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การพัฒนาคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกมคอมพิวเตอรเรื่องการขยาย   
พันธุพืชเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 21 
Development of the “Plant Propagation” Lesson Using Computer Games to 

Improve the Matayom Suksa Two Students’ Learning Achievement1 
 

ดวงรัตน กวดกิจการ2 
บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพื่อสรางและหาประสิทธิภาพคอมพิวเตอร             

ชวยสอนประเภท เกมคอมพิวเตอร เร่ืองการขยายพันธุพืช ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2                

ตามเกณฑ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการขยายพันธุพืชกอน

และหลังทดลองดวยคอมพิวเตอรชวยสอน ประเภทเกมคอมพิวเตอรเร่ืองการขยาย 

พันธุพืช ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และเพ่ือศึกษาเจตคติทางการเรียนดวย

คอมพิวเตอรชวยสอน ประเภทเกมคอมพิวเตอรเร่ืองการขยายพันธุพืช ชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 2 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสตรีพังงา ปการศึกษา 

2554 จํานวน 35 คน  แบบแผนการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบ One  Group  Pretest-Posttest  

Design   

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้ ไดแก คอมพิวเตอรชวยสอน ประเภท              

เกมคอมพิวเตอร เร่ืองการขยายพันธุพืช  แบบประเมินคุณภาพของคอมพิวเตอรชวย

สอนประเภทเกมคอมพิวเตอรดานเนื้อหา ดานการออกแบบและสื่อแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการขยายพันธุพืช และ แบบสอบถามเจตคติทางการเรียน

ดวยคอมพิวเตอรชวยสอน  ประเภทเกมคอมพิวเตอร สถิตที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) เบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบทีแบบ t – test dependent  

และคาประสิทธิภาพของคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกมคอมพิวเตอร E1/E2  

 
1วิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนการสอน โรงเรียนสตรีพังงา, 2554.  
2ครู โรงเรียนสตรีพังงา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ; กระทรวงศึกษาธิการ. 
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ผลการวิจัย พบวา 1) การสรางและหาประสิทธิภาพ คอมพิวเตอรชวยสอน ประเภท            

เกมคอมพิวเตอร เร่ือง การขยายพันธุพืช เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญอยูในระดับดี และ              

มีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80 2) นักเ รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนดวย

คอมพิวเตอรชวยสอน ประเภทเกมคอมพิวเตอร เร่ืองการขยายพันธุพืช หลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 3)นักเรียนมีเจตคติทางการเรียนดวย

คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกมคอมพิวเตอร เร่ืองการขยายพันธุพืช อยูในระดับมาก 
 
คําสําคัญ : คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกมคอมพิวเตอร การขยายพันธุพืช 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เจตคติทางการเรียน 
 
ABSTRACT 

This research employed one Group Pre-test and Post-test design. The 

purposes of the study were 1) to create computer assisted instruction in the 

form of games to teach the students about “Plant Propagation”, 2) to evaluate 

the efficiency of the computer program based on 80/80 criteria, 3)to compare 

the students’ learning achievement before and after learning a lesson with this 

program, and 4) to investigate the students’ attitudes towards the computer 

lesson.  The sample group consisted of 35 students who were studying in 

Matayom Suksa Two at Satree Phang-nga School.  The research instruments 

were 1) the computer assisted learning lesson “Plant Propagation”; 2) the 

computer program efficiency test form which looked at three areas: content,  

design, and media; 3)  the achievement test; and 5)  the attitude test.  The 

statistics used to analyse the collected data were means, S.D., t-test 

dependent, and an E1/E2 efficiency test. The results of the study were as 

follows: 1) The efficiency of the computer assisted learning program about 

“Plant Propagation” for the Matayom Suksa Two students was found to be high 
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at the level of  80/80 criteria. 2) The students’ learning achievement was 

significantly higher after learning with the computer program at the level of .05. 

3) The level of students’ satisfaction toward the computer assisted learning 

program  was found to be high. 

