รายงานวิจัยในชั้นเรียน
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บทคัดย่อ
ชื่ อ งานวิ จั ย : รู ป แบบการสอนบู ร ณาการการพั ฒ นาการสอนแบบใช้ เ กมเป็ น ฐาน (Game Based
Learning)ในรายวิชาคณิตศาสตร์สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและการออกแบบและเทคโนโลยีโดยใช้
วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเกม (Game Best Learning) ชื่อเกม “Vonder go” สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและการออกแบบและเทคโนโลยี
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ชื่อผู้วิจัย : นางสาวดาวประดับ เรืองศิริ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบการสอนบู ร ณาการการพั ฒ นาการสอนแบบใช้ เกมเป็ น ฐาน (Game Based
Learning)ในรายวิชาคณิตศาสตร์สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและการออกแบบและเทคโนโลยีโดยใช้
วิธีการจั ดการเรี ยนการสอนแบบเกม (Game Best Learning) ชื่อเกม “Vonder go” ส าหรับนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบเกม Game
Best Learning) ชื่อเกม “Vonder go”
2. เพื่อเปรียบเทียบความสนใจการเรียนในรายวิชาบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชา คณิตศาสตร์
สั งคมศึกษาศาสนาและวัฒ นธรรมและการออกแบบและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 4/2
รายวิชาคณิตศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและการออกแบบและเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2563 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบเกม Game Best Learning) ชื่อเกม
“Vonder go”
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 รายวิชาคณิตศาสตร์ สังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและการออกแบบและเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล


สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน( S.D.) และการทดสอบ
ค่าที (t-test for dependent) ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. เพื่อศึกษาความสนใจการเรียนในรายวิชาบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชา คณิตศาสตร์ สังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและการออกแบบและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 รายวิชา
คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและการออกแบบและเทคโนโลยี ก่อนและหลังการจัดการ
เรี ย นรู้ โ ดยใช้วิธีการสอนแบบเกม Game Best Learning) ชื่อเกม “Vonder go” ในภาพรวมนัก เรี ย นได้
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนเท่ากับ 5.4 คิดเป็นร้อยละ 54 หลังเรียนเท่ากับ 8.4 คิดเป็นร้อย
ละ 84.0 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยก่อนเรียนมีคะแนนระหว่าง 2 ถึง 7 คะแนนหรือระหว่างร้อยละ 20.0
ถึง 70.0 หลังเรียนมีคะแนนระหว่าง 7 ถึง 10 คะแนนหรือระหว่างร้อยละ 70.0 ถึง 100.0 โดยนัก เรียนมี
คะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยเท่ากับ 3 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 30
เพื่อเปรียบเทียบความสนใจการเรียนในรายวิชาบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชา คณิตศาสตร์
สั งคมศึกษาศาสนาและวัฒ นธรรมและการออกแบบและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 4/2
รายวิชาคณิตศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและการออกแบบและเทคโนโลยี ก่อนและหลังการ
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จัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบเกม Game Best Learning) ชื่อเกม “Vonder go” พบว่า นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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บทที่ 1
บทนา
ที่มาและความสาคัญของปัญหา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี พ.ศ. 2542 บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2545 เป็นต้นมา มีผลให้เกิดการปฏิรูป
การศึกษาโดยเฉพาะหมวด 4 แนวการจัดการศึกษาเป็นการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนสาคัญที่สุด
แนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้กล่าวถึงลักษณะกระบวนการ
เรียนรู้ที่พึงประสงค์ไว้ดังนี้
1. การเรียนรู้แบบองค์รวม โดยบูรณาการความสามารถ และเนื้อหาสาระของภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
สากล ให้มีความสอดคล้องเป็นเรื่องเดียวกันและมีความสมดุล
2. การเรียนรู้อย่างมีความสุข โดยให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามความถนัดในบรรยากาศที่เข้าใจ
และมีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความเป็นอิสระ ความสนุกสนาน ความอบอุ่น และความสาเร็จ ความสุขที่
เกิดขึ้นภายในจิตใจของผู้เรียน
3. การเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปรับตัวในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ได้
ช่วยเหลือยอมรับซึ่งกันและกันได้ทุกเมื่อ ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังคุณธรรมที่ดีงาม สาหรับการทางานร่วมกัน จะ
ทาให้เกิดการพัฒนาทักษะทางสังคม และทักษะการทางานที่ดีตามไปด้วย
4. การเรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริง โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการใช้สมองและสองมือ ส่วนการ
คิดเป็นความสามารถของสมองในการประมวลข้อมูลความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้เป็นความรู้ใหม่
วิธีการใหม่ เพื่อนาไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกัน เมื่อผู้เรียนได้คิดแล้วจะต้อง
นาไปปฏิบัติจริง จึงจะเป็นการเรียนรู้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
5. การเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างใคร่ครวญและทบทวนตนเอง
อย่างรอบด้าน มีการรับรู้ลีลาการเรียนรู้ และความถนัดของตนเอง เน้นการเรียนรู้กระบวนการ ว่าการเรียนรู้
แต่ละครั้งเกิดขึ้นอย่างไร เรียนด้วยวิธีการอะไร มีขั้ นตอนตั้งแต่เริ่มจนจบอย่างไร ประเมินจุดดีจุดด้อย และ
ปรั บ ปรุ งกระบวนการเรี ยนรู้ของตนเอง เพื่อนาไปสู่ การปรับเปลี่ ยนวิธีการเรียนรู้ให้เหมาะสม พร้อมที่จะ
นาไปใช้ในการเรียนรู้ครั้งต่อไป
ทั้งนี้การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวให้เกิดกับผู้เรียน มีวัตถุประสงค์เพื่ อให้ได้ลักษณะผู้เรียนที่
พึงประสงค์ คือ ผู้เรียนที่เป็นคนดี คนเก่ง และคนมีความสุข ด้วยเหตุนี้เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไป
ตามกระบวนการเรียนรู้และคุณลักษณะผู้เรียนที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับทิศทางการปฏิรูปการเรียนรู้ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การจัดการเรียนรู้จึงจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลง จากที่เน้นผู้สอนเป็นศูนย์กลาง
เป็นเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ อาทิ การสาธิต การทดลอง การนิรนัย การ
อุ ป นั ย ทั ศ นศึ ก ษา อภิ ป รายกลุ่ ม ย่ อ ย การแสดงละคร บทบาทสมมุ ติ การใช้ ก รณี ตั ว อย่ า ง การใช้ เ กม
สถานการณ์จาลอง ศูนย์การเรียน บทเรียนแบบโปรแกรมฯ ซึ่งโดยปกติการสอนโดยทั่วไป มักใช้วิ ธีสอนหลาย
วิธีร่วมกัน เนื่องจากวิธีการใด วิธีการหนึ่ง มีคุณสมบัติเฉพาะอย่างไม่สามารถสนองวัตถุประสงค์ได้ครอบคลุม
การที่ผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีสอนที่หลากหลาย นอกจากจะช่วยให้การสอนบรรลุผลได้มากขึ้น
แล้ ว ยั งช่ว ยให้ ผู้ เรี ย นไม่เกิด ความเบื่ อหน่ายในการเรีย นรู้ที่ ต้ องจ าเจด้ว ยวิธีก ารที่จากัด การใช้วิธีส อนที่
หลากหลาย จะช่วยให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้อยู่เสมอ
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จากการศึกษาข้ อ มูล เบื้ อ งต้น ด้า นผู้ ส อนพบว่ า รูปแบบหรือวิธีส อนของคณาจารย์ส่ ว นใหญ่ ยั ง ไม่
หลากหลาย เน้นรูปแบบการบรรยายเป็นหลัก ถ้าจะเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียน ก็มักเป็นรูปแบบการให้ทดลอง
การให้ฝึกฝนเรียนรู้ด้วยตนเอง และรูปแบบการสอนโดยวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอน ให้
ทาแบบฝึกหัดหรือกรณีศึกษา ด้วยเหตุนี้จึงนามาสู่ความพยายามในการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนแบบเกม เพื่อสร้างทางเลือกที่หลากหลาย อันจะนามาซึ่งประสิทธิภาพในการเรียนการสอนที่
เพิ่มขึ้น
จากเหตุผ ลดังกล่ าว ผู้ วิจั ย จึ งมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ รูปแบบการสอนบูรณาการการ
พัฒนาการสอนแบบใช้เกมเป็นฐาน(Game Based Learning)ในรายวิชาคณิตศาสตร์สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรมและการออกแบบและเทคโนโลยีโดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเกม (Game Best Learning)
ชื่อเกม “Vonder go” สาหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เนื่องจาก
ผู้ วิจั ย เห็ น ว่าวิธีการสอนแบบเกม (Game Best Learning) ชื่อเกม “Vonder go” จะทาให้ ผู้ เรียนเกิดการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เพราะเป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและได้ลงมือทา ทาให้
ผู้ เรี ย นเกิดการตื่น ตัว มี ความตั้งใจ เกิดความสนุกสนาน และความรับผิ ดชอบในการเรียนมากขึ้น ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและเป็นการปรับพฤติกรรมการเรียนที่
เหมาะสมของผู้เรียนต่อไป
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษารู ป แบบการสอนบูร ณาการการพั ฒ นาการสอนแบบใช้ เ กมเป็นฐาน (Game Based
Learning)ในรายวิชาคณิตศาสตร์สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและการออกแบบและเทคโนโลยีโดยใช้
วิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนแบบเกม (Game Best Learning) ชื่ อ เกม “Vonder go”ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบเกม (Game
Best Learning) ชื่อเกม “Vonder go”
2. เพื่อเปรียบเทียบความกระตือรือร้น ในการเรียนรู้ ในรายวิชาบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชา
คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและการออกแบบและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบเกม (Game
Best Learning) ชื่อเกม “Vonder go”
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทาให้ทราบถึงความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ทางการเรียนจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอน
แบบเกม (Game Best Learning) ชื่อเกม “Vonder go”
2. เป็นแนวทางให้ครูผู้สอนได้พัฒนาวิธีการสอนได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชามนุษยสัมพันธ์ในการทางานของผู้เรียนสูงขึ้น
3. ผลการวิจัยจะเป็นแนวทางครูผู้สอนได้นาวิธีการสอนแบบเกม (Game) ไปประยุกต์ใช้กับการเรียน
การสอนในรายวิชาอื่น ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนต่อไป
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ขอบเขตของการวิจัย
กลุ่มเป้าหมาย
ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ กลุ่ ม เป้ า หมายที่ ใ ช้ คื อ ของนั ก เรี ย น ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4/2 ภาคเรี ย นที่ 2 ปี
การศึกษา 2563 จานวน 15 คน
ตัวแปร
ตัวแปรต้น คือ วิธีการสอนแบบเกม (Game Best Learning) ชื่อเกม “Vonder go”
ตัว แปรตาม คือ ความสนใจทางการเรียนในวิช าในรายวิช าบูรณาการการเรียนการสอนรายวิ ช า
คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและการออกแบบและเทคโนโลยี
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย
มนุษยสัมพันธ์ในการสื่อสาร ประกอบด้วย
1. ความหมายและความสาคัญของการสื่อสาร
2. กระบวนการติดต่อสื่อสาร
3. การติดต่อสื่อสารภายในองค์การ
4. อุปสรรคของการติดต่อสื่อสาร
5. มนุษยสัมพันธ์ในการสื่อสาร
ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง
ดาเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ใช้เวลาในการทดลอง 3 เดือน หลังจากจบ
เนื้อหาจึงทาการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สมมติฐานการวิจัย
ความกระตือรือร้นทางการเรียนในรายวิชาบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชา คณิตศาสตร์ สังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและการออกแบบและเทคโนโลยี ของของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอบแบบเกม (Game Best Learning) ชื่อเกม
“Vonder go” หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. วิธีการสอบแบบเกม (Game) หมายถึง รูปแบบการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ใช้สาหรับการเรียนการ
สอนสาขาวิชาในรายวิชาบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชา คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
และการออกแบบและเทคโนโลยี ที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด โดยเป็นการสอนที่มี
การใช้เกมเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง หรือในหลายขั้นตอนของการสอน เช่น ขั้น
นาเข้าสู่บทเรียน ขั้นสอน ขั้นฝึกทักษะ และขั้นสรุป เป็นรูปแบบที่มีการให้ผู้เรียนเล่นเกมตามกติกา และนา
เนื้อหาข้อมูลของเกม พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่น และผลการเล่นเกมของผู้เรียน มาใช้ในการอภิปรายเพื่อ
สรุปการเรียนรู้
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2. เกม “Vonder go”หมายถึง Vonder Go https://www.vonder.co.th/ แอปสัญชาติไทยที่มีฉาก
และรูปแบบเกมที่น่าตื่นเต้น เหมือนเป็นอัศวินที่ต้ องป้องกันปราสาทในเทพนิยาย โดยมีข้อคาถามเหมือนเป็น
ด่านต่างๆ ที่เด็กๆ ต้องตอบให้ถูกต้อง สร้างได้ง่ายเพียงแค่มีชุดคาถาม ภาพประกอบ และคาอธิบายคาตอบ
เพิ่มเติม (ถ้ามี) สามารถนามาปรับใช้ในหลายรูปแบบ การทบทวนเนื้อหาที่เคยเรียนไปแล้วสารวจความรู้เดิม
ทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียนและการใช้ประกอบการสอนเลย
แนะนาเกม “Vonder Go" คล้ายๆ Kahoot แตกต่างก็คือ
- ต้องโจมตีศัตรูด้วยการตอบคาถาม ตอบถูกได้โจมตี ตอบผิดถูกโจมตี
- นักเรียนสามารถเลือกตัวละคร character เองได้ แต่ละอันพลังต่างกัน
- พัฒนาโดยคนไทย
3. ความกระตือรือร้น คือ เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของความเพียร เป็นคุณสมบัติที่มาคู่กับความเพียร คนที่มี
ความกระตือรือร้น คือ คนที่มีความเพียรนั่นเอง เป็นคนที่มีความรักก้าวหน้า และรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ได้ดี
ที่สุด คนกระตือรือร้นคือคนที่รักหน้าที่การงาน ตรงข้ามกับคนเฉื่อยชาซึ่งอาจเบื่อการทางานหรือเกียจคร้านที่
จะทางาน วิธีที่จะสร้างความกระตือรือร้น ทางจิตวิทยาสอนว่าให้คนมีจุดหมายปลายทาง ให้ใฝ่สูงในการ
ทางานหรือให้ทางานแข่งขันกับคนอื่นหรือแข่งกับเวลา การใฝ่สูงในการทางาน เขาสอนว่าให้ดูคนที่เก่งกว่าเรา
หรือตาแหน่งสูงกว่าเราขั้นหนึ่ ง พยายามไล่ให้ทันเขา การแข่งขันย่อมทาให้เรามีมานะมากกว่าปกติและ
พยายามทาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจั ย เรื่ องรู ป แบบการสอนบูร ณาการการพัฒ นาการสอนแบบใช้ เ กมเป็นฐาน (Game Based
Learning) การสอนรายวิชา คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและการออกแบบและเทคโนโลยี
โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเกม (Game Best Learning) ชื่อเกม “Vonder go” สาหรับนักเรียน
ชั้น มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 4/2 รายวิช า คณิตศาสตร์ สั งคมศึกษาศาสนาและวัฒ นธรรมและการออกแบบและ
เทคโนโลยีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยสาระสาคัญ ดังนี้
1. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเกม (Game)
2. ความกระตือรือร้น
3. มนุษยสัมพันธ์ในการสื่อสาร
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเกม (Game)
ความหมาย
การจัดการเรียนการสอนแบบเกม (Game) หมายถึงกระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด โดยการให้ผู้เรียนเล่นเกมตามกติกา และนาเนื้อหาและข้อมูลของเก ม
พฤติกรรมการเล่น วิธีการเล่น และผลการเล่นเกมของผู้เรียนมาใช้ในการอภิปรายเพื่อสรุปการเรียนรู้
วัตถุประสงค์
การจัดการเรี ยนการสอนแบบเกม (Game) เป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้เรื่องต่าง ๆ อย่าง
สนุกสนานและท้าทายความสามารถ โดยผู้เรียนเป็นผู้เล่นเอง ทาให้ได้รับประสบการณ์ตรง เป็นวิธีการที่เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมสูง
องค์ประกอบสาคัญ (ที่ขาดไม่ได้) ของวิธีสอน
1. มีเกม และกติกาการเล่น
2. มีการเล่นเกมตามกติกา
3. มีการอภิปรายเกี่ยวกับผลการเล่น วิธีการเล่น และพฤติกรรมการเล่นของผู้เล่นหลังการเล่น
ขั้นตอนสาคัญ (ที่ขาดไม่ได้) ของการสอน
1. ผู้สอนนาเสนอเกม ชี้แจงวิธีการเล่น และกติกาการเล่น
2. ผู้เรียนเล่นเกมตามกติกา
3. ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายเกี่ยวกับผลการเล่นและวิธีการหรือพฤติกรรมการเล่นของผู้เรียน
เทคนิค และข้อเสนอแนะต่ า ง ๆ ในการใช้วิธี การจัดการเรี ยนการสอนแบบเกม (Game) ให้มี
ประสิทธิภาพ
1. การเลือกและนาเสนอเกม
เกมที่นามาใช้ในการสอนส่วนใหญ่จะเป็นเกมที่เรียกว่า “เกมการศึกษา” คือเป็นเกมที่มีวัตถุประสงค์
มุ่งให้ผู้เล่นเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ มิใช่เล่นเพียงเพื่อความสนุกสนานเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ผู้สอนอาจมี
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การนาเกมที่เล่นกันเพื่อความบันเทิงเป็นสาคัญมาใช้ในการสอน โดยนามาเพิ่มขั้นตอนสาคัญคือ การวิเคราะห์
อภิปรายเพื่อการเรียนรู้ได้ เกมที่ได้รับการออกแบบให้เป็นเกมการศึกษาโดยตรงมีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภทคือ
1.1 เกมแบบไม่มีการแข่งขัน เช่น เกมการสื่อสาร เกมการตอบคาถาม เป็นต้น
1.2 เกมแบบแข่งขัน มีผู้แพ้ ผู้ชนะ เกมส่วนใหญ่จะเป็นเกมแบบนี้ เพราะการแข่งขันช่วยให้การเล่น
เพิ่มความสนุกสนานมากขึ้น
1.3 เกมจาลองสถานการณ์ (simulation game) เป็นเกมที่จาลองความเป็นจริง สถานการณ์จริง
ซึ่งผู้เล่นจะต้องตัดสินใจจากข้อมูลที่มี และได้รับผลของการตัดสินใจเหมือนกับที่ควรจะได้รับในความเป็นจริง
เกมแบบนี้มีอยู่ 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรกเป็นการจาลองความเป็นจริง ลงมาเล่นในกระดานหรือบอร์ ด
เรียกว่าบอร์ดเกม (board game) เช่น เกมเศรษฐี เกมมลภาวะเป็นพิษ (pollution) เกมแก้ปัญหาความขัดแย้ง
(conflict resolution) เป็ น ต้น อีกลั กษณะหนึ่ง เป็นเกมจาลองสถานการณ์ (simulation game) ที่จาลอง
สถานการณ์และบทบาทขึ้นให้เหมือนความเป็นจริง และผู้เล่นจะต้องลงไปเล่นจริง ๆ โดยสวมบทบาทเป็นคนใด
คนหนึ่ งในสถานการณ์นั้ น เกมแบบนี้ อาจใช้เวลาเล่ นเพียง 2-3 ชั่ว โมง หรือใช้เวลาเป็นวันหรือหลาย วัน
ติดต่อกัน หรือแม้กระทั่งเล่นกันตลอดภาคเรียน เป็นการเรียนรู้ทั้ งรายวิชาเลยก็มี ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยี
ชั้นสูง คอมพิวเตอร์เกม (computer game) ซึ่งเป็นเกมจาลองสถานการณ์ที่ผู้เล่นสามารถควบคุมการเล่นผ่าน
ทางจอคอมพิวเตอร์ได้ ปัจจุบันเกมแบบนี้ได้รับความนิยมสูงมาก การเลือกเกมเพื่อนามาใช้สอนทาได้หลายวิธี
ผู้สอนอาจเป็นผู้สร้างเกมขึ้นให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ของการสอนของตนก็ได้ หรืออาจนาเกมที่มีผู้สร้างขึ้น
แล้วมาปรับดัดแปลงให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ตรงกับความต้องการของตน แล้วนาไปใช้สอนเลยก็ได้ หาก
ผู้สอนต้องการสร้างเกมขึ้นใช้เอง ผู้สอนจาเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีสร้ างและจะต้องทดลองใช้
เกมที่สร้างหลาย ๆ ครั้ง จนกระทั่งแน่ใจว่าสามารถใช้ได้ผลดีตามวัตถุประสงค์ หากเป็นการดัดแปลง ผู้สอน
จาเป็นต้องศึกษาเกมนั้นให้เข้าใจ แล้วจึงดัดแปลงและทดลองใช้ก่อนเช่นกัน สาหรับการนาเกมการศึกษามาใช้
เลยนั้น ผู้สอนจาเป็นต้องศึกษาเกมนั้นให้เข้ าใจและลองเล่นเกมนั้นก่อน เพื่อจะได้เห็นประเด็นและข้อขัดข้อง
ต่าง ๆ อันจะช่วยให้ผู้สอนมีการเตรียมการป้องกันหรือแก้ไขไว้ล่วงหน้า ช่วยให้การเล่นจริงของผู้เรียนเป็นไป
อย่ า งราบรื่ น ส่ ว นคอมพิ ว เตอร์ เ กมนั้ น ผู้ ส อนจ าเป็ น ต้ อ งมี ทั้ ง ซอฟต์ แ วร์ (software) และฮาร์ ด แวร์
(hardware) คือตัวเกมและเครื่องคอมพิวเตอร์สาหรับผู้เรียน จึงจะสามารถเล่นได้ ในกรณีที่ผู้สอนต้องการ
เลือกเกมที่มีผู้จัดทาและเผยแพร่แล้ว (published game) มาใช้ ผู้สอนจาเป็นต้องแสวงหาแหล่งข้อมูลว่า มีใคร
ทาอะไรไว้บ้างแล้ว ซึ่งปัจจุบันเกมประเภทนี้มีเผยแพร่และวางจาหน่ายในท้องตลาดจานวนมากซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ผลงานที่จัดทาขึ้นในต่างประเทศ สิ่งสาคัญซึ่งผู้สอนพึงตระหนักในการเลือกใช้เกมจาลองสถานการณ์ก็คือ เกม
จาลองสถานการณ์ที่จัดทาขึ้นในต่างประเทศ เขาย่อมจาลองความเป็นจริงของสถานการณ์ในประเทศของเขา
ซึ่งจะมีความแตกต่างไปจากสถานการณ์ในประเทศไทย ดังนั้นผู้สอนจึงควรชี้แจงให้ผู้เรียนเข้าใจหรือไม่ก็
จาเป็นต้องดัดแปลงหรือตัดทอนส่วนที่แตกต่างออกไปหากสามารถทาได้
2. การชี้แจงวิธีการเล่น และกติกาการเล่น
เนื่องจากเกมแต่ละเกมมีวิธีการเล่นและกติกาการเล่นที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากน้อยแตกต่า งกัน ใน
กรณีที่เกมนั้นเป็นเกมง่าย ๆ มีวิธีเล่นและกติกาไม่ซับซ้อน การชี้แจงก็ย่อมทาได้ง่าย แต่ถ้าเกมนั้นมีความ
ซับซ้อนมาก การชี้แจงก็จะทาได้ยากขึ้น ผู้สอนควรจัดลาดับขั้นตอนและให้รายละเอียดที่ชัดเจนโดยอาจต้องใช้
สื่อเข้าช่วยและอาจให้ผู้เรียนซ้อมเล่นก่อนการเล่นจริง กติกาการเล่น เป็นสิ่งสาคัญมากในการเล่นเกม เพราะ
กติกานี้จะตั้งขึ้นเพื่อควบคุมให้การเล่นเป็นไปตามวัตถุประสงค์อะไร และควรดูแลให้ผู้เล่นปฏิบัติตามกติกาของ
การเล่นอย่างเคร่งครัด
3. การเล่นเกม
