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รูปแบบเกมคอมพิ วเตอร์ประเภทสวมบทบาทตามแนวคิ ดการเรียนรู้ทางสังคม
ที่มีต่อเจตคติ ภาษาไทยของนักเรียนไทยมุสลิ มในพืน้ ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
สุไม บิลไบ1* และ ศศิฉาย ธนะมัย2
บทคัดย่อ
การวิจยั ในครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบเกมคอมพิวเตอร์ประเภทสวมบทบาทเพื่อสร้างเจตคติทด่ี ตี ่อ
ภาษาไทยของนักเรียนไทยมุสลิม ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 2) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงเจตคติต่อ
ภาษาไทยของนักเรีย นไทยมุสลิม ในพื้น ที่สามจัง หวัดชายแดนภาคใต้ท่ใี ช้เ กมคอมพิว เตอร์ป ระเภทสวมบทบาท
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ นักเรียนไทยมุสลิมชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 จากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพืน้ ที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน 90 คน ได้มาโดยวิธกี ารสุ่มแบบหลายขัน้ ตอน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตคิ ่าเฉลีย่
ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ t-test ผลการวิจยั พบว่า 1) รูปแบบเกมคอมพิวเตอร์ประเภทสวมบทบาทเพื่อสร้างเจตคติท่ี
ดีต่อภาษาไทย ประกอบด้วย 1.1) กรอบหลักการสร้างเจตคติทด่ี ี (ARRS principle framework for positive attitudes
enhancement) ได้แก่ การสร้างความสนใจ (Attention) การสร้างความสัมพันธ์ (Relevance) การปรับพฤติกรรม (Rebehavior) และการสร้างความพึงพอใจ(Satisfaction) 1.2) องค์ประกอบเกมคอมพิวเตอร์ประเภทสวมบทบาท 7
องค์ประกอบ ได้แก่ เนื้อหาและเรื่องราว ตัวละคร ภารกิจ/กิจกรรม ส่วนต่อประสานระหว่างผูเ้ ล่นกับเกม สภาพแวดล้อม
ทรัพยากรสนับสนุ น และกฎ/กติกา ซึ่งผลการประเมินรูปแบบเกมคอมพิวเตอร์ประเภทสวมบทบาทโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
พบว่า รูปแบบมีความเหมาะสมอยู่ในระดับดี 2) นักเรียนมีเจตคติต่อภาษาไทยหลังใช้เกมคอมพิวเตอร์ประเภทสวม
บทบาทสูงกว่าก่อนใช้เกมคอมพิวเตอร์ประเภทสวมบทบาทอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 และ 3) นักเรียนไทย
มุสลิมมีการเปลีย่ นแปลงเจตคติต่อภาษาไทยหลังการใช้เกมคอมพิวเตอร์ประเภทสวมบทบาทเป็ นเวลาอีก 2 สัปดาห์
รวมเป็ นระยะเวลา 4 สัปดาห์ โดยนักเรียนมีเจตคติต่อภาษาไทยสูงขึน้ กว่าการใช้เกมคอมพิวเตอร์ประเภทสวมบทบาท
ใน 2 สัปดาห์แรกอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01
คําสําคัญ: รูปแบบเกมคอมพิวเตอร์ประเภทสวมบทบาท แนวคิดการเรียนรูท้ างสังคม การเปลีย่ นแปลงเจตคติ
กรอบหลักการสร้างเจตคติทด่ี ี สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
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Computer Role-Playing Game Model Based on Social Learning
toward Thai Language Attitudes of Thai Muslim Students
in Three Southern Border Provinces
Sumai Binbai1* and Sasichaai Tanamai2
Abstract
The objectives of this research were 1) to develop Computer Role-Playing Game (CRPG) model to
reinforce positive attitude toward Thai language of Thai Muslim students in three southern border provinces;
2) to study Thai Muslim students’ attitude toward Thai language via CRPG usage; and 3) to study the attitude
change of Thai Muslim students toward Thai language after continued using CRPG. The samples were 90
Matthayom 1 students at Islamic private school in three southern border provinces. They were selected by
multiple-stage sampling technique. The research results were as follows: 1) the computer role-playing game
model to reinforce positive attitude toward Thai language composed of 1.1) Positive Attitudes Enhancement
framework (ARRS principle framework) such as Attention, Relevance, Re-behavior, and Satisfaction
1.2) CRPG elements which included of 7 elements such as content and story, character, task/activity, user
interface, environment, resource and rule/regulation. The model was evaluated by the experts at high level.
