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ABSTRACT
The purposes of this research were 1) to develop the lesson plan by using online game based learning for
creative using the internet of Grade 8 Students, 2) to develop the quality and efficiency online computer
game for creative using the internet, and 3) to compare the learning achievement on using online game
based learning for creative using the internet of Grade 8 students between pre-test and post-test. The
samples were students of Grade 8 at Krathumbaen WisetbSamutthakhun school. In Semester 2, Academic
Year 2019, selected by cluster random sampling as two groups included 74 students. The research
instruments were the lesson plan, the quality evaluation form of lesson plan, online computer game, the
quality assessment form of online computer game and the achievement test. The statistics for analyzing the
data were mean ( & ), standard deviation (S), E1/E2, and t-test for dependent samples. The research results
were as follows 1) The quality of lesson plan by using online game base learning for creative using the
internet was a very high level ( & =4.86, S = 0.35) 2) In the overall, the quality of online computer game for
creative using the internet was a very high level ( & =4.77, S = 0.45). In addition, the result of the efficiency
(E1/E2) was at 81.81/83.19 3) The post-test learning achievement of the students was higher than the pre-test
at the statistical significance level of .05, which effects to stimulate students want to learn, have more
knowledge and more understanding about this topic.
Keywords: Games base leaning; Creative internet; Achievement
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ïìÙĆé÷ŠĂ
การวิจัยมีวัตถุป ระสงคเพื่อ 1) พัฒ นาแผนการจัด การเรียนรูออนไลนดวยเกมเปน ฐานที่สงเสริม การใชอิน เทอรเน็ตเชิง
สรา งสรรคใหมีคุณ ภาพ 2) พัฒ นาเกมคอมพิวเตอรอ อนไลนที่สง เสริม การใชอิน เทอรเน็ต เชิง สรา งสรรคใหมีคุณ ภาพและ
ประสิทธิภ าพ 3) เปรียบเทีย บผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นของนัก เรียนระหวางกอนเรียนกับ หลังเรียน เรื่อง การจัดการเรียนรู
ออนไลนดวยเกมเปนฐานที่สงเสริมการใชอินเทอรเน็ตเชิงสรางสรรค กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 โรงเรียนกระทุม แบน “วิเศษสมุท คุณ ” ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึก ษา 2562 ที่ไดจ ากการสุมหองเรียนดวยวิธีการสุม
แบบกลุม จํานวน 2 กลุม รวม 74 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรู แบบประเมินคุณภาพ
แผนการจัด การเรีย นรู เกมคอมพิว เตอรอ อนไลน แบบประเมิน คุณ ภาพเกมคอมพิว เตอรอ อนไลน และแบบทดสอบวัด ผล
สัม ฤทธิ ์ท างการเรีย น วิเ คราะหข อ มูล โดยใชส ถิต ิค า เฉลี ่ย สว นเบี ่ย งเบนมาตรฐาน (S) และสถิต ิท ดสอบ t-test แบบ
Dependent Sample
ผลการวิจัยพบวา 1) แผนการจัดการเรียนรูแบบเกมเปนฐานที่สงเสริมการใชอินเทอรเน็ตเชิงสรางสรรค มีคุณภาพอยูใน
ระดับ ดีม าก ( & = 4.86, S = 0.35) 2) เกมคอมพิว เตอรอ อนไลนที ่ส ง เสริม การใชอิน เทอรเน็ต เชิง สรา งสรรค โดยรวมมี
คุณ ภาพอยูใ นระดับ ดีม าก ( & = 4.77, S = 0.45) ประสิท ธิภ าพของเกมคอมพิว เตอรอ อนไลน E1/ E2 = 81.81/83.19 3)
ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นของนัก เรีย นหลัง เรีย นสูง กวา กอ นเรีย นอยา งมีนัยสํา คัญ ทางสถิติที่ร ะดับ .05 ซึ่ง จะชว ยกระตุน ให
นักเรียนตองการที่จะเรียนรู และเพิ่มความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ไดมากขึ้น
ÙĞćÿĞćÙĆâ: แผนการจัดการเรียนรูแบบเกมเปนฐาน การใชอินเทอรเน็ตเชิงสรางสรรค ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

