
 

 

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวจัิย 

เพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการวจัิยเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน  จากมหาวทิยาลัยรังสิต   

ประจําปีการศึกษา 2559 (ภาค 2/2559) 

----------------------------------------------------- 

1.  ช่ือโครงการ (ภาษาไทย):    การพฒันาเกมไวยากรณ์ออนไลน์เพื่อการส่ือสารภาษาองักฤษ  

          Applied English Structure 

       (ภาษาองักฤษ): Effectiveness of an Online Grammar Game for Communicative English 

2.  ประเภทของงานวจัิยสถาบัน             ประสบการณ์เคยไดรั้บทุนจาก (ระบุ)   

         หนา้ใหม่ (ยงัไม่เคยไดรั้บทุนอุดหนุน) 

3. ประเภทของงานวจัิยเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน 

     - การวจิยัเพื่อสร้างส่ือการสอนหรือนวตักรรม (พฒันาเกมส์ออนไลน์ไวยากรณ์ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร) 

4. รายวชิา/สาขาวชิาทีท่าํการวจัิย  

     - รายวชิา ENG 212: Applied English Structure 

5. คณะผู้ดําเนินการวจัิย         

    1. ช่ือ – นามสกุล                          นางสาวศิราภรณ์ ศิริพลัลภ                                                                                           .                                                                                                                                                 

. คุณวฒิุสูงสุด                            ปริญญาโท                สาขา               การบริหารการศึกษา                                   . 

    สังกดัภาควชิา / คณะ / หน่วยงาน                      ศูนยน์วตักรรมเรียนรู้  ฝ่ายเทคโนโลยี                             

    โทรศพัท ์             02-997-2200 ต่อ 4162                                                                                                              . 

 2. ช่ือ – นามสกุล                          นายวรพล มหาแกว้                                                                                            .

 คุณวฒิุสูงสุด                            ปริญญาโท                สาขา               การสอนภาษาองักฤษ                                   . 

    สังกดัภาควชิา / คณะ / หน่วยงาน                      ภาควชิาภาษาองักฤษ  คณะศิลปศาสตร์                                       . 

    โทรศพัท ์             02-997-2222 ต่อ 1339                                                                                                               . 

6.  ทีป่รึกษาโครงการวจัิย  (ถ้ามี) 

      1. ช่ือ – นามสกุล                       อาจารยสุ์เมธ ผอ่งพรรณแข            

. คุณวฒิุสูงสุด                            ปริญญาโท                สาขา               เทคโนโลยสีารสนเทศ                                         

     สังกดัภาควชิา/คณะ/หน่วยงาน ภาควชิาครีเอทีฟมีเดียเทคโนโลย(ีส่ือสร้างสรรค)์  วิทยาลยัเทคโนโลยสีารสนเทศ 

    และการส่ือสาร                                              โทรศพัท ์             02-997-2222 ต่อ 4070                                                                                                               

. 
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7. สถานทีท่าํการทดลองหรือเกบ็ข้อมูล 

    คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 

8. ความสําคัญและทีม่าของหัวข้อการวจัิย 

  ในยคุการส่ือสารไร้พรมแดนภาษาองักฤษไดท้วบีทบาทสาํคญัในฐานะภาษาสากลท่ีผูค้นจากทัว่โลกใชเ้ป็น

ส่ือกลางในการติดต่อส่ือสาร สาํหรับวงการศึกษา ผูเ้รียนมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใชภ้าษาองักฤษในการคน้ควา้เพื่อ

เพิ่มพูนความรู้ เน่ืองจากภาษาองักฤษเป็นเง่ือนไขสาํคญั ท่ีใชเ้ป็นเกณฑใ์นการรับผูเ้รียนเขา้ศึกษาต่อในระดบั 

อุดมศึกษาดงันั้นการเตรียมบณัฑิตจากสถาบนัอุดมศึกษาของประเทศไทยใหมี้ความพร้อมทางดา้นการใชภ้าษา 

องักฤษเพื่อศึกษาต่อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จึงมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ในสังคมปัจจุบนั (กาญจนา และ 

ประกายแกว้, 2543) อีกทั้งการต่ืนตวัของการเขา้เป็นส่วนหน่ึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic 

Community: AEC) ส่งผลใหภ้าษาองักฤษเป็นภาษาท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสารระหวา่งกลุ่มประเทศสมาชิก (สมเกียรติ 

อ่อนวมิล, 2554) การท่ีผูเ้รียนสามารถใชภ้าษาองักฤษ เพือ่การส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพยอ่มเกิดผลดีกบัทั้งตวั

ผูเ้รียนจนถึงประเทศชาติ ดว้ยเหตุน้ีการเรียนการสอนภาษาองักฤษตอ้งใหผู้เ้รียนมีโอกาสในการส่ือสารเพื่อพฒันา 

ทกัษะทาง ภาษาองักฤษทั้งส่ีทกัษะไดแ้ก่ ฟัง พูด อ่าน และ เขียน (ONEC, 2002)                     

 จากความสาํคญัของภาษาองักฤษขา้งตน้ การใหค้วามสาํคญักบัความคล่องแคล่วในการส่ือสารเป็นส่ิงจาํเป็น

แต่ความเช่ือท่ีวา่ การจดัการเรียนการสอนไวยากรณ์ภาษาองักฤษไม่มีประโยชน์อาจเป็นความเช่ือท่ีไม่ถูกตอ้ง ดงัท่ี  

สุมิตรา องัวฒันกุล (2540) กล่าววา่ ความคล่องแคล่วในการใชภ้าษาเป็นส่ิงสาํคญัเช่นเดียวกบัความถูกตอ้งของภาษา

ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Brown (2004) ท่ีวา่ความสาํคญัของไวยากรณ์ภาษาองักฤษเป็นพื้นฐานท่ีขาดไม่ไดใ้นการเรียนภาษา  

อยา่งไรก็ตามแมว้า่ไวยากรณ์ภาษาองักฤษมีความสาํคญัแต่ตอ้งทาํความเขา้ใจถึงเป้าหมายท่ีแทจ้ริงของการเรียนการ

สอนไวยากรณ์ เพราะเป้าหมายหลกัคือการทาํใหผู้เ้รียนสามารถสร้างประโยคไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ และ

มีความหมาย (Pachler,1999; Celce-Murcia, and Freeman L, 1999; Purpura, 2004; Athmani, 2010) การท่ีผูเ้รียนมี

ความสามารถในการใชไ้วยากรณ์ใหมี้ประสิทธิภาพยอ่มทาํใหข้อ้ความเป็นไปตามท่ีผูเ้รียนตั้งใจส่ือสาร อีกทั้งยงัมี

ความสาํคญัในฐานะท่ีเป็นส่วนเสริมทกัษะทั้งส่ีในดา้นของความสัมพนัธ์ระหวา่งคาํในประโยค หรือรูปแบบของการ

เรียงคาํในประโยค รวมทั้งความสามารถในการดึงเอาความหมาย มาใชใ้นการส่ือสารในประโยค 

 แมห้ลกัสูตรการศึกษาระดบัขั้นการศึกษาพื้นฐานไม่ไดม้องขา้มความจาํเป็นของภาษาองักฤษ และมีการ

กาํหนดใหภ้าษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศใหเ้ป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐาน (ฟาฏินา วงศเ์ลขา, 2553) และผูเ้รียน

ตอ้งผา่นการเรียนไวยากรณ์ภาษาองักฤษไม่ตํ่ากวา่สิบสองปีก่อนเขา้ระดบัอุดมศึกษา แต่ผูเ้รียนกลบัไม่สามารถสร้าง

ประโยคใหถู้กหลกัไวยากรณ์ภาษาองักฤษได ้(Angwattanakul, 1997)                                       

 จากผลงานวจิยัหลายเร่ืองช้ีใหเ้ห็นวา่ ผูเ้รียนชาวไทยมีปัญหาในการใชไ้วยากรณ์ใหมี้ความหมายและถูกตอ้ง

ตามหลกัภาษา อีกทั้งผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางภาษาองักฤษ ในส่วนการประเมินความสามารถในการใช้

ไวยากรณ์ในบริบทงานเขียนของผูส้อบชาวไทยตั้งแต่ปี 2552-2555 ในแบบทดสอบมาตรฐาน TOEFL: PBT (Test of 

English as a Foreign Language: Paper Based Test) ท่ีปรากฏในรายงาน TOEFL Test and Score Data Summary 

Bulletins มีการเปรียบเทียบผลคะแนนของผูส้อบชาวไทยกบัผูส้อบจากประเทศต่าง ๆ ในทวปีเอเชียปรากฏวา่ 
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คะแนนเฉล่ียของผูส้อบชาวไทยตํ่ากวา่ผูส้อบจากทุกประเทศ คิดเป็นร้อยละ 48 ปัญหาผูเ้รียนไม่สามารถสร้าง

ประโยคท่ีมีความหมายและถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์อาจเกิดจากแนวทางการจดัการเรียนการสอนท่ีมกัเนน้ให้

ผูเ้รียนท่องจาํกฎโครงสร้างเป็นหลกั (Yoon et al., 2012) และการสร้างกิจกรรมท่ีฝึกเพื่อเอ้ือดา้นความจาํในกฏ

โครงสร้าง ท่ีไม่มีความหมายต่อผูเ้รียน (Pongsirivet, 2001 and Lush, 2002) ซ่ึงการเรียนการสอนในลกัษณะน้ี  ไม่

พฒันาใหผู้เ้รียนสามารถใชไ้วยากรณ์ได ้ เพราะไม่เอ้ือใหผู้เ้รียนทดลองนาํไวยากรณ์ไปใชใ้นลกัษณะของกระบวน-