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ก่อนการเล่น ผู้สอนควรจัดสถานที่ของการเล่นให้อยู่ในสภาพที่เอื้อต่อการเล่น ไม่เช่นนั้นอาจจะทาให้
การเล่นเป็นไปอย่างติดขัด และเสียเวลา เสียอารมณ์ของผู้เล่นด้วย การเล่นควรเป็นไปตามลาดับขั้นตอน และ
ในบางกรณีต้องควบคุมเวลาในการเล่นด้วย ในขณะที่ผู้เรียนกาลังเล่นเกม ผู้สอนควรติ ดตามสังเกตพฤติกรรม
การเล่นของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด และควรบันทึกข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนไว้ เพื่อนาไปใช้
ในการอภิปรายหลังการเล่น หากเป็นไปได้ผู้สอนควรมอบหมายผู้เรียนบางคนให้ทาหน้าที่สังเกตการณ์การเล่น
และควบคุมกติกาการเล่นด้วย
4. การอภิปรายหลังการเล่น
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สาคัญมาก หากขาดขั้นตอนนี้ การเล่นเกมก็คงไม่ใช่วิธีสอน เป็นเพียงการเล่น
เกมธรรมดา ๆ จุดเน้นของเกมอยู่ที่การเรียนรู้ยุทธวิธีต่าง ๆ ที่จะเอาชนะอุปสรรค เพื่อจะไปให้ถึงเป้าหมาย
ผู้สอนจาเป็นต้องเข้าใจว่า จุดเน้นของการใช้เกมในการสอนนั้น ก็เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
การใช้เกมในการสอนโดยทั่ว ๆ ไป มีวัตถุประสงค์เพื่อ
4.1 ฝึกฝนเทคนิคหรื อทักษะต่าง ๆ ที่ต้องการ (ใช้ยุทธวิธีการเล่นที่สนุกและการแข่งขันมาเป็น
เครื่องมือในการให้ผู้เรียนฝึกฝนทักษะต่าง ๆ)
4.2 เรียนรู้เนื้อหาสาระจากเกมนั้น (ในกรณีที่เกมนั้นเป็นเกมการศึกษา)
4.3 เรียนรู้ความเป็นจริงของสถานการณ์ต่าง ๆ (ในกรณีที่เกมนั้นเป็นเกมจาลองสถานการณ์) ดังนั้น
การอภิปราย จึงควรมุ่งประเด็นตามวัตถุประสงค์ของการสอนนั้น ๆ
กล่าวคือ ถ้าการใช้เกมนั้นมุ่งเพียงเป็นเครื่องมือฝึกทักษะให้ผู้เรียน การอภิปรายก็ควรมุ่งไปที่ทักษะ
นั้น ๆ ว่าผู้เรียนได้พัฒนาทักษะนั้นเพียงใด ประสบความสาเร็จตามต้องการหรือไม่ และจะมีวิธีใดที่จะช่วยให้
ประสบความสาเร็จมากขึ้น แต่ถ้ามุ่งเนื้อหาสาระจากเกม ก็ควรอภิปรายในประเด็นที่ว่า ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหา
สาระอะไรจากเกมบ้าง รู้ได้อย่างไร ด้วยวิธีใด มีความเข้าใจในเนื้อหาสาระนั้นอย่างไร ได้ความเข้าใจนั้นมาจาก
การเล่นเกมตรงส่วนใด เป็นต้น ถ้ามุ่งการเรียนรู้ความเป็นจริงของสถานการณ์ ก็ควรอภิปรายในประเด็นที่ว่า
ผู้เรียนได้เรียนรู้ความจริงอะไรบ้าง การเรียนรู้นั้นได้มาจากไหน และอย่างไร ผู้เรียนได้ตัดสินใจเช่นนั้นและการ
ตัดสินใจให้ผลอย่างไร ผลนั้นบอกความจริงอะไร ผู้เรียนมีข้อสรุปอย่างไร เพราะอะไรจึงสรุปอย่างนั้น เป็นต้น
5. ข้อดีและข้อจากัดของวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกม
5.1 ข้อดี
5.1.1 เป็นวิธีสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สูง ผู้เรียนได้รับความสนุกสนาน และ
เกิดการเรียนรู้จากการเล่น
5.1.2 เป็นวิธีสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยการเห็นประจักษ์แจ้งด้วยตนเอง ทาให้การ
เรียนรู้นั้นมีความหมายและอยู่คงทน
5.1.3 เป็นวิธีสอนที่ผู้สอนไม่เหนื่อยแรงมากขณะสอนและผู้เรียนชอบ
5.2 ข้อจากัด
5.2.1 เป็นวิธีสอนที่ใช้เวลามาก
5.2.2 เป็ น วิธีส อนที่มีค่าใช้จ่า ย เนื่องจากเกมบางเกมต้ องซื้ อหามาโดยเฉพาะเกมจ าลอง
สถานการณ์บางเกมมีราคาสูงมาก การเล่นเกมส่วนใหญ่ผู้เรียนทุกคนต้องมีวัสดุอุปกรณ์ในการเล่นเฉพาะตน
5.2.3 เป็ น วิธีส อนที่ขึ้นกับความสามารถของผู้สอน ผู้ส อนจาเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการสร้างเกม จึงจะสามารถสร้างได้
5.2.4 เป็นวิธีสอนที่ต้องอาศัยการเตรียมการมาก เกมเพื่อการฝึกทักษะแม้จะไม่ยุ่งยากซับซ้อน
นัก แต่ผู้สอนจาเป็นต้องจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการเล่นให้ผู้เรียนจานวนมาก เกมการศึกษา และเกมจาลอง
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สถานการณ์ ผู้สอนจาเป็นต้องศึกษาและทดลองใช้จนเข้าใจ ซึ่งต้องอาศัย เวลามาก โดยเฉพาะเกมที่มีความ
ซับซ้อนมาก และผู้เล่นจานวนมากยิ่งต้องใช้เวลามากขึ้นอีก
5.2.5 เป็นวิธีสอนที่ผู้สอนต้องมีทักษะในการนาการอภิปรายที่มีประสิทธิภาพ จึงจะสามารถช่วย
ให้ ผู้ เรี ย นประมวลและสรุ ป การเรี ย นรู้ ไ ด้ต ามวัต ถุ ประสงค์ วิธีส อนโดยใช้เ กมนี้ จ ะทาให้ ผู้ เ รีย นเกิ ด ความ
สนุกสนาน ความสนใจ และเกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาเรียนมากขึ้น
ความหมายของการพัฒนา แนวคิด และวิวัฒนาการ
การพัฒนา เป็นแนวคิดที่มีรากฐานมาจากความสนใจ ซึ่งเกิดขึ้นจากการสังเกตปรากฏการณ์ก าร
เปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งอธิบายไว้อย่างชัดเจนว่าสังคมและวัฒนธรรมของมนุษยชาติมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาด้วยสาเหตุต่าง ๆ หลายประการดังต่อไปนี้ คือ
 การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment)
 การเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากร (Population Change)
 การอยู่โดดเดี่ยวและการติดต่อกัน (Isolation and Contact)
 โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural Structure)
 ระดับของความรู้และเทคโนโลยี (Knowledge and Technology)
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างอื่น เช่น การเล็งเห็นความจาเป็นในการเปลี่ยนแปลง หรือ
นโยบายของผู้นาประเทศ
จากปรากฏการณ์ทางสังคมที่ผ่านมา เราจะพบว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นเรื่อง
ตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ การพิจารณาเรื่องการเปลี่ยนแปลงจึงต้องทาความเข้าใจทั้งใน
ด้านทิศทางของการเปลี่ยนแปลง (Direction) ขนาดของการเปลี่ยนแปลง (Magnitude) ระยะเวลาที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลง (Time) สาเหตุที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือต่อต้านการเปลี่ยนแปลง (Change & Resistance
to Change)
สิ่งที่จะต้องทาความเข้าใจในเบื้องต้น คือ ความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมนั้น
กินความครอบคลุมไปถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ก้าวหน้าหรือถดถอยก็ได้ แต่ที่เป็นพื้นฐานแนวคิดที่สาคัญ
ของการพัฒนา ก็คือ ทิศทางของการเปลี่ยนแปลง (Direction for Change) ในลักษณะที่ก้าวหน้าหรือการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเท่านั้น
การบูรณาการ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และการออกแบบและเทคโนโลยี
ความหมายการบูรณาการ
หมายถึง การประสานกลมกลืนกันของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากร การ
ปฏิบั ติการ ผลลั พธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุ นเป้า ประสงค์ ที่ ส าคั ญ ขององค์ ก ร การบูรณาการที่ มี
ประสิทธิผล เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (Alignment) และจะสาเร็จได้ก็ต่อเมื่อการ
ดาเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายในระบบการจัดการผลการดาเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียว
อย่างสมบูรณ์
การรวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, บูรณาการ มี ๒ ความหมาย
ความหมายที่ ๑ คือ ทาให้เป็นเนื้อเดียวกันโดยรวมหรือผสมผสานส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เช่น การ
สอนภาษาแบบบูรณาการ หมายถึง การรวมทักษะการพูด ฟัง อ่าน เขียน ไว้ในวิชาเดียวกัน , หลักสูตรแบบ
บูรณาการสาหรับภิกษุสามเณร เป็นหลักสูตรที่รวมหลักสูตรธรรมศึกษา บาลีศึกษา และสามัญศึกษา ให้เ ป็น
หลักสูตรเดียว
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ความหมายที่ ๒ หมายถึงเชื่อมหรือประสานกับสิ่งอื่นหรือหน่วยงานอื่น เช่น โรงเรียนหลายแห่งบูรณา
การภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ที่มีรากฐานจากความเป็นไทย
และนาไปสู่การ พัฒนาประเทศที่ยั่งยืน
ความหมายคณิ ต ศาสตร์ (อั ง กฤษ: Mathematics) เป็ น ศาสตร์ ที่ มุ่ ง ค้ น คว้ า เกี่ ย วกั บ โครงสร้ า ง
นามธรรมที่ถูกกาหนดขึ้นผ่านทางกลุ่มของสัจพจน์ซึ่งมีการให้เหตุผลที่แน่นอนโดยใช้ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์
และสัญกรณ์คณิตศาสตร์ เรามักนิยามโดยทั่วไปว่าคณิตศาสตร์เป็นสาขาวิช าที่ศึกษาเกี่ ยวกับรูปแบบและ
โครงสร้ าง, การเปลี่ ย นแปลง และปริ ภูมิ กล่ าวคร่าว ๆ ได้ว่าคณิตศาสตร์ นั้นสนใจ "รูปร่างและจานวน"
เนื่องจากคณิตศาสตร์มิได้สร้างความรู้ผ่านกระบวนการทดลอง บางคนจึงไม่จัดว่าคณิตศาสตร์เป็นสาขาของ
วิทยาศาสตร์ ในอดีตผู้คนจะใช้สิ่งของแทนจานวนที่จะนับยิ่ งนานเข้าจานวนประชากรยิ่งมีมากขึ้น ทาให้ผู้คน
เริ่มคิดที่จะประดิษฐ์ตัวเลขขึ้นมาแทนการนับที่ใช้สิ่งของนับแทนจากนั้นก็มีการบวก ลบคูณ และหาร จากนั้นก็
ก่อให้เกิดคณิตศาสตร์ ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นอย่างสม่าเสมอ ผ่านทางการวิจัยและการประยุกต์ใช้
คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมืออันหนึ่งของวิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตาม การคิดค้นทางคณิตศาสตร์ไม่จาเป็นต้องมี
เป้าหมายอยู่ที่การนาไปใช้ทางวิทยาศาสตร์ (ดู คณิตศาสตร์บริสุทธิ์ และคณิตศาสตร์ประยุกต์) โครงสร้างต่าง ๆ
ที่นั กคณิตศาสตร์ ส นใจและพิจ ารณานั้ น มักจะมีต้นกาเนิ ดจากวิท ยาศาสตร์ธ รรมชาติ และสั งคมศาสตร์
โดยเฉพาะฟิสิกส์ และเศรษฐศาสตร์ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในปัจจุบัน ยังเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ในสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ และทฤษฎีการสื่อสาร เนื่องจากคณิตศาสตร์นั้นใช้ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์และสัญกรณ์
คณิตศาสตร์ ซึ่งทาให้กิจกรรมทุกอย่างกระทาผ่ านทางขั้นตอนที่ชัดเจน เราจึงสามารถพิจารณาคณิตศาสตร์ว่า
เป็นระบบภาษาที่เพิ่มความแม่นยาและชัดเจนให้กับภาษาธรรมชาติ ผ่านทางศัพท์และไวยากรณ์บางอย่าง
สาหรับการอธิบายและศึกษาความสัมพันธ์ทั้งทางกายภาพและนามธรรม ความหมายของคณิตศาสตร์นั้นยังมี
อีกหลายมุมมอง ซึ่งหลายอันถูกกล่าวถึงในบทความเกี่ยวกับปรัชญาของคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ยังถูกจัดว่า
