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บทคดัย่อ 
      การวิจัยครั้ งนี้ มี จุดประสงค์คือศึกษาปฎิสัมพันธ์ระหว่างเกม
คอมพิวเตอร์บนสมาร์ตโฟนกับการเรียนรู้ของเด็ก โดยพิจารณาใน
องค์ประกอบส าคัญสามประการได้แก่ เกม สมาร์ตโฟน และการเรียนรู้ของ
เด็กโดยมีเงื่อนไขที่ถูกควบคุมดังนี้ คือ 1. เกม ลักษณะของเกมในงานวิจัยนี้
ได้พัฒนาตามทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่  2. สมาร์ตโฟน ก่อนการทดลอง
สมาร์ตโฟนที่ใช้ได้ทดสอบตามหลักยูสบิลิตี้ก่อนและผ่านข้อก าหนดก่อน
น ามาทดลองและ 3. การเรียนรู้ของเด็กเนื่องจากเด็กแต่ละคนมีรูปแบบ
การคิดที่แตกต่างกัน การออกแบบเกมเพื่อเล่นกับเด็กที่มีรูปแบบการคิดที่
แตกต่าง เกมจึงต้องมีความหลากหลายซึ่งในการทดลองนี้ได้ออกแบบเกม
จ านวนถึงสีเ่กม ผลที่ได้รับคือเกมบนสมาร์ตโฟนซึ่งมีเงื่อนไขที่สอดคล้องกับ
งานวิจยันี้สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กได้ดีขึ้นจริง 

ค าส าคัญ : เกม, สมาร์ตโฟน, การเรียนรู้ , เด็ก, ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
คอมพิวเตอร์และมนุษย์ 

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.  
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1. บทน า 
      โทรศัพท์มือถือนับว่าเป็น“ยูบิควิตัส” (Ubiquitous) ประเภทหนึ่ง ยู
บิควิตัส [1,2] เป็นภาษาลาติน มีความหมายว่า มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง มาร์ค 
ไวเซอร์ แห่งศูนย์วิจัยพาโล อัลโต้ สหรัฐอเมริกาให้ค านิยาม ยูบิควิตัส
คอมพิวติงว่าเป็นการบูรณาการคอมพิวเตอร์ให้ เข้ากับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันอย่างเป็นธรรมชาติ [1,2]   โทรศัพท์มือถือที่ใช้กันอย่าง

แพ ร่หลายในปั จจุบั นนี้ เป็ น โท รศั พท์ ที่ เรี ยกว่ า  สมาร์ต โฟน  คื อ
โทรศัพท์มือถือที่มีระบบปฎิบัติการ เช่น แอนดรอยด์ ไอโอเอส เป็นต้น 
ฟังก์ชันของการใช้งานนอกเหนือจากใช้โทรออก-รับเข้าแล้วยังสามารถ
รองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้        
      ปัจจุบันคนทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กประถมที่พอรู้ความจนถึงผู้สูงวัยต่าง
ใช้สมาร์ตโฟนอย่างแพร่หลาย การที่เด็กต้องพกพาสมาร์ตโฟนจุดประสงค์
หลักคือเพื่อติดต่อกับผู้ปกครองอย่างไรก็ดีถ้าเพิ่มคุณค่าของสมาร์ตโฟน 
เช่น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กไปด้วยก็จะเป็นประโยชน์มากขึ้น      
      เราทราบดีว่าเด็กทุกคนชอบการเล่น เพราะการเล่นมีความสัมพันธ์กับ
ชีวิตและพัฒนาการของเด็ก [3,4] การเล่นท าให้เด็กได้ฝึกความสามารถใน
การรับรู้และเสริมสร้างความคิดหลาย ๆ แง่มุม เช่น การรับรู้ความคิดใหม่ 
ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนฝึกความจ า ท าให้เด็กได้มีโอกาสสร้างสม
ประสบการณ์ให้กับตนเองเพื่อเรียนรู้และรับรู้ส่ิงแวดล้อม  
        การเล่นมีมากมายหลายประเภท เกมนับว่าเป็นการเล่นประเภทหนึ่ง 
[4,5] ที่มีกติกาและมักจะมีการแข่งขันกันไม่ว่าจะเป็นการแข่งกับตนเอง 
เช่น การจับเวลา หรือระหว่างผู้เล่นด้วยกัน  
      เกมคอมพิวเตอร์คือการน าเกมมาเล่นบนคอมพิวเตอร์นับว่าเป็น
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศอันหนึ่ง [6] ซึ่งเกมสามารถส่งผล
กระทบทั้งทางบวกและลบต่อพฤติกรรมของเด็กได้ การส่งผลต่อพฤติกรรม
นั้นๆขึ้นอยู่กับลักษณะและเนื้อหาของเกมที่ใส่เข้าไป ดังนั้นผู้สร้างเกมจึง
ควรตระหนกัถึงผลที่จะตามมา 
        จากประโยชน์ของเกมซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้ เด็กเกิดการเรียนรู้
ประกอบกับการใช้งานที่แพร่หลายของโทรศัพท์มือถือ งานวิจัยชิ้นนี้จึง
ต้องการศึกษาว่าเมื่อน าเกมมาพัฒนาบนสมาร์ตโฟนจะสามารถส่งเสริมการ
เรียนรูข้องเด็กประถมวัยได้อย่างไร 
 