การท่ีมีความหมาย อีกทั้งยงัไม่ทาํใหผู้เ้รียนเห็นความสัมพนัธ์ของโครงสร้างและความหมาย เน่ืองจากการขาด

กิจกรรมท่ีใชใ้นการส่ือสารท่ีออกแบบใหผู้เ้รียนสังเกตถึงความหลากหลายของโครงสร้างท่ีมีต่อความหมายในการ

ส่ือสารนอกจากน้ี ยงัขาดการปฏิสมัพนัธ์และการใหผ้ลสะทอ้นกลบัท่ีมีความหมายระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั หรือ

ระหวา่งผูเ้รียนและผูส้อน การปฏิสัมพนัธ์ดงักล่าวมีความสาํคญัในแง่ของผูเ้รียนท่ีจะสามารถใชไ้วยากรณ์เร่ืองต่างๆ

ไดอ้ยา่งมีความหมายนั้น ตอ้งเกิดจากการลองนาํไวยากรณ์ไปใชใ้นการส่ือสารร่วมกนักบัผูอ่ื้น โดยการท่ีผูเ้รียนมีการ

พูดคุยกนัระหวา่งกิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนฝึกใชไ้วยากรณ์ท่ีเรียนไปกบัเพื่อนร่วมชั้นช่วยพฒันาใหผู้เ้รียนมีความตระหนกั

ในความสัมพนัธ์ของกฏโครงสร้างและความหมาย (Swain, 1998)    

แนวคิดท่ีใหค้วามสาํคญัต่อการปฏิสัมพนัธ์ท่ีมีผลในการเสริมต่อความรู้ทางภาษาและการฝึกใชค้วามรู้อยา่งมี

ประสิทธิภาพคือเกมฝึกภาษาซ่ึงน่าจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยเสริมความรู้ในดา้นไวยากรณ์ภาษา องักฤษ และสามารถ

มีโอกาสไดฝึ้กทกัษะและใชภ้าษาเหมือนกบัสถานการณ์จริงไดเ้ป็นอยา่งดี อีกทั้งเกมจะช่วยใหห้อ้งเรียนมีสภาพ

ใกลเ้คียงกบัโลกภายนอก การฝึกภาษาโดยใชเ้กมจะไดเ้รียนรู้ทั้งกฎเกณฑ ์ ไวยากรณ์ คาํศพัท ์ และทกัษะต่างๆ เกม

อาจจะใชเ้ป็นเคร่ืองมือติดตามผลการอธิบายของครูหรือใชส้าํหรับฝึกทกัษะ ในส่วนท่ีครูตอ้งการไดแ้ละวธีิการสอน

น้ีจะมีส่วนช่วยในการพฒันาการเรียนรู้คาํศพัทภ์าษาองักฤษ และก่อใหเ้กิดความคงทนในการเรียนรู้แก่นกัเรียนใหมี้

ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน อีกทั้งช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และความสามารถทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษซ่ึงจะเป็น

พื้นฐานในการเรียนภาษาในระดบัสูงต่อไป 

จากผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนโดยใชเ้กมเป็นส่ือนั้น พบวา่ ผูเ้รียนซ่ึงเรียนรู้ผา่นส่ือประเภท

เกมเกิดความจาํ ความเขา้ใจมากกวา่ผูเ้รียนซ่ึงเรียนรู้ดว้ยการฟังบรรยายตามปกติ ผลงานวจิยัของสกุล (2550) ได้

ทดลองกบัผูเ้รียน 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มผูเ้รียนผา่นส่ือประเภทเกมและผูเ้รียนจากการบรรยาย พบวา่ กลุ่มผูเ้รียนผา่นส่ือ

ประเภทเกมรู้สึกกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้มากกวา่ ระดบัความรู้ของผูเ้รียนอยูใ่นระดบัสูงกวา่ ผูเ้รียนรู้สึกวา่ตนเองมี

ส่วนร่วมในการเรียนรู้มากกวา่ รวมทั้งพบวา่เกมมีส่วนทาํใหผู้เ้รียนเกิดความตอ้งการในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เกิดการ

เรียนรู้อยา่งย ัง่ยนื งานวิจยัของพยพุล และพชัรากราณต ์(2556) ผูเ้รียนพฒันาทกัษะในการอ่านดีข้ึนเม่ือวดัจาก

แบบฝึกหดัก่อนและหลงัการทดลองใชส่ื้อประเภทเกม ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้จากเกมไดต้ลอดเวลา ทั้งยงัสามารถทาํ

ความเขา้ใจและจดจาํบทเรียนไดม้ากยิง่ข้ึน งานวจิยัของ Pornpan (2015) กล่าวถึงคะแนนจากแบบทดสอบก่อนและ

หลงัใชส่ื้อประเภทเกมในการพูดภาษาองักฤษ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัยะสาํคญัท่ี 0.5 นอกจากน้ีผูเ้รียนยงัรู้สึก

สนุกกบัการเรียน รวมทั้งนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้  อยา่งไรก็ดีงานวิจยัทั้งสามช้ินเห็นตรงกนัวา่

ความสนุกในการเล่นเกม ช่วยกระตุน้ใหผู้เ้รียนกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้เน้ือหาวชิาท่ีแฝงไวด้ว้ย  

ดว้ยเหตุดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดท่ีจะพฒันารูปแบบการเรียนการสอนโดยใชเ้กมในรายวชิา ENG 212: 

Applied English Structure เน่ืองจากเห็นวา่ในรายวชิาดงักล่าว ตอ้งศึกษาเก่ียวกบัการนาํโครงสร้างทางภาษาท่ีใชใ้น
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ชีวติประจาํวนั เพิ่มโอกาสใหผู้เ้รียนไดมี้การฝึกฝน เรียนรู้ และจดจาํ เพื่อพฒันาทกัษะในการอ่านและการเขียนใน

การส่ือสารภาษาองักฤษมากยิง่ข้ึน ผูว้จิยัเห็นวา่หากนาํเกมมาใชเ้ป็นส่ือในการเรียนการสอน จะเพิ่มโอกาสใหผู้เ้รียน

ไดเ้ห็นโครงสร้างทางภาษาองักฤษท่ีถูกตอ้งเพิ่มมากข้ึน เป็นประโยคท่ีเหมาะกบัการนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัอีก

ดว้ย ทาํเป็นแอพพลิเคชัน่เกมซ่ึงผูเ้รียนสามารถดาวโหลดไวใ้ชง้านในอุปกรณ์โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของตนเอง เพื่อการ

เรียนรู้ไดจ้ากทุกสถานท่ี โดยไดว้า่งโครงร่างของเกมใหผู้เ้รียนเกิดความสนุก ทา้ทายจากการเล่นเกมและ ความน่า

ติดตามจากเน้ือหาของบทเรียน เพื่อช่วยกระตุน้ใหผู้เ้รียนสนใจจะเรียนรู้และพฒันาคนเองดว้ยการเรียนรู้แบบยัง่ยนื 

โครงร่างแอพพลิเคชัน่เกมไวยากรณ์ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารออนไลน์รายวชิา ENG 212: Applied 

English Structure น้ี สร้างดว้ยภาษาคอมพวิเตอร์ในการสร้างระบบ แบบออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

1) ส่วนของผู้ เรียน ผูเ้รียนสามารถดาวโหลดแอพพลิเคชัน่เขา้มาในอุปกรณ์โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีหรือแทบ็เล็ต  

ส่วนตวั และลงช่ือเขา้ใชง้านเกมดว้ย RSU email เน้ือหาในแอพพลิเคชัน่เกมออนไลน์น้ีแบ่งเป็นบทสนทนายอ่ย 

ผูเ้รียนจะเป็นผูด้าํเนินเร่ืองในบทสนทนาเหล่านั้น ซ่ึงเป็นการโตต้อบกนัระหวา่งผูเ้รียนและตวัละครท่ีผูเ้ล่นไม่ได้

ควบคุม (Non-Player Character) ผูเ้รียนสามารถเลือกหนา้ตาของตวัละครท่ีจะเป็นได ้ เม่ือเล่นไปแลว้สามารถ

เปล่ียนเป็นตวัละครอ่ืนๆ ไดม้ากข้ึน เป็นการจูงใจให้ผูเ้ล่นอยากเล่นต่อไป เน้ือหาหรือบทสนทนาแบ่งเป็นบทยอ่ยๆ 

เร่ิมจากง่ายไปยาก โดยในแต่ละบทจะเร่ิมตน้ดว้ยการเกร่ินนาํ เน้ือเร่ือง และสรุป กาํหนดจาํนวนคาํถามแต่ละบทไม่

เกิน 10 คร้ัง คาํถามเหล่าน้ีผูเ้รียนจะเลือกถามตวัละครท่ีผูเ้ล่นไม่ไดค้วบคุม ใหไ้ดม้าซ่ึงคาํตอบท่ีมีประโยชน์ สามารถ

นาํไปเป็นเบาะแสสาํหรับการตอบคาํถามสรุปจากเน้ือเร่ือง จาํนวนเบาะแสผูเ้ล่นพบมีผลต่อคะแนนและโอกาสใน

การไปตอบคาํถามทา้ยบทเพื่อไปยงับทสนทนาต่อไป ในส่วนต่อประสาน (interface) ของเกมจะประกอบดว้ยฉาก 

ตวัละคร บทสนทนาในรูปแบบของขอ้ความ และเสียง นอกจากน้ียงัมีระบบคะแนน (point) ระดบั (level) ตรา 

