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วิจัยในชั้นเรียน 

เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา     
ตอนปลาย ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมทางวิทยาศาสตร์ 

 

 
 
 

                           ชื่อผู้ท าวิจัย นางสาวสุดาพร    ทิพย์มณี 
            ต าแหน่ง ครู ศรช. ต าบลปงยางคก 

 
 

 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอห้างฉัตร 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดล าปาง 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย               
ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมทางวิทยาศาสตร์    ฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาและ
ความช่วยเหลืออย่างสูงจากทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้ค าปรึกษา แนะน า ตรวจสอบ แก้ไขข้อบกพร่องพร้อมทั้งให้
ก าลังใจตลอดมา ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้ 
 ขอขอบใจนักศึกษา กศน. ต าบลปงยางคก ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2                    
ปีการศึกษา 2562 ทุกคนที่ตั้งใจศึกษาและให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
  ประโยชน์ที่เกิดจากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย               
ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมทางวิทยาศาสตร์  ในครั้งนี้ ขอมอบแด่บุพการี  ครู - อาจารย์ และ
ผู้มีพระคุณทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ผู้วิจัยด้วยความรักและความเมตตาตลอดมา 
 
 
 
 

     (นางสาว สุดาพร   ทิพย์มณี) 
                                                                         คร ูศรช.ต าบลปงยางคก   กศน. อ าเภอห้างฉัตร    
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ชื่อเรื่อง    การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้รับการ      
                     จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมทางวิทยาศาสตร์ 
ผู้วิจัย   นางสาวสุดาพร   ทิพย์มณี    
ต าแหน่ง  ครูศรช. ต าบลปงยางคก   กศน. อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
ปีท่ีวิจัย   2563 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้รับการ      
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมทางวิทยาศาสตร์มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่องการ ใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน ร่วมกับการใช้เกมทาง
วิทยาศาสตร์  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ก าลังศึกษาใน  
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 40 คน นักศึกษา กศน. ต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร 
จังหวัดล าปาง สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดล าปาง ซึ่งได้มา
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน ร่วมกับการใช้เกมวิทยาศาสตร์  มีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดย ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 20 ข้อ จากนั้นด าเนินการเรียนการสอนโดย
เสริมเกมวิทยาศาสตร์ จากนั้นให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 20 ข้อ  สถิติที่ ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และคะแนนผลต่างระหว่างก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน 

ผลการวิจัยพบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้โดยใช้เกมทางวิทยาศาสตร์ พบว่า นักเรียนมีค่าเฉลี่ยด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ก่อน
เรียน เท่ากับ 5.55 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.81 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
หลังเรียนเท่ากับ 7.73 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.44 ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์มีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากวิทยาศาสตร์
เป็นการเรียนการสอนเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีการส ารวจ ค้นหา ทดลองและสามารถ
พิสูจน์ได้จริง อีกทั้งวิทยาศาสตร์ยังมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะเห็นได้ว่าประเทศที่มีการ
พัฒนาจะมีความเจริญก้าวหน้าทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและเทคโนโลยีที่ทันสมัย การเรียนรู้
เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ท าให้เกิดเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ขึ้นตลอดเวลา ดังนั้นการจัดการเรียนการสอน
ทางด้านวิทยาศาสตร์จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดการเรียนการสอนให้ทันยุคสมัย มุ่งเน้นทักษะ
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และให้นักเรียนสามารถน าไปใช้ได้จริง ซึ่งหากการจัดการเรียนการสอนด้าน
วิทยาศาสตร์มีความเจริญก้าวหน้า ก็จะส่งผลดีต่อการพัฒนาและเจริญก้าวหน้าของประเทศให้ดียิ่งขึ้น 
  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการใช้เกมวิทยาศาสตร์เป็นอีกวิชาหนึ่งที่ช่วยให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้น และสนใจในการเรียนมากขึ้นเพราะเข้มวิทยาศาสตร์จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และฝึกฝน
ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนท าให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข ทองชุมนุม (2552) ได้
กล่าวถึงการใช้เกมเพ่ือประกอบการสอนวิทยาศาสตร์ ไว้ว่า นักเรียนในระดับชั้นอุดมศึกษา เป็นวัยที่ก าลัง
สนุกสนานกับการเล่นชอบแข่งขัน ทั้งในส่วนบุคคล และหมู่คณะการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนที่เน้นให้
นักเรียนได้ใช้ความสามารถที่มีอยู่แสดงออก ก่ึงเล่นกึ่งเรียนจะก่อให้เกิดประโยชน์กับการเรียนรู้ของนักเรียนทั้ง 
ทางตรงและทางอ้อม ท าให้บรรยากาศการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความสนุกสนานไม่เคร่งเครียดเกมจึง
จัดเป็นสื่อประเภทหนึ่งที่สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ กุณฑรี 
(2552) กล่าวถึง วิธีสอนโดยการใช้เกมเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้สอนใช้เกณฑ์เป็นเครื่องมือในการ
ประกอบการเรียนการสอน เพ่ือให้นักเรียนมีความสนุกสนาน น่าเรียนน่าสนใจเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรู้
พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกันกับผู้อื่นโดยมีการก าหนดเนื้อหาของเล่นพื้นฐานการเล่นวิธีเล่นและผล 
การเล่นเกมมาใช้ในการอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปการเรียนรู้  
 จากความส าคัญของเกมดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน าเกมทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการเรียนการสอน  
ของนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน ให้เกิดการเรียนรู้มี
ความสนใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมีความสุขและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์  
โดยใช้เกมวิทยาศาสตร์ เพ่ิมข้ึนต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่องการ                   
ใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน ร่วมกับการใช้เกมทางวิทยาศาสตร์  
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังการจัดการเรียนรู้ โดยเสริมเกม
วิทยาศาสตร์ เรื่อง การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน สูงกว่าก่อนเรียน 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากร  
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ก าลังศึกษาในภาค
เรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 40 คน นักศึกษา กศน. ต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร 
จังหวัดล าปาง สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดล าปาง 
 
