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บทคัดย่อ

การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์ดงั นี้ 1) เพือ่ พัฒนาเกมคอมพิวเตอร์จำ� ลองสถานการณ์การเรียนรูท้ าง
ธุรกิจบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของเกมคอมพิวเตอร์จ�ำลองสถานการณ์
การเรียนรู้ทางธุรกิจบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3) เพื่อวัดความพึงพอใจต่อเกมคอมพิวเตอร์จ�ำลอง
สถานการณ์การเรียนรูท้ างธุรกิจบนอุปกรณ์เคลือ่ นที่ กลุม่ ตัวอย่างคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยเลือกแบบเจาะจง
จ�ำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ โปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์จ�ำลองสถานการณ์
การเรียนรู้ธุรกิจบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ แบบประเมินผู้เชี่ยวชาญ แบบประเมินประสิทธิภาพ
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้วิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าประสิทธิภาพ (E1/E2)
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์จ�ำลองสถานการณ์การเรียนรู้ทางธุรกิจ
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยภาพรวมความเหมาะสมและการน�ำไปใช้ อยู่ในระดับมากที่สุด
2) ผลการหาประสิทธิภาพของเกมคอมพิวเตอร์จ�ำลองสถานการณ์การเรียนรู้ทางธุรกิจ
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 71.33/73.44 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ 70/70 และผ่านการรับรอง
ประสิทธิภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ คิดเป็นร้อยละ 98.52 3) ผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี

ต่อโปรแกรมจ�ำลองสถานการณ์ประเภทเกมคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ธุรกิจ
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ค�ำส�ำคัญ: เกมคอมพิวเตอร์ การจ�ำลองสถานการณ์ การเรียนรูท้ างธุรกิจ อุปกรณ์เคลือ่ นที่

Abstract

The objectives of this research were to 1) develop, 2) find the effectiveness of, and
3) measure the satisfaction for the situational simulated computer games for
business learning on mobile devices. The sample derived from the purposive sampling
method was 30 undergraduate students from the Faculty of Management Sciences,
Bansomdejchaopraya Rajabhat University. The research instruments were situational
simulated computer games for business learning on mobile devices, game evaluation
form for experts, pretest and posttest programs, and game satisfaction evaluation form.
The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard
deviation, and efficiency (E1/E2). The research results revealed the following:
1) Holistically, the simulated games were suitable for use. The games were used at the
highest level. 2) The simulated games had an efficiency of 71.33/73.44, which was higher
than the expected criteria at 70/70 and certification by experts was at 98.52 percent.
3) The satisfaction level for the games was at a high level.
Keywords: Computer games, Situational Simulated Business Learning, Mobile devices

บทน�ำ

ปัจจุบนั การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงทัง้ ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและวิถกี ารด�ำเนินชีวติ ของมนุษย์
ประกอบกับการเปลีย่ นแปลงกระแสสังคมโลกเป็น “โลกไร้พรมแดน” (Borderless World)
ท�ำให้แต่ละประเทศต้องปรับตัวเพือ่ แข่งขันกับสังคมโลก ดังนัน้ กระบวนการจัดการศึกษา
จึงจ�ำเป็นต้องปรับเปลีย่ นรูปแบบ กระบวนการและวิธกี ารให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลง
ดังกล่าว แนวโน้มการเรียนรูแ้ บบมีปฏิสมั พันธ์ (Interactive Learning) ก�ำลังก้าวเข้ามา
มีบทบาทในกระบวนการเรียนรูแ้ บบใหม่ โดยมุง่ หวังให้เกิดองค์ความรูแ้ ก่ผเู้ รียน ผูเ้ รียน
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สามารถเรียนรู้ ได้เร็ว เรียนรูไ้ ด้มาก ทันสมัย และถ้าผูส้ อนมีความรู้ ความเข้าใจ เกีย่ วกับ
วิธสี อนทีห่ ลากหลายนอกจากจะช่วยให้การสอนบรรลุผลได้มากขึน้ แล้ว ยังช่วยให้ผเู้ รียน
ไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนรู้ที่ต้องจ�ำเจด้วยวิธีการที่จ�ำกัด การใช้วิธีสอนที่หลาก
หลาย จะช่วยให้ผเู้ รียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรูอ้ ยูเ่ สมอ (ทิศนา แขมณี, 2550: 141)

วัตถุประสงค์ของการวิจยั

1. เพือ่ พัฒนาเกมคอมพิวเตอร์จำ� ลองสถานการณ์การเรียนรูท้ างธุรกิจบนอุปกรณ์
เคลือ่ นที่
2. เพือ่ หาประสิทธิภาพของเกมคอมพิวเตอร์จำ� ลองสถานการณ์การเรียนรูท้ างธุรกิจ
บนอุปกรณ์เคลือ่ นที่
3. เพื่อวัดความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อเกมคอมพิวเตอร์จ�ำลองสถานการณ์
การเรียนรูท้ างธุรกิจบนอุปกรณ์เคลือ่ นที่

