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 การวิจัยคร้ังนี้ มีจุดประสงคเพื่อศึกษาและวิเคราะหการออกแบบกราฟฟกประเภทเกม
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แบบทดสอบประเมินความรูทั้งหมดอยูในระดับที่ดี ซึ่งหมายความวา การพัฒนากราฟฟก

องคประกอบในเกมดิจิตอลเสริมการเรียนรูนั้นสงผลดีใหกับนักเรียนที่ไดทดลองเลนเปนอยางมาก 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป บัณฑิตวิทยาลัย มหาลัยศิลปากร  

ลายมือช่ือนักศึกษา ...................................................          ปการศึกษา 2555 

ลายมือช่ืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  1. ................................   2. .................................... 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 จ 

52151311 : MAJOR : VISUAL COMMUNICATION DESIGN 

KEY WORDS : DIGITAL GAME FOR LEARNING SCIENCE GRADE 3./ A DIGITAL GAME 

 PONCHANAN DARAPONG: DESIGNING DIGITAL GAME TO ENHANCE SCIENCE 

LEARNING FOR CHILDREN'S GRADE LEVEL 3 OF ELEMENTARY SCHOO. THESIS 

ADVISORS: THANATORN JIARAKUN, AND ANUCHA SOPAKWIJID. 109 pp. 

 

 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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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ปญหาหลักของกระบวนการศึกษา และการเรียนรูของนักเรียนไดแกการขาดความ

เขาใจในวิชาตาง ๆ โดยเฉพาะวิทยาศาสตร สาเหตุมาจากเนื้อหาวิชาที่มีความเขาใจยาก จาก

การศึกษาโดยเก็บขอมูลจากผลการสอบวัดผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 3 (ONET) ปการศึกษา 2553 พบวา การสอบวัดความรูวิชาวิทยาศาสตรนั้น เด็ก

สอบไดคะแนนล่ียอยูที่ 49.64 ปรับปรุงรอยละ 30.17 และในเกณฑดีรอยละ 27.7 ที่ที่มีนักเรียนอยู

ในเกณฑปรับปรุงมากเชนนี้ อาจเปนเพราะโครงสรางของแบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรถึงรอยละ 57 ในขณะที่วัดความรูในเนื้อหาเพียงรอยละ 43 จึงทําใหนักเรียนที่ไม

สามารถคิดวิเคราะห หรือไมต้ังใจทําขอสอบ ไดคะแนนตํ่าและอยูในกลุมตองปรับปรุงมากคําศัพท

เฉพาะบางคําผูเรียนไมสามารถจดจําได เนื่องจากผูเรียนไมเคยเห็นตัวอยางจริง  นอกจากนี้ผูสอน

มักพบปญหานักเรียนขาดความตั้งใจและขาดสมาธิในการเรียน โดยเฉพาะในช้ันเรียนเด็กเล็ก ผล

คือนักเรียนขาดความเขาใจอยางลึกซ้ึง ไมสามารถคิดวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลไดอยาง

ถูกตองดังนั้นเมื่อมีการทดสอบเพื่อประเมินความรู พบวาคะแนนเฉล่ียวิชาวิทยาศาสตรของ

นักเรียนชั้นประถมมีคาตํ่ามาโดยตลอด และปญหาดังกลาวเกิดข้ึนอยางตอเนื่องสะสมเมือ่นกัเรียน

ไดเลื่อนระดับช้ันมีปญหา (ขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) 

 การนําส่ือคอมพิวเตอรในรูปเกมชวยสอนเปนกรรมวิธีหนึ่งที่นํามาใชเพื่อดึงดูดความ

สนใจในบทเรียนของผูเรียนในระดับชั้นประถมไดอยางมีประสิทธิภาพ คอมพิวเตอรเปนเทคโนโลยี

ที่ใชกันอยางแพรหลาย เขาถึงกลุมผูใชไดทุกเพศทุกวัย  จะชวยใหผูเรียนศึกษาเรียนรูไดดวยตนเอง 

และเปนไปตามความสามารถของแตละคน อีกทั้งยังสามารถศึกษาหาความรูในบทเรียนไดอยาง

ไมจํากัดเวลา และยังชวยแกปญหาที่พบในระหวางช้ันเรียนได เชน ชวยแบงเบาภาระการสอนของ

ครูผูสอนในกรณีที่มีผูเรียนเปนจํานวนมากในช้ันเรียน หรือเนื้อหามีรายละเอียดมากเกินกวาช่ัวโมง

เรียน และผูเรียนไดรับความสนุกผสมความรูสอดแทรกจากในส่ือ ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจทําวิจัย

พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สาระการเรียนรูวิชา วิทยาศาสตร เร่ือง แรงและการเคล่ือนที่ 

สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 เพื่อปรับปรุงและลดปญหาที่กลาวขางตน พรอมกับสงเสริม
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และพัฒนาหลักสูตรการเรียน ดวยกระบวนเรียนรูผานส่ือมัลติมีเดีย โดยมุงหมายใหนักเรียนเกิด

ศักยภาพการเรียนรู สูผลสัมฤทธิ์การเรียนอันกอเกิดประโยชนสูงสุดในการศึกษา 

 
วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1. ศึกษาการออกแบบเลขนศิลปในเกมคอมพิวเตอร ที่เหมาะสมกับนักเรียนชวงปฐมวัย 

 2. เพื่อใหผูเรียนสามารถศึกษาเนื้อหาวิทยาศาสตรไดอยางเขาใจ 

 
สมมติฐานของการศึกษา 
 การออกแบบเกมดิจิตอลเพื่อนํามาใชเปนส่ือในการเรียน สามารถดึงดูดความสนใจให

ผูเรียนใชเวลากับบทเรียน และเสริมการเรียนรูสาระวิชาการ  

 
ขอบเขตการศึกษา 
 1. ขอบเขตดานเนื้อหา 
  1.1 ศึกษาเกมดิจิตอลที่ทํางานอยูบนระบบคอมพิวเตอร โดยเกมที่ศึกษาจะเปน

แบบแนวการเลนที่แตกตางเพื่อหาแนวเกมที่เหมาะสมสําหรับเด็ก 

  1.2 การวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษาเนื้อหาสาระวิชาวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับเด็กชวงช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 3 มาพัฒนาลงในเกมดิจิตอลเพื่อใหสอดคลองกับการเรียนรูแตละชวงช้ัน 
 2. ขอบเขตดานกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง 
  2.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ กลุมเด็กช้ันประถมศึกษาปที่ 3 เพศชาย-หญิง ที่

สามารถใชคอมพิวเตอรเบ้ืองตนได และอานออกเขียนได 

  2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก กลุมเด็กนักเรียนชวงชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

อายุระหวาง 6-10 ป จํานวน 100 คน ซึ่งเปนชวงวัยที่กําลังจะข้ึนประถมปลายเปนชวงพฒันาการที่

มีความอยากรูอยากเห็นเรียนรูส่ิงตางๆ ไดดี ชอบส่ิงที่ทาทาย เชน การเลนเกม 

 
ขั้นตอนการศึกษา 
 1. ศึกษารวบรวมขอมูลเบ้ืองตน 

  1.1 ขอมูลประเภทเอกสาร  

   1.1.1 จิตวิทยาการเรียนรูเกี่ยวกับการพัฒนาส่ือคอมพิวเตอรชวยสอน 

   1.1.2 องคประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

   1.1.3 องคประกอบของเกม 
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   1.1.4 เนื้อหาสาระการเรียนรูกลุมวิชาวิทยาศาสตร ของระดับชั้นประถมศึกษา

ปที่ 3 ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 

   1.1.5 พฤติกรรมการเรียนรู ของเด็กปฐมวัย 

  1.2 ขอมูลประเภทบุคคล 

   1.2.1 ผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานวิจัย เก็บขอมูลโดยการ

สัมภาษณ ประกอบดวย 

    1.2.1.1 ผูเชี่ยวชาญดานจิตวิทยา และพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย 

    1.2.1.2 ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาวิชาวทิยาศาสตรของระดับช้ัน

ประถมศึกษาตอนตน 

    1.2.1.3 ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบเกมดิจิตอล 

  1.3 ขอมูลประเภทกรณีศึกษาจาก งานวิจัยเกี่ยวของ ประกอบดวย 

   1.3.1 การใชคอมพิวเตอรชวยสอนที่ใหการเสริมแรงดวยเกมคอมพิวเตอร ที่มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ เร่ืองการใชบุพบทของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 (ศิริพร 

หัตถา, 2538) 

   1.3.2 การควบคุมบทเรียนในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเกมที่มีตอ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความคงทนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนที่มีสมาธิส้ัน 

และพฤติกรรมอยูไมนิ่งระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 2 (เนตร หงสไกรเลิศ, 2545) 

 2. การวิเคราะหขอมูล 

  2.1 เพื่อหาแนวทางดานการนําเสนอสาระเนื้อหา เทคนิควิธีการออกแบบเกม

คอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อเสริมแรงการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร 

  2.2 เพื่อหาแนวทางการประเมินผลการเรียนรูของกลุมตัวอยาง  

 3. สรางเคร่ืองมือเพื่อเก็บขอมูล และความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญประกอบดวย 

  3.1 การสัมภาษณเชิงลึกสําหรับผูเชี่ยวชาญดานจิตวิทยาเด็ก สําหรับการเก็บ

ขอมูล  เกี่ยวกับ พัฒนาการ และอารมณ พฤติกรรมการเรียนรูของเด็กชวงปฐมวัย 

  3.2 การสัมภาษณเชิงลึกสําหรับผูเชี่ยวชาญเนื้อหาวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร 

สําหรับเก็บขอมูลเกี่ยวกับ เนื้อหาสาระสําคัญของวิชา แนวทางการเรียนการสอนของวิชาและ

ปญหาที่พบในการสอน 

  3.3 การสัมภาษณเชิงลึกสําหรับผูเช่ียวชาญสําหรับนักออกแบบเกมดีไซน สําหรับ

เก็บขอมูลเกี่ยวกับ หลักการออกแบบเกมสําหรับเด็ก รูปแบบเกมที่เหมาะสมสําหรับกลุมเปาหมาย 
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  3.4 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอเกมประเภทตาง ๆ สําหรับกลุมตัวอยาง 

  3.5 แบบทดสอบประเมินผลความรูกอน และหลังเลนเกมที่ผูวิจัยไดออกแบบ 

 4. วิเคราะหขอมูลจากเนื้อหาสาระจากขอ 1-3 เพื่อนํามาเปนหลักเกณฑในการ

ออกแบบตัวอยางเกมดิจิตอลที่ใชเปนกรณีศึกษา 

 5. นําตัวอยางเกมประเภทตาง ๆ ไปใหกลุมเปาหมายทดลองเลนเพื่อเก็บขอมูลในการ

ออกแบบ และนําขอมูลที่ไดปรึกษาผูเชี่ยวชาญเพื่อนํามาออกแบบเกมดิจิตอลเสริมการเรียนรู 

 6. นําเกมที่ไดปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญ ไปใหกลุมตัวอยางทดลอง

เลน  และเก็บขอมูลผลจากการทดลอง โดย แบบทดสอบเพื่อวัดผลประสิทธิภาพของงานออกแบบ 

 7. อภิปรายผลสรุปจากการทดลองเร่ือง การออกแบบเกมดิจิตอลสงเสริมการเรียนรู

วิชาวิทยาศาสตรสําหรับระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชขอมูลจากขอ 4-6 

 8. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. 2D Animation หมายถึง การแสดงภาพอยางเร็ว ของชุดภาพนิ่งแบบสองมิติ (2D) 

หรือเกิดจากการเปล่ียนตําแหนงของวัตถุที่เราอยากใหเคล่ือนที่ โดยใชหลักภาพลวงตาใหดู

เหมือนวาภาพนิ่งเหลานั้น มีการเคล่ือนไหวจากหลักการมองเห็นภาพติดตาของคนเรา โดย 

Animation เกิดจากหลายองคประกอบรวมตัวกัน โดยหนึ่งในหัวใจของ Animation นั้น คือการ

เคล่ือนไหวนั่นเอง 

 2. นักเรียนชวงช้ันปฐมวัย หมายถึง นักเรียนที่มีระดับวุฒิการศึกษาที่อยูชวงช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 1 ถึง 3 โดยมีอายุระหวาง 6 ถึง 10 ป 

 3. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง ส่ือการเรียนที่ผูวิจัยสรางข้ึนจากโปรแกรม

คอมพิวเตอร และโปรแกรมสําเร็จรูปอ่ืน ๆ มาประยุกตเขาดวยกัน สามารถนําเสนอในรูปแบบของ

ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงประกอบและกราฟกอ่ืน ๆ โดยการนําเสนอผานหนาจอคอมพิวเตอร 

ซึ่งเนื้อหาจะประกอบดวย เกมคอมพิวเตอรที่สอดแทรก จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหาบทเรียน

แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรู โดยนักเรียนและคอมพิวเตอรมี

ปฏิสัมพันธโตตอบกัน มีการตอบสนองตอนักเรียนภายใตกฎเกณฑที่ผูวิจัยไดกําหนดไว 

 4. กลุมสาระการเรียนรูกลุมวิทยาศาสตรชวงช้ันปฐมวัย หมายถึง สาระการเรียนรูที่

กําหนดไวเปนสาระหลักของวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐานที่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 ตอง

ศึกษาเรียนรูประกอบดวยสวนที่เปนเนื้อหา แนวคิด วิเคราะห ทดลองและสังเกตธรรมชาติรอบ ๆ 

ตัว ซึ่งเปนกระบวนการทางความรูทางวิชาวิทยาศาสตร  
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บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของ 
 

 การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดศึกษาคนควารวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อให

เขาใจแนวทางและทฤษฎีตลอดจนผลการวิจัยตาง ๆ ที่มีสวนเกี่ยวของกับงานวิจัยโดยแบงเปน

หัวขอ ดังนี้ 

 1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) 

  1.1 ความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

  1.2 รูปแบบการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

  1.3 องคประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

  1.4 การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 2. เกม 

  2.1 ความหมายของเกม 

  2.2 คุณคาและความสําคัญของเกม 

  2.3 รูปแบบของเกม 

  2.4 เปาหมายของเกม 

 3. เนื้อหาสาระการเรียนรูกลุมวิชาวิทยาศาสตร ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2544 สําหรับเด็กชั้นประถมศึกษาตอนตน 

 4. พฤติกรรมการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 

  4.1 พัฒนาการทางกายของเด็กประถมศึกษา 

  4.2 พัฒนาการทางปญญาของเด็กประถมศึกษา 

 5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 1. ความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
  ในปจจุบันเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา คอมพิวเตอรจัดเปนส่ือที่นับวันยิ่งมี

ประสิทธิภาพและ ความสามารถมากข้ึน โดยเฉพาะในวงการศึกษาแลว นักวิชาการดานตาง ๆ และ
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นักคอมพิวเตอรศึกษา ตางก็ยอมรับกันโดยทั่วไปวา คอมพิวเตอรเปนส่ือที่นํามาใชในการเรียนการ

สอนไดเปนอยางดี เพราะดวยคุณลักษณะเดนที่แตกตางไปจากสื่ออ่ืน ๆ อยางเห็นไดชัด โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง คอมพิวเตอรสามารถตอบสนอง ในเร่ืองความแตกตางระหวางบุคคลไดเปนอยางดี เพื่อให

สอดคลองกับ ความตองการของผูเรียน และเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูตามความสามารถ และ

ตามความถนัดของตน  

  คอมพิวเตอรที่นํามาใชในการเรียนการสอน เรียกวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

(Computer Assisted Instruction – CAI) หมายถึง บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปนเทคโนโลยี

ระดับสูง ที่ทําใหการเรียนการสอนมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับเครื่องคอมพิวเตอร และยัง

สามารถใหการตอบสนอง ตอขอมูลที่ผูเรียนตองการปอนเขาซึ่งเปนการเสริมแรงแกผูเรียน ในแต

ละบทเรียนจะมีตัวอักษร ภาพกราฟฟก ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว เสียงประกอบ ทําใหผูเรียนสนุก

กับการเรียน ไมเบ่ือหนาย การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อาศัยแนวคิดจากทฤษฎีการ

เช่ือมโยงระหวางส่ิงเรากับการตอบสนอง มีการประเมินการตอบสนองของผูเรียน โดยใหขอมูล

ยอนกลับเพื่อเสริมแรง และเปนสวนหนึ่งของระบบเกี่ยวของกับการใชคอมพิวเตอรเพื่อติดตอ

โดยตรงกับนักเรียน ในการแสดงเนื้อหาบทเรียนตามลําดับข้ันตอน อยางเปนระบบดวยชุดคําส่ัง

จากโปรแกรมคอมพิวเตอร นอกจากนี้คอมพิวเตอรยังสามารถควบคุมการทํางาน ของโปรแกรม

ประเภทอ่ืน เชน เสียง หรือ ภาพวีดีโอ เขามาประกอบไดอยางกลมกลืน 

  จากความหมายขางตน สามารถสรุปไดวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง 

การนําคอมพิวเตอร มาเปนส่ือชวยในการเรียนการสอน โดยมีการนําเสนอเนื้อหา และมีลําดับ

วิธีการสอนเปนข้ันตอนอยางมีระบบ ดวยการออกแบบการนําเสนอบทเรียนที่ดึงดูดความสนใจ

ของผูเรียน เพราะในบทเรียนมีทั้งขอความ รูปภาพทั้งภาพนิ่ง และภาพเคล่ือนไหว สีสันที่สวยงาม 

สียงประกอบ ซึ่งผูเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธกับบทเรียนไดในรูปของ ขอมูลยอนกลับ นอกจากนี้

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนยังถูกออกแบบในลักษณะที่เนนความแตกตางของผูเรียนเปนสําคัญ

เพื่อตอบสนองกับความแตกตางของผูเรียนไดเปนอยางดี 
 2. รูปแบบการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในปจจุบันมีหลายรูปแบบดวยกัน ทั้งนี้มีนักวิชาการ

และ นักการศึกษาหลายทาน ไดแบงรูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไวหลายรูปแบบซึ่ง

สามารถ สรุปไดดังนี้ 

  2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสอนเนื้อหา (Tutorial Instruction)  เปน

บทเรียนที่นําเสนอเนื้อหาแกผูเรียน ไมวาจะเปนเนื้อหาใหมหรือทบทวนเนื้อหาเดิม เนื้อหาจะถูก
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แบงออกเปนหนวยยอย ๆ มีการนําเสนอในรูปของขอความ ภาพ เนื้อหา หรือทุกรูปแบบรวมกัน 

สามารถใชสอนไดทุกวิชา นับต้ังแตดานมนุษยศาสตร ไปจนถึงวิทยาศาสตร และเปนบทเรียนที่

เหมาะสม ในการเสนอเนื้อหา ขอมูลที่เกี่ยวกับขอเท็จจริง หรือ การเรียนรูทางดานกฎเกณฑ หรือ

ทางดานวิธีการแกปญหาตาง ๆ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยแบบสอนเนื้อหานี้ นับวาเปนบทเรียนที่

เลียนแบบการสอนของครู กลาวคือ จะมีบทนํา (Introduction) และมีคําอธิบาย (Explanation) ซึ่ง

ประกอบดวยทฤษฎี กฎเกณฑ คําอธิบาย และแนวคิดที่จะสอน หลังจากที่นักเรียนไดศึกษาไปแลว

จะมีคําถาม (Question) เพื่อใชตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนและเม่ือคําตอบไดรับการ

วิเคราะหแลว นักเรียนก็จะไดรับการแสดงผลยอนกลับทันที (Feedback) ตลอดจนมีการเสริมแรง 

(Reinforcement) ใหกับผูเรียน และผูเรียนสามารถยอนกลับไปศึกษาเนื้อหาเดิม หรือศึกษาเนื้อหา

ใหมตอไปได นอกจากนี้บทเรียนยังสามารถจดบันทึก (Records) การกระทํานักเรียน เพื่อเก็บ

ขอมูลไวศึกษาถึงผูเรียนแตละคน สําหรับในอนาคต เนื่องจากคอมพิวเตอรเปนเทคโนโลยี ที่มีการ

พัฒนาอยางไมหยุดนิ่ง นักคอมพิวเตอรศึกษาจึงเชื่อวาการสอนเสริม สอนก่ึงทบทวน หรือใหผูเรียน

ศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมากอนที่จะเรียนตามปรกติ ฉะนั้นการสอนใน

ลักษณะนี้ จึงเหมาะสําหรับการสอนแนวคิดใหม ๆ หรือความคิดรวบยอดบางประการ ของนักเรียน 

ซึ่งการสอนแบบนี้เปนการสอนรายบุคคล อันเปนการสอนที่สอดคลองกับลักษณะ ความแตกตาง

ระหวางบุคคลของนักเรียน  

  2.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบแบบฝกหัด (Drills and Practice)เปน

บทเรียนที่นําเสนอแบบฝกหัด เพื่อใหผูเรียนไดทบทวนความรู วัดความเขาใจ และชวยเพิ่มความรู

หรือความชํานาญ โดยคําถามจะถูกถามซํ้าไปซํ้ามา เพื่อเปนการยืนยันคําตอบของผูเรียน และ

พรอมกับใหคําถามหรือปญหาตอไปอีกจนกวาผูเรียนจะสามารถตอบคําถาม หรือแกปญหาจนถึง

ระดับที่นาพอใจ บทเรียนลักษณะนี้สวนมากเปนบทเรียนวิชาที่เกี่ยวกับภาษา คณิตศาสตร และ

วิทยาศาสตร ซึ่งลักษณะของเนื้อหาจะเนนดานความรู (Knowledge) เปนสวนมาก บทเรียนนี้ไดรับ

ความนิยมมาก โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา เนื่องจากเปดโอกาสใหผูเรียนที่เรียนออน หรือเรียน

ไมทันคนอ่ืน ไดมีโอกาสทําความเขาใจบทเรียนไดตนเอง เพื่อพัฒนาความรูใหทัดเทียมกับผูอ่ืน  

  2.3 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบสถานการณจําลอง (Simulation) เปน

บทเรียนที่นําเสนอบทเรียนในรูปแบบของการจําลองแบบมาจากสถานการณ หรือ เหตุการณจริง 

เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดพบเห็น และศึกษาภาพจําลองของเหตุการณ โดยบังคับใหผูเรียน 

ตัดสินใจแกปญหากับเหตุการณนั้น ๆ ในบทเรียนจะมีคําแนะนําเพื่อชวยในการตัดสินใจ และ
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แสดงผลลัพธ ในการตัดสินใจนั้น ๆ โดนไมตองเส่ียงภัย หรือเสียคาใชจายมาก เชน การทดลอง