 2. ขอบเขตเนื้อหา 
     2.1  หลักสูตร 
     2.2  ตัวแปรในการวิจัย  
            
 3. ระยะเวลา 

ระยะเวลาในการด าเนินการ ใช้ระยะเวลาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เป็นระยะเวลา                  
4 เดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. วิธีการสอนโดยใช้เกม หมายถึง วิธีการสอนโดยใช้เกม หมายถึง วิธีการจัดการเรียนการสอน
ส าหรับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน. ต าบลปงยางคก โดยใช้เกมที่มีลักษณะการเล่นเพ่ือการ
เรียนรู้ “Play to learning” มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในขณะเล่นหรือหลังจากการเล่น
เกม ท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย 
 2. แบบทดสอบ หมายถึง แบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพ่ือทดสอบนักศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยเสริมเกมวิทยาศาสตร์ 
 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หมายถึง ผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอน 
โดยใช้เกมท าให้นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน. ต าบลปงยางคก เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
และสามารถวัดได้โดยการใช้แบบทดสอบ 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา  

ด้านนักเรียน 
   1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์สูงขึ้น 
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ด้านครูผู้สอน 
1. สามารถน ามาเป็นข้อมูลในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแสดงวิชาการเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาและ

พัฒนานักศึกษา ที่ครูแต่ละคนด าเนินการว่ามีความเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร ครูผู้สอนแต่ละคนจะ
ประยุกต์น าไปเพื่อพัฒนานักศึกษา ของตนได้อย่างไร เป็นการสร้างสังคมทางการศึกษาและกระตุ้นให้มีการ
พัฒนาผลงานทางวิชาการที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์อันมีคุณค่าของครูอย่างไม่หยุดยั้ง ท าให้วิชาชีพครูมี
ภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่ยอมรับมากข้ึน 
     2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
              3. ผู้สอนสามารถน าวิธีการสอนโดยใช้เกมไปประยุกต์ใช้ได้กับรายวิชาอ่ืนๆ 
 
 ด้านสถานศึกษา 
              1. เป็นข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการก าหนดหลักสูตรและหาแนวทางในการช่วยเหลือ
นักเรียนในการเรียนวิทยาศาสตร์ 
 
 ด้านชุมชน 

1. ผู้ปกครองและชุมชน ให้ความไว้วางใจ เลื่อมใสศรัทธา ในการส่งบุตรหลานเข้ามาสู่สถานศึกษา
และให้ความร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษาให้ดีขึ้นต่อไป 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาผลของการใช้วิธีการสอนโดยเสริมเกมวิทยาศาสตร์เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน  ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามล าดับ ดังนี้ 

1. เอกสารที่เก่ียวกับวิธีการสอนโดยใช้เกม ประกอบด้วย 
1.1 ความหมายการสอนโดยใช้เกม 
1.2 วัตถุประสงค์ 
1.3 องค์ประกอบส าคัญที่ขาดไม่ได้ของวิธีสอน  
1.4 ขั้นตอนการสอน 
1.5 เทคนิคการสอนโดยใช้เกม 
1.6 ข้อดีและข้อจ ากัดของวิธีสอนโดยใช้เกม 

2. เอกสารที่เก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 
2.1 ความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
2.2 การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
1. วิธีการสอนโดยใช้เกม 

1.1 ความหมาย 
  วิธีการสอน เป็นขั้นตอนท่ีผู้สอนด าเนินการเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันจากประสบการณ์ของผู้เขียนที่ได้มีโอกาสศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือน
ร่วมงาน พบวิธีการสอนมีหลายวิธี สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมกับเนื้อหาสาระและผู้เรียน ซึ่งในที่นี้ 
จะน าเสนอวิธีสอนโดยการใช้เกม (Game) 
          (ทิศนา แขมมณี, 2552) ได้ให้ความหมาย วัตถุประสงค์ องค์ประกอบ ขั้นตอน เทคนิคและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ตลอดจนข้อดีและข้อจ ากัดของวิธีการสอนโดยการใช้เกม (Game) สรุปได้ดังนี้ 
          วิธีสอนโดยใช้เกม คือ กระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนด โดยการให้ผู้เรียนเล่นเกมตามกติกา และน าเนื้อหาและข้อมูลของเกม พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่น 
และผลการเล่นเกมของผู้เรียนมาใช้ในการอภิปรายเพ่ือสรุปการเรียนรู้ 
 สรุปได้ว่า วิธีสอนโดยใช้เกม เป็นเทคนิคหนึ่งที่ผู้สอนใช้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการเล่น
ตามกติกา ท าให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ตรงและท าให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อ่ืน 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1. ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องต่าง ๆ อย่างสนุกสนานและท้าทายความสามารถ 
2. ท าให้เกิดประสบการณ์ตรง 



๕ 

 

     3. เป็นวิธีที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมสูง 
สรุปได้ว่า การสอนโดยใช้เกม มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้สนุกสนาน ท้าทาย ให้

ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
 
1.3 องค์ประกอบส าคัญท่ีขาดไม่ได้ของวิธีสอน 

        - มีผู้สอนและผู้เรียน 
        - มีเกมและกติกาการเล่น 
        - มีการเล่นเกมตามกติกา 
        - มีการอภิปรายเกี่ยวกับผลการเล่น วิธีการเล่น และพฤติกรรมการเล่นของผู้เล่นหลังการเล่น 
        - มีผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