1. ïìîĞć
ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Age) มีการพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว สงผลใหการ
ติดตอสื่อสารมีความสะดวก และมีประสิทธิภาพมากขึ้นกวาในยุคอดีต เทคโนโลยีคอมพิวเตอรซึ่งเปนระบบพื้นฐานในการพัฒนา
เทคโนโลยีทุก ๆ ดาน [1] ดังนั้นการศึกษาจึงตองปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของประเทศชาติและของ
สังคมโลกอยูตลอดเวลา จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองสงเสริมเพื่อการเรียนรูอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒ นาคุณ ภาพประสิทธิภาพและ
พัฒนาขีดความสามารถของคนสวนใหญในประเทศ [2]
อินเทอรเน็ตมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับบุคคลทุกวงการและทุกสาขาอาชีพ ไมวาจะเปนในดานการติดตอสื่อสารผานทาง
Social Network ดานการศึกษา ดานการใหความบันเทิง ดานการทําธุรกรรมทางการเงิน ดานการแพทย ดานธุรกิจ นับวา
อินเทอรเน็ตเปนแหลงสารสนเทศที่สําคัญ มีเรื่องราวตาง ๆ มากมายทั้งความรู ความบันเทิงหลากหลายรูปแบบเพื่อสนองความ
ตองการ ความสนใจของผูใชงาน แมวาการใชงานอินเทอรเน็ตจะสงผลดีในดานของการรับรูขอมูลขาวสารและความรูไดอยางไมมี
ที่สิ้นสุด แตถามองในมุมกลับกันพบวา ขอมูลขาวสารนั้นมีทั้งดานบวกและดานลบ ผูใชงานจึงตองตระหนักถึงภัยที่อาจเกิดขึ้นกับ
ตนเอง หรือเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานอยูดวย เชน การเขาบัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) ของผูอื่น การโพสตหรือการ
แชรขอความ รูปภาพ วิดีโอ ที่ไมเหมาะสมในสื่อสังคมออนไลน แลวสงผลใหผูอื่นไดรับความเสื่อมเสีย เปนเพราะผูใชงานยังขาด
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชงานอินเทอรเน็ต การกระทําเหลานี้นอกจากจะไมเหมาะสมแลวยังทําผิดพระราชบัญญัติวาดวย
การกระทํ า ความผิ ด เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2560 [3] ที่ ว า ด ว ยผู ใดส ง ข อ มู ล คอมพิ ว เตอร ห รื อ จดหมาย
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส แ ก บุ ค คลอื่ น อั น มี ลั ก ษณะเป น การก อ ให เกิ ด ความเดื อ ดรอ นรํา คาญแก ผู รั บ ข อ มู ล คอมพิ ว เตอร ห รือ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส โดยไมเปดโอกาสใหผูรับสามารถบอกเลิกหรือแจงความประสงคเพื่อปฏิเสธการตอบรับไดโดยงาย ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินสองแสนบาท ตามมาตรา 4 และผูใดนําเขาสูระบบคอมพิวเตอรที่ประชาชนทั่วไปอาจเขาถึงไดซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรที่
ปรากฏเปนภาพของผูอื่น และภาพนั้นเปนภาพที่เกิดจากการสรางขึ้น ตัดตอ เติม หรือดัดแปลงดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือ
วิธีการอื่นใด โดยประการที่นาจะทําใหผูอื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือไดรบั ความอับอาย ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินสามป และปรับไมเกินสองแสนบาท ตามมาตรา 16
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การสงเสริมใหผูเรียนใชอินเทอรเน็ตเชิงสรางสรรคจึงเปนสิ่งที่เปนประโยชนตอผูใชบริการอินเทอรเน็ตเพื่อสรางสรรคสังคมที่ดี
และเปนสังคมแหงการเรียนรู ดังนั้นนักเรียนจึงนับไดวาจะเปนผูที่จะชวยสรางอินเทอรเน็ตเชิงสรางสรรคไดเปนอยางดี เนื่องจาก
เปนผูที่ไดรับการศึกษาในเชิงวิชาชีพ และสามารถสรางสรรคสังคมออนไลนไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเปนตนแบบที่ดี
สําหรับผูเรียนในชวงวัยเดียวกันไดเปนอยางดี ซึ่งการใชอินเทอรเน็ตเชิงสรางสรรคจึงมีความหมายรวมถึงการใชอินเทอรเน็ตอยางมี
มารยาท (Netiquette) การเคารพสิทธิ์ของผูอื่น มีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนการใชอินเทอรเน็ตที่เปนประโยชนตอผูอื่นในการ
เผยแพรองคความรู สรางจิตสํานึกและสงผลตอการแสดงพฤติกรรมที่ดี [4]
ปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชอินเทอรเน็ตในสังคมไทยปจจุบันมีเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และสื่อที่จะสามารถใหความรู ปองกันและ
สรางความตระหนักรูในการใชอินเทอรเน็ตนั้นยังมีนอย สงผลใหเยาวชนขาดความรอบคอบและรูเทาทันในการใชอินเทอรเน็ตอยาง
สรางสรรค ซึ่งการเรียนการสอนในปจจุบันมีการใชสื่อการสอนในรูปแบบของเสียง ตัวอักษร หรือรูปภาพเทานั้น เปนสื่อกลางที่
ครูใชสงสารไปสูนักเรียนเพียงดานเดียว ทําใหนักเรียนขาดความสนใจที่อยากเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนให
นักเรียนไดใชความสามารถที่มีอยูแสดงออกกึ่งเลนกึ่งเรียน กอใหเกิดประโยชนกับการเรียนรูของนักเรียนทั้งทางตรงและทางออม
ทําใหบรรยากาศการเรียนการสอนเปนไปดวยความสนุกสนานไมเครงเครียด เกมจึงจัดเปนสื่อประเภทหนึ่งที่กระตุนความสนใจ
นักเรียนไดเปนอยางดี สามารถใชเปนสื่อประกอบการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และชวยใหนักเรียนบรรลุ
จุดมุงหมายตามจุดประสงคการเรียนที่ตั้งไว เมื่อนําคุณลักษณะที่ดีของเกมมาเปนองคประกอบหนึ่งในการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนก็จะสงผลใหบทเรียนมีความนาสนใจ และสรางแรงจูงใจในการเรียนรูมากขึ้นไปกวาเดิม
จากความพยายามคิดคนหารูปแบบวิธีการสอนใหมๆ สื่อการสอนใหมๆ เพื่อนํามาปดชองโหวของขอจํากัดของการเรียนรู
การรับรูของนักเรียน แรงจูงใจของนักเรียน ความอยากรูอยากเห็นของนักเรียน ปญหาที่มักจะพบไดในนักเรียนสวนใหญก็คือ รูสึก
วาการเรียนรูเปนเรื่องที่นาเบื่อ ไมสนุก ตองอานหนังสือจํานวนมาก ไมอยากเรียน มีกิจกรรมอื่นที่นาสนใจมากกวา ซึ่งปญหา
ทั้งหลายเหลานี้ครูตองใหความสําคัญกับการสอนเพิ่มขึ้น ตองปรับเปลี่ยนรูปแบบและเทคนิคการสอนเพื่อใหเหมาะกับนักเรียนของ
ตน มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งผลออกมาวา การเรียนการสอนที่ไดผลคือตองเรียนแลวตองไดความรู
พรอมกับไดรับความสนุกสนานไปดวย Wanwisa Dadee [5] กลาววา การเรียนรูผานเกม คือ สื่อในการเรียนรูรูปแบบหนึ่ง ซึ่งถูก
ออกแบบมาเพื่อใหมีความสนุกสนานไปพรอม ๆ กับการไดรับความรู โดยสอดแทรกเนื้อหาทั้งหมดของหลักสูตรนั้น ๆ ไวในเกม
และใหผูเรียนลงมือเลนเกม โดยที่ผูเรียนจะไดรับความรูตาง ๆ ของหลักสูตรนั้นผานการเลนเกมซึ่ง [6] Games Based Learning
ถือเปน e-learning อีกรูปแบบหนึ่งที่ทําใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูของผูเรียนเอง บนพื้นฐานแนวคิดที่จะทําใหการเรียนรู
เปนเรื่องที่ สนุกสนาน จากที่กลาวมาแลวขางตนนั่นเองที่ ทําให Game Based Learning เปนสื่อใหมทันสมัยที่กําลังเขามามี
บทบาทกับแวดวงการศึกษาและการพัฒนามนุษยเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แบบกาวกระโดดเมื่อถูกนํามาใชในการเรียนรูแลวไดผลดี
จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนจึงมีความสนใจและเห็นความสําคัญของปญหาที่เกิดขึ้น จึงไดพัฒนาการ
จัดการเรียนรูออนไลนดวยเกมเปนฐานที่สงเสริมการใชอินเทอรเน็ตเชิงสรางสรรคระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เพื่อสามารถกระตุน
การเรียนรูของผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับที่สูงขึ้น และเปนแนวทางในการเสริมสรางการใชอินเทอรเน็ตของผูเรียน
ใหเกิดประโยชนตอตนเอง และการดําเนินชีวิตประจําวันตอไป