เป็นศาสตร์สัมบูรณ์ โดยไม่จาเป็นต้องมีการอ้างถึงใด ๆ จากโลกภายนอก นักคณิตศาสตร์กาหนดและพิจารณา
โครงสร้างบางประเภท สาหรับใช้ในคณิตศาสตร์เองโดยเฉพาะ เนื่องจากโครงสร้างเหล่านี้ อาจทาให้สามารถ
อธิบายสาขาย่อย ๆ หลาย ๆ สาขาได้ในภาพรวม หรือเป็นประโยชน์ในการคานวณพื้นฐาน
นอกจากนี้ นั ก คณิ ต ศาสตร์ ห ลายคนก็ ท างานเพื่ อ เป้ า หมายเชิ ง สุ น ทรี ย ภาพเท่ า นั้ น โดยมองว่ า
คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์เชิงศิลปะ มากกว่าที่จะเป็นศาสตร์เพื่อการนาไปประยุกต์ใช้ (ดังเช่น จี. เอช. ฮาร์ดี ที่ได้
กล่าวไว้ในหนังสือ A Mathematician's Apology) ; แรงผลักดันในการทางานเช่นนี้ มีลักษณะไม่ต่างไปจากที่
กวี แ ละนั ก ปรั ช ญาได้ ป ระสบ และเป็ น สิ่ ง ที่ ไ ม่ ส ามารถอธิ บ ายได้ อั ล เบิ ร์ ต ไอน์ ส ไตน์ (รั ส เซี ย ) กล่ า วว่ า
คณิตศาสตร์เป็นราชินีของวิทยาศาสตร์ ในหนังสือ Ideas and Opinions องค์ความรู้ในคณิตศาสตร์รวมกัน
เป็นสาขาวิชา หลักการเบื้องต้นที่เริ่มจากเลขคณิตไปยังการประยุกต์ใช้งานพื้นฐานของสาขาคณิตศาสตร์ ที่รวม
พีชคณิต เรขาคณิต ตรีโกณมิติ สถิติศาสตร์ และแคลคูลัส เป็นหลักสูตรแกนในการศึกษาขั้นพื้นฐาน แม้ว่าจะได้
มีการพัฒนาและขยายขอบเขตไปอย่างมากมายในช่วงเวลาหลายร้อยปี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ยังคงถูกจัดว่า
เป็นสาขาวิชาเดี่ยว ที่มีลักษณะแตกต่างจากสาขาอื่น
ความหมายสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นวิชาที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม
การดาเนินชีวิต รวมถึงศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม วิชาสังคมศึกษาจึงช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจว่า
มนุษย์ดารงชีวิตอย่างไร และเข้าใจถึงการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงตามยุคสมั ย ตามกาลเวลา ตามเหตุปัจจัย
ต่างๆ ทาให้เกิดความเข้าใจในตนเองและเข้าใจผู้อื่น ยอมรับในความแตกต่าง มีคุณธรรม มีความอดทน อดกลั้น
สามารถนาความรู้ไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข เป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติและสังคมโลก อันเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของการเรียนวิชาสังคมศึกษา
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สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสาคัญอย่างไร?
ความสาเร็จของการเรียนสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คือ การที่ผู้เรียนเข้าใจ และนามาใช้
ในการดาเนินชีวิต ประจาวันได้ ให้เป็นชีวิตที่ดีงามและช่วยสร้างสรรค์สังคม ดังนั้น การจัดการเรียนการสอน
สังคมจึงเชื่อมโยงให้เด็กเรียนรู้การใช้ชีวิตที่ถูกต้อง อยู่อย่างมีความสุข โดยเรียนผ่านสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นใน
ห้องหรือในโรงเรียน หรือวิเคราะห์จากตัวอย่างสถานการณ์ที่เป็นจริงในสังคม เพื่อให้เด็กฝึกคิดวิเคราะห์ รู้ทัน
การเปลี่ยนแปลง รู้จักตัวเอง สามารถจัดการชีวิตของตัวเอง และมีวิถีชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข การ
เรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่พัฒนาทั้ง 3 ด้านของชีวิตของเรา นั่นคือ
1.ด้านพฤติกรรม (ศีล) คือ
พฤติกรรมในความสัมพันธ์กับโลกแห่งวัตถุ ได้แก่ การใช้ตา หู จมูก ลิ้น กาย ในการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต มีประสิทธิ ภาพในการใช้งาน ให้ดูเป็น ฟังเป็น และการบริโภคปัจจัย 4 รวมถึงการใช้ประโยชน์จากวัตถุ
อุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งเทคโน โลยีด้วยปัญญา มุ่งคุณค่าที่แท้จริง และส่งเสริมการพัฒนาชีวิต เรียกว่า กินเป็น
บริโภคเป็น ใช้เป็น
พฤติกรรมในการสั มพัน ธ์กับ โลกแห่ งชีวิต ได้แก่ การอยู่ร่ว มสั งคม โดยไม่เบียดเบียน ไม่ก่อความ
เดือดร้อน มีความ สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนมนุษย์ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ดารงตนอยู่ในขอบเขตแห่งศีล 5 รักษากติกา
สั งคม กฎเกณฑ์ กฎหมาย ระเบี ย บแบบแผน จรรยาบรรณต่างๆ มีการให้ เผื่ อแผ่ แบ่งปัน ช่ว ยเหลื อ ให้
ความสุขกับเพื่อนมนุษย์ ส่งเสริมการสร้างสรรค์สิ่งดีงาม
พฤติกรรมในด้านอาชีพ คือ ทามาหาเลี้ยงชีพที่เป็นสัมมาชีพ ไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น เป็นอาชีพที่
เอื้อต่อการพัฒนาชีวิตของตน ไม่ทาให้เสื่อมจากคุณความดี
2.ด้านจิตใจ (สมาธิ) แยกได้ดังนี้
คุณภาพจิต ได้แก่ คุณธรรมความดีงามต่างๆ เช่น เมตตา กรุณา กตัญญูกตเวที หิริโอตตัปปะ ฯลฯ ซึ่ง
จะหล่อเลี้ยงจิตใจให้งอกงาม และเป็นพื้นฐานของพฤติกรรมที่ดีงาม
สมรรถภาพจิต ได้แก่ ความสามารถ เข้มแข็ง มั่นคง มีฉันทะ (ความใฝ่รู้ ใฝ่ดี ใฝ่ทา) มีความเพียร
(วิ ริ ย ะ) ขยั น (อุตสาหะ) อดทน (ขัน ติ) มีส ติ ควบคุมได้ สงบ มีส มาธิ ไม่ประมาท ทาให้ ก้าวหน้ามั่นคงใน
พฤติกรรมที่ดีงามและพร้อมที่จะใช้ปัญญา
สุขภาพจิต ได้แก่ สภาพจิตที่ปราศจากความขุ่นมัว เศร้าหมอง เป็นจิตที่สดชื่น ร่าเริง เบิกบาน ผ่อน
คลาย ผ่องใส เป็นสุข ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพกาย และทาให้พฤติกรรมที่ดีงาม มีความมั่นคง
3.ด้านปัญญา (ปัญญา) มีการพัฒนาหลายด้าน หลายระดับ เช่น
 ความรู้ความเข้าใจในการฟัง เล่าเรียน และรับข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 รับรู้ประสบการณ์และเรียนรู้สิ่งต่างๆอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง
 คิดพิจารณาอย่างมีวิจารณญาณ ใช้ปัญญา
 รู้จักมอง รู้จักคิด ที่จะให้เข้าถึงความจริง และได้คุณประโยชน์ มีโยนิโสมนสิการ ที่เรียกว่า มองเป็น
คิดเป็น
 รู้จักคิดจัดการ ดาเนินการ ทากิจให้สาเร็จ ฉลาดในวิธีการที่จะนาไปสู่จุดหมาย
 แสวงหา คัดเลือก นาความรู้ที่มีอยู่มาเชื่อมโยงสร้างเป็นความรู้ความคิดใหม่ๆ เพื่อใช้แก้ปัญหาและ
สร้างสรรค์
 รู้เท่าทันธรรมดาของสิ่งทั้งหลาย รู้แจ้งความจริงของโลกและชีวิต ทาให้วางใจถูกต้องต่อทุกสิ่งทุก
อย่าง สามารถแก้ ปัญหาชีวิต ขจัดความทุกข์ในจิตใจของตนได้ หลุดพ้นจากความยึดติ ดถือมั่นในสิ่งทั้งหลาย
ดาเนินชีวิตด้วยปัญญาอย่างแท้จริง
ความหมายการออกแบบและเทคโนโลยี
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กระบวนการเทคโนโลยี
กระบวนการเทคโนโลยี เป็นขั้นตอนการแก้ปัญหาหรือสนองความหรือสนองความต้องการของมนุษย์
ซึ่งมีอยู่ตลอดเวลา ทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน และเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเพื่ อให้ได้สิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการที่
สามารถแก้ปัญหาและสนองความต้องการนั้น
ขั้นตอนของกระบวนการเทคโนโลยีประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. การกาหนดปัญหาหรือความต้องการ เป็นขั้นตอนการระบุและกาหนดขอบเขตของปัญหาหรือความ
ต้องการ เพื่อให้มองเห็นเป้าหมายในการทางาน
2. การรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นตอนการรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือ หรือ
วิ ธี ก ารที่ จ ะใช้ ใ นการแก้ ปั ญ หาหรื อ สนองความต้ อ งการให้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด จากแหล่ ง เรี ย นรู้ ต่ า งๆ ด้ ว ยวิ ธี ที่
หลากหลาย เช่น ถ่ายเอกสารจากหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่างๆ สารวจตัวอย่างในท้องตลาด สัมภาษณ์พูดคุยกับ
ผู้อื่น ระดมสมองกับเพื่อนในกลุ่ม เพื่อนามาใช้เป็นข้อมูลในการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดมาใช้แก้ปัญหาหรือสนองความ
ต้องการ
3. การเลือกวิธีการ เป็นขั้นตอนการตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการที่ดีที่สุ ด
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
4. การออกแบบและปฏิบัติการ เป็นขั้นตอนการถ่ายทอดความคิดเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาหรือสนอง
ความต้องการที่เลือกไว้ออกมาเป็นภาพร่าง3มิติ หรือภาพฉาย เพื่อนาไปสู่การสร้างต้นแบบของสิ่งของเครื่องใช้
หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจาลองความคิดและการรายงานผลเพื่อนาเสนอวิธีการ รวมถึงการลง
มือแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
5. การทดสอบ เป็นขั้นตอนการทดลองใช้ผลงานหรือวิธีการที่ได้จากการลงมือแก้ปัญหาหรือสนอง
ความต้องการว่าใช้งานได้หรือไม่ มีข้อบกพร่องอย่างไร
6. การปรั บ ปรุ งแก้ไข เป็ น ขั้น ตอนการปรั บปรุงแก้ไขผลงานหรือวิธีการแก้ปัญหาหรอสนองความ
ต้องการที่ใช้ไม่ได้หรือบกพร่อง หากไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ ต้องกลับไปขั้นตอนการเลือกวิธีการใหม่อีกครั้ง
7. การประเมินผล เป็นขั้นตอนการพิจารณาผลงานหรือวิธีการที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วว่าสามารถบรรลุ
เป้าหมาย คือ แก้ไขปัญหาหรือสนองความต้องการที่ระบุไว้หรือไม่ มีประโยชน์ ประหยัดค่าใช้จ่าย ปลอดภัยต่อ
ผู้ใช้หรือสิ่งแวดล้อม ทนทาน และสวยงานหรือไม่ หากยังไม่ดัพอก็ต้องปรับปรุงแก้ไขไปจนกว่าจะได้ผลงานหรือ
วิธีที่ดีที่สุด
กระบวนการเทคโนโลยีในแต่ละประเทศอาจมีจานวนขั้นตอนไม่เท่ากั น แต่มีจุดประสงค์เดียวกัน คือ
ต้องการให้ทางานอย่างเป็นขั้นตอน มีความคิดสร้างสรรค์และรู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเอง
การประยุกต์การออกแบบเทคโนโลยีเพื่อชีวิต
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิต เป็นแนวทางการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต
ของมนุ ษ ย์ ดั ง นั้ น สิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ ต่ า งๆ จึ ง มี ก ารออกแบบเพื่ อ อ านวยความสะดวก รวดเร็ ว ในการใช้
ชีวิตประจาวัน
การออกแบบเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาความจาเป็นพื้นฐานของชีวิต
มนุษย์ต้องอาศัยปัจจัย 4 ในการดารงชีวิต ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรค
ดังนั้นจึงมีการนาเทคโนโลยีเข้ามาตอบสนองความจาเป็นพื้นฐานของชีวิต เช่น การสร้างเครื่องจักรสาหรับทา
การเกษตร เพื่อสร้างอาหาร ทาให้ประหยัดแรงงานและได้ผลผลิตที่มากขึ้น