1.4 ขั้นตอนการสอน 
1. ผู้สอนน าเสนอเกม ชี้แจงวิธีการเล่น และกติกาการเล่นเกม เกมที่ได้รับการออกแบบให้เป็นเกม

การศึกษาโดยตรงมีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภท คือ 1) เกมแบบไม่มีการแข่งขัน 2) เกมแบบแข่งขัน 3) เกมจ าลอง
สถานการณ์ การเลือกเกมเพ่ือน ามาใช้สอนท าได้หลายวิธีผู้สอนอาจเป็นผู้สร้างเกมขึ้น หรืออาจน าเกมที่มี
ผู้สร้างขึ้นแล้วมาปรับดัดแปลงให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ และควรชี้แจงกติกาการเล่นเกมให้เข้าใจ 

2.ผู้เรียนเล่นเกมตามกติกา ผู้สอนควรติดตามสังเกตพฤติกรรมการเล่นของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด และควร
บันทึกข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนของผู้เรียน 

3. ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายผล ควรอภิปรายผลเกี่ยวกับผลการเล่น และวิธีการหรือพฤติกรรมการ
เล่นของผู้เรียนที่ได้จากการสังเกตจดบันทึกไว้ และในการอภิปรายผลควรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ การใช้
เกมในการสอนโดยทั่วๆ ไปมีวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกฝนเทคนิคหรือทักษะต่างๆ เรียนรู้เนื้อหาสาระจากเกมและ
ความเป็นจริงตามสถานการณ์ต่างๆ ดังนั้นการอภิปรายควรมุ่งประเด็นไปตามวัตถุประสงค์ของการสอน 

1.5 เทคนิคการสอนโดยใช้เกม 
1. การเลือกและน าเสนอเกม เกมการศึกษา เป็นเกมที่มีวัตถุประสงค์มุ่งให้ผู้เล่นเกิดการเรียนรู้ตาม

วัตถุประสงค์ มิใช่เล่นเพียงเพ่ือความสนุกสนานเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ผู้สอนอาจน าเกมที่เล่นเพ่ือความบันเทิง
เป็นส าคัญ มาใช้ในการสอน โดยน ามาเพ่ิมขั้นตอนส าคัญคือ การวิเคราะห์อภิปรายเพ่ือการเรียนรู้ เกมที่ได้รับ
การออกแบบให้เป็นเกมการศึกษา มี 3 ประเภท ประกอบด้วย 

- เกมแบบไม่มีการแข่งขัน เช่น เกมการสื่อสาร เกมการตอบค าถาม เป็นต้น 
- เกมแบบแข่งขัน มี ผู้แพ้ ผู้ชนะ เกมส่วนใหญ่จะเป็นเกมแบบนี้ เพราะการแข่งขันช่วยให้การเล่น

เพ่ิมความสนุกสนานมากขึ้น 
- เกมจ าลองสถานการณ์ เป็นเกมที่จ าลองสภาพความเป็นจริง สถานการณ์จริง ซึ่งผู้เล่นจะต้องคิด 
ตัดสินใจจากข้อมูลที่มีและได้รับผลของการตัดสินในเหมือนกับท่ีควรจะได้รับความเป็นจริง 
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2. การชี้แจงวิธีการเล่นและกติกาการเล่น กติกาการเล่น เป็นสิ่งที่ส าคัญมากในการเล่นเกม เพราะ
กติกานี้จะตั้งขึ้นเพ่ือควบคุมการเล่นให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้สอนควรศึกษากติกาการ เล่นและวิเคราะห์ 
กติกาว่า กติกาแต่ละข้อมีขึ้นด้วยวัตถุประสงค์อะไรและควรดูแลให้ผู้เล่นปฏิบัติตามกติกาของการเล่นอย่าง
เคร่งครัด           

3. การเล่นเกมควรให้เป็นไปตามขั้นตอน และในบางกรณีต้องควบคุมเวลาในการเล่นด้วย ในขณะที่
ผู้เรียนก าลังเล่นเกม ผู้สอนควรติดตามพฤติกรรมการเล่นของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด และควรบันทึกข้อมูลที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนไว้ เพ่ือน าไปใช้ในการอภิปรายหลังการเล่น  หากเป็นไปได้ผู้สอนควร
มอบหมายผู้เรียนบางคนให้ท าหน้าที่สังเกตการเล่นและควบคุมกติกาการเล่นด้วย 

4. การอภิปรายหลังการเล่น การอภิปราย ควรมุ่งประเด็นไปตามวัตถุประสงค์ของการสอนนั้นๆ 
กล่าวคือ ถ้าการใช้เกมนั้นมุ่งเพียงเป็นเครื่องมือฝึกทักษะให้ผู้เรียน การอภิปรายก็ควรมุ่งไปที่ทักษะนั้นๆ ว่า
ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะนั้นเพียงใด ประสบความส าเร็จตามต้องการหรือไม่และจะมีวิธีใดที่จะช่วยให้ประสบ
ความส าเร็จมากขึ้น หรือ หากมุ่งเนื้อหาสาระจากเกม ก็ควรอภิปรายในประเด็นที่ว่าผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหา
สาระอะไรจากเกมบ้าง รู้ได้อย่างไร ด้วยวิธีใด มีความเข้าใจเนื้อหาสาระนั้นอย่างไร ได้ความเข้าใจนั้นมาจาก
การเล่นเกมตรงส่วนใดเป็นต้น 