2) The students’ attitude after using CRPG was statistically significant higher than before using CRPG at .01.
And 3) the students’ attitude change after continued using CRPG for 2 weeks later, totally 4 weeks, was
statistically significant higher than used CRPG 2 weeks ago at .01.
Keyword: Computer Role-Playing Game Model, Social Learning Concept, Attitude Change, ARRS Principle
Framework, Three Southern Border Provinces
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1. บทนํา
รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เกมคอมพิวเตอร์ เป็ น
ผลผลิตจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีการสื่อสาร ปจั จุบนั บริษัทผลิตเกมหันมาผลิต
และพัฒนาเกมการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ครูท่ีนิ ยมนํ าเกมคอมพิวเตอร์มาใช้ประกอบการจัดการ
เรียนการสอนเพิม่ มากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้รบั ทัง้ ความรู้
และความสนุ กสนานในเวลาเดียวกัน [1] เกมคอมพิวเตอร์
เป็ นกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีน่ ่ าสนใจเนื่องจากมี
ความท้าทาย สนุ กสนาน เพลิดเพลิน ให้ผเู้ รียนได้ฝึกการ
ตัดสินใจ และมีสว่ นร่วมในการทํากิจกรรม ซึง่ มีผลต่อจิตใจ
และพัฒนาการด้านความคิดของผู้เรียน [2] ทําให้มีการ
นํามาปรับใช้เพื่อส่งเสริมการเรียนรูข้ องเด็กอย่างกว้างขวาง
นับเป็ นศิลปะการสอนที่สนุ กสนานและเป็ นที่ยอมรับของ
เด็ก [3] จากผลการวิจยั ของ Richard Van Eck [4] ทีศ่ กึ ษา
การใช้เกมเพื่อการเปลีย่ นแปลงเจตคติของเด็ก ผูห้ ญิงทีม่ ี
ต่ อเทคโนโลยี พบว่ า หลังเด็กได้เล่ นเกมคอมพิวเตอร์
ประเภทต่าง ๆ แล้ว เด็กผูห้ ญิงและเด็กผู้ชายมีเจตคติท่ดี ี
ต่อเทคโนโลยีและมีแนวโน้มจะเลือกทํางานทีเ่ กีย่ วข้องกับ
เทคโนโลยีดว้ ย นอกจากนี้ Akinsola [5] ได้ศกึ ษาผลกระทบ
ของสภาพแวดล้อมในเกมจําลองสถานการณ์ ต่ อเจตคติ
คณิตศาสตร์ พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยสภาพแวดล้อม
ของเกมจําลองสถานการณ์มเี จตคติทด่ี ตี ่อวิชาคณิตศาสตร์
โดยเจตคติ ห ลังเรีย นสู งกว่ าก่ อนเรี ยน สอดคล้ อ งกับ
งานวิจยั ของ Peter Vankus [6] ทีศ่ กึ ษาอิทธิพลของเกม
การศึ ก ษาที่ ส่ ง ผลต่ อ เจตคติ วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ แ ละ
กระบวนการสอนคณิตศาสตร์ พบว่า เจตคติของนักเรียน
กลุ่มทดลองทีไ่ ด้รบั การสอนด้วยเกมการศึกษามีเจตคติต่อ
วิชาคณิตศาสตร์และกระบวนการสอนคณิตศาสตร์สูงกว่า
ก่อนเรียน แต่กลุ่มควบคุมทีไ่ ม่ได้รบั การสอนด้วยเกมมีเจต
คติน้อยกว่าก่อนเรียน ผลการวิจยั เหล่านี้เป็ นการยืนยันว่า
เกมคอมพิวเตอร์ส่งผลต่ อการเปลี่ยนแปลง เจตคติของ
นักเรียนทีม่ ตี ่อรายวิชาต่าง ๆ
สําหรับการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีปญั หานักเรียนอ่านภาษาไทยไม่ออก