ระเบิด หรือการทดสอบทางวิทยาศาสตร เปนตน  

  2.4 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเกมการสอน (Instructional Game) เปน

บทเรียนที่นําเสนอเนื้อหาบทเรียนในรูปของเกม ซึ่งพัฒนามาจากแนวความคิดและทฤษฏี ทางดาน

การเสริมแรง (Intrinsic Motivation) เชน ความสนุกสนานซ่ึงใหผลดีตอการเรียนรู และมีความ

คงทนในการจําดีกวาเรียนรู ที่เกิดจากแรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) คอมพิวเตอรชวย

สอนรูปแบบนี้จึงนิยมใชกันมาก เนื่องจากชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจและสรางบรรยากาศ

ในการเรียน ดวยรูปแบบการนําเสนอ ที่ต่ืนเตน สนุกสนาน ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดโดยงาย 

การใชบทเรียนคอมพิวเตอร อีกทั้งยังส่ือการเรียนการสอน ที่ตองใชความรูในเร่ืองกฎเกณฑ แบบ

แผนของระบบ กระบวนการ ทัศคติ ตลอดจนทักษะ ในดานตาง ๆ  

  2.5 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบการคนพบ (Discovery) เปนบทเรียนใน

ลักษณะการนําเสนอปญหาท่ีใหผูเรียนแกไข ดวยการลองผิดลองถูก หรือโดยวิธีการจัดระบบเขา

มาชวย โปรแกรมคอมพิวเตอรจะใหขอมูลแกผูเรียน เพื่อชวยในการคนพบนั้น จนกวาจะไดขอสรุป

ที่ดีที่สุด ซึ่งการคนพบนี้ เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเรียนรูจากประสบการณ ของตนเอง

ใหมากที่สุด  

  2.6 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบการแกปญหา (Problem Solving) เปน

บทเรียนที่สอนการแกปญหาอยางเปนระบบ เพื่อใหผูเรียนฝกความคิดการตัดสินใจ โดยบทเรียน

จะเสนอปญหาในสถานการณและเงื่อนไขตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนคิดแกปญหาไปตามสถานการณ 

หรือเหตุการณนั้น ๆ หรือผูเรียนอาจเปนผูกําหนดปญหา และเขียนโปรแกรมข้ึนเพื่อการคนพบและ

แกปญหา ซึ่งในระหวางฝกการแกปญหาผูเรียนจะรูจักการแกปญหาอยางมีหลักเกณฑ ซึ่งจะเปน

ประโยชนตอการนําไปใช ในการแกปญหาอ่ืน ๆ  

  2.7 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบการทดสอบ (Test)  เปนบทเรียนที่ใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรในการสรางแบบทดสอบ การจัดการขอสอบ การตรวจใหคะแนน และการ

คํานวณผลสอบ เพื่อทดสอบความรูและพิมพผลการสอบของนักเรียน ในลักษณะที่เปนการ

ทดสอบแบบมีปฏิสัมพันธระหวางคอมพิวเตอรกับผูเรียน หรือผูที่ไดรับการทดสอบ เชน การไดรับ

ผลยอนกลับทันที (Immediate Feedback) ซึ่งทําใหแบบทดสอบมีความนาสนใจ และนาสนุกกวา

แบบทดสอบแบบแผนเกา ๆ ของปรนัย หรือคําถามจากบทเรียน  

  2.8 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบบทสนทนา (Dialogue) เปนบทเรียนที่

เลียนแบบการสอนในหองเรียน คือ พยายามใหเปนการพูดคุยระหวาง ผูสอนกับผูเรียน โดยการ
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พูดคุยนั้นเปนการอานจากอักษรจากหนาคอมพิวเตอรแทนเสียงผูสอน แลวมีการสอนดวยการตั้ง

คําถาม ลักษณะในการใชแบบทดสอบก็เปนการแกปญหาอยางใดอยางหนึ่ง เชน บทเรียนวิชาเคมี 

อาจหาสารเคมีบางชนิดมา แลวใหผูเรียนโตตอบโดยใสชื่อสารเคมีนั้น หรือบทเรียนสําหรับนักเรียน

แพทย อาจเปนการสสมติอาการของคนไขแลวใหผูเรียนกําหนดวิธีการรักษา เปนตน  

  2.9 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบไตถาม (Inquiry) เปนบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนในรูปแบบของการใหขอมูลขาวสาร โดยคอมพิวเตอรชวยสอน จะทําหนาที่เปนแหลงเก็บ

ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน เพื่อใชในการคนหาขอเท็จจริง ความคิดรวบยอด หรือขาวสารที่เปน

ประโยชน ซึ่งสามารถแสดงขอมูลขาวสารไดทันทีเม่ือผูเรียนตองการ ดวยระบบงาย ๆ ที่ผูเรียน

สามารถทําได เพียงแคกดหมายเลข หรือใสรหัส หรือตัวยอของแหลงขอมูลนั้น ๆ  

  2.10 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบผูเชี่ยวชาญ (Expert System) เปน

บทเรียนที่บรรจุความรู กฎเกณฑ ในการแกปญหาไวในโปรแกรม เปนโปรแกรมที่มีความ เฉลียว

ฉลาด สามารถโตตอบกับผูใชโปรแกรมไดในลักษณะใหคําปรึกษา จนสามารถใหคําตอบ หรือ

แกปญหาใหกับผูใชโปแกรมได  

  2.11 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบรวมวิธีตาง ๆ ดวยกัน (Combination) เปน

บทเรียนในลักษณะที่รวบรวมการสอยหลายรูปแบบรวมกัน ซึ่งสัมพันธกับธรรมชาติ ของการเรียน

การสอน ที่ตองใชวิธีการเรียนการสอนหลาย ๆ แบบเพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค ในการเรียน

การสอน ผูเรียน และองคประกอบตาง ๆ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแตละบทเรียน อาจมีทั้ง

รูปแบบที่เปนการใชเพื่อการสอน เกม แบบฝกหัด รวมอยูในบทเรียนเดียวกันก็ได  

   บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีรูปแบบการสอนที่หลากหลาย พรอม ๆ กับ

การพัฒนาใหมี ความสอดคลองกับความแตกตางระหวางตัวบุคคลอยูตลอดเวลา บางโปรแกรม

ไดรับการพัฒนา ใหมีการผสมผสานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแตละรูปแบบเขาดวยกัน เพื่อให

บทเรียนมีความนาสนใจ แกผูเรียนมากยิ่งข้ึน 
 3. องคประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยทั่วไป มีองคประกอบหลัก ๆ คลายคลึงกัน 

ดังตอไปนี้  

  3.1 ขอความ (Text) คือ ตัวอักษร ตัวเลข หรือเคร่ืองหมายเวนวรรคตอนซ่ึงนับเปน

องคประกอบ ข้ันพื้นฐานของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ที่มีความหลากหลายของแบบ (Style) 

ตัวพิมพ (Font) ขนาด (Size) สี (Color) ฉะนั้นดวยความหลากหลายของรูปแบบนั้น ไมสามารถที่
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จะใชแทนกันไดตลอดการนําเสนอเนื้อหา เชนรูปแบบหนึ่งเหมาะสมกับการนําเสนอ หัวขอหรือหัว

เร่ือง เพราะชัดเจน อานงาย แตอีกรูปแบบหนึ่งเหมาะสมกับการนําเสนอเนื้อหา เปนตน  

   Cabibi (1973) ไดกลาวเสริมเกี่ยวกับองคประกอบที่สงผลตอความชัดเจนใน

การอานวา มีองคประกอบดังนี้  

   3.1.1 ขนาดของตัวอักษร (Size) นับวามีผลตอการอานและการมองเห็นมาก

ที่สุด ทั้งนี้ตองออกแบบใหขนาดของตัวอักษร มีสัดสวนที่แนนอน และเปนจริงระหวางความกวาง 

ความสูง และความหนาของเสนตัวอักษร นอกจากนี้ไดมีผูทําวิจัยกับขนาดของตัวอักษรไวมาก 

และไดพบวาขนาดของตัวอักษรที่มีขนาดตางกัน สงผลตอความสามารถในการอานตางกัน  

   3.1.2 รูปแบบของตัวอักษร (Type Style) รูปแบบของตัวอักษรมี 9 ประเภท

ดวยกัน ไดแก ประเภทตัวเอียง (Italic) ตัวธรรมดา (Normal) ตัวบางพิเศษ (Extra light) ตัวแคบ

(Condensed) ตัวบาง (Light) ตัวหนา (Bold) ตัวเสนขอบ (Outline) ตัวหนาพิเศษ (Extra Bold) 

และตัวดํา (Black) จากรูปแบบของอักษร ที่แตกตางกันนี้ นักวิจัยจึงไดศึกษาถึงรูปแบบตาง ๆ ที่มี

ผลตอความชัดเจนในการอาน ซึ่งการวิจัยพบวา รูปแบบของตัวอักษรที่ตางกัน ยอมสงผลตอ

ความสามารถในการอานที่ตางกัน  

   3.1.3 ลักษณะของตัวอักษร (Font) ลักษณะของตัวอักษร ข้ึนอยูกับชิ้นงานวา 

ลักษณะของตัวอักษรที่นํามาใชนั้นมีความเหมาะสมกับงานชิ้นนั้น ๆ หรือไม การจําแนกลักษณะ

ของตัวอักษรไววา ตัวอักษรแบบหัวกลม เปนตัวอักษรที่อานงาย นิยมใชกันมาก เหมาะสําหรับทํา

บัตรคํา หัวเร่ือง ชื่อเร่ืองตามปกหนังสือ หรือเอกสารตาง ๆ ตัวอักษรแบบตัดหัวหรือไมมีหัว 

ดัดแปลงจากการเขียนดวยปากกา ปากตัด ตัวอักษรแบบคัดลายมือ เปนรูปแบบตัวอักษรที่เกิด

จากการคัดลายมือที่เขียนดวยปากกาแหลมคม เปนแบบที่นิยมเขียนเปนตัวหนังสือตกแตงทาง

ราชการ เชน บัตรเชิญ ปริญญาบัตร ตัวอักษรแบบหวัด (Freehand) เกิดจากการเขียนข้ึนเพื่อ

ตกแตงใหกลมกลืนกับขอความ ความหมาย หรือภาพประกอบตาง ๆ เพื่อดึงดูดสายตาใหนาสนใจ  

   3.1.4 สีของตัวอักษรและพื้น นับวาเปนองคประกอบอยางหนึ่งที่เขามามี

บทบาทตอความชัดเจนในการอาน เพราะสีตัวอักษรและสีพื้นที่เปนสีคูกันนั้น มีความหลากหลาย

ของสีมาก ซึ่งสงผลตอความชัดเจน ในการอานมากดวยเชนกัน ฉะนั้นจึงควรออกแบบสีของ

ตัวอักษรและสีพื้นใหมีความแตกตางอยางเหมาะสม และใหสอดคลองกับลักษณะงานที่นําเสนอ 

  3.2 ภาพนิ่ง (Still picture) สวนใหญเปนภาพถาย และภาพลายเสน ซึ่งภาพแตละ

ภาพจะนําเสนอ สาระหลักของกระบวนการของเนื้อหานั้น ๆ ภาพนิ่งอาจเปนขนาดเล็กหรือขนาด

ใหญ เปนภาพสีหรือขาวดํา เปนภาพ 2 มิติหรือ 3 มิติก็ไดข้ึนอยูกับคุณสมบัติของจอ และ
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ความสามารถของคอมพิวเตอรที่ใชงาน ภาพนิ่งเปนองคประกอบที่สําคัญของบทเรียน คอมพิวเตอร

ชวยสอน เพราะมีอิทธิพลตอการนําเสนอขอมูลมาก เนื่องจากมนุษยมีทักษะในการรับรูทางภาพได

ดี และภาพแตละภาพตางก็มีความเหมาะสม และข้ึนอยูกับการนํามาใชที่แตกตางกัน นอกจากนี้

ยังพบวา ภาพนิ่งเปลืองหนวยความจํามากกวาขอมูลที่เปนตัวอักษรหลายเทา  

  3.3 ภาพเคล่ือนไหว (Animation picture) เปนการเคล่ือนที่ของภาพ ที่เกิดจาก

การนําภาพหลาย ๆ ภาพมาเรียง แลวนําเสนอพรอม ๆ กันสามารถสงเสริมการเรียนรูเกี่ยวกับการ

เคล่ือนที่ เคล่ือนไหว ซึ่งยากแกการอธิบายดวยภาพเพียงภาพเดียว หรือ หลายภาพ และจะยากยิ่ง

กวาหากอธิบายดวยตัวอักษร  ซึ่ง  Margaret  Y. Rabb (1993) ไดกลาววา ภาพเคลื่อนไหวชวย

ดึงดูดความสนใจของผูเรียนได ไมวาจะเปนภาพเคล่ือนไหว (Animation) ที่เปล่ียนทั้งตําแหนงและ

รูปทรงของภาพ หรือการเคล่ือนที่ (Moving) ที่เปล่ียนเฉพาะตําแหนงหนาจอ แตไมเปล่ียนรูปทรง

ของภาพ อยางไรก็ตาม เนื่องจากภาพเคล่ือนไหวเกิดจาก ภาพนิ่งจํานวนหลาย ๆ ภาพที่มีลักษณะ

ตอเนื่องกัน และถูกนํามาแสดงตอเนื่องกันดวยความเร็วที่เพียงพอ ที่สายตามนุษยจะมองเห็นเปน

ภาพเคล่ือนไหว และแยกไมออกวานั่นคือการมองเห็นภาพนิ่งหลาย ๆ ภาพแสดงตอเนื่องกัน จึงทํา

ใหภาพเคล่ือนไหวตองใชหนวยความจํามากกวาภาพนิ่งหลายเทา  

  3.4 เสียง (Sound) เสียงที่ใชในคอมพิวเตอรมี 3 ชนิด  คือ  เสียงพูด (Voice) ไดแก 

เสียงบรรยาย และบทสนทนาที่ใชประกอบในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เสียงดนตรี (Music) 

ไดแก ทวงทํานองของเสียงดนตรีตาง ๆ ที่ใชในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และเสียงประกอบ 

(Sound effect) ไดแก เสียงพิเศษตาง ๆ ที่ใชในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เชน เสียงเคร่ืองบิน 

เสียงสุนัขเหา เปนตน  เสียงที่ใชประกอบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สามารถใหผูเรียนมีความ

เขาใจบทเรียน เพิ่มมากข้ึนอีกวิธีหนึ่งเชน บทเรียนอาจนําเสนอภาพเคล่ือนไหว ประกอบกับเสียง

บรรยาย ซึ่งทําใหผูเรียนมีความเขาใจบทเรียนมากยิ่งข้ึน 

  3.5 ปฏิสัมพันธ (Interactive Links) หมายถึงการที่ผูเรียนสามารถใชเมาสชี้ แลว

กดที่สวนใดสวนหนึ่ง ของหนาจอ เชน ที่ภาพปุม ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และบนตัวอักษร เปนตน 

แลวทําใหเกิดการตอบสนอง ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เชน เมื่อผูเรียนใชเมาสกดในบริเวณ

เนื้อหาที่มีคําวา “เสียง” ก็จะไดยินเสียงรอง ของสิงโต และหากใชเมาสกดไปในบริเวณที่มีภาพน่ิง

ของสิงโต ก็จะไดชมการเคลื่อนไหวของสิงโต เปนตน การมีปฏิสัมพันธนี้ เมื่อรวมเขากับขอมูลที่

โปรแกรมเช่ือมโยงอยูเรียกวา Hypermedia ซึ่งสามารถเรียก เฉพาะเจาะจงลงไปอีกวา Hypertext 

หรือ Hotword, Hypergraphic และ Hypersound ตามชนิดของขอมูล ที่โปรแกรมนั้นเช่ือมโยงอยู 

เชน Hypertext  หรือ  Hotword จะมีขอมูลอธิบายเพิ่มเติมเปนตัวอักษรสวน Hypergraphic จะ

แสดงขอมูลที่อธิบายเปนภาพ เปนตน  
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  3.6 การใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) ที่เปนคุณสมบัติเดนขอหนึ่งของบทเรียน 

คอมพิวเตอรชวยสอน ที่สามารถมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน โดยตอบสนองกับผูเรียนทันทีที่ผูเรียนให

ขอมูล ผูออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมควร พิจารณาการใหโอกาสผูเรียนที่สามารถตอบผิดซํ้าให

เหมาะสม เพราะการใหโอกาสตอบซํ้ามากเกินไป อาจทําใหผูเรียนขาดแรงจูงใจ การใหขอมูล

ยอนกลับสามารถใหในลักษณะของการเสริมแรงผูเรียน เชน คํากลาววา “คุณเกงมาก” “ถูกตอง” 

หรือเปนภาพกราฟฟกตาง ๆ สําหรับคําตอบที่ถูกตอง อยางไรก็ตามการเสริมแรงนี้ ตองใหในระดับ

ที่เหมาะสมเชนกัน  
 4. การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
  ข้ันตอนการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สามารถนําวิธีที่ใชในการ

ออกแบบการสอน เขามาประยุกตใชเพื่อใหเกิดบทเรียนที่ดีไดดังที่ สุกรี รอดโพธิ์ทอง (2541) ได

กลาวถึงกระบวนการเรียนการสอน 9 ข้ันของ Gagne’ ที่สามารถนํามาเปนหลักในการออกแบบ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดังนี้ 

  4.1 การเราความสนใจแกผูเรียน โดย 

   4.1.1 ใชภาพกราฟฟกที่เกี่ยวของกับเนื้อหาและควรมีขนาดใหญ เขาใจงาย 

ไมซับซอน 

   4.1.2 ใชภาพเคล่ือนไหวหรือเทคนิคอ่ืน  ๆ  เขามาชวยเพื่อแสดงความ

เคล่ือนไหวแตควรสั้นและงาย 

   4.1.3 ควรใชสีเขาชวยโดยเฉพาะสีเขียว สีแดงและน้ําเงินหรือสีเขม ๆ ที่ตัดกับ

สีพื้นชัดเจน 

   4.1.4 ใชเสียงใหสอดคลองกับกราฟฟก 

   4.1.5 กราฟกดังกลาวควรบอกช่ือเร่ืองของบทเรียน 

   4.1.6 ควรใชเทคนิคการเขียนกราฟกที่แสดงบนจอไดเร็ว 

   4.1.7 กราฟกนั้นนอกจากจะเกี่ยวของกับเนื้อหาแลวตองเหมาะสมกับวัยของ

ผูเรียนดวย 

  4.2 การบอกวัตถุประสงคแกผูเรียน โดย 

   4.2.1 ใชคําส้ัน ๆ และเขาใจงาย 

   4.2.2 หลีกเล่ียงคําที่ยังไมเปนที่รูจักและไมเปนที่เขาใจโดยทั่วไป 

   4.2.3 ไมควรกําหนดวัตถุประสงคหลายขอจนเกินไป 

   4.2.4 ผูเรียนควรมีโอกาสทราบวา หลังจากเรียนแลวจะไดอะไรจากบทเรียน

และนําไปใช ทําอะไรไดบาง  
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   4.2.5 หากบทเรียนมีบทเรียนยอย ๆ ควรบอกวัตถุประสงคกวาง ๆ กอนแลว

ควรตามดวย menu ใหเลือกบทเรียน หลังจากนั้นจึงเปนวัตถุประสงคเฉพาะของเนื้อหายอย ๆ นั้น 

  4.3 การทบทวนความรูเดิมแกผูเรียน โดย 

   4.3.1 ไมควรคาดเดาเอาวาผูเรียนมีความรูพื้นฐานเทากัน ควรมีการทดสอบ

เพื่อทบทวนผูเรียนใหเตรียมพรอมที่จะรับความรูใหม 

   4.3.2 การทบทวนความรูเดิม ควรใหกระชับ และตรงจุด 

   4.3.3 ควรเปดโอกาสใหผูเรียนออกจากเนื้อหาใหม หรือออกจากแบบทดสอบ

ไดตลอดเวลา เพื่อไปศึกษาทบทวนความรูเดิมได 

   4.3.4 หากไมมีการทบทวนความรูเดิม ควรมีการกระตุนใหผูเรียนไดนึกยอน

ไปถึงส่ิงที่ไดเรียนมาแลว หรือส่ิงที่ผูเรียนมีประสบการณมาแลว 

   4.3.5 การกระตุนความคิดดวยภาพประกอบคําพุด จะทําใหบทเรียนนาสนใจ

มากข้ึน 

  4.4 การเสนอเนื้อหาใหมแกผูเรียน โดย 

   4.4.1 ใชภาพประกอบเนื้อหาโดยเฉพาะในสวนที่เปนเนื้อหาสําคัญ 

   4.4.2 ใชแผนภูมิ แผนภาพ แผนสถิติ สัญลักษณ หรือภาพเปรียบเทียบ 

   4.4.3 ในการนําเสนอเนื้อหาที่ยาก และซับซอน ควรใชตัวชี้แนะ (Cue) ใน

สวนขอความสําคัญ เชน การขีดเสนใต กระกระพริบ เปนตน 

   4.4.4 ไมควรใชกราฟฟกที่เขาใจยาก 

   4.4.5 จัดรูปแบบของคําอานใหนาอานเนื้อหายาวควรจัดแบงกลุมคําอานให

เปนตอน ๆ  

   4.4.6 ยกตัวอยางใหเขาใจงาย 

   4.4.7 ถาการนําเสนอกราฟฟกชา ควรนําเสนอแตกราฟฟกที่สําคัญ 

   4.4.8 ในแตละเฟรมควรใชสีไมเกินสามสี รวมทั้งสีของพื้นดวย และไมควร

เปล่ียนสีไปมาโดยเฉพาะสีหลักของตัวอักษร 

   4.4.9 คําที่ใชควรเปนคําที่ผูเรียนระดับนั้น ๆ คุนเคยและเขาใจตรงกัน 

   4.4.10 นาน ๆ คร้ังควรใหผูเรียนไดมีโอกาสเปลี่ยนการมีปฏิสัมพันธกับบทเรียน 

  4.5 การชี้แนวทางการเรียนรูแกผูเรียน โดย 

   4.5.1 แสดงใหผูเรียนไดเห็นถึงความสัมพันธของเนื้อหาความรู และชวยให

เห็นวาส่ิงยอยนั้น มีความสัมพันธกับส่ิงใหญอยางไร 

   ส
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   4.5.2 แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของส่ิงใหม กับส่ิงที่ผูเรียนมีความรูหรือมี