1.6 ข้อดีและข้อจ ากัดของวิธีสอนโดยใช้เกม 
1. ข้อดี 

- เป็นวิธีสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สูง ผู้เรียนได้รับความสุกสนานและเกิดการ    
   เรียนรู้จากการเล่น 
- เป็นวิธีสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยการเห็นประจักษ์แจ้งด้วยตนเอง ท าให้การเรียนรู้ 
   นั้นมีความหมายและอยู่คงทน 
- เป็นวิธีสอนที่ผู้สอนไม่เหนื่อยแรงมากขณะสอนและผู้เรียนชอบ 

2. ข้อจ ากัด 
- เป็นวิธีสอนที่ใช้เวลามาก 
- เป็นวิธีสอนที่มีค่าใช้จ่าย เนื่องจากเกมบางเกมต้องซื้อหามาโดยเฉพาะเกมจ าลองสถานการณ์บาง

เกมมีราคาสูงมาก 
- เป็นวิธีสอนที่ข้ึนอยู่กับความสามารถของผู้สอน ผู้สอนจ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

สร้างเกม จึงจะสามารถสร้างได้ 
- เป็นวิธีสอนที่ต้องอาศัยการเตรียมการมาก 
- เป็นวิธีสอนที่ผู้สอนต้องมีทักษะในการน าอภิปรายที่มีประสิทธิภาพ จึงจะสามารถช่วยให้ผู้เรียน

ประมวลและสรุปการเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ 
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์  
2.1 ความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นความสามารถของนักเรียนในด้านต่างๆ ซึ่งเกิดจากนักเรียนได้รับ
ประสบการณ์จากกระบวนการเรียนการสอนของครู โดยครูต้องศึกษาแนวทางในการวัดและประเมินผล การ
สร้างเครื่องมือวัดให้มีคุณภาพนั้น ได้มีผู้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ดังนี้  
          (สมพร เชื้อพันธ์, 2547) สรุปว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หมายถึงความสามารถ 
ความส าเร็จและสมรรถภาพด้านต่างๆของผู้เรียนที่ได้จากการเรียนรู้อันเป็นผลมาจากการเรียนการสอน การ
ฝึกฝนหรือประสบการณ์ของแต่ละบุคคลซึ่งสามารถวัดได้จากการทดสอบด้วยวิธีการต่างๆ  
(พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์  ยินดีสุข , 2548) กล่าวว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึงขนาดของ
ความส าเร็จที่ได้จากกระบวนการเรียนการสอน 

(ปราณี กองจินดา, 2549) กล่าว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรือผลส าเร็จที่
ได้รับจากกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์เรียนรู้ทางด้านพุทธิพิสัย 
จิตพิสัย และทักษะพิสัย และยังได้จ าแนกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ตามลักษณะของวัตถุประสงค์ของการ
เรียนการสอนที่แตกต่างกัน  

          ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนที่จะท าให้
นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และสามารถวัดได้โดยการแสดงออกมาทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย 
ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย 

2.2 การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ 
การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ว่า การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์เป็นการพิจารณาผลที่เกิดจากการวัด การเรียนรู้ในภาพรวม การประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์จึงประกอบด้วย การประเมินความเข้าใจกระบวนการวิทยาศาสตร์ เจตคติ วิทยาศาสตร์ ทักษะ
การใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ซึ่งความก้าวหน้าด้าน
ต่างๆ ของผู้เรียนจะส่งผลต่อจุดประสงค์ของรายวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และมาตรฐานการเรียนรู้ที่
สถานศึกษาก าหนดไว้ การวัดและประเมินผล ตัวผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จึงวัดและประเมิน 2 
แนวทางคือการวัดและประเมินผลตามคู่มือ 
 

2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(สมพร เชื้อพันธ์, 2547) กล่าวไว้ว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึงแบบทดสอบ

หรือชุดของข้อสอบที่ใช้วัดความส าเร็จหรือความสามารถในการท ากิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนที่เป็นผลมา
จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนว่าผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้เพียงใด 
1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประเภทที่ครูสร้างมีหลายแบบ แต่ที่นิยมใช้มี 6 แบบดังนี้ 
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1. ข้อสอบอัตนัยหรือความเรียง (Subjective or Essey test) เป็นข้อสอบที่มีเฉพาะค าถามแล้วให้
นักเรียนเขียนตอบอย่างเสรี เขียนบรรยายตามความรู้และเขียนข้อคิดเห็นของแต่ละคน 

2. ข้อสอบแบบกาถูก-ผิด (True-false test) คือข้อสอบแบบเลือกตอบที่มี 2 ตัวเลือกแต่ตัวเลือก
ดังกล่าวเป็นแบบคงที่และมีความหมายตรงกันข้าม เช่น ถูก-ผิด ใช่-ไม่ใช่ จริง-ไม่จริง เหมือนกัน-ต่างกัน เป็น
ต้น 

3. ข้อสอบแบบเติมค า (Completion test) เป็นข้อสอบที่ประกอบด้วยประโยค หรือข้อความที่ยังไม่
สมบูรณ์แล้วให้ตอบเติมค าหรือประโยค หรือข้อความลงในช่องว่างที่เว้นไว้นั้นเพ่ือให้มีใจความสมบูรณ์ และ
ถูกต้อง 

4. ข้อสอบแบบตอบสั้นๆ (Short answer test) เป็นข้อสอบที่คล้ายกับข้อสอบ แบบเติมค า แต่
แตกต่างกันที่ข้อสอบแบบตอบสั้นๆเขียนเป็นประโยคค าถามสมบูรณ์ (ข้อสอบเติมค าเป็นประโยคหรือข้อความ
ที่ยังไม่สมบูรณ์) แล้วให้ผู้ตอบเขียนตอบ ค าตอบที่ต้องการจะสั้นและกะทัดรัดได้ใจความสมบูรณ์ไม่ใช่เป็นการ
บรรยายแบบข้อสอบอัตนัยหรือความเรียง 

