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 การวิจัยคร้ังนี้ มีจุดประสงคเพื่อศึกษาและวิเคราะหการออกแบบกราฟฟกประเภทเกม

ดิจิตอลสงเสริมความรูสาระวิชาวิทยาศาสตรระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ชวยใหสามารถถายทอด

องคความรูใหแกเด็กนักเรียนชั้นปฐมวัยและอยูกับบทเรียนไดนานข้ึน 

 การวิจัยมีทั้งหมด 3 ชวง คือ ชวงที่ 1 สังเคราะหองคความรูภาคเอกสารและภาคสนาม

เพื่อนํามาวิเคราะหในงานออกแบบเกมดิจิตอลเสริมการเรียนรูระดับช้ันปฐมวัย ชวงที่ 2 นําขอมูล

ทั้งหมดที่ไดจากการวิเคราะหมาออกแบบเกมดิจิตอลประเภทแนวแกไขปญหาแทรกสาระความรู

วิชาวิทยาศาสตรสําหรับระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ชวงที่ 3 นําเกมที่ไดออกแบบไปทดลองกับ

กลุมตัวอยางโดยการประเมินผลงานออกแบบนั้นใชแบบทดสอบวัดผลความรูกอนเลนและหลังที่

ไดเลนเกมที่ออกแบบเพื่อหาคาเฉล่ียที่ไดมาสรุปผลการทดลอง ผลการวิจัยพบวา การออกแบบ

เกมดิจิตอลเพื่อสงเสริมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรสําหรับระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3 คะแนน

แบบทดสอบประเมินความรูทั้งหมดอยูในระดับที่ดี ซึ่งหมายความวา การพัฒนากราฟฟก

องคประกอบในเกมดิจิตอลเสริมการเรียนรูนั้นสงผลดีใหกับนักเรียนที่ไดทดลองเลนเปนอยางมาก 
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 This research has the purpose for study and analyzes the digital game graphic 

designing order to support the knowledge of science for elementary students in third grade 

level. In addition this research can also pass on the essential knowledge to the students and it 

helps them have long memories in the lessons. 

 There are three parts of the research. First part is about to synthesis of data 

document and field work for analyze the digital game graphic design enhances the 

elementary students’ knowledge. Second part process is taking total analyzed information to 

design the digital science game that insert quizzes and essential science knowledge for 

elementary students in third grade level. Third part is taking designed game test with the 

sample group of students .To estimate the student’s acknowledge by using the pre-test before 

play game and post-test after played game, As a results, the averages of tests by using the 

digital game enhances and help the science lessons for elementary students in third grade 

level successfully. 
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 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดีจากความอนุเคราะหชี้แจงและใหคําปรึกษาจาก

คณาจารยในภาควิชาออกแบบนิเทศศิลปทุกทาน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธทั้ง 2 ทาน ไดแก 

อาจารยธนาทร เจียรกุล และอาจารยอนุชา โสภาคยวิจิตร ที่ใหความกรุณาแสดงความคิดเห็น

เสนอแนะงานวิจัยที่เกี่ยวของตลอดจนวิทยานิพนธนี้ สําเร็จลุลลวงไปดวยดี 

 ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญทุกทาน  ไดแก  อาจารยจินตนา ศิริสุริยเดช, อาจารย  

กัญญาณัฐ เมฆพยัพ, อาจารยนุชเนตร เปยมสาลี, คุณพงษศิริ รุงรัศมี, คุณธนัช ชัยโชณิชย,      

คุณปฏิบัติ ปรียาวงศากุล, คุณกวิน สิริวิวัฒนา ที่ใหคําแนะนําและขอเสนอแนะในดานการ

ออกแบบเกมดิจิตอลบนคอมพิวเตอร แนวเกม และเนื้อหาที่ควรนําเสนอในเกม ที่ควรนํามา

ปรับปรุงแกไขในงานวิจัยเกมดิจิตอลเสริมการเรียนรูในคร้ังตอไป 

 ขอขอบพระคุณ  ทานผูอํานวยการโรงเรียน  อาจารยประจําช้ันประถมศึกษาปที่ 3 และ 

อาจารยสอนวิชาคอมพิวเตอรโรงเรียนวัดเทวราชกุญชร วัดสมณานัมบริหาร และโรงเรียน          

วัดจันทรสโมสร  ที่ใหการสนับสนุนใหใชพื้นที่  ควบคุมเด็กนักเรียน และใหใชชั่วโมงเรียนในการ

ทดลองงานวิจัยเพื่อใหไดขอมูลวิจัยที่สมบูรณ 

 ขอขอบคุณนอง ๆ ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ทั้งสามโรงเรียนที่ต้ังใจทําแบบทดสอบ และ

เลนเกมที่ขาพเจาไดออกแบบทดลอง เพื่อนํามาประเมินเปนขอมูลวัดผลงานออกแบบเกมดิจิตอล

เสริมการเรียนรูในคร้ังนี้ 

 ขอขอบใจนองชายที่ชวยคอยใหกําลังใจ เตือนสติเวลาขาพเจาไมยอมทํางาน และชวย

พิมพเอกสารบางสวนใหสําเร็จไปดวยดี 

 สุดทาย  ขอกราบขอบพระคุณ  คุณพอ คุณแม  ที่มอบความรัก ความชวยเหลือ กําลังกาย

กําลังใจที่มีใหเสมอมา ทั้งมอบโอกาสทางการศึกษาของขาพเจา ในการศึกษาในระดับปริญญาโท

นี้อยางที่ต้ังใจไว สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
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