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บทคัดยอ
โครงการวิจัยเรื่องการบูรณาการเทคโนโลยี e-Learning ประเภทเกมในชั้นเรียน มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาผลของการบูรณาการเทคโนโลยี e-Learning ประเภทเกมในชั้นเรียน นอกจากนี้ การวิจัยครั้งนี้ ยังมุงหวังที่
จะพัฒนาศักยภาพของครูที่เขารวมโครงการ รวมทั้งปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนของผูสอนในโรงเรียนที่เขารวม
โครงการ และ เพื่อสงเสริมการเปลี่ยนแปลงดานการศึกษาอยางเปนระบบ ผลการดําเนินการวิจัยสงผลกระทบ
ดานบวกสําหรับโรงเรียนที่เขารวมโครงการ สรุปไดดังนี้ ครูมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอน มีการจัด
กระบวนการเรียนรูที่หลากหลายขึ้น สามารถบูรณาการเทคโนโลยีในชั้นเรียน อํานวยความสะดวกแกนักเรียนและ
มีการพัฒนาตนเองในหลากหลายดาน เชน การแลกเปลี่ยนการเรียนรู การรวมมือกันทํางานมากขึ้น ผลที่เกิดกับ
นักเรียน ไดแก มีการพัฒนาดานการคิด เชน การคิดเปนระบบ คิดวางแผน คิดตัดสินใจ คิดแกปญหา และเกิด
การเรียนรูดวยตนเองมากขึ้น มีความกระตือรือรน และเรียนรูอยางมีความสุข ผูปกครองมีปฏิสัมพันธกับทาง
โรงเรียนมากขึ้น นอกจากนี้ยงั พบวา ผูบริหารมีมุมมองตอการบูรณาการเทคโนโลยี e-Learning กวางขึ้น ใหการ
สงเสริมและสนับสนุนการบูรณาการเทคโนโลยี e-Learning ในชั้นเรียน สวนผลกระทบทางดานลบ ไดแก ครูใช
เวลาในการเตรียมการสอนนาน นักเรียนตอชั้นมาก ครูคนเดียวดูแลไมทั่วถึง และผูปกครองไมเขาใจการบูรณา
การเทคโนโลยี e-Learning ประเภทเกมในชั้นเรียน

ABSTRACT

This research project titled “Integrating game-based e-Learning technology in the classroom
setting” aims 1) to study the impacts of integrating game-based e-Learning technology in the
classroom setting, 2) to empower teachers to integrate game-based e-Learning technology in their
classroom 3) to improve teaching and learning in the participating school and 4) to promote a
systematic change in education. The findings of this research project resulted in positive impacts in
the participating school. The successes of the project are summarized as follows: The teachers
changed their teaching behaviors, provided more choices of learning activities for students, improved
their skills in integrating technologies in the classroom, better facilitated students as well as
collaborated more with their peers in developing effective lesson plans. The students have improved
their thinking skills i.e. systematic thinking, planning, problem solving, as well as their self-learning
skills. They became more active in their learning as well as had fun while learning through this
educational game. In addition, it was found that the parents of the students were more eager to
collaborate with the school. Also, the administrator had a better understanding of technology
integration in the classroom and therefore got actively involved in the process. The challenges found
were a great amount of time for teachers to develop effective lesson plans, the large class size of
each classroom which made teachers unable to control the class effectively, and a lack of
understanding from some parents relating to integrating game-based e-Learning technology in the
classroom.