5. ข้อสอบแบบจับคู่ (Matching test) เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบชนิดหนึ่งโดยมีค่าหรือข้อความแยก
ออกจากกันเป็น 2 ด้านแล้วให้ผู้ตอบเลือกจับคู่ว่าแต่ละข้อความในชุดหนึ่งจะคู่กับค าหรือข้อความใดในอีกชุด
หนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ผู้ออกข้อสอบก าหนดไว้ 

6. ข้อสอบแบบเลือกตอบ (Multiple choice test) ค าถามแบบเลือกตอบโดยทั่วไปจะประกอบด้วย 
2 ตอน คือ ตอนน าหรือค าถาม (Stem) กับตอนเลือก (Choice) ในตอนเลือกนั้นจะประกอบด้วยตัวเลือกที่
เป็นค าตอบถูกและตัวเลือกลวง ปกติจะมีค าถามที่ก าหนดให้พิจารณา แล้วหาตัวเลือกที่ถูกต้องมากที่สุดเพียง
ตัวเลือกเดียวจากตัวเลือกอ่ืนๆ และค าถามแบบเลือกตอบที่ดีนิยมใช้ตัวเลือกที่ใกล้เคียงกัน 

สรุปได้ว่า การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จึงเป็นวิธีการวัดประเมินผลการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ซึ่งมีการสร้างแบบทดสอบหลากหลายได้แก่ ข้อสอบอัตนัยหรือความเรียงข้อสอบแบบกาถูกกาผิด 
ข้อสอบแบบเติมค า ข้อสอบแบบตอบสั้นๆ ข้อสอบแบบจับคู่ และข้อสอบแบบเลือกตอบ ในการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบเลือกตอบเนื่องจากเป็นแบบทดสอบที่สามารถวัด
พฤติกรรมทั้ง 6 ด้านได้แก่ ด้านความรู้ ด้านความเข้าใจ ด้านการน าไปใช้ ด้านการวิเคราะห์ ด้านการ
สังเคราะห์และด้านการประเมินค่า 

 
3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ดวงชีวัน กิติอาษา (2557) ได้ศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เอกภพ กลุ่ม สาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม โดย ใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5E โดยมีวิธีด าเนินการ 3 ขั้นตอน ได้แก่  1) ขั้นสร้างและ
หาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะ หาความรู้ 5E  2) ขั้นทดลองใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้  3) ขั้นศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม จ านวน 2 ห้อง ผลการศึกษาพบว่า  1) 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5E จ านวน 6 แผน ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
80/80  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิด เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ที่มีค่า IOC 
เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 ค่าอ านาจจ าแนก (B) ตั้งแต่ 0.34 -0.72 และค่าความเชื่อมั่น ทั้งฉบับ 
(Lovett) เท่ากับ 0.96 3) แบบสอบถามความพึง พอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 15 ข้อ ที่มีค่า IOC เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 
ค่าอ านาจจ าแนก (rxy) ตั้งแต่ 0.23 - 0.68 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.88 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ 
Wilcoxon Signed Ranks Test โดยสรุปได้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องเอกภพ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วย กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5E ที่สร้างและพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามเกณฑ์ ที่ เชื่อถือและยอมรับได้ ส่งผลท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และ
นักเรียนมีความพึง พอใจในกิจกรรมการเรียน 

รุ่งอรุณ กันเหตุ เปรมจิตร บุญสายและอุษาคงทอง (2553) การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนโดยใช้เกมทางวิทยาศาสตร์ มีวัตตุประสงค์ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อการ
เรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหนองปรือ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และแบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test แบบ Dependent ผลการวิจัยพบว่า (1)ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เกมวิทยาศาสตร์เรื่องความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต หลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (2)เจตคติของนักเรียน หลังการใช้เกมวิทยาศาสตร์ เรื่องความสัมพันธ์
ของสิ่งมีชีวิต มีเจตคติในระดับ 4.85 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเจตคติในระดับมากที่สุด 

สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเสริมเกมวิทยาศาสตร์ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน  ของนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 

 

บทที่  3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่
ได้รับการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมทางวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยตามล าดับ ดังนี้ 
 1. ประชากร 
 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.  ระยะเวลาในการวิจัย 
 4.  การด าเนินการทดลอง 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 6. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2                     
ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 30 คน กศน. ต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง สังกัดสังกัด
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดล าปาง  ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือก 
แบบเจาะจง 
 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน ร่ วมกับการ
ใช้เกมวิทยาศาสตร์  
 
3. ระยะเวลาในการวิจัย 
 ผู้วิจัยใช้เวลาในการท าวิจัยนี้ คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ เดือนมกราคม พ.ศ. 
2563 ถึงวันที่ เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 จ านวนเป็นชั่วโมง ดังตาราง 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาในการท าการวิจัย 
1. ศึกษาสภาพปัญหา มกราคม 2563 
2. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง และสร้างแบบทดสอบ มกราคม 2563 
3. ด าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง กุมภาพันธ์ 2563 
4. เก็บรวบรวมข้อมูล มีนาคม 2563 
5. วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการวิจัย เมษายน 2563 
 

 

 



๑๑ 

 

 

4. การด าเนินการทดลอง 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการท ากิจกรรมด้วยตนเองกับนักศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปลาย  
กศน. ต าบลปงยางคก สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดล าปาง               
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 40 คน โดยด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
  1. จัดกลุ่มนักศึกษาให้นั่งเป็นกลุ่ม และบอกกติกาของการเรียนการสอนก่อนที่จะจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  
  2. ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (Pretest) จ านวน 10 ข้อ 
เพ่ือวัดความรู้พื้นฐาน เรื่อง การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน จากนั้นบันทึกคะแนนของนักเรียนส าหรับใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
  3. ด าเนินการทดลองตามแผนการจัดการเรียนรู้  ใช้วิธีการสอนโดยเสริมเกมวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน ตามองค์ประกอบที่ก าหนดไว้  
  4. เมื่อสิ้นสุดการทดลองผู้วิจัยให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้
แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน 
(Pretest) จ านวน 10 ข้อ จากนั้นบันทึกคะแนนของนักเรียนส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเรื่อง  
การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน โดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วน าไปเทียบกับ
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

