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บทคัดย่อ

แพ ร่ ลายในปั จจุ บั นนี้ เป็ นโท ร ั พ ท์ ที่ เ รี ย ก ่ า มาร์ ต โฟ น คื อ
โทร ั พท์ มือถื อที่ มีระบบปฎิ บั ติการ เช่น แอนดรอยด์ ไอโอเอ เป็ นต้น
ฟังก์ชันของการใช้งานนอกเ นือจากใช้โทรออก-รับ เข้าแล้ ยัง ามารถ
รองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้
ปัจจุบันคนทุกเพ ทุก ัยตั้งแต่เด็กประถมที่พอรู้ค ามจนถึงผู้ ูง ัยต่าง
ใช้ มาร์ตโฟนอย่างแพร่ ลาย การที่เด็กต้องพกพา มาร์ตโฟนจุดประ งค์
ลักคือเพื่อติดต่อกับ ผู้ป กครองอย่างไรก็ดีถ้าเพิ่มคุณ ค่าของ มาร์ตโฟน
เช่น เพื่อ ่งเ ริมการเรียนรู้ของเด็กไปด้ ยก็จะเป็นประโยชน์มากขึ้น
เราทราบดี ่าเด็กทุกคนชอบการเล่น เพราะการเล่นมีค าม ัมพันธ์กับ
ชี ิตและพัฒนาการของเด็ก [3,4] การเล่นทาใ ้เด็กได้ฝึกค าม ามารถใน
การรับรู้และเ ริม ร้างค ามคิด ลาย ๆ แง่มุม เช่น การรับรู้ค ามคิดใ ม่
ค ามคิ ด ร้าง รรค์ ตลอดจนฝึกค ามจา ทาใ ้ เด็กได้มีโอกา ร้าง ม
ประ บการณ์ใ ้กับตนเองเพื่อเรียนรู้และรับรู้ ิ่งแ ดล้อม
การเล่นมีมากมาย ลายประเภท เกมนับ ่าเป็นการเล่นประเภท นึ่ง
[4,5] ที่มีกติกาและมักจะมีการแข่งขันกันไม่ ่าจะเป็นการแข่งกับ ตนเอง
เช่น การจับเ ลา รือระ ่างผู้เล่นด้ ยกัน
เกมคอมพิ เตอร์ คื อ การน าเกมมาเล่ น บนคอมพิ เตอร์ นั บ ่ า เป็ น
น ั ต กรรมทางเทคโนโลยี าร นเท อั น นึ่ ง [6] ซึ่ ง เกม ามารถ ่ ง ผล
กระทบทั้งทางบ กและลบต่อพฤติกรรมของเด็กได้ การ ่งผลต่อพฤติกรรม
นั้นๆขึ้นอยู่กับลัก ณะและเนื้อ าของเกมที่ใ ่เข้าไป ดังนั้นผู้ ร้างเกมจึง
ค รตระ นักถึงผลที่จะตามมา
จากประโยชน์ ข องเกมซึ่ ง เป็ น ตั กระตุ้ น ใ ้ เ ด็ ก เกิ ด การเรี ย นรู้
ประกอบกับ การใช้งานที่แพร่ ลายของโทร ัพท์มือถือ งาน ิจัยชิ้นนี้จึง
ต้องการ ึก า ่าเมื่อนาเกมมาพัฒนาบน มาร์ตโฟนจะ ามารถ ่งเ ริมการ
เรียนรูข้ องเด็กประถม ัยได้อย่างไร