 

Key words : computer assisted learning games, plant propagation,  

achievement, attitude 
 
บทนํา 

การป ฏิ รูปการ ศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห งชา ติ                        

เนนความสําคัญของผูเรียนและการจัดการศึกษา  จะตองเปนกระบวนการเพ่ือสงเสริม

ใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยยึดความแตกตาง

ระหวางบุคคล  ตลอดจนพัฒนาผูเรียนใหมีความเจริญงอกงามทางดานรางกาย  

สติปญญา  อารมณและสังคม  โดยครูเปนผูสนับสนุนใหผูเรียนไดสรางองคความรูดวย

ตนเอง ใหผูเรียนลงมือปฏิบัติตามความถนัด ความสนใจของแตละบุคคลใหผูเรียนได

เ รียนรูจากกันและกัน มีปฏิสัมพันธตอกัน  มีบทบาทและมีสวนรวมในกระบวน                      

การเรียนรูใหมากที่สุดนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน (ธเนศ ขําเกิด,  2541 : 28)  และ

การจัดการเรียนรูกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีนั้น ตองเนนกระบวน                   

การทํางานและการแกปญหา โดยมีเปาหมายใหผูเรียนมีทักษะในการทํางาน ผูเรียน

คนพบความสนใจ ความถนัด และพัฒนาความสามารถเฉพาะตัว เห็นชองทาง                 

การประกอบอาชีพในอนาคต และมีความขยัน ซ่ือสัตย ประหยัด อดทน มีความมุงมั่น

ในการทํางาน เนนใหผูเรียนรูจักการวางแผนการทํางาน  ฝกทักษะปฏิบัติงาน เพื่อให

เกิดองคความรูที่ยั่งยืน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542 : 1-8)    

สภาพการจัดการเรียนรูในปจจุบันยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร 

เนื่องจากครูยึดเนื้อหา  และหลักสูตรเปนสวนใหญ ครูขาดทักษะการสอน ไมคํานึงถึง

ความแตกตางระหวางบุคคล กับความตองการของผูเรียน  ผูเรียนไมพรอมในการเรียน  

เกิดความเบื่อหนาย ขาดแรงจูงใจในการเรียน และปญหาท่ีสําคัญของการจัดการเรียน
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การสอนของกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยเฉพาะงานเกษตร มีปญหา

หนึ่งที่พบในปจจุบันที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้นเร่ือย ๆ นั่นคือปญหาท่ีนักเรียนไมไดให

ความสําคัญ และไมสนใจที่จะเรียนวิชางานเกษตร แตสนใจที่จะเรียนวิชาที่เก่ียวของกับ

เทคโนโลยี ใหม ๆ  ทําใหวิชางานเกษตรเปนวิชาที่ไมนาสนใจ นาเบ่ือ และใชแรงงาน

เทานั้น ประกอบกับครูผูสอนบางคนไมมีเทคนิคในการสอนที่ดี ทําใหผูเรียนเกิด

ความรูสึกเบ่ือหนายในวิชา งานเกษตร (ณัฐกร สงครามและอัญชลี แซลู, 2552 : 1-2) 

จากการสํารวจขอมูลจากนักเรียนโรงเรียนสตรีพังงา ในระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 2 รอยละ 32.16 พบวา การจัดการเรียนการสอนของครูไมนาสนใจ ไมมีสื่อที่

ทันสมัยนักเรียนรอยละ 67.83 ใชเวลาวางเลนเกมทางโทรศัพท และจากขอมูล              

ฝายกิจการนักเรียนพบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  รอยละ 14.68  หนีโรงเรียนไป

เลนเกมท่ีรานเกม และจากการวิเคราะหปญหา สาเหตุลวนมาจากการจัดการเรียน              

การสอนของครู  ไมมีสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมาใชใน

กระบวนการเรียนรู  ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาวิธีการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น โดยใชเกมคอมพิวเตอรที่ผูเรียนไดรับความรู และความบันเทิงไปพรอม ๆ กัน 

เปนแนวคิดที่ตองการใหการเรียนรูเปนเร่ืองสนุกสนาน ตามแนวคิด Learning is fun. 