2. üĆêëčðøąÿÜÙŤ×ĂÜÖćøüĉÝĆ÷
2.1 เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูออนไลนดวยเกมเปนฐานที่สงเสริมการใชอินเทอรเน็ตเชิงสรางสรรคระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 ใหมีคุณภาพ
2.2 เพื่อพัฒนาเกมคอมพิวเตอรออนไลนที่สงเสริมการใชอินเทอรเน็ตเชิงสรางสรรคระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ใหมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหวางกอนเรียนกับหลังเรียน เรื่อง การจัดการเรียนรูออนไลนดวย
เกมเปนฐานที่สงเสริมการใชอินเทอรเน็ตเชิงสรางสรรค

3. ÿööêĉåćîÖćøüĉÝĆ÷
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยการใชการจัดการเรียนรูออนไลนดวยเกมเปนฐานที่สงเสริมการใชอินเทอรเน็ตเชิง
สรางสรรคระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
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4. üĉíĊéĞćđîĉîÖćøüĉÝĆ÷
4.1 ðøąßćÖøĒúąÖúčŠöêĆüĂ÷ŠćÜ
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนกระทุมแบน “วิเศษสมุทคุณ” ในภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2562 จํานวน 10 หองเรียน รวม 373 คน กลุมตัวอยาง จํานวน 2 หองเรียน รวม 74 คน ไดจากการสุมหองเรียนดวย
วิธีการสุมแบบกลุม (Cluster random sampling) จํานวน 2 กลุม
กลุมที่ 1 ใชทดสอบหาประสิทธิภาพของเกม จํานวน 36 คน
กลุมที่ 2 ใชศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 38 คน
4.2 đÙøČęĂÜöČĂìĊęĔßšĔîÖćøüĉÝĆ÷
4.2.1 แผนการจัดการเรียนรูแบบเกมเปนฐานที่สงเสริมการใชอินเทอรเน็ตเชิงสรางสรรค หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง การใช
อินเทอรเน็ตเชิงสรางสรรค จํานวน 4 แผนการจัดการเรียนรู รวม 4 สัปดาห (8 คาบ) โดยมีองคประกอบตามรูปแบบของโรงเรียน
กระทุมแบน “วิเศษสมุทคุณ” ประกอบดวย มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด จุดประสงคการเรียนรู สาระสําคัญ สาระการเรียนรู
สมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค กิจกรรมการเรียนรู ชิ้นงาน/ภาระงาน สื่อการเรียนรู/แหลงเรียนรู การวัด
และประเมินผลการเรียนรู การบูรณาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ขอเสนอแนะของหัวหนาสถานศึกษา และบันทึก
หลังการใชแผนการจัดการเรียนรู
4.2.2 แบบประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูแบบเกมเปนฐานที่สงเสริมการใชอินเทอรเน็ตเชิงสรางสรรค หนวยการ
เรียนรูที่ 4 เรื่อง การใชอินเทอรเน็ตเชิงสรางสรรค มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่งประกอบดวย
การประเมิ น 6 ดาน คื อ 1) ดานองค ป ระกอบของแผนการจัดการเรียนรู 2) ดานจุดประสงคการเรียนรู 3) ดานเนื้ อหาสาระ
4) ดานกิจกรรมการเรียนรู 5) ดานสื่อการเรียนรู และ 6) ดานการวัดและการประเมินผล
4.2.3 เกมคอมพิวเตอรออนไลนที่สงเสริมการใชอินเทอรเน็ตเชิงสรางสรรคระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เปนเกมที่นําเสนอ
เนื้อหาเปนไปตามลําดับตอเนื่องกันไป แบงออกเปน 4 เกม คือ 1) เกม Q10 เปนเกมตอบคําถาม 2) เกม CYBER SHOOT เปน
เกมยิ ง คํ า ที่ ผิ ด หลั ก ไวยกรณ ข องภาษาไทย คํ า สแลง คํ า วิ บั ติ 3) เกม A DAY WITH PEEPO เป น เกมเลื อ กตอบแบบถู ก -ผิ ด
4) เกม CYBER ADVENTURE เปนเกมเลือกตอบตามสถานการณที่กําหนดให
4.2.4 แบบประเมินคุณภาพของเกมคอมพิวเตอรออนไลนที่สงเสริมการใชอินเทอรเน็ตเชิงสรางสรรคระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่
2 มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ ซึ่งประกอบดวยการประเมิน 2 ดาน คือ ดานเนื้อหา จํานวน
9 ขอ และดานเทคนิคการผลิตสื่อ จํานวน 16 ขอ
4.2.5 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง การใชอินเทอรเน็ตเชิงสรางสรรค มีลักษณะเปน
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ ซึ่งแบบทดสอบเนนดานพุทธิพิสัย คือ ดานความรู ดานความเขาใจ และการนําไปใช มี
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากการตรวจสอบโดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน ไดคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 0.67 - 1.00
จํ า นวน 36 ข อ มี ค า ความยากง า ย (Difficulty : p) ตั้ ง แต 0.21 – 0.79 ค า อํ า นาจจํ า แนก (Discrimination : r) ตั้ ง แต
0.24 – 0.59 และมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (KR-20) เทากับ 0.73
4.3 ÖćøđÖĘïøüïøüö×šĂöĎú
4.3.1 การพั ฒ นาแผนการจั ด การเรีย นรูอ อนไลน ด ว ยเกมเป น ฐานที่ ส งเสริ ม การใช อิ น เทอร เน็ ต เชิ งสร างสรรค ระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ใหมีคุณภาพ
4.3.1 ดําเนินการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 4 แผน ไดแก
4.3.1.1 การใชอินเทอรเน็ต จํานวน 1 แผนการจัดการเรียนรู
4.3.1.2 การใชภาษาในการติดตอสื่อสาร จํานวน 1 แผนการจัดการเรียนรู
4.3.1.3 การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2560 จํานวน 1 แผนการจัดการเรียนรู
4.3.1.4 ภัยและการปองกันภัยในการใชเทคโนโลยี จํานวน 1 แผนการจัดการเรียนรู
4.3.2 นําแผนการจัดการเรียนรูที่พัฒนาใหผูทรงคุณวุฒิประเมินเพื่อหาคุณภาพ