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คํานํา
ในปจจุบัน เปนที่ยอมรับวา เทคโนโลยีเกมมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว เห็นไดจากรูปแบบที่หลากหลาย
รวมถึงความซับซอนของเทคโนโลยีเกมซึ่งผสมผสานความเสมือนจริง หรือ จินตนาการ ที่พบเห็นกันในทองตลาด
จากพัฒนาการดังกลาวทําใหเทคโนโลยีเกมไดรับความนิยมอยางแพรหลายในวงกวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
กลุมของเยาวชน จากความนิยมดังกลาว ทําใหมีความพยายามในหมูนักการศึกษาที่ตองการเห็นการใชประโยชน
จากเทคโนโลยีเกมในการพัฒนาดานการเรียนรูของเยาวชน หนึ่งในรูปแบบของความพยายามไดแก การออกแบบ
พัฒนาเทคโนโลยี e-Learning ประเภทเกม
e-Learning ประเภทเกม หมายถึง รูปแบบหนึ่งของการนําสื่ออิเล็กทรอนิกสมาใชในการพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียน โดยผูเรียนจะเรียนรูผานการโตตอบกับสือ่ เกมซึ่งไดรับการออกแบบพัฒนาตามหลักการในการ
ออกแบบสื่อเกมเพื่อการเรียนรู (educational game) บนพื้นฐานความคิดที่วา การเรียนรูเปนเรื่องสนุก (learning
is fun) โดย e-Learning ประเภทเกมจะตองมีเปาหมายที่ไมตายตัว (uncertain goals) รวมทั้งตองออกแบบใหมี
ความทาทาย (challenge) และเหมาะสมกับระดับความสามารถของผูเรียน ทั้งในดานการเรียนรู และทักษะใน
การใชเทคโนโลยีดวย (satisfaction) ขณะเดียวกันจะตองคํานึงถึงสุนทรียภาพ (aesthetic) ความเสมือนจริง
รวมถึงการผสมผสานกับการสงเสริมดานของจินตนาการ (fantasy) ดวย (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2543, 2545)
นอกจากนี้ ดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต ทําใหเทคโนโลยี e-Learning เกม ในปจจุบนั จะอยูใ น
รูปของ 1) เกมออนไลน (online game) 2) มีผูเลน (ผูเรียน) มากกวา 1 คน (synchronous players/ learners)
ดังนั้น จากลักษณะดังกลาว ทําใหผูเรียนที่เรียนผาน e-Learning ประเภทเกมนี้ นอกจากจะเรียนรู
เนื้อหาแลว ยังสามารถพัฒนาศักยภาพของทักษะการเรียนรูที่หลากหลาย รวมทั้งทักษะในการติดตอสื่อสารกับ
ผูอื่นดวย (Cuban, 1986, Prensky, 2001) อยางไรก็ดี จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวาการนํา
e-Learning ประเภทเกมมาใชในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนนั้น เปนเรื่องใหมที่ยังไมพบการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับผลของการบูรณาการเทคโนโลยี e-Learning ประเภทเกมในชั้นเรียนของเยาวชนมากนัก สวนใหญแลว
จะเปนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีเกมในลักษณะของบทเรียน e-Learning หรือเทคโนโลยีเกมใน
ลักษณะของบนสื่อซีดีรอม (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2545) ซึ่งในงานวิจัยนี้ e-Learning ประเภทเกมที่นํามาใช
จะเปนการใช
e-Learning เกมที่ใชเทคโนโลยีเกมในปจจุบนั ซึ่งการสงผานการเรียนรูจะอยูในลักษณะออนไลน และในลักษณะ
ที่ผูเรียนมากกวาหนึ่งคนสามารถเขามาเรียนรูรวมกันไดพรอมกัน
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลของการบูรณาการเทคโนโลยี e-Learning ประเภทเกมในชั้นเรียน
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูที่เขารวมโครงการ
3. เพื่อปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนของโรงเรียนที่เขารวมโครงการ
4. เพื่อสงเสริมการเปลี่ยนแปลงดานการศึกษาอยางเปนระบบ
ขอบเขตการวิจัย
กลุมเปาหมาย กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษาแบงออกเปน 2 กลุม คือ
1. ครูประจําวิชาชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนที่เขารวมโครงการ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549
ประกอบดวยครูประจําวิชาวิทยาศาสตรจํานวน 1 คน และครูประจําวิชาภาษาไทยจํานวน 1 คน
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนที่เขารวมโครงการ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 จํานวน
206 คน
คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
การบูรณาการเทคโนโลยี หมายถึง การจัดกระบวนการเรียนรูแกนักเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตรและ
วิชาภาษาไทยโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
e-Learning ประเภทเกม หมายถึง สื่ออิเล็กทรอนิกสที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ใน
ลักษณะเกมออนไลนที่ผูเรียนมากกวาหนึ่งคนสามารถนํามาเรียนรูรวมไดพรอมกัน

เกม หมายถึง เกม Eurasia ที่ประกอบดวยสื่อ 4 กลุมสาระการเรียนรูของชวงชั้นที่ 2 คือ กลุมสาระ
วิทยาศาสตร กลุมสาระภาษาไทย กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุมสาระการงานพื้นฐาน
อาชีพ พัฒนาโดยสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ชั้นเรียน หมายถึง การจัดกระบวนการเรียนรูแกนักเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตรและวิชาภาษาไทย ใน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนที่เขารวมโครงการ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
แนวคิดทีเ่ กี่ยวของกับ e-Learning ประเภทเกม
การศึกษาการบูรณาการเทคโนโลยี e-Learning ประเภทเกมในชั้นเรียน มีแนวคิดที่เกี่ยวของซึ่งเปน
ขอมูลพื้นฐานในการวิจัย (Malone, 1981, ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2543) ดังนี้
1. ลักษณะสําคัญของ e-Learning ประเภทเกม
ในการออกแบบ e-Learning ประเภทเกมนัน้ ผูสรางจะตองคํานึงถึงลักษณะสําคัญ ๆ ของ e-Learning
ประเภทเกม ไดแก เปาหมาย (Goals) กฎกติกา (Rules) การแขงขัน (Competition) ความทาทาย (Challenge)
จินตนาการ (Fantasy) ความปลอดภัย (Safety) และความสนุกสนานเพลิดเพลิน (Entertainment)
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการออกแบบ e-Learning ประเภทเกม
การออกแบบ e-Learning ประเภทเกมนั้น ผูสรางจําเปนตองมีหลักเกณฑในการออกแบบที่แตกตางไป
จาก e-Learning ประเภทอื่น ๆ ทฤษฎีที่นาสนใจเกี่ยวกับการออกแบบ e-Learning ประเภทเกม ไดแก ทฤษฎี
สรางแรงจูงใจของมาโลน (Malone) ประกอบดวย ความทาทาย (Challenge) ความอยากรูอยากเห็น
(Curiosity) จินตนาการ (Fantasy) และความรูสึกที่ไดควบคุมบทเรียน (Control)

อุปกรณและวิธีการ
การวิจัยไดกําหนดเครื่องมือในการศึกษาและการเก็บขอมูล ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย การเก็บ
รวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล ดังรายละเอียดตอไปนี้
เครื่องมือทีใ่ ชในการศึกษาและการเก็บขอมูล
1. เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการวิจัย ประกอบดวย e -Learning Game คือ เกม Eurasia ที่สรางและ
พัฒนาโดยสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีคุณสมบัติสําคัญ ไดแก 1) เปนเกม
ออนไลน ผูเรียนสามารถเขาถึงเกมจากเครื่องคอมพิวเตอรใดก็ไดที่มีการตอกับอินเทอรเน็ต โดยที่ผูเรียนจะตอง
ทําการติดตั้งเกมไวที่เครื่อง Client กอนการเขาสูเกม และ 2) เปนเกมที่ผูเรียนนอกจากจะเรียนรูจากการโตตอบ
กับเกมผานตัวละครที่ไดออกแบบไวแลว ยังสามารถจะเรียนรูรวมไปกับเพือ่ นๆ ที่เขาเรียนในเวลาเดียวกันได โดย