(badge) และกระดานลาํดบัผูน้าํ (leaderboard) มาใชเ้พื่อใหเ้กิดการแขง็ขนั และความทา้ทายระหวา่งผูเ้รียนและผูเ้ล่น

อ่ืน 

2) ส่วนของผู้สอน เน่ืองจากผูว้จิยัวางแผนท่ีจะนาํไปใชก้บัรายวชิาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนผา่นบท

สนทนาจึงไดจ้ดัร่างในส่วนของผูส้อนหรือผูดู้แลระบบใหส้ามารถเพิ่มเติมเน้ือหาใหเ้หมาะสมกบัรายวชิาอ่ืนๆ หรือ

เน้ือหาท่ีตอ้งใชภ้าษาเฉพาะทางต่างๆ จึงกาํหนดใหจ้ดัทาํเป็นแอพพลิเคชัน่หรือเวบ็ไซดส์าํหรับเพิ่มเติมขอ้มูลไดจ้าก

อุปกรณ์เคล่ือนท่ี สามารถเพิ่มเติมขอ้มูล และติดตามผลการใชง้านของผูเ้รียนไดส้ะดวก กาํหนดใหผู้ส้อนหรือผูดู้แล

ระบบสามารถเพิ่มช่ือรายวชิา รหสัวชิา ช่ือเร่ืองบทสนทนา ระดบัความยากของบทสนทนา บทสนทนาในรูปแบบ

ขอ้ความ และบทสนทนาในรูปแบบเสียง นอกจากน้ียงัมีส่วนของการเก็บขอ้มูลเชิงสถิติ เพื่อติดตามผลการเล่นของ

ผูเ้รียนรายบุคคลหรือกลุ่มได ้

9. วตัถุประสงค์ของการวจัิย  

 1. เพื่อพฒันาเกมส์ออนไลน์ไวยากรณ์ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร รายวชิา ENG 212: Applied English Structure 

 2. เพื่อเปรียบเทียบสัมฤทธ์ิผลการเรียนรู้ ดา้นความสามารถทางไวยากรณ์ภาษาองักฤษก่อนและหลงัการเรียนท่ีมี

ต่อการจดัการเรียนการสอนดว้ยเกมส์ออนไลน์ไวยากรณ์ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร รายวชิา ENG 212: Applied 

English Structure 
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  3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนการจดัการเรียนการสอนดว้ยเกมส์ออนไลน์ไวยากรณ์ภาษาองักฤษเพื่อการ

ส่ือสาร รายวชิา ENG 212: Applied English Structure 

10. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

      ผูเ้รียนผูซ่ึ้งเรียนรู้ผา่นแอพพลิเคชัน่เกมมีผลสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนรู้สูงกวา่ก่อนเรียน อีกทั้งมีความพึงพอใจ

ต่อแนวทางการจดัการเรียนสอน นอกจากน้ีแอพพลิเคชัน่เกมสามารถบูรณาการ การเรียนการสอนเขา้กบังานบริการ

วชิาการแก่สังคมได ้และทาํใหเ้กิดนวตักรรมทางการศึกษาข้ึน ซ่ึงประ 

11. แนวความคิดและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  

ความหมายของเกมทางภาษา 

 เกมเป็นวธีิการเรียนรู้ท่ีเก่าแก่ และแพร่หลายมานานแลว้ เร่ิมมีการพฒันาเกมเพื่อการสอน และใชเ้ป็นส่ือการ

เรียนการสอนท่ีมีความสาํคญัต่อหลกัสูตร ซ่ึงมีผูใ้หค้วามหมายของเกม ไวด้งัน้ี  

 เรืองศกัด์ิ อมัไพพนัธ์ ( 2536 : 2 ) ไดใ้หค้วามหมายวา่ เกมทางภาษา (Language Games) หมายถึง กิจกรรม

ทางภาษาท่ีจดัข้ึนเพื่อท่ีจะทดสอบ (Test) และเสริมสมรรถภาพ (Enlarge) ในการเรียนภาษาของผูเ้รียนโดยเนน้หนกั

ไปในทางผอ่นคลาย (Relax) เพื่อใหเ้กิดความสนุกสนาน (Fun) และการเรียนรู้ทั้งในรายบุคคล และสมาชิกในกลุ่ม

ภายใตเ้ง่ือนไข (Conditions) ท่ีกาํหนด  

 วฒันาพร ระงบัทุกข ์( 2541 : 36 ) ไดก้ล่าวถึง เกม (Games) เป็นวธีิการหน่ึงซ่ึงสามารถนาํมาใชใ้นการสอน

ไดดี้โดยผูส้อนสร้างสถานการณ์สมมุติข้ึนให้ผูเ้รียนลงเล่นดว้ยตนเองภายใตข้อ้ตกลง หรือกติกาบางอยา่งท่ีกาํหนด

ไว ้ ซ่ึงผูเ้รียนจะตอ้งตดัสินใจทาํอยา่งใดอยา่งหน่ึงอนัจะมีผลออกมาในรูปของการแพช้นะ วธีิการน้ีจะช่วยใหผู้เ้รียน

ไดว้เิคราะห์ความรู้สึกนึกคิด และพฤติกรรมต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสิน นอกจากนั้นยงัช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความ

สนุกสนานในการเรียนการสอนดว้ย  

 ยวุรี ศิริธญัญาลกัษณ์ ( 2542 ) สรุปความหมายของเกมไว ้ คือ กิจกรรมการแข่งขนัท่ีมี กฎเกณฑ ์ มีกติกา 

นอกจากจะไดรั้บความสนุกสนานแลว้เด็กไดฝึ้กการคิดหาเหตุผล และการแกปั้ญหา  

 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ( 2554 : 109 ) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ เกม หมายถึง การแข่งขนัท่ีมีกติกา

กาํหนด การเล่นเพื่อความสนุก เป็นลกัษณะนามเรียกการแข่งขนัซ่ึงหมดลงในคราวหน่ึงๆ  

 จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้ พอสรุปไดว้า่ เกม หมายถึง กิจกรรมการเล่นท่ีทาํใหเ้กิดความสนุกสนาน 

ความคุน้เคยต่อกนั ซ่ึงตอ้งมีการแข่งขนักนัอยา่งมีจุดมุ่งหมาย โดยมีกฎ กติกาเป็นขอ้ตกลงร่วมกนั อีกทั้งยงัเปิด

โอกาสใหผู้เ้ล่นไดแ้สดงความสามารถของตนเอง การตดัสินใจ และจะตอ้งมีการประเมินผลความสาํเร็จของผูเ้ล่น

ออกมาในรูปของการแพ ้ชนะ อีกดว้ย 

จุดประสงค์ในการใช้เกมสอนภาษา  

 การใชเ้กมประกอบการเรียนการสอนนั้นจะตอ้งคาํนึงถึงจุดมุ่งหมายของการใชเ้กม เพื่อใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้

ตามจุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดไว ้  



 - 6 - 

 ริซนั ( Rixon.1981 : 1-4 ) ไดก้ล่าววา่ จุดประสงคข์องเกมในการเรียนการสอนภาษา ก็คือ เพื่อใหน้กัเรียนได้

มีโอกาสพูดคุย หรือมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนั ซ่ึงผูเ้ล่นอาจจะมีรูปแบบมากมาย ทาํใหน้กัเรียนไดแ้สดงความกลา้ท่ีจะพูด

ส่ือสารกนัมากข้ึน เพราะเกมจะทาํใหผู้เ้ล่นจะตอ้งทาํตาม หรือพูดตามผูเ้ล่นคนอ่ืนๆ  

 นิตยา สุวรรณศรี ( 2540 : 12 ) ไดก้ล่าวถึง จุดมุ่งหมายในการใชเ้กมทางภาษา ควรเป็นดงัน้ี  

1. เป็นกิจกรรมในการออกกาํลงัเพื่อการบาํบดัความเครียดทางกาย และประสาท  

2. เพื่อความสนุกสนาน สร้างบรรยากาศใหน้กัเรียนสนุกสนาน และทาํใหอ้ยากเรียนภาษาองักฤษ อีกทั้ง 

    สามารถนาํเกมท่ีฝึกในหอ้งเรียนไปใชน้อกหอ้งเรียนไดด้ว้ย  

3. เพื่อศึกษาวฒันธรรมใชเ้กมในการสอดแทรกกระแสวฒันธรรมท่ีนกัเรียนควรจะทราบของประเทศเจา้ของ 

    ภาษา  

 สุกิจ ศรีพรหม ( 2544 : 75 ) ไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงคก์ารจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใชเ้กมประกอบการ

สอน ดงัน้ี  

1. เพื่อเตรียมสภาพทางอารมณ์ของผูเ้รียนใหพ้ร้อมในดา้นการเรียน  

2. เพื่อฝึกใหน้กัเรียนเป็นคนช่างสังเกต มีไหวพริบเฉลียวฉลาด รู้จกัเหตุผล พากเพียร และอดทน 

3. เพื่อฝึกใหน้กัเรียนเป็นคนรู้จกัพึ่งตนเอง  

4. เพื่อฝึกใหน้กัเรียนเป็นคนดี มีมารยาท และมีจริยธรรม กล่าวคือ ใหรู้้จกัทีเขาทีเรา เป็นคนมีระเบียบ แบบ 

    แผน มีวนิยั ความซ่ือสัตย ์และมีความสามคัคี  

5. เพื่อปลูกฝังความมีนํ้าใจเป็นนกักีฬาใหเ้ป็นคนท่ีร่าเริงแจ่มใส เพื่อท่ีจะไดเ้ป็นนกัต่อสู้ ชีวติ เตม็ไปดว้ย 

