธาตุไว้ 
 2. สลากท่ีแสดงสัญลักษณ์ธาตุ 
 3. ฝาขวดน้ำ ก้อนหิน หรือเบ้ียไว้สำหรับวางตำแหน่งบนแผ่นบิงโก ตารางธาตุ 
 
 ระยะเวลาเล่น 
 60 นาที (1 คาบเรียน) 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 ขั้นตอนการเล่นเกม 
 1. ครูผู้สอนทบทวน เรื่อง สัญลักษณ์ธาตุ และตารางธาตุ 
 2. นักเรียนซึ่งเป็นผู้เล่นแต่ละคนจะได้รับแผ่นบิงโกตารางธาตุ แต่ละช่องจะมีสัญลักษณ์ธาตุ
ระบุไว้ จากนั้นก็จะให้คนหนึ่งหยิบสลากหรือ ลูกบอลในถุง ซึ่งจะมีสัญลักษณ์ธาตุและคำอ่านไว้ เขย่า
และอ่านช่ืนทีละอัน เช่น สลากท่ีเขย่าออกมา คือ Ca แคลเซียม ผู้เล่นท่ีมีสัญลักษณ์ธาตุนี้ในบัตรบิงโก 
ตารางธาตุของตัวเอง ก็จะหยิบเบ้ียเปล่าวางไว้ในช่องนั้น จากนั้นก็จะเล่นต่อไปจนกว่าจะมีผู้เล่นคนได
คนหนึ่ง ประกาศว่า “บิงโก” เป็นอันจบเกมและก็จะเป็นผู้ชนะไป   
 3. ครูผู ้สอนดำเนินเกมจนจบ ซึ่งจำนวนรอบที่เล่นจะพิจารณาตามความเหมาะสมของ
ระยะเวลา 
 4. หลังเล่นเกม นักเรียนร่วมกันสรุปส่ิงท่ีได้จากการเล่นเกม และร่วมกันนำเสนอแนวทางการ
นำส่ิงท่ีได้จากเกมไปประยุกต์ใช้ และแนวทางการพัฒนาเกมให้ได้องค์ความรู้มากขึ้น 
 5. ครูเพิ่มเติมองค์ความรู้เกี่ยวกับธาตุ และตารางธาตุให้กับนักเรียน 
  

แบบทดสอบก่อนและหลังการเรียน 
 ใช้แบบทดสอบชุดเดียวกัน โดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบแบบปรนัย 40 ข้อ  
  

แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจในการเรียนการสอนแบบประมาณค่า โดยเกณฑ์การ
ประเมินแสดงในตารางที่ 1 แบบประเมินความพึงพอใจมีคำถามทั้งหมด 10 ข้อ วัดด้านต่างๆ ดังนี้ 
ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจดจำสัญลักษณ์ของธาตุในตารางธาตุ และความพึงพอใจในการเล่น
เกม 
 
ตารางที่ 3.1 เกณฑ์การประเมินระดับความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ ระดับคะแนน เกณฑ์การประเมิน 
น้อยที่สุด 1 1.00 - 1.49 
น้อย 2 1.50 – 2.49 
ปานกลาง 3 2.50 - 3.49 
มาก 4 3.50 - 4.49 
มากที่สุด 5 4.50 – 5.00 

 
 
ขั้นตอนการวิจัย 
 1. ชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัยให้นักเรียนทราบ จากนั้นให้นักเรียนเข้าร่วมในการวิจัยซึ่ง
นักเรียนท้ังห้องให้ความร่วมมือในการวิจัย 
 2. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนการเรียน โดยให้นักเรียนทำข้อสอบปรนัย 40 ข้อ 
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 3. ครูอธิบายช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับเกม วัตถุประสงค์ของการเล่นเกม และดำเนินการเล่น
เกมตามรายละเอียดท่ีแสดงในหัวข้อเครื่องมือในการทดลอง ข้อท่ี (1) 
 4. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังการเรียน โดยให้นักเรียนทำข้อสอบชุดเดิม แบบปรนัย 40 
ข้อ และทำแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการเล่นเกมบิงโกตารางธาตุ 
 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ๑. สถิติพื้นฐาน โดยใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
๑) การหาค่าเฉลี่ยของคะแนน โดยคำนวณจากสูตร (ล้วน สายยศ และอังคณา สาย