4.3.2 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอรออนไลนที่สงเสริมการใชอินเทอรเน็ตเชิงสรางสรรคระดับชั้นระดับมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ
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4.3.2.1 ดําเนินการหาคุณ ภาพของเกมคอมพิวเตอรออนไลนที่สงเสริมการใชอินเทอรเน็ตเชิงสรางสรรคระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 โดยการประเมินของผูทรงคุณวุฒิดานเนื้อหา และดานเทคนิคการผลิตสื่อ
4.3.2.2 การหาประสิท ธิภ าพของเกมคอมพิ วเตอรออนไลน ที่ ส งเสริม การใช อิ น เทอรเน็ ตเชิ งสรางสรรค ระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ผูวิจัยดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางที่ 1 จํานวน 36 คน ดังนี้
4.3.2.2.1 ผูวิจัยชี้แจงใหกลุมตัวอยางเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอน และวิธีการใชงานเกมคอมพิวเตอรออนไลนที่
สงเสริมการใชอินเทอรเน็ตเชิงสรางสรรคระดับชั้นระดับมัธยมศึกษาปที่ 2
4.3.2.2.2 ใหนักเรียนกลุมตัวอยางดําเนินกิจกรรมการเรียนรูดวยตนเอง โดยมีผูวิจัย ควบคุมชั้นเรียน แลวให
นักเรียนทําแบบฝกหัดระหวางเรียน เก็บสะสมรวมกันเปนคะแนนจากการทํา แบบฝกหัดเพื่อนําคะแนนที่ไดหาคาประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ (E1)
4.3.2.2.3 หลังจากนักเรียนเรียนดวยเกมคอมพิวเตอรออนไลนครบทุกเรื่องแลว ใหนักเรียนทําแบบทดสอบ
หลังเรียน และนําผลคะแนนมาคํานวณเพื่อหาประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2)
4.3.2.2.4 นําประสิทธิภาพของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธหา (E1/E2) และนําไปเปรียบเทียบ
กับเกณฑ 80/80
4.3.3 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผูวิจัยดําเนินการทดลองและเก็บรวบขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ 2
จํานวน 38 คน ทดลองโดยใชรูป แบบการทดลองแบบกลุ ม เดียวมี การวั ด กอ นและหลั งให สิ่ งทดลอง (One Group PretestPosttest Design)
4.3.3.1 ดําเนินการจัดการเรียนรูดวยแบบเกมเปนฐานใหกับนักเรียน โดยใชระยะเวลา 4 สัปดาห 8 คาบเรียน ดังนี้
4.3.3.1.1 การใชอินเทอรเน็ต จํานวน 2 คาบ
4.3.3.1.2 การใชภาษาในการติดตอสื่อสาร จํานวน 2 คาบ
4.3.3.1.3 การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2560 จํานวน 2 คาบ
4.3.3.1.4 ภัยและการปองกันภัยในการใชเทคโนโลยี จํานวน 2 คาบ
4.3.3.2 หลังจากที่นักเรียนไดศึกษาจนครบทุกเรื่องแลว ใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน
20 ขอ ที่ผานการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ
4.3.3.3 นําคะแนนกอนและหลังเรียนที่ไดจากการทําแบบทดสอบมาวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวย
วิธีทางสถิติ
4.4 ÖćøüĉđÙøćąĀŤ×šĂöĎú
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้
4.4.1 หาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูแบบเกมเปนฐานที่สงเสริมการใชอินเทอรเน็ตเชิงสรางสรรคระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 โดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยกําหนดระดับคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู [7] ดังนี้
4.50-5.00 หมายถึง คุณภาพอยูในระดับดีมาก
3.50-4.49 หมายถึง คุณภาพอยูในระดับดี
2.50-3.49 หมายถึง คุณภาพอยูในระดับพอใช
1.50-2.49 หมายถึง คุณภาพอยูในระดับไมดี
1.00-1.49 หมายถึง คุณภาพอยูในระดับไมดีเลย
4.4.2 หาคุณภาพของเกมคอมพิวเตอรออนไลนที่สงเสริมการใชอินเทอรเน็ตเชิงสรางสรรคระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โดยการที่หาคุณ ภาพของเกมคอมพิวเตอรใชคาเฉลี่ย ( & ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) โดยกําหนดระดับคุณ ภาพของเกม
คอมพิวเตอรออนไลน และการหาประสิทธิภาพของเกมคอมพิวเตอรออนไลนที่สงเสริมการใชอินเทอรเน็ตเชิงสรางสรรค ตาม
เกณฑที่ตั้งไว 80/80 โดยใชสูตร E1/E2
4.4.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหวางกอนเรียนกับหลังเรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบเกมเปนฐานที่
สงเสริมการใชอินเทอรเน็ตเชิงสรางสรรคระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชสถิติทดสอบ t-test แบบ Dependent Samples
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5. ñúÖćøüĉÝĆ÷
5.1 ñúÖćøðøąđöĉîÙčèõćóĒñîÖćøÝĆéÖćøđøĊ÷îøĎšĂĂîĕúîŤéšü÷đÖöđðŨîåćîìĊęÿŠÜđÿøĉöÖćøĔßšĂĉîđìĂøŤđîĘêđßĉÜÿøšćÜÿøøÙŤĔî
øąéĆïßĆĚîöĆí÷öýċÖþćðŘìĊę 2
êćøćÜìĊę 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงมาตรฐานของคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูออนไลนดวยเกมเปนฐานที่สงเสริมการใชอินเทอรเน็ตเชิงสรางสรรค
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
S
øąéĆïÙčèõćó
éšćî
&
1. องคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู
4.83
0.41
ดีมาก
2. จุดประสงคการเรียนรู
4.83
0.41
ดีมาก
3. เนื้อหาสาระ
5.00
0.00
ดีมาก
4. กิจกรรมการเรียนรู
5.00
0.00
ดีมาก
5. สื่อการเรียนรู
4.83
0.41
ดีมาก
6. การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามจุดประสงค
4.75
0.45
ดีมาก
øüö
4.86
0.35
éĊöćÖ