เขียนภาษาไทยไม่ได้ เนื่องจากการจัดการศึกษาในพืน้ ที่
เริ่มให้เด็กซึมซับวิถีชีวิตมุ สลิมผ่ านการเรียนการสอน
ตัง้ แต่ เด็กโดยใช้ภาษามลายูท้องถิ่น ภาษามลายูกลาง
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และภาษาอาหรับเป็ นส่วนใหญ่ รวมทัง้ หนังสือเรียนก็เป็ น
ภาษามลายูและภาษาอาหรับ [7] เป็ นเหตุให้นักเรียนใน
พื้นที่จึงไม่ สามารถพูดหรือใช้ภาษาไทยได้ดี ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนรายวิชาต่าง ๆ อยู่ในระดับตํ่ากว่า
์
มาตรฐาน จากผลสอบ O-Net ปี พ.ศ. 2551-2554 พบว่า
ผลสัมฤทธิทางการศึ
กษาในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 6 มี
์
แนวโน้มลดลงและอยู่ใน 3 ลําดับสุดท้ายของประเทศมา
โดยตลอด [8] สาเหตุหลักของปญั หาเหล่านี้ คือ นักเรียน
มี เจตคติทไ่ี ม่ดตี ่อภาษาไทย เนื่องจากเข้าใจว่าภาษาไทย
คือภาษาที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธ หากสื่อสารหรือใช้
ภาษาไทยมากขึน้ เกรงว่าอาจทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
จากสังคมมุสลิมเป็ นสังคมพุทธและทําลายอัตลักษณ์ของ
ตนเองทําให้ภาษามลายูปาตานีท่ใี ช้มานานสูญหายไปได้
[9] ซึง่ ส่งผลให้มเี จตคติทไ่ี ม่ดตี ่อภาษาไทย
ความโดดเด่ น ของเกมคอมพิ ว เตอร์ ป ระเภทสวม
บทบาทที่จําลองสภาพแวดล้อมแห่งจินตนาการที่มคี วาม
สนุ กสนาน เพลิดเพลินและท้าทาย [10] ให้ผู้เล่นเข้ามามี
ส่วนร่ วมในประสบการณ์ แห่ งจินตนาการหรือเรื่องราว
สมมติแล้วแสดงออกตามบทบาทของตัวละครในการทํา
กิจกรรมต่าง ๆ ทําให้ผเู้ รียนเข้าใจประสบการณ์ต่าง ๆ ได้
ดีข้นึ [11] ทัง้ นี้ เกมเป็ นกิจกรรมทางสังคม ช่ วยให้มีการ
พัฒนาการคิดเป็ นภาพ ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ [12]
และช่วยในการเปลี่ยนแปลงเจตคติ [13] ซึ่งการเรียนรู้ทาง
สัง คมเป็ นแนวคิ ด สํ า คั ญ ในการเปลี่ ย นแปลงเจตคติ
เนื่องจากเป็ นการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือการเลียนแบบ
พฤติกรรม เจตคติ ค่านิยม ซึ่งเชื่อว่ามนุ ษย์มปี ฏิสมั พันธ์
กับสิง่ แวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ตัวเสมอ มีกระบวนการสําคัญ
4 ประการ ได้แก่ 1) กระบวนการสร้างความสนใจ 2)
กระบวนการจดจํา 3) กระบวนการปรับพฤติกรรม และ 4)
กระบวนการเสริมแรงและสร้างแรงจูงใจ [14] ผูว้ จิ ยั จึงสนใจ
จะพัฒนารูปแบบเกมคอมพิวเตอร์ประเภทสวมบทบาทตาม
แนวคิดการเรียนรู้ทางสังคมที่มีต่อเจตคติภาษาไทยของ
นักเรียนไทยมุสลิมในพืน้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
2.1 พัฒนารู ปแบบเกมคอมพิวเตอร์ประเภทสวม
บทบาทเพื่อสร้างเจตคติทด่ี ตี ่อภาษาไทยของนักเรียนไทย
มุสลิมในพืน้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดนภาคใต้
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2.2 ศึกษาการเปลีย่ นแปลงเจตคติต่อภาษาไทยของ