เมื่อผูเรียนเขาสูเกม จะกลายเปนตัวละครตัวหนึ่งในเกม เปาหมายหลักของเกม ไดแก การตอสูกับ Boss โดย
ผูเรียนมีหนาที่หลัก ไดแก การพยายามตอบคําถามที่ไดเรียนรูจากการโตตอบกับตัวละครของเกม โดยมีความ
สนุกสนานหลัก คือ การเก็บสะสมของรางวัลระหวางทางจากการฆาสัตว
2. เครื่องมือทีใ่ ชในการเก็บขอมูล มีทั้งหมด 7 ฉบับ ประกอบดวย แบบประเมินครูผูสอน แบบบันทึกการ
ใหคําปรึกษาครู แบบสังเกตการสอนในชัน้ เรียน แบบสัมภาษณครูผูสอน แบบสัมภาษณผูบริหารโรงเรียน
แบบสอบถามผูปกครอง และ แบบสอบถามนักเรียน
ขั้นตอนในการวิจัย
1. ศึกษาแนวคิดของการบูรณาการ ICT ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
2. จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการเทคโนโลยี e-Learning ประเภทเกมในชั้นเรียน
ซึ่งประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ 5 สวนคือ
1) การแนะนําโครงการการบูรณาการเทคโนโลยี e-Learning ประเภทเกมในชั้นเรียน
2) การบูรณาการ ICT ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
3) การแนะนํา ไอซีที e-Learning ประเภทเกม (Game-based e-Learning Technology)
4) ทดลองใช e-Learning ประเภทเกม
5) การเขียนแผนการสอนที่มีการบูรณาการ ICT

3. ทดลองการบูรณาการเทคโนโลยี e-Learning ประเภทเกมในชั้นเรียน โดยมีกระบวนการ ดังตอไปนี้
3.1 ประสานงานกับครูผูสอน นัดหมายวันเวลาครูแตละวิชาลวงหนาอยางเปนทางการ
3.2 ครูผูสอนปฏิบตั ิงานตามแผนการสอน และไดรับการนิเทศการสอนจากคณะผูวิจัย
3.3 ระหวางนิเทศการสอนผูวิจัยไดใหขอมูลปอนกลับตอการสอนแตละครั้ง เพื่อใหครูนําไปปรับใช
กับหองเรียนอื่น ๆ ไดเหมาะสมยิ่งขึ้น
3.4 กํากับ ติดตาม และใหความชวยเหลือครูผูสอนในการดําเนินการตางๆ ตลอดโครงการ ไดแก
การวางแผนการสอน การแกปญหาทางดานเทคนิคของเกม เปนตน
3.5 รวบรวมแผนการสอนที่มีการบูรณาการเทคโนโลยี e-Learning ประเภทเกมจากครูและผลงาน
ของนักเรียนที่เกิดจากการบูรณาการเทคโนโลยี e-Learning ประเภทเกม
3.6 ติดตามผลการทดลองการบูรณาการเทคโนโลยี e-Learning ประเภทเกมในชั้นเรียน โดยการ
สัมภาษณครูใหญ ครูผูสอน สอบถามนักเรียนและผูปกครอง
4. ประเมินโครงการ สรุปขอมูล วิเคราะห และเขียนรายงาน
การเก็บรวบรวมขอมูล
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยคณะผูวิจยั ไดสังเกตแบบมีสวนรวมควบคูกับการซักถาม ดําเนินการ
สัมภาษณผูบริหาร ครู ผูปกครอง นักเรียน และใหผูปกครอง นักเรียนตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบปญหาการวิจัย
ดําเนินการโดยการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจากการ
สัมภาษณ การสังเกตการสอน และการสังเกตแบบมีสวนรวมควบคูกับการซักถาม ดังนี้
1. ใชวธิ ีวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) จากขอมูลที่ไดจากแนวคําถามในการสัมภาษณ การสังเกต
การสอน การสังเกตแบบมีสวนรวม วิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคการศึกษา โดยใชวธิ ีการวิเคราะหเนื้อหาแบบ
หาความหมาย เชื่อมโยงความสัมพันธของขอมูล ดําเนินการสรุปประเด็นสําคัญ การอธิบายพฤติกรรมและ
คํานึงถึงสถานการณที่เกิดขึ้น
2. ใชวธิ ีตีความสรางขอสรุปโดยหลักตรรกวิทยาเชิงอุปนัย (induction) จากขอมูลและสถานการณจาก
การสัมภาษณ การสังเกตการสอน การสังเกตแบบมีสวนรวมและการใชแบบสอบถาม โดยตีความสรางขอสรุป
ตามรูปแบบความหมาย การเกิดขึ้น ความสัมพันธและผลกระทบของปรากฏการณที่รับรู

ผล
ผลของการบูรณาการเทคโนโลยี e-Learning ประเภทเกมในชั้นเรียน มีประเด็นที่นาสนใจ ดังตอไปนี้