จากตารางที่ 1 พบวา แผนการจัดการเรียนรูออนไลนดวยเกมเปนฐานที่สงเสริมการใชอินเทอรเน็ตเชิงสรางสรรคระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 มีคุณภาพโดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก ( & = 4.86, S = 0.35)
5.2 ñúÖćøĀćÙčèõćó×ĂÜđÖöÙĂöóĉüđêĂøŤĂĂîĕúîŤìĊęÿŠÜđÿøĉöÖćøĔßšĂĉîđìĂøŤđîĘêđßĉÜÿøšćÜÿøøÙŤøąéĆïßĆĚîöĆí÷öýċÖþćðŘìĊę 2
êćøćÜìĊę 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงมาตรฐานของคุณภาพเกมคอมพิวเตอรออนไลนที่สงเสริมการใชอินเทอรเน็ตเชิงสรางสรรคระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
éšćî
S
øąéĆïÙčèõćó
&
1. เนื้อหา
4.63
0.56
ดีมาก
2. เทคนิคการผลิตสื่อ
4.85
0.36
ดีมาก
øüö
4.77
0.45
éĊöćÖ

จากตารางที่ 2 พบวา เกมคอมพิวเตอรออนไลนที่สงเสริมการใชอินเทอรเน็ตเชิงสรางสรรคระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มี
คุณภาพโดยรวมอยูในระดับดีมาก ( & = 4.77, S = 0.45) และรายดานพบวา ดานเนื้อหา มีคุณภาพโดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก
( & = 4.63, S = 0.56) และดานเทคนิคการผลิตสื่อ มีคุณภาพโดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก ( & = 4.85, S = 0.36)



øĎðìĊę 1 หนาแรกของเกมคอมพิวเตอรออนไลน

øĎðìĊę 2 เกม Q10

øĎðìĊę 3 เกม CYBER SHOOT
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øĎðìĊę 5 เกม CYBER ADVENTURE

øĎðìĊę 4 เกม A DAY WITH PEEPO

5.3 ñúÖćøĀćðøąÿĉìíĉõćó×ĂÜđÖöÙĂöóĉüđêĂøŤĂĂîĕúîŤìĊęÿŠÜđÿøĉöÖćøĔßšĂĉîđìĂøŤđîĘêđßĉÜÿøšćÜÿøøÙŤøąéĆïßĆĚîöĆí÷öýċÖþć
ðŘìĊę 2
êćøćÜìĊę 3 ประสิทธิภาพของเกมคอมพิวเตอรออนไลนที่สงเสริมการใชอินเทอรเน็ตเชิงสรางสรรคระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ÙąĒîî
ระหวางเรียน (E1)
หลังเรียน (E2)

n

36

ÙąĒîîđêĘö

&

ÙŠćøšĂ÷úą

20

16.36

81.81

20

17.11

83.19

ðøąÿĉìíĉõćó×ĂÜđÖö
ÙĂöóĉüđêĂøŤĂĂîĕúîŤ
81.81/83.19

จากตารางที่ 3 พบวา เกมคอมพิวเตอรออนไลนที่สงเสริมการใชอินเทอรเน็ตเชิงสรางสรรคระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มี
ประสิทธิภาพของระหวางเรียน (E1) เทากับ 81.81 ตอประสิทธิภาพของหลังเรียน (E2) เทากับ 83.19 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ คือ
ไมต่ํากวา 80/80
5.4 ñúÖćøđðøĊ÷ïđìĊ÷ïñúÿĆöùìíĉĝìćÜÖćøđøĊ÷î×ĂÜîĆÖđøĊ÷îøąĀüŠćÜÖŠĂîđøĊ÷îÖĆïĀúĆÜđøĊ÷î
êćøćÜìĊę 4 ผลการวิเคราะหขอมูล เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ย กอนกับหลังเรียนดวยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ñúÖćøìéÿĂï
คะแนนกอนเรียน
คะแนนหลังเรียน

ÝĞćîüîñĎšđøĊ÷î
38

&

S.D.