2. ทฤษฎแีละงานวจิัยที่เกี่ยวขอ้ง 
2.1  ทฤษฎ ี
         รูปแบบการคิดมีผลต่อการการเรียนรู้ [7] กล่าวคือ ผลสัมฤทธิ์ใน
การเรียนของผู้เรียนจะเพิ่มขึ้นและผู้เรียนจะสามารถจดจ าข้อมูลที่ได้เรียน
นานขึ้นเมื่อวิธีสอนวัสดุ/สื่อการสอน และ สภาพแวดล้อมของการเรียนรู้มี
ความสอดคล้องกับรูปแบบการคิดและรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น 
ผู้เรียนที่มีรูปแบบการคิดเป็นรูปภาพ จะเรียนรู้ได้ดีเมื่อผู้สอนใช้ส่ือการสอน
ที่มีภาพประกอบ  
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      ทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่ (Gagne) เสนอหลักการว่าการใช้สิ่งเร้า 
หรือ สิ่งแวดล้อมภายนอกจะกระตุ้นผู้เรียนท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้นโดย
ทฤษฎีนี้มี 8 ขั้นตอน [8] ดังนี้ คือ 
1. การเร่งเร้าความสนใจ คือ การจูงใจหรือการกระตุ้นความสนใจให้เกิด
ความอยากที่จะเรียนรู้ เช่น ใช้ภาพ สี เสียง แอนิเมชั่น วีดีทัศน์หรือสื่อ
ประสมในการน าเสนอ  
2. การแจ้งวัตถุประสงค์ เป็นการบอกให้ทราบถึงประเด็นส าคัญของเนื้อหา 
รวมทั้งเค้าโครงของเนื้อหาที่ต้องการน าเสนอเพื่อให้เห็นภาพโดยรวม  
3. การทบทวนความรู้เดิม เป็นกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดย้อนหลังถึงสิ่งที่ได้เคย
เรียนรู้มาก่อนเพื่อจะร าลึกได้รวมถึงเป็นการประเมินความรู้ของผู้เรียนด้วย 
4. การน าเสนอเนื้อหาใหม่ คือการน าเสนอเนื้อหาที่ต้องการซึ่งควรน าเสนอ
เนื้อหานั้นๆโดยใช้ค าอธิบายสั้นๆให้ได้ใจความและที่ส าคัญควรมีภาพที่
เกี่ยวข้องประกอบ 
5. การชี้แนะแนวทางการ คือการจัดการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสม โดย
อาศัยหลักการเช่น จากสิ่งที่มีประสบการณ์เดิมไปสู่เนื้อหาใหม ่ หรือ จาก
สิ่งที่ง่ายไปสู่สิ่งที่ยากกว่าตามล าดับขั้น  
6. การกระตุ้นการตอบสนองบทเรียน เป็นการปฏิสัมพันธ์กับเรื่องที่เรียน 
เช่น การให้ตอบค าถามที่เกี่ยวกับเนื้อหา การให้เล่นเกมที่สอดคล้องกับ
บทเรียน เพราะการกระตุ้นการตอบสนองจะท าให้ระบบความจ าดีขึ้น  
7. การให้ข้อมูลย้อนกลับ เปน็การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนรู้ เช่น 
การบอกคะแนนที่ได้รับ เวลาที่ใช้เพื่อจะได้น าไปพัฒนาต่อไป 
 8. การทดสอบความรู้ใหม่ เป็นการประเมินผลการเรียนรู้อีกครั้ง โดยอาจ
มีแบบทดสอบหลังเรียนอีกครั้งเพื่อเป็นการประเมินการเรียนรู้หลังการ
เรียน  
      ด้านโปรแกรมที่ใช้พัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ปัจจุบันมีมากมายหลาย
ผลิตภัณฑ์มีทั้งที่มีค่าใช้จ่าย และไม่มีค่าใช้จ่าย มีให้เลือกทั้งแบบพัฒนาเกม
คอมพิวเตอร์แบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติ [9] ตัวอย่างเช่น โปรแกรม Unity 3D, 
Cryengine, Blender, Game Maker, Unreal Development, 
Playcanvas และ Microsoft Kodu Game Lab เป็นต้น 
        ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร ์[10] มีดังนี ้
1. การสร้างตัวละคร (Modeling) เป็นขั้นตอนการสร้างตัวละครขึ้นมา ให้
เหมาะสมกับเนื้อเรื่องว่าตัวละครควรเป็นแบบใด (Character Design) 
โปรแกรมที่นิยมเพื่อการพัฒนาตัวละคร เช่น Autodesk Maya หรือ 
Unity 
 2. การท าพื้นผิว (Texture) เป็นการตกแต่งภาพ ฉาก และ พื้นหลังให้มี
ความสวยงาม สอดคล้องกับเกม โปรแกรมที่ ใช้ส่วนใหญ่คือ Adobe 
Photoshop หรือ Unity 
3. การท าภาพสร้างการเคลื่อนไหว (Animation) เป็นการสร้างการ
เคลื่อนไหวของตัวละคร ตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้ เช่นโปรแกรม Milk shape 
3D หรือ Unity  
4. การเขียนโปรแกรม (Game Code) เป็นการเขียนโปรแกรม เพื่อสร้าง
เกม ควบคุมตัวละคร ท าการควบคุมผ่านอุปกรณ์อินพุท  และก าหนด
รูปแบบของเกมที่สร้าง รวมถึงการจัดแสง และเสียง การตรวจสอบการชน
ของวัตถุ (Collision) ตรรกะระบบ AI เป็นต้น โปรแกรมที่ใช้ เช่น Visual 
Studio, Mono Develop หรือ Dark Basic Professional ซึ่งเป็น Game 
Engine หรือเครื่องมือที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมขับเคลื่อนเกม  
     ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมเกมคอมพิวเตอรแ์สดงในรูปที่ 1 ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิต ิ 
 