วิธดี ำ� เนินการวิจยั

1. ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2/2559
จ�ำนวน 512 คน กลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2/2559 จ�ำนวน 30 คน ได้มา
โดยวิธกี ารแบบเจาะจง
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในประกอบด้วย (1) โปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์จำ� ลองสถานการณ์
การเรียนรู้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ที่ผ่านการหาค่าสัมประสิทธิความสอดคล้อง (IOC)
ด้านเนือ้ หา มีคา่ ระหว่าง 0.80-0.95 และค่าประสิทธิภาพ 71.33 /73.44 เพือ่ น�ำไปทดลองกับ
กลุม่ ตัวอย่าง (2) แบบประเมินความเหมาะสมและการน�ำไปใช้ของเกมคอมพิวเตอร์จำ� ลอง
สถานการณ์การเรียนรูธ้ รุ กิจบนอุปกรณ์เคลือ่ นที่ โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ ทีผ่ า่ นการหาค่าสัมประสิทธิ
ความสอดคล้อง (IOC) ด้านเนือ้ หา มีคา่ ระหว่าง 0.80-0.95 (3) แบบทดสอบ ทีผ่ า่ นการหา
ค่าความยากง่ายอยูใ่ นช่วง 0.37-0.79 มีคา่ อ�ำนาจจ�ำแนกอยูใ่ นช่วง 0.23-0.66 และวิเคราะห์
ข้อสอบทั้งฉบับได้ค่าความเที่ยง 0.83 (4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่อเกมคอมพิวเตอร์จำ� ลองสถานการณ์การเรียนรูธ้ รุ กิจบนอุปกรณ์เคลือ่ นที่ เป็นลักษณะ
ข้อค�ำถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ทีผ่ า่ นการหาค่าสัมประสิทธิความสอดคล้อง (IOC)
มีคา่ ระหว่าง 0.80-0.95
การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์จ�ำลองสถานการณ์การเรียนรู้ทางธุรกิจบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
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3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิตทิ ใี่ ช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2)
4. การด�ำเนินการวิจยั ผูว้ จิ ยั แบ่งขัน้ ตอนการด�ำเนินการวิจยั เป็น 3 ขัน้ ตอน ดังนี้
4.1 การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์จ�ำลองสถานการณ์การเรียนรู้ทางธุรกิจ
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ผู้วิจัยได้ท�ำการศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี
เอกสาร งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในและต่างประเทศ ทีเ่ ป็นสือ่ สิง่ พิมพ์และสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ที่เกี่ยวข้องกับการร่างต้นแบบเกมคอมพิวเตอร์จ�ำลองสถานการณ์การเรียนรู้ทางธุรกิจ
บนอุปกรณ์เคลือ่ นที่ ไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญพิจารณาให้ขอ้ เสนอแนะและแนวทางปรับปรุงเกีย่ วกับ
องค์ประกอบ ขัน้ ตอนและกิจกรรมการเรียนการ จากนัน้ น�ำไปประเมินความเหมาะสมและ
ความสอดคล้องของเกมคอมพิวเตอร์จ�ำลองสถานการณ์การเรียนรู้ทางธุรกิจบนอุปกรณ์
เคลือ่ นที่ ด้านเนือ้ หา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านแอนิเมชัน่ และเกม จ�ำนวน 5 คน
เพื่อพิจารณากิจกรรมในเกมคอมพิวเตอร์จ�ำลองสถานการณ์ ความเหมาะสมเนื้อหา
ความเหมาะสมด้านมัลติมีเดีย ความเหมาะสมการท�ำงานของเกมคอมพิวเตอร์ และ
ความเหมาะสมด้านปฏิสมั พันธ์กบั ผูใ้ ช้ ได้ดำ� เนินการน�ำข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขรูปแบบตาม
ข้อเสนอแนะของผูเ้ ชีย่ วชาญและด�ำเนินการออกแบบ โดยยึดหลักการพัฒนาจากโครงสร้าง
การพัฒนาระบบ คือ ขัน้ ที่ 1 การวิเคราะห์ ขัน้ ที่ 2 การออกแบบ ขัน้ ที่ 3 การพัฒนาและ
ทดลอง ขัน้ ที่ 4 การน�ำไปใช้ ขัน้ ที่ 5 การสรุปและประเมินผล โดยต้องค�ำนึงถึงปัจจัย 3 ประการ
คือ เป้าหมาย การปฏิสัมพันธ์ การทบทวนในการจัดท�ำและพัฒนากิจกรรมทุกขั้นตอน
ในการพัฒนาผู้วิจัยได้ใช้ Engine Game Unity V.4.5.2 และด�ำเนินการพัฒนาตาม
ขัน้ ตอนดังนีค้ อื วางระบบการท�ำงานของโปรแกรม พัฒนาและก�ำหนดฟังก์ชนั่ ของโปรแกรม
จ�ำลองสถานการณ์ประเภทเกมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ฟงั ก์ชนั่ การใช้แป้นพิมพ์และเม้าส์ สร้าง
ตัวละครด้วยโปรแกรมสร้างภาพ 2 มิติ และเขียนโปรแกรมตามแผนงานทีว่ างไว้ จากนัน้
น�ำเกมคอมพิวเตอร์จำ� ลองสถานการณ์การเรียนรูท้ างธุรกิจบนอุปกรณ์เคลือ่ นทีใ่ ห้ผเู้ ชีย่ วชาญ
จ�ำนวน 5 คน ตรวจสอบความสอดคล้องเหมาะสม โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญจากนั้นน�ำไปปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์จ�ำลองสถานการณ์
การเรียนรูท้ างธุรกิจบนอุปกรณ์เคลือ่ นทีต่ ามค�ำแนะน�ำของผูเ้ ชีย่ วชาญให้สมบูรณ์ ทดสอบ
การท�ำงานของโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์จำ� ลองสถานการณ์การเรียนรูท้ างธุรกิจบนอุปกรณ์
เคลือ่ นทีว่ า่ เป็นไปตามทีต่ อ้ งการหรือไม่ จากนัน้ น�ำไปประเมินเพือ่ หาคุณภาพของโปรแกรม
เกมคอมพิวเตอร์จำ� ลองสถานการณ์การเรียนรูท้ างธุรกิจบนอุปกรณ์เคลือ่ นทีโ่ ดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
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4.2 การหาประสิทธิภาพของเกมคอมพิวเตอร์จำ� ลองสถานการณ์การเรียนรูท้ าง
ธุรกิจบนอุปกรณ์เคลือ่ นที่ โดยด�ำเนินการทดสอบประสิทธิภาพกับกลุม่ ทดลองรายบุคคล
พบว่า เกมคอมพิวเตอร์มีปัญหาในด้านการแสดงผลการท�ำงานและคะแนนที่ไม่ถูกต้อง
จึงได้ดำ� เนินการปรับปรุงแก้ไข จากนัน้ น�ำไปทดลองแบบกลุม่ เล็ก 9 คน พบว่า ข้อความที่
ใช้ยงั มีความหมายก�ำกวมและพบว่าว่าเสียงไม่สอดคล้องกับเนือ้ หาในส่วนการเพิม่ การผลิต
และส่วนแสดงปัญหาประจ�ำวัน จึงได้ดำ� เนินปรับปรุงแก้ไขและน�ำไปทดลองแบบกลุม่ ใหญ่
30 คน โดยหาค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) จากนัน้ น�ำมาวิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุปผลทดลอง
4.3 ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ตี อ่ เกมคอมพิวเตอร์จำ� ลองสถานการณ์
การเรียนรูท้ างธุรกิจบนอุปกรณ์เคลือ่ นทีก่ บั กลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน 30 คน สรุปผลด้วยค่าสถิติ
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน

ผลการวิจยั

1. ผลการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์จ�ำลองสถานการณ์การเรียนรู้ทางธุรกิจบน
อุปกรณ์เคลือ่ นทีม่ กี ารท�ำงานตามแผนผังการท�ำงานของโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์จำ� ลอง
สถานการณ์ทปี่ ระกอบด้วยการท�ำงานในส่วนการท�ำงานของไตเติลเกมเป็นส่วนน�ำเข้าเกม
คอมพิวเตอร์ ส่วนเลือกบริษทั เป็นการจ�ำลองสถานการณ์เพือ่ สวมบทบาทผูเ้ ล่น ส่วนเลือก
เป้าหมายเป็นส่วนที่ผู้เล่นก�ำหนดเป้าหมายของการเล่นให้เหมาะสมกับการจ�ำลอง
สถานการณ์ จากนั้นผู้เล่นจะเข้าสู่หน้าจอการเล่นและข้อมูลเป็นกิจกรรมที่ผู้เล่นจะต้อง
เลือกการท�ำโปรโมชั่นเพื่อจ�ำหน่ายสินค้าให้ได้มูลค่าเยอะที่สุด ผู้เล่นสามารถเลือกเพิ่ม
รถขนส่ง เพิม่ การผลิตและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึง่ จะมีผลต่อจ�ำนวนเงินทีใ่ ช้และระยะเวลา
และโปรแกรมจะจ�ำลองสถานการณ์ปญ
ั หาได้แก่ ปัญหาน�ำ้ ดิบไม่เพียงพอ ปัญหารถขนส่งเสีย
ปัญหาเครื่องจักรเสียและปัญหาน�้ำไม่สะอาด โปรแกรมจะมีแนวทางให้ผู้เล่นได้ฝึกแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยจะมีผลต่อจ�ำนวนเงิน และระยะเวลาที่ต้องใช้ สถานการณ์ที่เกิดขึ้น
จะด�ำเนินไปจนจบรอบทีผ่ เู้ ล่นได้กำ� หนด โปรแกรมจะท�ำการสรุปและแจ้งผลประกอบการ
แผนผังการท�ำงานของโปรแกรมแสดง ดังภาพที่ 1 และภาพที่ 2
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ภาพที่ 1 แผนผังภาพแสดงการท�ำงานของแกมคอมพิวเตอร์จำ� ลองสถานการณ์
ในส่วนไตเติล้ ส่วนเลือกบริษทั ส่วนเลือกเป้าหมาย ส่วนโปรโมชัน่ ส่วนรถขนส่ง
และส่วนเพิม่ การผลิต
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ภาพที่ 2 แผนผังภาพแสดงการท�ำงานของแกมคอมพิวเตอร์จำ� ลองสถานการณ์
ในส่วนสร้างผลิตภัณฑ์และส่วนสถานการณ์ปญ
ั หา
การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์จ�ำลองสถานการณ์การเรียนรู้ทางธุรกิจบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
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ผลการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของเกมคอมพิวเตอร์จ�ำลอง
สถานการณ์การเรียนรูท้ างธุรกิจบนอุปกรณ์เคลือ่ นที่ ด้านเนือ้ หา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และด้านแอนิเมชัน่ และเกม จ�ำนวน 5 คน แสดงตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์จำ� ลองสถานการณ์การเรียนรูท้ างธุรกิจบนอุปกรณ์
เคลือ่ นทีป่ ระเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของเกมคอมพิวเตอร์จำ� ลองสถานการณ์
การเรียนรูท้ างธุรกิจบนอุปกรณ์เคลือ่ นที่ (n=5)
รายการ

