52277310: สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คําสําคัญ: เกมคอมพิวเตอร์ แบบเล่นตามบทบาท/สตอรี่ ไลน์/ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
นวัช ปานสุ วรรณ: ผลการเรี ยนด้วยเกมคอมพิวเตอร์ แบบเล่นตามบทบาทและการสอนแบบสตอรี ไลน์ของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์. อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์: อ.ดร.อนิ รุทธ์
สติมน่ั , ผศ.ดร.อรพิณ ศิริสมั พันธ์,และ อ.ดร. เอกนฤน บางท่าไม้. 253 หน้า
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยเกมคอมพิวเตอร์
แบบเล่ น ตามบทบาทและการสอนแบบสตอรี ไ ลน์ วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ข องนัก เรี ยนชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 2) เพื่ อเปรี ยบเที ย บ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้วยเกมคอมพิวเตอร์ แบบเล่นตามบทบาทและการสอนแบบสตอรี ไลน์ วิชา
วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็ นของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีต่อการเรี ยนด้วยเกม
คอมพิวเตอร์ แบบเล่นตามบทบาทและการสอนแบบสตอรี ไลน์ วิ ชาวิ ทยาศาสตร์ กลุ่ มตัวอย่างที่ ใ ช้ในการวิจยั เป็ นนักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษา ปี ที่ 3 โรงเรี ยนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 อําเภอด่านช้าง จังหวัดสุ พรรณบุรี ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 จํานวน 30
คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling)
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) แผนจัดการเรี ยนรู ้ แบบสตอรี ไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ 2) เกมคอมพิวเตอร์ แบบเล่นตาม
บทบาท วิชาวิทยาศาสตร์ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ วิชาวิทยาศาสตร์ 4) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ
5) แบบสอบถามความคิดเห็นสําหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่มีต่อการเรี ยนด้วยเกมคอมพิวเตอร์แบบเล่นตามบทบาทและการ
สอนแบบสตอรี ไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ค่าเฉลี่ ย ( X ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที
( t-test for dependent samples)
ผลการวิจยั พบว่า
1. ผลการเรี ยนด้วยเกมคอมพิวเตอร์ แบบเล่ น ตามบทบาทและการสอนแบบสตอรี ไลน์ วิ ชาวิ ทยาศาสตร์ ของนัก เรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนก่อนเรี ยนเท่ากับ 27.40 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.16 และคะแนนเฉลี่ ยผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังเรี ยนเท่ากับ 75.03 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.19 เมื่ อ
เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ผลการเปรี ยบเที ยบความสามารถในการคิ ดวิเคราะห์ ของนักเรี ยน ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 ก่อนและหลังเรี ยนด้วยเกม
คอมพิวเตอร์ แบบเล่นตามบทบาทและการสอนแบบสตอรี ไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ พบว่า คะแนนเฉลี่ ยความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ของนักเรี ยนก่อนเรี ยนเท่ากับ 13.47 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.93 และคะแนนเฉลี่ ยความสามารถในการคิ ด
วิเคราะห์ของนักเรี ยนหลังเรี ยนเท่ากับ 22.53 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.40 เมื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน พบว่า คะแนนเฉลี่ ยความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติ
ที่ระดับ .01
3. ความคิ ดเห็ นของนัก เรี ยนที่ มีต่อการเรี ยนด้วยเกมคอมพิ วเตอร์ แ บบเล่ น ตามบทบาทและการสอนสตอรี ไลน์วิช า
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับดี
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ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี การศึกษา 2554
ลายมือนักศึกษา..................................................................
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ชง

52257310 : MAJOR : EDUDATIONAL TECHOLOGY
KEYWORD : ROLE-PLAYING COMPUTERGAME / STORYLINE METHOD/ ANALYTICAL THINKING
NAWACH PANSUWAN : THE EFFECTS OF LEARNING BY USING ROLE - PLAYING COMPUTERGAMES
AND STORYLINE METHOD OF MATHAYOMSUKSA 3 STUDENTS TOWARDS LEARNING ACHIEVEMENT AND
ANALYTICAL THINKING ABILITY. THESIS ASVISOR : ANIRUT SATIMAN, Ed.D., ASST. PROF. ORAPIN
SIRISAMPHAN, Ph.D, EKNARIN BANGTHAMAI, Ph.D, 253 pp.
The obiectives of this research were 1) to compare the effects of learning with role playing computer games and
storyline method between before and after learning with role playing computer games and storyline method in science subject,
2) to compare the ability in analytical thinking of Mathayomsuksa 3 students between before and after learning with role playing
computer games and storyline method in science subject, 3) to study the opinion of Mathayomsuksa 3 students towards learning
with role playing computer games and storyline method in science subject of Mathayomsuksa 3 students.The samples of the study
were 30 students studying in Mathayomsuksa 3 at Banhanjamsaiwittaya 3 school, Suphanburi province in the secound semester
academic year 2011.