 2.2 งานวจิัยที่เกี่ยวขอ้ง 
        เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษานั้นก าลังได้รับความนิยมอย่าง
แพร่หลายในต่างประเทศเพราะเป็นสื่อที่ผนวกการศึกษาและบันเทิงไว้ใน
เวลาเดียวกันซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ผ่านการเล่นจึงเป็นสิ่งที่ควร
สนับสนุนเพราะการเรียนรู้วิธีนี้จะเป็นการเรียนที่ท าให้เด็กเป็นศูนย์กลาง 
[11] 
     เกมสามารถกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความอยากเรียนรู้ได้ง่ายเพราะเป็น
เรื่องของความสนุกสนานเพลิดเพลิน สามารถใช้ในการสอนทั้งในเรื่องของ
กฎเกณฑ์ กระบวนการ ทัศนคติตลอดจนทักษะต่าง ๆ ข้อส าคัญคือเกมมี
การแข่งขันกันจึงท าให้ผู้เรียนมีการตื่นตัวอยู่เสมอ [12] อย่างไรก็ดีการ
พัฒนาเกมต้องค านึงถึงความเหมาะสมของตัวเกมเป็นส าคัญ   
   เกมกระดานที่มีชื่อว่า Amath (เกมต่อเลขค านวณ) เป็นตัวอย่างเกม
คอมพิวเตอร์สามมิติที่เน้นพัฒนาทักษะทางด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ ฝึก
กระบวนการคิดแก้ไขปัญหา การพัฒนาตัวเกมจะอยู่ในรูปแบบสามมิติ 
เพื่อให้ตัวเกมมีมิติ น่าสนใจ และน่าเล่นมากขึ้น โดยใช้โปรแกรม Unity 
เป็น Game Engine ควบคู่ไปกับภาษา C Sharp [12] 
 
