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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา สังคมศึกษา  ศาสนาและ

วัฒนธรรมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีรับการสอนโดยใชเกมเปนสื่อการเรียนรูระหวางกอนเรียนเเละหลังเรียน 
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชา สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ี
รับการสอนโดยโดยใชเกมเปนสื่อการเรียนรูระหวางหลังเรียนกับเกณฑ 3. เพ่ือศึกษาเจตคติในการเรียน วิชา วิชา สังคม
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 หลังท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเกม เปนสื่อการ
เรียนรู 

ผลการวิจัย พบวา 
1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาป 4 ไดรับการสอนโดยใชเกมเปนสื่อการเรียนรู                   

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  วิชา สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 

2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาป 4 ไดรับการสอนโดย โดยใชเกมเปนสือ่การเรียนรู            
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมหลังเรียนสูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ       
ท่ีระดับ .05 
      3. นักเรียนมีความสนใจในการเรียน วิชา วิชา สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปท่ี 4 หลังท่ีไดรับการจัดการเรยีนรูโดยใชเกมเปนสื่อการเรยีนรู 
คําสําคัญ : การจัดการเรียนรู/ เกม/ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน/ ความสนใจ 

Abstract 
The purposes of this research were 1) to compare the learning achievement of social, 

religion and culture subject of grade 4 students using game as learning materials before and after 
learning. 2)  to compare the learning achievement of grade 4 students after organizing taught by 
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using games as learning materials. 3) the study students’ interest after learning in social studies, 
religion and culture subject taught.     

The research findings were as follows: 
1) Grade 4 students were taught using games as learning material. The learning 

achievement in social studies, religion and culture subject was higher than before. Statistically 
significant was at the .05 level. 

2) Grade 4 students were taught using the game as learning material. The learning  
achievement in social studies, and culture subject was higher than the criteria. Statistically significant 
was at the .05 level. 

3) Grade 4 students were interested in learning social studies, religion and culture 
subject taught by using the game as a learning medium after. 

 

Keywords : learning /game /Achievement/interest 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 

เน่ืองจากปจจุบันประเทศไทยไดสงเสริมใหมีการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งมุงพัฒนาใหผูเรียนมีความรู
ทักษะการเรียนรูการคิด และทักษะการมีชีวิต  โดยจะมุงเนนใหผูเรียนมีความรูกวางและลึกในหลายเรื่อง รวมท้ังมีทักษะ
ในการจําแนกแยกแยะขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ  มีระบบการคิดท่ีดีมีการตัดสินใจอยางสมเหตุสมควร มีจิตแหงความ
เคารพมีจิตแหงจริยธรรม  เพ่ือความเปนพลเมืองท่ีดีของประเทศและของโลก โดยในศตวรรษท่ี 21 เปนเพียงแคโคชหรือ
เปนผูแนะนําในช้ันเรียน ซึ่งแตกตางจากการจัดการเรียนรูในสมัยอดีต ซึ่งจะเนนครูเปนศูนยกลางมีหนาท่ีเปนผูบรรยาย
หรือควบคุมช้ันเรียนเปนสวนใหญ และเนนการจัดการเรียนรูแบบทองจําขาดการคิดวิเคราะหเพ่ือการนําไปใช ซึ่งการ
จัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ครูจะตองสงเสริมใหผูเรียนรวมกันทํางานเปนทีมของนักเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมใน
การเรียน เพ่ือความสะดวกในหองเรียนตอการจัดการเรียนรูดวยตนเองมากกวาเนนเน้ือหาซึ่งนักเรียนจะสามารถแสดง
ศักยภาพท่ีแทจริงของเขาออกมารวมท้ังผูเรียนสามารถนําองคความรูและประสบการณไปใชในชีวิตจริงได  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 ไดกําหนดเเน
วทางในการจัดการศึกษาไววา “การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได
และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุดกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ”  ดังน้ัน ผูสอนจึงตองเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเปนผูช้ีนําผูถายทอดความรูไปยังผูชวยเหลือสงเสริมและ
สนับสนุนผูเรียนในการแสวงหาความรูจากสื่อและแหลงตางๆและใหขอมูลท่ีถูกตองแกผูเรียนเพ่ือนําขอมูลเหลาน้ันไปใช
สรางสรรคความรูของตน (กระทรวงศึกษาธิการ,2545,หนา 11-25) และจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พุทธศักราช 2542   ไดเกิดการจัดการเรียนรูเปนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  โดยมุงเนน
ใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ รวมท้ังมุงสงเสริมใหผูเรียนมีครูนะอันพึง
ประสงค และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2551 ไดกําหนดใหผูสอนตองพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู
จากการรูเพ่ือพัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระ ซึ่งมาตรฐานของกลุมสาระวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีจุดมุงหมายเพ่ือใหผูเรียนทุกคนซึ่งเปนกําลังของชาติ ใหมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับ 
อิทธิพลของสภาพแวดลอม ท่ีมีผลตอการดํารงชีวิต การอยูรวมกันในสังคม ปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
เปนพลเมืองท่ีรับผิดชอบ  มีความสามารถทางสังคม  มีความรู  มีทักษะ และมีคุณธรรมเพ่ือเกิดคานิยมท่ีเหมาะสม 