ประสบการณมาแลว 

   4.5.3 พยายามใหตัวอยางที่แตกตางออกไป เพื่อชวยอธิบายความรูใหมให

ชัดเจนข้ึน 

   4.5.4 ใหตัวอยางที่ไมใชตัวอยางที่ถูกตองเพื่อใชในการเปรียบเทียบส่ิงที่ถูกตอง 

   4.5.5 การนําเสนอเนื้อหาที่ยากควรเสนอตัวอยางจากรูปธรรมไปนามธรรม 

สวน เนื้อหาที่ไมยากนัก ควรเสนอตัวอยางจากนามธรรมไปรูปธรรม 

   4.5.6 กระตุนใหผูเรียนคิดถึงความรูและประสบการณเดิม 

  4.6 การกระตุนการตอบสนองแกผูเรียน โดย 

   4.6.1 ใหมีกิจกรรมที่หลากหลายใหผูเรียนไดมีสวนรวม เปนการกระตุนการ

ตอบสนอง และทําให ผูเรียนมีความจําดีข้ึน 

   4.6.2 การใหผูเรียนไดตอบสนองดวยวิธีใดวิธีหนึ่งตลอดดารเรียนบทเรียน 

และควรใหผูเรียนไดมีโอกาสพิมพคําตอบหรือขอความส้ัน ๆ หรือไมควรยาวเกินไปเพื่อเรียกความ

สนใจ 

   4.6.3 ต้ังคําถามกับผูเรียนบางเพื่อเราความคิดและจินตนาการ ถาผูเรียน

ตอบคําถามผิด ก็ควรใหขอมูลยอนกลับ และใหโอกาสตอบผิดไดไมควรเกินสองคร้ัง ซึ่งการให

ขอมูลยอนกลับนี้ ควรอยูบนเฟรมเดียวกันกับคําถาม 

  4.7 การใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน โดย 

   4.7.1 การใหขอมูลยอนกลับ เปนการกระตุนความสนใจจากผูเรียนมากขึ้น

โดยเฉพาะถาใหขอมูลดวยภาพท่ีเกี่ยวของกับเนื้อหาที่เรียน จะทําใหผูเรียนทราบวาขณะนี้ผูเรียน

อยูตรงไหน หางจากเปาหมายเทาใด 

   4.7.2 หลักในการใหขอมูลยอนกลับที่ควรนําไปใช ไดแก ควรใหผลตอบรับ

ทันที หลังจากผูเรียนตอบสนองและควรเปนไปในทางบวก พรอมกับบอกวาผูเรียนตอบผิดหรือถูก 

   4.7.3 การใหขอมูลยอนกลับควรมีหลายแบบแลวสุมใชแตละแบบ เพื่อเรา

ความสนใจนอกจากนี้ควรให ผลของขอมูลอยูบนเฟรมเดียวกับคําถามและคําตอบ หลีกเล่ียงการ

ใหผลตอบรับที่นาสนใจเมื่อผูเรียนตอบผิด ควรใชเสียงไตข้ึนไปหาสูงเมื่อตอบถูก และเสียงไตลงตํ่า

เมื่อตอบผิด ถาตอบผิดสองคร้ังควรเฉลยขอที่ถูก 

  4.8 การทดสอบความรูแกผูเรียน โดย 

   4.8.1 สามารถทําไดทั้งระหวางเรียน และหลังเรียน เพื่อประเมินการเรียนของ

ผูเรียน และยังมีผลตอความจําระยะยาว  

   ส
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   4.8.2 หลักในการออกแบบเพื่อทดสอบ ไดแก ขอสอบที่ใชวัดตองตรงตาม

วัตถุประสงคมีความแมนตรงและเช่ือถือได 

   4.8.3 ควรถามคําถามเรียงตามวัตถุประสงค ใชภาพประกอบในคําถามบาง 

บอกผูเรียนใหชัดเจนวาควรตอบคําถามดวยวิธีใด ถาคําตอบไมชัดเจนควรใหผูเรียนตอบใหม และ

ไมควรบอกวาตอบผิด 

  4.9 การจํา และการนําไปใชแกผูเรียน โดย  

   4.9.1 เปนการใหคําแนะนําที่จะนําความรูใหมไปใช หรือศึกษาคนควา

เพิ่มเติม ฉะนั้นกิจกรรมในข้ันนี้จึงเปนกิจกรรมที่สรุปเฉพาะประเด็นสําคัญ 

   4.9.2 การออกแบบจึงควรปฏิบัติดังนี้ คือ บอกผูเรียนวาความรูใหมมีสวน

สัมพันธ กับความรูหรือประสบการณที่ผูเรียนคุนเคยแลวอยางไร 

   4.9.3 ทบทวนแนวคิดที่สําคัญเพื่อเปนการสรุป บอกถึงแหลงขอมูลที่เปน

ประโยชนใหกับผูเรียน พรอมกับเสนอแนะ สถานการณที่สามารถนําความรูใหมไปใชประโยชนได 

  การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไมจําเปนตองยึดหลักใหครบแตควร

ปรับเทคนิคการนําเสนอไมใหผูเรียนเกิดความเบ่ือหนาย ทั้งนี้ข้ึนอยูกับลักษณะ และจิตวิทยาตาง ๆ 

ของกลุมผูเรียนแตละกลุมที่ผูออกแบบตองศึกษากอนที่จะสรางบทเรียน เพื่อนําความรูนั้นมาใช

ประกอบ ในการออกแบบใหสอดคลองกับผูเรียนใหมากที่สุด 

 
เกม 
 เกมคอมพิวเตอรเปนสวนหนึ่งที่ดึงดูดใจใหสนใจคอมพิวเตอรและเปนกิจกรรมชนิด

หนึ่งที่ผูเลนตางพยายามจะทํากิจกรรมเพื่อใหบรรลุเปาหมายใดเปาหมายหนึ่ง ภายในกฎเกณฑที่

กําหนดโดยทั่วไปแลวมักจะเขาใจวาเกมเปนของสนุกแตถามองอยางนักจิตวิทยาพัฒนาการ เรา

สามารถใชเกมเปนเคร่ืองมือสําหรับการเรียนรูที่เปนประโยชนอยางหนึ่ง การเลนเกมทําใหฝก

ความสามารถในการรับรู และเสริมสรางความคิดหลาย ๆ แงมุม อาทิเชน การรับรูแนวความคิด

ใหม ๆ ความคิดสรางสรรค ตลอดจนฝกความจําทําใหผูเลนเกมไดมีโอกาสสรางประสบการณ

ใหกับตนเองเพื่อเรียนรูและรับรูส่ิงแวดลอมที่ไมมีใครสอนได การเลนเกมยังทําใหไดมีโอกาส

ตอบสนองความตองการของตนเอง นําไปสูการคนพบสิ่งใหม ๆ ทําใหเกิดความรูสึกอิสระ 

สนุกสนานเพลิดเพลิน และพรอมที่จะดําเนินกิจกรรมซํ้าไดเมื่อเกิดความพอใจและสนใจ โดยไม

ตองมีส่ิงอ่ืนมากระตุนไมวาจะเปนการใหรางวัลหรือการลงโทษ ผูเลนเกมอาจเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมอยูเสมอ ซึ่งเปนการแสดงความกาวหนาในระดับสติปญญาและความคิด 
 

   ส
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 1. ความหมายของเกม 
  นิยามที่ยอมรับกันทั่วไปของเกม คือ กิจกรรมการแขงขัน (การเลน) ระกวางฝายตรง

ขาม (ผูเลน) โดยกระทําภายใตขอจํากัด (กติกา) เพื่อไปใหถึงเปาหมาย (ชัยชนะ, รางวัล)  

  เกมที่จะถูกออกแบบสําหรับการศึกษาระดับใดก็ได เนื้อหาวิชาใดก็ได และใชไดกับ

เด็กทุกระดับอายุ รูปแบบของเกมวิชาการนั้นมีต้ังแตระดับพื้นฐานงาย ๆ จนถึงระดับที่ซับซอนหรือ

วิธีการที่ลึกลับสําหรับผูใหญ เมื่อเกมถูกพัฒนาใหใชไดในหองเรียน จึงตองใหความสําคัญกับ

องคประกอบตาง ๆ เชน ธรรมชาติ และบทบาทของเกมวิชาการเกณฑในการใหคะแนน และวธิกีาร

ที่จะไดเปนผูชนะ ส่ิงสําคัญคือ ผูออกแบบเกมจะตองพัฒนา และปรับใหเหมาะสมเมื่อนํามาใชใน

หองเรียน คือ การใหความเพลิดเพลินกับผูเรียน (Elligton, 1982) 

  เกม เปนเครื่องมืออีกอยางหนึ่งที่สามารถนํามาใชสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีการใชคอมพิวเตอรอยางแพรหลายในโรงเรียน การเลนเกมมสีวนคลายกบั

การแสดงบทบาทสมมติ จึงเปนการสรางสถานการณที่จะทําใหเกิดการเรียนรู และทักษะ การ

แสดงบทบาทสมมติจะสอนโดยเลียนแบบความจริง แตเกมอาจเลียนแบบความจริงหรือไมก็ได 

และเกมจะใหความสนุกสนานทาทายมากกวา (Alessi, 1989) 

  ดังนั้นเกมเปนส่ือการสอนประเภทหน่ึง ที่เนนเร่ืองของความสนุกสนานเพลิดเพลิน

และสาระใหกับผูเลน โดยจะมีกฎ กติกา และเปาหมายใหผูเลนไดทาทาย 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่1 รูปแบบการเรียนโดยใชเกมเปนฐานการเรียนรู  

ที่มา : Garris, R., Ahlers, R., and Driskell, J. E.  “Games, motivation, and learning: A 

research and practice model,”  Simulation & Gaming, 33, 4 (2002) : 441-467. 

เนื้อหาการเรียน 
การสอน 

ส่ิงที่ปอนเขา 

ลักษณะของเกม 

กระบวนการ ผลตอบรับ 

ผลที่ไดจาก 
การเรียนรู 

กติกาการเลน 

การตอบกลับของระบบ 

ระบบเกม 

ขอมูลผูเรียน 

พฤติกรรมของผูเลน 
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  องคประกอบที่ทําใหเกมไดรับความนิยมอยางมาก คือ ความทาทาย จินตนาการ 
และความอยากรูอยากเห็น การใชเกมเพื่อการศึกษามีประโยชนตอผูเรียนทั้งในดานการฝกหัด 

และทําใหเกิดการเรียนรูไดดี โดยการนําความสนุกสนานของเกมบวกกับการออกแบบการสอน 
และการออกแบบใหมีการจูงใจ มีปฏิสัมพันธกันระหวางเกมกับผูเรียน  
 2. คุณคาและความสําคัญของเกม 
  การนําเกมคอมพิวเตอรมาใชกับการเรียนการสอนไววา เมื่อทานคิดถึงเกม

คอมพิวเตอรคงจะคิดวามีเพียงแตเร่ืองของการดึงดูดความสนใจแตไมสนใจเก่ียวกับเนื้อหา สวน
ในเร่ืองของธุรกิจมีแตเนื้อหาไมมีความนาสนใจ แตเมื่อสามารถรวมสองส่ิงนี้เขาไวดวยกันจะ
กอใหเกิดวิธีการเรียนรูเร่ืองธุรกิจมีแตเนื้อหาไมมีความนาสนใจ แตเม่ือสามารถรวมสองส่ิงนี้เขาไว

ดวยกันจะกอใหเกิดวิธีการเรียนรูเร่ืองธุรกิจผานทางคอมพิวเตอรใหนาสนใจไดซึ่งมี 3 เหตุผล
สําคัญที่ทําใหการเรียนดวยเกมคอมพิวเตอรประสบความสําเร็จ ประกอบดวย 
  2.1 การเรียนดวยเกมคอมพิวเตอรมีความเหมาะสมกับความจําเปนและรูปแบบ
การเรียนของผูเรียนในปจจุบันและในอนาคต 

  2.2 การเรียนดวยเกมคอมพิวเตอรเปนการกระตุนผูเรียนเพราะวามีความสนุกสา
นานในการเรียน 
  2.3 การเรียนดวยเกมคอมพิวเตอรมีความสามารถอยางมากมายสามารถปรับให
เขากับทุกสาขาวิชา ขอมูลหรือทักษะการเรียน และเม่ือใชอยางถูกตองก็จะทําใหผลอยางสูงสุด 

เกมคอมพิวเตอรเปนส่ิงบันเทิงที่ดึงดูดใจผูเลนอยางมาก เนื่องจากประกอบดวยสวนประกอบที่
สําคัญ 12 ประการ ดังตอไปนี้ 
   2.3.1 เกมคือรูปแบบของความสนุกสนาน ซึ่งจะใหความเพลิดเพลินและ
ความพอใจแกผูเลน 

   2.3.2 เกมคือรูปแบบของการเลน ซึ่งจะทําใหผูเลนเกิดความกระตือรือรนและ
เอาจริงเอาจัง 
   2.3.3 เกมมีกติกา ซึ่งจะทําใหผูเลนมีลักษณะการคิดที่มีแบบแผน 
   2.3.4 เกมมีเปาหมาย ซึ่งกอใหเกิดแรงจูงใจใหกับผูเลนเกม 

   2.3.5 เกมเปนลักษณะของการมีปฏิสัมพันธ ซึ่งทําใหผูเลนไดมีการปฏิบัติ 
   2.3.6 เกมมีผลลัพธและผลปอนกลับ ทําใหผูเลนไดเกิดการเรียนรู 
   2.3.7 เกมสามารถที่จะปรับใชงานไดในลักษณะตาง ๆ ซึ่งชวยลดอุปสรรคใน
การใชงาน 

   2.3.8 เกมมีสถานการณของความเปนผูชนะ ทําใหผูเลนเกิดความพึงพอใจ
สวนตัว 
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   2.3.9 เกมมีการตอสูแขงขันกับฝายตรงกันขาม ทําใหเกิดความทาทาย และ

ทําใหผูเลนหล่ังสารอะดรีนาลีน (Adrenaline) ขณะเลนเกม 

   2.3.10 เกมจะมีการแกปญหา ทําใหผูเลนเกิดประกายในการสรางสรรคงาน 

   2.3.11 เกมมีปฏิสัมพันธ ทําใหผูเลนมีสังคมรวมกับผูอ่ืน 

   2.3.12 เกมมีการแสดงและเปนเร่ืองราว ทําใหผูเลนมีอารมณรวมไปกับเกมดวย 
 
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบประโยชนของการเรียนโดยใชเกมเปนฐานกับชนิดการเรียนชนิด

อ่ืนของ Prensky 

 

ชนิดของการเรียน 

 

ประโยชน 

หนงัสือ วีดีโอ หอง 

เรียน 

การ

ทดลอง 

บทเรียน

อิเล็ก 

ทรอนิกส 

การ 

เรียน 

แบบ 

การเรียน 

โดยใช 

เกมเปนฐาน 

ความสนุกและดึงดูดใจ ตํ่า กลาง กลาง สูง ตํ่า กลาง สูง 

ประสบการณการเรียน ตํ่า ตํ่า กลาง สูง ตํ่า กลาง สูง 

ผลปอนกลับทนัท ี ตํ่า ตํ่า กลาง สูง กลาง ตํ่า สูง 

การวิเคราะหแนวลึก ตํ่า ตํ่า กลาง ตํ่า กลาง ตํ่า สูง 

การเขาถงึขอมูล สูง กลาง กลาง ตํ่า สูง สูง สูง 

มีความหมาย สูง สูง กลาง สูง สูง สูง สูง 

ปลอดภัย สูง สูง สูง กลาง ตํ่า กลาง สูง 

การเรียนรูดวยตนเอง ตํ่า ตํ่า ตํ่า กลาง ตํ่า กลาง สูง 

การคิดไตตรอง กลาง ตํ่า กลาง กลาง กลาง กลาง สูง 

การจูงใจในการเรียน ตํ่า ตํ่า กลาง สูง ตํ่า กลาง สูง 

ความพอใจในตนเอง ตํ่า ตํ่า กลาง สูง ตํ่า กลาง สูง 

ความราบร่ืนในการเรียน ตํ่า กลาง กลาง กลาง ตํ่า กลาง สูง 

เรียนรูจากการปฏิบัติ ตํ่า ตํ่า กลาง สูง ตํ่า สูง สูง 

ความเพลิดเพลิน ตํ่า กลาง กลาง สูง ตํ่า กลาง สูง 

การไปสูเปาหมาย กลาง ตํ่า สูง กลาง ตํ่า สูง สูง 

ความพึงพอใจ ตํ่า กลาง กลาง สูง ตํ่า ตํ่า สูง 

การดึงดูดใจในการรับรู ตํ่า ตํ่า กลาง สูง ตํ่า ตํ่า สูง 

   ส
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ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบประโยชนของการเรียนโดยใชเกมเปนฐานกับชนิดการเรียนชนิด

อ่ืนของ Prensky (ตอ) 

 

ชนิดของการเรียน 

 

ประโยชน 

หนงัสือ วีดีโอ หอง 

เรียน 

การ

ทดลอง 

บทเรียน

อิเล็ก 

ทรอนิกส 

การ 

เรียน 

แบบ 

การเรียน 

โดยใช 

เกมเปนฐาน 

ผูเรียนเปนศูนยกลาง สูง ตํ่า กลาง สูง สูง สูง สูง 

อิสระในการควบคุม สูง ตํ่า ตํ่า สูง ตํ่า กลาง สูง 

 
 3. รูปแบบของเกม 
  เกมคอมพิวเตอรในปจจุบันมีมากมายหลายประเภท บางเกมผูเลนจะไดสนุกสนาน

กับการเลนแลวยังมีโอกาสไดศึกษา ฝกปญญา เสริมทักษะและความถนัดไดอีก เพราะเกม

เหลานั้นมีการสอดแทรกความรูตาง ๆ เขาไป เชน เกมตอภาพ เกมคายกลที่ใชความรูทาง

ตรรกศาสตรเขาแกปญหาเกมที่เสริมความรูทางคณิตศาสตรหรือศัพทภาษาอังกฤษ และมีเกมที่

เกี่ยวกับการกีฬา เชน กอลฟ เทนนิส ฟุตบอล ฯลฯ จะมีการจําลองสถานการณใหใกลเคียงกับ

ความจริง ทําใหฝกเลนกีฬาไปในตัว เกมเหลานี้แมวาจะชวยเสริมทักษะไมมีพิษไมมีภัย แตไมเปน

ที่นิยมมากนัก 

  เนื้อหาที่มีความเหมาะสมสําหรับบทเรียนในลักษณะของเกมคอมพิวเตอร ไดแก

เนื้อหาที่มีลักษณะ ดังนี้ 

  3.1 เนื้อหาประกอบดวยกิจกรรมการเรียน ซึ่งตามปกติตองการเวลามาก 

  3.2 เนื้อหาประกอบดวยกิจกรรมการเรียน ซึ่งตามปกติอาจสงผลใหเกิดอันตราย 

  3.3 เนื้อหาประกอบดวยกิจกรรมการเรียน ซึ่งปกติมีคาใชจายสูง 

  3.4 เนื้อหาที่มีความนาเบ่ือ 

  โดยทั่วไปแลวรูปแบบของเกมที่นิยมแบงกันมีดังตอไปนี้ 

  3.1 Adventure Game เกมแนวการผจญภัยมีวัตถุประสงคเพื่อตองการใหผูเลน

เกมรูจักการแกปญหา การใชเหตุผลคนหาคําตอบและการทดสอบสมมติฐาน เพราะผูเลนเกมใน

ขณะนั้นจะมีขอมูลเกี่ยวกับ วิธีการและรายละเอียดนอยมาก ในขณะที่ตองมีขอจํากัดหลาย

ประการ เชน ตองแขงกับเวลาหรือตองตอสูอุปสรรคตาง ๆ แตละดานจนกระทั่งไดชัยชนะในตอน

จบ เปนการชิงไหวพริบและทักษะดานความรูความเขาใจเปนอยางมาก 

   ส
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  3.2 Arcade-type Game เกมที่แขงกับเวลาและตนเอง ใชเวลาและคะแนนเปน  

ตัวเราและเสริมแรงอยูตลอด มีการแขงขันกับเวลาและคําตอบของแตละคน 

  3.3 Board Game นิยมใชสอนเด็กเล็กเปนเกม 2 มิติคลายหมากกระดาน 

  3.4 Gambling Game ออกแบบเพื่อพัฒนาเด็กใหเกิดความเขาใจเร่ืองราว โดยใช

เงินเปนแรงจูงใจ ในตอนทายของเกมจะดูวาใครเปนผูใชจายไดประหยัดที่สุด 

  3.5 Combat Game การตอสูกัน เปนเกมที่คอนขางใชความรุนแรง มีการแขงขัน

สูงมากทั้งกับโปรแกรมและกับตัวผูเลน 

  3.6 Logic Game เปนเกมที่ตองการใหผูเลนใชตรรกะในการแกปญหา 

  3.7 Psychomotor Game เกมที่รวมการฝกทักษะกับความสามารถทางความคิด

เขาดวยกันไมมีคํานํา ผูเรียนเปนผูคิดคนวิธีการที่ตองการเอาชนะฝายตรงขามเอง 

  3.8 Role-Playing Game เปนเกมที่ผูเรียนจะเปนสวนหนึ่งของบทเรียนและ

จะตองแกสถานการณที่กําลังเผชิญอยูใหได 

  3.9 TV Quiz Game เปนเกมการตอบปญหาธรรมดา 

  3.10 Word Game เปนเกมสอนคําศัพท 

  3.11 Template Game เปนเกมที่ประยุกตการใชงานของทุก ๆ เกมที่กลาวขางตน 

  รูปแบบเกมที่เหมาะสมกับลักษณะของเนื้อหาและกิจกรรมการดังตาราง 

 

ตารางที่ 2 แสดงรูปแบบเกมที่เหมาะสมกับลักษณะของเนื้อหาและกิจกรรมการเรียน 

 

ลักษณะ 

เนื้อหา 
ตัวอยาง 

กิจกรรมการเรียน 

เหมาะสม 
รูปแบบเกมที ่

ขอเท็จจริง 

 

 

 

 

1. กฎหมาย 

2. นโยบาย 

3. รายละเอียด

ผลิตภัณฑ 

 

1. การถามคําถาม 

2. การทองจํา 

3. แสดงความ คิดเห็น

รวมกัน 

4. ทําแบบฝกหัด 

1. Game show 

competitions 

2. Flashcard typegames 

3. action 

4. mnemonics 

5. Sports games                     
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ตารางที่ 2 แสดงรูปแบบเกมที่เหมาะสมกับลักษณะของเนื้อหาและกิจกรรมการเรียน (ตอ) 