1. บทบาทของโครงการที่มีตอโรงเรียนและครูที่เขารวมโครงการ
โครงการบูรณาการเทคโนโลยี e-Learning ประเภทเกมในชั้นเรียน มีความสอดคลองกับความตองการ
ของโรงเรียน ทําใหทางโรงเรียนใหความสนใจและตอบรับเปนอยางดี ดานครูผูสอนในเบื้องตนยังคงมีความกังวล
กับทักษะทางดาน ICT และการบูรณาการ ICT ในการสอนของตน วาจะไมสามารถดําเนินการตามวัตถุประสงค
ของโครงการได แตเมื่อไดผานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารแลวความวิตกกังวลดังกลาวลดลงในระดับหนึ่ง
2. การมีสวนรวมและดําเนินการของโรงเรียนและครูทเี่ ขารวมโครงการ
โรงเรียนและครูเล็งเห็นความสําคัญของการเรียนการสอนโดยการนําเทคโนโลยีใหมๆ เขามาใชไดรวมกัน
วางแผนงานในดานการเรียนการสอน ตลอดจนการสงเสริมชวยเหลือซึ่งกันและกัน
3. การพัฒนาศักยภาพของครูที่เขารวมโครงการ
การพัฒนาศักยภาพของครูที่เขารวมโครงการ ประกอบดวยการพัฒนาครู ปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวาง
ครู นักเรียน และคอมพิวเตอร การตอบสนองของนักเรียนตอการเรียนรู ดังนี้

3.1 การพัฒนาครู
ไดจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อใหครูมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับไอซีที e-Learningประเภท
เกม การบูรณาการ ICT ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ใหรูจักเกม Eurasia ผานการเลน การทดลอง
เขียนแผนการสอนที่มีการบูรณาการรวมกัน หลังจากนั้น ครูผูสอนไดเขียนแผนการสอนของตนและนัดหมายกับ
คณะผูวิจัยเพื่อติดตามความกาวหนาของแผนการสอน
ตลอดจนใหคําแนะนําปรึกษาจนสามารถเขียนแผน
การสอนที่บูรณาการเทคโนโลยี e-Learning ประเภทเกมได
3.2 ปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวางครู นักเรียน และคอมพิวเตอร
ปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวางครูกับคอมพิวเตอร จากพื้นฐานดานการใชคอมพิวเตอรของครูอยูในระดับ
พอใชงานได เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกนักเรียนในระยะแรกสามารถชวยเหลือนักเรียนเขาสูเกมไดในระดับ
หนึ่ง จึงตองสงเสริมการใชงานและเทคนิคตางๆ เพิ่มเติม ในระยะตอมาครูมีความคลองตัวขึ้น
ปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียนขณะที่จัดกิจกรรมการเรียนรู ครูไดกระตุนนักเรียนใหมีปฎิสัมพันธกบั
เกมในสวนของการเขาไปตอบแบบทดสอบ
(Quest)
มากขึ้นโดยครูกระตุนนักเรียนใหไปสูเปาหมายของ
เนื้อหาบทเรียน ชวยแนะนําเบื้องตนในการเขาสูเกมในชวงเวลาระหวางการเรียนและเลนเกม ใหการชวยเหลือ
และแนะนํานักเรียนในการทําแบบทดสอบ อธิบายการเลนเกมและกระตุนใหนักเรียนเขาไปตอบคําถามเพื่อไปสู
เปาหมายของเนื้อหาบทเรียนในเกมโดยการถามนํา แนะนําและชี้ทางนักเรียนไปยังสถานที่ในเกม
ปฏิสัมพันธของนักเรียนตอการใชคอมพิวเตอร นักเรียนสวนใหญใชคอมพิวเตอรไดอยางคลองแคลว
เรียนรูไดเร็ว มีพัฒนาการการเลนเกมดี สามารถเรียนรูเทคนิคและบทเรียนไดดวยตนเอง
ปฏิสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวางนักเรียนนั้นดีมาก มีการติดตอสื่อสารระหวางกันทั้งผานการพูดคุยในเกม
และแนะนํานอกเกม มีการชวยเหลือกันเพื่อนําไปสูเปาหมายและเพื่อใหสามารถเขาสูบทเรียนอื่นตอไปได
3.3 การตอบสนองของนักเรียนตอการเรียนรู
การตอบสนองของนักเรียนตอโครงการดีมาก ใหความสนใจตอการเลนเกมทั้งในและนอกชั้นเรียน ทั้งที่
บานและโรงเรียน นักเรียนรอยละ 70.38 สามารถเลนเกม Eurasia ไดที่บาน นักเรียนมีความสามารถใน
การเรียนรูดวยตนเองจากเกมทําใหนักเรียนมีความสุขในการเรียน
และจากการสังเกตของครูพบวานักเรียนมี