1054 
 

 

มุงหวังใหผูเรียนเกิดความเจริญงอกงามดานความรูโดยจะใหความรูแกผูเรียนดานเน้ือหาสาระ ความคิดรวบยอดและ
หลักการสําคัญในสาขาวิชาตางๆ  

การสรุปรายงานการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ ปการศึกษา 2559 พบวา ผลสัมฤทธ์ิคะแนนการทดสอบ
ทางการศึกษาแหงชาติ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ผูเขาสอบ 637,245 คน คะแนนเฉลี่ย 49.00 และ ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 6 มีผูเขาสอบ 724,342 คน คะแนนเฉลี่ย 46.68 และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําแพงเพชร เขต 1 
วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนท่ี  คือ 47.08 ระดับสังกัด คือ 47.67และ
ระดับประเทศ คือ 49.18 (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําแพงเพชร เขต 1,2559)              

ผลการประเมินดังกลาวแสดงใหเห็นวาการเรียน วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒธรรมยังอยูในอันดับท่ียังไม
บรรลุผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เราจะเห็นไดจากคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติในระดับชาติและระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําแพงเพชรเขต 1    มีคะแนนยังไมถึงครึ่งหรือรอยละ 50 ซึ่งอาจ
เกิดจากหลายสาเหตุ ซึ่งสาเหตุหน่ึงท่ีควรคํานึงถึง คือ ครูผูสอน เพราะวาครู คือผูจัดการเรียนการสอนพูดจึงตองหา
แนวทางหรือมาตรการในการปรับปรุงการเรียนการสอนนาสนใจมีประสิทธิภาพ  และอาจเน่ืองจากวิธีการสอนท่ีใชสอน
อยูไมหลากหลายโดยใชในการรูหรือสื่อท่ีหลากหลายและการสอนวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม โดยเฉพาะใน
สาระเศรษฐศาสตร มักจะเกิดการเรียนการสอนสาเหตุของปญหา เพราะเศรษฐศาสตรเปนวิชาท่ีเนนใหผูเรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห และคิดอยางมีเหตุผล เก่ียวกับสภาพหรือปญหาเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในสังคมและสามารถ
ใชหลักการ กฎ หรือทฤษฎี เพ่ือนําไปสูการแกไขปญหาน้ัน ๆ ในกระบวนการการผลิต  การแจกจาย และการบริโภค
สินคาและบริการ การบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดอยางมีประสิทธิภาพ การดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ และ
การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน แมวาวิชา สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม สาระเศรษฐศาสตร
น้ี จะเปดโอกาสใหนักเรียนไดปฏิบัติบาง เชน การวิเคราะหปญหาเศรษฐกิจ การคํานวณคาตางๆ GDP GNP ฯลฯ            
แตก็ยังเปนวิชาท่ีคอนขางยากและมีเน้ือหาซับซอน ทําใหนักเรียนเขาใจไดยาก และผลสัมฤทธ์ิออกมาในลักษณะคอนขาง
นอย ทําใหนักเรียนรูสึกนาเบ่ือไมสนใจเรียน  