คะแนนความคิดเห็น
X̅

S.D

แปลผล

ภาพกับเนื้อหา

4.60

0.54

มากที่สุด

เสียงกับเนื้อหา

4.80

0.44

มากที่สุด

ความชัดเจนของภาพ

4.80

0.44

มากที่สุด

ระดับความดังของเสียง

4.60

0.54

มากที่สุด

4.70

0.49

มากที่สุด

ตัวอักษรที่ใช้น�ำเสนอ

4.60

0.54

มากที่สุด

ขนาดของตัวอักษรที่ใช้

4.80

0.44

มากที่สุด

สีของตัวอักษร

4.60

0.54

มากที่สุด

สีของพื้นหลัง

4.80

0.44

มากที่สุด

สีของภาพและกราฟิก

4.80

0.44

มากที่สุด

4.72

0.48

มากที่สุด

ด้านมัลติมีเดีย

ค่าเฉลี่ยด้านมัลติมีเดีย
ด้านตัวอักษรและสี

ค่าเฉลี่ยด้านตัวอักษรและสี
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ตารางที่ 1 (ต่อ) ผลการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์จำ� ลองสถานการณ์การเรียนรูท้ างธุรกิจบน
อุปกรณ์เคลือ่ นทีป่ ระเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของเกมคอมพิวเตอร์จำ� ลอง
สถานการณ์การเรียนรูท้ างธุรกิจบนอุปกรณ์เคลือ่ นที่ (n=5)
รายการ

คะแนนความคิดเห็น
X̅

S.D

แปลผล

มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้

4.60

0.55

มากที่สุด

เกมมีการตอบสนอง

4.60

0.55

มากที่สุด

เนื้อหาเหมาะสมการเรียนรู้

4.60

0.55

มากที่สุด

ออกแบบหน้าจอที่เหมาะสม

4.20

0.84

มาก

รูปแบบเกมมีความสนุก

4.40

0.89

มาก

ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน

4.60

0.55

มากที่สุด

เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

4.60

0.55

มากที่สุด

ปริมาณของเนื้อหาเหมาะสม

4.60

0.55

มากที่สุด

ความชัดเจนของเนื้อหา

4.60

0.55

มากที่สุด

ไม่มีข้อผิดพลาด (bug)

4.20

0.84

มาก

4.50

0.64

มาก

ผู้ใช้สามารถตอบโต้

4.60

0.55

มากที่สุด

มีการสร้างแรงจูงใจทางบวก

4.80

0.44

มากที่สุด

มีการก�ำหนดเส้นทาง

4.60

0.55

มากที่สุด

มีความเป็นมิตรกับผู้ใช้

4.60

0.55

มากที่สุด

ค่าเฉลี่ยด้านปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้

4.65

0.25

มากที่สุด

ค่าเฉลี่ยรวม

4.61

0.56

มากที่สุด

ด้านเกมคอมพิวเตอร์

ค่าเฉลี่ยด้านเกมคอมพิวเตอร์
ด้านปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้

การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์จ�ำลองสถานการณ์การเรียนรู้ทางธุรกิจบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
Development of Simulation Games Computer to Business Learningon Mobile Devices

105

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้เชี่ยวชาญประเมินความความเหมาะสมด้านมัลติมีเดีย
ด้านตัวอักษรและสี ด้านเกมคอมพิวเตอร์ และด้านปฏิสมั พันธ์กบั ผูใ้ ช้ มีความคิดเห็นอยูใ่ น
ระดับมากทีส่ ดุ พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านมัลติมเี ดีย ด้านตัวอักษรและสี ด้านปฏิสมั พันธ์
กับผูใ้ ช้ มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับ มากทีส่ ดุ ส่วน ด้านเกมคอมพิวเตอร์ พบว่าอยูใ่ นระดับมาก

ภาพที่ 3 ตัวอย่างเกมคอมพิวเตอร์จำ� ลองสถานการณ์บนอุปกรณ์เคลือ่ นที่
2. ผลการหาประสิทธิภาพของพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์จำ� ลองสถานการณ์การเรียนรู้
ทางธุรกิจบนอุปกรณ์เคลือ่ นที่ น�ำไปทดลองกับกลุม่ ทดลองแบบรายบุคคล แบบกลุม่ เล็ก
9 คน และแบบกลุม่ ใหญ่ 30 คน ทีไ่ ม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง เพือ่ หาค่าประสิทธิภาพ (E1/E2)
ผลทีไ่ ด้ดงั ตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพของเกมคอมพิวเตอร์จำ� ลองสถานการณ์การเรียนรูท้ าง
ธุรกิจบนอุปกรณ์เคลือ่ นที่ จากกลุม่ ทดลอง (n=30)
รายการ