The research instruments consisted of 1) science subject lesson plans based on storyline method, 2) role playing
computer game, 3) achievement tests, 4) scientific analytic thinking test, 5) the questionare opinion for students. The statistics
used to analyze the data were an average ( X ), standard deviation (S.D.), and t – test (t-test for dependent samples).The results of
this research were as follows :
1.The effects of learning achiviment by using role playing computer game and storyline teaching method in science
subject of Mathayomsuksa 3 students were the average score in the learning achievement pretest was 27.40, standard deviation
(S.D.) was 0.16 and the learning achievement posttest was 75.03, standard deviation (S.D.) was 0.19 .the result compare score in
the learning achievement posttest was higher than pretest significantly at the 0.01 level different.
2.The comparing of ability in scientific analytical thinking of Mathayomsuksa 3 student before and after learning with
role playing computer game and storyline teaching method in science subject were the average score in the analytical thinking
ability pretest was 13.47, standard deviation (S.D.) was 0.93 and the analytical thinking ability posttest was 22.53, standard
deviation (S.D.) was 1.40 .The result compare score in the analytical thinking ability posttest was higher than pretest significantly
at the 0.01 level different.
3. The students opinion towards role playing computer game and storyline method of Mathayom Suksa 3 students in
science subject was the good level.
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กิตติกรรมประกาศ
ปริ ญญานิ พนธ์ฉบับนี้ สําเร็ จได้ดว้ ยความกรุ ณาในการให้คาํ แนะนําและความอนุ เคราะห์
อย่า งยิ่ ง จากอาจารย์ ดร.อนิ รุท ธ์ สติ ม ั่น อาจารย์ผูค้ วบคุ ม ปริ ญ ญานิ พ นธ์ ผูช้ ่ ว ยศาสตราจารย์
ดร.อรพิณ ศิริสัมพันธ์, อาจารย์ ดร.เอกนฤน บางท่าไม้ กรรมการควบคุมปริ ญญานิ พนธ์ที่ได้ให้
คําปรึ กษา คําแนะนํา ข้อคิด และตรวจแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่ เป็ นอย่างดีมาโดย
ตลอด ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุ ณ อาจารย์วาสนา เนี ยมแสวง อาจารย์ประจําโปรแกรมวิชาชี ววิทยาประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม, อาจารย์กนกวรรณ โสวรรณรัตน์
ครู ช ํา นาญการพิ เ ศษ โรงเรี ย นบรรหารแจ่ ม ใสวิ ท ยา 3, และอาจารย์พ ัช รอัม พร อัค รศุ ภ พงษ์
ครู ช ํา นาญการพิ เ ศษ โรงเรี ย นบรรหารแจ่ ม ใสวิ ท ยา 1 ที่ ไ ด้ก รุ ณ าเป็ นผู้เ ชี่ ย วชาญด้า นเนื้ อ หา
ขอขอบพระคุ ณ อาจารย์ ดร.สรกฤช มณี ว รรณ ภาควิ ช าเทคโนโลยี แ ละสื่ อ สารการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี, รองศาสตราจารย์ประทิน คล้ายนาค อาจารย์ประจําภาควิชา
เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิ ลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ,
และอาจารย์ ดร.นํ้ามนต์ เรื องฤทธิ์ อาจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่ได้กรุ ณาเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสื่ อเทคโนโลยี
ขอขอบพระ อาจารย์ ดร.ศิ ว นิ ต อรรถวุฒิ กุ ล ภาควิช าเทคโนโลยีก ารศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธี รศักดิ์ อุ่มอารมย์เลิศ ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, และนางสาวพัชราภรณ์ อ่วมอรุ ณ ครู ชาํ นาญการ โรงเรี ยน
บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 ที่ได้กรุ ณาเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสื่ อเทคโนโลยี และขอขอบคุณอาจารย์ขนิ ษฐา
หอมยอมเย็น ที่ให้ความช่ วยเหลือในการแต่งบทคัดย่อภาษาอังกฤษให้เสร็ จสมบูรณ์ ขอบคุ ณเป็ น
อย่างยิง่
ขอขอบคุณท่านผูอ้ าํ นวยการยอดชาย ลํ้าเลิศ คณะครู และนักเรี ยนโรงเรี ยนบรรหารแจ่มใส
วิทยา 3 จังหวัดสุ พรรณบุรี ที่เอื้ อเฟื้ อและอํานวยความสะดวกในการทําวิจยั ให้คาํ ปรึ ษาในทุกๆ
เรื่ องและกําลังใจที่มีให้ ทําให้การทดลองสําเร็ จลุล่วง
ผูว้ จิ ยั หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า งานวิจยั ฉบับนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาหรื อผูท้ ี่กาํ ลังศึกษา
ค้นคว้างานวิจยั ในด้านนี้หรื อต้องการประยุกต์ไปใช้ในด้านการสอนวิชาอื่นๆ
คุณค่าและประโยชน์อนั พึงมีจากปริ ญญานิพนธ์ฉบับนี้ ขอมอบเป็ นเครื่ องบูชาพระคุณบิดา
มารดา ญาติพี่นอ้ ง ตลอดจนครู อาจารย์และผูม้ ีพระคุณทุกท่าน

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ฉ