และบรรยากาศการเรียนรูที่สนุกสนาน  เพลิดเพลิน เพ่ือจูงใจใหผูเรียน  รูสึกอยากจะ

เรียน (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2541: 59) ชวยใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง เขาใจ

งายขึ้น รวดเร็ว เพลิดเพลิน คนพบความรูดวยตนเอง เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทาง           

การเรียน เจตคติทางการเรียน  และเพื่อใหนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไดใช

เปนสื่อการศึกษาเรียนรูดวยตนเองทั้งภายในและภายนอกหองเรียน  มาใชจัด

กระบวนการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 
วัตถุประสงค 
 1.เ พ่ื อส ร า งและหาประสิ ท ธิภาพคอม พิว เตอร ช วยสอน  ประ เภท              

เกมคอมพิวเตอร  เร่ือง การขยายพันธุพืช  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ตามเกณฑ  80/80 
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 2.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ืองการขยายพันธุพืช กอนและ

หลังทดลองดวยคอมพิวเตอรชวยสอน ประเภทเกมคอมพิวเตอร เร่ืองการขยายพันธุพืช 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 

 3.เ พ่ือศึกษาเจตคติทางการเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน  ประเภท               

เกมคอมพิวเตอร เร่ือง การขยายพันธุพืช ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 
 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยและพัฒนา (Research  and  Development)
ข้ันตอนการวิจยั 
ขั้นตอนการวิจัยคร้ังนี้ มีขั้นตอนการวิจัย  และเก็บรวบรวมขอมูลตามแบบ

แผนการวิจัย และพัฒนา แบงออกเปน 2 ขั้นตอนดังนี้ 

1. การสรางและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

ผูวิจัยดําเนินการสรางคอมพิวเตอรชวยสอน ประเภทเกมคอมพิวเตอร                

โดยศึกษารวบรวมขอมูล เ ก่ียว กับการสร างคอมพิว เตอร ช วยสอนประเภท                        

เกมคอมพิวเตอร และสรางคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกมคอมพิวเตอร ผูวิจัยไดปรับ

รูปแบบของคอมพิวเตอรชวยสอน ประเภทเกมคอมพิวเตอรจากแนวคิดของ มาโลน 

(Malone, 1981: 333-365) และแอลซี่ และทรอลิป (Alessi & Trollip, 2001 : 234)              

มาประยุกตเขาดวยกันเพื่อใหเหมาะสมกับวิชา และความสามารถของนักเรียน                       

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2  ซึ่งลักษณะเกมแบงออกเปน 4 สวน ประกอบดวย สวนนํา               

สวนของเกม สวนของผลลัพธ และสวนสรุปผลการเรียนโดยคัดเลือกเนื้อหาที่เหมาะสม

กับการสรางเกมคอมพิวเตอร จํานวน 5 เรื่อง ไดแก การขยายพันธุพืชโดยวิธีการตอนกิ่ง  

การขยายพันธุพืชโดยวิธีการปกชํา การขยายพันธุพืชโดยวิธีการติดตา การขยายพันธุ

พืชโดยวิธีการเสียบยอด และการขยายพันธุพืช โดยวิธีการทาบก่ิง ออกแบบลักษณะ

โครงสรางของคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกมคอมพิวเตอร กําหนดผังการทํางาน ใน

การสรางคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกมคอมพิวเตอร เร่ืองการขยายพันธุพืช 

ดําเนินการสรางเกมโดยใชโปรแกรม Game Maker วาดตัวละคร และฉากประกอบใช

โปรแกรม Illustrator ใสเนื้อหา และขั้นตอนการขยายพันธุพืชใชโปรแกรม Photoshop 
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และตัดตอเสียง  ใช โปรแกรม  Cubase  ตรวจสอบการทํางาน  ปรับปรุงแก ไข              

นําเกมคอมพิวเตอรบันทึกลงแผน CD-ROM  ประเมินคุณภาพเบ้ืองตนโดยผูเชี่ยวชาญ

ดานเน้ือหาและ ดานการออกแบบ จํานวน 5 ทาน ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ             