จ�ำนวน

คะแนนเต็ม

คะแนนรวม

ค่าประสิทธิภาพ

E1

30

30

642

71.33

E2

30

30

661

73.44

จากตารางที่ 3 พบว่าค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) มีคา่ 71.33/73.44 เป็นไปตามเกณฑ์
ทีก่ ำ� หนดไว้ 70/70 และน�ำไปประเมินรับรองประสิทธิภาพจากผูเ้ ชีย่ วชาญ จ�ำนวน 5 คน
ผลทีไ่ ด้ดงั ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินการรับรองประสิทธิภาพของเกมคอมพิวเตอร์จ�ำลอง
สถานการณ์การเรียนรูท้ างธุรกิจบนอุปกรณ์เคลือ่ นที่ โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ (n=5)
รายการ

คะแนนความคิดเห็น
ร้อยละ

แปลผล

ความสอดคล้องของภาพกับเนื้อหา

100

รับรอง

ความสอดคล้องของเสียงกับเนื้อหา

100

รับรอง

ความชัดเจนของภาพที่ใช้ประกอบเกม

100

รับรอง

ระดับความดังของเสียงและดนตรีประกอบ

100

รับรอง

รูปแบบของตัวอักษรที่ใช้ในการน�ำเสนอ

100

รับรอง

ขนาดของตัวอักษรที่ใช้ในการน�ำเสนอ

100

รับรอง

สีของตัวอักษรโดยภาพรวม

100

รับรอง

สีของพื้นหลังโดยภาพรวม

100

รับรอง

สีของภาพและกราฟิกโดยภาพรวม

100

รับรอง

ด้านมัลติมีเดีย

ด้านตัวอักษรและสี
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ตารางที่ 3 (ต่อ) แสดงผลการประเมินการรับรองประสิทธิภาพของเกมคอมพิวเตอร์จำ� ลอง
สถานการณ์การเรียนรูท้ างธุรกิจบนอุปกรณ์เคลือ่ นที่ โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ (n=5)
รายการ

คะแนนความคิดเห็น
ร้อยละ

แปลผล

มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับเกม

100

รับรอง

เกมมีการตอบสอนอย่างเหมาะสมทันทีทันใด

100

รับรอง

เนื้อหาช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

100

รับรอง

ออกแบบหน้าจอที่เหมาะสม

100

รับรอง

รูปแบบเกมมีความสนุก เพลิดเพลิน

80

รับรอง

ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้

100

รับรอง

เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

100

รับรอง

ปริมาณของเนื้อหาเหมาะสม

100

รับรอง

ความชัดเจนของเนื้อหา

100

รับรอง

ไม่มีข้อผิดพลาด (bug) สามารถท�ำงานได้ต่อเนื่อง

100

รับรอง

ผู้ใช้สามารถตอบโต้และรับข้อมูลป้อนกลับ

100

รับรอง

มีการสร้างแรงจูงใจทางบวก

80

รับรอง

มีการก�ำหนดเส้นทางไม่ยุ่งยากและไม่สร้างความสับสน

100

รับรอง

มีความเป็นมิตรกับผู้ใช้

100

รับรอง

98.52

รับรอง

ด้านเกมคอมพิวเตอร์

ด้านปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้

รวม

จากตารางที่ 3 พบว่าผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในการประเมินรับรอง
ประสิทธิภาพของเกมคอมพิวเตอร์ จ�ำลองสถานการณ์การเรียนรู้ทางธุรกิจบนอุปกรณ์
เคลือ่ นที่ คิดเป็นร้อยละ 98.52
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3. ผลความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ตี อ่ พัฒนาเกมคอมพิวเตอร์จำ� ลองสถานการณ์
การเรียนรูท้ างธุรกิจบนอุปกรณ์เคลือ่ นที่ จากนักศึกษาจ�ำนวน 30 คน ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ตี อ่ พัฒนาเกมคอมพิวเตอร์จำ� ลองสถานการณ์
การเรียนรูท้ างธุรกิจบนอุปกรณ์เคลือ่ นที่ (n=30)
รายการ

X̅

S.D

แปลผล

ความสนุกของเนื้อเรื่อง

4.23

0.68

มาก

เนื้อเรื่องชวนติดตาม

4.10

0.61

มาก

ความเข้าใจเนื้อเรื่อง

4.23

0.68

มาก

เนื้อเรื่องเหมาะสม

4.60

0.50

มากที่สุด

ระยะเวลาในการเล่น

4.23

0.68

มาก

4.28

0.65

มาก

รูปแบบตัวอักษรอ่านง่าย

4.33

0.48

มาก

ขนาดตัวอักษรเหมาะสม

4.37

0.49

มาก

ขนาดของตัวอักษร

4.30

0.47

มาก

สีของพื้นหลัง

4.27

0.45

มาก

ภาพมีความชัดเจน

4.50

0.51

มาก

การสื่อความหมาย

4.63

0.49

มากที่สุด

ความสวยงามของภาพ

4.67

0.48

มากที่สุด

คุณภาพเสียง

4.50

0.51

มาก

เสียงประกอบเหมาะสม

4.37

0.49

มาก

ปฏิกิริยาตอบสนอง

4.27

0.45

มาก

เนื้อเรื่องไม่มีการสะดุด

4.13

0.43

มาก

การควบคุมการเล่น

4.17

0.38

มาก

ค่าเฉลี่ยด้านการใช้งาน

4.31

0.49

มาก

ค่าเฉลี่ยรวม

4.34

0.53

มาก

ด้านเนื้อหาและการด�ำเนินเรื่อง

ค่าเฉลี่ยด้านเนื้อหาและการด�ำเนินเรื่อง
ด้านภาพเสียงข้อความและการปฏิสัมพันธ์

การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์จ�ำลองสถานการณ์การเรียนรู้ทางธุรกิจบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
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จากตารางที่ 4 พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีทมี่ กี ารเรียนด้วย
เกมคอมพิวเตอร์จำ� ลองสถานการณ์การเรียนรูท้ างธุรกิจบนอุปกรณ์เคลือ่ นที่ โดยภาพรวม
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก ( X̅ = 4.34 S.D. = 0.53)