 

ลักษณะ 

เนื้อหา 
ตัวอยาง 

กิจกรรมการเรียน 

เหมาะสม 
รูปแบบเกมที ่

ทักษะ 

 

 

 

 

1. การสัมภาษณ 

2. การสอน 

3. การขาย 

4. การทาํงานของ   

เคร่ืองจักร 

5. การจัดการ

โครงการ 

1. การเลียนแบบ 

2. การใหผลปอนกลับ 

3. การฝกสอน 

4. การฝกหัดอยาง 

ตอเนื่อง 

5. การใชความทา

ทาย 

1. Persistent state games 

2. Role-play games 

3. Adventure games 

4. Detective games 

 

ทฤษฎี 

 

 

 

 

1. หลักการตลาด,

วิธีการเรียนรูของ

มนุษย 

 

 

1. การใชเหตุผล           

2. การทดลอง              

3. ซักถาม                    

 

 

1. Open ended simulation 

games 

2. Building game 

3. Constructing games 

4. Reality testing games 

การหา 

เหตุผล 

 

1. กลยุทธและวิธีการ

คิด, การวิเคราะห

คุณภาพ 

1. ถามปญหา  

2. ยกตัวอยาง              

 

1. Puzzle games 

 

กระบวนการ 1. การตรวจสอบ

บัญชี,กลยทุธการ

สรางสรรค 

1. ถามปญหา 

2. ยกตัวอยาง 

1. Strategy games 

2. Adventure game 

3. Simulation games 

ข้ันตอน 1. การประกอบ

ชิ้นสวน,พนกังาน

จาย-ถอนเงนิใน

ธนาคาร,ข้ันตอน

ทางกฎหมาย 

1. การเลียนแบบ 

2. การปฏิบัติบอย ๆ  

1. Time games 

2. Reflex games 
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ตารางที่ 2 แสดงรูปแบบเกมที่เหมาะสมกับลักษณะของเนื้อหาและกิจกรรมการเรียน (ตอ) 

 

ลักษณะ 

เนื้อหา 
ตัวอยาง 

กิจกรรมการเรียน 

เหมาะสม 
รูปแบบเกมที ่

ภาษา 

 

 

1. ตัวยอ, 

ภาษาตางประเทศ,  

 ผูชํานาญดาน

ภาษา 

1. การเลียนแบบ 

2. การปฏิบัติบอย ๆ  

 

1. Role playing games 

2. Reflex games 

3. Flashcard type games 

ระบบ 

 

1. การดูแลสุขภาพ, 

การตลาด 

1. ทําความเขาใจ

ทฤษฏี 

2. การเลนไมโครเวิลด 

1. Simulation games 

 

การสังเกต 

 

1. อารมณ,กาํลังใจ,

ประสิทธิภาพ, 

ปญหา 

1. การเฝาสังเกต 

2. การใหผลปอนกลับ 

1. Constructing games 

2. Adventure games 

การสื่อสาร 

 

1. การใชภาษา 

 

1. การเลียนแบบ 

2. แบบฝกหัด               

1. Role playing games 

2. Reflex games 

 

  ในการออกแบบเกมเพื่อการเรียนการสอนนั้น ผูสรางจะตองคํานึงถึงลักษณะสําคัญ ๆ 

ของเกม ไดแก เปาหมาย กฎกติกา การแขงขัน ความทาทาย จินตนาการ ความปลอดภัย และ

ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 4. เปาหมาย  
  เกมทุก ๆ บทจะตองมีการต้ังเปาหมายใหผูเรียนไปใหถึงเพื่อกระตุนและเราความ

สนใจของผูเรียน โดยเปาหมายนี้จะตองเปนเปาหมายที่ไมยากจนเกินไปโดยผูเรียนจะไดเสริมสราง

ความรูและความชํานาญระหวางที่ผูเรียนเดินทางไปสูเปาหมาย ซึ่งประกอบดวย 

  4.1 กฎกติกา เปนการกําหนดของขอบเขตขอบังคับหรือขอจํากัดตาง ๆ ของส่ิงที่

ผูเรียนสามารถกระทําไดภายในบทเรียน ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเปน 

  4.2 ความทาทาย ซึ่งบทเรียนประเภทเกมจะตองทาทายผูเรียน ความทาทายอยาง 

เชน ความพยายามที่จะไปสูเปาหมาย ความทาทายในบางบทเรียนประเภทเกมควรที่จะมีความ

ยืดหยุนและสามารถปรับเปล่ียนไดตามความสามารถของผูเรียน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



23 
 

  4.3 จินตนาการ ซึ่งบทเรียนประเภทเกม มักจะใชจินตนาการเปนการสราง

แรงจูงใจสําหรับผูเรียน ระดับของการใชจินตนาการในบทเรียนแตกตางกันไปต้ังแตระดับที่

ใกลเคียงกับความจริงไปจนถึงระดับที่เต็มไปดวยความเพอฝน 

  4.4 ความปลอดภัย ซึ่งบทเรียนประเภทการจําลองตองยึดหลักความปลอดภัยของ

ผูเรียน กลาวคือ จะตองจําลองสถานการณซึ่งในความเปนจริงสถานการณนั้นอาจกอใหเกิด

อันตรายแกผูเรียน หรือผูที่เกี่ยวของได ตัวอยางเชน สถานการณในการรบหรือสถานการณทาง

เศรษฐกิจ เปนตน 

  4.5 ความสนุกสนานเพลิดเพลิน แมวาวัตถุประสงคหลักของบทเรียนประเภทเกม 

คือ การใหความรูและทักษะแกผูเรียน แตความสนุกสนานเพลิดเพลินถือวาเปนลักษณะซ่ึงสําคัญ

ที่สุดประการหนึ่ง เพราะความสนุกสนานเพลิดเพลินเปนตัวการสําคัญที่ทําใหเกิดแรงจูงใจซึ่ง

สงผลตอการเรียนรูในที่สุด 

 
สาระการเรียนรูกลุมวิชาวิทยาศาสตร 
 สาระการเรียนรูที่กําหนดไวเปนสาระหลักของวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐานที่นักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 ตองศึกษาเรียนรูประกอบดวยสวนที่เปนเนื้อหา แนวคิด วิเคราะห 

ทดลองและสังเกตธรรมชาติรอบ ๆ ตัว ซึ่งเปนกระบวนการทางความรูทางวิชาวิทยาศาสตร ซึ่ง

ประกอบสาระสําคัญ อันไดแก 

 1. สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต เขาใจหนวยพื้นฐานของส่ิงมีชีวิต 

ความสัมพันธของโครงสรางและหนาที่ของระบบตาง ๆ ของส่ิงมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธกัน มี

กระบวนการสืบเสาะหาความรู ส่ือสารส่ิงที่เรียนรูและนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตของตนเอง

และดูแลส่ิงมีชีวิต 

 2. ชีวิตกับสิ่งแวดลอม เขาใจส่ิงแวดลอมในทองถิ่น ความสัมพันธระหวาง

ส่ิงแวดลอมกับส่ิงมีชีวิต ความสัมพันธระหวางส่ิงมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศ มีกระบวนการสืบ

เสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารส่ิงที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

 3. สารและสมบัติของสาร เขาใจสมบัติของสาร ความสัมพันธระหวางสมบัติของ

สารกับโครงสรางและแรงยึดเหนี่ยวระหวางอนุภาค มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยา

ศาสตร ส่ือสารส่ิงที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



24 
 

 4. แรงและการเคลื่อนที่ เขาใจธรรมชาติของแรงแมเหล็กไฟฟา แรงโนมถวง และ

แรงนิวเคลียร มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู ส่ือสารส่ิงที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน

อยางถูกตองและมีคุณธรรม 

 5. พลังงาน เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต การเปลี่ยนรูป

พลังงาน ปฏิสัมพันธระหวางสารและพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและส่ิงแวดลอม มี

กระบวนการสืบเสาะหาความรู ส่ือสารส่ิงที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

 6. กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก เขาใจกระบวนการตาง ๆ ที่เกิดข้ึนบนผิวโลก

และภายในโลก ความสัมพันธของกระบวนการตาง ๆ ที่มีผลตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ภูมิ

ประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรูและจิตวิทยาศาสตรส่ือสารส่ิงที่

เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 

 7. ดาราศาสตรและอวกาศ เขาใจความสําคัญของเทคโนโลยีอวกาศที่นํามาใชใน

การสํารวจอวกาศและทรัพยากรธรรมชาติ ดานการเกษตรและการส่ือสาร มีกระบวนการสืบ

เสาะหาความรู และจิตวิทยาศาสตร ส่ือสารส่ิงที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชนอยางมี

คุณธรรมตอชีวิตและส่ิงแวดลอม 

 8. ธรรมชาติของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร

และจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู การแกปญหา รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติที่

เกิดข้ึนสวนใหญมีรูปแบบที่แนนอน สามารถอธิบายและตรวจสอบไดภายใตขอมูลและเคร่ืองมือที่

มีอยูในชวงเวลานั้น ๆ เขาใจวาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม และส่ิงแวดลอมมีความเกี่ยวของ

สัมพันธกัน 
 
พฤติกรรมการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 
 พัฒนาการ หมายถึง การเปล่ียนแปลงทั้งมวลของบุคคลต้ังแตเร่ิมปฏิสนธิจนกระทั่ง

อวสานแหงชีวิต การเปล่ียนแปลงดังกลาวจะเปนไปตามข้ันตอนและปรากฏอยูอยางถาวร การ

เปล่ียนแปลงใด ๆ ที่เกิดข้ึนเพียงชั่วขณะ เชน อุณหภูมิของรางกายที่เพิ่มข้ึน อันเนื่องมาจากความ

เจ็บปวดนั้น ไมถือวาเปนพัฒนาการ  

 พัฒนาการจะเกิดข้ึนใน 3 รูปแบบ คือ 

 1. เกิดข้ึนจากความเจริยงอกงามทางกาย เปนการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนเองตาม

สภาพธรรมชาติ โดยไมตองฝกฝนใด ๆ (Maturation) เชน เด็กทารกคลานได ยืนได เดินได ฯลฯ 

 2. เกิดข้ึนจากการเรียนรู (Learning) ซึ่งเปนผลจาการที่บุคคลมีปฏิสัมพันธกับ

ส่ิงแวดลอม ไดแก พัฒนาการดานสังคม 
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 3. เกิดข้ึนจากผลรวมระหวางกระบวนการเจริญงอกงามทางกายและการเรียนรู การ

เปล่ียนแปลงในลักษณะนี้  ไดแก พัฒนาการทางบุคลิกภาพ และพัฒนาการทางปญญา 

(Cognitive Development) 

 เมื่อพิจารณาการเปล่ียนแปลงทางกาย เราจะสามารถแยกความแตกตางระหวางคําวา 

“ความเจริญเติบโต” (Growth) กับ “พัฒนาการ” ไดชัดข้ึน คําวา ความเจริญเติบโต มักใชใน

ความหมายเชิงปริมาณ เชน สูงเพิ่มข้ึน น้ําหนักมากข้ึน หรือรูปรางโตข้ึน ฯลฯ สวนคําวา 

พัฒนาการ จะมีความหมายครอบคลุมทั้งการเปล่ียนแปลงทางกาย ทางสังคม ทางบุคลิกภาพและ

ทางดานปญญาบางคร้ังพัฒนาการอาจเกิดข้ึนไดโดยไมมีการเจริญเติบโต เชน เด็กคนหนึ่งรางกาย

ไมโตข้ึนเลย แตมีความสามารถทางปญญาเพิ่มข้ึน มีทักษะทางสังคมเพิ่มข้ึน หรือสามารถเขียน

หนังสือไดโดยที่กอนหนานี้เขาทําไมได เปนตน 
 1. ลักษณะเดนและการเปลีย่นแปลงพัฒนาการทางกายของเด็กประถมศึกษา 
  ชวงที่ เด็กเรียนอยูในระดับประถมศึกษา (อายุประมาณ 6-12 ป) อัตราการ

เจริญเติบโตจะนอยกวาในวัยที่เรียนอยูในระดับอนุบาลและในระดับมัธยมศึกษา อยางไรก็ตาม 

เขาจะแข็งแรงและมีทักษะทางกลามเนื้อมากข้ึน ปอดมีความจุมากข้ึน กลามเน้ือหัวใจจะเจริญ

และแข็งแรงมากข้ึน สุขภาพดีและไมคอยปวย 

  1.1 สวนสูงและน้ําหนัก จากขอมูลการศึกษาในกลุมเด็กไทยที่มีภาวะโภชนาการ

ปกติของกรมอานามัยกระทรวงสาธารณสุข (2530) พบวา ในชวงที่ เด็กเรียนอยูในระดับ

ประถมศึกษา สวนสูงจะเพิ่มข้ึนปละ 5 เซนติเมตร และมีน้ําหนักเพิ่มข้ึนประมาณปละ 2.5 กิโลกรัม 

เมื่อเปรียบเทียบระหวางเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุเทากัน เด็กชายจะสูงและมีน้ําหนักมากกวา

เด็กหญิงในชวงแรกที่เขาโรงเรียน (อายุ 6- 8 ป) แตเมื่ออยูในระดับประถมศึกษาตอนปลาย (อายุ

ประมาณ 10-12 ป) เด็กหญิงจะเร่ิมตามมาทันและจะสูงและมีน้ําหนักมากกวาเด็กชาย ทั้งนีเ้พราะ

เด็กหญิงจะมีพัฒนาการยางเขาสูวัยรุนเร็วกวาชายประมาณ 1-2 ป อยางไรก็ตาม หลังจากที่เขาสู

วัยรุนแลวเด็กชายก็จะมีสวนสูงและน้ําหนักมากกวาเด็กหญิง  

  1.2 ความเร็วในการมีปฏิกิริยาตอส่ิงเรา (Reaction Time)  เด็กแตละคน และเด็ก

ในแตละวัยจะมีปฏิกิริยาตอส่ิงเราโดยใชเวลาที่แตกตางกัน เบอรเกอร (Berber, 1986: 364) กลาว

วา องคประกอบสําคัญที่กอใหเกิดความแตกตางดังกลาวนี้ ก็คือ วุฒิภาวะของสมอง (Brain 

Maturation) ถาสมองมีวุฒิภาวะสูง การมีปฏิกิริยาตอส่ิงเราก็จะเกิดข้ึนเร็ว ฉะนั้นจึงมักพบวา ผูมี

อายุมากจะมีปฏิกิริยาตอส่ิงเราเร็วกวาผูมีอายุนอย 
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   สเติรน และคณะ พบผลที่สนับสนุนคํากลาวขางตน เขาไดศึกษากับกลุม

ตัวอยางที่มีอายุระหวาง 7-75 ป แลวสรุปวา เด็กอายุ 7 ป จะใชเวลาของการมีปฏิกิริยาตอส่ิงเรา

ชากวาผูใหญประมาณ 2 เทา (เด็กจะใชเวลาเฉล่ีย .75 วินาที ในขณะที่ผูใหญใชเวลาเฉล่ีย .37 

วินาที) เด็กอายุ 9 ป จะมีปฏิกิริยาตอส่ิงเราเร็วกวาเด็กอายุ 7 ป และเด็กอายุ 11 ป ยังคงมี

ปฏิกิริยาเร็วกวาเด็กอายุ 9 ป แตก็ยังไมเร็วเทากับผูใหญ สเคียมเบอรก สรุปวา เด็กอายุ 12 ปจะมี

ปฏิกิริยาตอส่ิงเราเร็วประมาณ 90% ของเมื่อเปนผูใหญ ซึ่งแสดงวาในระยะที่เด็กเรียนอยูในระดับ

ประถมศึกษา ความเร็วของการมีปฏิกิริยาตอส่ิงเราไดพัฒนาเขาใกลความเปนผูใหญมากแลว 

  1.3 ทักษะกลามเนื้อ ในดานทักษะกลามเนื้อ เด็กระดับประถมศึกษาจะมีทักษะ

กลามเนื้อดีข้ึนกวาเด็กระดับอนุบาล ไมวาจะเปนทักษะที่ใชกลามเนื้อมัดใหญ เชน การขุดดิน การ

ข่ีรถจักรยาน การระโดดเชือก การเลนฟุตบอล การวายน้ํา ฯลฯ หรือทักษะที่ใชกลามเนื้อมัดเล็ก 

เชน การเย็บปกทักรอย วาดรูประบายสี ตัดเล็บ นอกจากนี้เด็กวัยนี้จะแข็งแรงข้ึนกวาเดิม เด็กอายุ 

10 ป สามารถขวางบอลไดไกลกวาเด็กอายุ 7 ป ถึง 2 เทา และเม่ืออายุ 12 ป เขาจะขวางบอลได

ไกลกวาเด็กอายุ 7 ป ถึง 3 เทา  
 2. ลักษณะเดนและการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการทางปญญาของเด็กประถมศกึษา 
  เพียเจตไดกําหนดข้ันพัฒนาการทางปญญาตามการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพของ

พฤติกรรมการคิด ซึ่งลักษณะสําคัญของข้ัน (Stage) ในการพัฒนาการทางปญญานั้นมี 4 ประการ

ดวยกัน คือ  

  1. ข้ันพัฒนาการทางปญญาแตละข้ัน จะเปนชวงระยะของการสรางความรูความคิด

และจัดระเบียบความรูความคิดข้ึนในลักษณะที่แตกตางไปจากข้ันอ่ืน ๆ  

  2. เมื่อบรรลุถึงข้ันพัฒนาการทางปญญาข้ันหนึ่ง ก็จะเร่ิมพัฒนาการทางปญญาใน

ข้ันที่สูงข้ึน ฉะนั้นพัฒนาการทางปญญาในแตละข้ันจะมีลักษณะตอเนื่องกัน (Continuity) ตลอด

ทุกระยะ 

  3. พัฒนาการทางปญญาแตละข้ันจะพัฒนาไปตามลําดับกอน – หลัง กลาวคือ จะ

เร่ิมจากข้ันที่ 1 กอนข้ันที่ 2 ข้ันที่ 2 กอนข้ันที่ 3 ข้ันที่ 3 กอนข้ันที่ 4 เสมอ จะไมมีการกระโดขามข้ัน

หรือเร่ิมข้ันสูงกอนข้ันตํ่า อยางไรก็ตาม อายุของเด็กแตละคนในแตละข้ันนั้นอาจจะแตกตางกันไป 

  4. กระบวนการของพัฒนาการจากข้ันตนไปสูที่สูงข้ึน จะอยูในรูปบูรณาการอยาง

กลมกลืน (Integration) โครงสรางความรูความคิดในข้ันพัฒนาระยะตน ๆ จะไดรับการปรับหลอม

ใหเปนโครงสรางความรูความคิดใหมที่มีความซับซอนมากข้ึนในข้ันพัฒนาการที่สูงข้ึนตอ ๆ ไป 
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  สําหรับข้ันตาง ๆ ในการพัฒนาการทางปญญาของมนุษยนั้น เพียเจตไดแบง

ออกเปน 4 ข้ันใหญ ๆ คือ 

  1. ข้ันการรับรูดวยประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว (Sensorimotor Stage) อายุ

ประมาณ 0-2 ป 

  2. ข้ันกอนการคิดแบบเหตุผล (Preoperational Stage) อายุประมาณ 2-7 ป 

  3. ข้ันการคิดแบบเหตุผลเชิงรูปธรรม (Concrete Operational Stage) อายุ

ประมาณ 7-11 ป 

  4. ข้ันการคิดแบบเหตุผลเชิงนามธรรม (Formal Operational Stage) อายุ

ประมาณ 11 ปข้ึนไป 

  ซึ่งเด็กระดับปฐมวัยจะมีอายุระหวาง 7-11 ป เปนระยะที่กําลังเรียนอยูในระดับ

ประถมศึกษา เด็กในข้ันนี้จะสามารถเขาใจความสัมพันธระหวางเหตุและผลตามหลักตรรกศาสตร 

สามารถคิดยอนกลับได (Reversibility) สามารถเขาใจเร่ืองอนุรักษ (Conservation) สามารถจัด

กลุมหรือแบงหมู (Classification) และสามารถเปรียบเทียบลําดับส่ิงของ (Seriation) ซึ่งนํามา

อธิบายเปนเนื้อหาหลัก ๆ ไดแก 

  2.1 ความสามารถในการคิดยอนกลับ (Reversibility) ในข้ันนี้ เด็กสามารถคิด

ยอนไปสูจุดเดิมหรือตําแหนงเดิม หลังจากที่เปล่ียนแปลงไปแลวได เชน เมื่อเรารวมลูกมะมวง 2 

กอง กองแรก 5 ผล กองที่สอง 7 ผล เขาเปนกองเดียวกันไดมะมวงทั้งหมด 12 ผล เมื่อเอามะมวง

ลบดวยกองที่สอง (7 ผล) ก็จะไดมะมวง 5 ผลเทากับกองแรก หรือถาบอกวา นาย ก. หนักเปนสอง

เทาของนาย ข. แลวเด็กก็ตอบยอนกลับไดวา นาย ข. มีน้ําหนักเทากับคร่ึงหนึ่งของนาย ก. เปนตน 

  2.2 ความสามารถเขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษ (Conservation) ในข้ันการคิดแบบ

เหตุผลเชิงรูปธรรม เด็กจะสามารถเขาใจวาคุณสมบัติทางปริมาณของส่ิงของยังคงอยูเทาเดิม 

แมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปรางหรือที่อยูก็ตาม การคิดแบบอนุรักษมีหลายแบบ ไดแก การ

อนุรักษมวลสาร (Substance or Mass) การอนุรักษความยาว (Length) การอนุรักษจํานวน 

(Number) การอนุรักษปริมาตรของของเหลว (Liquid Volume) การอนุรักษพื้นที่ (Area) การ

อนุรักษน้ําหนัก (Weight) และการอนุรักษปริมาตรของของแข็ง (Solids) เด็กจะเร่ิมมีความเขาใจ

เกี่ยวกับการอนุรักษแตละเร่ืองในชวงอายุที่แตกตางกัน ด่ังตารางดานลาง 
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ตารางที่ 3 แสดงอายุโดยประมาณทีเ่ด็กเร่ิมเขาใจเร่ืองการอนุรักษ 

 

ประเภทของการคิดอนุรักษ ตัวอยาง อายุทีเ่ร่ิมเขาใจ (ป) 

1. การอนุรักษมวลสาร  เขาใจไดวาเมือ่ดินเหนียวกอนหนึ่ง 

ถูกแบงออกเปนชิ้น ๆ แยกสวน เมื่อนาํมา

รวมกันก็จะยังมีมวลเทาเดิม 

6 – 7 

 

2. การอนุรักษความยาว เขาใจไดวาลวดตรง 2 เสนทีม่ีความยาว

เทากัน เมื่อดัดลวดเสนหนึง่เปนวงกลม ลวด

ทั้ง 2 เสน ยงัคงยาวเทากันอยู 

6 – 7 

 

3. การอนุรักษจํานวน เขาใจไดวา เมือ่นําเหรียญบาทวางเรียงดัง

ภาพ ก. เมื่อเปล่ียนเปนภาพ ข. ทัง้2 แถว ก็

ยังคงมีจํานวนเหรียญเทากนัอยู 

 

 

ภาพ ก.                        ภาพ ข. 