จากผูเชี่ยวชาญ ทําการทดลอง ตามแบบแผนการหาประสิทธิภาพของสื่อนวัตกรรม

จํานวน 3 คร้ังกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสตรีพังงา จังหวัดพังงา              

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 คร้ังที่ 1ทดลองรายบุคคลจํานวน 3 คนคร้ังที่ 2       

ทดลองกับกลุมขนาดเล็กจํานวน  9  คน  คร้ังที่  3 ทดลองกับกลุมขนาดใหญ              

จํานวน 30 คน  

การสรางแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ผูวิ จัยดําเนินการสรางและ

ตรวจสอบคุณภาพ โดยศึกษาวิธีการสราง วิเคราะหหลักสูตร กําหนดลักษณะของ

แบบทดสอบ เปนแบบปรนัยชนิด 4  ตัวเลือก จํานวน 50 ขอ  สรางและนําแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนใหผู เชี่ยวชาญ  5 ทาน  ตรวจสอบความเ ท่ียงตรง              

นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ไดจากการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ              

มาคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลองของขอสอบกับจุดประสงค  นําแบบทดสอบไป

ทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 โรงเรียนสตรี

พังงา ที่ผานการเรียนรูเร่ืองการขยายพันธุพืชแลว จํานวน 100 คน ตรวจใหคะแนน

แบบทดสอบโดยใช Zero – One  Method  วิเคราะหหาระดับความยากงาย (P)              

คาอํานาจจําแนก (r) ไดคาความยากงายของขอสอบ อยูระหวาง 0.30 - 0.76  และมี

อํานาจในการจําแนกของขอสอบอยูระหวาง 0.22 - 0.81จํานวน 30 ขอนําแบบทดสอบ

ที่คัดเลือกแลวไปทดสอบกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2553 โรงเรียนสตรีพังงา ที่ไดเรียนเร่ืองการขยายพันธุพืชมาแลว จํานวน 100 คน              

หาคาความเช่ือมั่นโดยใชสูตร KR-20 ไดคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบท้ังฉบับ 0.83  

นําไปทดลองกับกลุมตัวอยางตอไป 

 การสรางแบบสอบถามเจตคติทางการเรียน ผูวิจัยดําเนินการสรางและ

ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัย เก่ียวกับการสราง

แบบสอบถามเจตคติทางการเรียนตามแบบ Rating Scale ชนิด 5 มาตรา กําหนด
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หัวขอและรายละเอียดของแบบสอบถามเจตคติ จํานวน 10 ขอ สรางและนํา

แบบสอบถามใหผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน พิจารณาความสอดคลองของคําถาม               

กับวัตถุประสงค นําคะแนนมาคํานวณหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถาม          

กับวัตถุประสงค  นําแบบสอบถามปรับป รุงตามคําแนะนําของผู เ ช่ียวชาญ                         

นําแบบสอบถามไปทดลองกับนักเรียนท่ีมีลักษณะใกล เ คียงกับกลุมตัวอยาง                      

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 โรงเรียนสตรีพังงา หาคาอํานาจ

จําแนกรายขอ ไดคา t อยูระหวาง 2.51-8.83 และหาคาความเช่ือมั่นใชสูตรสัมประสิทธ์ิ

แอลฟาไดคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับ 0.80 นําไปทดลองกับกลุมตัวอยางตอไป 

2. การดําเนินการทดลอง 

ขั้นตอนนี้เปนการทดลองแบบกลุมเดียว (One  Group Pretest -Posttest  

Design) โดยผูวิจัยดําเนินการปฐมนิเทศกลุมตัวอยาง  ช้ีแจงวัตถุประสงคของ                    

การทดลอง  และอธิบายขั้นตอน วิธีการเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน ใหกลุมตัวอยาง

