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52277310: สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา 

คาํสาํคญั: เกมคอมพิวเตอร์แบบเล่นตามบทบาท/สตอร่ีไลน์/ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

 นวชั  ปานสุวรรณ: ผลการเรียนดว้ยเกมคอมพิวเตอร์แบบเล่นตามบทบาทและการสอนแบบสตอรีไลน์ของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์. อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์: อ.ดร.อนิรุทธ์  

สติมัน่, 2ผศ.ดร.อรพิณ ศิริสมัพนัธ์2,และ อ.ดร. เอกนฤน  บางท่าไม.้ 253 หนา้ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์  1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยเกมคอมพิวเตอร์

แบบเล่นตามบทบาทและการสอนแบบสตอรีไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 2) เพ่ือเปรียบเทียบ

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยเกมคอมพิวเตอร์แบบเล่นตามบทบาทและการสอนแบบสตอรีไลน์ วิชา

วิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 3) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการเรียนดว้ยเกม

คอมพิวเตอร์แบบเล่นตามบทบาทและการสอนแบบสตอรีไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์   กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัเป็นนักเรียน 

ชั้นมธัยมศึกษา ปีท่ี 3 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 อาํเภอด่านชา้ง จงัหวดัสุพรรณบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554   จาํนวน 30 

คน ไดม้าโดยการสุ่มอยา่งง่าย (Simple random sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ 1) แผนจดัการเรียนรู้แบบสตอรีไลน์วิชาวิทยาศาสตร์  2) เกมคอมพิวเตอร์แบบเล่นตาม

บทบาท วิชาวิทยาศาสตร์  3) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ วิชาวิทยาศาสตร์  4) แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ

5) แบบสอบถามความคิดเห็นสาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการเรียนดว้ยเกมคอมพิวเตอร์แบบเล่นตามบทบาทและการ

สอนแบบสตอรีไลน์  วิชาวิทยาศาสตร์  การวิเคราะห์ขอ้มูลใชค้่าเฉล่ีย  ( X )  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)   การทดสอบค่าที  

( t-test for dependent samples)    

 ผลการวิจยั พบว่า 

1. ผลการเรียนด้วยเกมคอมพิวเตอร์แบบเล่นตามบทบาทและการสอนแบบสตอรีไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 พบวา่ คะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก่อนเรียนเท่ากบั  27.40  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 

0.16  และคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลงัเรียนเท่ากับ  75.03  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.19 เม่ือ

เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน  พบวา่  คะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .01  

2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  ก่อนและหลงัเรียนดว้ยเกม

คอมพิวเตอร์แบบเล่นตามบทบาทและการสอนแบบสตอรีไลน์วิชาวิทยาศาสตร์  พบว่า  คะแนนเฉล่ียความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ของนักเรียนก่อนเรียนเท่ากบั  13.47  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.93 และคะแนนเฉล่ียความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ของนกัเรียนหลงัเรียนเท่ากบั  22.53  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.40 เม่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์

ก่อนเรียนและหลงัเรียน  พบว่า  คะแนนเฉล่ียความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

ท่ีระดบั  .01  

3. ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยเกมคอมพิวเตอร์แบบเล่นตามบทบาทและการสอนสตอรีไลน์วิชา

วิทยาศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัดี   
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52257310 :  MAJOR : EDUDATIONAL TECHOLOGY 

KEYWORD : ROLE-PLAYING COMPUTERGAME / STORYLINE METHOD/ ANALYTICAL THINKING 

 NAWACH  PANSUWAN : THE EFFECTS OF LEARNING BY USING  ROLE - PLAYING COMPUTERGAMES 

AND STORYLINE  METHOD OF MATHAYOMSUKSA  3  STUDENTS  TOWARDS  LEARNING  ACHIEVEMENT  AND 

ANALYTICAL THINKING ABILITY. THESIS ASVISOR : ANIRUT  SATIMAN, Ed.D., ASST. PROF. ORAPIN   

SIRISAMPHAN, Ph.D, EKNARIN  BANGTHAMAI, Ph.D, 253 pp.  

 The  obiectives of this research were  1) to compare the effects of learning with role playing computer games and 

storyline method between before and after learning  with role playing computer games and storyline method in science subject,  

2) to compare the ability in analytical  thinking of Mathayomsuksa 3 students  between before and after learning  with role playing 

computer games and storyline method in science subject,  3) to study the opinion of Mathayomsuksa 3 students towards learning 

with role playing computer games and storyline method in science subject of Mathayomsuksa 3 students.The samples of the study 

were 30 students studying in Mathayomsuksa 3 at Banhanjamsaiwittaya 3 school, Suphanburi province in the secound semester 

academic year 2011.   