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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นภกานต์ สุคันธารุณ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ผลการใช้แผนการสอนที่เน้นผู้เรียนมีส่วน
ร่วมเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้และทักษะชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ
ผลการวิจั ยพบว่า นั กศึกษาที่ได้รั บ การจัดการเรียนการสอน ด้ว ยแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วมมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดการสานักงานสูงกว่านักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนด้วยแผนการ
สอนแบบปกติทั่วไป อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งทางด้านพุทธิพิสัยและด้านจิตพิสัย นอกจากนี้ผล
การศึกษายังพบว่านักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนด้วยแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วม มีพัฒนา
ทักษะชีวิตสูงขึ้น อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
อัปสร อีซอ (2549-2550 : 59) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนแบบเกมในการจัดการ
เรี ย นการสอน สายวิช าการตลาด (ศึกษาเฉพาะกรณี มหาวิท ยาลั ยราชภัฎ กลุ่ มภู มิ ศาสตร์ภ าคใต้ ) พบว่ า
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาภายหลังการเรียนวิชาการตลาด โดยใช้รูปแบบการสอนแบบเกม สูงกว่าแบบไม่ใช้เกม
ประกอบการสอน อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนวิชาการตลาด โดย
ใช้รูปแบบการสอนแบบเกมสูงกว่า แบบไม่ใช้เกมประกอบการสอน อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
จันทิมา จันตาบุตร (2557 : 12) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้เกมการศึกษาในการพัฒนาทักษะการจดจา
คาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 สาขายานยนต์ (ชบ.3101) วิทยาลัย
เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ พบว่า นักศึกษามีคะแนนความรู้ด้านคาศัพท์ภาษาอังกฤษหลังการเรียน
โดยใช้เกมการศึกษาสูงกว่าการเรียนโดยไม่ใช้เกมการศึกษา และนักศึกษามีเจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษหลังการ
เรียนโดยใช้เกมการศึกษา โดยแบ่งเป็นดังนี้ นักศึกษาเห็นด้วยมากที่สุด คือ นักศึกษาต้องการให้มีเกมในการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษทุกครั้ง และประเด็นที่เห็นด้วยมากที่สุดเป็นลาดับที่สองคือ นักศึกษาเกิดความรู้สึก
ชอบการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้นและลาดับที่สาม คือ นักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษด้วยความสนุกสนาน
อัมภวัลย์ พฤษกรรม (2557 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย นรู้ แ ละความสนใจในการเรี ย นเรื่ อ งลั ก ษณะทางกายภาพของประเทศไทยโดยใช้ เ กมการสอนตาม
กระบวนการเรียนรู้แบบ BBL ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย พบว่า
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน โดยมีคะแนนหลังเรียนมากกว่าคะแนน
ก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละความก้าวหน้าถึงร้อยละ 36.57 และนักเรียนมีความสามารถในการทาใบงานได้
ระดับคุณภาพดีมาก คิดเป็นร้อยละ 50.66 และระดับคุณภาพดี คิดเป็นร้อยละ 21.90
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงนาแนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบ
เกม (Game) ชื่อเกม “บรรยายภาพ” มาใช้ในการพัฒ นาวิธีส อนและนาไปทดลองใช้กับ ของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและ
หลังการทดลอง
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ งรู ป แบบการสอนบู ร ณาการการพั ฒ นาการสอนแบบใช้ เ กมเป็ น ฐาน(Game Based
Learning)ในรายวิชาคณิตศาสตร์สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและการออกแบบและเทคโนโลยีโดยใช้
วิธีการจั ดการเรี ยนการสอนแบบเกม (Game Best Learning) ชื่อเกม “Vonder go” ส าหรับนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อพัฒนาความสนใจของนักเรียน
ในการเรียนกาสอนรายวิชา คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและการออกแบบและเทคโนโลยี
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอน
แบบเกม Game Best Learning) ชื่อเกม “Vonder go” 2. เพื่อเปรียบเทียบความสนใจการเรียนการสอน
รายวิชา คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและการออกแบบและเทคโนโลยี ของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ วิธีการสอนแบบ
เกม Game Best Learning) ชื่อเกม “Vonder go” เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบ
แผนการวิจัยแบบ One group Pretest-Posttest Design ซึ่งผู้วิจัยได้ดาเนินการตามลาดับขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. กลุ่มเป้าหมาย
2. แบบแผนการวิจัย
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. วิธีดาเนินการทดลอง
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ในรายวิชา คณิตศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและการออกแบบและเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จานวน
15 คน
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แบบแผนการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบแผนการวิจัยแบบ One
group Pretest-Posttest Design
กลุ่ม
กลุ่มทดลอง