3. วิธกีารวจิยั 
     การวิจัยครั้งนี้มี วัตถุประสงค์ เพื่ อหาความสัมพันธ์ระหว่างเกม
คอมพิวเตอร์ที่พัฒนาบนสมาร์ตโฟนกับการเรียนรู้ของเด็กประถมต้นว่ามี
ความสัมพันธ์กันอย่างไร โดยเกมที่เลือกใช้ในงานวิจัยนี้เป็นเกมประเภท
เกมที่แข่งกับเวลาและตนเอง เหตุผลที่ผู้วิจัยเลือกเกมประเภทนี้เนื่องจาก
ต้องการให้เด็กแข่งขันกับการเรียนรู้ของตนเองเป็นส าคัญ ส่วนเนื้อหาของ
เกมเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
    ประชากรในงานวิจัยครั้งนี้คือเด็กนักเรียนชั้นประถมต้น ส่วนกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้เลือกนักเรียนชั้น ป.3   โรงเรียน
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กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยหลักสูตรการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นหลัก จ านวน 15 คนมาทดลอง เพื่อความสะดวกในการท าวิจัย 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
    เครื่องมือในการวิจัยมี 4 ส่วนด้วยกัน คือ 1. เกมคอมพิวเตอร์บนสมาร์ต
โฟน 2. แบบวัดผลการเรียนรู้  3. แบบประเมินเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการ
เรียนรูโ้ดยผู้เชี่ยวชาญ และ 4. แบบสัมภาษณ์ความคิดของเด็กที่มีต่อเกม  
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและ การวิเคราะห์ข้อมูล  
     การทดลองเริ่มจากให้กลุ่มตัวอย่างทดสอบความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ก่อนว่ามีความรู้อยู่ในระดับใด เมื่อทดสอบเสร็จจึงให้เริ่มเล่น
เกม และเมื่อเล่นเกมเสร็จให้ท าแบบทดสอบและ สัมภาษณ์ความคิดเห็น 
การเล่นเกมจะให้เด็กทุกคนเล่นทุกเกมภายใต้ข้อก าหนดกติกาและเงื่อนไข
ของเกมแต่ละชนิดเช่นเดียวกัน โดยเมื่อกดปุ่มเริ่มเล่นเกมจะมีหน้าจอให้
ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ก่อนการเล่นเกมเนื่องจากเป็นครั้งแรก
ของการเล่นเกมจึงก าหนดให้เด็กทุกคนต้องเข้าหน้าจอนี้ทุกหน้าจอ แต่ถ้า
โอกาสหน้าครั้งถัดไปเมื่อเด็กรู้และจ าอุปกรณ์ได้แล้วถ้าไม่ต้องการดูก็
สามารถกดข้ามได้ ดังแสดงในรูปที่ 2 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 หน้าจอเริ่มเล่นเกม และ หน้าจอให้ความรู้ก่อนการเล่น  
    
  ในงานวิจัยครั้งนี้มีเกมด้วยกันทั้งสิ้น 4 เกม คือ 1. เกมดาวปริศนา 2. เกม
ดาวตกหล่น  3. ดาวจับคู่ และ 4. ดาวทายค า ดังแสดงในรูปที่ 3 
 
 

 

 

 

 

         

 
 
 

รูปที่ 3  เกมมีจ านวนทั้งหมด 4 เกม 
 

1.เกมที่หนึ่ง:  ดาวปริศนาเป็นเกมที่ให้รูปภาพมาแล้วเลือกค าตอบว่าภาพที่
ให้มา คือ อุปกรณ์อะไร ตัวอย่างหน้าจอแสดงดังรูปที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 เกมดาวปริศนา 
 

2.เกมดาวตกหล่น: เกมจะบอกหน้าที่ของอุปกรณ์มาให้และให้เลื่อนถาดไป
รับอุปกรณ์ที่ก าลังตกลงมาให้มากที่สุดภายใต้เวลาที่จ ากัด ตัวอย่างหน้าจอ
แสดงดังรูปที่ 5 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 5 เกมดาวตกหล่น 
3.เกมดาวจับคู่: เกมนี้จะให้เด็กจ าต าแหน่งที่อยู่ของอุปกรณ์และจะให้เลือก
ภาพอุปกรณ์ที่สัมพันธ์กัน ตัวอย่างหน้าจอแสดงดังรูปที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6  เกมดาวจับคู่ 
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4. เกมดาวทายค า: เกมจะให้ภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาให้และให้เขียน
ชื่ออุปกรณ์นั้นให้ถูกต้องดังตัวอย่างหน้าจอแสดงในรูปที่ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

รูปที ่7  เกมดาวทายค า 

4. ผลการทดลอง 
ผลการทดลองประกอบด้วยกัน 3 ส่วนดังนี ้คือ  
1.ผลการเรียนรู้เปรียบเทียบก่อนและหลังการเล่นเกม  
ในงานวิจัยนี้ตัวแปรที่ต้องการศึกษาคือเกมมีผลต่อการเรียนรู้จริง