เขาใจในการปฏิบัติตน  ตรวจสอบความพรอมของเครื่องคอมพิวเตอร  ลงโปรแกรม

คอมพิ ว เตอร ช วยสอนประ เภท เกมคอม พิว เตอร  เ รื่ อ ง  การขยายพัน ธุ พื ช                       

จํานวน 35 เคร่ือง นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทดสอบกับกลุมทดลอง  

บันทึกคะแนน  เปนคะแนนทดสอบกอนเรียน  (Pretest) ดําเนินการสอนโดยใช

คอมพิวเตอรชวยสอน ประเภทเกมคอมพิวเตอร เร่ืองการขยายพันธุพืช จํานวน 5 คร้ัง 

ทําการทดสอบหลังเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บันทึกผล                

การทดสอบเปนคะแนนทดสอบ  หลังเรียน  (Posttest) ทําแบบสอบถามเจตคติ                

ทางการเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน ประเภทเกมคอมพิวเตอร  เร่ืองการขยาย             

พันธุพืช และเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดมาวิเคราะห   

 
ผลการศึกษา 

1. ผลการสรางและหาประสิทธิภาพคอมพิวเตอรชวยสอน  ประเภท                         

เกมคอมพิวเตอร  

1.1 ผลการสรางคอมพิวเตอรชวยสอน ประเภทเกมคอมพิวเตอร เร่ือง               

การขยายพันธุพืช เปนลักษณะเกมท่ีเนนการศึกษาเนื้อหา  และขั้นตอนการขยายพันธุ
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พืช การเลนเกมเก็บคะแนนเพื่อเรียนรูขั้นตอนการขยายพันธุพืชและทําแบบทดสอบ 

โดยคะแนนจากการเลนเกมและคะแนนจากแบบทดสอบในแตละคร้ัง  จะถูกบันทึกเปน

กราฟแทง   เพื่อใชวัดการพัฒนาของผูเลน และมีเกณฑคะแนนดังนี้  คะแนนระหวาง   

0-79 เปอรเซ็นต แสดงวาภารกิจในการเรียนและทํากิจกรรมลมเหลว จะปรากฏกราฟ

แทงสีแดง คะแนนระหวาง 80-89 เปอรเซ็นต แสดงวาภารกิจในการเรียนและ              

ทํากิจกรรมสําเร็จ จะปรากฏกราฟแทงสีเหลือง และคะแนนระหวาง 90-100 เปอรเซ็นต 

แสดงวาภารกิจในการเรียนและทํากิจกรรมสําเร็จและชนะ จะปรากฏกราฟแทงสีเขียว 

สวนประกอบของคอมพิวเตอรชวยสอน ประเภทเกมคอมพิวเตอร มีดังนี้ 

1. สวนนําของคอมพิวเตอรชวยสอน  ประเภทเกมคอมพิวเตอร  เ ร่ือง              

การขยายพันธุพืช ประกอบดวย ช่ือเร่ือง วัตถุประสงคของการเรียนดวยคอมพิวเตอร

ชวยสอนประเภทเกมคอมพิวเตอร 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1-2 สวนนําเขาสูการเลนเกม 

 

2. สวนของเกม  เนื้อหาและขั้นตอนการปฏิบัติการขยายพันธุพืชและเกม 

จํานวน 5 เร่ือง ไดแก การขยายพันธุพืชโดยวิธีการตอนกิ่ง การขยายพันธุพืชโดย              

วิธีการปกชํา การขยายพันธุพืช โดยวิธีการติดตา การขยายพันธุพืชโดย วิธีการเสียบยอด และ

การขยายพันธุพืชโดยวิธีการทาบก่ิง  
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ภาพ 3-4 ลักษณะเน้ือหาและขั้นตอนการปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 5-6 ลักษณะของเกมเร่ืองการขยายพันธุพืชโดยวิธีการตอนก่ิงและการปกชํา 

              

 

 

 

 

 

 

ภาพ 7-8 ลักษณะของเกมเร่ืองการขยายพันธุพืชโดยวิธีการติดตาและเสียบยอด 
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ภาพ 9-10 ลักษณะของเกมเร่ืองการขยายพันธุพืชโดยวิธีการทาบก่ิงและแบบทดสอบ 