การพัฒนาวิธีการสอนของครูผูสอนเปนแนวทางในการแกไขปญหาท่ีครูควรปรับวิธีการสอนใหเหมาะสมกับ
เน้ือหาและวัยของผูเรียน  โดยใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมสรางบรรยากาศท่ีดีใน
การเรียนยอมใหผูเรียนเกิดความสนใจและเกิดทักษะเกิดความรูสึกท่ีดีไมเบ่ือหนายกับการเรียนวิชา สังคมศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม  ตลอดจนมีเจตคติท่ีดีตอวิชาสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒธรรมและการสอนท่ีดีควรจะตองคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคล ซึ่งผูสอนตองระลึกอยูเสมอวาผูเรียนมีความสามารถในการเรียนรูท่ีแตกตางกันครูผูสอน
จะตองเลือกวิธีการสอนใหเหมาะสมกับความแตกตางท่ีแตกกัน (ดวงเดือน  ออนนุช,2537,น.67)  นวัตกรรมอยางหน่ึงท่ี
นํามาจัดกิจกรรมท่ีสนองความแตกตางระหวางบุคคล  ไดแก การใชเกมเปนสื่อการเรียนรูในการจัดกิจกรรมการเรียน      
การสอน  ซึ่งเกมเปนกิจกรรมท่ีทําใหนักเรียนเกิดความสนุกสนานเพลดิเพลิน เปนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือผอนคลายความตึง
เครียดชวยใหพัฒนาการทางดานรางกายและการเรียนรูของนักเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวยกฎกติกา
บางเกมก็กระตุนการทํางานของรางกายและสมอง(แพรพัน สมทรัพย,2545,น.13)  การเลนเกมจึงเปนการชวยสงเสริม
และพัฒนาใหผูเรียนเกิดความรูและความคิดรวบยอดท่ีเปนพ้ืนฐานของความเขาใจและความคิดดานเหตุผลอยางเปน
ระบบเกมการเลนเปนสื่อการเรียนรูของผูเรียนจึงมีความสัมพันธกับชีวิตและพัฒนาการของเด็กมาตั้งแตกําเนิด ดังน้ัน ถา
ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องใดปนไปกับการเลนหรือการจัดการเรียนใหสมองกับการเรียนไดก็จะชวยใหการ
เรียนรูในเรื่องน้ันๆเกิดความประสบผลสําเร็จอยางมากการเลนมีมากมายหลายประเภท เกมนับวาเปนการเลนประเภท
หน่ึงท่ีมีกติการัดกุมและมักจะแขงขันดวยระหวางผูเลนดวย ปจจุบันมีผูพัฒนาเกมประกอบ     การสอนข้ึนมามากโดยถือ
วาเกมจะชวยกระตุนใหเด็กพัฒนาเกิดการเรียนรูเปนสื่อการสอนท่ีทําใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจท่ีจะเรียนมากข้ึน (พงษเทพ  
บุญศรีโรจน ,2553) 
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จากท่ีกลาวมาขางตน  แสดงใหเห็นวาไดนําเกมมาใชในการเรียนทําใหเกิดการเรียนรูไดดีมีทักษะตางๆตาม
เน้ือหาของเกมและจดจําสิ่งตางๆไดรวดเรว็และแมนยํามากข้ึน เปนการสรางบรรยากาศของ  การจัดการเรียนการสอนให
สนุกสนานผอนคลายจากความตึงเครียดเปนสูตรท่ีชวยสงเสริมใหผูเรียนสามารถทักษะความคิดริเริ่มจากการบูรณาการ
ความรูทักษะดานตางๆเขาดวยกัน ดังน้ัน ผูวิจัยจึงไดสนใจท่ีจะนําเกมมาใชประกอบของการจัดการเรียนรูและนํามา
ทดลองสอนในระดับช้ันประถมศกึษาปท่ี 4    ในรายวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจท่ี
จะทําใหนักเรียนสนใจใน    การเรียนเรียนดวยความสนุกสนานและจะชวยกระตุนใหเกิดการเรียนรูและจะทําใหนักเรียน
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึนมากยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียน                                   

