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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาเกมสองมิติเสริมความรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนต้น 

และ 2) เพื่อวัดความรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของผู้เล่นเกมระดับประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มี
กลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย  ประกอบด้วยนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาตอนต้น และครูจ านวน 66 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เกมสองมิติ แบบสอบถามความพึงพอใจ 
แบบทดสอบความรู้ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) เกมสองมิติเสริมความรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนต้น ประกอบไปด้วย ระดับ
ความยากของเกม 3 ระดับคือ ง่าย ปานกลาง และยาก โดยนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสาธิตได้เรียนรู้ค าศัพท์
จากเกม 2)  นักเรียนมีผลการวัดความรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยประสิทธิภาพ
ของสื่อเกมสองมิตินี้ มีค่า 82.50/85.00 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อเกมอยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคญั: เกม , เกมเสริมทักษะ, เกมสองมิต ิ
 

ABSTRACT 
The purposes of the research were 1) to develop to 2D game for learning vocabulary in primary 

education 2) to measure the vocabulary learning achievement in primary education, Loei Rajabhat 
University. The participants were 66, personnel in Loei Rajabhat University consist of teachers and 
students. The instruments of study were 2D game, knowledge test and satisfaction questionnaire. The 
data were analyzed using mean and standard deviation.  

The research findings showed that 1) the 2D game for learning vocabulary in primary education 
consist of 3 levels are high, medium and low that the user learn vocabulary from the game. 2) the 
student knowledge after learning is higher at 0.5 level of significant. And Efficiency of 2D game is 82.5/85 
and user satisfaction of 2D game is high level. 
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บทน า 
ในปัจจุบันการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเด็กไทยค่อนข้างอยู่ในระดับต่ า การเรียนในห้องไม่สามารถดึงดูดความสนใจ

ของเด็กไทยได้ เนื่องจากการเรียนการสอนในช้ันเรียนปกติเพียงอย่างเดียวอาจท าให้ผู้เรียนขาดความสนใจและขาดความคิด
สร้างสรรค์ จึงมีการใช้สื่อในการเสริมสร้างประสบการณ์ที่ได้รับนอกเหนือจากในช้ันเรียน เพื่อช่วยเพิ่มทักษะทางด้านต่างๆ 
และดึงดูดความสนใจได้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเกม (Game) เกมคอมพิวเตอร์ (Game Computer) เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
ความสนุกสนาน เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อผ่อนคลายจากความยุ่งยากสบัสนตา่งๆ หรือเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเลน่อย่างหนึง่ 
กิจกรรมประเภทนี้ช่วยให้พัฒนาการทางด้านร่างกายและการเรียนรู้ของเด็กเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การได้ร่วมกิจกรรม
ช่วยให้ผู้เข้าได้ผ่อนคลายความตึงเครยีด ท าให้รู้สึกสนุกสนานและได้รับประสบการณ์หลายอย่าง (จุฑารัตน์ บวรสิน, 2530 : 1) 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติของเกมคอมพิวเตอร์ (Game Computer) ด้วยวิธีการสอดแทรกการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษเข้าไปใช้ในเหตุการณ์หรือการกระท าของตัวละครนั้น เพื่อเพ่ิมความรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีส่งเสริม
ความสนใจของเด็ก คือการให้เด็กรู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง จะสร้างให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาและกระตุ้นการเรียนรู้ 
จินตนาการ ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 

 
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาเกมสองมิติเสริมความรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เสริมความรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
ตอนต้น 
 2. เพื่อวัดความรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของผู้เล่นเกมระดับประถมศึกษาตอนต้น 
 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 