การ ิ จั ย ครั้ ง นี้ มี จุ ด ประ งค์ คื อ ึ ก าปฎิ ั ม พั น ธ์ ร ะ ่ า งเกม
คอมพิ เตอร์ บ น มาร์ ต โฟนกั บ การเรี ย นรู้ ข องเด็ ก โดยพิ จ ารณาใน
องค์ประกอบ าคัญ ามประการได้แก่ เกม มาร์ตโฟน และการเรียนรู้ของ
เด็กโดยมีเงื่อนไขที่ถูกค บคุมดังนี้ คือ 1. เกม ลัก ณะของเกมในงาน ิจัยนี้
ได้พัฒนาตามทฤ ฎีการเรียนรู้ของกาเย่ 2. มาร์ตโฟน ก่อนการทดลอง
มาร์ตโฟนที่ ใช้ได้ทด อบตาม ลักยู บิลิตี้ก่อนและผ่านข้อกา นดก่อน
นามาทดลองและ 3. การเรียนรู้ของเด็ก เนื่องจากเด็กแต่ละคนมีรูปแบบ
การคิดที่แตกต่างกัน การออกแบบเกมเพื่อเล่นกับเด็กที่มีรูปแบบการคิดที่
แตกต่าง เกมจึงต้องมีค าม ลาก ลายซึ่งในการทดลองนี้ได้ออกแบบเกม
จาน นถึง เี่ กม ผลที่ได้รับคือเกมบน มาร์ตโฟนซึ่งมีเงื่อนไขที่ อดคล้องกับ
งาน ิจยั นี้ ามารถ ่งเ ริมการเรียนรู้ของเด็กได้ดีขึ้นจริง
ค า าคั ญ : เกม, มาร์ ต โฟน, การเรี ย นรู้ , เด็ ก , ปฏิ ั ม พั น ธ์ ร ะ ่ า ง
คอมพิ เตอร์และมนุ ย์

Abstract
Currently, everyone (kids, adult, and elderly) always uses
a smart phone as usual in everyday life. This research would
like to enrich the value of smart phone for primary school
children by establishing computer game and giving them use.
Game’s content involves the computer equipment. The result
shows that this computer game on smart phone can actually
support child’s learning. The important factors that make a
good outcome consist of 1.) A game, in this research
developed by using Gagne’s learning theory 2.) A smart phone
that tested by usability principle and passed before
experimented. 3.) Child’s learning. Child’s cognitive style is
individual so in this research, games are various.