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีรับการสอนโดยใชเกมเปนสื่อการเรียนรูระหวางกอนเรียนเเละหลังเรียน  
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมของ 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีรับการสอนโดยโดยใชเกมเปนสื่อการเรียนรูระหวางหลังเรียนกับเกณฑ 
3. เพ่ือศึกษาความสนใจในการเรียน วิชา วิชา สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 หลังท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเกมเปนสื่อการเรียนรู 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาป 4 ไดรับการสอนโดยใชเกมเปนสื่อการเรียนรู มีผลสัมฤทธ์ิทาง    

การเรียน  วิชา สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาป 4 ไดรับการสอนโดย โดยใชเกมเปนสื่อการเรียนรู มีผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียน วิชา สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมหลังเรียนสูงกวาเกณฑ 
     3.   นักเรียนมีความสนใจในการเรยีน วิชา วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 หลังท่ีไดรบัการจัดการเรยีนรูโดยใชเกมเปนสื่อการเรียนรู 
 
ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตดานเนื้อหาและระยะเวลา 
เน้ือหาท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก เน้ือหาวิชา วิชา สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4  เรื่อง การเลือกซื้อสินคาและบริการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 โดยยึดตามหนังสือเรียนสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 

ระยะเวลาในทําการวิจัยในครั้งน้ี  ใชเวลาในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล เปนเวลาจํานวน               
8 ช่ัวโมง 

 
ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กําแพงเพชรเขต 1 

กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานสุวรรณภูมิ  สังกัดสํานัก  งานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน ไดมาจากการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 
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ขอบเขตดานตัวแปร 
ตัวแปรตน 

– การจัดการเรียนการรูโดยใชเกมเปนสื่อการเรียนรู 
ตัวแปรตามมีสองตัวแปร  

– ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   
– ความสนใจในการเรียนวิชา สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
กรอบความคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 

 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร 
เขต 1 

กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบานสุวรรณภูมิ  สังกัดสํานักงาน  เขตพ้ืนท่ี
การศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 1 หองเรียน ไดมาจากการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี แบงออกเปน 2 สวน คือ 

1. เครื่องมือท่ีใชในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรูวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โดยใชเกมเปนสื่อการเรียนรู เรื่อง การเลือกซื้อสินคาและบริการ ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 8 แผน 

2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง 

การเลือกซื้อสินคาและบริการ  เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
2.2 แบบวัดความสนใจในการเรียนวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยใชเกมเปน

สื่อการเรียนรู ซึ่งเปนแบบสอบถาม ตามรูปแบบของลิเคอรท (Likert) มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) 5 ระดับ 

ระดับ 5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
ระดับ 4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก 
ระดับ 3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอย 

 ระดับ 1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอยท่ีสุด 
 

ตัวแปรตน 

การจัดการเรยีนการรูโดยใชเกมเปนสื่อในรายวิชา
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 4 

ตัวแปรตาม 

    ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
    ความสนใจในการเรียน 
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การสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ เพ่ือใชในการวิจัย  โดยจําแนกได 
ดังน้ี 

1. แผนการจัดการเรียนรูวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยใชเกมเปนสื่อการเรียนรู  
เรื่อง การเลือกซื้อสินคาและบริการ ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 8 แผน  

2. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน   ดําเนินการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียน  เรื่อง  การเลือกซื้อสินคาและบริการ เปนแบบทดสอบชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 50 ขอ  

3. แบบวัดความสนใจในการเรียน วิชา  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ดําเนินการสรางแบบวัดความสนใจในการเรียนวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง  การเลือกซื้อสินคาและ
บริการ ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 
 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. สุมนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 มาจํานวน 1 หองเรียน โดยการใชวิธีสุมการเลือกกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจง จํานวน 28 คน  

2. แนะนําข้ันตอนการทํากิจกรรม และบทบาทของนักเรียนในการจดัการเรียนการสอน 
3. ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

วิชา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ท่ีผานการตรวจสอบคณุภาพ ปรับปรุงแกไขแลว 
4. ดําเนินการสอน โดยผูวิจัยเปนผูสอนเอง วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง การเลือกซือ้สินคา

และบริการ    ใชเวลาสอน 8 ช่ัวโมง 
5. เมื่อสิ้นสดุการสอนตามกําหนดแลว จึงทําการทดสอบหลังเรยีน (Post-test) กับนักเรียน 

กลุมตัวอยาง โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง การเลือกซื้อ
สินคาและบริการฉบับเดิม 