    ความร่าเริงเบิกบาน และมีความคิดกา้วหนา้อยูเ่สมอ  

 กล่าวโดยสรุปไดว้า่ จุดมุ่งหมายของการใชเ้กมประกอบในการเรียนการสอนนั้นเนน้ปฏิสัมพนัธ์กนัโดยใช้

เกมเป็นส่วนประกอบของการเรียนภาษา โดยเนน้การฝึก และพฒันาทกัษะต่างๆ ไดแ้ก่ การฟัง การพูด การอ่าน และ

การเขียนในเชิงบูรณาการ และยงัส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีลกัษณะเป็นผูน้าํ หรือผูต้ามท่ีดีอีกดว้ย 

ประเภทของเกมทางภาษา  

 มีผูไ้ดแ้บ่งประเภทของเกมทางภาษาตามลกัษณะต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  

เรืองศกัด์ิ อมัไพพนัธ์ ( 2536 : 11-12 ) ไดจ้ดัประเภทของเกมเพื่อความสะดวกในการคน้หา และคดัเลือกเพื่อ

นาํมาประกอบการสอน หรือจดักิจกรรมทางภาษาไว ้7 กลุ่ม คือ  

1. Number Games เป็นเกมเสริมความรู้ ฝึกความจาํ ปฏิภาณ และความเร็วในการคิดเก่ียวกบัตวัเลข  

2. Vocabulary Games เป็นเกมท่ีมุ่งทดสอบความจาํ และความรู้เดิมท่ีผูเ้ล่นเคยมีประสบการณ์ทางดา้นภาษา 

    เก่ียวกบัการออกเสียง การสะกดคาํ ความหมายและ Part of Speech  

3. Structure Games เป็นเกมเก่ียวกบัโครงสร้างทางภาษา  

4. Spelling Games เป็นเกมเสริมความสามารถในการจาํคาํศพัท ์และเขียนไดถู้กตอ้งยิง่ข้ึน  

5. Conversation Games เกมน้ีมุ่งใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทางดา้น Information and Communication โดยเนน้การ 

    สรุปเน้ือหาสาระท่ีเขา้ใจชดัเจนระหวา่งผูพู้ดและผูฟั้ง คือ ความสามารถในการเก็บใจความและส่ือ 
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    ความหมาย  

6. Writing Games เกมในกลุ่มน้ีจะรวมเอากิจกรรมในเกมจุดอ่ืนๆมาช่วยเสริมทกัษะทาง การเขียน และการ 

    เรียนรู้ของผูเ้ล่นเกมใหม้ากข้ึน  

7. Miscellaneous Games เป็นเกมท่ีสามารถประยกุตเ์ขา้กบัเหตุการณ์ หรือใชเ้ป็นกิจกรรมพิเศษนอก 

    หอ้งเรียนได ้เช่น การเล่นละคร การแสดงบทบาทสมมุติ การโตว้าที เป็นตน้  

สุภาภรณ์ ทองใบ ( 2538 : 7-121 ) ไดแ้บ่งประเภทของเกมในการฝึกภาษา ดงัน้ี  

1. เกมฝึกทกัษะการออกเสียงและพูด  

2. เกมฝึกการสะกดคาํ  

3. เกมฝึกทกัษะการอ่านและการเขียน  

 กล่าวโดยสรุปไดว้า่ เกมเป็นกิจกรรมท่ีทุกคนชอบและเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนได ้

อาจเล่นเป็นรายบุคคล กลุ่มยอ่ย หรือ กลุ่มรวม ก็ได ้ซ่ึงจะข้ึนอยูก่บัจุดมุ่งหมายของผูก้าํหนดเกม เช่น เกมเพื่อนาํเขา้สู่

บทเรียน เกมเพื่อควบคุมชั้นเรียน เกมเพื่อฝึกทกัษะทางภาษา และเกมเพื่อการประเมินผล  

 
ความสําคัญและประโยชน์ของเกม  

 ตามปกติคนทุกคนและทุกเพศทุกวยัตอ้งการเคล่ือนไหว เพราะลกัษณะของความตอ้งการทางสรีรศาสตร์ 

หากการเคล่ือนไหวนั้นเป็นการเคล่ือนไหวท่ีมีความหมาย และมีความสนุกสนานร่าเริงดว้ยแลว้ ยิง่เพิ่มความตอ้งการ

มากยิง่ข้ึน โดยเฉพาะเด็กท่ีอยูใ่นวยัแห่งการเจริญเติบโตยอ่มตอ้งการกิจกรรมแห่งการเคล่ือนไหว เพื่อช่วยใหก้ระดูก 

และกลา้มเน้ือส่วนต่างๆ ไดเ้จริญเติบโตอยา่งมีสัดส่วน เด็กเกิดมาจะค่อยๆพฒันาจนรู้จกัการเดิน วิง่ กระโดด ผลกั 

ดนั เหวีย่ง ทุ่ม ปา ฯลฯ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเด็กไดเ้รียนรู้จากธรรมชาติ หรือติดตวัเด็กมาแลว้ หากแต่วา่การเคล่ือนไหวไม่ได้

มีความหมายไปในทางกีฬาหรือพลศึกษา ฉะนั้นเกมการเล่นประเภทต่างๆ เป็นตวักลางทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง

พฒันาไปตามวถีิทางของการพลศึกษาและกีฬามากข้ึน หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง คือ เกมเหล่าน้ีช่วยใหเ้ด็กไดฝึ้กฝน

ทกัษะทางการเคล่ือนไหว และทางกีฬาเบ้ืองตน้ จึงมีผูท่ี้สนใจ และใหค้วามสาํคญัต่อการใชเ้กมเพื่อให้เกิดประโยชน์

หลายท่าน ดงัต่อไปน้ี  

 เรืองศกัด์ิ อมัไพพนัธ์ ( 2536 : 3-4 ) ไดใ้หข้อ้คิดเก่ียวกบัประโยชน์ของเกมภาษาวา่ เกมนั้นมีประโยชน์ต่อ

ผูส้อน ผูเ้รียน และเน้ือหาสาระในการเรียนการสอนภาษา ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี  

1. ช่วยใหผู้ส้อนทาํใหเ้น้ือหากระจ่าง ง่ายต่อการเขา้ใจ  

2. ช่วยเสริมสมรรถภาพในการสอนของครู  

3. ผูส้อนใชเ้กมทดสอบความรู้ความเขา้ใจเน้ือหาในแต่ละช่วงไดโ้ดยสังเกตจากการตอบ คาํถาม หรือ 

    การร่วมแสดงออกในกิจกรรมของเกมนั้นๆ  

4. เกมช่วยเร้าความสนใจในบทเรียนสาํหรับผูเ้รียน  

5. ส่งเสริมใหน้กัเรียนทุกคนมีส่วนร่วม นกัเรียนท่ีเรียนเก่งจะช่วยนกัเรียนท่ีเรียนอ่อนได ้ 

6. สามารถปรับใชไ้ดก้บัทุกเพศทุกวยั  

7. บางเกมใชไ้ดก้บัรายบุคคล รายกลุ่ม หรือทั้งชั้นเรียน  
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8. เกมช่วยลดความเขม้ของเน้ือหาลงได ้ทาํใหผู้เ้รียนเกิดความสนุกสนาน อยากมีส่วนร่วม และกลา้ 

    แสดงออก  

9. เกมช่วยเสริมทกัษะทางภาษาไดทุ้กเร่ือง ทั้งในดา้นการฟัง พูด อ่าน เขียน และสามารถใชใ้นลาํดบัขั้นการ 

    สอนทุกภาษาทุกขั้นตอน  

 10. ใชเ้กมไดใ้นหลายสถานการณ์ เช่น หอ้งเรียน งานสังสรรค ์ทศันาจร ฯลฯ  

สุภาภรณ์ ทองใบ ( 2538 : 1 ) การเล่นสามารถช่วยในการสอนภาษา กล่าวคือ เป็นการส่งเสริมใหน้กัเรียนท่ี

เล่นเกมสามารถใชภ้าษาไดใ้นสถานการณ์ท่ีมีความหมายทั้งน้ีเพื่อวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึง อาจจะเพื่อการฝึก

พูดใชโ้ครงสร้างหน่ึงโดยเฉพาะ หรือ อาจจะเพื่อการฝึกสะกดคาํศพัท ์ เกมเหล่าน้ีมีวธีิการเล่นแตกต่างกนัออกไป 

และใหค้วามสนุกสนานทั้งเด็กและผูใ้หญ่ ทกัษะทางภาษาต่างๆท่ีนาํมาใชใ้นการเล่นเกมน้ีนกัเรียนสามารถนาํไปใช้

ไดภ้ายหลงัในชีวติประจาํวนั  

 วลัภาภรณ์ คงถาวร ( 2539 : 83 ) ไดก้ล่าวสอดคลอ้งกบั บุญเก้ือ ควรหาเวช ( 2542 ) เก่ียวกบัการใชเ้กมเป็น

ส่วนในการเรียนการสอนภาษาองักฤษของครูวา่ จะช่วยใหน้กัเรียนไดรั้บความรู้ ความสนุกสนาน และเกมยงัมี

ประโยชน์ ในการชกัจูงนกัเรียนใหเ้กิดความสนใจในบทเรียน เขา้ใจบทเรียน และฝึกฝนทกัษะทางภาษา อีกทั้งเกมยงั

ช่วยใหน้กัเรียนจดจาํบทเรียนไดดี้ข้ึน เพราะครูยงัใชเ้กมสาํหรับเป็นการทบทวนเน้ือหาท่ีเรียนไดอี้กดว้ย  

นิตยา สุวรรณศรี ( 2540 : 15 ) ไดส้รุปความสาํคญัของเกมวา่ เกมนั้นช่วยในการฝึกทกัษะการใชภ้าษาทุก