 

 - 7 

 

4. การอนุรักษปริมาตร 

 (ของเหลว) 

  

เขาใจไดวา เมือ่เทน้าํจากภาชนะ 

ใบหนึง่ไปยังอีกใบหนึ่ง ปริมาตรน้ํา 

ยังคงเทาเดิม 

6 – 7 

5. การอนุรักษพืน้ที ่

 

เขาใจไดวา เมือ่เปล่ียนที่อยูของ 

บานและตนไม จากรูป ก. เปน ข. พืน้ที่ของ

สนามหญารอบบานก็ยังคงเทาเดิม 

 

 

 

   ภาพ ก.                  ภาพ ข. 

11 – 12 

 

6. การอนุรักษน้าํหนกั  เขาใจไดวา ดินกอนหนึ่งที่ถกูปน 

เปนชิน้เล็ก ๆ เมื่อรวมกันยงัคง 

มีน้ําหนักเทากอนเดิม 

9 – 12 
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ตารางที่ 3 แสดงอายุโดยประมาณทีเ่ด็กเร่ิมเขาใจเร่ืองการอนุรักษ (ตอ) 

 

ประเภทของการคิดอนุรักษ ตัวอยาง อายุทีเ่ร่ิมเขาใจ (ป) 

7. การอนุรักษปริมาตร 

 (ของแข็ง) 

 

เขาใจไดวา ดินกอนหนึ่งที่ถูกแยก สวนเปน

ชิ้นเล็ก ๆ แลวทิ้งลงไป ในแกวน้ําจะกินเนื้อที่

รวมกันเทากับดินกอนเดิม 

11 – 12 

 
  2.3 ความสามารถในการจัดกลุมหรือแบงหมู (Classification) ความสามารถใน

การจัดกลุมหรือแบงหมูเปนความสามารถในการจัดกลุมหรือประเภทของส่ิงของใหเปนหมวดหมู

หรือเปนพวกได โดยคํานึงถึงคุณสมบัติที่คลายคลึงกันหรือแตกตางกันกระบวนการคิดลักษณะนี้

จะเก่ียวของกับการแยกประเภทในรูปของสวนยอยของสวนใหญ (Sub-class) ดวย เชน รูปทรง

กลมสีแดงเปนกลุมยอยของรูปทรงกลมทั้งหมดทุกสี เปนตน 

   ความสามารถในเร่ืองนี้แบงออกเปน 3 ประเภท คือ 

   2.3.1 การจัดกลุมอยางงาย (Simple Classification) เปนการจัดกลุมหรือ

แบงหมูของส่ิงของแบบมิติเดียว โดยอาจแบงตามสีหรือขนาดอยางใดอยางหน่ึงเพียงอยางเดียว 

เชน แบงแทงไมสีแดงเปนกลุมหนึ่ง แทงไมสีเหลืองเปนอีกกลุมหนึ่ง การจัดกลุมลักษณะนี้เด็กข้ัน

กอนการคิดแบบเหตุผล (2 – 7 ป) (Preoperational Stage) ก็สามารถเขาใจได  

   2.3.2 การจัดกลุมแบบพิจารณาหลายมิติ (Multiple Classifications) การจัด

กลุมลักษณะนี้จะซับซอนมากข้ึน ผูตอบตองจัดกลุมโดยพิจารณาคุณสมบัติของส่ิงของหลาย ๆ 

มิติ และวิธีการจัดกลุมมีไดมากกวา 1 วิธี เด็กในข้ันการคิดแบบเหตุผลเชิงรูปธรรม จะสามารถ

เขาใจการจัดกลุมแบบนี้ 

   2.3.3 การจัดกลุมในรูปสวนยอยของสวนรวม (Class Inclusion) เด็กในข้ัน

การคิดแบบเหตุผลเชิงรูปธรรม จะสามารถเขาใจการจัดกลุมหรือแบงหมูในลักษณะที่กลุมเล็กเปน

สวนยอยของกลุมใหญ ตัวอยางเชน มีกระดาษรูปสามเหล่ียมสีแดงจํานวน 3 แผน กระดาษรูป

สามเหล่ียมสีน้ําเงินจํานวน 2 แผน และกระดาษรูปวงกลมสีน้ําเงินจํานวน 4 แผน แลวถามเด็กวา 

มีกระดาษสีแดงมากกวาหรือมีกระดาษรูปสามเหล่ียมมากกวา ถาเด็กตอบได และใหเหตุผลใน

ลักษณะของสวนยอยสวนรวมได ก็แสดงวาเด็กเขาใจการจัดกลุมในลักษณะนี้ จากผลการศึกษา

ของเพียเจต เด็กจะเขาใจเร่ืองนี้เมื่ออายุประมาณ 8 ป  
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  3.4 ความสามารถในการจัดลําดับของส่ิงของ (Seriation) ความสามารถอีก

ประการหนึ่งของเด็กข้ันการคิดแบบเหตุผลเชิงรูปธรรมก็คือ เขาสามารถท่ีจะจัดลําดับส่ิงตาง ๆ 

โดยเปรียบเทียบคุณสมบัติเชิงปริมาณ (ซึ่งอาจเปนความสูง ขนาด น้ําหนัก หรือปริมาตร) ของส่ิง

นั้น ๆ ได ซึ่ง เพียเจตไดแบงความสามารถในการจัดลําดับของส่ิงของออกเปน 3 แบบ คือ 

   3.4.1 การจัดลําดับอยางงาย (Simple Seriation) เปนการจัดลําดับส่ิงของโด

เปรียบเทียบเฉพาะคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งเพียงอยางเดียว เชน เปรียบเทียบเฉพาะความสูง

หรือเปรียบเทียบเฉพาะน้ําหนัก การจัดลําดับลักษณะนี้เด็กข้ันกอนการคิดแบบเหตุผลก็สามารถ

ทําได 

   3.4.2 การจัดลําดับส่ิงของแบบพิจารณาหลายมิติ (Multiple Seriation) เปน

การจัดลําดับของส่ิงของโดยเปรียบเทียบคุณสมบัติของส่ิงตาง ๆ มากกวา 1 อยาง ตัวอยางเชน ให

เด็กจัดลําดับของลูกบอล 4 ลูกที่มีเสนผาศูนยกลาง และนํ้าหนักแตกตางกัน ดังนี้ 

 

ตารางที่ 4 การจัดลําดับลูกบอลของเด็ก 

 

บอลลูกที ่ เสนผาศูนยกลาง (ซ.ม.) น้ําหนกั (ก.ก.) 

1 5 10 

2 8 10 

3 5 15 

4 8 15 

 
   3.4.3 การเปรียบเทียบดวยอนุมาน (Transitive Inference) การจัดลําดับทั้ง

สองแบบที่กลาวขางตน เด็กจะเปรียบเทียบคุณสมบัติของส่ิงของโดยอาศัยประสบการณที่เปน

รูปธรรม แตการเปรียบเทียบดวยวิธีอนุมานนี้จะตองใชความคิดเปรียบเทียบโดยอาศัยเหตุผลทาง

ตรรกศาสตร ดังตัวอยาง  

    มีเหล็ก 3 แทง ที่มีขนาดเทากัน แตมีน้ําหนักตางกัน ใหเด็กยกเหล็กแทง

ที่ 1 กับแทงที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบวาแทงใดหนักกวา 

    สมมุติวา เด็กเปรียบเทียบแลวตอบวาเหล็กแทงที่ 1 หนักกวาเหล็กแทง

ที่ 2 
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    ตอจากนั้นใหเด็กยกเหล็กแทงที่ 2 กับแทงที่ 3 เพื่อเปรียบเทียบวาแทง

ใดหนักกวา 

    สมมุติวา เด็กเปรียบเทียบแลวตอบวา เหล็กแทงที่ 2 หนักกวาเหล็ก 

แทงที่ 3 

    ตอจากนั้นผูทดลองจะถามวา ระหวางเหล็กแทงที่ 1 กับเหล็กแทงที่ 3 

แทงใดหนักกวา ซึ่งการตอบคําถามนี้จะไมใหเด็กยกเหล็กทั้งสองเพื่อเปรียบเทียบ แตใหเด็ก

เปรียบเทียบโดยวิธีอนุมาน (คําตอบที่ถูกก็คือ เหล็กแทงที่ 1 หนักกวาแทงที่ 3 เพราะ เหล็กแทงที่ 2 

เบากวาแทงที่ 1 และแทงที่ 2 หนักกวาแทงที่ 3) 

  3.5 เวลา และอัตราเร็ว (Time and Speed) เพียเจต และอินเฮลเดอร สรุปไววา 

เด็กจะไมสามารถเขาใจความสัมพันธระหวางเวลาและอัตราเร็วจนกวาจะอายุ 10-11 ป กอนหนา

นี้เด็กจะพิจารณาวารถคันหนึ่งจะว่ิงเร็วกวาอีกคันหนึ่งก็ตอเมื่อคันแรกแซงคันที่สองเทานั้น เด็กใน

ข้ันกอนการคิดแบบเหตุผล (Preoperational Stage) จะตอบวารถคันใดวิ่งเร็วกวาคันใดจากการ

พิจารณาเฉพาะจุดสุดทายที่รถวิ่งไปถึง วาคันใดไปไดไกลกวา โดยพิจารณาวาจุดเร่ิมตนตางกัน

หรือไม 

   ในภาพดานลาง รถ 2 คัน วิ่งจากจุด A ในเวลาเดียวกัน และไปถึงจุด B ใน

เวลาเดียวกัน แตรถทั้ง 2 คัน วิ่งคนละเสนทาง (คือเสนทางที่ 1 และเสนทางที่ 2) ถาเปนเด็กข้ัน

กอนการคิดแบบเหตุผลเขาจะตอบวา รถทั้ง 2 คัน วิ่งดวยอัตราเร็วเทากัน แตเด็กในข้ันการคิดแบบ

เหตุผลเชิงรูปธรรม ที่มีอายุต้ังแต 8 ปข้ึนไปจะตอบวา รถทั้ง 2 คัน วิ่งดวยอัตราเร็วตางกัน ซึ่งแสดง

วาเด็กข้ันนี้เขาใจความสัมพันธระหวางเวลาและระยะทาง 

 

 

 

ภาพที ่2 แสดงการทดลองเร่ืองเวลาและอัตราเร็ว 

1

2
A  B 
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 แมวาเด็กในข้ันนี้มีพัฒนาการทางสติปญญากาวหนามากข้ึนหลายประการ แตการคิด

ของเขาก็ยังตองอาศัยพื้นฐานของประสบการณที่เปนรูปธรรมอยู เขาจะยังไมสามารถคิดเหตุผลที่

เปนนามธรรมไดเหมือนผูใหญ อยางไรก็ตามในชวงปลายของข้ันนี้เด็กจะเร่ิมเขาใจความสัมพันธ

แบบเหตุกับผล และสามารถแกปญหาโดยอาศัยการอนุมานความสัมพันธในปญหานั้นไดบางแลว 

 
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับเกม 
 ศิริพร หัตถา (2538) ไดทําการทดลองเร่ือง ผลของการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนที่ใหการเสริมแรงดวยเกมคอมพิวเตอร ที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษเร่ืองการใช

บุพบทของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษตํ่า มี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอน ที่ไดรับการเสริมแรงดวยเกมคอมพิวเตอร กับนักเรียนที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนที่ไมไดรับการเสริมแรงดวยเกมคอมพิวเตอร ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดเรียนจากบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนที่ไดรับการเสริมแรงดวยเกมคอมพิวเตอร  กับนักเรียนที่ไดเรียนจากบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนท่ีไมไดรับการเสริมแรงดวยแรงดวยเกมคอมพิวเตอรมีผลสัมฤทธ์ิ ทางการ

เรียนภาษาอังกฤษแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 เนตร หงสไกรเลิศ (2545) ไดทําการทดลองเร่ือง ผลของการควบคุมบทเรียนใน

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเกมที่มีตอผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนและความคงทนในการเรียน

วิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนที่มีสมาธิส้ันและพฤติกรรมอยูไมนิ่งระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการควบคุมบทเรียนในการเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเกม 3 

แบบ ที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความคงทนในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนที่มี

สมาธิส้ันและพฤติกรรมอยูไมนิ่ง ผลการวิจัยพบวา ผลฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนในการ

เรียนของกลุมตัวอยาง ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนระยะเวลาในการเรียน พบวา 

มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เพื่อศึกษาการ

ออกแบบส่ือเกมดิจิตอลเสริมการเรียนรู ที่มีผลสัมฤทธิ์ตอการพัฒนาการเรียน และความเขาใจใน

วิชาวิทยาศาสตร ของนักเรียนชวงปฐมวัยของโรงเรียนในเขตดุสิต กรุงเทพฯ ที่มุงเนนการออกแบบ

กราฟฟคภายในเกม และเนื้อหาที่สอดคลองพัฒนาการเรียนรูในส่ือเกมคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา 

โดยมีข้ันตอนการศึกษา ดังนี้ 

 
แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษา 
 ขอมูลที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้มาจากแหลงขอมูล 2 ประเภท ไดแก 

 1. แหลงขอมูลภาคเอกสาร เปนขอมูลที่ทําการรวบรวมขอมูลเนื้อหาสาระจาก 

หนังสือ ส่ิงพิมพตาง ๆ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดแก 

  1.1 ขอมูลบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

  1.2 ขอมูลเกี่ยวกับเกม 

  1.3 ขอมูลเนื้อหาสาระวิชาวิทยาศาสตรสําหรับช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

  1.4 ขอมูลพฤติกรรมการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 

  1.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับเกม 

 2. แหลงขอมูลภาคสนาม เปนขอมูลที่ผูวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูลจากบุคคลผูซึ่ง

เชี่ยวชาญในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานวิจัย ซึ่งเก็บขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกเพื่อนําสาระ

ขอมูล มาออกแบบงานทดลอง  ซึ่งประกอบดวย 

  2.1 ผูเชี่ยวชาญดานสาระวิชาวิทยาศาสตรระดับประถมศึกษาปที่ 3 

  2.2 ผูเชี่ยวชาญดานการสรางส่ือเสริมการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 

  2.3 ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบเกม และกราฟฟกคอมพิวเตอร 

  2.4 ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาการ และจิตวิทยาเด็กปฐมวัย 
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วิธีการรวบรวมขอมูล 
 วิธีการรวบรวมขอมูลเพื่อนํามาออกแบบส่ือเกมดิจิตอลคอมพิวเตอรซึ่งผูวิจัยไดทําการ

เก็บขอมูลตามลําดับข้ันตอน ดังนี้ 
 1. วางแผน 
 2. การศึกษาขอมูลภาคเอกสาร 
 3. การศึกษาขอมูลภาคสนาม 

 4. การสังเคราะหขอมูลและออกแบบเกมคอมพิวเตอรเสริมการเรียนรู 
 5. การออกแบบข้ันตอนทดลอง 
 6. การวิเคราะหผลที่ไดจากงานออกแบบเกมคอมพิวเตอร และสถิติที่ใชในงานวิจัย 

 1. วางแผน เร่ิมตนวางแผนจากการกําหนดวัตถุประสงคการออกแบบ และหาแนว
ทางการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมกับเกมคอมพิวเตอรเพื่อการสอน ใหตัวเกมมีความสนุก
สอดแทรกเนื้อหาความรู ทําใหนักเรียนอยูกับการเรียนการสอนไดนานข้ึน 
 2. การศึกษาขอมูลภาคเอกสาร ขอมูลปฐมภูมิ ดังนี้ 

  2.1 ศึกษาคนควาจากหนังสือ ส่ิงพิมพ เวปไซด และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  2.2 ทดลองเลนเกมแนวตาง ๆ เพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางงาน 
 3. การศึกษาขอมูลภาคสนาม เปนขอมูลทุติยภูมิ ดังนี้ 
  3.1 ขอมูลภาคสนามจากการสัมภาษณเชิงลึกกับครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตร ใน

ดานเนื้อหาการสอน พฤติกรรมผูเรียน และปญหาที่พบในการสอนเพ่ือเปนขอมูลเบ้ืองตน เพื่อหา
แนวทางในการกําหนดการออกแบบสื่อเกมดิจิตอลคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนระดับช้ันปฐมวัย 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
   3.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก กลุมนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยของ

โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ไดแก โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร วัดสมณานัมบริหาร 
และโรงเรียนวัดจันทรสโมสร 
   3.1.2 กลุมตัวอยาง  คือ  นักเรียนที่ถูกเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 
(Purposive Selection) โดยใชกลุมนักเรียนชวงปฐมวัยอายุระหวาง 6-10 ป เพศ ชาย และหญิง 

จํานวน 100 คน ที่มีความรูดานการใชคอมพิวเตอรเบ้ืองตน และอานออกเขียนได 
   3.1.3 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวยโปรแกรมสงเสริมการเรียนรู
โดยใชส่ือเกมดิจิตอลบนคอมพิวเตอร เร่ือง ไฟฟานารู และทรัพยากรธรรมชาติ โดยวิธีการสอนนั้น
เปนการสอนแบบสาธิต และเอกสารแบบทดสอบเพ่ือวัดผลความรูความเขาใจ ของกลุมทดลอง 

   3.1.4 การเก็บรวบขอมูล การนําขอมูลที่ไดจากการการสัมภาษณอาจารยใน
ชวงแรกนํามาปรึกษากับผูเชี่ยวชาญทางดานเกมดีไซน และดานวิชาการสาระวิชาวิทยาศาสตร 
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   3.1.5 วิเคราะหขอมูลที่ไดมาเพื่อกําหนดรูปแบบในการออกแบบ วิเคราะห

ขอมูลจากภาคเอกสารและ ขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกจากอาจารยผูสอน นํามาเปนแนวคิดใน

การออกแบบ 
 4. การสังเคราะหขอมูลและการออกแบบสื่อเกมดิจิตอลคอมพิวเตอร 
  4.1 การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล ทั้งขอมูลเอกสารและขอมูลภาคสนามดังนี้ 

   สวนที่ 1 วิเคราะหองคประกอบลักษณะแนวเกมที่จะออกแบบโดยจากการให

เด็กกลุมเปาหมายจํานวน 20 คนทดลองเลนเกมรูปแบบตาง ๆ ที่เหมาะสมสําหรับเด็กชวงวัย 6-10

ป อันไดแก 

   4.4.1 แนวเกมแกปริศนา (Puzzle games)  

   4.4.2 แนวเกมวางแผน (Real-time strategy Game) 

   4.4.3 แนวเกมผจญภัย (Adventure Game) 

   4.4.4 แนวการดจับคู (Cards game) 

   สวนที่ 2 วิเคราะหรูปแบบเกมที่จะนําเสนอ มาเปนเกมเสริมการสอน วิชา

วิทยาศาสตรที่สอดคลองกับเนื้อหาการเรียนรูในเรื่อง พลังงานไฟฟา และทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่ง

เปนบทสําคัญสวนหนึ่งในวิชานี้ 

        ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากสวนที่ 1 และ 2 ไปปรึกษาผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ

เกมเพื่อหาแนวทางในการออกแบบเกมที่เหมาะสมสําหรับเด็ก โดยปราศจากเนื้อหาเร่ืองเพศ และ

ความรุนแรง  

  4.2 ออกแบบเกมดิจิตอลโดยมีเนื้อหา ลักษณะของรูปแบบเกม ดังนี้ 

   4.2.1 ลักษณะของเกมเปนแนวเกมประเภท Puzzle 2 มิติ 

   4.2.2 ตัวเกมจะใหความรูวิทยาศาสตรเกี่ยวกับ ไฟฟาและทรัพยากรธรรมชาติ 

ในเนื้อหาระดับประถมตน 

   4.2.3 ตัวเกมเปนแบบประเภทเลนคนเดียว (Single player) ทําภารกิจใหผาน

ตามละดานจนจบเกม 

    เมื่อไดแนวทางที่เหมาะสมแลวผูวิจัย ไดทดลองออกแบบกราฟฟก ตัว

ละครในเกม ฉาก อินเตอเฟส จากการดึงมาจากขอมูลที่ผานการวิเคราะหและสังเคราะหแลว 

  4.3 นํางานกราฟฟกที่ออกแบบนําไปใหผูเช่ียวชาญ/ผูทรงวุฒิ ผูมีประสบการณ

ดานตาง ๆ ประเมินผล เพื่อปรับปรุงแกไขตอไป 

  4.4 นํางานออกแบบดานกราฟฟกที่ไดแกไขนํามาพัฒนาลงในตัวเกม แตเงื่อนไข

ในการเลน (Gameplay) คียโคด (Keycode) ในการกําหนดการทํางานโปรแกรมตาง ๆ นั้นในเกม
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ผูวิจัยไดใหโปรแกรมเมอร และผูเชี่ยวชาญดานเกมเปนผูออกแบบ และเขียนโคดให เพื่อทดลองหา

จุดสมดุลภายในเกม และแกปญหาตาง ๆ  

  4.5 นําตัวอยางเกมไปใหผูเช่ียวชาญ / ผูทรงวุฒิ ผูมีประสบการณดานตาง ๆ 

ประเมินผล เพื่อปรับปรุงแกไข และพัฒนาเปนตัวเต็ม (Full game) ตอไป 

  การพัฒนาโปรแกรมเกมดิจิตอลเพื่อสงเสริมการเรียนรู วิชาวิทยาศาสตร นี้ใช

โปรแกรม Adobe Photoshop CS 4 ในการออกแบบภาพกราฟฟคประกอบ เนื้อหา และหนาตาง

ขอมูล กับโปรแกรม Adobe After Effect CS 6 ในการสราง Animation ของโปรแกรม เกมดิจิตอล

เสริมการเรียนรู และใชโปรแกรม Unity ในการเขียนโคดจัดรูปแบบ และรายละเอียดของเนื้อหา

ขอมูล หลังจากนั้นนํางานออกแบบเกมดิจิตอลเพื่อสงเสริมการเรียนรูที่สรางเสร็จเรียบรอยแลว 

นําเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบ จากนั้นนํามาปรับปรุงแกไขแลวจงึนาํไปให

ผูเช่ียวชาญเก่ียวกับโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร เปนผูตรวจสอบความถูตองของโครงสราง และ

ความเหมาะสมของแตละหนาจอรวมทั้งเทคนิคในการสรางโปรแกรมเกมดิจิตอลแบบอ่ืน ๆ 

จากนั้นจึงนําผลที่ไดไปแกไขปรับปรุงตามคําแนะนํา 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 แผนผังแสดงรูปแบบเกมแนว Puzzle Game 

1. เลือกเมนูเพื่อเขาเกม 

2. พิมพชื่อผูเรียนและกดปุมเร่ิมเกม 

3. เร่ิมเลนเกมโดยตองเลนจากดานระดับงายสุดไปยากสุด 

4. ผูเรียนเขาสูสถานการณจาํลองในเกมเพื่อควบคุมให

ผานเงื่อนไขและเวลาที่กาํหนด 

5. แสดงผลคะแนนของผูเรียนที่ไดเขาเลนผานทุกดาน 

เลนแพ บันทกึและแสดงผลคะแนนที่ได 

เร่ิมเลนใหม ออกจากโปรแกรม 
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  ขั้นตอนการใชโปรแกรม และระบบภายในเกมมีดังนี้ 
  1. ผูเรียนจะเขาสูเกมโดยผานเคร่ืองคอมพิวเตอรเปนส่ือกลาง ผูเรียนเขาระบบ

เลือกเมนูและเขาสูเกม โดยการคล๊ิกที่ปุมเร่ิมเกมเพื่อเขาระบบ ดังภาพ 
 

 
 

ภาพที ่4 หนาเขาเกมดิจิตอลเสริมการเรียน 

 

  2. ผูเรียน พิมพชื่อ เพื่อใหระบบบันทึกขอมูลผูเลน เมื่อกรอกชื่อเสร็จใหผูเรียนกด

เลือกที่ปุมเร่ิมเลนเกม 

 

 
 

ภาพที ่5 หนาพมิพชื่อผูเลน 
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  3. ผูเรียนรับฟงวิธีการเลนจากวิทยากร หรือ อานวิธีการเลนดวยตัวเองไดภายใน

เกม เมื่อผูเรียนเขาใจวิธีเลน หรือฟงวิธีจากวิทยากรแลว ใหผูเรียนกดปุมดําเนินการตอ 

 

 
 

ภาพที ่6 หนาวธิีการเลนเกม 

 

  4. ผูเรียนเลนเปนวิศวกรควบคุมโรงไฟฟา ซึ่งแตละโรงนั้นจะใชทรัพยากรธรรมชาติ

ไมเหมือนกัน มีประเภทของทรัพยากรที่ใช คือ ลม แสงอาทิตย น้ํา ถานหิน น้ํามัน (ไลระดับจาก

งายมาก-ยากมาก) และตองควบคุมใหผานเงื่อนไขของเกมคือ รวบรวมทรัพยกรธรรมชาติประเภท

ตาง ๆ เพื่อสะสมพลังไฟฟาใหเต็มถังพลังงานในเวลาที่กําหนดของแตละดาน และ ผานไปเลนดาน

ตอนตอไปจนเลนครบ ทุกโรงงานไฟฟาเพื่อชนะเกม (Victory)  

 

 
 

ภาพที่ 7 แสดงแผนที่ของดาน 
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  5. ในระบบระดับความยากงายของเกมนั้น แตละระดับเงื่อนไขของเวลาและ

จํานวนความตองการไฟฟา และพลังส่ิงแวดลอมที่ผานนั้นไมเทากัน ข้ึนกับผูเลนสามารถผาน

เงื่อนไขที่เกมระบุไดหรือไม โดยในตัวเกมจะมีระบบแถบถังพลังงานที่เก็บสะสมพลังงานไฟฟาจะ

แทนเปนรูปแทงแบตเตอร่ีไฟฟาซ่ึงอยูดานบนของจอคอมพิวเตอร ดังภาพ 

 

 
 

ภาพที ่8 แสดงแถบพลังไฟฟาที่ตองการภายในเกม 

 

   วิธีการเลนคือ ตองคลิ๊ก ทรัพยากรธรรมชาติประเภทเดียวกันที่เช่ือมตอกัน 3 อัน

ข้ึนไป เพื่อใหไดคะแนน หากกดไดติดตอกัน 4-5 คร้ัง จะไดโบนัสพิเศษทําใหคะแนนเพิ่มข้ึน เพื่อ

เติมพลังไฟฟาในกอนถานแบตเตอร่ีใหเต็มและเขากับความตองการทรัพยากรของโรงไฟฟาในแต

ละดานเชน ดานโรงไฟฟากังหันลมใชลมผูเลนตองกดหาลม เปนตน  ในเวลาที่กําหนดจึงผานดาน 

 

 
 

ภาพที ่9 อินเตอรเฟสขณะเลนเกม 
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   เมื่อเลนผานเงือ่นไขที่กําหนดจะสามารถผานดานไปดานอ่ืนได 

 

 
 

ภาพที ่10 ตอนเลนเกมผาน 

 

   แตถาตองหยุดเกมสามรถกดปุม Esc เพื่อเรียกหนาจอเมนูเพื่อออกเกมหรือ

เร่ิมตนเลนใหม อีกคร้ังดังรูป 

 

 
 

ภาพที ่11 ตอนหยุดเกมชั่วคราว 

 

   แตถาผูเลนบังคับควบคุมโรงงานไฟฟาไมผานเงื่อนไขในเกม คือไมสามารถจาย

ไฟฟาใหทันในเวลาที่กําหนด ทําใหเกมจบโดยผูเลนแพทันที (Game Over) ดังภาพ 
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ภาพที ่12 ตอนเลนเกมแพ 

 

  7. เมื่อผูเลนเลนผานดานที่กําหนดแลว จะกลับเขาสูหนาจอเลือกดานอีกคร้ังแตไม

สามารถเลนดานเดิมไดอีก ตามภาพตัวอยาง 

 

 
 

ภาพที ่13 แผนที่ดวงดาวเมื่อผานดานแรก 

 

   แตจะสามารถเลนดานอ่ืนไดจนครบทุกดาน ถึงแมวาผูเลนจะเลนเกมแพ หรือเลน

ไมครบ 5 ดาน ระบบโปรแกรมจะทําการประมวลผลคะแนนรวมของแตละดาน และจัดอันดับคะแนน

ที่ไดของผูเลนวาอยูอันดับเทาไหร เมื่อมีผูเลนคนอ่ืนมาเลนซํ้าระบบก็บันทึกคะแนนของคนนั้นวาอยู

ระดับไหนและแสดงระดับถวยรางวัลใหกับผูเลนที่สามารถผานเกมไดคะแนนสูง ดังภาพตัวอยาง 
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ภาพที ่14 ตอนผูเลนเลนผานครบทกุดาน 

 

  8. จากนั้นจะมีตัดเขาสูหนาตางการแสดงหนาคะแนนของผูเรียนทั้งหมดที่ไดเขา

เลน ซึ่งผูที่เลนเกมที่มีคะแนนมากสุดจะอยูอันดับที่ 1 และนอยลงมาจะอยูอันที่ 2 ไลคะแนนลงมา

จนถึงอันดับที่ 10 ตามลําดับ ดังในภาพ 

 

 
 

ภาพที่ 15 แสดงผลคะแนนท้ังหมดของผูเลน 

 

  9. ผูเรียนสามารถเร่ิมเลนเกมใหมอีกคร้ังไดตามตองการ โดยคล๊ิกที่ปุม “เร่ิมเลนใหม”  
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  10. โปรแกรมจะใหผูเรียนเลือกระดับการเลนใหมอีกคร้ังแตถาผูเรียนไมตองการ

เลนใหม โดยคล๊ิกที่ปุม “ออกเกม” เพื่อปดระบบโปรแกรม 
 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 16 ข้ันตอนการพัฒนาออกแบบโปรแกรมเกมดิจิตอลเพื่อสงเสริมความรูวิชา วิทยาศาสตร 

เร่ือง ไฟฟานารู และทรัพยากรธรรมชาติ 

1. ศึกษาเนื้อหาวิชาวทิยาศาสตร เร่ือง ไฟฟานารู 

2. วิเคราะหเนือ้หา เร่ือง ไฟฟานารู และคัดเลือกแนวเกมที่
เหมาะสมเพื่อสรางโปรแกรมเกม 

3. กาํหนดวัตถุประสงคของส่ือเพื่อเขียนระบบและรูปแบบ
ของเกม 

ตรวจสอบโดยอาจารยที่ปรึกษาและ 
ผูเชี่ยวชาญ เพื่อปรับแกตามคําแนะนํา 

4. เขียนผังโครงสรางของระบบ จัดผังโครงเรื่อง 
และออกแบบกราฟฟคของเกม 

ตรวจสอบโดยอาจารยที่ปรึกษา 
และปรับแกตามคําแนะนาํ 

5. สรางโปรแกรมเกมดิจิตอลเพื่อสงเสริมการเรียนรู 

ตรวจสอบโดยอาจารยที่ปรึกษาและ 
ผูเชี่ยวชาญ เพื่อปรับแกตามคําแนะนํา 

6. นาํโปรแกรมเกมที่ไดออกแบบไปทดสอบ 
เพื่อหาจุดบกพรองของเกม 

แกไขจุดบกพรองของเกม 

โปรแกรมเกมดิจิตอลสงเสริมการเรียนรู วชิา วิทยาศาสตร เร่ือง ไฟฟานารู และทรัพยากรธรรมชาติ 
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 5. วิธีการดําเนินการทดลอง 
  ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยาง โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

  5.1 ผูวิจัยเตรียมโปรแกรมเกมดิจิตอลเพื่อสงเสริมการเรียนรู วิชา วิทยาศาสตร 

เร่ือง “ไฟฟานารู และทรัพยากรธรรมชาติ” ที่มีรูปแบบการสอนโดยวิธีแบบสาธิต ซึ่งทดลองกลุม

นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ไดแก โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร วัดสมณานัมบริหาร และ

โรงเรียนวัดจันทรสโมสร 

  5.2 เตรียมกลุมตัวอยาง โดยการทําหนังสือขอความรวมมือในการวิจัย จาก

บัณฑิตวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัย ถึงผูอํานวยการโรงเรียน เพื่อขออนุญาต และขอความ

รวมมือในการทดลอง และเก็บรวบรวมขอมูลจํานวนทั้งส้ิน 100 คน 

  5.3 ผูวิจัยทําความเขาใจกับกลุมตัวอยาง โดยช้ีแจงวัตถุประสงค วิธีการใชงาน 

และเงื่อนไขตาง ๆ ของโปรแกรมใหกลุมตัวอยางทราบ 

  5.4 คัดเลือกกลุมตัวอยางเขาสูกลุมทดลอง โดยใหทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

เปนแบบทดสอบขอสอบปรนัยจํานวน 20 ขอ และใหเวลาในการทําแบบทดสอบประมาณ 50 นาที 

  5.5 ใหกลุมทดลองใชโปรแกรมเกมดิจิตอลเพื่อสงเสริมการเรียนรู ดวยวิธีสอนแบบ

สาธิต 

  5.6 การทดลองคร้ังนี้ผูวิจัยไดดําเนินการทดลอง และเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม

ตัวอยางดวยตนเอง  

  5.7 โดยจะเปนการทดลองเรียนผานส่ือโปรแกรมเกมดิจิตอลเพื่อสงเสริมการเรยีนรู 

วิชาวิทยาศาสตร เร่ือง ”ไฟฟานารู และทรัพยากรธรรมชาติ” รูปแบบการสอนเปนวิธีสอนแบบ

สาธิต และเวลาในการดําเนินการสอนน้ันจะใชเวลาทดลองประมาณ 120 นาที โดยเกณฑการ

ตัดสินผูเลนตองเลนใหชนะทุกเกมตามเวลาที่กําหนดให จึงถือวาประสบผลสําเร็จ 

  5.8 เม่ือกลุมทดลองไดเรียนรูผานส่ือดิจิตอลเสร็จเรียบรอยแลว จึงใหกลุมทดลอง

ทําเอกสารแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซ่ึงเปนทดสอบมีเนื้อหาคลายชุดแรกแตสลับ

คําตอบ โดยกําหนดเวลาที่ใชการทําแบบทดสอบเพื่อประเมินผลประมาณ 50 นาที โดยเกณฑการ

วัดผลการสอบความรูของกลุมทดลอง ควรทําขอสอบใหไดอยางนอย 10 ขอข้ึนไปจึงผานการ

ทดสอบ 
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ภาพที ่17 แผนผังแสดงข้ันตอนการดําเนินการทดลอง 
 
 6. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล โดยการตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลังจากไดผานการเรียน ซึ่งมีเกณฑใหคะแนน คือ ขอใดผูเรียนตอบถูกตองให 1 

คะแนนขอใดผูเรียนตอบผิด หรือไมตอบให 0 คะแนน และผูวิจัยไดเก็บขอมูลจากการติดตามการ

ใชงาน โปรแกรมเกมดิจิตอลเพื่อการเรียนรู กับการเรียนพิเศษ ประกอบดวยพฤติกรรมของผูเรียนที่

มีตอการเรียนการสอน จากนั้นจึงนําผลการทดลองที่ไดไปทําการวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ 

ดวยโปรแกรม SPSS for Windows มีข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

  6.1 การวิเคราะหคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบ

คาเฉล่ียของคะแนนในการทําแบบทดสอบกอนเรียน และคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนของกลุม

ทดลองทั้ง หมด นําขอมูลมาวิเคราะหเปรียบเทียบโดยใชแบบทดสอบซี (Z-test)  
 

1. เตรียมโปรแกรมเกมดิจิตอลเพ่ือสงการเรียนรู 

2. เตรียมกลุมนักเรียนเพื่อใชในการทดลอง 

3. ชี้แจงวัตถุประสงค วธิีการดําเนนิการ และเงื่อนไข
ตาง ๆ ใหกับกลุมตัวอยางทราบ 

4. กลุมทดลองทาํแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิเพื่อ
ประเมินความรูกอนเลนโปรแกรมเกมดิจิตอล 

5. ใหกลุมทดลองเลนเกมดิจิตอลพัฒนาการเรียนรู
วิชาวิทยาศาสตร เร่ือง ไฟฟานารู และ

6. เก็บขอมูลจากการสังเกตพฤติกรรมกลุมทดลอง 

7. กลุมทดลองทาํแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิเพื่อ
ประเมินความรูหลังการเลนโปรแกรมดิจิตอล 

8. เฉลยขอสอบ และทบทวนความรู 
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ขั้นตอนดําเนินการวิจยั 
 
 

 

 
 

ภาพที ่18   แสดงกระบวนการวิจัยและการประเมินผลวจิัย 

ขั้นตอนดําเนินการวิจัย 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการทดลองจากการใชส่ือเกมดิจิตอลเสริม

การเรียนวิชาวิทยาศาสตร กลุมตัวอยางคือ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3 อายุระหวาง7- 10 

ปสามารถอานออกเขียนได และมีความรูพื้นฐานการใชคอมพิวเตอร ซึ่งการเก็บผลทดลองดวยการ

ใชแบบทดสอบเพื่อวัดผล ซึ่งการวิจัยคร้ังนี้มีขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย จํานวน 100 คน 

โดยผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลผลคะแนนของการทําแบบทดสอบกอนเลนเกม และคะแนน

ของการทําแบบทดสอบหลังเลนเกม เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหตามวิธีทางสถิติ และทดสอบ

สมมติฐาน โดยมีลําดับข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

 สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหผลคะแนนจากการทําแบบทดสอบกอนเลนเกมเสริมการ

เรียน และผลคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเลนเกมเสริมการเรียน 

 สวนท่ี 2 ผูวิจัยทําการประเมินทดลองโดยการวิเคราะหคาเฉลี่ย ( X ) ความเบี่ยงเบน

มาตรฐานของกลุมตัวอยาง (S.D.) และเปรียบเทียบคาเฉล่ียของคะแนนในการทําแบบทดสอบ

กอนเลนเกมเสริมการเรียน และคะแนนแบบทดสอบหลังเลนเกมเสริมการเรียน ของกลุมทดลอง

จํานวน 100 คน นําขอมูลมาวิเคราะหเปรียบเทียบโดยใชแบบทดสอบซี (Z-test) ประเภทการ

ทดสอบกลุมตัวอยาง 2 รอบ (Two-Sample Test) ซึ่งผลของขอมูลคะแนนนั้นเปนขอมูลแบบปฐม

ภูมิ (Primary Data) 

 สวนท่ี 3 ผูวิจัยนําผลขอมูลการคํานวณทั้งหมดมาสรุปผลการทดลอง 

 
สัญลักษณและอักษรที่ใชในการวิจัย 
 สัญลักษณและอักษรที่ ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก 

 n คือ จํานวนของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิเคราะห 

 S.D. คือ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง 

 σ คือ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร 

 α คือ คาความแปรปรวนของประชากร 
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 Z คือ การทดสอบคาซี ในการทดสอบเกี่ยวกับคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางในกรณีที่

กลุมตัวอยางมีจํานวนมาก n ≥  30 

 μ คือ คาคะแนนเฉล่ียแบบทดสอบคร้ังแรก 

 X  คือ คาคะแนนเฉล่ียแบบทดสอบคร้ังที่สอง 

 H คือ การสมมติฐานทางสถิติ 

 
วิธีคํานวณ 
 วิธีคํานวณมีดังนี้ 

 1. ตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนของสถิติทดสอบซี (z-test) มีดังนี้ 

  1.1 กลุมตัวอยางไดมาโดยการสุมอยางเปนอิสระและมีขนาดใหญ (n ≥  30) 

  1.2 ประชากรมีการแจกแจงแบบปกติ 

  1.3 ทราบคาความแปรปรวนของประชากร 

  1.4 ขอมูลอยูในมาตราอันตรภาค (Interval Scale) 

 2. กําหนดสมมติฐานทางสถิติ 

  โดย H0 : μ = 9.04   

   H1 : μ ≠ 9.04 

 3. ใหคาความแปรปวนของกลุมประชากร  α = 0.01 

 4. คํานวณคาสถิติจากสูตร โดย X  = 10.04, μ = 9.04, S.D. = 2.4368, n = 100 

    Z = X  - μ 

          σ 

      n  
 
  จะได Z = 10.04 – 9.04 

           2.4368 

              10 
 
  ดังนั้น Z = 4.1051 

 5. การหาขอบวิกฤต โดยหาคา z วิกฤต เมื่อ α = 0.01 แบบ two-tailed test 

  ดังนั้น คา (za/2) มีคา ± 1.60 

 6. คา z ตกอยูในขอบเขตวิกฤต ดังนั้นจึงปฏิเสธ H0 
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ตารางที่ 5 แสดงการผลการวิเคราะหคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และเปรียบเทียบ

คาเฉล่ียของคะแนนในการทําแบบทดสอบกอนเลนเกมเสริมการเรียน และคะแนนใน

การทําแบบทดสอบหลังเลนเกมเสริมการเรียน ของกลุมทดลองจํานวน 100 คน 

 

ผลคะแนนของการทดลอง n X  S.D. Z-test 

ผลคะแนนแบบทดสอบกอนเลนเกมเสริมการเรียน 100 9.04 2.4368 

ผลคะแนนทดสอบหลังเลนเกมเสริมการเรียน 100 10.04 3.2677 

4.1051 

 
ตารางที่ 6 ผลคะแนนของโรงเรียนวัดเทวราชกุญชร ที่ไดทําแบบทดสอบกอน และหลังเลนเกม

เสริมการเรียนรู  จํานวน 20 คน 

 

นักเรียนคนที ่
ผลคะแนนกอนเลนเกมเสริม

การเรียน (เต็ม 20 คะแนน) 

ผลคะแนนหลังเลนเกมเสริม

การเรียน (เต็ม 20 คะแนน) 

1 9 11 

2 8 8 

3 5 5 

4 5 8 

5 4 5 

6 8 11 

7 9 11 

8 8 8 

9 5 5 

10 5 8 

11 4 5 

12 8 11 

13 12 17 

14 11 13 

15 11 17 
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ตารางที่ 6 ผลคะแนนของโรงเรียนวัดเทวราชกุญชร ที่ไดทําแบบทดสอบกอน และหลังเลนเกม

เสริมการเรียนรู จํานวน 20 คน (ตอ) 

 

นักเรียนคนที ่
ผลคะแนนกอนเลนเกมเสริม

การเรียน (เต็ม 20 คะแนน) 

ผลคะแนนหลังเลนเกมเสริม

การเรียน (เต็ม 20 คะแนน) 

16 11 17 

17 11 15 

18 11 13 

19 12 13 

20 10 11 

จํานวนนักเรียนทีท่ํา

แบบทดสอบผานเกณฑ 
8 คน 10 คน 

 

ตารางที่ 7 ผลคะแนนของโรงเรียนวัดจันทรสโมสร ที่ไดทําแบบทดสอบกอน และหลังเลนเกมเสริม

การเรียนรู จํานวน 60 คน 

 

นักเรียนคนที ่
ผลคะแนนกอนเลนเกมเสริม

การเรียน (เต็ม 20 คะแนน) 

ผลคะแนนหลังเลนเกมเสริม

การเรียน (เต็ม 20 คะแนน) 

1 10 12 

2 10 11 

3 9 9 

4 13 13 

5 11 11 

6 5 5 

7 5 5 

8 13 15 

9 8 9 

10 9 6 
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ตารางที่ 7 ผลคะแนนของโรงเรียนวัดจันทรสโมสร ที่ไดทําแบบทดสอบกอน และหลังเลนเกมเสริม

การเรียนรู จํานวน 60 คน (ตอ) 

 

นักเรียนคนที ่
ผลคะแนนกอนเลนเกมเสริม

การเรียน (เต็ม 20 คะแนน) 

ผลคะแนนหลังเลนเกมเสริม

การเรียน (เต็ม 20 คะแนน) 

11 10 10 

12 12 11 

13 9 8 

14 8 8 

15 8 8 

16 8 7 

17 10 11 

18 9 10 

19 6 9 

20 8 9 

21 10 8 

22 8 10 

23 14 13 

24 10 11 

25 8 9 

26 7 11 

27 12 13 

28 6 10 

29 7 11 

30 10 7 

31 14 14 

32 9 14 

33 9 14 
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ตารางที่ 7 ผลคะแนนของโรงเรียนวัดจันทรสโมสร ที่ไดทําแบบทดสอบกอน และหลังเลนเกมเสริม