สรุปผลการวิจยั

1. ผลการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์จำ� ลองสถานการณ์การเรียนรูท้ างธุรกิจบนอุปกรณ์
เคลือ่ นที่ ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร งานวิจยั
ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับ
การร่างต้นแบบเกมคอมพิวเตอร์จำ� ลองสถานการณ์การเรียนรูท้ างธุรกิจบนอุปกรณ์เคลือ่ นที่
ไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญพิจารณาให้ขอ้ เสนอแนะและแนวทางปรับปรุงเกีย่ วกับองค์ประกอบ ขัน้ ตอน
และกิจกรรมการเรียนการสอน จากนัน้ น�ำไปประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของ
เกมคอมพิวเตอร์จ�ำลองสถานการณ์การเรียนรู้ทางธุรกิจบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้านเนื้อหา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านแอนิเมชัน่ และเกม จ�ำนวน 5 คน เพือ่ พิจารณากิจกรรมใน
เกมคอมพิวเตอร์จำ� ลองสถานการณ์ ด้านความเหมาะสมด้านมัลติมเี ดีย ด้านตัวอักษรและสี
ด้านเกมคอมพิวเตอร์และด้านปฏิสมั พันธ์กบั ผูใ้ ช้ได้ดำ� เนินการน�ำข้อมูลพืน้ ฐานมาร่างเป็น
เกมคอมพิวเตอร์ จ�ำลองสถานการณ์การเรียนรูท้ างธุรกิจบนอุปกรณ์เคลือ่ นที่ แล้วน�ำเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาเกมคอมพิวเตอร์จ�ำลองสถานการณ์การเรียนรู้ทางธุรกิจ
บนอุปกรณ์เคลือ่ นที่ ในด้านความเหมาะสมและการน�ำไปใช้ของกิจกรรม เกมคอมพิวเตอร์
จ�ำลองสถานการณ์การเรียนรูท้ างธุรกิจบนอุปกรณ์เคลือ่ นที่ ผลการประเมินการคิดเห็นของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ตี อ่ เกมคอมพิวเตอร์จำ� ลองสถานการณ์การเรียนรูธ้ รุ กิจบนอุปกรณ์เคลือ่ นที่
อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ทีเ่ ป็นเช่นนัน้ เนือ่ งจากทุกขัน้ ตอน ผูว้ จิ ยั ได้นำ� องค์ประกอบ กิจกรรม
เนื้อหา แบบร่างเกมคอมพิวเตอร์ และการท�ำงานของโปแกรมเกมคอมพิวเตอร์ที่ไปให้
ผูเ้ ชีย่ วชาญพิจารณาและได้รบั ค�ำแนะน�ำอย่างต่อเนือ่ งและในขัน้ การพัฒนา ทดสอบโปรแกรม
เกมคอมพิวเตอร์ ผู้วิจัยได้ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาและทดสอบอย่างต่อเนื่อง
จึงได้พบข้อผิดพลาดของโปรแกรม ข้อผิดพลาดในการใช้งาน และน�ำมาปรับปรุงแก้ไข
ก่อนการทดลองตามขัน้ ตอนการวิจยั เป็นผลโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์จำ� ลองสถานการณ์
มีความเหมาะสม รวมถึงองค์ประกอบและกิจกรรมในเกมคอมพิวเตอร์ทพี่ ฒ
ั นาสอดคล้องกับ
รูปแบบ Jump Game Design Model ทีแ่ สดงถึงองค์ประกอบต่างๆ ของเกมคอมพิวเตอร์
ได้แก่ โปรแกรมทีใ่ ช้เนือ้ หาในการสอน การออกแบบเกม การให้ผลย้อนกลับ พฤติกรรมของ
ผูเ้ ล่น ผลการเรียนรูท้ คี่ าดหวัง และคุณลักษณะในการออกแบบและพัฒนาเกมได้แก่ความรูส้ กึ
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ความท้าทาย การควบคุมของผูเ้ ล่น โครงสร้างเรือ่ งกฏ กติกาและเป้าหมาย (Rothschild
and Meagan,2008:89) นอกจากนีย้ งั สอดคล้องกับรูปแบบการออกแบบเกมของพาราส
และบิซซอนซิ (Paras and Bizoncchi,2005:117) ที่ได้น�ำเสนอรูปแบบและแนวทางใน
การออกแบบและพัฒนาเกมการศึกษาที่ดีต้องมีองค์ประกอบและหลักการคือ ต้องสร้าง
แรงจูงใจให้ผเู้ รียนอยากเรียน มีลำ� ดับขัน้ ตอน มีความท้าทายอยากเอาชนะ ก�ำจัดอุปสรรค
เพือ่ น�ำไปสูเ่ ป้าหมายหรือองค์ความรู้ โดยให้ความส�ำคัญต่อการออกแบบการเรียนการสอน
และการจูงใจรวมทัง้ มีปฏิสมั พันธ์และให้มกี ารตอบสนองในการส่งเสริมการคิดของผูเ้ รียน