12.16

2.18

14.53

2.26

t

df

sig

-8.84*

37

0.00

*มีนัยสําคัญที่ระดับ .05

จากตารางที่ 4 พบวา นั ก เรียนที่ เรียนด วยการจัด การเรียนรูดวยเกมเป น ฐานที่ สงเสริมการใช อิน เทอรเน็ ตเชิ งสรางสรรค
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หนวยการเรียนที่ 4 เรื่อง การใชอินเทอรเน็ตเชิงสรางสรรค มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

6. ÿøčðñúÖćøüĉÝĆ÷
6.1 แผนการจัดการเรียนรูแบบเกมเปนฐานที่สงเสริมการใชอินเทอรเน็ตเชิงสรางสรรคระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีคุณภาพ
อยูในระดับดีมาก ( & = 4.86, S = 0.35)
6.2 เกมคอมพิวเตอรออนไลนที่สงเสริมการใชอินเทอรเน็ตเชิงสรางสรรคระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีคุณภาพโดยรวมอยูใน
ระดับดีมาก ( & = 4.77, S = 0.45) และเกมคอมพิวเตอรออนไลนมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 81.81/83.19 ซึ่งเปนไปตาม
เกณฑ คือ ไมต่ํากวา 80/80
6.3 นัก เรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนที่เรียนด วยการจัดการเรียนรูออนไลน ดวยเกมเปนฐานที่ สงเสริมการใช
อินเทอรเน็ตเชิงสรางสรรค หนวยการเรียนที่ 4 เรื่อง การใชอินเทอรเน็ตเชิงสรางสรรค สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
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7. Ăõĉðøć÷ñú
7.1.1 ñúÖćøóĆçîćĒñîÖćøÝĆéÖćøđøĊ÷îøĎšéšü÷đÖöđðŨîåćîìĊęÿŠÜđÿøĉöÖćøĔßšĂĉîđìĂøŤđßĉÜÿøšćÜÿøøÙŤøąéĆïßĆĚîöĆí÷öýċÖþćðŘ
ìĊę 2 ĔĀšöĊÙčèõćó
แผนการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นไดรับการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ พบวา มีคุณภาพอยูใน ระดับดีมาก ทั้งนี้เนื่องจากผูวิจัย
ไดดําเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรูโดย ยึดแนวทางการจัดการเรียนรูแบบเกมเปนฐานตามกรอบแนวคิดของPassakorn
Lertsakul [8] และใชทฤษฎีในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูใหมีคุณภาพตามกรอบแนวคิดของ Raweewat Siripuban [9]
ทําใหแผนการจัดการเรียนรูมีความครบถวน มีความสอดคลองสัมพันธกันขององคประกอบแผนการจัดการเรียนรู จุดประสงคเชิง
พฤติกรรมครอบคลุมกับสาระ/เนื้อหา และครอบคลุมทั้ง 3 ดาน คือ ดานความรู ความเขาใจ (K) ดานทักษะ กระบวนการ (P) ดาน
คุณลักษณะ เจตคติ คานิยม (A) มีความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรู มีความครบถวนสมบูรณ มีความถูกตองและเหมาะสม
ของสาระ/เนื้อหา สื่อการเรียนรูมีความเหมาะสมและความหลากหลายกับเนื้อหา มีความถูกตองและความเหมาะสมของการวัด
และการประเมินผล จึงทําใหแผนการจัดการเรียนรูมีคุณภาพเหมาะสมในการนําไปใชจัดการเรียนรูแกนักเรียนตอไป สงผลให
แผนการจัดการเรียนรูมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Supawit Nambut [10] ไดพัฒนาแผนการจัดการ
เรียนรูแบบสาธิตรวมกับแหลงเรียนรูออนไลน เรื่อง การเชื่อมตอเครือขายแบบเวิรกกรุป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผลการวิจัย
พบวา คุณภาพแผนการจัดการเรียนรูแบบสาธิตรวมกับแหลงเรียนรูออนไลน มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก และยังสอดคลองกับ
Sawaluk Yimprasert [11] ไดศึกษาการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐานรวมกับบทเรียนแท็บเล็ต เรื่อง ขอมูลและคอมพิวเตอร
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ผลการวิจัยพบวา คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูแบบสมองเปนฐานรวมกับบทเรียนแท็บเล็ต
เรื่อง ขอมูลและคอมพิวเตอร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก
7.1.2 ñúÖćøóĆçîćđÖöÙĂöóĉüđêĂøŤĂĂîĕúîŤìĊęÿŠÜđÿøĉöÖćøĔßšĂĉîđìĂøŤđîĘêđßĉÜÿøšćÜÿøøÙŤøąéĆïßĆĚîöĆí÷öýċÖþćðŘìĊę 2 ĔĀšöĊ
ÙčèõćóĒúąðøąÿĉìíĉõćó
7.1.2.1 คุณภาพของเกมคอมพิวเตอรออนไลนที่สงเสริมการใชอินเทอรเน็ตเชิงสรางสรรคระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
เกมคอมพิวเตอรออนไลนที่สงเสริมการใชอินเทอรเน็ตเชิงสรางสรรคในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีคุณภาพโดยรวมใน
ระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 1) ดานเนื้อหา มีคุณภาพโดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก เนื่องจากผูวิจัยไดออกแบบ
เนื้อหาของเกมคอมพิวเตอรที่สงเสริมการใชอินเทอรเน็ตเชิงสรางสรรคในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ใหมีจุดเดนในดานความ
สอดคลองกับสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เนื้อหามีความถูกตอง มีความเหมาะสมกับระดับความรูของผูเรียน มีความเหมาะสมกับ
ปริมาณในแตละเกม ภาษาที่ใชเขาใจงาย และความถูกตองของขอความตามหลักภาษา จึงทําใหไดเกมคอมพิวเตอรออนไลนที่
สงเสริมการใชอินเทอรเน็ตเชิงสรางสรรคในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีคุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับดีมาก 2) ดานเทคนิคการ
ผลิตสื่อ มีคุณภาพโดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก เนื่องจากผูวิจัยไดศึกษาและออกแบบเกมคอมพิวเตอรออนไลนที่สงเสริมการใช