พัฒนาการดานความรับผิดชอบตอตัวเองดีขึ้น กลาวคือ มีความกระตือรือรนและตั้งใจเรียน สงงานตรงเวลาและมี
พัฒนาการที่ดีอยางตอเนื่อง
การตอบสนองตอการเรียนรูของนักเรียนที่เกิดขึ้น ไดแก การเรียนรูเนื้อหาจากการตอบแบบทดสอบ
การติดตอสื่อสารกับเพื่อนดวยการพูดคุยในเกม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน
4. ผลปอนกลับจากผูที่เกี่ยวของที่เขารวมโครงการ
1) ผลปอนกลับจากผูบริหาร: ผูบริหารมีความพอใจกับการเขารวมในโครงการวิจัยที่มีผลเกิดกับ
โรงเรียนหลายประการ คือ ประการแรก เกิดการเปลี่ยนแปลงดานการจัดการเรียนการสอนที่ครูมีการบูรณาการ
เทคโนโลยี e-Learning ประเภทเกมในชั้นเรียน ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันมากขึ้น ทํางานเปนระบบ
มีการสื่อสารกันมากขึ้น ประการที่สอง นักเรียนไดมีโอกาสเรียนรูผาน e-Learning มีพัฒนาการเรียนรูที่ดี ประการ
ที่สาม ผูปกครองมีปฏิสัมพันธกับทางโรงเรียนมากขึ้น
2) ผลปอนกลับจากครู: ครูมีความตองการและพึงพอใจในการรวมกิจกรรม มีการชักชวนเพื่อนครูให
บูรณาการเกมในการเรียนการสอน ผลจากการที่นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนที่ดีขึ้นทําใหครูแสวงหาวิธีการและ
ทําสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการสอนอยางตอเนื่อง และจะบูรณาการเกมเขาใชในชัน้ เรียนตอไป
3) ผลปอนกลับจากผูปกครอง: ผูปกครองมีความพึงพอใจตอการใชเทคโนโลยีในการเรียนการสอนใน
การชวยใหนักเรียนไดใชคอมพิวเตอรในการเรียนรู และการขวนขวายหาความรูจากแหลงตางๆ นอกจากนั้นยัง
ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรู เกิดการคิดอยางเปนระบบ ฝกทักษะ ฝกความอดทน คิดวางแผน การตัดสินใจ รูจัก
การแกไขปญหา ฝกไหวพริบปฏิภาณเฉพาะหนาในสถานการณตางๆ มีการพัฒนาดานการเรียนรู เรียนอยางมี
ความสุข สนุกสนานเพลิดเพลิน เกิดความคิดสรางสรรคเกิดจินตนาการในการเรียนรู ทําใหนักเรียนรูจักกัน

เอื้อเฟอตอกันและใชเวลาวางใหเปนประโยชน เปนตน นอกจากนี้ผูปกครองยังมีสวนรวมตอการเรียนของนักเรียน
โดยอํานวยความสะดวก จัดหาคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตใหใช ใหคําแนะนําปรึกษา ตลอดจนใหความชื่นชม
ในความสําเร็จของนักเรียน เปนตน
4) ผลปอนกลับจากนักเรียน: นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการอยูในระดับสูง ชอบการ
เรียนการสอนโดยใชเกมเปนสื่อเพราะนักเรียนมีอิสระในการเลน ในการเลือกศึกษาคนควา สามารถโตตอบกับ
เกมไดทันทีทันใด เลนจากที่ใดก็ได ซึ่งผลจากความพึงพอใจ ความชอบศึกษาจากเกมทําใหนักเรียนมีพัฒนาการ
ดีขึ้น เชน มีความรับผิดชอบดีขึ้น รูจักควบคุมตนเอง มีน้ําใจ และมีความสามัคคีในหมูคณะดวย

วิจารณ
จากผลการทําโครงการวิจัยเรื่องการบูรณาการเทคโนโลยี e-Learning ประเภทเกมในชั้นเรียนพบวา
ครูมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนและมีการพัฒนาตนเองมากขึ้น นักเรียนเกิดการพัฒนาทั้งดานทักษะ
การคิด ทักษะในการทํางาน ทักษะดานการใชภาษา ทักษะการใชคอมพิวเตอร และทักษะในการติดตอสื่อสาร
ตลอดจนเกิดการพัฒนาดานคุณลักษณะที่พึงประสงคตาง ๆ ตามที่หลักสูตรกําหนด โรงเรียนเกิดการพัฒนาดาน
การจัดการเรียนการสอน ระบบการทํางาน สงผลใหนักเรียนไดมีโอกาสเรียนรูผาน e-Learning และมีพฒ
ั นาการ
เรียนรูที่ดี รวมทั้งผูปกครองมีปฏิสัมพันธกบั ทางโรงเรียนมากขึ้น ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวนี้ สอดคลองกับงานวิจัย
หลายชิ้นที่ไดมีการบูรณาการเทคโนโลยี e-Learning ในชั้นเรียนของประเทศไทย (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2545,