การเรียนรู จํานวน 60 คน (ตอ) 

 

นักเรียนคนที ่
ผลคะแนนกอนเลนเกมเสริม

การเรียน (เต็ม 20 คะแนน) 

ผลคะแนนหลังเลนเกมเสริม

การเรียน (เต็ม 20 คะแนน) 

34 11 13 

35 9 6 

36 9 11 

37 8 7 

38 14 13 

39 9 6 

40 10 14 

41 13 14 

42 13 16 

43 13 15 

44 11 12 

45 10 12 

46 10 14 

47 9 11 

48 10 6 

49 10 12 

50 11 12 

51 7 7 

52 10 10 

53 6 9 

54 10 11 

55 6 8 

56 7 12 
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ตารางที่ 7 ผลคะแนนของโรงเรียนวัดจันทรสโมสร ที่ไดทําแบบทดสอบกอน และหลังเลนเกมเสริม

การเรียนรู จํานวน 60 คน (ตอ) 

 

นักเรียนคนที ่
ผลคะแนนกอนเลนเกมเสริม

การเรียน (เต็ม 20 คะแนน) 

ผลคะแนนหลังเลนเกมเสริม

การเรียน (เต็ม 20 คะแนน) 

57 6 9 

58 4 7 

59 10 12 

60 8 11 

จํานวนนักเรียนทีท่ํา

แบบทดสอบผานเกณฑ 
29 คน 36 คน 

 

ตารางที่ 8 ผลคะแนนของโรงเรียนวัดสัมณานัมบริหาร ที่ไดทําแบบทดสอบกอน และหลังเลนเกม

เสริมการเรียนรู จํานวน 20 คน 

 

นักเรียนคนที ่
ผลคะแนนกอนเลนเกมเสริม

การเรียน (เต็ม 20 คะแนน) 

ผลคะแนนหลังเลนเกมเสริม

การเรียน (เต็ม 20 คะแนน) 

1 8 12 

2 8 12 

3 9 9 

4 10 7 

5 7 10 

6 11 10 
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ตารางที่ 8 ผลคะแนนของโรงเรียนวัดสัมณานัมบริหาร ที่ไดทําแบบทดสอบกอน และหลังเลนเกม

เสริมการเรียนรู จํานวน 20 คน (ตอ) 

 

นักเรียนคนที ่
ผลคะแนนกอนเลนเกมเสริม

การเรียน (เต็ม 20 คะแนน) 

ผลคะแนนหลังเลนเกมเสริม

การเรียน (เต็ม 20 คะแนน) 

7 8 9 

8 3 4 

9 11 6 

10 9 8 

11 9 8 

12 10 10 

13 11 7 

14 10 11 

15 9 9 

16 4 11 

17 9 12 

18 9 14 

19 12 15 

20 12 15 

จํานวนนักเรียนทีท่ํา

แบบทดสอบผานเกณฑ 

8 คน 11 คน 

 

 สรุปผลการทดลองเบ้ืองตนพบวาเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 100 คน

หลังจากไดทดลองเลนเกมดิจิตอล และไดทําแบบทดสอบเพื่อวัดผลความรูจากการเลนเกมเสริม

การเรียนรูมีจํานวนนักเรียนผานเกณฑถึง 57 คน ซึ่งกอนเลนเกมผานแค 45 คน ผูวิจัยนําคะแนน

ทั้งหมดไปวัดผลสถิติดวยแบบทดสอบซี (Z-test) ผลปรากฏวา นักเรียนที่ไดทดลองเลนเกมดิจิตอล

เสริมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรมีคะแนนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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บทที ่5 
 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
สรุปผลการวจิัย 

 จากการทดลอง ผูวิจัยนําผลการวิเคราะหมาเรียบเรียงจากคะแนนจากแบบสอบถาม

เพื่อวัดผลของการออกแบบเกมดิจิตอลเสริมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรสําหรับช้ันประถมศึกษาป

ที่ 3 บนคอมพิวเตอรซึ่งผูวิจัยใหนักเรียนทดลองทําแบบทดสอบเพื่อวัดความรูเบ้ืองตนกอนที่จะเลน

เกมที่ผูวิจัยไดออกแบบ เพื่อเก็บคะแนนชวงแรกและใหนักเรียนทดลองเลนเกมแลวทําแบบทดสอบ

เพื่อวัดผลที่ไดจากการทดลองเลนเกมเสริมการเรียนรู ซึ่งแบบทดสอบนั้นเปนขอสอบขอสอบปรนัย

จํานวน 20 ขอ ซึ่งการทดสอบนั้นนักเรียนตองทําคะแนนได 10 คะแนนข้ึนถึงผาน ผูวิจัยไดทําเกม

ไปทดสอบ 3 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตดุสิต ไดแก โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร วัด

สมณานัมบริหาร และโรงเรียนวัดจันทรสโมสร  

 

อภิปรายผล 

 ผลการวิจัยเปนไปตามสมมติฐาน คือ ผูเรียนที่ไดทดลองเลนเกมดิจิตอลเสริมการเรียนรูที่

ผูวิจัยไดออกแบบมีความสนใจ และดึงดูดใหผูเรียนอยูกับบทเรียนไดนานข้ึนพรอมกับเสริมความรู

สาระวิชาการใหผูเรียนที่ไดทดลองเลนเกม โดยวัดผลความรูจากแบบทดสอบกอน และหลังเลน

เกมจากจํานวนผูเรียนที่ผานทดสอบมีผูเรียนทําแบบทดสอบไดเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 12 

 ดังนั้นจึงสรุปไดวา การทดลองเกี่ยวกับเกมคอมพิวเตอรเสริมการเรียนรูที่ผูวิจัย

ออกแบบ จึงไดทราบวาเกมคอมพิวเตอรเปนส่ือบันเทิงที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก เพราะได

นําเอาลักษณะเดนของเกม คือ มีการแขงขัน มีเปาหมาย และลักษณะเดนของคอมพิวเตอร คือ 

สามารถบันทึกขอมูลไวไดทันที เสนอขอมูล และทํางานไดทันทีมารวมกันกับผูเลนจึงรูสึกสนุก 

ต่ืนเตน ทาทาย เพราะสามารถโตตอบกับเกมคอมพิวเตอรที่กําลังเลนอยู กลาวไดวา เกม

คอมพิวเตอรเปนส่ือที่สามารถสรางปฏิสัมพันธระหวางผูเลนกับตัวเคร่ืองทําใหผูเลนไดรับความ

สนุกสนานเพลิดเพลิน โดยจะเห็นไดวาการเลนเกมมีความสําคัญตอการพัฒนาการเรียนรูเปน

อยางมาก เพราะวาเกมจะสงเสริมความสามารถในการตัดสินใจ การสื่อสารความสัมพันธกับผูอ่ืน 
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และเจตคติทางดานความกระตือรือรนที่จะรับฟงความเห็นผูอ่ืน นอกจากนี้เกมจะชวยใหผูเลนรูจัก

แกปญหาหลาย ๆ แนวทาง โดยขอไดเปรียบสูงสุดของเกมยิ่งกวาวิธีการสอนอ่ืนใดนั่นคือ ความ

สนุก ทําใหผูเลนเกมไดเขามามีสวนรวมมากที่สุด  

 

ขอเสนอแนะ 

 ผลสรุปหลักการออกแบบเกมดิจิตอลเสริมการเรียนรูที่เหมาะสม ไดจากการสังเกต

พฤติกรรม จากสอบถามอาจารยผูสอน และนักเรียนจากการทดลองใชงานส่ือเกมในหอง

คอมพิวเตอร มีดังนี้ 

 หลักการออกแบบกราฟฟกในเกมดิจิตอลเสริมการเรียนรูสําหรับเด็กชัน้ประถมศึกษาป

ที่ 3 บนคอมพวิเตอร ประกอบดวย 

 1. การออกแบบระบบสอนการเลน (Tutorial)  

 2. การใชสี และความชัดเจนของภาพความชัดเจนของภาพ 

 3. การใชภาษา  

 4. การออกแบบปุม  

 5. การเคลื่อนไหว และการปฏิสัมพันธของอินเตอรเฟส 

 6. การออกแบบหนาจอเมนู และลําดับการใชงาน 

 7. การใชเสียง 

 1. การออกแบบระบบสอนการเลน (Tutorial) 

  ระบบการสอนวิธีทีเ่ลนเหมาะสําหรับเด็กควรเปนคลิปวีดีโอสอนเลนภายในเกม ถา

วิธีสอนเลนเปนเนื้อหาประโยค เด็กยงัไมสามารถรับรูถงึรูปประโยคยาก ๆ ได จงึไมเหมาะสมดังนัน้

ผูออกแบบเกม ควรไดทดลองเลนเกมที่ไดออกแบบแลวเก็บภาพการเลนพืน้ฐานเบ้ืองตน แลวสงให

โปรแกรมเมอรเขียนโคตลงไปในระบบสอนเลนเกม และคลิปวีดีโอสอนการเลนสามารถยอนกลับ

ไปดูตอนแรกได เพื่อใหเด็กทีย่ังไมเขาใจไดศึกษาวธิีเลนอีกคร้ัง 

 2. การใชสี และความชัดเจนของภาพ  

  2.1 การใชสีควรเปนสีที่สดใส เด็กชวงวัย (6-9ป) ชอบสีสันสดใส ไมมืดหรือสวาง

จนแสบตาเกินไป ตัวอักษรบนปุมกดควรมีสีชัดเจนเพื่อบงบอกรายละเอียดของแตละไอคอน เพื่อ

ไมเด็กสับสนกดปุมผิด 
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  2.2 ความชัดเจนของภาพนั้นไมควรทําภาพสามมิติ เพราะกลามเนื้อตาของเด็กยัง

ไมสามารถปรับการเคล่ือนไหวไดดี เพราะถาเลนมากเกินไปทําใหเด็กสายตาเสียดวยเพราะตอง

เพงใชสายตามากกวาปรกติ 

  2.3 กราฟฟกเพชรในเกมแนวพัซเซ่ิลควรมีรูปทรงที่ชัดเจน เชน สามเหล่ียม 

ส่ีเหล่ียม วงกลม ส่ีเหล่ียมขาวหลามตัด และควรมีสีที่ตัดกันชัดเจนเพ่ือใหเด็กสามารถแยกรูปราง

ไดงายเพื่อสงผลใหเด็กเรียนรูบทเรียนไดงายข้ึน 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่19 รูปทรงของเพชรที่เหมาะสมจะใชในเกม 

 

 3. การใชภาษา  

  3.1 ภาษาที่ใชควรเปนรูปประโยคที่มีความเขาใจงาย ไมซับซอนจนเกินไป และถา

เปนภาษาไทยเด็กจะเขาใจไดเร็วกวาภาษาอังกฤษ 

  3.2 สวนหนาทีม่ีสาระความรูแทรกควรมีรูปประโยคที่ไมยาวเกิน หรือไมเกนิ

ประมาณสามบรรทัด เพราะเด็กมีสมาธิจดจอส่ิงซ้ํา ๆ ไดไมนานควรมีรูปภาพประกอบเพิ่มจะได

ชวยอธิบายส่ิงที่เปนองคความรูในหนานั้นไดชัดเจนข้ึน 

  3.3 ตัวอักษรภายในเกมควรเปนอักษรที่มหีัวมากกวาไมมหีัว เพราะเด็กจะจํา

รูปแบบตัวอักษรที่เรียนแบบมีหัวมาต้ังแตเร่ิมหัดเขียน และขนาดตัวอักษรควรมีขนาดใหญ 
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ภาพที ่20 ขนาดตัวอักษรที่อยูบนหนาจอ 

 
 4. การออกแบบปุม 

  4.1 ขนาดของปุมกดไมควรเล็ก และติดกันกันไปเพราะการขยับเมาของเด็กยังไม

คลองแคลวนัก ลักษณะของปุมผูออกแบบควรสรางใหนูนมีมิติเพื่อใหสังเกตไดงาย 

  4.2 ตําแหนงวางปุมควรอยูตําแหนงเดิม ถาเปล่ียนตําแหนงไปมาเด็กอาจจะ

สับสนได 

  4.3 การกดปุมควรเปนการครั้งเดียวเขาเกมทันที ไมควรกดย้ําสองคร้ัง (Double 

click) เพราะบางคร้ังแรงกดของนิ้วเด็กยังไมแรงพอ 

  4.4 ปุมเลนเกม แสดงผลคะแนน และออกเกม ควรอยูกลางหนาจอ เพื่อใหสังเกตงาย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่21 ขนาดปุมกดทีอ่ยูบนหนาจอ 

เนื้อหาเนื้อหาเนื้อหาเนื้อหาเนื้อหาเนือ้หา 

เนื้อหาเนื้อหาเนื้อหาเนื้อหาเนื้อหาเนือ้หา 

เนื้อหาเนื้อหาเนื้อหาเนื้อหาเนื้อหาเนือ้หา 

 

 
ภาพประกอบ ภาพประกอบ 

ช่ือเกม 

 

 

เลนเกม 

คะแนน 

ออกเกม 
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 5. การเคลื่อนไหว และการปฏิสัมพันธของอินเตอรเฟส 

  ภาพเคล่ือนไหวควรมีความเร็วสม่ําเสมอไมเร็วมากจนเด็กสังเกตไมทนั หรือชาจน

เด็กหมดความสนใจไป 

 6. การออกแบบหนาจอเมนู และลําดับการใชงาน 

  หนาจอเมนูไมควรมีหนาตางซับซอนจนเกนิไป พอผูเลนกดปุมสามารถเขาถงึ

เนื้อหาไดทนัท ี

 7. การใชเสียง 

  เสียงในเกมนัน้ข้ึนอยูกับแนวเกม และรสนิยมของผูเลนเกม ผูออกแบบควรดูวาแนว

เกมนัน้เหมาะกับเสียงเพลง กราฟฟกแบบไหนโดยอาจทดลองใหกลุมเปาหมายทดลองเลน และฟง

เสียงเพลง เปนตน 

 

สรุปผลผลการทดลอง 

 การวิเคราะหการวิเคราะหคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และ

เปรียบเทียบคาเฉล่ียของคะแนนในการทําแบบทดสอบกอนเลนเกมเสริมการเรียน และคะแนนใน

การทําแบบทดสอบหลังเลนเกมเสริมการเรียน ของกลุมทดลองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

จํานวน 100 คน พบวากลุมทดลองมีคะแนนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

โดยกลุมทดลองไดทําแบบทดสอบกอนเลนเกมเสริมการเรียน มีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 9.04       

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนแบบทดสอบกอนเลนเกมเสริมการเรียนเทากับ 2.4368 และ

ผลคะแนนแบบทดสอบหลังเลนเกมเสริมการเรียน มีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 10.04 คาสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบหลังเลนเกมเสริมการเรียนเทากับ 3.2677 

 ขอดีของเกมดิจิตอลเสริมการเรียนรูจากการสังเกตพฤติกรรมและการ
สอบถามอาจารยผูสอนกับผูเลน 

 1. ภาพมีลักษณะสีสันสวยงาม นารัก ภาพประกอบในเกมดิจิตอลมีการเคลื่อนไหวทํา

ใหผูเลนเกิดความสนใจเปนอยางมาก 

 2. ลักษณะแนวของเกมเลนไมยากไมงายเกินไปทําใหผูเลนรูสึกทาทาย 

 3. มีเนื้อหาสาระสอดแทรกระหวางเลนเกมทําใหผูเลนไดรับความรูไปดวย 

 4. มีการจัดลําดับคะแนนของผูเลนทําใหผูเลนมีการแขงขันพัฒนาทักษะแขงกับผูอ่ืน 
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 ขอเสียของเกมดิจิตอลเสริมการเรียนรูจากการสังเกตพฤติกรรมและการ
สอบถามอาจารยผูสอนกับผูเลน 

 1. ตัวอักษรแบบไมมีหัวนั้นไมเหมาะสมสําหรับเด็ก เพราะอานยากทําใหเขาใจเนื้อหา

ภายในเกมลําบาก 

 2. เนื้อหาเสริมความรูไมควรมีเนื้อหายาวเกิน 3 บรรทัด เพราะเด็กสมาธิไมมาก

พอที่จะจดจอกับส่ิงซํ้า ๆ เปนเวลานาน และควรใชคําศัพทที่อานแลวเขาใจงายความหมายตรงตัว

ไมซับซอนจนเกินไป 

 3. หนาแสดงวิธีการเลนเกมควรเปนคลิปวีดีโอพรอมคําบรรยายมากกวาอธิบายเปน

ประโยค เพราะเด็กไมสามารถเขาใจเนื้อหาประโยคที่มีความซับซอนมากเกินไป 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

หนังสือราชการท่ีใชในงานวิจัย 
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ภาคผนวก ข 

เกมที่นาํไปใหเด็กทดลองเพ่ือหาขอมูลการออกแบบเกมดิจิตอลเสริมการเรียนรู 
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 1. Mario Adventure 
  มาริโอ เปนเกมแนวผจญภัยไปดานตาง ๆ เพื่อชวยเจาหญิงพีชจากปศาจรายคุปปา 

โดยการปราบปศาจของมาริโอ จะเปนการกระโดดเหยีบหัวศัตรู ปาดอกไมเพลิงใส หรือปากระดอง

เตาของศัตรูใสปศาจตัวอ่ืน 

 

  
ภาพตอนเร่ิมเกม ภาพภายในเกม 

     

ภาพที ่22 ภาพในเกมที่ใชทดลองหาแนวทางการออกแบบ      
 
 2. Angry Bird 
  แองกร้ี เบิรด เปนเกมแนวแอ็คชั่น-พัซเซิล ที่ผูเลนจะตองบังคับนกที่อยูในหนังสต๊ิ

คยิงใหพุงไปชนหมเูขียว และส่ิงกอสรางใหพงัตกลงมาใหมากที่สุด ซึ่งจะผานดาน 

 

  
ภาพตอนเร่ิมเกม ภาพภายในเกม 

 

ภาพที ่23 ภาพในเกมที่ใชทดลองหาแนวทางการออกแบบ 
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 3. Bloom defender 
  บลูมดีเฟนเดอร เปนแนววางแผนโดยผูเลนตองปลูกตนไมแบบตาง ๆ เพื่อปองกนั

พวกปศาจธาตุตาง ๆ มากนิตนไมยกัษ เมื่อฆาปศาจไดจะไดรับหยดน้ํามาเพื่อสรางตนไม หรือ

อัพเกรดใหปอมตนไมใหญข้ึน 

 

  
ภาพตอนเร่ิมเกม ภาพภายในเกม 

 

ภาพที ่24 ภาพในเกมที่ใชทดลองหาแนวทางการออกแบบ 
 
 4. Bejeweled 
  บีจีวิล เปนเกมแนวพัซเซิล ที่ผูเลนตองเรียงเพชรใหตรงตามสีใหครบ 3 เมดข้ึนไปจึง

จะไดคะแนน เกมนี้แบงออกเปนหลายหมวดทั้งจับเวลา ผานดานไปเร่ือย ๆ แกปริศนา 

 

  
ภาพตอนเร่ิมเกม ภาพภายในเกม 

 

ภาพที ่25 ภาพในเกมที่ใชทดลองหาแนวทางการออกแบบ 
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 5. Fun Fun card game 
  ฟน-ฟน การด เกมเปนเกมการด ซึ่งผูเลนตองจับคูการดที่ภาพเหมือนใหหมดจงึจะ

ผานดานไปได 

 

  
ภาพตอนเร่ิมเกม ภาพภายในเกม 

 

ภาพที ่26 ภาพในเกมที่ใชทดลองหาแนวทางการออกแบบ 

 

 หลังจากไดทดลองผูวิจัยใหกลุมทดลองกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจ และ

ประเมินความสามารถของผูเลนวาสามารถเลนเกมแนวตาง ๆ ได หรือไมได ผูวิจัยสามารถสรุป

ออกมาดังภาพแผนภูมิดานลาง 
 

 
 

ภาพที ่ 27 ภาพแสดงผลการทดลองจากกลุมทดลองใหเลนเกมแนวตาง ๆ  
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ภาคผนวก ค 
เอกสารแบบสอบถาม และแบบทดสอบเพื่อประเมินเกมดิจิตอลเสรมิการเรียนรู 
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แบบสอบถามประกอบการทําวิทยานิพนธ 

 

 แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งในงานวิจัยของขาพเจา นางสาว พรชนัน ดารา

พงษ นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต คณะมัณฑนศิลป สาขาวิชาการออกแบบนิเทศ

ศิลป ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 ขอบพระคุณสาหรับผูที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ ที่นี้  
 ความมุงหมายและวัตถุประสงคของแบบสอบถามชุดนี้  
 เพื่อหาแนวทางในการออกแบบเกมดิจิตอลที่เหมาะสมสําหรับเด็ก อันจะเปน

ขอมูลที่จะนําไปสูการออกแบบเกมเพื่อสงเสริมการเรียนรูของสาระวิชาอ่ืนตอไป  
 เรื่อง “การออกแบบเกมดิจิตอลเพื่อเสริมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร
สําหรับเด็กชั้นประถมศึกษาปที่ 3” 
 (Designing computer games to enhance learning for children’s 

elementary school)  

 ผูตอบแบบสอบถาม คือ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

 แบบสอบถามฉบับน้ี ประกอบดวยคําถาม  2 สวน จํานวน 6 ขอ ไดแก 

สวนท่ี 1 คําถามทั่วไปที่สอบถามเกี่ยวกับลักษณะแนวเกมที่ชอบ (5 ขอ) 

สวนท่ี 2 คําถามเกี่ยวกับงานวิจัย “ใหเหตุผลเกี่ยวกับแนวเกมที่ชอบมากที่สุด” (1 ขอ) 

 

 
การขอมูลครัง้นี ้
 ผูวิจัยใหกลุมเปาหมายจํานวน 20 คน ทดลองเลนเกมคอมพิวเตอร 5 เกม ซึง่แต

ละเกมแทนเกมแตละประเภทประกอบดวย เกมมาริโอผจญภัย,เกมบีจีเวล 2, เกมบลูมดิ

เฟน, เกมจับคูการดฟนฟน และเกมแองกร๊ีเบร์ิด 
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แบบประเมินผลการเลนเกมคอมพิวเตอร 

 

โรงเรียน................................................................ปการศึกษา....................................... 

ชื่อ – นามสกลุ ................................................................... ชัน้..................อายุ...........ป 

วันที่..........................เดือน.........................................................พ.ศ............................. 