6. นําผลคะแนนท่ีไดจากการตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม มาวิเคราะหโดยวิธีทางสถิต ิ

การวิเคราะหขอมูล 
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีรับการสอนโดยใชเกมเปนสื่อการเรียนรูระหวางกอนเรียนเเละ   หลังเรียน โดยใช
การทดสอบคาที (t-test แบบ Dependent Samples) 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีรับการสอนโดยโดยใชเกมเปนสื่อการเรียนรูระหวางหลังเรียนกับเกณฑ โดยใชการ
ทดสอบคาที (t-test แบบ One Sample) 

3. การศึกษาความสนใจในการเรียน วิชาวิชา สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมของ 
นักเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการโดยจัดการเรียนรูใชเกมเปนสื่อการเรียนรู  โดยหาคาเฉลี่ย ( 𝑋 ) และคา
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) นําคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑท่ัวไปความหมายโดยมีเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ย 
ดังน้ี 

คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความสนใจมากท่ีสุด  
คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความสนใจมาก 
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คาเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง มีความสนใจปานกลาง  
คาเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง มีความสนใจนอย  
คาเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง มีความสนใจนอยท่ีสุด 

 
สรุปการวิจัย 

การวิจัย เรื่อง ผลของจัดการเรียนการรูโดยใชเกมเปนสื่อการเรียนรูท่ีมีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความ
สนใจในการเรียนในรายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ผูวิจัยนําเสนอ
ผลการวิจัย ดังน้ี 

1. การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมของ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีรับการสอนโดยใชเกมเปนสื่อการเรยีนรูระหวางกอนเรียนเเละหลังเรยีน 
 ตาราง แสดงการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี .ใชเกมเปนสื่อการเรยีนรูระหวางกอนเรียนเเละหลังเรียน  

 

การทดลอง N 𝐗 S.D. t 

กอนเรียน 28 18.86 2.71 16.76* 

หลังเรียน  23.50 2.08  

 
จากตาราง พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมของ      

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีรับการสอนโดยใชเกมเปนสื่อการเรยีนรูกอนเรียนสูงกวาหลังเรียน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2. การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีรับการสอนโดยโดยใชเกมเปนสื่อการเรียนรูระหวางหลังเรียนกับเกณฑ 
 ตาราง แสดงการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีรับการสอนโดยโดยใชเกมเปนสื่อการเรียนรูระหวางหลังเรียนกับเกณฑ 
 

วิธีสอน N 𝐗 S.D. t Sig. 

หลังการสอน 28 23.36 2.08 1.28 0.010* 

คะแนนเกณฑ  24.00 0   

จากตาราง พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมของ      
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี หลังท่ีรับการสอนโดยใชเกมเปนสื่อการเรียนรู สูงกวาเกณฑ รอยละ 80 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. การศึกษาความสนใจในการเรียน วิชาวิชา สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ของ 
นักเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการโดยจัดการเรียนรูใชเกมเปนสื่อการเรียนรู 
 ตาราง แสดงการศึกษาเจตคติในการเรยีน วิชา สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการโดยจัดการเรียนรูใชเกมเปนสื่อการเรียนรู 
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รายการขอความ 𝐗 S.D. ความหมาย 

1. วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเปนวิชาท่ีนาสนใจ 4.90 0.31  มากท่ีสุด 

2. นักเรียนชอบทําการบานวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4.64 0.62 มากท่ีสุด 

3. วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปนวิชาท่ีทําใหเกิด   ความ
สนุกสนาน 

4.95 0.18 มากท่ีสุด 

4. นักเรียนชอบกิจกรรมเกมเก่ียวกับวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4.96 0.18 มากท่ีสุด 
5. วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีสวนชวยใหสามารถอยูรวมใน

สังคมไดอยางมีความสุข 
4.89 0.31 มากท่ีสุด 

6. นักเรียนมีความสุขมากเมื่อไดเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

4.93 0.26 มากท่ีสุด 

7. วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทําใหขาพเจาเปนคนกลา
แสดงออก 

4.85 0.35 มากท่ีสุด 

8. นักเรียนฟงครูอธิบายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอยางตั้งใจ 4.82 0.39 มากท่ีสุด 