ยศ, 2538) 
 

�̅� =
Σx

N
 

 
เมื่อ �̅�   แทน ค่าเฉล่ียของคะแนน 

 Σx  แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 
 N   แทน จำนวนนักเรียนท้ังหมด 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่องตารางธาตุ โดยการใช้เกมบิงโก ตาราง
ธาตุ จากการวิจัยเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน ของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 115 คน โดย
ให้นักเรียนทำข้อสอบแบบปรนัยจำนวน 40 ข้อ และวิเคราะห์คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ 
t-test ได้ผลดังแสดงในตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 4.1 ผลการเปรียบเทียบ คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน เร่ืองตารางธาตุ โดยการใช้เกม
บิงโก ตารางธาตุ 

 n M SD df t p 
Pre-test 50 26.92 11.13 49 10.80 .000 
Post-test 50 42.50 3.06 

 
 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าภายหลังจากการเรียน เรื่องโครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ 
โดยการใช้เกมบิงโก ตารางธาตุ ผู ้เรียนกลุ่มนี้มีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบหลังเรียน (M=42.50, 
SD=3.06) สูงกว่าคะแนนการทดสอบก่อนเรียน (M=26.92, SD=11.13) ค่าคะแนนเฉลี่ยทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (t=10.80, p=.000) 
 
ความพึงพอใจของผู้เรียนภายหลังการเรียนเร่ืองโครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ 
 โดยการใช้เกม “บิงโก ตารางธาตุ” 
 จากการศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อการเรียนเรื ่องตารางธาตุ ด้วยเกมบิงโก 
ตารางธาตุโดยใช้แบบทดสอบความพึงพอใจ และวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD) ได้ผลดังแสดงในตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 4.2 ความพึงพอใจของผู้เรียนภายหลังการเรียน เรื่องตารางธาตุ โดยการใช้เกมบิงโก
ตารางธาตุ 

หัวข้อ M SD ระดับความพึง
พอใจ 

1. ความน่าสนใจของเกม 4.78 0.46 มากท่ีสุด 
2. การดำเนินเกมเป็นไปด้วยความสนุกสนานไม่น่า
เบ่ือ 

4.78 0.51 มากท่ีสุด 

3. กติกาการเล่นเกมมีความเหมาะสม เข้าใจง่าย 4.68 0.59 มากท่ีสุด 
4. ได้ฝึกสมาธิ การใช้สายตา  4.66 0.52 มากท่ีสุด 
5. การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการเล่นเกม 4.64 0.66 มากท่ีสุด 



 

 
 
 

 

หัวข้อ M SD ระดับความพึง
พอใจ 

6. ความสอดคล้องระหว่างเกมกับองค์ความรู้ 4.60 0.46 มากท่ีสุด 
7. ความรู้และประสบการณ์ที่นักเรียนได้รับเป็นไป
ตามท่ีคาดหวังไว้ 

4.56 0.61 มาก 

8. ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ต่อได้ 

4.56 0.61 มาก 

9. ระยะเวลามีความเหมาะสม 4.52 0.65 มาก 
10. มีความร ู ้  ความเข้าใจ และสามารถจดจำ
สัญลักษณ์ช่ือธาตุในตารางธาตุได้มากขึ้น 

4.36 0.69 มาก 

สรุปผลการประเมิน 4.61 0.58 มากที่สุด 
 
 จากตารางตอนที่ 4.2 พบว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (M=4.61, 
SD=0.58) โดยนักเรียนมีความพึงพอใจในเรื่องความน่าสนใจของเกม และการดำเนินเกมเป็นไปด้วย
ความสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อเป็นอันดับแรก (M=4.78, SD=0.46) รองลงมาคือ กติกาการเล่นเกมมี
ความเหมาะสมเข้าใจง่าย (M=4.68, SD=0.59) และความพึงพอใจด้านความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถจดจำสัญลักษณ์ช่ือธาตุในตารางธาตุได้มากขึ้น มีความพอใจน้อยท่ีสุด (M=4.36, SD=0.69) 
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บทท่ี 5 
สรุปและอภิปรายผล 