ทกัษะ ไดแ้ก่ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ในทุกขั้นตอนของการเรียนการสอน ทั้งการเสนอบทเรียน การพูดซํ้ า หรือการ

เขียนเรียงความ ตลอดจนใชไ้ดใ้นสถานการณ์เพื่อการติดต่อส่ือสารอยา่งมากมาย  

ประพนัธ์ จูมคาํมูล ( 2541 : 45 ) ไดก้ล่าววา่ เกมเป็นกิจกรรมอยา่งหน่ึงเพื่อกระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดความ

สนใจท่ีจะเรียนเน้ือหาวชิาท่ีครูสอนไดอ้ยา่งมากก่อนเขา้สู่บทเรียนท่ีจะตอ้งสอน โดยไม่ตอ้งใชเ้วลามากนกั การจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนวชิาภาษาองักฤษ โดยการใชเ้กมจะช่วย แกปั้ญหานกัเรียนท่ีไม่ชอบภาษาองักฤษ และไม่

อยากเรียนวชิาน้ี แต่การจดักิจกรรมก็ตอ้งอาศยัความตอ้งการของผูเ้รียน และผูส้อนเองก็ตอ้งมีทกัษะในการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนใหเ้ร้าใจสามารถแทรกเขา้ไปในบทเรียนได ้ 

สุกิจ ศรีพรหม ( 2544 : 75 ) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของกิจกรรมท่ีใชเ้กมประกอบในการเรียนการสอน ไว้

ดงัน้ี  

1. ช่วยใหผู้เ้รียนไดฝึ้กฝนทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  

2. ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความเพลิดเพลิน ผอ่นคลายอารมณ์ตึงเครียดได ้ 

3. ช่วยใหเ้กิดความสนใจในการเรียน และกระตุน้ให้อยากเรียน  

4. ช่วยใหน้กัเรียนไดแ้สดงออกอยา่งเตม็ความสามารถ  

5. ช่วยใหรู้้จกัตนเอง และเกิดการยอมรับ  

6. เป็นการส่งเสริมคุณลกัษณะท่ีพงึประสงค ์เช่น ความสามคัคี ความเอ้ือเฟ้ือ  

อาจกล่าวโดยสรุปถึงความสาํคญัและประโยชน์ของเกมท่ีนาํมาใชส้อนไดว้า่ เกมเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหเ้กิด

การเรียนรู้ภาษาไดดี้ และส่งเสริมทกัษะในการใชภ้าษาทั้ง 4 ดา้น คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อประโยชน์ในการ

ส่ือสารใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน ฝึกการสังเกต การตดัสินใจ ทกัษะทางการเคล่ือนไหว เพือ่สร้างพื้นฐานทกัษะ
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ทางดา้นกีฬาในอนาคต เกมยงัมีความสาํคญัต่อสุขภาพทางจิต เพราะช่วยผอ่นคลายความตึงเครียดทางสมองไดเ้ป็น

อยา่งดี และทาํใหผู้เ้ล่นไดรู้้จกัรู้จกัการเขา้สังคม มีปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อนไดดี้ยิง่ข้ึน อีกทั้งเกมช่วยทาํใหบ้ทเรียน

น่าสนใจ นกัเรียนเกิดความคุน้เคยกนั สนุกสนาน ไม่เบ่ือหน่ายในการเรียน และสามารถนาํไปใชไ้ดทุ้กขั้นตอนใน

ดา้นการเรียนการสอน และไดใ้นหลายสถานการณ์ 

ลกัษณะของเกมทีด่ี  

 ริซนั ( Rixon. 1981 : 5 ) ไดเ้สนอแนะของเกมท่ีดีวา่ ควรเปิดโอกาสใหผู้เ้ล่นไดพ้ฒันา ทกัษะทางภาษา และ

ไม่ควรข้ึนอยูก่บัโชคมากเกินไป อีกทั้งเกมบางเกมควรจะเป็นความสาํเร็จของการส่ือสารของผูเ้ล่นมากกวา่เนน้ความ

ถูกตอ้ง ควรใหภ้าษาเป็นพื้นฐานของการเล่นเกม และส่ิงท่ีควรกระทาํ คือ การใหร้างวลั การใหผ้ลสะทอ้นกลบั ( 

Feedback ) ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเรียกความสนใจของผูเ้ล่นไดสู้ง  

สุภาภรณ์ ทองใบ ( 2538 : 2 ) ไดเ้สนอถึงลกัษณะท่ีดีของเกมไว ้ดงัน้ี  

1. ครูไม่ตอ้งเสียเวลาในการเตรียมมากนกั  

2. ไม่ควรใชเ้วลามาก ถา้เด็กเล็กควรไม่เกิน 10- 15 นาที ควรคาํนึงวา่ การเล่นเพื่อเรียน การฝึกภาษาท่ีสอน 

    ไปแลว้เท่านั้น  

3. นกัเรียนไม่ตอ้งใชก้ารเคล่ือนไหวมากนกั  

4. เล่นในชั้นเรียนไดโ้ดยไม่ทาํใหช้ั้นเรียนยุง่เหยงิ  

5. มีคาํสั่งบอกวธีิเล่นท่ีชดัเจน  

6. เป็นเกมท่ีฝึกหลกัภาษาท่ีตอ้งการได ้ 

7. เกมนั้นใชห้ลกัภาษาท่ีเหมาะสมกบัระดบัของนกัเรียน  

 นิตยา สุวรรณศรี ( 2540 : 19 ) ไดก้ล่าวถึงเกมท่ีดีควรมีลกัษณะ ดงัน้ี  

1. ใชเ้วลานอ้ย และไม่ตอ้งเตรียมการล่วงหนา้มาก  

2. เล่นง่าย และทา้ทายความสามารถของผูเ้ล่น  

3. สั้น และสะดวกในการเล่นในเวลาเรียน  

4. ทาํใหน้กัเรียนสนุกสนาน และไม่ทาํใหน้กัเรียนเสียวนิยัในหอ้งเรียน  

5. ไม่เสียเวลาในการตรวจผลงาน  

 สุมิตรา องัวฒันกุล ( 2540 : 116-117 ) ไดใ้หข้อ้เสนอแนะถึงเกมทางภาษาท่ีจะใชไ้ดดี้นั้น ควรมีลกัษณะ 3 

ประการ คือ  

1. การหาขอ้มูลท่ีขาดหายไป ( Information Gap ) เช่น ผูพู้ดไม่ทราบวา่เพื่อนในชั้นจะทาํ อะไรในสุด 

สัปดาห์น้ี  

2. ตวัเลือก ( Choice ) ผูพู้ดมีตวัเลือกวา่จะคาดการณ์วา่เพื่อนน่าจะทาํอะไร และจะใชค้าํพูดวา่อยา่งไร 

 3. การใหข้อ้มูลป้อนกลบั ( Feedback ) ผูพู้ดจะไดรั้บขอ้มูลป้อนกลบัจากสมาชิกคนอ่ืนๆ ในกลุ่ม ถา้ประโยค

ท่ีเขาใชไ้ม่เป็นท่ีเขา้ใจก็จะไม่ไดรั้บคาํตอบจากคนอ่ืน แต่ถา้ไดรั้บคาํตอบกลบัมาก็แสดงวา่ส่ิงท่ีเขาพูดนั้นผูอ่ื้นเขา้ใจ 

 สรุปไดว้า่ ลกัษณะของเกมประกอบการสอนท่ีดี ควรเป็นเกมท่ีตรงกบัจุดมุ่งหมายของการ สอนควรใชเ้วลา
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ไม่มากนกั เล่นง่ายๆ เหมาะสมกบัวฒิุภาวะ และความสามารถของผูเ้รียน อีกทั้งใหค้วามสนุกสนาน เพลิดเพลิน และ

ไดป้ระโยชน์จากการเรียนรู้ ส่งเสริมความเจริญงอกงามของเด็กทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ส่ิง

สาํคญัเกมนั้นควรมีผลสะทอ้นกลบั ( Feedback ) เพื่อสร้างแรงจูงใจใหก้บัผูเ้ล่นไดเ้ป็นอยา่งดี  

การคัดเลือกเกม  

เลมเลช (Lemlech. 1994 : 177-178) ไดก้ล่าวถึงเกมวา่ เกมเป็นการสอนทกัษะไดห้ลายรูปแบบ ทั้ง            

การแกปั้ญหา และการตดัสินใจ อีกทั้งเกมยงัช่วยส่งเสริมทกัษะพิเศษอ่ืนๆ ฉะนั้นครูควรเลือกเกมให้เหมาะสมกบั

วตัถุประสงค ์ไม่วา่จะดา้นความสนใจ ความสามารถของผูเ้รียน และจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร ตลอดจนใหเ้หมาะสม

กบัสัดส่วนของเวลาดว้ย  

วลัภาภรณ์ คงถาวร ( 2539 : 84 ) ซ่ึงมีขอ้เสนอแนะในการพิจารณาต่อการเลือกเกมซ่ึงสอดคลอ้งกบั วดี        

( Weed. 1975 : 304-305 ) ท่ีไดเ้สนอมาแลว้ขา้งตน้วา่ ควรใชห้ลกัการดงัน้ี  

1.ใชเ้วลาสั้น และตอ้งใหเ้หมาะสมกบัระดบัชั้นของนกัเรียน  

2. ก่อนเล่นเกมตอ้งมีขอ้ตกลง หรืออธิบายคาํสั่งใหน้กัเรียนอยา่งชดัเจน และครูควรทาํกติกาใหแ้น่นอน