 

3. สวนของผลลัพธ หลังจากทํากิจกรรมตาง ๆ ครบเสร็จเรียบรอยแลว

โปรแกรมจะแสดงผลการโตตอบใหทราบวาการทําภารกิจตาง ๆ สําเร็จหรือลมเหลว 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 9-10 ลักษณะการแสดงภารกิจ 

 

4. สวนสรุปผลการเรียน หลังจากที่นักเรียนปฏิบัติภารกิจครบทุกสวนแลว 

โปรแกรม จะสรุปผลการศึกษาใหนักเรียนทราบความกาวหนาในแตละครั้งในรูปแบบ

ของกราฟแทง 
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ภาพ 11 การสรุปผลการศึกษาในแตละคร้ัง 

 

1.2 ผลการหาประสิทธิภาพของคอมพิวเตอรชวยสอน ประเภท                     

เกมคอมพิวเตอร เร่ือง การขยายพันธุพืช ผูวิจัยไดดําเนินการหาประสิทธิภาพตามวิจัย

และพัฒนา โดยมีผลดังนี้ ผลการประเมินคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ ดานเน้ือหา อยูใน

ระดับดี คาเฉลี่ยเทากับ 4.40  คาเบ่ียงเบนมาตรฐานเฉลี่ย เทากับ 0.75 ผลการประเมิน

คุณภาพดานการออกแบบ อยูในระดับดี คาเฉลี่ยเทากับ 4.29 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน                  

เฉลี่ยเทากับ  0.69 ผลการหาประสิทธิภาพของคอมพิวเตอรชวยสอน ประเภท                   

เกมคอมพิวเตอร ทําการทดสอบหาประสิทธิภาพ 4 คร้ังดังนี้ คร้ังที่ 1 ทดลองกับ

นักเรียนจํานวน 3 คน มีขอเสนอแนะดังนี้ ภาพบางภาพไมชัดเจน ตัวอักษรอานยาก 

ภาพเกมไมเหมาะกับวิชางานเกษตร  และเสียงไมนาสนใจ  ครั้งที่ 2 ทดลองกับนักเรียน 

9 คน มีขอเสนอแนะดังนี้ ตัวอักษรเล็กเกินไป  เสียงรบกวนขณะทําแบบทดสอบ และ

ภาพการตูนไมนาสนใจ มีประสิทธิภาพอยูในระดับ 75.67/75.93  คร้ังที่ 3 ทําการ

ทดลองกับนักเรียน 30 คน  มีขอเสนอแนะดังนี้  เกมนาจะมีเงินรางวัล  ใหผูชนะ หรือผู

ไดคะแนนมากท่ีสุดและมีประสิทธิภาพอยูในระดับ79.73/81.10 คร้ังที่ 4 ทําการทดลอง

กับนักเรียน 35 คน มีประสทิธิภาพอยูในระดับ 81.74/80.76 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอน-หลังดวยคอมพิวเตอรชวยสอน ประเภท              

เกมคอมพิวเตอร  เร่ืองการขยายพันธุพืช ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ    
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ทางการเรียน กอนและหลังไดรับการเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน ประเภท              

เกมคอมพิวเตอร เร่ืองการขยายพันธุพืชช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2    

 

ตาราง 1  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังไดรับ        

การเรียนรูจากคอมพิวเตอรชวยสอน ประเภทเกมคอมพิวเตอร                             

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 

 N X S2 t p 

Pretest 35 10.63 9.06 

Pretest 35 24.23 5.95 
28.85* .000 

* มีนัยสําคัญที่.05  

 จากตาราง 1 พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนกอนและหลังไดรับ

การเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน ประเภทเกมคอมพิวเตอร เร่ืองการขยายพันธุพืช 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

  3.  ผลการประเมินเจตคติทางการเรียน ดวยคอมพิวเตอรชวยสอน ประเภท

เกมคอมพิวเตอร เร่ืองการขยายพันธุพืช ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  

 