9. นักเรียนมีความกระตือรือรนท่ีในการเรยีนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

4.82 0.47 มากท่ีสุด 

10. รับผิดชอบงานเก่ียวกับวิชาสังคมศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรมท่ีไดรบั
มอบหมายอยางสม่ําเสมอ 

 4.94 
0.18 

มากท่ีสุด 

11. ทําแบบฝกหัดวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมดวยตนเอง 4.61 0.73 มากท่ีสุด 
12. หาหนังสือวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมอานในเวลาวางอยู

สม่ําเสมอ 
4.64 0.37 มากท่ีสุด 

13. นักเรียนยกมือถามครูทันทีถาไมเขาใจในเวลาเรยีนวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

4.92 0.18 
มากท่ีสุด 

14. นักเรียนทําการบานวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเรยีบรอยและ 
ตรงเวลาอยูเสมอ 

4.75 0.58 
มากท่ีสุด 

15. เตรียมอานหนังสือวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมลวงหนากอนถึง
ช่ัวโมงเรียน 

4.93 0.26 
มากท่ีสุด 

16. นักเรียนเปนผูตอบคําถามกอนใครในหองในเวลาท่ีครูตั้งคําถามในช่ัวโมง
เรียน 

4.68 0.66 
มากท่ีสุด 

17. นักเรียนชอบทํางานกลุมในวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 0 มากท่ีสุด 
18. ความสามัคคีในกลุมเพ่ือนจะทําใหช้ินงานท่ีครูออกมาดี 4.93 0.26 มากท่ีสุด 
19. นักเรียนแบงกลุมทํางานจะสงเสรมิใหนักเรียนเกิดทักษะตางๆ ไดด ี 4.75 0.64 มากท่ีสุด 

20. การท่ีสมาชิกในแตละคนไดทํากิจกรรมรวมกัน   
ทําใหนักเรียนเกิดความยอมรับในความสามารถของตนเอง 

4.79 0.41 มากท่ีสุด 
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รายการขอความ 𝐗 S.D. ความหมาย 

รวม 4.58 0.41 มากท่ีสุด 

 จากตาราง พบวา นักเรียนมีความสนใจในการเรียน วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของ
นักเรียน  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 หลังท่ีไดรับการสอน โดยจัดการเรียนรูใชเกมเปนสื่อการเรียนรู โดยมีภาพรวมอยูใน
ระดับมากท่ีสุด (X=4.58)  พบวา นักเรียนชอบทํางานกลุมในวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อยูในระดับมากท่ีสุด 
(X=5.00) นักเรียนชอบกิจกรรมเกมเก่ียวกับวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อยูในระดับมากท่ีสุด (X=4.95) และ
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปนวิชาท่ีทําใหเกิดความสนุกสนานอยูในระดับมากท่ีสุด (X=4.95) ตามลําดับ 