เสียก่อน เพื่อท่ีจะไดไ้ม่เกิดปัญหา นอกจากน้ีการเล่นเกมครูจะตอ้งควบคุมการเล่นให้ดีโดยไม่ใหน้กัเรียนส่งเสียงดงั

รบกวนการเรียนการสอนของหอ้งขา้งเคียง  

3. เกมท่ีไดผ้ลมากในการเรียนภาษาองักฤษน้ี ควรจะเป็นลกัษณะของการท่ีนกัเรียนไดเ้คล่ือนไหวร่างกาย 

แต่ครูตอ้งควบคุมใหอ้ยูใ่นขอบเขต  

 นิตยา สุวรรณศรี ( 2540 : 14 ) ไดเ้สนอหลกัในการเลือกเกมประกอบการสอนวา่ จะตอ้งคิดให้รอบคอบใน

การคิดล่วงหนา้ เพื่อใหก้ารสอนประสบผลสาํเร็จ ควรมีหลกัในการเลือก ดงัน้ี  

1. กาํหนดจุดประสงคข์องเกมใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีตอ้งการสอน  

2. คาํนึงถึงสถานท่ีท่ีจะใชใ้นการเล่นเกม  

3. จาํนวนนกัเรียนในการเล่นเกมนั้นๆ  

4. ตดัสินวา่เกมไหนใชก้บัทีม หรือบุคคล และบางเกมจะใชไ้ดท้ั้ง 2 แบบ  

5. วยัของผูเ้ล่นเกมในแต่ละชนิดของเกม  

6. คาํนึงถึงระดบักิจกรรมท่ีตอ้งการ ถา้เป็นไปตามท่ีตอ้งการออกกาํลงั หรือแสดงท่าทางอาจใชท้า้ยชัว่โมง  

    ถา้จาํเป็นใชท้า้ยชัว่โมง หรือกลางชัว่โมงก็เลือกเกมท่ีเงียบท่ีไม่ใชเ้สียงมากนกั  

7. กาํหนดเวลาในการเล่นเกม เพื่อความสะดวก และแผนการดาํเนินการสอน  

8. เตรียมวสัดุใหพ้ร้อมไวล่้วงหนา้  

9. ตดัสินใจไวล่้วงหนา้วา่ จะมีการใหร้างวลั หรือไม่  

10. ควรมีเอกสาร หรือหนงัสือประกอบการเล่นเกม เพื่อเป็นแนวทาง และความคิดใหม่ๆ ในการจดัการเรียน 

     การสอน และสามารถดดัแปลงใหเ้หมาะสมกบับทเรียนของเรา  
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 กล่าวโดยสรุปไดว้า่ เกมท่ีนาํมาใชใ้นกิจกรรมการเรียนการสอนมีลกัษณะแตกต่างกนัหลายรูปแบบ ดงันั้น

การเลือกเกมประกอบการสอนท่ีจะทาํใหป้ระสบความสาํเร็จนั้น ส่ิงท่ีควรคาํนึง คือ จุดประสงคใ์นการเล่นเกม 

จาํนวนผูเ้ล่น สถานท่ี ระดบัของผูเ้ล่น และความพร้อมของวสัดุอุปกรณ์  

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  

งานวจัิยในประเทศ  

 รัชนีวลัย ์ ปะวะโพตะโก ( 2539 ) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความคงทนในการเรียนรู้คาํศพัท์

ภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษต่างกนัและนกัเรียนท่ีมีระดบั

ความสามารถทางภาษาองักฤษเดียวกนัท่ีไดรั้บการสอนโดยใชภ้าพและการใชจิ้นตภาพโดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียน

โรงเรียนวาปีปทุม อาํเภอวาปีปทุม จงัหวดัมหาสารคาม จาํนวน 60 คน ผลการศึกษาพบวา่ นกัเรียนท่ีมีความสามารถ

ทางภาษาองักฤษต่างกนัท่ีไดรั้บการสอนโดยการใชภ้าพมีผลการเรียนรู้และความคงทนในการเรียนรู้คาํศพัทแ์ตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และนกัเรียนท่ีมีความสามารถทางภาษาองักฤษเดียวกนัท่ีไดรั้บการสอนโดย

การใชภ้าพและการใชจิ้นตภาพมีผลการเรียนรู้และความคงทนในการเรียนรู้คาํศพัทไ์ม่แตกต่างกนั  

สมพร วราวทิยศรี ( 2539 ) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ และความคงทนการเรียนรู้คาํศพัทว์ชิา

ภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นนกัเรียนโรงเรียนชนบทศึกษา อาํเภอชนบท 

จงัหวดัขอนแก่น ท่ีมีผลการเรียนตํ่า คือ ไดร้ะดบัผลการเรียน 0 ในรายวชิาภาษาองักฤษเสริม ( อ 022 ) จาํนวน 40 คน 

ระหวา่งการสอนโดยใชแ้บบฝึกหดัท่ีมีเกมประกอบและไม่มีเกมประกอบ ผลการวจิยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิและความ

คงทนในการเรียนรู้คาํศพัทข์องนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชแ้บบฝึกหดัท่ีมีเกมประกอบสูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้

แบบฝึกหดัท่ีไม่มีเกมประกอบ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 ดวงเดือน จงัพานิช ( 2542 ) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิและความคงทนในการจาํคาํศพัทภ์าษาองักฤษ

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนโดยวธีิสอนแบบสัมพนัธ์ขอบข่ายความหมายและวธีิสอนแบบปกติ โดย

กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนโรงเรียนรัตนราษฎร์บาํรุง อาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี จาํนวน 60 คน ผลสรุปพบวา่ 

ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้คาํศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียนท่ีเรียนโดยวธีิสอนแบบสัมพนัธ์ขอบข่ายความหมายและวิธี

สอนแบบปกติแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยนกัเรียนท่ีเรียนโดยวธีิสอนแบบสมัพนัธ์ขอบข่าย

ความหมายมีค่าคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้คาํศพัทสู์งกวา่นกัเรียนท่ีเรียนโดยวธีิสอนแบบปกติ และจาก

การเปรียบเทียบความคงทนในการจาํ ปรากฏวา่ความคงทนในการจาํคาํศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียนของกลุ่ม

ตวัอยา่งทั้งสองกลุ่มไม่พบความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 พยพุล และพชัรากรานต ์( 2556 ) ไดศึ้กษาเร่ืองผลการใช ้Game-Based Learning ในการบูรณาการกบัทกัษะ

การอ่านภาษาองักฤษของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ประจาํภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 ท่ี

ลงทะเบียนเรียนในรายวชิา 001102 (Reading and Writing in English) จาํนวน 65 คน โดยกลุ่มตวัอยา่งไดฝึ้กฝน

ทกัษะการอ่านโดยเนเกมออนไลน์ช่ือ Eternal Story พบวา่ 1) คะแนนเฉล่ียของความสามารถในการอ่าน

ภาษาองักฤษของผูเ้รียนก่อนและหลงัการสอนดว้ยการบูรณาการ Game-based Learning แตกต่างกนัอยา่งมีนยัยะ
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สาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ 2) เจตคติของผูเ้รียนท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนโดยบูรณาการ Game-Based 

Learning ในการสอนทกัษะการอ่านภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 พรพรรณ คงสนทนา ( 2559 ) ไดศึ้กษาผลการสอนพูดภาษาองักฤษโดยการใชกิ้จกรรมเกมดิจิทลั ท่ีมีต่อ

ความสามารถในการพูดภาษาองักฤษของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนดาราสมุทร อาํเภอศรีราชา

จงัหวดัชลบุรี จาํนวน 30 คน ท่ีลงทะเบียนเรียนวชิาการสอนพูดภาษาองักฤษโดยการใชกิ้จกรรมเกมดิจิทลัเป็นวชิา

เสริม ประจาํภาคการเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา  2558 การทดลองใชเ้วลาทั้งส้ิน  12 สัปดาห์ ผลการวจิยัพบวา่  1) 

คะแนนเฉล่ียการพูดภาษาองักฤษก่อนและหลงัการทดลองของกลุ่มตวัอยา่งมีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั  .05 2) ผูเ้รียนมีความคิดเห็นเชิงบวกต่อการเรียนผา่นการสอนพูดภาษาองักฤษโดยการใชกิ้จกรรมเกมดิจิทลั  

โดยนกัเรียนเห็นวา่ การเรียนผา่นการสอนพูดภาษาองักฤษ โดยการใชกิ้จกรรมเกมดิจิทลันั้นนอกจากจะทาํให้

นกัเรียนนั้นเกิดความสนใจและสนุกสนานกบัการเรียนมากข้ึนแลว้  นกัเรียนยงัสามารถนาํความรู้ท่ีไดจ้ากการเรียน

ในหอ้งเรียนไปปรับใชใ้นชีวิตประจาํวนัไดอี้กดว้ย  

งานวจัิยในต่างประเทศ  

ดิคเกอร์สัน ( Dickerson. 1976 ) ไดท้าํการวจิยัเปรียบเทียบการสอนโดยใชเ้กมท่ีตอ้งมีการเคล่ือนไหว

ร่างกาย ( Active Game ) และเกมท่ีใชส้ติปัญญา หรือ เกมเฉ่ือย ( Passive Game ) กบัการสอนแบบธรรมดาเพื่อเป็น

วธีิการเสริมแรงในการเรียนรู้คาํศพัทข์องเด็กระดบั 1ของโรงเรียนรัฐบาลในโคลมัโบ จาํนวน 274 คน โดยให้