นักเรียนไทยมุสลิม ในพืน้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ี
ใช้เกมคอมพิวเตอร์ประเภทสวมบทบาท
3. วิ ธีการดําเนิ นการวิ จยั
3.1 รู ป แบบการวิจ ัย คือ การวิจ ัย และพัฒ นา
(Research and Development)
3.2 ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ นักเรียนไทย
มุ ส ลิ ม ที่ กํ า ลั ง ศึ ก ษาระดั บ ชั น้ มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ซึง่ เป็ นโรงเรียนขนาด
ใหญ่ ข้ึนไปซึ่งได้ร ับการรับรองคุ ณภาพจากสํานั กงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ในจังหวัดปตั ตานี จํานวน 5 โรงเรียน 1,194 คน
จังหวัดยะลา จํานวน 14 โรงเรียน 3,683 คน และจังหวัด
นราธิวาส จํานวน 13 โรงเรียน 4,133 คน รวมทัง้ สิน้
9,010 คน
3.3 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ นักเรียนไทย
มุสลิมทีก่ าํ ลังศึกษาระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม ซึง่ เป็ นโรงเรียนขนาดใหญ่ขน้ึ
ไปที่ ไ ด้ ร ับ การรับ รองคุ ณ ภาพจากสํ า นั ก งานรับ รอง
มาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (องค์ ก าร
มหาชน) ในจังหวัดป ตั ตานี จังหวัดยะลา และจังหวัด
นราธิวาส ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบหลายขัน้ ตอน (Multistage sampling) จํานวนจังหวัดละ 30 คน จากโรงเรียน
พัฒนาอิสลาม จังหวัด ป ตั ตานี โรงเรียนพัฒ นาวิทยา
จังหวัดยะลา และโรงเรียนอัตตัรกียะห์อสิ ลามียะห์ จังหวัด
นราธิวาส รวมจํานวน
ทัง้ สิน้ 90 คน
3.4 ตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั
3.4.1 ตัวจัดกระทํา คือ เกมคอมพิวเตอร์ประเภท
สวมบทบาท
3.4.2 ผลของตัวจัดกระทํา คือ 1) เจตคติต่อ
ภาษาไทยของนั กเรียนไทยมุ สลิมในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และ 2) การเปลี่ยนแปลงของเจตคติต่อ
ภาษาไทยของนั กเรียนไทยมุ สลิมในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ภายใต้ระยะเวลาทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
3.5 เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่
3.5.1 เกมคอมพิวเตอร์ประเภทสวมบทบาท
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3.5.2 แบบทดสอบ
3.5.3 แบบวัดเจตคติ
3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.6.1 เก็บรวบรวมข้อมูลการศึกษาวิจยั เบือ้ งต้น
เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่ างเจตคติต่ อภาษาไทยกับ
ปจั จัยส่วนบุคคลของนักเรียนไทยมุสลิม โดยใช้แบบวัด
เจตคติทผ่ี ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
3.6.2 เก็บรวบรวมข้อมูลเจตคติทม่ี ตี ่อภาษาไทย
ของนั ก เรี ย นไทยมุ ส ลิม จากการใช้ เ กมคอมพิว เตอร์
ประเภทสวมบทบาททีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดยดําเนินการดังนี้
1) ชี้แจงวัตถุ ประสงค์การเก็บรวบรวม
ข้อมูลการวิจ ัยและอธิบายวิธีการเล่ นเกมคอมพิวเตอร์