 
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 1. ค่าเฉลี่ย (Mean) โดยใช้สูตร ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) 
 

      X   = 
n

X∑  

  
   เมื่อ  X  แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
       ∑X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 

     n  แทน จ านวนข้อมูลทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่าง 
  
 2. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้สูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) 
 

      S.D.   =  
 
 1n

XX
2



  

  



๑๒ 

 

   เมื่อ   S.D. แทน   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
      X แทน คะแนนแต่ละตัว 
        X  แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนนกลุ่มตัวอย่าง 
      n แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่ม 
       ∑ แทน ผลรวมของคะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้รับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมทางวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 2. ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการสื่อความหมายของข้อมูล ผู้วิจัยได้ก าหนดความหมายของ
สัญลักษณ์ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
   N   แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
                               �̅�  แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนน 
                               D         แทน     คะแนนผลต่างระหว่างก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน   
   S.D  แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่ได้รับการสอน เรื่อง การใช้พลังงานไฟฟ้าใน
ชีวิตประจ าวัน หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้สถิติ t-test  for Dependent Sample 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้เกมทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้สถิติ �̅� , D, S.D แสดงในตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมทาง
วิทยาศาสตร์เรื่อง การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน 
 

คนที่ ก่อนเรียน (10 คะแนน) หลังเรียน (10 คะแนน) D 
1 5 10 5 
2 6 2 -4 
3 7 9 2 
4 5 9 4 
5 5 5 0 
6 1 3 2 
7 6 8 2 
8 5 8 3 



๑๔ 

 

คนที่ ก่อนเรียน (10 คะแนน) หลังเรียน (10 คะแนน) D 
9 6 10 4 
10 4 7 3 
11 2 6 4 
12 5 2 -3 
13 8 10 2 
14 5 7 2 
15 6 9 3 
16 7 9 2 
17 6 7 1 
18 4 6 2 
19 2 4 2 
20 7 9 2 
21 4 5 1 
22 7 9 2 
23 6 6 0 
24 5 9 4 
25 7 10 3 
26 5 8 3 
27 6 9 3 
28 7 10 3 
29 1 4 3 
30 7 10 3 
31 4 4 0 
32 7 10 3 
33 7 10 2 
34 8 10 0 
35 9 9 3 
36 7 10 5 
37 5 10 4 
38 5 9 1 
39 6 7 3 
40 7 10 3 
�̅� 5.55 7.73  
S.D 1.81 2.44 



๑๕ 

 

จากตารางที่ 1 พบว่านักศึกษาที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การ
ใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 5.55 และ
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 7.73 ซึ่งพบว่าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้รับการ      
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมทางวิทยาศาสตร์มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1)เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่องการ ใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน ร่วมกับการใช้เกม
วิทยาศาสตร์  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ก าลังศึกษาในภาค
เรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 นักเรียนทั้งหมด 40 คน นักศึกษา กศน. ต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร 
จังหวัดล าปาง สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดล าปาง ซึ่งได้มา
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Puposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน ร่วมกับการใช้เกมวิทยาศาสตร์  มีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดย ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน จ านวน 20 ข้อ จากนั้นด าเนินการเรียนการสอนโดย
เสริมเกมวิทยาศาสตร์ จากนั้นให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 20 ข้อ  สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และคะแนนผลต่างระหว่างก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยได้ 
ดังนี้ 

สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมทางวิทยาศาสตร์ พบว่า นักเรียนมีค่าเฉลี่ยด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ก่อนเรียน เท่ากับ 5.55 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.81 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนเท่ากับ 7.73 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.44 ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะท่ัวไป  
       ในการปฏิบัติกิจกรรมตามใบกิจกรรม ครูตองควบคุมเวลาใหชัดเจน เพ่ือใหนักเรียนมีการวาง
แผนการปฏิบัติกิจกรรม และปฏิบัติกิจกรรมเสร็จทันตามก าหนดเวลา   
       
ขอเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งตอไป 
       1. ควรมีการพัฒนาการสอนด้วยเกมวิทยาศาสตร์ในรูปแบบอ่ืนๆที่แปลกใหม่และน่าสนใจและ
น าไปใช้ในระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นต่อไป  
       2. ควรมีการน านวัตกรรมหรือวิธีการสอนแบบอ่ืน เชน วิธีการสอนแบบโครงงาน วิธีการสอนแบบ
แกปญหา หรือวิธีการสอนแบบรวมมือมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น    

 
 



๑๗ 
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๑๖ 

 

 

1. ไฟฟ้าที่ใช้อยู่ตามบ้านเรือน มาจากข้อใด 
 ก. ถ่านไฟฉาย 
 ข. แบตเตอรี่ 
 ค. โรงไฟฟ้า 
 ง. เซลล์ไฟฟ้า 
 
 2. แหล่งพลังงานที่ใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าในข้อ
ใด ที่เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียน 
 ก. ลม 
 ข. น้ า 
 ค. น้ ามันดีเซล 
 ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข 
 
3. การตั้งอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศ ควรตั้ง
อุณหภูมิเท่าใดจึงจะเหมาะสมและไม่กินไฟ 
 ก. 15 องศาเซลเซียส 
 ข. 20 องศาเซลเซียส 
 ค. 25 องศาเซลเซียส 
 ง. สูงกว่า 25 องศาเซลเซียส 
 