The research instruments consisted of 1) science subject lesson plans based on storyline method, 2) role playing 

computer game,  3) achievement tests, 4) scientific analytic thinking test, 5) the questionare opinion for students. The statistics 

used to  analyze the data were an average ( X ), standard deviation (S.D.), and t – test (t-test for dependent samples).The results of 

this research were as follows :   

1.The effects of learning achiviment by using role playing computer game and storyline teaching method in science 

subject of Mathayomsuksa 3 students were the average score in the learning achievement pretest  was 27.40, standard deviation 

(S.D.) was 0.16 and the learning achievement posttest was 75.03, standard deviation (S.D.) was 0.19 .the result compare score in 

the learning achievement  posttest was higher than pretest  significantly at the 0.01 level different.   

2.The comparing of ability in scientific analytical thinking of Mathayomsuksa 3 student before and after learning with 

role playing computer game and storyline teaching method in science subject were the average score in the analytical thinking 

ability  pretest was 13.47, standard deviation (S.D.) was 0.93 and the analytical thinking ability posttest was 22.53, standard 

deviation (S.D.) was 1.40 .The result compare score in the analytical thinking ability posttest was higher than pretest  significantly 

at the 0.01 level different.   

                  3. The students opinion towards role playing computer game and storyline method of Mathayom Suksa 3 students  in 

science subject was  the good level.     
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กติติกรรมประกาศ 

 

ปริญญานิพนธ์ฉบบัน้ีสําเร็จไดด้ว้ยความกรุณาในการให้คาํแนะนาํและความอนุเคราะห์

อย่างยิ่งจากอาจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น อาจารย์ผูค้วบคุมปริญญานิพนธ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 

ดร.อรพิณ ศิริสัมพนัธ์,  อาจารย ์ดร.เอกนฤน  บางท่าไม ้กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ท่ีไดใ้ห้

คาํปรึกษา คาํแนะนาํ ขอ้คิด และตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ดว้ยความเอาใจใส่เป็นอยา่งดีมาโดย

ตลอด ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณ อาจารยว์าสนา เนียมแสวง อาจารยป์ระจาํโปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม, อาจารยก์นกวรรณ  โสวรรณรัตน์  

ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3, และอาจารย์พัชรอัมพร  อัครศุภพงษ ์  

ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1  ท่ีได้กรุณาเป็นผู ้เช่ียวชาญด้านเน้ือหา 

ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร.สรกฤช    มณีวรรณ   ภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 

มหาวิทยาลยัพระจอมเกลา้ธนบุรี,  รองศาสตราจารยป์ระทิน คลา้ยนาค  อาจารยป์ระจาํภาควิชา

เทคโนโลยีการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์,  

และอาจารย ์ดร.นํ้ ามนต ์เรืองฤทธ์ิ  อาจารยป์ระจาํภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ ท่ีไดก้รุณาเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นส่ือเทคโนโลย ี

ขอขอบพระ อาจารย์ ดร.ศิวนิต อรรถวุฒิกุล  ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธีรศกัด์ิ   อุ่มอารมยเ์ลิศ  ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร, และนางสาวพชัราภรณ์   อ่วมอรุณ ครูชาํนาญการ  โรงเรียน

บรรหารแจ่มใสวทิยา 3   ท่ีไดก้รุณาเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นส่ือเทคโนโลย ีและขอขอบคุณอาจารยข์นิษฐา 

หอมยอมเยน็ ท่ีให้ความช่วยเหลือในการแต่งบทคดัย่อภาษาองักฤษให้เสร็จสมบูรณ์ ขอบคุณเป็น

อยา่งยิง่ 

ขอขอบคุณท่านผูอ้าํนวยการยอดชาย ลํ้าเลิศ  คณะครูและนกัเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใส

วิทยา 3 จงัหวดัสุพรรณบุรี ท่ีเอ้ือเฟ้ือและอาํนวยความสะดวกในการทาํวิจยั ให้คาํปรึษาในทุกๆ 

เร่ืองและกาํลงัใจท่ีมีให ้ทาํใหก้ารทดลองสาํเร็จลุล่วง 

ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ งานวจิยัฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาหรือผูท่ี้กาํลงัศึกษา

คน้ควา้งานวิจยัในดา้นน้ีหรือตอ้งการประยกุตไ์ปใชใ้นดา้นการสอนวชิาอ่ืนๆ   

 คุณค่าและประโยชน์อนัพึงมีจากปริญญานิพนธ์ฉบบัน้ี ขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาพระคุณบิดา

มารดา ญาติพี่นอ้ง ตลอดจนครูอาจารยแ์ละผูมี้พระคุณทุกท่าน 
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