2. ทฤ ฎีและงาน จิ ัยที่เกี่ย ข้อง
2.1 ทฤ ฎี
รูปแบบการคิด มีผลต่อการการเรียนรู้ [7] กล่า คือ ผล ัมฤทธิ์ใน
การเรียนของผู้เรียนจะเพิ่มขึ้นและผู้เรียนจะ ามารถจดจาข้อมูลที่ได้เรียน
นานขึ้นเมื่อ ิธี อน ั ดุ/ ื่อการ อน และ ภาพแ ดล้อมของการเรียนรู้มี
ค าม อดคล้องกับรูปแบบการคิดและรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น
ผู้เรียนที่มีรูปแบบการคิดเป็นรูปภาพ จะเรียนรู้ได้ดีเมื่อผู้ อนใช้ ื่อการ อน
ที่มีภาพประกอบ
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1. บทนา
โทร ัพท์มือถือนับ ่าเป็น“ยูบิค ิตั ” (Ubiquitous) ประเภท นึ่ง ยู
บิค ิตั [1,2] เป็นภา าลาติน มีค าม มาย ่า มีอยู่ทุก นทุกแ ่ง มาร์ค
ไ เซอร์ แ ่ ง ู น ย์ ิ จั ย พาโล อั ล โต้ รัฐ อเมริก าใ ้ ค านิ ย าม ยู บิ ค ิตั
คอมพิ ติ ง ่ า เป็ น การบู ร ณาการคอมพิ เตอร์ ใ ้ เ ข้ า กั บ การด าเนิ น
ชี ิต ประจ า ัน อย่างเป็ น ธรรมชาติ [1,2] โทร ั พ ท์ มื อ ถื อ ที่ ใช้ กั น อย่ าง
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ทฤ ฎี การเรียนรู้ ข องกาเย่ (Gagne) เ นอ ลักการ ่าการใช้ ิ่งเร้า
รือ ิ่งแ ดล้อมภายนอกจะกระตุ้นผู้เรียนทาใ ้เกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้นโดย
ทฤ ฎีนี้มี 8 ขั้นตอน [8] ดังนี้ คือ
1. การเร่งเร้าค าม นใจ คือ การจูงใจ รือการกระตุ้นค าม นใจใ ้เกิด
ค ามอยากที่จะเรียนรู้ เช่น ใช้ภาพ ี เ ียง แอนิเมชั่น ีดีทั น์ รือ ื่อ
ประ มในการนาเ นอ
2. การแจ้ง ัตถุประ งค์ เป็นการบอกใ ้ทราบถึงประเด็น าคัญของเนื้อ า
ร มทั้งเค้าโครงของเนื้อ าที่ต้องการนาเ นอเพื่อใ ้เ ็นภาพโดยร ม
3. การทบท นค ามรู้เดิม เป็นกระตุ้นใ ้ผู้เรียนคิดย้อน ลัง ถึง ิ่งที่ได้เคย
เรียนรู้มาก่อนเพื่อจะราลึกได้ร มถึงเป็นการประเมินค ามรู้ของผู้เรียนด้ ย
4. การนาเ นอเนื้อ าใ ม่ คือการนาเ นอเนื้อ าที่ต้องการซึ่งค รนาเ นอ
เนื้อ านั้นๆโดยใช้ค าอธิบ าย ั้นๆใ ้ได้ใจค ามและที่ าคั ญ ค รมีภาพที่
เกี่ย ข้องประกอบ
5. การชี้แนะแน ทางการ คือการจัดการเรียนรู้ใ ้มีค ามเ มาะ ม โดย
อา ัย ลักการเช่น จาก ิ่งที่มีประ บการณ์เดิมไป ู่เนื้อ าใ ม่ รือ จาก
ิ่งที่ง่ายไป ู่ ิ่งที่ยากก ่าตามลาดับขั้น
6. การกระตุ้นการตอบ นองบทเรียน เป็นการปฏิ ัมพันธ์กับเรื่องที่เรียน
เช่น การใ ้ตอบคาถามที่เกี่ย กับเนื้อ า การใ ้เล่นเกมที่ อดคล้องกับ
บทเรียน เพราะการกระตุ้นการตอบ นองจะทาใ ้ระบบค ามจาดีขึ้น
7. การใ ้ข้อมูลย้อนกลับ เป็นการใ ้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนรู้ เช่น
การบอกคะแนนที่ได้รับ เ ลาที่ใช้เพื่อจะได้นาไปพัฒนาต่อไป
8. การทด อบค ามรู้ใ ม่ เป็นการประเมินผลการเรียนรู้อีกครั้ง โดยอาจ
มีแบบทด อบ ลังเรียนอีกครั้งเพื่อเป็นการประเมินการเรียนรู้ ลังการ
เรียน
ด้านโปรแกรมที่ใช้พัฒ นาเกมคอมพิ เตอร์ ปั จจุบั น มีมากมาย ลาย
ผลิตภัณฑ์มีทั้งที่มีค่าใช้จ่าย และไม่มีค่าใช้จ่าย มีใ ้เลือกทั้งแบบพัฒนาเกม
คอมพิ เตอร์แบบ 2 มิติ รือ 3 มิติ [9] ตั อย่างเช่น โปรแกรม Unity 3D,
Cryengine, Blender, Game Maker, Unreal Development,
Playcanvas และ Microsoft Kodu Game Lab เป็นต้น
ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมเกมคอมพิ เตอร์ [10] มีดังนี้
1. การ ร้างตั ละคร (Modeling) เป็นขั้นตอนการ ร้างตั ละครขึ้นมา ใ ้
เ มาะ มกั บ เนื้ อ เรื่อ ง ่าตั ละครค รเป็ น แบบใด (Character Design)
โปรแกรมที่ นิ ย มเพื่ อ การพั ฒ นาตั ละคร เช่ น Autodesk Maya รื อ
Unity
2. การทาพื้นผิ (Texture) เป็นการตกแต่งภาพ ฉาก และ พื้น ลังใ ้มี
ค าม ยงาม อดคล้ อ งกั บ เกม โปรแกรมที่ ใช้ ่ นใ ญ่ คื อ Adobe
Photoshop รือ Unity
3. การท าภาพ ร้ า งการเคลื่ อ นไ (Animation) เป็ น การ ร้ า งการ
เคลื่อนไ ของตั ละคร ตั อย่างโปรแกรมที่ใช้ เช่นโปรแกรม Milk shape
3D รือ Unity
4. การเขียนโปรแกรม (Game Code) เป็นการเขียนโปรแกรม เพื่อ ร้าง
เกม ค บคุ ม ตั ละคร ท าการค บคุ ม ผ่ านอุ ป กรณ์ อิ น พุ ท และก า นด
รูปแบบของเกมที่ ร้าง ร มถึงการจัดแ ง และเ ียง การตร จ อบการชน
ของ ัตถุ (Collision) ตรรกะระบบ AI เป็นต้น โปรแกรมที่ใช้ เช่น Visual
Studio, Mono Develop รือ Dark Basic Professional ซึ่งเป็น Game
Engine รือเครื่องมือที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมขับเคลื่อนเกม
ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมเกมคอมพิ เตอร์แ ดงในรูปที่ 1 ดังนี้
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Pro
รูปที่ 1 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมเกมคอมพิ เตอร์ 3 มิติ