 

 1. ใหนักเรียนประเมินผลเกมทีไ่ดทดลองเลนโดยใหใสเคร่ืองหมาย  ในชองตารางดานลาง 

 

ความพึงพอใจ 

 

ชื่อเกมที่ไดเลน 

ดีมาก 

 

 

ดี พอใช 

1. เกมมาริโอผจญภัย    

2. เกมบีจีเวล 2    

3. เกมบลูมดิเฟน     

4. เกมจับคูการดฟนฟน    

5. เกมแองกร๊ีเบร์ิด    

 

2. ใหเลือกเกมที่ไดลอง 5 เกมนกัเรียนชอบเกมไหนมากที่สุดใหเขียนเหตุผลมาวาทาํไมจึง

ชอบเกมนี ้

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 
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แบบทดสอบความรูเพื่อประเมินผลเครื่องมือวิจัย 

 

 แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งในงานวิจัยของขาพเจา นางสาว พรชนัน ดารา

พงษ นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต คณะมัณฑนศิลป สาขาวิชาการออกแบบนิเทศ

ศิลป ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 ขอบพระคุณสําหรับผูที่ใหความรวมมือในการตอบแบบทดสอบมา ณ ที่นี้  
 ความมุงหมายและวัตถุประสงคของแบบทดสอบชุดนี้  
 เพื่อประเมินผลการเรียนรูจากเกมดิจิตอลที่ไดออกแบบ อันจะเปนขอมูลที่จะ

นําไปสูการประเมินผลสถิติตอไป  
 เรื่อง “การออกแบบเกมดิจิตอลเพื่อเสริมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร
สําหรับเด็กชั้นประถมศึกษาปที่ 3” 
 (Designing computer games to enhance learning for children’s 

elementary school)  

 ผูตอบแบบสอบถาม คือ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

 แบบสอบถามฉบับน้ี ประกอบดวยคําถามปรนัย จํานวน 20 ขอ  

  

 
การหาขอมูลครั้งนี้ 
 ผูวิจัยใหกลุมเปาหมายจํานวน 100 คน ทําแบบทดสอบประเมินความรูเพื่อ

ประเมินความรูเบ้ืองตน แลวทดลองเลนเกมคอมพิวเตอรที่ผูวิจัยไดออกแบบ แลวจึงใหทํา

แบบทดสอบเพื่อประเมินความรูหลังทดลองเลนอีกรอบเพื่อประเมินผลการทดลอง 
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แบบทดสอบความรูชุด 1 

 

โรงเรียน................................................................ปการศึกษา....................................... 

ชื่อ – นามสกลุ ................................................................... ชัน้..................อายุ...........ป 

วันที่..........................เดือน.........................................................พ.ศ............................. 

 

ใหนักเรียนวงกลมคําตอบทีถู่กตองจากคําถามที่กาํหนดใหตอไปนี ้

1. ทรัพยากรธรรมชาติขอใดที่ใชแลวหมดส้ินไป 

 ก. น้ํา ข. ลม 

 ค. แสงอาทิตย ง. น้ํามนั 

2. โรงงานไฟฟาถานหนิสรางมลพิษแบบไหน 

 ก. น้ําเสีย ข. อากาศเสีย 

 ค. เสียงดังหนวกห ู ง. ขยะมีกล่ินเหม็น 

3. ขอใดคือพลังงานหมุนเวยีนที่สามารถใชไดไมมีวันหมด 

 ก. ถานหนิ ข. น้ํามนั 

 ค. แกสธรรมชาติ ง. น้ํา 

4. ขอใดไมใชเชื้อเพลิงที่ใชผลิตกระแสไฟฟา 

 ก. ถานหนิ ข. ถานไม 

 ค. แกสธรรมชาติ ง. น้ํามนั 

5. ประเทศไทยทดลองจัดต้ังโรงไฟฟาพลังลมข้ึนที่จงัหวัดใด 

 ก. ภูเก็ต ข. ชลบุรี 

 ค. เชียงราย ง. หนองคาย 

6. น้ํามนัที่ใชผลิตไฟฟาเกิดมาจากส่ิงใด 

 ก. ลาวา ข. น้ําฝน 

 ค. ซากพืชซากสัตว ง. แรธาตุ 

7. เซลลสุริยะคืออะไร 

 ก. อุปกรณเก็บพลังไฟฟา ข. อุปกรณเพิ่มพลังงานไฟฟา 

 ค. อุปกรณทําความรอนจากแสงแดด 

 ง. อุปกรณเปล่ียนพลังงานแสงเปนพลังงานไฟฟา 



 
 

 
 

77 

 

8. ประเทศที่ใชพลังงานเซลลสุริยะมากที่สุดคือประเทศใด 

 ก. ไทย ข. อังกฤษ 

 ค. มาเลเซยี ง. จีน 

9. เข่ือนใดอยูจังหวัดตาก 

 ก. เข่ือนภูมิพล ข. เข่ือนสิริกิต์ิ 

 ค. เข่ือนอุบลรัตน ง. เข่ือนจุฬาภรณ 

10. เข่ือนใหญที่สุดในโลกที่อยูประเทศจีนชื่ออะไร 

 ก. เข่ือนยักษ ข. เข่ือนสามผา 

 ค. เข่ือนแกงกะจาน ง. เข่ือนศรีนครินทร 

11. ฟริตส ชาลล นักวจิัยผูสรางแผงโซลาเซลล หรือเซลลสุริยะเปนคนประเทศใด 

 ก. ญ่ีปุน ข. จีน 

 ค. อังกฤษ ง. อเมริกา 

12. ประเทศใดที่สรางกงัหนัลมเพื่อผลิตไฟฟาเปนประเทศแรกของโลก 

 ก. เยอรมัน ข. ไทย 

 ค. เดนมารค ง. จีน 

13. ประเทศใดใชกงัลมผลิตไฟฟามากที่สุดในโลก 

 ก. นิวซีแลนด ข. เวียดนาม 

 ค. เยอรมัน ง. ญ่ีปุน 

14. โรงงานไฟฟาประเภทใดไมมีในประเทศไทย 

 ก. โรงไฟฟาถานหิน ข. โรงไฟฟาพลังลม 

 ค. โรงไฟฟาพลังน้ํา ง. โรงไฟฟานวิเคลียร 

15. การสรางเข่ือนมีผลกระทบตอส่ิงชีวิต และสิ่งแวดลอมบริเวณนัน้อยางไร 

 ก. ทําใหบริเวณนัน้อากาศเสียทาํใหตนไมเหี่ยว สัตวปาหายใจไมออก 

 ข. ทําใหน้าํบริเวณนั้นเนาเสียตนไมดูดน้ําเสียเขาไปเหี่ยวเฉาตาย สัตวปากนิน้าํเขาไปตาย 

 ค. ทําใหเกิดเสียงดังตอนกอสรางเข่ือน สัตวปาปวดหหูนีไปอาศัยที่อ่ืน 

 ง. ทําใหเสียพื้นทีป่าไมเปนบริเวณกวางเพราะตองเปนที่เกบ็น้ํา สัตวปาไมมีอาหารกนิ 
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16. ประเทศใดมีน้าํมันมากที่สุด  

 ก. สิงคโปร ข. ซาอุดิอาระเบีย 

 ค. ไทย ง. อิตาลี  

17. ถานหนิเกิดจากอะไร 

 ก. น้ําที่แข็งตัว ข. กอนหินใตทะเล 

 ค. ซากพืชที่ตายทับถมกัน ง. ลาวาจากภูเขาไฟ 

18. ถานหนิประเภทใดมีคุณภาพมากที่สุด 

 ก. พีท ข. ลิกไนต 

 ค. บิทูมนิัส ง. แอนทราไซต 

19. ขอใดเปนวิธีประหยัดไฟฟาที่ไมเหมาะสม 

 ก. กระชากสายไฟเตารีดเม่ือใชเสร็จ 

 ข. ไมนําของรอนไปแชในตูเย็น 

 ค. เปดพัดลมแทนเปดแอรเมื่ออากาศไมรอน 

 ง. ซักผาจํานวนนอยโดยใชกะละมังกบัแปรง 

20. ใครชวยครอบครัวประหยัดคาไฟฟา 

 ก. สมเปดแอรทุกคร้ังเมื่อกลับมาบาน 

 ข. หวานเปดทีวทีิง้ไวเมื่อไปกนิขาว 

 ค. ตนปดไฟทกุคร้ังเมื่อใชงานเสร็จ 

 ง. เนยรีดเส้ือผาสองสามตัวดวยเตารีด 
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แบบทดสอบความรูชุด 2 

 

โรงเรียน................................................................ปการศึกษา....................................... 

ชื่อ – นามสกลุ ................................................................... ชัน้..................อายุ...........ป 

วันที่..........................เดือน.........................................................พ.ศ............................. 

 

ใหนักเรียนวงกลมคําตอบทีถู่กตองจากคําถามที่กาํหนดใหตอไปนี ้

1. ถานหนิประเภทใดมีคุณภาพมากที่สุด 

 ก. พีท ข. ลิกไนต 

 ค. บิทูมนิัส ง. แอนทราไซต 

2. ประเทศใดมีน้าํมันมากที่สุด 

 ก. สิงคโปร ข. ซาอุดิอาระเบีย 

 ค. ไทย ง. อิตาลี  

3. ประเทศใดใชกังลมผลิตไฟฟามากที่สุดในโลก 

 ก. นิวซีแลนด ข. เวียดนาม 

 ค. เยอรมัน ง. ญ่ีปุน 

4. เข่ือนใหญที่สุดในโลกที่อยูประเทศจีนชื่ออะไร 

 ก. เข่ือนยักษ ข. เข่ือนสามผา 

 ค. เข่ือนแกงกะจาน ง. เข่ือนศรีนครินทร 

5. น้ํามนัที่ใชผลิตไฟฟาเกิดมาจากส่ิงใด 

 ก. ลาวา ข. น้ําฝน 

 ค. ซากพืชซากสัตว ง. แรธาตุ 

6. ใครชวยครอบครัวประหยัดคาไฟฟา 

 ก. สมเปดแอรทุกคร้ังเมื่อกลับมาบาน 

 ข. หวานเปดทีวทีิง้ไวเมื่อไปกนิขาว 

 ค. ตนปดไฟทกุคร้ังเมื่อใชงานเสร็จ 

 ง. เนยรีดเส้ือผาสองสามตัวดวยเตารีด 
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7. การสรางเข่ือนมีผลกระทบตอส่ิงชีวิต และสิ่งแวดลอมบริเวณนัน้อยางไร 

 ก. ทําใหบริเวณนัน้อากาศเสียทาํใหตนไมเหี่ยว สัตวปาหายใจไมออก 

 ข. ทําใหน้าํบริเวณนั้นเนาเสียตนไมดูดน้ําเสียเขาไปเหี่ยวเฉาตาย สัตวปากนิน้าํเขาไปตาย 

 ค. ทําใหเกิดเสียงดังตอนกอสรางเข่ือน สัตวปาปวดหหูนีไปอาศัยที่อ่ืน 

 ง. ทําใหเสียพื้นทีป่าไมเปนบริเวณกวางเพราะตองกลายเปนทีก่ักเกบ็น้าํ สัตวปาไมมี

อาหารกิน 

8. ฟริตส ชาลล นักวจิัยผูสรางแผงโซลาเซลล หรือเซลลสุริยะเปนคนประเทศใด 

 ก. ญ่ีปุน ข. จีน 

 ค. อังกฤษ ง. อเมริกา 

9. ประเทศไทยทดลองจัดต้ังโรงไฟฟาพลังลมข้ึนที่จงัหวัดใด 

 ก. ภูเก็ต ข. ชลบุรี 

 ค. เชียงราย ง. หนองคาย 

10. ขอใดคือพลังงานหมุนเวยีนที่สามารถใชไดไมมีวันหมด 

 ก. ถานหนิ ข. น้ํามนั 

 ค. แกสธรรมชาติ ง. น้ํา 

11. ถานหนิเกิดจากอะไร 

 ก. น้ําที่แข็งตัว ข. กอนหินใตทะเล 

 ค. ซากพืชที่ตายทับถมกัน ง. ลาวาจากภูเขาไฟ 

12. ประเทศใดที่สรางกงัหนัลมเพื่อผลิตไฟฟาเปนประเทศแรกของโลก 

 ก. เยอรมัน ข. ไทย 

 ค. เดนมารค ง. จีน 

13. โรงงานไฟฟาประเภทใดไมมีในประเทศไทย 

 ก. โรงไฟฟาถานหิน ข. โรงไฟฟาพลังลม 

 ค. โรงไฟฟาพลังน้ํา ง. โรงไฟฟานวิเคลียร 

14. ทรัพยากรธรรมชาติขอใดที่ใชแลวหมดส้ินไป 

 ก. น้ํา ข. ลม 

 ค. แสงอาทิตย ง. น้ํามนั 

 

 



 
 

 
 

81 

 
15. เซลลสุริยะคืออะไร 

 ก. อุปกรณเก็บพลังไฟฟา     

 ข. อุปกรณเพิ่มพลังงานไฟฟา 

 ค. อุปกรณทําความรอนจากแสงแดด    

 ง. อุปกรณเปล่ียนพลังงานแสงเปนพลังงานไฟฟา 

16. ขอใดไมใชเชื้อเพลิงที่ใชผลิตกระแสไฟฟา 

 ก. ถานหนิ ข. ถานไม 

 ค. แกซธรรมชาติ ง. น้ํามนั 

17. ขอใดเปนวิธีประหยัดไฟฟาที่ไมเหมาะสม 

 ก. กระชากสายไฟเตารีดเม่ือใชเสร็จ 

 ข. ไมนําของรอนไปแชในตูเย็น 

 ค. เปดพัดลมแทนเปดแอรเมื่ออากาศไมรอน 

 ง. ซักผาจํานวนนอยโดยใชกะละมังกบัแปรง 

18. โรงงานไฟฟาถานหนิสรางมลพิษแบบไหน 

 ก. น้ําเสีย ข. อากาศเสีย 

 ค. เสียงดังหนวกห ู ง. ขยะมีกล่ินเหม็น 

19. ประเทศที่ใชพลังงานเซลลสุริยะมากที่สุดคือประเทศใด 

 ก. ไทย ข. อังกฤษ 

 ค. มาเลเซยี ง. จีน 

20. เข่ือนใดอยูจังหวัดตาก 

 ก. เข่ือนภูมิพล ข. เข่ือนสิริกิต์ิ 

 ค. เข่ือนอุบลรัตน ง. เข่ือนจุฬาภรณ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ง 

ภาพกราฟฟกในเกมสงเสริมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรสาํหรบัช้ันประถมศึกษาปที่ 3 
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ภาพตอนเร่ิมเกม 

 

ภาพที ่28   ภาพกราฟฟกในเกมออกแบบดิจิตอลเสริมการเรียนรู 

 

 

 

 
ภาพตอนลงช่ือผูเลน 

 

ภาพที ่29   ภาพกราฟฟกในเกมออกแบบดิจิตอลเสริมการเรียนรู 
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ภาพตอนเลือกตัวละคร 

 

ภาพที ่30   ภาพกราฟฟกในเกมออกแบบดิจิตอลเสริมการเรียนรู 

 

 

 

 
ภาพตอนบทนาํชวงที ่1 

 

ภาพที ่31   ภาพกราฟฟกในเกมออกแบบดิจิตอลเสริมการเรียนรู 
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ภาพตอนบทนาํชวงที ่2 

 

ภาพที ่32   ภาพกราฟฟกในเกมออกแบบดิจิตอลเสริมการเรียนรู 

 

 

 

 
ภาพตอนบทนาํชวง 1 

 

ภาพที ่33   ภาพกราฟฟกในเกมออกแบบดิจิตอลเสริมการเรียนรู 
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ภาพตอนแสดงแผนที่ดานชวงเร่ิมเกม 

 

ภาพที ่34   ภาพกราฟฟกในเกมออกแบบดิจิตอลเสริมการเรียนรู 

 

 

 

 
ภาพตอนเลนเกมดานที ่1 ดาวลม 

 

ภาพที ่35   ภาพกราฟฟกในเกมออกแบบดิจิตอลเสริมการเรียนรู 
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ภาพตอนแสดงแผนที่ดานเมือ่เลนผานแตละดาว 

 

ภาพที ่36   ภาพกราฟฟกในเกมออกแบบดิจิตอลเสริมการเรียนรู 

 

 

 

 
ภาพตอนเลนเกมผาน 

 

ภาพที ่37   ภาพกราฟฟกในเกมออกแบบดิจิตอลเสริมการเรียนรู 
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ภาพตอนหยุดเกม 

 

ภาพที ่38   ภาพกราฟฟกในเกมออกแบบดิจิตอลเสริมการเรียนรู 

 

 

 

 
ภาพตอนเลนเกมแพ 

 

ภาพที ่39   ภาพกราฟฟกในเกมออกแบบดิจิตอลเสริมการเรียนรู 
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ภาพตอนเลนเกมดานที ่2 ดาวแสงแดด 

 

ภาพที ่40   ภาพกราฟฟกในเกมออกแบบดิจิตอลเสริมการเรียนรู 

 

 

 

 
ภาพตอนเลนเกมดานที ่3 ดาวน้ํา 

 

ภาพที ่41   ภาพกราฟฟกในเกมออกแบบดิจิตอลเสริมการเรียนรู 
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ภาพตอนเลนเกมดานที ่4 ดาวถานหนิ 

 

ภาพที ่42   ภาพกราฟฟกในเกมออกแบบดิจิตอลเสริมการเรียนรู 

 
 

 

 
ภาพตอนเลนเกมดานที ่5 ดาวน้ํามนั 

 

ภาพที ่43   ภาพกราฟฟกในเกมออกแบบดิจิตอลเสริมการเรียนรู 
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ภาพตอนผูเลนชนะทกุดาน 

 

ภาพที ่44   ภาพกราฟฟกในเกมออกแบบดิจิตอลเสริมการเรียนรู 
 

 

 

 
ภาพแสดงผลคะแนนผูเลนทั้งหมด 

 

ภาพที ่45   ภาพกราฟฟกในเกมออกแบบดิจิตอลเสริมการเรียนรู 
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ภาพแสดงทีมงานผูจัดทาํ 

 

ภาพที ่46    ภาพกราฟฟกในเกมออกแบบดิจิตอลเสริมการเรียนรู 

 

 

 

 
ภาพหนาเกร็ดความรูของโรงไฟฟาพลังลม 1 

 

ภาพที ่47   ภาพกราฟฟกในเกมออกแบบดิจิตอลเสริมการเรียนรู 
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ภาพหนาเกร็ดความรูของโรงไฟฟาพลังลม 2 

 

ภาพที ่48   ภาพกราฟฟกในเกมออกแบบดิจิตอลเสริมการเรียนรู 

 

 

 

 
ภาพหนาเกร็ดความรูของโรงไฟฟาพลังลม 3 

 

ภาพที ่49   ภาพกราฟฟกในเกมออกแบบดิจิตอลเสริมการเรียนรู 



 
 

 
 

94 

 

 

 
ภาพหนาเกร็ดความรูของโรงไฟฟาแสงอาทติย 1 

 

ภาพที ่50   ภาพกราฟฟกในเกมออกแบบดิจิตอลเสริมการเรียนรู 

 

 

 

 
ภาพหนาเกร็ดความรูของโรงไฟฟาแสงอาทติย 2 

 

ภาพที ่51   ภาพกราฟฟกในเกมออกแบบดิจิตอลเสริมการเรียนรู 
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ภาพหนาเกร็ดความรูของโรงไฟฟาแสงอาทติย 3 

 

ภาพที ่52   ภาพกราฟฟกในเกมออกแบบดิจิตอลเสริมการเรียนรู 

 

 

 

 
ภาพหนาเกร็ดความรูของโรงไฟฟาพลังน้าํ 1 

 

ภาพที ่53   ภาพกราฟฟกในเกมออกแบบดิจิตอลเสริมการเรียนรู 
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ภาพหนาเกร็ดความรูของโรงไฟฟาพลังน้าํ 2 

 

ภาพที ่54   ภาพกราฟฟกในเกมออกแบบดิจิตอลเสริมการเรียนรู 

 

 

 

 
ภาพหนาเกร็ดความรูของโรงไฟฟาพลังน้าํ 3 

 

ภาพที ่55   ภาพกราฟฟกในเกมออกแบบดิจิตอลเสริมการเรียนรู 
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ภาพหนาเกร็ดความรูของโรงไฟฟาพลังถานหนิ 1 

 

ภาพที ่56   ภาพกราฟฟกในเกมออกแบบดิจิตอลเสริมการเรียนรู 

 

 

 

 
ภาพหนาเกร็ดความรูของโรงไฟฟาพลังถานหนิ 2 

 

ภาพที ่57   ภาพกราฟฟกในเกมออกแบบดิจิตอลเสริมการเรียนรู 
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ภาพหนาเกร็ดความรูของโรงไฟฟาพลังถานหนิ 3 

 

ภาพที ่58   ภาพกราฟฟกในเกมออกแบบดิจิตอลเสริมการเรียนรู 

 

 

 

 
ภาพหนาเกร็ดความรูของโรงไฟฟาพลังน้าํมัน 1 

 

ภาพที ่59   ภาพกราฟฟกในเกมออกแบบดิจิตอลเสริมการเรียนรู 
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ภาพหนาเกร็ดความรูของโรงไฟฟาพลังน้าํมัน 2 

 

ภาพที ่60   ภาพกราฟฟกในเกมออกแบบดิจิตอลเสริมการเรียนรู 

 
 

 
ภาพหนาเกร็ดความรูของโรงไฟฟาพลังน้าํมัน 3 

 

ภาพที ่61   ภาพกราฟฟกในเกมออกแบบดิจิตอลเสริมการเรียนรู 

 
 

 
ภาพไอคอนเขาเกม 

 

ภาพที ่62   ภาพกราฟฟกในเกมออกแบบดิจิตอลเสริมการเรียนรู 
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ภาคผนวก จ 

ภาพกจิกรรมการทดลองเลนเกมดิจิตอลของเด็กนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
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ภาพที ่63 ภาพกิจกรรมการทดลองงานออกแบบ 
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ภาพที ่64 ภาพกิจกรรมการทดลองงานออกแบบ 
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ภาพที ่65 ภาพกิจกรรมการทดลองงานออกแบบ 
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ภาพที ่66 ภาพกิจกรรมการทดลองงานออกแบบ 
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ภาพที ่67 ภาพกิจกรรมการทดลองงานออกแบบ 
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ภาพที ่68 ภาพกิจกรรมการทดลองงานออกแบบ 
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ภาพที ่69 ภาพกิจกรรมการทดลองงานออกแบบ 
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ภาพที ่70 ภาพกิจกรรมการทดลองงานออกแบบ 
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