ประเภทสวมบทบาทที่พ ัฒนาขึ้น การใช้เครื่องมือและ
สัญลักษณ์ ต่ าง ๆ ภายในเกม วิธีการประเมิน ผลการ
เรียนรูแ้ ละวิธกี ารวัดเจตคติต่อภาษาไทยให้นกั เรียนทราบ
ก่อนดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั
2) นักเรียนทําแบบวัดเจตคติก่ อนเล่ น
เกมคอมพิวเตอร์ประเภทสวมบทบาท
3) นักเรียนเล่นเกมคอมพิวเตอร์ประเภท
สวมบทบาทที่พฒ
ั นาขึ้นด้วยตนเองเป็ นระยะ เวลา 2
สัปดาห์ จึงเข้าทําการเก็บข้อมูลโดยให้นกั เรียนทําแบบวัด
เจตคติ ห ลั ง เล่ น เกม แล้ ว นํ าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าทํ า การ
เปรียบเทียบผล
3.6.3 ศึกษาการเปลีย่ นแปลงเจตคติต่อภาษาไทย
ของนักเรียนโดยให้นกั เรียนเล่นเกมต่ออีก 2 สัปดาห์ รวม
ระยะเวลา 4 สัป ดาห์ จึงเข้า ทํ าการเก็บ ข้อ มู ลโดยให้
นักเรียนทําแบบวัดเจตคติหลังเล่ นเกม แล้วนํ าข้อมูลที่
ได้มาเปรียบเทียบกับผลการวัดเจตคติใน 2 สัปดาห์แรก
3.7 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.7.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลหาความสัมพันธ์ระหว่าง
เจตคติต่อภาษาไทยกับปจั จัยส่วนบุคคลของนักเรียนไทย
มุสลิม
3.7.2 วิเคราะห์ขอ้ มูลหลังจากนักเรียนใช้เกม
คอมพิ ว เตอร์ ป ระเภทสวมบทบาท เป็ น ระยะเวลา 2
สัปดาห์ โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการทําแบบวัดเจตคติต่อ
ภาษาไทยของนักเรียนไทยมุสลิม ด้วยการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลีย่ คะแนนเจตคติต่อภาษาไทยของนักเรียนก่อนการ
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 6 ฉบั บ ที่ 1 มกราคม - มิ ถุ น ายน 2558

ใช้เกมคอมพิวเตอร์ประเภทสวมบทบาทและหลังการใช้
เกมคอมพิวเตอร์ประเภทสวมบทบาท โดยใช้สถิติ t-test
3.7.3 วิเคราะห์ขอ้ มูลผลการเปลี่ยนแปลงของ
เจตคติต่อภาษาไทยของนักเรียนไทยมุสลิมจากแบบวัด
เจตคติโดยการเปรียบเทียบค่ าเฉลี่ยคะแนนเจตคติต่ อ
ภาษาไทยของนั ก เรี ย นหลัง การใช้ เ กมคอมพิว เตอร์
ประเภทสวมบทบาท 2 สัปดาห์แรกและหลังการใช้เกม
คอมพิวเตอร์ต่ออีก 2 สัปดาห์ รวมเป็ น 4 สัปดาห์ โดยใช้
สถิติ t-test
4. สรุปและอภิ ปรายผล
4.1 สรุปผล
4.1.1 รูปแบบเกมคอมพิวเตอร์ประเภทสวม
บทบาทที่ไ ด้จ ากการวิเ คราะห์ สังเคราะห์ ทฤษฎี และ
แนวคิดต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องทําให้ได้รูปแบบเกมคอมพิวเตอร์
ประเภทสวมบทบาทตามแนวคิดการเรียนรูท้ างสังคมที่มี
ต่อเจตคติภาษาไทย สําหรับนักเรียนไทยมุสลิม ในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งผ่านการประเมินคุณภาพ
จากผูเ้ ชีย่ วชาญในระดับดีดงั นี้

รูปที่ 1 รูปแบบเกมคอมพิวเตอร์ประเภทสวมบทบาท
ตามแนวคิดการเรียนรูท้ างสังคม
รูปแบบเกมคอมพิวเตอร์ประเภทสวมบทบาท
เพื่อสร้างเจตคติท่ดี ตี ่อภาษาไทย แบ่งเป็ น 2 ส่วนสําคัญ
ได้แก่ กรอบหลักการสร้างเจตคติท่ดี ี (ARRS principle
framework for positive attitudes enhancement) และ