2.2 งาน จิ ัยที่เกี่ย ข้อง
เกมคอมพิ เตอร์ เ พื่ อ การ ึ ก านั้ น ก าลั ง ได้ รั บ ค ามนิ ย มอย่ า ง
แพร่ ลายในต่างประเท เพราะเป็น ื่อที่ผน กการ ึก าและบันเทิงไ ้ใน
เ ลาเดีย กันซึ่ง อดคล้องกับทฤ ฎีการเรียนรู้ผ่านการเล่นจึงเป็น ิ่งที่ค ร
นับ นุนเพราะการเรียนรู้ ิธีนี้จะเป็นการเรียนที่ทาใ ้เด็กเป็น ูนย์กลาง
[11]
เกม ามารถกระตุ้นผู้เรียนใ ้เกิดค ามอยากเรียนรู้ได้ง่ายเพราะเป็น
เรื่องของค าม นุก นานเพลิดเพลิน ามารถใช้ในการ อนทั้งในเรื่องของ
กฎเกณฑ์ กระบ นการ ทั นคติตลอดจนทัก ะต่าง ๆ ข้อ าคัญคือเกมมี
การแข่ งขั น กั นจึงท าใ ้ ผู้เรียนมีก ารตื่น ตั อยู่ เ มอ [12] อย่างไรก็ ดีการ
พัฒนาเกมต้องคานึงถึงค ามเ มาะ มของตั เกมเป็น าคัญ
เกมกระดานที่ มี ชื่อ ่า Amath (เกมต่ อเลขค าน ณ) เป็ น ตั อย่างเกม
คอมพิ เตอร์ ามมิติที่เน้นพัฒนาทัก ะทางด้านตรรกะและคณิต า ตร์ ฝึก
กระบ นการคิ ดแก้ไขปั ญ า การพั ฒ นาตั เกมจะอยู่ในรูป แบบ ามมิ ติ
เพื่อใ ้ตั เกมมีมิติ น่า นใจ และน่าเล่นมากขึ้น โดยใช้โปรแกรม Unity
เป็น Game Engine ค บคู่ไปกับภา า C Sharp [12]

3.

ิธกี าร จิ ยั

การ ิ จั ย ครั้ ง นี้ มี ั ต ถุ ป ระ งค์ เ พื่ อ าค าม ั ม พั น ธ์ ร ะ ่ า งเกม
คอมพิ เตอร์ที่พัฒนาบน มาร์ตโฟนกับการเรียนรู้ของเด็กประถมต้น ่ามี
ค าม ัมพันธ์กันอย่างไร โดยเกมที่เลือกใช้ในงาน ิจัยนี้เป็นเกมประเภท
เกมที่แข่งกับเ ลาและตนเอง เ ตุผลที่ผู้ ิจัยเลือกเกมประเภทนี้เนื่องจาก
ต้องการใ ้เด็กแข่งขันกับการเรียนรู้ของตนเองเป็น าคัญ ่ นเนื้อ าของ
เกมเป็นการใ ้ค ามรู้เกี่ย กับอุปกรณ์คอมพิ เตอร์
1. ประชากรและกลุ่มตั อย่าง
ประชากรในงาน ิจั ย ครั้ งนี้ คื อ เด็ ก นั ก เรี ย นชั้ น ประถมต้ น ่ นกลุ่ ม
ตั อย่ า งในการ ิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ ิ จั ย ได้ เ ลื อ กนั ก เรี ย นชั้ น ป.3 โรงเรี ย น
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1.เกมที่ นึ่ง: ดา ปริ นาเป็นเกมที่ใ ้รูปภาพมาแล้ เลือกคาตอบ ่าภาพที่
ใ ้มา คือ อุปกรณ์อะไร ตั อย่าง น้าจอแ ดงดังรูปที่ 4