นางสาวลัภพร คิดรอบ (2555 : 18) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาเกมฝึกค าศัพท์ภาษาอังกฤษระบบภาพสามมิติ  
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเกมฝึกค าศัพท์ภาษาอังกฤษระบบภาพสามมิติและประเมินความพึงพอใจของผู้เล่นที่มีต่อเกมฝึก
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษระบบภาพ สามมิติ โดยพบว่าผู้เล่นมีความพึงพอใจในระดับดีจากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้อายุระหว่า 7-12 ปี ได้
เกิดการเรียนรู้ทักษะทางภาษา และสามารถคิดแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารญาณ การใช้สื่อเกมสอนภาษาสามารถดึงดูด
ความสนใจของผู้ใช้ และสร้างความสนุกเพลิดเพลินให้กับผู้เล่น สรุปเกมฝึกค าศัพท์ภาษาอังกฤษระบบภาพสามมิติ สามารถ
เสริมสร้างทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหาและเสริมสร้างให้ผู้ใช้มีทักษะการจดจ าได้ดีขึ้น 
 นริศรา เดชดี (2550 : 16) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ฝึกทักษะการสังเกตการเขียนค ายาก 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เสริมทักษะการเขียนค ายาก โดยมีกลุ่มตัวอย่าง จากโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ช่วงช้ันที่ 2 โดย
สุ่มนักเรียน 48 มีผลสัมฤทธ์ิหลังจากการทดสอบ ผู้เล่นได้เล่นเกมพบว่า ผู้ใช้มีทักษะการเรียนรู้ดีขึ้น มีกระบวกการคิด สามารถ
เขียนค ายากได้อย่างถูกต้อง สรุปการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ฝึกทักษะการสังเกตการเขียนค ายาก สามารถพัฒนากระบวนการ
คิด และความจ าของผู้ใช้ 
 วลงกรณ์ ภาสกา (2556 : 30) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาเกม White Horse เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษขั้น
พื้นฐานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1–3 โดยมีการสอดแทรกค าศัพท์ให้ผู้เล่นได้เรียนรู้เพื่อเป็นการฝึกทักษะการเขียน การพูด การฟัง และการ
อ่าน หลังจากผู้เล่นได้เล่นเกม White Horse พบว่า ผู้เล่นมีการเรียนรู้ทักษะทางภาษาได้ดีขึ้น มีการพัฒนาการพูด การอ่าน 
การเขียน และการฟัง สรุปได้ว่าเกม White Horse เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ นั้นสามารถเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทาง
ภาษาต่อผู้เล่นได้ดีขึ้น 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี ้
1.1 ขั้นตอนการเตรียมการ  
ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์นักศึกษาฝึกสอนของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ที่ได้สอนเด็กนักเรียนในระดับ

ประถมศึกษาตอนต้นพบว่า ขณะที่นักศึกษาฝึกสอนได้ท าการสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กนักเรยีนประถมศึกษาตอนตน้ ค้นคว้า
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หนังสือภาษาอังกฤษระดับช้ันประถมศึกษาตอนต้น ศึกษาเนื้อหาโดยคัดเลือกภาษาอังกฤษจัดเป็นหมวดหมู่ เป็นค าพื้นฐานท่ีใช้
ในบทเรียน โดยผู้วิจัยได้จัดหมวดหมู่ ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

1.2 ขั้นตอนการออกแบบเกม 
การออกแบบประกอบด้วยตัวละครหลักมี 2 ตัว ออกแบบหน้าจอ ออกแบบเมนูเกม และรูปแบบของเกม 

  1.3 ขั้นตอนการเขียนผังงาน 
 เขียนโครงสร้างหลักของเกมตั้งแต่เริ่มเกมจนจบ  

 
ภาพที่ 1  โครงสร้างหลักของเกม 

 1.4 ขั้นตอนการสร้างสตอรี่บอร์ด 
 ออกแบบสตอรี่บอร์ดเกมสองมิติเสริมความรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  ประกอบด้วย 1) ฉากแรกเมื่อเริ่มเกม ผู้เล่นจะ
ได้รับบทเป็นเด็กนักเรียนที่มีช่ือว่าโก๊ะ โดยจะให้ผู้เล่นพาเด็กชายโก๊ะไปให้ถึงโรงเรียนและระหว่างทางเด็กชายโก๊ะจะต้องเก็บ
ค าศัพท์อยู่ตามทางไปโรงเรียนไปด้วย  2) ฉากที่เจอค าศัพท์ระหว่างทาง โดยผู้เล่นจะต้องควบคุมให้เด็กชายโก๊ะข้ามอุปสรรค
ในการไปโรงเรียน และเก็บค าศัพท์ที่ตกอยู่ในฉาก  3) ฉากที่แสดงคะแนนเมื่อเก็บค าศัพท์ เมื่อเด็กชายโก๊ะเก็บค าศัพท์
เรียบร้อยแล้ว คะแนนในการเก็บค าศัพท์ก็จะปรากฏมุมขวาบนของเกม ตามจ านวนค าศัพท์ที่เก็บได้ 
 1.5 ขั้นตอนการสร้างโปรแกรม 
  ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรม โปรแกรม Unity : เป็นโปรแกรมที่ใช้สร้างเกมสองมิติ โปรแกรม Microsoft Visual Studio 
2015 : เป็นชุดค าสั่งที่ใช้ควบคุมและสั่งการโปรแกรม และโปรแกรม Adobe Photoshop CC ในการสร้างเกม 
 1.6 ขั้นตอนการประเมินความพึงพอใจ 
 ผู้วิจัยได้น าเกมไปใช้งานและวัดผลการเรียนรู้และความพึงพอใจ 