Srinutapong et al., 2005, Vrasidas et al., 2005) และนอกจากนี้ ผลการวิจัยยังแสดงใหเห็นวา การบูรณาการ
เทคโนโลยีe-Learning ประเภทเกมในชั้นเรียน ทําใหเกิดการพัฒนาศักยภาพของครู โรงเรียนมีการปรับเปลี่ยน
การเรียนการสอน และสงเสริมการเปลี่ยนแปลงดานการศึกษาอยางเปนระบบ ทั้งนี้เนื่องมาจากเหตุผลดังตอไปนี้
1. โรงเรียนตระหนักและเห็นความสําคัญของไอซีทีที่จะสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน โดยกําหนดเปน
วิสัยทัศนดานไอซีทีของโรงเรียน รวมทั้งมีการจัดหาเทคโนโลยีดาน e-Learning เพื่อจะนํามาใชในการเรียนการ
สอนใหเพียงพอกับความตองการของผูเรียน ซึ่งเปนปจจัยสงเสริมใหโครงการวิจัยเรื่องการบูรณาการเทคโนโลยี
e-Learning ประเภทเกมในชั้นเรียน ประสบผลสําเร็จไดรับผลที่นาพึงพอใจ
2. การสราง e-Learning ประเภทเกมในชั้นเรียนไดมีการนําแนวคิด ทฤษฎีตางๆ อันไดแก ทฤษฎีสราง
แรงจูงใจของมาโลน (Malone, 1981) มาใชในการพัฒนาเกม Eurasia ทําใหได e-Learning ประเภทเกม ที่มี
ความนาสนใจ
3. ลักษณะสําคัญของ e-Learning ประเภทเกม (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2543) มีการตั้งเปาหมายใน
การเลนใหผูเรียน มีกติกาของบทเรียนใหผูเรียนการแขงขันทั้งกับตนเองและฝายตรงขาม มีความทาทายใหผูเรียน
ไปสูเปาหมาย มีจินตนาการ ออกแบบโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูเรียน และเกมมีความสนุกสนาน มีการ
นําเสนอผลลัพธที่ไมแนนอนตายตัว มีความยากงายและมีเปาหมายหลายระดับ มีการเปดเผยขอมูลใหผูเรียน
ทราบแตเพียงบางสวนทําใหเกิดความอยากรูอยากเห็น มีการสุมตัวอยาง ทําใหผูเรียนไมสามารถคาดเดาสิ่งที่จะ
เกิดขึ้นได เปดโอกาสใหผูเรียนประสบความสําเร็จได มีการกําหนดเปาหมายที่เหมาะสมกับระดับของผูเรียนให
ผลปอนกลับที่แสดงความกาวหนาของผูเรียน เพื่อชวยใหผูเรียนมุงมั่นที่จะไปถึงเปาหมาย ทําใหผูเรียนเกิด
จินตนาการ เกิดความอยากรูอ ยากเห็น และมีการใหผูเรียนไดมีสวนในการควบคุมการเรียนของตน
4. กระบวนการในการบูรณาการ e-Learning ประเภทเกมในการเรียนการสอน มีการวางแผน การ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนที่เปนระบบ และดําเนินการภายใตการดูแลใหคําปรึกษาและการนิเทศติดตามของ
ผูเชี่ยวชาญ ทําใหบูรณาการ e-Learning ประเภทเกมไดอยางมีประสิทธิภาพ
จากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหการบูรณาการ e-Learning ประเภทเกมในการเรียนการสอนไดผลเปนที่
นาพอใจและนับไดวาการบูรณาการ e-Learning ประเภทเกมในการเรียนการสอนเปนวิธีการหนึ่งในการสงเสริม
การเปลี่ยนแปลงดานการศึกษาอยางเปนระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
1. ครูใชเวลาในการเตรียมการสอนนานในระยะแรก เนื่องมาจากความวิตกกังวลตอการวางแผนการ
สอนกลัวจะสอนไมทัน
หัวหนากลุมสาระหรือฝายวิชาการที่ดูแลทางดานการสอนของครูโดยตรงควรใหความ
มั่นใจ ยืนยันและยอมรับตอการสอนของครู ควรใหกําลังใจครูตอการดําเนินโครงการ สิ่งที่กังวลอีกประการหนึ่ง
คือ ปญหาทางเทคนิคของเกม เพราะครูขาดความรูทางดานเทคนิคของเกมที่ไมสามารถแกไขปญหาได ควร
อบรมใหความรูพื้นฐานแกครูหรือควรมีผูรูทางดานเทคนิคของเกมใหคําปรึกษาแกครู นอกจากนี้ ระหวางการ
ดําเนินโครงการครูอาจพบปญหาที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้น ครูที่เขารวมโครงการมีวิจารณญาณ สังเกต เร็วตอการรับรู
ถึงปญหาที่เกิดขึ้น วิเคราะหปญหา หาแนวทางแกไข ตลอดจนมีความอดทนสูง
2. การนําเสนอเนื้อหาในเกม วิชาวิทยาศาสตรนําเสนอเนื้อหาดานความจําเปนสวนใหญ เมื่อนักเรียน