อภิปรายผลการวิจัย 
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียน                    
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีรับการสอนโดยใชเกมเปนสื่อการเรียนรูระหวางกอนเรียน เเละหลังเรียน  ผลการทดลองพบวา 
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 1 และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา สังคมศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรมหลังเรียนสูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 2 ซึ่งกลาวคือ คะแนน
เฉลี่ยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ไดรับการสอนโดยใชเกมเปนสื่อการเรียนรู หลังเรียนสูงกวากอนเรียนหลังเรียน
สูงกวาเกณฑ เน่ืองจากกิจกรรมเกมเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากข้ึน
เปนการเสริมสรางประสบการณใหแกนักเรียน มีความเช่ือมั่นในตนเองชวยใหนักเรียนรูจักคิดและตัดสินใจดวยตนเอง 
การใชเกมชวยใหบรรยากาศเปนไปอยางมีชีวิตชีวา สรางความเปนกันเองระหวางครูกับนักเรียน (วันเพ็ญ พวงมะลิ,2543,
หนา 20) และสอดคลองกับงานวิจัยของประสงค อุทัย และคณะ (2555) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ในทางการเรียนและความชอบจากการสอนโดยใชเกม กับการสอนปกติ : ในวิชาพ้ืนฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของโรงเรียนอาชีวะศึกษาเอกชนฝงธนบุรี 5 ผลการวิจัยปรากฏวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนโดยใชเกม
ใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนสูงกวาการเรียนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 และความชอบจาก
การสอนโดยใชเกมใหผลสูงกวาการสอบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งแสดงใหเห็นวาการเรียนการสอน
โดยใชเกมน้ันตัวผูเรียนสามรถสรางใหดึงดูดความสนใจมากกวาการเรียนแบบปกติ และงานวิจัยของภาวินี  กลิ่นโลกัย
และเยาวภา ประคองศิลป (2553) ไดศึกษา เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชเกม เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1โรงเรียนบานเกาะ สํา นักงานเขตมีนบุรี ผลการ
พัฒนาพัฒนากิจกรรมการเรียนรูโดยใชเกม ผลการวิจัยพบวา ทําใหนักเรียนมีความสนใจ กระตือรือรน สนุกสนาน และ
ไดมีโอกาสสรางประสบการณใหกับตนเองเพ่ือเรยีนรูทําใหนักเรียนสามารถปรับตัวไดและอยากเรียนรูในบทเรียนสามารถ
จดจํา เน้ือหาไดดีข้ึน รวมไปถึงการพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียนอีกดวยและผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 กลุมสาระการการวิเรียนรูภาษาไทยท่ีเรียน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู     
โดยใชเกมมีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 80.83ของคะแนนเต็ม และจํา นวนนักเรียนท่ีผานเกณฑรอยละ 87.50 ซึ่งสูงกวาเกณฑ
ท่ีกําหนดไว 

2. ความสนใจในการเรียน วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 หลังท่ี
ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเกมเปนสื่อการเรียนรู ซึ่งพบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 มีความสนใจในการเรียน 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะการจัดสภาพหองเรียนใหนาสนใจ มีการตั้งคําถามยั่วยุและทาทาย 
ความสามารถของนักเรียน พยายามใหนักเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนมากท่ีสุด เชน การแสดงความคิดเห็น การ
แกปญหาเฉพาะหนา ตลอดจนการพยายามสรางสิ่งตื่นตาตื่นใจ สิ่งแปลก ๆ ใหม และครูมีวิธีการสอนใหเหมาะสมโดยให
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การเสริมแรงโดยพยายามใหนักเรียนไดประสบความสําเร็จในการเรียนหรือการทํางานน้ัน ๆ บาง โดยเลือกใหตรงกับ
ความถนัดและความสามารถของเขา จะทําใหเขาสนใจสิ่งท่ีไดรับมอบหมายใหทํา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของผกามาศ   
ชูสิทธ์ิ (2551) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิความคงทนทางการเรียนและความชอบ จากการสอนโดย
ใชเกมกับการสอนปกติ : ในวิชาเขียนแบบ ผลการวิจัยปรากฏวา  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการสอนโดยใชเกมให
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาการสอนปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ความคงทนทางการเรียนจากการสอน
โดยใชเกมสูงกวาการสอนปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และความชอบจากการสอนโดยใชเกมใหผลสูงกวา
การสอนปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 
 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1. กอนจะเริ่มกิจกรรมการเรียนสอน ครูแจงจุดประสงคการเรยีน ข้ันตอนการทํา 
กิจกรรมอยางละเอียด เพ่ือใหนักเรียนเขาใจและเกิดการเรียนรูไดงาย 

2. ขณะนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน ครูควรควบคุมอยางใกลชิด 

3. ครูควรกําหนดระยะเวลาเลนเกมอยางเหมาะสม เพ่ือไมใหนักเรียนเกิด 
ความเบ่ือหนายในกิจกรรมเกมการเรียนรูในช่ัวโมงน้ัน ๆ 

4. หลังจากเสร็จกิจกรรมการเรียนการสอน ครูควรปลูกคณุธรรมหรือเลานิทาน 
คุณธรรมสอดแทรกใหแกนักเรียน เพ่ือใหนักเรียนมีคณุธรรมประจําใจ ประพฤติ ปฏิบัติในท่ีดีงาม 

5. ครูควรนําการจัดการเรียนการรูโดยใชเกมเปนสื่อการเรยีนรูไปใชประกอบการ 
สอนวิชาอ่ืน ๆ ดวย ตามความเหมาะสม  
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