 
2. เคร่ืองมือการวิจัย 

2.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของการใช้เกมสองมิติ 
2.2 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ความรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนต้น เป็นแบบ

ปรนัยให้เลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รวมจ านวน 66 คน  
 
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน โดยน าผลทีไ่ด้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน (พิสุทธา อารี
ราษฎร์. 2550 : 176) ดังนี้  
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากท่ีสุด    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับมาก    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับปานกลาง    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับน้อย    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับน้อยท่ีสดุ  
  
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3 
มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม | จังหวัดมหาสารคาม | ประเทศไทย | 2-3 มีนาคม 2560 

4 | การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนาเกมสองมิติเสริมความรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนตน้   
 ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรม Unity ในการพัฒนาเกม แสดงดังรูปที่ 1-7 

 

  

ภาพที่ 2 เมนูหลัก 
    เมนูหลัก ซึ่งแสดงเมนูให้เลือกบนหน้าจอ 3 เมนูคือ เริ่ม
เล่นเกม วิธีการเล่น และออกจากเกม 

ภาพที่ 3 หน้าเลือกด่าน 
     หน้าจอเลือกดา่น ให้ผู้เล่นเลือกด่าน เพื่อเลือกเล่นเกม
ตามด่านทีต่นสนใจ 

  

  
ภาพที่ 4 ฉากแรกเมื่อเริ่มเกม 

   ฉากแรกเมื่อเริ่มเกม เริ่มแรกผู้เล่นจะได้รับบทเป็นเด็ก
นักเรียนท่ีมีชื่อว่าโก๊ะ โดยจะให้ผู้เล่นพาโก๊ะไปให้ถึงโรงเรียน
และระหว่างทางโก๊ะต้องเก็บค าศพัท์อยู่ตามทางไปโรงเรียนไป
ด้วย 

ภาพที่ 5 ฉากท่ีจะให้ผู้เล่นจ าค าศพัท์ (ต่อ) 
ฉากท่ีจะให้ผู้เล่นจ าค าศัพท์ จะมีขอ้ความที่อยู่ตามป้าย  
เพื่อให้ผู้เล่นจ าค าศัพท์ที่จะปรากฏขึ้นมา เมื่อผู้เล่นเดินเขา้ 
ไปใกล้ป้าย ตัวเกมจะให้ผู้เล่นกด F เพื่ออ่านข้อความภาย 
ในป้าย 

 

  
ภาพที่ 6 ฉากให้ผู้เล่นใส่ค าศัพท์ 

   ฉากให้ผู้เล่นใส่ค าศัพท์ ผู้เล่นจะต้องน าค าศัพท์ที่จ ามาใส่ที่
หีบข้อความ เพื่อจะผา่นไปยังพื้นที่ต่อไป ถ้าใส่ข้อความผิด ผู้
เล่นจะต้องกลับไปเก็บค าศัพท์มาเติมใหม ่

ภาพที่ 7 ฉากให้ผู้เล่นใส่ค าศัพท์ (ต่อ) 
ฉากผู้เล่นใส่ค าศัพท์ หากผู้เล่นใสค่ าศัพท์ถูกต้อง ผู้เล่นจะได้รับ
คะแนนและสามารถผา่นไปยังพืน้ที่ต่อไปได ้

 

 
2. ผลการศึกษาความวัดความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 พิจารณาจากข้อสอบกอ่นเรียน ในรูปแบบของแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ได้ผลการทดสอบดังนี้  

2.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เล่นเกม 
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ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้เล่นเกม   
 การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเกมสองมิติเสริมความรูค้ าศพัท์ภาษาอังกฤษ เสริมความรู้ค าศพัท์
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนต้น ดังตารางที่ 1 
 

คะแนนสอบ ระดับคุณภาพ 
คะแนน
เต็ม 

 S.D. T-test 

ก่อนเรียน 30 16.5 0.73 - 34.71 
หลังเรียน 30 25.5 0.87 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้เรยีนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนก่อนเรยีน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 
2.2 ผลการพัฒนาเกมสองมิติเสริมความรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนต้น  
ผู้วิจัยได้พัฒนาเกมโดยออกแบบและพัฒนา และน าไปทดสอบหาประสิทธิภาพตามสูตร E1/E2 แสดงผลดังตาราง