ตาราง 2 ผลการวิเคราะหเจตคติทางการเรียนกอนและหลัง ไดรับ การเรียนรูจาก

คอมพิวเตอรชวยสอน ประเภทเกมคอมพิวเตอร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 

 N −

X  SD  t p 

Pretest 35 29.14 1.77 

Posttest 35 40.51 2.57 
22.27* .000 

* มีนัยสําคัญที่.05  

จากตาราง 2 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา นักเรียนมีเจตคติทางการเรียนของ

นักเ รียนกอนและหลังไดรับการเ รียนรู โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน  ประเภท              

เกมคอมพิวเตอร เร่ืองการขยายพันธุพืช ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 มีความแตกตางกัน             
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีเจตคติทางการเรียนหลังเรียน               

อยูในระดับมาก 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 การวิจัยเร่ืองการพัฒนาคอมพิวเตอรชวยสอน ประเภทเกมคอมพิวเตอร เร่ือง

การขยายพันธุพืช  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 

ในครั้งนี้ ผูวิจัยสรุปอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 

 1. ผลการสรางคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกมคอมพิวเตอร  เรื่อง                    

การขยายพันธุพืชมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ทั้งนี้เนื่องจาก เกมคอมพิวเตอรมี

องคประกอบที่เหมาะสมมีคําแนะนําการเลน  และรายงานผลคะแนนชัดเจน เมนูการใช

งานงาย หนาจอสวยงาม มีการใชกราฟก  ภาพถาย  ภาพเคลื่อนไหวเหมาะสม ชัดเจน 

สอดคลองกับเนื้อหา ดึงดูดความสนใจและ มีปฏิสัมพันธ ชวยเพิ่มประสิทธิภาพ               

ในการเรียนรู สรางองคความรูในการเรียนรูไดเปนอยางดีและผานการทดลอบ

ประสิทธิภาพหลายครั้ง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อมรเดช ดีนาน (2543 : 35) 

เผชิญ  มะลิซอน (2545 : 51) อรุณรัตน  เองฉวน  (2546 : 47)  และ ปราณีย  เอกมอญ  

(2548 : บทคัดยอ) ทั้งนี้เนื่องจากการนําคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกมคอมพิวเตอร  

มาใชการกระบวนการเรียนรู ทําใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจ และเกิดทักษะ                

การขยายพันธุพืชเพิ่มขึ้น นอกจากนี้นักเรียนสามารถนําความรู จากการเรียนรู  มาสราง

องคความรูไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนการกระตุนใหนักเรียนสนใจในการเรียนรู 

ทําใหนักเรียนมีความสนใจ  เขาใจเนื้อหาและขั้นตอนการขยายพันธุพืช เปนอยางดี 

สอดคลองกับ ณัฐกร สงคราม (2553 : 25) ที่กลาววา ”การใชคอมพิวเตอรชวยสอน

แบบเกม กําลังที่นิยมมาก เนื่องจากเปนวิธีการที่ทาทาย และกระตุนนักเรียนใหเกิด

ความอยากรูอยากเห็นไดงาย” 

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน  

ประเภทเกมคอมพิวเตอร สูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ.05  

สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐกร  สงครามและอัญชลี แซลู (2552 : บทคัดยอ) 

ปาณิศา  ถานะวุฒิพงศและคนอื่น ๆ  (2552 : บทคัดยอ) จงกลณี  ตันตระกูลและ                



วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

ปท่ี 8 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม  –  ธันวาคม  2555 

 

55 

คนอ่ืน ๆ (2552 : บทคัดยอ) และเพ็ญพักตร นภากุล (2553 : บทคัดยอ) เนื่องจาก

นักเรียนสามารถเรียนรูตามความสามารถของนักเรียนและตามความตองการไมกังวล 

ควบคุมการเรียนดวยตนเอง และเมื่อนักเรียนไมเขาใจบทเรียนสามารถยอนกลับมา

ศึกษาใหมไดนักเรียนสามารถเรียนรูไดตามศักยภาพของนักเรียนแตละบุคคล 

3.  ผลการศึกษาเจตคติทางการเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนประเภท              