สอบก่อนเรียน
O1

ทดลอง
X

สอบหลังเรียน
O2

ความหมายของสัญลักษณ์
O1
หมายถึง การทดสอบก่อนเรียน (pre-test)
X
หมายถึง วิธีการสอนแบบใช้เกม ชื่อเกม “บรรยายภาพ”
O2
หมายถึง การทดสอบหลังเรียน (post-test)
นาคะแนนก่อนและหลังการทดลองมาเปรียบเทียบ
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
1. แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจั ด การเรี ย นรู้ บู ร ณาการการพั ฒ นารู ป แบบการสอนแบบใช้ เ กมเป็ น ฐาน (Game Based
Learning) ลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและการ
ออกแบบและเทคโนโลยี บูรณาการการพัฒนารูปแบบการสอนแบบใช้เกมเป็นฐาน Game Best Learning) ชื่อ
เกม “Vonder go” จานวน 1 แผน รวมทั้งสิ้น 2 ชั่วโมง ประกอบด้วยเนื้อหาย่อยของแต่ละรายวิชา
วิธีดาเนินการทดลอง
ผู้วิจัยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยดาเนินการ ดังนี้
1. ทดสอบก่อนเรียนกับนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
2. ดาเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้
3. ทดสอบหลั งเรี ย นกับ นั ก ศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เพื่อดูผ ลสั มฤทธิ์ทางการเรียนหลั งจากการ
จัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการสอนแบบใช้เกม Game Best Learning) ชื่อเกม “Vonder go”
4. ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแล้วนาไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติเพื่อ
ทดสอบสมมติฐานเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ววิเคราะห์พัฒนาการด้านคะแนนของนักศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. น าคะแนนที่ได้จ ากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลั งเรียนมา
วิเคราะห์หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้การ
ทดสอบค่าที (t-test for dependent)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเรื่องการศึกษารูป แบบการสอนบูรณาการการพัฒนาการสอนแบบใช้เกมเป็นฐาน(Game
Based Learning)ในรายวิชาคณิตศาสตร์สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและการออกแบบและเทคโนโลยี
โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเกม (Game Best Learning) ชื่อเกม “Vonder go”สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ในรายวิชาบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชา คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรมและการออกแบบและเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 มีวัตถุประสงค์ คือ1. เพื่อศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชา คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรมและการออกแบบและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ในรายวิชาบูรณาการการเรียน
การสอนรายวิชา คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและการออกแบบและเทคโนโลยี ภาคเรียนที่
2 ปี ก ารศึ ก ษา 2563 หลั ง การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ วิ ธี ก ารสอนแบบเกม Game Best Learning) ชื่ อ เกม
“Vonder go”” 2. เพื่อเปรียบเทียบความกระตือรือร้นในการเรียนในรายวิชาบูรณาการการเรียนการสอน
รายวิชา คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและการออกแบบและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้น
มัธ ยมศึกษาปี ที่ 4/2 รายวิช าบู ร ณาการการเรียนการสอนรายวิช า คณิตศาสตร์ สั งคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรมและการออกแบบและเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ วิ ธี ก ารสอนแบบเกม Game Best Learning) ชื่ อ เกม “Vonder go” เป็ น การวิ จั ย เชิ ง ทดลอง
(Experimental Research) แบบแผนการวิ จั ย แบบ One group Pretest-Posttest Design ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้
นาเสนอผลการวิจัย ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชา คณิตศาสตร์ สังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและการออกแบบและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 รายวิชา
บูรณาการการเรียนการสอนรายวิชา คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและการออกแบบและ
เทคโนโลยี ก่ อ นและหลั ง การจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ วิ ธี ก ารสอนแบบเกม Game Best Learning) ชื่ อ เกม
“Vonder go”
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความกระตือรือร้นในการเรียนรายวิชาบูรณาการการเรียนการสอน
รายวิชา คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและการออกแบบและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้ น
มัธ ยมศึกษาปี ที่ 4/2 รายวิช าบู ร ณาการการเรียนการสอนรายวิช า คณิตศาสตร์ สั งคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรมและการออกแบบและเทคโนโลยี ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบเกม Game
Best Learning) ชื่อเกม “Vonder go”
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ได้กาหนดสัญลักษณ์ทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้


X

S.D.