ต่อไปนี้  
ตารางที่ 2 ผลการประเมินประสทิธิภาพของเกมสองมิต ิ

รายการ ระดับคณุภาพ 
 S.D. ค่าประสิทธิภาพ 

คะแนนระหวา่งเรียน (เต็ม 20) 16.5 0.71 82.50 
คะแนนหลังเรียน (เต็ม 30) 25.5 0.87 85.00 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2)  และค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I. ) ได้ค่าประสิทธิภาพ 82.50/ 85.00   
ซึ่งพบว่าการพัฒนาเกมการเรียนรู้นี้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  ผู้วิจัยจึงสามารถน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
อื่นต่อไปได้  โดย E1 ค่าเฉลี่ยคะแนนแบบฝึกหัดในแต่ละครั้ง , E2 คือค่าเฉลี่ยจากแบบทดสอบหลังเรียน 

 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจประเมินด้านการใช้งาน 

รายการ  S.D. ระดับคุณภาพ 
ความสะดวกในการใช้งานและการติดตัง้ 4.13 0.72 มาก 
การใช้ค าในการอธิบายค า แนะน า อ่านแล้วเข้าใจง่าย 4.11 0.74 มาก 
รูปแบบการจัดวางปุ่มเลือกและรายการเลือกใช้ง่ายสะดวก 3.88 0.78 มาก 
ความสะดวกง่ายต่อการควบคุมและเล่นเกม 3.94 0.79 มาก 
เกมนี้มีความสนุกสนาน ไม่เบื่อง่าย น่าสนใจ 4.11 0.95 มาก 
การสรุปเนื้อหาในเกมมีความถูกต้องและเหมาะสม 3.50 0.87 มาก 
การแสดงผลคะแนนมีความถกูต้องและเหมาะสม 3.91 0.76 มาก 
ผู้เล่นสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้ 4.19 0.74 มาก 

โดยรวม 3.97 0.78 มาก 

 
จากตารางที่ 3  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจของเกมสองมิติเสริมความรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ

ระดับประถมศึกษาตอนต้น ด้านการใช้งาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.97, S.D. = 0.78) และเมื่อพิจารณาตามล าดับ
ความพึงพอใจสูงสุด พบว่า อันดับแรก ความสะดวกในการใช้งานและการติดตั้งอยู่ในระดับ (�̅� = 4.13, S.D. = 0.72) 
รองลงมา เกมนี้มีความสนุกสนาน ไม่เบื่อง่าย น่าสนใจ อยู่ในระดับ (�̅� = 4.11, S.D. = 0.95) และการใช้ค าในการอธิบายค า 
แนะน า อ่านแล้วเข้าใจง่าย อยู่ในระดับ (�̅� = 4.11, S.D. = 0.74) ตามล าดับ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
ในการพัฒนาเกมฝึกค าศัพท์ภาษาอังกฤษระบบภาพสองมิติ พบว่า ผลการประเมินในทุกด้าน จากมุมมองของผู้เล่น 

ซึ่งสามารถแปลความหมายได้ โดยน าค่าที่ไดจ้ากการประเมินในทุกๆ ด้านมาค านวณรวมกันด้วยวิธีการทางสถิติ ซึ่งด้านการใช้
งานของเกมได้ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.97 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.78 และความพึงพอใจด้านความสวยงามของเกม 
เท่ากับ 3.82 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.82 และความพึงพอใจด้านค าศัพท์และภาษาที่ใช้ของเกม เท่ากับ 3.82 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.82 ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่าการพัฒนาเกมฝึกค าศัพท์ภาษาอังกฤษระบบภาพสองมิติ มี
ประสิทธิภาพและความพึงพอใจอยู่ในระดับท่ีด ี
 

ข้อเสนอแนะ 
1. เพิ่มเสียงค าอ่านในหน้าแปลความหมาย เพื่อให้ผู้เล่นสามารถออกเสียงตามได้ 
2. เพิ่มหมวดหมู่ของค าศัพท์ เพื่อให้ครอบคลุมกับบทเรียนมากยิ่งข้ึน 
3. สามารถใช้เมาส์บังคับตัวละครพร้อมกับแป้นพิมพ์ (Keyboard) ได้ 
4. พัฒนาเกมให้อยู่ในรูปแบบท่ีสามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้ 
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