4. สิ่งที่ท าให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลในวงจรไฟฟ้า 
คือ 
 ก. อิเล็กตรอน 
 ข. นิวตรอน 
 ค. นิวเคลียส 
 ง. โปรตรอน 
 
5. ไฟฟ้ากระแสมีกี่ชนิด 
 ก. 1 ชนิด 
 ข. 2 ชนิด 
 ค. 3 ชนิด 
 ง. 4 ชนิด 
 
 
 
 

 
 
6. แหล่งจ่ายไฟที่เกิดจากวัตถุ 2 ชนิดมาขัดสีกัน 
คือ 
 ก. ไฟฟ้าสถิต 
 ข. ไฟฟ้ากระแสตรง 
 ค. ไฟฟ้ากระแสสลับ 
 ง. ไฟฟ้าเหนี่ยวน า 
 
7. ไฟฟ้ากระแสตรงสามารถแบ่งออกเป็นกี่แบบ 
 ก. 1 แบบ 
 ข. 2 แบบ 
 ค. 3 แบบ 
 ง. 4 แบบ 
 
8. อุปกรณ์ส าคัญท่ีท าหน้าที่ปิดเปิดไฟฟ้าผ่าน
วงจรไส้หลอดให้หลอดเกิดความร้อนที่ปลาย
หลอดทั้งสองข้าง กระแสไฟฟ้าจึงสามารถไหล
ผ่านหลอดไฟฟ้าจากปลายข้างหนึ่งไปยังอีกข้าง
หนึ่ง ท าให้เกิดแสง 
สว่างเรืองขึ้น คือ 
 ก. สายไฟ 
 ข. บัลลาสต ์
 ค. สตาร์ทเตอร์ 
 ง. สวิทซ์ ปิด/เปิด 
 
9. บัลลาสต์อิเลค- ทรอนิกส์ ประกอบด้วย
อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์อยู่ภายใน ท าหน้าที่ผลิต
ไฟฟ้าความถี่สูงกี่ กิโลไซเคิล 
 ก. 10 – 20 กิโลไซเคิล 
 ข. 10 – 30 กิโลไซเคิล 
 ค. 10 – 40 กิโลไซเคิล 
 ง. 10 – 50 กิโลไซเคิล 
 
10. หน่วยวัดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านให้มีค่า
เป็นหน่วยไฟฟ้า หรือเรียกว่า 
 ก. โวลต 
 ข. วัตต์ 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
เรื่อง..ใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน.. 

ค าชี้แจง ให้ นศ. เลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวแล้วท าเครื่องหมาย X ทับข้อ ก ข ค ง  ข้อละ1 คะแนน 
 



๑๗ 

 

 ค. ยูนิตไฟฟ้า 
 ง. แอมแปร์ 

 

 

1. หน่วยวัดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านให้มีค่า
เป็นหน่วยไฟฟ้า หรือเรียกว่า 
 ก. โวลต 
 ข. วัตต์ 
 ค. ยูนิตไฟฟ้า 
 
 2. อุปกรณ์ส าคัญท่ีท าหน้าที่ปิดเปิดไฟฟ้าผ่าน
วงจรไส้หลอดให้หลอดเกิดความร้อนที่ปลาย
หลอดทั้งสองข้าง กระแสไฟฟ้าจึงสามารถไหล
ผ่านหลอดไฟฟ้าจากปลายข้างหนึ่งไปยังอีกข้าง
หนึ่ง ท าให้เกิดแสง 
สว่างเรืองขึ้น คือ 
 ก. สายไฟ 
 ข. บัลลาสต ์
 ค. สตาร์ทเตอร์ 
 ง. สวิทซ์ ปิด/เปิด 
 
3. บัลลาสต์อิเลค- ทรอนิกส์ ประกอบด้วย
อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์อยู่ภายใน ท าหน้าที่ผลิต
ไฟฟ้าความถี่สูงกี่ กิโลไซเคิล 
 ก. 10 – 20 กิโลไซเคิล 
 ข. 10 – 30 กิโลไซเคิล 
 ค. 10 – 40 กิโลไซเคิล 
 ง. 10 – 50 กิโลไซเคิล 
 
4. ไฟฟ้ากระแสตรงสามารถแบ่งออกเป็นกี่แบบ 
 ก. 1 แบบ 
 ข. 2 แบบ 
 ค. 3 แบบ 
 ง. 4 แบบ 
 
5. ไฟฟ้าที่ใช้อยู่ตามบ้านเรือน มาจากข้อใด 

 ก. ถ่านไฟฉาย 
 ข. แบตเตอรี่ 
 ค. โรงไฟฟ้า  
ง. เซลล์ไฟฟ้า 
 
 
 
  
6. แหล่งพลังงานที่ใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าในข้อ
ใด ที่เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียน 
 ก. ลม 
 ข. น้ า 
 ค. น้ ามันดีเซล 
 ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข 
 
7. การตั้งอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศ ควรตั้ง
อุณหภูมิเท่าใดจึงจะเหมาะสมและไม่กินไฟ 
 ก. 15 องศาเซลเซียส 
 ข. 20 องศาเซลเซียส 
 ค. 25 องศาเซลเซียส 
 ง. สูงกว่า 25 องศาเซลเซียส 
 
8. สิ่งท่ีท าให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลในวงจรไฟฟ้า 
คือ 
 ก. อิเล็กตรอน 
 ข. นิวตรอน 
 ค. นิวเคลียส 
 ง. โปรตรอน 
 
9. ไฟฟ้ากระแสมีกี่ชนิด 
 ก. 1 ชนิด 
 ข. 2 ชนิด 
 ค. 3 ชนิด 
 ง. 4 ชนิด 
 
10. แหล่งจ่ายไฟที่เกิดจากวัตถุ 2 ชนิดมาขัดสี
กัน คือ 
 ก. ไฟฟ้าสถิต 

แบบทดสอบหลังเรียน 
เรื่อง..ใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน.. 