แทน
แทน

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 รู ป แบบการสอนบู ร ณาการการพัฒ นาการสอนแบบใช้เกมเป็นฐาน(Game Based Learning)ใน
รายวิชาคณิตศาสตร์สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและการออกแบบและเทคโนโลยีโดยใช้วิธีการจัดการ
เรียนการสอนแบบเกม (Game Best Learning) ชื่อเกม “Vonder go” สาหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4/2 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบเกม Game Best Learning) ชื่อเกม “Vonder go”
เลขที่

ก่อนเรียน

หลังเรียน

ความก้าวหน้า

คะแนน

ร้อยละ

คะแนน

ร้อยละ

คะแนน

ร้อยละ

1

5

50

10

100

5

50

2

4

40

9

90

5

50

3

5

50

9

90

4

40

4

3

30

10

100

7

70

5

4

40

7

70

3

30

6

2

20

9

90

7

70

7

7

70

10

100

3

30

8

7

70

8

80

1

10

9

8

80

9

90

1

10

10

7

70

8

80

1

10

11

6

60

7

70

1

10

12

5

50

6

60

1

10

13

7

70

8

80

1

10

14

5

50

8

80

3

30

15

6

60

9

90

2

20

รวม

81

810

127

1270

45

450

เฉลี่ย

5.4

54

3

30

8.46667 84.6667

จากตารางที่ 1 พบว่า ในภาพรวมนักศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนเท่ากับ
5.4 คิดเป็นร้อยละ 54 หลังเรียนเท่ากับ 8.4 คิดเป็นร้อยละ 84.0 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยก่อนเรียนมี
คะแนนระหว่า ง 2 ถึง 7 คะแนนหรื อระหว่ างร้ อยละ 20.0 ถึง 70.0 หลั งเรียนมีคะแนนระหว่ าง 7 ถึง
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10 คะแนนหรือระหว่างร้อยละ 70.0 ถึง 100.0 โดยนักศึกษามีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยเท่ากับ 3 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 30
ตอนที่ 2 รู ป แบบการสอนบู ร ณาการการพัฒ นาการสอนแบบใช้เกมเป็นฐาน(Game Based Learning)ใน
รายวิชาคณิตศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและการออกแบบและเทคโนโลยีโดยใช้วิธีการจัดการ
เรียนการสอนแบบเกม (Game Best Learning) ชื่อเกม “Vonder go” สาหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4/2 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบเกม Game Best Learning) ชื่อเกม “Vonder go”
ดังตารางที่ 2
n

X

S.D.

t

Sig

ก่อนเรียน

15

5.4

1.8

-2.291

.048

หลังเรียน

15

8.0

3.0

การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 2 พบว่านักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องการศึกษาความกระตือรือร้นในการเรียนในรายวิชาบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชา
คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและการออกแบบและเทคโนโลยี โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการ
สอนแบบเกม Game Best Learning) ชื่ อ เกม “Vonder go” ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4/2
คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและการออกแบบและเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2563 มีวัตถุประสงค์ คือ1. เพื่อศึกษาความสนใจทางการเรียนในวิชามนุษยสัมพันธ์ในการทางาน ของชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและการออกแบบและเทคโนโลยี ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบเกม Game Best Learning) ชื่อเกม
“Vonder go” 2. เพื่อเปรียบเทียบความกระตืรือร้นการเรียนในวิชามนุษยสัมพันธ์ในการทางาน ของนักเรียน
ชั้น มัธ ยมศึกษาปี ที่ 4/2 ในรายวิช าคณิตศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒ นธรรมและการออกแบบและ
เทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบเกม Game
Best Learning) ชื่อเกม “Vonder go” เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบแผนการ
วิจัยแบบ One group Pretest-Posttest Design ซึ่งผู้วิจัยได้นาเสนอสรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2. กลุ่มเป้าหมาย
3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
5. สรุปผลการวิจัย
6. อภิปรายผล
7. ข้อเสนอแนะ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบการสอนบู ร ณาการการพั ฒ นาการสอนแบบใช้ เ กมเป็ น ฐาน(Game Based
Learning)ในรายวิชาคณิตศาสตร์สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและการออกแบบและเทคโนโลยีโดยใช้
วิธีการจั ดการเรี ยนการสอนแบบเกม (Game Best Learning) ชื่อเกม “Vonder go” ส าหรับนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบเกม Game
Best Learning) ชื่อเกม “Vonder go”
2. เพื่อเปรียบเทียบความสนใจการเรียนในรายวิชาบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชา คณิตศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและการออกแบบและเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบเกม Game Best Learning) ชื่อเกม “Vonder go”
กลุ่มเป้าหมาย
ในการวิจัยครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมและการออกแบบและเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จานวน 15 คน

19

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แผนการจัดการเรียนรู้ ในรายวิชาบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชา คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมและการออกแบบและเทคโนโลยี
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. นาคะแนนที่ได้จ ากการทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลั งเรีย นมา
วิเคราะห์หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้การ
ทดสอบค่าที (t-test for dependent)
สรุปผลการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบการสอนบู ร ณาการการพั ฒ นาการสอนแบบใช้ เ กมเป็ น ฐาน(Game Based
Learning)ในรายวิชาคณิตศาสตร์สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและการออกแบบและเทคโนโลยีโดยใช้
วิธีการจั ดการเรี ยนการสอนแบบเกม (Game Best Learning) ชื่อเกม “Vonder go” ส าหรับนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบเกม Game Best Learning) ชื่อ
เกม “Vonder go” พบว่า ในภาพรวมนักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนเท่ากับ 5.4
คิดเป็นร้อยละ 54 หลังเรียนเท่ากั บ 8.4 คิดเป็นร้อยละ 84.0 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยก่อนเรียนมี
คะแนนระหว่าง 2 ถึง 7 คะแนนหรือระหว่างร้อยละ 20.0 ถึง 70.0 หลังเรียนมีคะแนนระหว่าง 7 ถึง 10
คะแนนหรือระหว่างร้อยละ 70.0 ถึง 100.0 โดยนักศึกษามีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยเท่ากับ 3 คะแนนคิด
เป็นร้อยละ 30
2. เพื่อเปรียบเทียบความสนใจการเรียนในรายวิชาบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชา คณิตศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและการออกแบบและเทคโนโลยี ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการ
สอนแบบเกม Game Best Learning) ชื่อเกม “Vonder go” พบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายผล
จากผลการวิจัย สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. การศึ ก ษารู ป แบบการสอนบู ร ณาการการพั ฒ นาการสอนแบบใช้ เ กมเป็ น ฐาน(Game Based
Learning)ในรายวิชาคณิตศาสตร์สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและการออกแบบและเทคโนโลยีโดยใช้
วิธีการจั ดการเรี ยนการสอนแบบเกม (Game Best Learning) ชื่อเกม “Vonder go” ส าหรับนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบเกม
Game Best Learning)
ชื่อเกม “Vonder go” พบว่า ในภาพรวมนักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนเท่ากับ
5.4 คิดเป็นร้อยละ 54 หลังเรียนเท่ากับ 8.4 คิดเป็นร้อยละ 84.0 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยก่อนเรียนมี
คะแนนระหว่าง 2 ถึง 7 คะแนนหรือระหว่างร้อยละ 20.0 ถึง 70.0 หลังเรียนมีคะแนนระหว่าง 7 ถึง 10
คะแนนหรือระหว่างร้อยละ 70.0 ถึง 100.0 โดยนักศึกษามีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยเท่ากับ 3 คะแนนคิด
เป็นร้อยละ 30 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของจันทิมา จันตาบุตร (2557 : 12) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้เกม
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การศึกษาในการพัฒนาทักษะการจดจาของนัก เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา พบว่า
นักเรียนมีคะแนนความรู้ด้านความจาหลังการเรียนโดยใช้เกมการศึกษาสูงกว่าการเรียนโดยไม่ใช้เกมการศึกษา
และจากการศึกษาความคิดเห็นของนัก เรียน พบว่า นักเรียนต้องการให้มีเกมการศึกษาในการเรียนการสอนทุก
ครั้ง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเป็น 5.00
ข้อเสนอแนะ
1. จากผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนสูงขึ้น เมื่อใช้วิธีการสอนแบบเกม Game Best
Learning) ชื่อเกม “Vonder go” ดังนั้น ในรายวิชาอื่น ๆ อาจจะมีการนาวิธีการสอนแบบเกม (GAME) ไป
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2. จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยและทาการวิจัย พบว่า การใช้เกมการศึกษาในการเรียนการสอน
ส่งผลช่วยให้เกิดพัฒนาการทางด้านการเรียนรู้ของผู้ เรียน แต่หากว่าผู้สอนใช้เกมการศึกษาซ้า ๆ จะทาให้เกิด
การเบื่อหน่าย ดังนั้น ผู้สอนต้องคอยแสวงหา ศึกษาและค้นคว้าให้มีเกมการศึกษาที่หลากหลายในการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาอย่างสูงสุด
3. เกมบางเกมมีกติกาการเล่นยุ่งยากซับซ้อนจะทาให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกยุ่งยากและไม่อยากจะมีส่วน
ร่วมในเกมนั้น ๆ ดังนั้นผู้สอนต้องเลือกเกมให้เหมาะสมกับผู้เรียน เพราะบางเกมอาจใช้ได้ผลกับบางห้อง
เท่านั้น ผู้สอนจึงต้องรู้จักผู้เรียนและระดับความสามารถด้วยเช่นกัน
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