นกัเรียนดูคาํศพัทใ์หม่วนัละ 2 คาํ แลว้เล่นเกมเก่ียวกบัคาํนั้นจนครบคาํใหม่ 40 คาํ มีการทดสอบก่อนเรียน ทดสอบ

หลงัการเรียน และทดสอบยอ่ยแต่ละกลุ่ม สาํหรับเกมการเคล่ือนไหวนั้นผูเ้รียนจะมีการเคล่ือนไหวส่วนต่างๆ ของ

ร่างกาย เกมเฉ่ือยผูเ้ล่นจะใชบ้ตัรคาํ และกระดานดาํ ส่วนกิจกรรมปกติจะใชส้มุดแบบฝึกหดั ผลปรากฏวา่ กลุ่ม

นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชเ้กมการเคล่ือนไหวมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่สองกลุ่ม ส่วนนกัเรียนท่ีเรียนตามกิจกรรม

ปกติมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่าสุดไม่วา่หญิง หรือชาย  

 พินเตอร์ ( Pinter. 1977 ) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการสะกดคาํโดยใชเ้กมการศึกษากบันกัเรียน

ระดบั 3 จาํนวน 94 คน โดยแบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มทดลองสอนโดยใชเ้กมการศึกษา กลุ่มควบคุม

สอนโดยใชต้าํราเรียน ภายหลงัการทดลอง 3 สัปดาห์ ผลการทดลองพบวา่นกัเรียนท่ีเรียนโดยการใชเ้กมการศึกษามี

ความคงทนในการจาํสูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนจากการสอนตามตาํรา  

  อลัยาสและเจน ( Alyaz et Genc. 2016 ) ไดศึ้กษาการเรียนภาษาโดยใชเ้กมดิจิทลัเป็นฐานในการศึกษาของ

ครูผูส้อนภาษาต่างประเทศ โดยเก็บตวัอยา่งจากครูฝึกสอนภาษาเยอรมนั จาํนวน 60 คน จากมหาวทิยาลยัในตรุกี 

ประจาํภาคฤดูใบไมผ้ลิ ปี 2014 – 2015 เพื่อทดสอบวา่การศึกษาผา่นเกมดิจิทลัในการสอนภาษาต่างประเทศ มีการ

วดัผลโดยใชแ้บบทดสอบก่อนและหลงัการใชง้านเกมดิจิทลัเพื่อพฒันาทกัษะทางภาษา และสัมภาษณ์ก่อนการเล่น

เพื่อเก็บขอ้มูลดา้นปัญหาท่ีผูเ้รียนเคยมีและความเขา้ใจตลอดทั้งกระบวนการ ผลการทดลองพบวา่ครูฝึกสอนพฒันา

ทกัษะทางภาษาไดช้าํนาญมากข้ึน และทศันคติท่ีจะใชเ้กมในขณะท่ีสอนมากข้ึนในอนาคต ซ่ึงมีความสาํคญัต่อ

การศึกษาครูผูส้อนภาษาต่างประเทศ ในดา้นของการสอนภาษาของครูโดยการใชเ้กมดิจิทลัเป็นฐานไดดี้ข้ึน 
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12. ระเบียบวธีิวจัิย 

     12.1  ประเภทของการวจัิย 

- การวจิยัเชิงทดลอง 

     12.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

          ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นนกัศึกษาเอกวชิาภาษาองักฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาองักฤษ ชั้นปีท่ี 2 ท่ีลงทะเบียนใน 

รายวชิา ENG 212: Applied English Structure ในภาคการศึกษาท่ี 1/2560 จาํนวน 100 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) และใชสู้ตรของ W.G. Cochran เน่ืองจากกลุ่มประชากรไม่คงท่ี มีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% 

สัดส่วนความคลาดเคล่ือน 0.05  

     12.3  เคร่ืองมือทีใ่ช้เกบ็รวบรวมข้อมูล 

  1) สร้างเกมไวยากรณ์ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร โดยเน้ือหาประกอบดว้ยความรู้เก่ียวกบั Article usage, 

Punctuation marks, Subject-verb agreement, Pre-post noun modifier, Syntactic possibilities, Passivilization, 

Inversion, Sentence errors 

  2)  สร้างแบบทดสอบและประเมินผลก่อนและหลงัเรียน จาํนวน 60 ขอ้ ประกอบดว้ยความรู้เก่ียวกบั Article 

usage, Punctuation marks, Subject-verb agreement, Pre-post noun modifier, Syntactic possibilities, Passivilization, 

Inversion, Sentence errors 

  3)  สร้างแบบประเมินความพึงพอใจในการใชส่ื้อการสอนเกมท่ีพฒันาข้ึน 

     12.4  วธีิการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 

  1) ช้ีแจงวตัถุประสงคข์องการทาํวจิยัและขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูลใหก้ลุ่มตวัอยา่ง ในการทาํวจิยัไดรั้บ

รู้ก่อนการทาํวจิยั 

  2) ออกแบบทดสอบ ผา่นก่อนเรียนละหลงัเรียน เพื่อวดัความรู้ ความเขา้ใจของนกัเรียน 

  3) ใหก้ลุ่มทดลองทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 

  4) ใหก้ลุ่มทดลองใชเ้กมไวยากรณ์ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร ENG 212: Applied English Structure ตาม

เน้ือหาท่ีกาํหนดท่ีกาํหนด 

 5) ดาํเนินการทดสอบหลงัเรียน ผา่นเกมไวยากรณ์ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร รายวชิา ENG 212: Applied 

English Structure ตามเน้ือหาท่ีกาํหนดท่ีกาํหนด 

 6) นาํแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัการใชเ้กมไวยากรณ์ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร รายวชิา ENG 212 

โครงสร้างภาษาองักฤษประยกุต ์ตามเน้ือหาท่ีกาํหนดท่ีกาํหนดมาวิเคราะห์ผลทางสถิติ 

 7) นาํขอ้มูลจากแบบสอบถามดา้นความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อเกมไวยากรณ์ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 

รายวชิา ENG 212: Applied English Structure ตามเน้ือหาท่ีกาํหนดท่ีกาํหนดมาวเิคราะห์ทางสถิติ 

 8)  ประเมินผลและนาํเสนอรายงานการวจิยั 



 - 14 - 

 

 

 

 

 

     12.5 การดําเนินการวเิคราะห์ข้อมูล 

 1) การหาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบแต่ละขอ้โดยใชสู้ตร  IOC (Index of Item Objective 

Congruence) (บุญชม   ศรีสะอาด, 2556) 

   
N

R
IOC

∑=  

  เม่ือ      IOC   แทน   ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงค ์

                                                                    การเรียนรู้ 

       R แทน คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 

  N แทน จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 

 2) การหาค่าอาํนาจจาํแนกของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ขอ้สอบรายขอ้ใชว้ธีิวเิคราะห์แบบอิง

เกณฑข์องเบรนแนน (Bernnan) (บุญชม   ศรีสะอาด, 2556)  ดงัน้ี  

      
21 N

L

N

U
B −=  

  เม่ือ B แทน ค่าอาํนาจจาํแนก      

 U แทน จาํนวนผูร้อบรู้หรือผูส้อบผา่นเกณฑท่ี์ตอบถูก 

L  แทน จาํนวนผูไ้ม่รอบรู้หรือผูส้อบไม่ผา่นเกณฑท่ี์ตอบถูก 

   N1 แทน จาํนวนผูร้อบรู้ท่ีสอบผา่นเกณฑ ์   

   N2  แทน  จาํนวนผูไ้ม่รอบรู้หรือผูส้อบไม่ผา่นเกณฑ ์

 3)  การหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใชว้ธีิการของ โลเวท (Lovett)  (บุญชม   ศรีสะอาด, 2556)  ดงัน้ี 

      
( ) ( )∑
∑ ∑

−−
−

−=
2

i

2

i    i
cc

Cx1k

xxK
1r  

  เม่ือ  ccr  แทน ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 

   K แทน จาํนวนขอ้สอบ 

   Xi แทน คะแนนของแต่ละขอ้ 

   C แทน คะแนนเกณฑห์รือจุดตดัของแบบทดสอบ 

 

 

 

ศึกษา รวบรวม 

องคค์วามรู้ 

 

ออกแบบ

แอพพลิเคชัน่ 

พฒันาระบบ 

(จดัทาํ-ทดสอบ

แอพพลิเคชัน่) 

 

วดัและ

ประเมินผล 

 

สรุปผล 

และรายงาน 
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4) วเิคราะห์หาประสิทธิภาพของส่ือการสอนฯ โดยใชสู้ตร (ทชัสน พฤฒเศรณี, 2553) ดงัน้ี 

100
1

1 ×=

∑

A
N

X

E  

100
2

2 ×=

∑

B
N
X

E  

     E1  คือ  ประสิทธิภาพของกระบวนการท่ีจดัไวใ้นหอ้งเรียน คิดเป็นร้อยละของการตอบ 

คาํถามของแบบฝึกหดัในทุกตอนไดถู้กตอ้ง 

E2  คือ ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ คิดเป็นร้อยละจากการทดสอบแบบทดสอบหลงัเรียน 

ไดถู้กตอ้ง 

     ∑ ᵡ  คือ  คะแนนรวมของนกัศึกษาจากแบบฝึกหดั 

     ∑ ∫  คือ คะแนนรวมของนกัศึกษาจากแบบทดสอบหลงัเรียน 

     A  คือ คะแนนเตม็ของแบบฝึกหดั 

     B  คือ คะแนนเตม็ของแบบทดสอบหลงัเรียน 

 5)  การหาค่าดชันีประสิทธิผลของการจดัการเรียนรู้ ดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้ เกมคอมพิวเตอร์ เร่ือง การ