เกมคอมพิวเตอร เร่ืองการขยายพันธุพืช ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 นักเรียนมีเจตคติทาง              

การเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน ประเภทเกมคอมพิวเตอร อยูในระดับมาก              

ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย ปาณิศา ถานะวุฒิพงศและคนอื่น ๆ (2552 : บทคัดยอ) และ

เพ็ญพักตร นภากุล (2553 : บทคัดยอ) เนื่องจากการจัดกระบวน   การเรียนรูโดยใชสื่อ

การเรียนรูดวยคอมพิวเตอรชวยสอน ประเภทเกมคอมพิวเตอร มีความเหมาะสม 

สอดคลองกับเนื้อหา กําหนดกิจกรรมเหมาะสม  มีภาพประกอบ ฉาก ตัวละครของเกม

นาสนใจ มีการเช่ือมโยง ใหเกิดการเรียนรู เร่ืองการขยายพันธุพืช  และจากการเรียนรู

ดวยเกมคอมพิวเตอร มีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน กับการเรียนรู และนักเรียน

สามารถนําความรูไปใชเปนแนวทาง การประกอบอาชีพตอไปในอนาคตได 

 จากผลการ วิจั ยแสดง ให เห็ นว า  คอม พิว เตอร ช วยสอน  ประ เภท              

เกมคอมพิวเตอร เร่ือง การขยายพันธุพืช ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  นั้นสามารถเพิ่ม

ศักยภาพในการเรียนรูของนักเรียน จูงใจและกระตุนใหนักเรียนเกิดความรูสึกอยาก

เรียนรู  ขณะเรียนมีความรูสึกอิสระ มีความสุขในการเรียนและทํากิจกรรม ทั้งนี้

เนื่องจากคอมพิวเตอรชวยสอน ประเภทเกมคอมพิวเตอร เร่ือง การขยายพันธุพืช              

ที่สรางขึ้นเปนระบบ เปนขั้นตอนตามหลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของ เพ่ือใหนักเรียนได

เรียนรูตามศักยภาพของนักเรียนแตละบุคคล และเปนสื่อนวัตกรรมการเรียนรูที่สรางขึ้น  

เพื่อสงเสริมศักยภาพการเรียนรูของนักเรียนแตละบุคคล ใหพัฒนากระบวนการเรียนรู

ของตนเองตามศักยภาพแตละบุคคล 
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ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะทั่วไป 

1. การจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อเทคโนโลยี ในรูปแบบของ                         

เกมคอมพิวเตอร ครูผูสอนจะตองช้ีแจงวิธีการเรียน ควบคุมเวลาในการเรียนและกระตุน 

แนะนําแนวทางในการเรียน เพ่ือใหนักเรียนไดรับความรูจากการเรียนใหมีประสิทธิภาพ

สูงสุด 

2. การพัฒนาคอมพิวเตอรชวยสอน ประเภทเกมคอมพิวเตอร ควรพัฒนาให

นักเรียนสามารถเพ่ือนําไปใชในในระบบเครือขายอินเทอรเน็ตได เพื่อใหนักเรียน

สามารถเรียนรูไดทุกสถานที่ 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรศึกษาตัวแปรที่มีผลตอนักเรียน เชนการนําความรูที่ไดจากการเรียนรู

ดวยคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกมคอมพิวเตอร ไปสรางองคความรูดวยตนเองและ

การปฏิบัติทักษะตางๆ ดวยตนเอง 

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบกับนวัตกรรมเทคโนโลยีอ่ืน ๆ เชน คอมพิวเตอร           

ชวยสอนประเภทเกมคอมพิวเตอร กับ แบบเรียน หรือชุดการเรียนสําเร็จรูป เปนตน 

3. ควรมีการวิจัยเ ก่ียวกับการพัฒนาคอมพิวเตอรชวยสอน  ประเภท                     

เกมคอมพิวเตอรในเรื่องอ่ืน ๆ และในรูปแบบอื่น ๆ  
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