กรุงเทพคริ เตียน ิทยาลัย ลัก ูตรการเรียนการ อนโดยใช้ภา าอังกฤ
เป็น ลัก จาน น 15 คนมาทดลอง เพื่อค าม ะด กในการทา ิจัย
2. เครื่องมือที่ใช้ในการ ิจัย
เครื่องมือในการ ิจัยมี 4 ่ นด้ ยกัน คือ 1. เกมคอมพิ เตอร์บน มาร์ต
โฟน 2. แบบ ัดผลการเรียนรู้ 3. แบบประเมินเกมคอมพิ เตอร์เพื่อการ
เรียนรูโ้ ดยผู้เชี่ย ชาญ และ 4. แบบ ัมภา ณ์ค ามคิดของเด็กที่มีต่อเกม
3. การเก็บร บร มข้อมูลและ การ ิเคราะ ์ข้อมูล
การทดลองเริ่มจากใ ้ก ลุ่มตั อย่างทด อบค ามรู้เกี่ย กับ อุ ป กรณ์
คอมพิ เตอร์ก่อน ่ามีค ามรู้อยู่ในระดับใด เมื่อทด อบเ ร็จจึงใ ้เริ่มเล่น
เกม และเมื่อเล่นเกมเ ร็จใ ้ทาแบบทด อบและ ัมภา ณ์ค ามคิดเ ็น
การเล่นเกมจะใ ้เด็กทุกคนเล่นทุกเกมภายใต้ข้อกา นดกติกาและเงื่อนไข
ของเกมแต่ละชนิดเช่นเดีย กัน โดยเมื่อกดปุ่มเริ่มเล่นเกมจะมี น้าจอใ ้
ค ามรู้เกี่ย กับอุปกรณ์คอมพิ เตอร์ก่อนการเล่นเกมเนื่องจากเป็นครั้งแรก
ของการเล่นเกมจึงกา นดใ ้เด็กทุกคนต้องเข้า น้าจอนี้ทุก น้าจอ แต่ถ้า
โอกา น้ าครั้ ง ถั ด ไปเมื่ อ เด็ ก รู้ แ ละจ าอุ ป กรณ์ ได้ แ ล้ ถ้ าไม่ ต้ อ งการดู ก็
ามารถกดข้ามได้ ดังแ ดงในรูปที่ 2

รูปที่ 4 เกมดา ปริ นา
2.เกมดา ตก ล่น: เกมจะบอก น้าที่ของอุปกรณ์มาใ ้และใ เ้ ลื่อนถาดไป
รับอุปกรณ์ที่กาลังตกลงมาใ ้มากที่ ุดภายใต้เ ลาที่จากัด ตั อย่าง น้าจอ
แ ดงดังรูปที่ 5

รูปที่ 2 น้าจอเริ่มเล่นเกม และ น้าจอใ ้ค ามรู้ก่อนการเล่น
ในงาน ิจัยครั้งนี้มีเกมด้ ยกันทั้ง ิ้น 4 เกม คือ 1. เกมดา ปริ นา 2. เกม
ดา ตก ล่น 3. ดา จับคู่ และ 4. ดา ทายคา ดังแ ดงในรูปที่ 3

รูปที่ 5 เกมดา ตก ล่น
3.เกมดา จับคู่: เกมนี้จะใ ้เด็กจาตาแ น่งที่อยู่ของอุปกรณ์และจะใ ้เลือก
ภาพอุปกรณ์ที่ ัมพันธ์กัน ตั อย่าง น้าจอแ ดงดังรูปที่ 6