หรือไม่ ดังนั้นจึงทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 
กลุ่ม คือกลุ่มที่ 1 เป็นคะแนนการทดสอบก่อนการเล่นเกม ส่วนกลุ่มที่ 2 
คือ คะแนนการทดสอบหลังการเกม จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คะแนน
เฉลี่ยก่อนการเล่นเกม คือ 14 คะแนน และ คะแนนเฉลี่ยหลังการเล่นเกม 
คือ 17.5 จะเห็นว่าคะแนนเฉลี่ยหลังการเล่นเกมสูงกว่าก่อนการเล่นเกมอยู่ 
3.5 คะแนน และเมื่ อทดสอบด้วย t-test แบบ Dependent t-test 
(ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ที่ไม่เป็น
อิสระจากกัน) เนื่องจากเป็นนักเรียนกลุ่มเดียวกันก่อนและหลังเล่นเกม
ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 1 ดังนี้ 

 
ตารางที่ 1 ผลการเรียนรู้ก่อนและหลังเล่นเกม 

 

 
t-test จากการทดลองคือ 2.13 ส่วน t(15,0.05) = 1.763 จากผลที่ได้จึง
สรุปได้ว่า คะแนนของเด็กหลังเล่นเกมสูงกว่าก่อนการเล่นเกมอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
 
       2. ผลการประเมินเกมคอมพิวเตอร์จากผู้เชี่ยวชาญ โดยแบบประเมิน
ได้พัฒนามาจากทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่ ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 
3 ท่านซึ่งมีประสบการณ์ด้านสื่อการเรียนรู้และเกมคอมพิวเตอร์  จาก
คะแนนเต็ม 5 ผลคะแนนที่ได้รับจากการประเมินแสดงในตารางที่ 2 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 2  ผลคะแนนประเมินเกมคอมพิวเตอรจ์ากผู้เชี่ยวชาญ  
 

หัวข้อที่ประเมิน คะแนนเฉล่ีย S.D. 
1. เร่งเร้าความสนใจ 4.4 1.1 
2. บอกวัตถุประสงค์  4.4 0.9 

หัวข้อที่ประเมิน คะแนนเฉล่ีย S.D. 
3. ทบทวนความรู้เดิม  4.5 1.3 
4. น าเสนอเนื้อหาใหม่  4.7 0.8 
5. ชี้แนวทางการเรียนรู้  4.4 1.1 
6. กระตุ้นตอบสนอง 4.4 1.2 
7. ให้ข้อมูลย้อนกลับ  4.9 0.9 

คะแนนเฉล่ีย 4.53 1.04 
      ส่วนข้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านต่อเกมคอมพิวเตอร์แสดงใน
ตารางที่ 3 ดังนี้ 

 
ตารางที่ 3  ข้อคิดเห็นต่อเกมคอมพิวเตอร์จากผู้เชี่ยวชาญ 

 
หัวข้อที่ประเมิน ข้อคิดเห็น 

1. เร่งเร้าความสนใจ ภาพที่ ใช้ในเกมมีสีสันสดใส สวยงาม 
เป็นตัวการ์ตูนที่เหมาะสมกับเด็ก เสียง
เร้าใจ  

2. บอกวัตถุประสงค์  มีการน าเสนอเนื้อหาให้ทราบก่อนการ
เล่นเกม 

3. ทบทวนความรู้เดิม  เกมมีการพัฒนาขึ้น เช่น จากรู้จักเป็น
การสะกดได้ 

4. น าเสนอเนื้อหาใหม่  น าเสนอโดยการใช้ภาพและมีค าอธิบาย
สั้นๆแต่ได้ใจความประกอบ 

5. ชี้แนวทางการเรียนรู้  จัดการเรียนรู้จากเรื่องง่ายไปยาก โดย 
ใชเ้กมที่เริ่มจากง่ายไปยาก 