เขาไปเรียนรูแลวจะใชวธิ ีการบันทึกเปนขอมูลสวนตัวไวศึกษานอกเกม และใชเวลาเลนเกมในการฆาสัตวแทน จึง
ควรเพิ่มหรือปรับเนื้อหาที่สงเสริมการคิดมากขึ้น สําหรับเนื้อหาสาระภาษาไทยดีมาก แตถาสามารถเพิ่มตัวอยาง
คําพองรูปและพองเสียงไดอีกจะสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูคํามากขึ้น เนื้อหาสาระการงานพื้นฐานอาชีพและ
สังคมศึกษาเหมาะสมกับผูเรียนดีมาก
กรณีที่นักเรียนติดเกม เนื่องจากสามารถเขาไปฆาสัตวเพื่อเอาของรางวัลไดอยางไมจาํ กัด ทาทาย
นักเรียนใหตอสูกับ Boss และนักเรียนไดรวมมือกันตอสูกับ Boss ในดานตาง ๆ จึงละเลยการเขาไปตอบคําถาม
ในเกม เพื่อใหนักเรียนตอบคําถามและเรียนรูจากเกมมากยิ่งขึ้น เกมควรมีขอกําหนดใหนักเรียนเขาไปตอบ
คําถามใหไดคะแนนตามเกณฑ แลวจึงจะสามารถไปฆาสัตวได และเมื่อฆาสัตวไดคะแนนเพิ่มขึ้นในระดับที่
กําหนดแลวสามารถไปตอบคําถามตอเพือ่ ใหไดคะแนนตามเกณฑ และสามารถไปฆาสัตวไดเปนลําดับ ถาตอบ
คําถามไมผานเกณฑไมสามารถไปฆาสัตวได จะเปนวิธีการหนึ่งที่ทําใหนักเรียนเขาไปเรียนรูและตอบคําถามใน
เกมได โดยไมไดมุงการฆาสัตวแตเพียงอยางเดียว นอกจากนี้ นักเรียนเกิดการเรียนรูวาเมื่อตอบคําถามผิดตอง
เริ่มเลนใหม ทําใหนักเรียนเขาไปตอบคําถามไมบอ ยเทากับการไปฆาสัตว เพราะผลที่ไดตางกัน คือ การตอบ
คําถามผิดนักเรียนตองเริ่มตนเลนใหมโดยเริ่มจากตําแหนงแรกที่เขาในเกมทําใหเสียเวลา และเปนคําถามเดิมที่
นักเรียนไดตอบมาแลว แตการไปฆาสัตวที่มีความแตกตางกัน นักเรียนจะไดรับของรางวัลสะสมที่หลากหลาย
ไดรับคะแนนและระดับเพิ่มขึน้ ดวย เพื่อใหนักเรียนเขาไปตอบคําถามมากขึ้น นอกจากนี้เพื่อใหนักเรียนเขาไป
ตอบคําถามมากขึ้น ควรมีสิ่งเราในการตอบคําถาม เชน การใหรางวัล คะแนน หรือระดับเพิ่มขึ้น และคําถามควร
เปลี่ยนไป (random) เมือ่ เขาครั้งตอ ๆ ไป เปนตน
3. ชั่วโมงแรกของการเลนเกมครูประจําวิชาดูแลไดไมทั่วถึง เนื่องจากนักเรียนตอชั้นเรียนมากประมาณ 50
คนตอหองเรียน นักเรียนที่เคยเลนเกมอื่นมากอนแลวจะพยายาม มุงมัน่ และใหความสนใจศึกษาเกม Eurasia
ของตนเพียงลําพังโดยไมสนใจใคร สวนนักเรียนที่ไมเคยเลนเกมมากอนตองอาศัยการชี้นําจากครูหรือเพื่อนที่เลน
เปน จึงมีคําถามและตองการความชวยเหลือพรอม ๆ กันจํานวนมาก อีกทั้งครูดูแลไมทั่วถึง ดังนั้นควรมีครูชวย
ดูแลในครั้งแรกของการเลนเกม สําหรับชัว่ โมงตอ ๆ ไป นักเรียนสามารถเรียนรูและสามารถเลนเกมไดลําพังและ
นักเรียนที่เลนเกงแลวสามารถใหความชวยเหลือเพื่อนได
4. ผูปกครองสวนหนึ่งไมเขาใจการบูรณาการเทคโนโลยี e-Learning ประเภทเกมในชั้นเรียนที่สงผลให
นักเรียนติดเกม แบงเวลาไมถกู ตอง ไมสามารถจัดตารางเวลาในแตละวันไดอยางเหมาะสม ขาดวินัยในเรื่องของ
การใชเวลา ตลอดจนวุฒิภาวะของนักเรียนมีความแตกตางกัน การกําหนดเวลาหรือควบคุมตนเองตอการเลนเกม
ไมได และการใชอินเตอรเน็ตในการเลน MSN โดยอางถึงความเกี่ยวเนื่องกับเกม อยางไรก็ดี ผูปกครองอีกสวน
หนึ่งใหความสนใจนักเรียนมากเปนพิเศษ มักมีปญหาถามครูตลอดเวลา โดยเฉพาะเรื่องปญหาทางดานเทคนิค
ของเกมที่ครูไมสามารถใหความกระจางไดในทันที เชน การเปดเกมไมได ตัวละครและของสะสมหาย เปนตน
เพื่อทําความเขาใจตอผูป กครองที่ชัดเจน นอกจากการแจงหนังสือชี้แจงแกผูปกครองแลว ควรชี้แจงแนวทางการ
จัดการเรียนรูแกผูปกครองในชวงประชุมเปดภาคเรียน
ทั้งนี้จะไดสื่อสารโดยตรงระหวางบานและโรงเรียน
ตลอดจนการตอบขอซักถาม ขอของใจ หรือชี้แจงหนังสือถึงผูปกครองเปนระยะ ๆ ระหวางดําเนินการ เปนตน
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