 
 จากผลการวิจัย พบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เรื่อง
โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ โดยใช้เกมบิงโก ตารางธาตุ นั้น ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียน ดังนี้ 
 
สรุปผลการศึกษา 
 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องโครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ สูงขึ้นภายหลัง
จากการเรียนโดยใช้เกมบิงโก ตารางธาตุ เนื่องจากนักเรียนได้มีการอภิปรายซักถามและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างกันขณะเล่นเกม จากการดูสัญลักษณ์ขณะเล่น และจากการได้ยินช่ือสัญลักษณ์ธาตุบ่อยๆ 
ส่งผลให้เกิดการประมวลความรู้ในเนื้อหาที่เรียน และนักเรียนได้เป็นผู้สรุปองค์ความรู้ด้วยตนเองซึ่ง
สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้แบบ Active Learning ท่ีเป็นกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วม และมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ 
 2. การเรียนเรื ่องเคมีผ่านเกมทำให้นักเรียนสนใจและตื่นเต้นในการเรียน ซึ่งส่งผลให้เกิด
ทัศนคติที ่ดีต่อการเรียน (สุวิทย์ มูลคำ และอรทัย มูลคำ , 2545) ดังเห็นได้จากผลสำรวจความพึง
พอใจ ซึ่งสามารถอนุมานได้ ว่า  การเรียนผ่านเกมมีความน่าสนใจ (M=4.78) นักเรียนรู้สึกสนุก ไม่
เบ่ือ (M=4.78) นอกจากนี้ การจัด กิจกรรมการเรียนด้วยเกมนั้น ช่วยในการปรับทัศนคติในการเรียน
ให้ดีขึ้น ดังจะเห็นได้จากนักเรียนจำนวนบางคนที่ไม่ให้ความร่วมมือ แต่ภายหลังการเรียนโดยใช้เกม 
นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนมากขึ้นและสามารถทำแบบทดสอบหลังเรียนได้ในระดับดีมาก 
 3. นักเรียนเห็นประโยชน์ของการทำงานร่วมกันระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม ดังจะเห็นได้จาก
ผลสำรวจความพึงพอใจ ท่ีนักเรียนได้ให้ความสำคัญในการฝึกสมาธิและการใช้สายตา (M=4.66) การ
มีส่วนร่วมของ นักเรียนในการเล่นเกม (M=4.64) ซึ่งสอดคล้องกับผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดระบบ
การเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้โดยมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในรูปแบบของความร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน 
ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบ Active Learning 
 
อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าการนำเกมมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนนั้น 
สามารถส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทั้งด้านการเรียนรู้และด้านทักษะสังคม ด้วยเหตุนี้ 
ผู ้สอนของทุกวิชาสามารถนำเกมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนได้ เพราะเกมสามารถ
กระตุ้นความกระตือรือร้นและความสนใจในการเรียนได้ โดยผู้สอนออกแบบเกมให้เหมาะสมกับเนื้อหา 
ผู้เรียน และสภาพห้องเรียนได้ 
 อย่างไรก็ตาม การวิจัยครั้งนี้มีข้อจำกัดด้านเวลา ซึ่งส่งผลให้มีศึกษากระประยุกต์ใช้เกมใน
กิจกรรมการเรียนเพียงกลุ่มเดียว ดังนั้น การศึกษาในครั้งต่อไป ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้เกมให้ครอบคลุมทุกกลุ่มของนักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และควรมี
การศึกษาการใช้เกมในกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกรายวิชา และทุกระดับ นอกจากนี้ ผู ้สอน



 

 
 
 

 

สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนท่ีผู้เรียนออกแบบเกมเพื่อการศึกษาเอง เพื่อส่งเสริมความเข้าใจใน
การเรียนของนักเรียน และเพิ่มความหลากหลายของเกมเพื่อการศึกษา 
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