สอดคล้องกับงานวิจยั ของอัจฉรา สุคนธา ทีก่ ล่าวถึงประโยชน์การน�ำเอาเกมต่าง ๆ ไปใช้
ในการเรียนการสอนว่าช่วยให้ผเู้ รียนเกิดการพัฒนาด้านความคิด ช่วยประเมินผลการเรียน
การสอน ช่วยให้ผเู้ รียนแสดงความสามารถของแต่ละบุคคล นอกจากนีย้ งั เป็นวิธสี อนทีช่ ว่ ยให้
ผูเ้ รียนค้นพบความรูแ้ ละข้อเท็จจริงต่างๆ ด้วยตัวเอง เกิดการเรียนรูอ้ ย่างแท้จริงสอดคล้องกับ
ปรัชญาการศึกษาของจอห์น ดิวอี้ ที่กล่าวว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีจากการลงมือ
กระท�ำด้วยตนเองได้มกี ารพัฒนาการในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการคิดทีผ่ วู้ จิ ยั ได้พฒ
ั นา
เกมคอมพิวเตอร์จำ� ลองสถานการณ์การเรียนรูท้ างธุรกิจบนอุปกรณ์เคลือ่ นทีส่ อดคล้องกับ
ผลการเรียนรูท้ ค่ี าดหวังของผูเ้ รียนทีส่ ง่ เสริมการคิดสอดล้องกับ เพรสกี้ (Prensky, 2001: 155)
กล่าวว่าเกมคอมพิวเตอร์มลี กั ษณะการคิดทีเ่ ป็นแบบแผน มีเป้าหมายก่อให้เกิดแรงจูงใจให้
กับผูเ้ ล่นท�ำให้ผเู้ ล่นมีการปฏิสมั พันธ์ นอกจากนีเ้ กมคอมพิวเตอร์ยงั มีความสนุก ท้าทาย
อยากรูว้ า่ จะเกิดอะไรขึน้ ต่อไป จูงใจผูเ้ ล่นให้เข้าใจเนือ้ หาและเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้อย่างมี
ล�ำดับโดยเหมาะสมกับภาพ เสียงดนตรีประกอบ และระยะเวลาทีเ่ หมาะสมในการเล่น
2. ผลการหาประสิทธิภาพของเกมคอมพิวเตอร์จำ� ลองสถานการณ์การเรียนรูท้ าง
ธุรกิจบนอุปกรณ์เคลือ่ นที่ ผูว้ จิ ยั ได้ทดลองกับกลุม่ ทดลอง ผลการทดลองดังกล่าวเป็นข้อมูล
ทีส่ นับสนุนว่าเกมคอมพิวเตอร์จำ� ลองสถานการณ์ การเรียนรูท้ างธุรกิจบนอุปกรณ์เคลือ่ นที่
ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีประสิทธิภาพในการเรียนรูท้ างธุรกิจ ผูส้ อนอาจเป็นผูส้ ร้างเกมคอมพิวเตอร์
ขึน้ ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ตรงกับความต้องการของตน มีลกั ษณะของเกมคอมพิวเตอร์
ทีเ่ หมาะสม องค์ประกอบเกมคอมพิวเตอร์เหมาะสม การออกแบบเกมคอมพิวเตอร์เหมาะสม
มัลติมเี ดียของเกมคอมพิวเตอร์เหมาะสม และการมีปฏิสมั พันธ์กบั เกมคอมพิวเตอร์เหมาะสม
โดยมีความท้าทาย เร้าความสนใจผูเ้ ล่น กระตุน้ ให้ เกิดการแข่งขัน สอดคล้องกับเกลวอส,
มาร์ตนิ และโกมส์ (Galvao, Matins and Goms, 2000: 156) ทีก่ ล่าวว่าเกมต้องมีการแข่งชัน
ท�ำให้ผเู้ ล่นมาส่วนร่วมโดยด�ำเนินกิจกกรรมไปตามกฎของเกมและสิง่ แวดล้อมภายในเกม
จึงท�ำให้ผเ้ ู ล่นมีปฏิสมั พันธ์กบั เกม สอดคล้องกับทฤษฏีของธอร์นไดค์ (Thorndyke, 1977: 77-110)
การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์จ�ำลองสถานการณ์การเรียนรู้ทางธุรกิจบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
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ได้กล่าวว่า การรับรูข้ องมนุษย์จะเกิดขึน้ ได้ตอ้ งสร้างสิง่ เชือ่ มโยงระหว่างสิง่ เร้ากับการตอบ
สนองทีเ่ หมาะสมกัน ซึง่ สนับสนุนค�ำถามงานวิจยั ทีผ่ วู้ จิ ยั ตัง้ ไว้ เนือ่ งจากการเรียนการสอน
โดยใช้เกมคอมพิวเตอร์จำ� ลองสถานการณ์การเรียนรูท้ างธุรกิจบนอุปกรณ์เคลือ่ นทีท่ พี่ ฒ
ั นาขึน้
มีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนเพือ่ ส่งเสริมการคิด มีจดุ เด่นในการออกแบบเรียนโดยใช้
เกมคอมพิวเตอร์จำ� ลองสถานการณ์ทมี่ ปี ฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ รียนกับเนือ้ หาเรือ่ งราวโดยให้
ผูเ้ รียนได้เลือกทางเลือกในการแก้ปญ
ั หาตามความคิดเห็นของตนเองในสถานการณ์ตา่ งๆ
ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ออกแบบและก�ำหนดไว้ สอดคล้องกับสุวทิ ย์ มูลค�ำและอรทัย มูลค�ำ (2545: 82)
กล่าวถึงวิธีการเลือกเกมว่าการเลือกเกมเพื่อน�ำมาใช้สอนท�ำได้หลายวิธี ผู้สอนอาจเป็น
ผูส้ ร้างเกมขึน้ ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ตรงกับความต้องการของตน ดังนัน้ เกมคอมพิวเตอร์
จ�ำลองสถานการณ์การเรียนรูท้ างธุรกิจบนอุปกรณ์เคลือ่ นทีท่ พี่ ฒ
ั นาเป็นสิง่ เร้าทีท่ ำ� ให้เกิด
ความน่าสนใจของผูช้ ม ด้วยตัวละครทีผ่ เู้ ล่นสามารถควบคุมได้ ฉากทีม่ คี วามสวยงามและ
เหมาะสม เสียงดนตรีทสี่ ร้างบรรยากาศร่วม รวมทัง้ เนือ้ เรือ่ งทีด่ ำ� เนินตามล�ำดับความส�ำคัญ
จึงท�ำให้เกมคอมพิวเตอร์จ�ำลองสถานการณ์การเรียนรู้ทางธุรกิจบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
มีประสิทธิภาพเหมาะสมในการน�ำไปใช้ตอ่ ไป
3. ผลความพึงพอใจต่อรูปแบบเกมคอมพิวเตอร์จำ� ลองสถานการณ์การเรียนรูท้ าง
ธุรกิจบนอุปกรณ์เคลือ่ นที่ พบว่าความพึงพอใจของนักศึกษากลุม่ ตัวอย่างทีเ่ รียนด้วยเกม
คอมพิวเตอร์จ�ำลองสถานการณ์การเรียนรู้ทางธุรกิจบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยภาพรวม
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก และเมือ่ พิจารณาเป็นรายได้พบว่าด้านภาพ เสียง ข้อความ
และความเหมาะสมของการปฏิสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด รองลงมาคือ
ด้านการใช้งาน และด้านการเนื้อหาและการด�ำเนินเรื่อง สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ชัยพงศ์ เพียรดี และเทียมยศ ปะสาวะโน (2558:47) ศึกษาเรือ่ งการพัฒนาเกมสถานการณ์
จ�ำลองเพื่อการเรียน เรื่องการท�ำขนมเค้กประเภทชิฟฟอนเค้กส�ำหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีอยูใ่ นระดับมาก เนือ่ งจากผูเ้ รียนมีปฏิสมั พันธ์กบั เกมและด�ำเนินเนือ้ เรือ่ งทีด่ งึ ดูดใจ
ผลการวิจัยที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจากการออกแบบเกมคอมพิวเตอร์จ�ำลองสถานการณ์นั้น
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและการพัฒนาในการเรียนรู้ของนักศึกษา น�ำมาออกแบบ
เกมคอมพิวเตอร์จำ� ลองสถานการณ์การเรียนรูท้ างธุรกิจบนอุปกรณ์เคลือ่ นที่ ให้มอี งค์ประกอบ
และรายละเอียดต่าง ๆ สอดคล้องกับประเด็นสถานการณ์ปญ
ั หาให้ผเู้ รียนได้ใช้กระบวนการ
คิดอีกทัง้ ออกแบบให้การเล่นมีการโต้ตอบกับผูเ้ รียนโดยก�ำหนดให้ผเู้ รียนได้มสี ว่ นรวมใน
การก�ำหนดเรือ่ งราวในการเดินเรือ่ ง
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ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเพือ่ การน�ำผลวิจยั ไปใช้
1. เพิม่ กระบวนการกระตุน้ แรงจูงใจแทรกเข้าไปในระหว่างการใช้โปรแกรม เพือ่ ให้
ผูเ้ รียนทราบเป้าหมายและเห็นความส�ำคัญในขณะทีใ่ ช้โปรแกรม
2. ด้านการใช้งานต้องค�ำนึงถึงความพร้อมด้านสือ่ อุปกรณ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ เพือ่ อ�ำนวย
ความสะดวกให้ผใู้ ช้ รวมถึงทักษะการใช้อปุ กรณ์คอมพิวเตอร์ของผูเ้ รียน
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรน�ำแนวทางการวิจยั ครัง้ นีไ้ ปใช้กบั เนือ้ หาวิชาอืน่ ๆ ทีเ่ ห็นว่าเหมาะสม
2. ควรมีการออกแบบโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์จำ� ลองสถานการณ์การเรียนรูท้ าง
ธุรกิจบนอุปกรณ์เคลือ่ นที่ ในลักษณะ 3 มิติ หรือน�ำเทคโนโลยีอนื่ มาใช้เพือ่ ความเสมือนจริง
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