อินเทอรเน็ตเชิงสรางสรรคในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ตามหลักของ Prensky [12] (อางใน Sarunya Phabaow [13] ซึ่ง
ประกอบไปดวย 4 ขั้น ดังนี้ 1) การนําเขาสูบทเรียน โดยเริ่มจากการวิเคราะหเนื้อหาและวัตถุประสงคของหนวยการเรียนรู โดย
รวบรวมเนื้อหาจากหนังสือเรียนและแหลงขอมูลกอนนํามาวิเคราะหเปนหนวยยอย 2) การนําเสนอเกม 3) การตัดสินใจของผูเลน
4) ผลปอนกลับ/ผลลัพธจากการตัดสินใจ 5) จบเกม จึงทําใหเกมคอมพิวเตอรออนไลนที่สงเสริมการใชอินเทอรเน็ตเชิงสรางสรรค
ในระดับ ชั้ น มัธยมศึกษาปที่ 2 มี คุณ ภาพดา นเทคนิ ค การผลิ ตสื่ อ อยู ในระดั บ ดีมาก ซึ่ งสอดคลองกับ งานวิจัยของ Tipsukon
Panking [14] ไดพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกสโดยใชเกมคอมพิวเตอรเปนฐานเรื่องการเขียนผังงาน ตามแนวคิดของ Prensky ทํา
ใหบทเรียนอิเล็กทรอนิกสโดยใชเกมคอมพิวเตอรเปนฐานเรื่องการเขียนผังงาน มีคุณภาพทั้งเนื้อหาและดานเทคนิคอยูในระดับดี
มาก และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Chonlatip Janjumpa et al [15] ไดทําการพัฒนาเกมการศึกษาเพื่อสงเสริมการเรียนรู
เรื่อง การสืบพันธุของพืชดอกและการเจริญเติบโต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีคุณภาพทั้งเนื้อหาและดานเทคนิคอยูใน
ระดับดีมาก
7.1.2.2 ประสิทธิภาพของเกมคอมพิวเตอรออนไลนที่สงเสริมการใชอินเทอรเน็ตเชิงสรางสรรคระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2
ผลการหาประสิทธิภาพของเกมคอมพิวเตอรออนไลนที่สงเสริมการใชอินเทอรเน็ตเชิงสรางสรรคระดับชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 2 โดยนําไปทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 36 คน ผลปรากฎวา เกมคอมพิวเตอรออนไลนมีประสิทธิภาพเทากับ 81.81/83.19
ซึ่งมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑที่กําหนด เนื่องจากผูวิจัยไดพัฒนาเกมคอมพิวเตอรออนไลนอยางเปนระบบตามแบบ Prensky
และผานการประเมินคุณภาพทั้งเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิตสื่ออยูในระดับดีมาก นอกจากนี้ยังไดทดลองใชเกมคอมพิวเตอร
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ออนไลนกับนักเรียนที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางแตไมใชกลุมตัวอยาง เพื่อศึกษาถึงขอบกพรองของเกมคอมพิวเตอร
ออนไลนในดานตาง ๆ เชน เนื้อหามีความเหมาะสมกับระดับความรูของผูเรียน ความเหมาะสมของระยะเวลา เมนูใชงานไดงาย
และสะดวก และขอเสนอแนะอื่น ๆ นําไปปรับปรุงแกไขกอนใชจริงในงานวิจัย จึงทําใหเกมคอมพิวเตอรออนไลนมีคาประสิทธิภาพ
ตามเกณฑที่กําหนด สอดคลองกับงานวิจัยของNatthaporn Singmanee [16] ไดทําการศึกษาผลการใชบทเรียนอีเลิรนนิ่งโดยใช
เกมเปนฐานวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ทําใหบทเรียนอีเลิรนนิ่งโดยใชเกมเปนฐานวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพเทากับ 80.55/82.07 และยังสอดคลองกับงานวิจัย
ของ Suchart Saenpich [17] ไดพัฒนารูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเกมออนไลนเพื่อพัฒ นาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ผลการวิจัยพบวา เกมออนไลนมีประสิทธิภาพเทากับ 80.90/81.67
7.1.3 ñúÖćøđðøĊ÷ïđìĊ÷ïñúÿĆöùìíĉĝìćÜÖćøđøĊ÷î×ĂÜîĆÖđøĊ÷îøąĀüŠćÜÖŠĂîđøĊ÷îÖĆïĀúĆÜđøĊ÷î ĀîŠü÷ÖćøđøĊ÷îìĊę 4 đøČęĂÜ
ÖćøĔßšĂĉîđìĂøŤđîĘêđßĉÜÿøšćÜÿøøÙŤ
หลังการทดลองผูวิจัยไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยการจัดการเรียนรูออนไลนแบบเกม
เปนฐานที่สงเสริมการใชอินเทอรเน็ตเชิงสรางสรรคในระดับชั้นระดับมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังเรียนสูงกวากอนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิ ติ ที่ ระดั บ .05 ซึ่ งเป น ไปตามสมติ ฐานที่ ตั้ งไว ทั้ งนี้ ผู วิ จัย ได ส รา งแผนการจั ด การเรีย นรูแ บบเกมเป น ฐานที่ ส งเสริ ม การใช
อินเทอรเน็ตอยางมีระบบทําใหแผนการจัดการเรียนรูมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง มีการพัฒนาเกมคอมพิวเตอรออนไลนที่ผาน
กระบวนการสรางและพัฒนาใหมีคุณภาพ ทําใหเกมคอมพิวเตอรมีความนาสนใจ เปนแรงจูงใจใหนักเรียนอยากเรียนรู นักเรียน
สามารถเขาถึงเกมคอมพิวเตอรไดทุกที่ทุกเวลาผานเครือขายอินเทอรเน็ต ทําใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ  Tanatappon Dachpasat [18] ได ป ระยุ ก ต ใ ช เกมคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอนในการส ง เสริ ม
กระบวนการเขียนเรียงความแกกระทูธรรมในหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์กอนใชเกม – หลังการ
ประยุกตใชเกมคอมพิวเตอรชวยสอน หลังใชเกมคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนใชเกมคอมพิวเตอรชวยสอน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .05 และยั ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Prompuen Junnuan and Nipaporn Chalermnidorn [19] ที่ ได
ทําการศึกษาเรื่อง การจัดการเรียนรูโดยใชเกม Kahoot เพื่อพัฒนาผลการเรียนรูวรรณคดีไทย ผลการวิจัยพบวา ผลการเรียนรู
วรรณคดีไทยเรื่องกาพยพระไชยสุริยาโดยใชเกม Kahoot สูงขึ้นกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ .05