รูปที่ 3 เกมมีจาน นทั้ง มด 4 เกม

รูปที่ 6 เกมดา จับคู่
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4. เกมดา ทายคา: เกมจะใ ้ภาพอุปกรณ์ คอมพิ เตอร์มาใ ้ และใ ้เขียน
ชื่ออุปกรณ์นั้นใ ้ถูกต้องดังตั อย่าง น้าจอแ ดงในรูปที่ 7

ั ข้อที่ประเมิน
คะแนนเฉลี่ย
S.D.
3. ทบท นค ามรู้เดิม
4.5
1.3
4. นาเ นอเนื้อ าใ ม่
4.7
0.8
5. ชี้แน ทางการเรียนรู้
4.4
1.1
6. กระตุ้นตอบ นอง
4.4
1.2
7. ใ ้ข้อมูลย้อนกลับ
4.9
0.9
คะแนนเฉลี่ย
4.53
1.04
่ นข้อคิดเ ็นจากผู้เชี่ย ชาญทั้ง 3 ท่านต่อเกมคอมพิ เตอร์แ ดงใน
ตารางที่ 3 ดังนี้
ตารางที่ 3 ข้อคิดเ ็นต่อเกมคอมพิ เตอร์จากผู้เชี่ย ชาญ
ั ข้อที่ประเมิน
1. เร่งเร้าค าม นใจ

รูปที่ 7 เกมดา ทายคา

4. ผลการทดลอง
ผลการทดลองประกอบด้ ยกัน 3 ่ นดังนี้ คือ
1.ผลการเรียนรู้เปรียบเทียบก่อนและ ลังการเล่นเกม
ในงาน ิจัยนี้ตั แปรที่ ต้องการ ึ ก าคื อเกมมีผลต่อการเรียนรู้จริง
รือไม่ ดังนั้นจึงทด อบค ามแตกต่างระ ่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตั อย่าง 2
กลุ่ม คือกลุ่มที่ 1 เป็นคะแนนการทด อบก่อนการเล่น เกม ่ นกลุ่มที่ 2
คือ คะแนนการทด อบ ลังการเกม จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คะแนน
เฉลี่ยก่อนการเล่นเกม คือ 14 คะแนน และ คะแนนเฉลี่ย ลังการเล่นเกม
คือ 17.5 จะเ ็น ่าคะแนนเฉลี่ย ลังการเล่นเกม ูงก ่าก่อนการเล่นเกมอยู่
3.5 คะแนน และเมื่ อ ทด อบ ด้ ย t-test แบบ Dependent t-test
(ทด อบค ามแตกต่างระ ่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตั อย่าง 2 กลุ่ม ที่ไม่เป็น
อิ ระจากกัน ) เนื่ องจากเป็นนักเรียนกลุ่มเดีย กัน ก่อนและ ลังเล่นเกม
ได้ผลดังแ ดงในตารางที่ 1 ดังนี้

2. บอก ัตถุประ งค์
3. ทบท นค ามรู้เดิม
4. นาเ นอเนื้อ าใ ม่
5. ชี้แน ทางการเรียนรู้
6. กระตุ้นตอบ นอง
7. ใ ้ข้อมูลย้อนกลับ