พฒันาเกมไวยากรณ์ออนไลน์เพื่อการส่ือสารภาษาองักฤษ โดยใช้วิธีการของ กูดแมน เฟลทเชอร์และชไนเดอร์ ใช้

สูตรดงัน้ี (R.I., Fletcher, Schneider. 1980) 

  ผลรวมคะแนนทดสอบหลงัเรียน – ผลรวมคะแนนทดสอบก่อนเรียน                  

  (จาํนวนนกัเรียน×คะแนนเตม็) – ผลรวมคะแนนทดสอบก่อนเรียน 

6)  เกณฑท่ี์ใชว้ดัความพึงพอใจของนกัศึกษา โดยกาํหนดช่วงของค่าเฉล่ีย โดยใชสู้ตรการคาํนวณของ Likirt  

ดงัน้ี (Likert, 1932) 

     ความกวา้งของอตัรภาคชั้น  = คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 

        จาํนวนชั้น 

      = 5 – 1 

          5 

      =  0.80 

         ระดบั  4.21 – 5.00 มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 

     ระดบั 3.41 – 4.20 มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มาก 

     ระดบั 2.61 – 3.40 มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั ปานกลาง 

     ระดบั 1.81 – 2.60 มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั นอ้ย 

     ระดบั 1.00 – 1.80 มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั นอ้ยมาก 

E.I   =         
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12.6  ข้ันตอนการดําเนินงานวจัิย  

 การดาํเนินการวจิยั 

หัวข้อ ผู้รับผดิชอบ 

1. การกาํหนดเน้ือหาในการพฒันาแอพพลิเคชัน่เกมไวยากรณ์ภาษาองักฤษเพื่อการ

ส่ือสาร ประกอบดว้ย ขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี 

• วเิคราะห์เน้ือหาวชิาท่ีใชป้ระกอบการพฒันาส่ือการเรียนการสอน 

• กาํหนดวตัถุประสงคข์องการเรียน 

• จดัทาํแผนการเรียนในแต่ละคร้ัง 

• รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

อาจารยว์รพล มหาแกว้ 

2. ขั้นตอนในการเตรียมเน้ือหารายวชิาและกิจกรรมในชั้นเรียนดว้ยแอพพลิเคชัน่เกม 

   2.1 กาํหนดวตัถุประสงคใ์นการเรียนการสอน 

   2.2 วเิคราะห์พฤติกรรมผูเ้รียน 

   2.3 การออกแบบเน้ือหา และกิจกรรมใน ENG 212: Applied English Structureตาม

เน้ือหาท่ีกาํหนดท่ีกาํหนดโดยใชแ้อพพลิเคชัน่เกม 

       - จดัลาํดบัเน้ือหา จาํแนกหวัขอ้ตามหลกัการเรียนรู้และลกัษณะเฉพาะในแต่ละ

หวัขอ้ 

       - กาํหนดระยะเวลาและตารางการศึกษาในแต่ละหวัขอ้ 

       - กาํหนดวธีิการศึกษา 

       - กาํหนดส่ือท่ีใชป้ระกอบการศึกษาในแต่ละหวัขอ้ 

       - กาํหนดวธีิการประมวลผล 

       - กาํหนดความรู้และทกัษะพื้นฐานท่ีจาํเป็นต่อการเรียน 

       - สร้างประมวลรายวชิา ENG 212: Applied English Structure ตามเน้ือหาท่ีกาํหนด

ท่ีกาํหนด 

อาจารยว์รพล มหาแกว้ 

 

3. การพฒันาแอพพลิเคชัน่เกม  

• นาํขอ้มูลในขอ้ 2 มาสรุป เพื่อใชป้ระกอบการออกแบบเกม 

• ออกแบบเกม และจดัทาํเอกสารคาํอธิบายแอพพลิเคชัน่ เพื่อกาํหนดรายละเอียด

ของเกม 

• จดัทาํ Application Prototype เพื่อเป็นตวัอยา่งก่อนทาํแอพพลิเคชัน่จริง 

โปรแกรมเมอร์พฒันาแอพพลิเคชัน่เกม 

 

นางสาวศิราภรณ์   

ศิริพลัลภ 

และเจา้หนา้ท่ีดา้น IT 
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หัวข้อ ผู้รับผดิชอบ 

4. ปฐมนิเทศผูเ้รียน 

    - แจง้วตัถุประสงค ์เน้ือหา และวธีิการเรียนการสอน 

•     - สํารวจความพร้อมของผู้ เรียน และเตรียมความพร้อมผู้ เรียน 

อาจารยว์รพล มหาแกว้ 

 

5. จดัการเรียนการสอนตามแบบแผนท่ีกาํหนดไว ้ อาจารยว์รพล มหาแกว้ 

นางสาวศิราภรณ์   

ศิริพลัลภ 

6. เก็บรวบรวมขอ้มูล  อาจารยว์รพล มหาแกว้ 

นางสาวศิราภรณ์   

ศิริพลัลภ 
7. ประเมินผลการเรียนก่อน-หลงัเรียน และวเิคราะห์ขอ้มูล 

8. เสนอผลงานวิจยั และจดัทาํรูปเล่มฉบบัสมบูรณ์ 

13. ขอบเขตของการวจัิย 

      1. เน้ือหาทีใ่ช้ในการทดลอง คือ ความรู้เก่ียวกบั Article usage, Punctuation marks, Subject-verb agreement, Pre-

post noun modifier, Syntactic possibilities, Passivilization, Inversion, Sentence errors 

      2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

        ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นนกัศึกษาเอกวชิาภาษาองักฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต กลุ่มตวัอยา่ง

ท่ีใชใ้นการวจิยั เป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาองักฤษ ชั้นปีท่ี 2 ท่ีลงทะเบียนใน 

รายวชิา ENG 212: Applied English Structure ในภาคการศึกษาท่ี 1/2560 จาํนวน 100 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) และใชสู้ตรของ W.G. Cochran เน่ืองจากกลุ่มประชากรไม่คงท่ี มีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% 

สัดส่วนความคลาดเคล่ือน 0.05  

     3. ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 

         3.1 ตัวแปรต้น  คือ  วธีิการสอนแบบปกติและวธีิการสอนโดยใชเ้กมฝึกทกัษะการสนทนาภาษาองักฤษ รายวชิา 

ENG 212: Applied English Structure 

        3.2 ตัวแปรตาม  คือ   

  3.2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของประชากรกลุ่มตวัอยา่งจากส่ือเกมไวยากรณ์ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 

รายวชิา ENG 212: Applied English Structure เพื่อพฒันาความสามารถทางไวยากรณ์ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร

ของผูเ้รียน 
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 3.2.2  ความพึงพอใจของประชากรกลุ่มตวัอยา่ง จากส่ือเกมฝึกความสามารถทางไวยากรณ์ภาษา องักฤษเพื่อ

การส่ือสาร รายวชิา ENG 212: Applied English Structure ตามเน้ือหาท่ีกาํหนดท่ีกาํหนด 

14. แผนการดําเนินงานตลอดโครงการ 

รายการ เดือนท่ี 

1 2 3 4 5 

งวดที ่1 

1.กาํหนดเน้ือหาในการพฒันา

แอพพลิเคชัน่เกม 

2.ขั้นตอนในการเตรียมเน้ือหารายวชิาและ

กิจกรรมในชั้นเรียน 

3.การพฒันาแอพพลิเคชัน่เกม 

4.ปฐมนิเทศผูเ้รียน 

5.จดัการเรียนการสอนตามแบบแผนท่ี

กาํหนดไว ้

6.เก็บรวบรวมขอ้มูล 

7.ประเมินผลการเรียนก่อน-หลงัเรียน และ

วเิคราะห์ขอ้มูล 

งวดที ่2 

8.ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล 

9.เสนอผลงานวิจยั และจดัทาํรูปเล่มฉบบั

สมบูรณ์ 

      

15. งบประมาณ  

รายการ ราคา (บาท) 

1. ค่าตอบแทน 

     1.1 ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาโครงการ 1 คน (ภายใน)  

 

1,000 

1.  ค่าวสัดุ 

     1.1  ค่าเขียน Application Description และ Prototype 

     1.2  ค่าพฒันาระบบแอพพลิเคชัน่เกมสาํหรับผูเ้ล่น และแอพพลิเคชัน่สาํหรับ 

           การจดัการเน้ือหาสาํหรับผูดู้แลแอพพลิเคชัน่ 

 

5,000 

40,000 

2.  ค่าใชส้อย 

     2.1  ค่าพิมพแ์ละจดัทาํแบบสอบถาม (20 บาท x 100 คน x 3 ชุด)  

 

6,000 
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รายการ ราคา (บาท) 

     2.2  ค่าเขา้ปกรูปเล่มงานวิจยั (200 บาท x 4 เล่ม) 

     2.3  ค่าจา้งพิมพง์านและสาํเนาเน้ือหา (เหมาจ่าย) 

     2.4  ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด 

800 

5,000 

1,000 

 3.  อ่ืนๆ (จ่ายในนาม ศสพ.) 

     3.1  ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวฒิุ  1 ท่าน 

     3.2  ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบบทคดัยอ่ไทย – องักฤษ 

     3.3 ค่าตอบแทนผูช่้วยวจิยั 

     3.4  ค่าสมนาคุณโครงการวจิยัท่ีเสร็จสมบูรณ์ 

     3.5  ค่าใชจ่้ายในการเผยแพร่และนาํเสนอผลงานวจิยั 

 

1,000 

200 

15,000 

3,000 

10,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิน 73,000 
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18. ความคิดเห็นของคณะกรรมการประจาํคณะ (ลงนามโดยคณบดี) 
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