6. กระตุ้นตอบสนอง เกมแต่ละเกมมีความสอดคล้องกับ
เนื้อหา 

7. ให้ข้อมูลย้อนกลับ  เกมมีการบอกคะแนนที่ได้รับ และ เวลา
ที่ใช้ไป 

ผลการประเมินเกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญได้คะแนน
รวมเฉลี่ย 4.53 จากคะแนนเต็ม 5 และ ข้อคิดเห็นส่วนใหญ่ก็มีทิศทางใน
ทางด้านบวก จึงถือว่าเกมคอมพิวเตอร์เรื่องนี้สามารถช่วยในการเรียนรู้ใน
ระดับดี 
       3. ผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของเด็กที่มีต่อเกมคอมพิวเตอร์บน
สมาร์ตโฟนในครั้งนี้ เด็กส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าชอบทุกเกมแต่ละเกมมี
จุดเด่นจุดด้อยและความยากง่ายต่างกัน ความคิดเห็นของเด็กที่มีต่อเกม
ต่างๆมีดังนี ้
      เกมดาวปริศนาเป็นเกมที่ไม่ยากมีตัวเลือกมาให้สามารถคาดเดาได้ 
เกมดาวตกหล่นเป็นเกมที่ชอบมากที่สุดเพราะได้ฝึกการเคลื่อนไหวความ
ว่องไวต้องแข่งกับเวลา เกมดาวจับคู่ เป็นเกมที่ชอบมากเช่นกันต้องใช้
ความจ าจึงค่อนข้างยากอย่างไรก็ตามก็มีความตื่นเต้นน่าท้าทายให้เล่น 
ส่วนเกมสุดท้ายเกมดาวทายค าเป็นเกมที่ยากที่สุดเพราะต้องสะกดค าให้ได ้
ดังนั้นการไล่เรียงความยากง่ายของเกมจึงเริ่มจากความง่ายไปสู่ระดับที่ยาก
ขึ้นอย่างเหมาะสมเริ่มจากเกมดาวปริศนา, เกมดาวตกหล่น, เกมดาวจับคู่
และ ท้ายสุดเกมดาวทายค า 
 

5. สรุปและอภปิรายผล 
จากการวิจัยครั้งนี้พบว่าเกมคอมพิวเตอร์บนสมาร์ตโฟนสามารถ

ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กประถมวัยตอนต้นได้ดีขึ้นจริงโดยปัจจัยส าคัญที่

 Mean SD t-test 
ก่อนเล่น 13.0 2.1 2.13 
หลังเล่น 17.5 1.8 
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ท าให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีคือ 1.เกม ลักษณะของเกมในงานวิจัยครั้งนี้ได้พัฒนา
ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่ 2.การเรียนรู้ของเด็ก เด็กแต่ละคนมีรูปแบบ
การคิดที่แตกต่างกันดังนั้นการออกแบบและพัฒนาเกมที่ในชั้นเรียนจึงต้อง
มีความหลากหลาย มีความท้าทาย และ มีความน่าสนใจ 3. สมาร์ตโฟน 
ผู้วิจัยได้ทดสอบสมาร์ตโฟนตามหลักยูสบิลิตี้ (Usability) ก่อนโดยเลือกใช้
โม เดล  FRAME: A Model for Framing Mobile Learning [11] โดย
ทดสอบอุปกรณ์ในประเด็นดังนี้ คือ ความสะดวกสบายทางกายภาพของ
ตัวเครื่อง, ตัวรับข้อมูลและแสดงผลของเครื่อง, การเข้าถึงข้อมูล และ 
ความเร็วของเครื่อง โดยน าสมาร์ตโฟนแต่ละเครื่องที่ต้องการลงโปรแกรม
เกมมาให้นักเรียนทดลองใช้ก่อนโดยสอนให้ลงโปรแกรมเกมเองและลองให้
นักเรียนเล่นเกมเองตามใจชอบประมาณ 3 นาที จากนั้นจึงถามความ
คิดเห็นโดยใช้แบบสอบถามยูสบิลิตี้ที่เตรียมไว้ หลังทดสอบผลปรากฏว่า
สมาร์ตโฟนทุกเครื่องผ่านการทสดสอบ ทุกเครื่องที่น ามาทดลองไม่พบ
ปัญหาใดๆ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะอุปกรณ์ส่วนใหญ่ได้มาตรฐาน และ อีก
ประการคือปฏิสัมพันธ์ของเด็กกับสมาร์ตโฟนเป็นสิ่งที่เด็กในกลุ่มตัวอย่าง
คุ้นเคย ปฏิสัมพันธ์ของเด็กกับสมาร์ตโฟนจึงมีความราบรื่นและไม่พบ
ปัญหาใดๆ     จากองค์ประกอบที่กล่าวมาข้างต้น จึงท าให้การปฏิสัมพันธ์
ระหว่างการเรียนรู้ของเด็กกับเกมบนสมาร์ตโฟนในงานวิจัยครั้งนี้ ได้
ผลส าเร็จเป็นอย่างด ี
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