ตารางที่ 1 ผลการเรียนรู้ก่อนและ ลังเล่นเกม
ก่อนเล่น
ลังเล่น

Mean
13.0
17.5

SD
2.1
1.8

ผลการประเมินเกมคอมพิ เตอร์เพื่อการเรียนรู้จากผู้เชี่ย ชาญได้คะแนน
ร มเฉลี่ย 4.53 จากคะแนนเต็ม 5 และ ข้อคิดเ ็น ่ นใ ญ่ก็มีทิ ทางใน
ทางด้านบ ก จึงถือ ่าเกมคอมพิ เตอร์เรื่องนี้ ามารถช่ ยในการเรียนรู้ ใน
ระดับดี
3. ผลการ ัมภา ณ์ค ามคิดเ ็นของเด็กที่มีต่อเกมคอมพิ เตอร์บน
มาร์ตโฟนในครั้งนี้ เด็ก ่ นใ ญ่ ใ ้ค ามเ ็น ่าชอบทุกเกมแต่ละเกมมี
จุดเด่นจุดด้อยและค ามยากง่ายต่างกัน ค ามคิดเ ็นของเด็กที่มีต่อ เกม
ต่างๆมีดังนี้
เกมดา ปริ นาเป็ นเกมที่ ไม่ยากมีตั เลือกมาใ ้ ามารถคาดเดาได้
เกมดา ตก ล่น เป็นเกมที่ชอบมากที่ ุดเพราะได้ฝึกการเคลื่อนไ ค าม
่อ งไ ต้ อ งแข่ งกั บ เ ลา เกมดา จั บ คู่ เป็ น เกมที่ ช อบมากเช่ น กั น ต้ อ งใช้
ค ามจาจึงค่ อนข้ างยากอย่างไรก็ตามก็มีค ามตื่น เต้น น่ าท้าทายใ ้ เล่น
่ นเกม ุดท้ายเกมดา ทายคาเป็นเกมที่ยากที่ ุดเพราะต้อง ะกดคาใ ้ได้
ดังนั้นการไล่เรียงค ามยากง่ายของเกมจึงเริ่มจากค ามง่ายไป ู่ระดับที่ยาก
ขึ้นอย่างเ มาะ มเริ่มจากเกมดา ปริ นา, เกมดา ตก ล่น, เกมดา จับคู่
และ ท้าย ุดเกมดา ทายคา

t-test
2.13

t-test จากการทดลองคือ 2.13 ่ น t(15,0.05) = 1.763 จากผลที่ได้จึง
รุ ป ได้ ่ า คะแนนของเด็ ก ลั ง เล่ น เกม ู ง ก ่า ก่ อ นการเล่ น เกมอย่ า งมี
นัย าคัญที่ระดับ 0.05
2. ผลการประเมินเกมคอมพิ เตอร์จากผู้เชี่ย ชาญ โดยแบบประเมิน
ได้พัฒนามาจากทฤ ฎีการเรียนรู้ของกาเย่ ประเมินจากผู้เชี่ย ชาญจาน น
3 ท่ านซึ่ ง มี ป ระ บการณ์ ด้ าน ื่ อ การเรีย นรู้แ ละเกมคอมพิ เตอร์ จาก
คะแนนเต็ม 5 ผลคะแนนที่ได้รับจากการประเมินแ ดงในตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 ผลคะแนนประเมินเกมคอมพิ เตอร์จากผู้เชี่ย ชาญ
ั ข้อที่ประเมิน
1. เร่งเร้าค าม นใจ
2. บอก ัตถุประ งค์

คะแนนเฉลี่ย
4.4
4.4

ข้อคิดเ ็น
ภาพที่ ใช้ ในเกมมี ี ั น ดใ
ยงาม
เป็นตั การ์ตูนที่เ มาะ มกับเด็ก เ ียง
เร้าใจ
มีการนาเ นอเนื้อ าใ ้ทราบก่อนการ
เล่นเกม
เกมมีการพัฒนาขึ้น เช่น จากรู้จักเป็น
การ ะกดได้
นาเ นอโดยการใช้ภาพและมีคาอธิบาย
ั้นๆแต่ได้ใจค ามประกอบ
จัดการเรียนรู้จากเรื่องง่ายไปยาก โดย
ใช้เกมที่เริ่มจากง่ายไปยาก
เกมแต่ละเกมมีค าม อดคล้องกับ
เนื้อ า
เกมมีการบอกคะแนนที่ได้รับ และ เ ลา
ที่ใช้ไป

S.D.
1.1
0.9

5.