ค าชี้แจง ให้ นศ. เลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวแล้วท าเครื่องหมาย X ทับข้อ ก ข ค ง  ข้อละ1 คะแนน 
 



๑๘ 

 

 ข. ไฟฟ้ากระแสตรง 
 ค. ไฟฟ้ากระแสสลับ 
 ง. ไฟฟ้าเหนี่ยวน า 

 

 

 

1. ไฟฟ้าที่ใช้อยู่ตามบ้านเรือน มาจากข้อใด 
 ก. ถ่านไฟฉาย 
 ข. แบตเตอรี่ 
 ค. โรงไฟฟ้า 
 ง. เซลล์ไฟฟ้า 
 
 2. แหล่งพลังงานที่ใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าในข้อ
ใด ที่เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียน 
 ก. ลม 
 ข. น้ า 
 ค. น้ ามันดีเซล 
 ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข 
 
3. การตั้งอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศ ควรตั้ง
อุณหภูมิเท่าใดจึงจะเหมาะสมและไม่กินไฟ 
 ก. 15 องศาเซลเซียส 
 ข. 20 องศาเซลเซียส 
 ค. 25 องศาเซลเซียส 
 ง. สูงกว่า 25 องศาเซลเซียส 
 
4. สิ่งที่ท าให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลในวงจรไฟฟ้า 
คือ 
 ก. อิเล็กตรอน 
 ข. นิวตรอน 
 ค. นิวเคลียส 
 ง. โปรตรอน 
 
5. ไฟฟ้ากระแสมีกี่ชนิด 
 ก. 1 ชนิด 

 ข. 2 ชนิด 
 ค. 3 ชนิด 
 ง. 4 ชนิด 
 
 
 
 
 
 
6. แหล่งจ่ายไฟที่เกิดจากวัตถุ 2 ชนิดมาขัดสีกัน 
คือ 
 ก. ไฟฟ้าสถิต 
 ข. ไฟฟ้ากระแสตรง 
 ค. ไฟฟ้ากระแสสลับ 
 ง. ไฟฟ้าเหนี่ยวน า 
 
7. ไฟฟ้ากระแสตรงสามารถแบ่งออกเป็นกี่แบบ 
 ก. 1 แบบ 
 ข. 2 แบบ 
 ค. 3 แบบ 
 ง. 4 แบบ 
 
8. อุปกรณ์ส าคัญท่ีท าหน้าที่ปิดเปิดไฟฟ้าผ่าน
วงจรไส้หลอดให้หลอดเกิดความร้อนที่ปลาย
หลอดทั้งสองข้าง กระแสไฟฟ้าจึงสามารถไหล
ผ่านหลอดไฟฟ้าจากปลายข้างหนึ่งไปยังอีกข้าง
หนึ่ง ท าให้เกิดแสง 
สว่างเรืองขึ้น คือ 
 ก. สายไฟ 
 ข. บัลลาสต ์
 ค. สตาร์ทเตอร์ 
 ง. สวิทซ์ ปิด/เปิด 
 
9. บัลลาสต์อิเลค- ทรอนิกส์ ประกอบด้วย
อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์อยู่ภายใน ท าหน้าที่ผลิต
ไฟฟ้าความถี่สูงกี่ กิโลไซเคิล 
 ก. 10 – 20 กิโลไซเคิล 
 ข. 10 – 30 กิโลไซเคิล 

เฉลย 
เรื่อง..ใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน.. 

ค าชี้แจง ให้ นศ. เลือกค าตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวแล้วท าเครื่องหมาย X ทับข้อ ก ข ค ง  ข้อละ1 คะแนน 
 



๑๙ 

 

 ค. 10 – 40 กิโลไซเคิล 
 ง. 10 – 50 กิโลไซเคิล 
 
10. หน่วยวัดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านให้มีค่า
เป็นหน่วยไฟฟ้า หรือเรียกว่า 
 ก. โวลต 
 ข. วัตต์ 
 ค. ยูนิตไฟฟ้า      ง. แอมแปร์ 



๑๙ 

 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมทางวิทยาศาสตร์” 
 

กิจกรรมการทดสอบก่อนเรยีน 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมเกมซองลบัไขปริศนา   

 

 
 

กิจกรรมการ Shopping knowledge 
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กิจกรรมการทดสอบหลงัเรยีน 
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ประวตัผิูท้ าวจิยั 
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ระดบัมธัยมปลาย   : จบจากโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 52190 
เข้าศึกษาต่อในอุดมศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ สาขา วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คบ. 
5 ปี ในปี  พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ต าบลชมพู อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 52190 
 
ผลงานวจิยัทีผ่า่นมา       
 ได้รับรางวัลดีเด่น การน าเสนอผลงานวิจัยโปสเตอร์ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมในงานประชุม

วิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2561 หัวข้อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ท้องถิ่นจากภูมิปัญญาจักสาน ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จังหวัดล าปาง 

 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ โดยใช้กระบวนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 
(5E) ร่วมกับการใช้เกมวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 
จังหวัดล าปาง 



๒๒ 

 

 การใช้วิธีการสอนแบบสืบเสาะความรู้โดยเสริมเกมวิทยาศาสตร์เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา  จังหวัดล าปาง 
 

ที่อยู่ปจัจบุนั  : 148 หมู่10  บ้านดอนหัววัง ต าบลห้างฉัตร  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 52190 
e-mail  :  Suda_joy@hotmail.com
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