8. ×šĂđÿîĂĒîą
8.1 ×šĂđÿîĂĒîąđóČęĂîĞćñúÖćøüĉÝĆ÷ĕðĔßš
8.1.1 ผูสอนควรสรางความเขาใจในขั้นตอนการจัดกิจกรรมและการใชสื่อเกมคอมพิวเตอรออนไลนเพื่อใหเกิดความ
เขาใจและสามารถวางแผนการสอนไดถูกตองและเหมาะสม รวมถึงเตรียมความพรอมในการเขาถึงสื่อเกมคอมพิวเตอรออนไลน
และความพรอมของอุปกรณ
8.1.2 ครูผูสอนสามารถนําเกมคอมพิวเตอรออนไลนไปประยุกตใชกับการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลายได เนื่องจากไมมี
ขอจํากัดดานเวลาและสถานที่ นักเรียนอาจจะเรียนจากที่บานหรือสถานที่อื่นนอกจากภายในโรงเรียน ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนมี
ความรูและความเขาใจมากยิ่งขึ้น
8.2 ×šĂđÿîĂĒîąĔîÖćøüĉÝĆ÷ÙøĆĚÜêŠĂĕð
8.2.1 ควรพัฒนาใหเกมคอมพิวเตอรออนไลนสามารถแสดงผลไดดีในอุปกรณชนิดอื่นนอกเหนือจากเครื่องคอมพิวเตอร
เชน สมารตโฟน แท็บเล็ต
8.2.2 ควรทําการเปรียบเทียบวิธีการจัดการเรียนรูดวยเกมเปนฐานกับการเรียนรูแบบอื่น ๆ เชน แบบสืบเสาะ แบบใช
สมองเปนฐาน เปนตน

33

สุคนธฑา พันธเสน ฐิยาพร กันตาธนวัฒน และสุวรรณา อินทรนอย 2563
วารสารครุศาสตรอุตสาหกรรม ปที่ 19 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน

đĂÖÿćøĂšćÜĂĉÜ
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]

Ornaree Na Takua Thung et al. 1998. "Guidelines for the development of teaching subject Computers
in Secondary Schools". Journal of Education, 27 (1), p.90-101.
Office of the National Education Commission. 2002. National Education Act 1999 and Amendments
(Version 2) 2002. Bangkok : Sweet Pepper Graphic.
Government Gazette Thailand. 2017. Computer-related Crime Act (No. 2) B.E. 2560 (2017). The
Royal Thai Government Gazette : 134(10ก), p.24-35
Eknarin Bangthamai. 2007. The Development of Learning and Teaching Activities through Online Social
Networking to Promote Creative Internet Using for Students in Tertiary Level . Veridian E-Journal,
Slipakorn University, 37(1), p.93-118.
Wanwisa Dadee. 2010. Game Based Learning Theory. [Online]. Available:
http://nuybeam.blogspot.com/2010/08/game-based-learning.html
Thanomphon Laoharatsaeng. 2013. Game-based Learning. [Online]. Available:
http://antawe1.blogspot.com/2013/12/games-based-learning.html
Pannee Leikitwathana .2016. Research methods in education. 11th ed. Bangkok : Min Service Supply.
Passakorn Lertsakul. 2015. DMA Magazine. Bangkok: Media Rich Associate Company Limited.
Raweewat Siripuban. 2008. "Guidelines for Writing Quality Learning Management Plans." Journal
Ministry of Education, 11 (2), p.19-23.
Supawit Nambut. 2018. A Development Of Demonstration-Based Learning Lesson Plan In Conjunction
With Online Learning Resources On Workgroup Computer Network Connection For Vocational
Certificate Level. Journal of Industrial Education, 17(3), p.72-80.
Sawaluk Yimprasert. 2017. Brain-Based Learning with Tablet on Data and Computer for Grade 2
Students. Journal of Industrial Education, 16(2), p.10-17.
Prensky, M. 2001. Digital Game-based learning. New York : McGraw-Hill.
Sarunya Phabaow. 2008. The Effect Of Computer Games Usage As Supported Media With
Second Level Students With Different Science learning Achievement. Mater thesis, M. Ed.
(Education Technology). Bangkok : Graduate School, Srinakharinwirot University.
Tipsukon Panking. 2015. A Development of Game-Based E-Learning Courseware on Flowchart. Journal
of Industrial Education, 14(3), p.244-251.
Chonlatip Janjumpa et al. 2019. The Development Of Educational Game As A Supplementary Tool
For Learning On The Topic Of Plant Reproduction And Growth For Grade 11 Students. Journal of
Industrial Education, 18(3), p.36-43.
Natthaporn Singmanee. 2015. The Effects of E-learning Courseware using Game-Based Instruction on
Information Technology III Subject for 9th Grade Students. Journal of Industrial Education, 14(3),
p.592-598.
Suchart Saenpich. 2015. The Development Model of Cooperative Learning with Online Games to
Enhance Science Processing Skills. Veridian E-Journal, Slipakorn University. 8(2), p.1413-1426.
Tanatappon Dachpasat. 2015. The Use of Educational Games to Promote Writing of
Kradudhamma Subject in Cerriculum of Dhamma Studdies for Elementary Level. Master of Arts
Program in Educational Informatics. Silpakorn University.
Prompuen Junnuan and Nipaporn Chalermnidorn. 2017. The Learning Management Using Kahoot
Application to Enhance Students’ Learning Achievement in Thai Literature.
Journal of Education Silpakorn University, 15(2), p.92-100.

34