รุปและอภิปรายผล

จากการ ิจั ย ครั้งนี้ พ บ ่า เกมคอมพิ เตอร์บ น มาร์ต โฟน ามารถ
่งเ ริมการเรียนรู้ของเด็กประถม ัยตอนต้นได้ดีขึ้นจริง โดยปัจจัย าคัญที่
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ผ .โก ิท รพีพิ าล, เกมคอมพิ เตอร์เพื่อการ ึก า,นิเท า ตร
ปริทั น์, ปีที่ 14 ฉบับที่ 2, 2553.
[12] ณัฏฐ์ฑิญา กลั่นเอี่ยม, ป ีณา เลิ นันท ัฒน์ และ จักกริช พฤ การ

ทาใ ้ได้ผลลัพธ์ที่ดีคือ 1.เกม ลัก ณะของเกมในงาน ิจัยครั้งนี้ได้ พัฒนา
ตามทฤ ฎีการเรียนรู้ของกาเย่ 2.การเรียนรู้ของเด็ก เด็กแต่ละคนมีรูปแบบ
การคิดที่แตกต่างกันดังนั้นการออกแบบและพัฒนาเกมที่ในชั้นเรียนจึงต้อง
มีค าม ลาก ลาย มีค ามท้าทาย และ มีค ามน่า นใจ 3. มาร์ตโฟน
ผู้ ิจัยได้ทด อบ มาร์ตโฟนตาม ลักยู บิลิตี้ (Usability) ก่อนโดยเลือกใช้
โมเดล FRAME: A Model for Framing Mobile Learning [11] โดย
ทด อบอุปกรณ์ ในประเด็นดังนี้ คือ ค าม ะด ก บายทางกายภาพของ
ตั เครื่อ ง, ตั รับ ข้ อ มู ล และแ ดงผลของเครื่อ ง, การเข้ าถึ งข้ อ มู ล และ
ค ามเร็ ของเครื่อง โดยนา มาร์ตโฟนแต่ละเครื่องที่ต้องการลงโปรแกรม
เกมมาใ ้นักเรียนทดลองใช้ก่อนโดย อนใ ้ลงโปรแกรมเกมเองและลองใ ้
นั ก เรีย นเล่ น เกมเองตามใจชอบประมาณ 3 นาที จากนั้ น จึ งถามค าม
คิดเ ็นโดยใช้แบบ อบถามยู บิลิตี้ที่เตรียมไ ้ ลังทด อบผลปรากฏ ่า
มาร์ตโฟนทุก เครื่องผ่านการท ด อบ ทุ ก เครื่องที่น ามาทดลองไม่พ บ
ปัญ าใดๆ ่ น นึ่งอาจเป็นเพราะอุปกรณ์ ่ นใ ญ่ได้มาตรฐาน และ อีก
ประการคือปฏิ ัมพันธ์ของเด็กกับ มาร์ตโฟนเป็น ิ่งที่เด็กในกลุ่มตั อย่ าง
คุ้ น เคย ปฏิ ั ม พั น ธ์ ข องเด็ ก กั บ มาร์ต โฟนจึ งมี ค ามราบรื่น และไม่ พ บ
ปัญ าใดๆ จากองค์ประกอบที่กล่า มาข้างต้น จึงทาใ ้การปฏิ ัมพันธ์
ระ ่ า งการเรี ย นรู้ ข องเด็ ก กั บ เกมบน มาร์ ต โฟนในงาน ิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด้
ผล าเร็จเป็นอย่างดี

[11]

“เกม ์ต่อเลขคาน ณ ามมิต”ิ

http://cpe.eng.kps.ku.ac.th/db_cpeproj/fileupload/project
_IdDoc182_IdPro181.pdf
[13] A Model for Framing Mobile Learning
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/
download?doi=10.1.1.452.8674&rep=rep1&type=pdf
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เกล้ า พระนครเ นื อ ที่ อ อกแบบและพั ฒ นาเกมในงาน ิ จั ย ครั้ ง นี้ และ
ข อ ข อ บ คุ ณ ภ าค ิ ช า ิ ก รรม ไฟ ฟ้ าแ ล ะ ค อ ม พิ เต อ ร์ ค ณ ะ
ิ กรรม า ตร์ ม า ิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเ นือ ที่ใ ้
การ นับ นุนทุนในการนาเ นอผลงานทาง ิชาการ
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