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องค์ประกอบของเกมคอมพิวเตอร์ประเภทสวมบทบาท
(CRPG Elements) ดังนี้
1) กรอบหลัก การสร้ างเจตคติ ที่ ดี
(ARRS principle framework for positive attitudes
enhancement) ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน ได้แก่
1.1) ขั ้น ส ร้ า ง ค ว า ม ส น ใ จ (A =
Attention) เป็ นขัน้ ตอนการดึงดูดความสนใจของผู้เรียน
ต่อเนื้อหาหรือเจตคติเป้าหมายที่ต้องการสร้างให้เกิดแก่
ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนรู้สกึ ดีต่อสิง่ ที่กําลังเป็ นเป้ าหมาย
ของการเปลีย่ นแปลงเจตคติดงั นี้ (1) กระตุ้นความสนใจ
โดยสร้างสื่อให้มสี สี นั เสียง ภาพประกอบ ตัวละคร และ/
หรือ สถานการณ์ ท่ตี ่นื ตาตื่นใจ หรือแปลกใหม่ เพื่อให้
ผู้เรียนอยากเข้าไปสัมผัส ค้นหา หรือเรียนรู้เนื้อหาที่อยู่
ภายใน (2) กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นโดยจัดให้มี
กิจกรรมหรือคําถามที่ท้าทายความสามารถ เพื่อดึงดูด
ผูเ้ รียนให้เข้ามาสูก่ ระบวนการเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ทเ่ี กีย่ วข้องกับ
เจตคติเป้าหมาย โดยใช้วธิ กี ารที่หลากหลายเช่น การใช้
บทบาทสมมติ การแก้ปญั หา เป็ นต้น และ (3) นําเสนอตัว
แบบเพื่อดึงดูดให้ผู้เรียนสนใจและสังเกตพฤติกรรมของ
ตัวแบบที่อยู่ภายในกิจกรรมและให้มีการสื่อสารระหว่าง
ตัวแบบกับองค์ประกอบอื่น ๆ ทีอ่ ยู่ภายในกิจกรรมเพื่อให้
ผูเ้ รียนรูส้ กึ เป็ นส่วนหนึ่งของการเรียนรูน้ ําไปสูค่ วามรูส้ กึ
ทีด่ ี และเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมที่จะทําตามตัวแบบ
ซึง่ หมายถึงการเปลีย่ นแปลงเจตคติไปในทิศทางทีด่ ี
1.2) ขัน้ สร้างความสัมพันธ์ (R =
Relevance) เป็ นขัน้ ตอนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บริบทแวดล้อม และกิจกรรมต่าง ๆ กับเจตคติเป้าหมาย
เพื่อให้ผเู้ รียนสามารถเชื่อมโยงความรูเ้ ดิมกับความรูใ้ หม่
และคุน้ เคยเจตคติเป้าหมายมากขึน้ นําไปสู่การเกิดเจตคติ
ที่ดีและเกิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติในที่สุด ดังนี้ (1)
กําหนดเป้าหมายของการเรียนรู้และกฎกติกาในการทํา
กิจกรรมอย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้เดิม
เข้ากับความรู้ใหม่ท่กี ําลังศึกษาเพื่อนํ าไปสู่ความสําเร็จ
ตามเป้าหมายทีก่ าํ หนดได้ ซึง่ เป้าหมายของการเรียนรูน้ นั ้
ต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั เจตคติท่ตี ้องการเปลี่ยนแปลง
(2) กําหนดกิจกรรมให้มคี วามสัมพันธ์กบั เจตคติเป้าหมาย
เพื่อให้ผเู้ รียนเกิดการจดจําและคุน้ เคยกับเจตคติโดยเน้น
กิจกรรมที่สนุ กสนาน ท้าทายความสามารถของผู้เรียน
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และ (3) ใช้ตวั แทน/ตัวแบบสร้างความ สัมพันธ์ระหว่าง
เนื้อหา กิจกรรมกับเจตคติเป้าหมาย โดยให้มกี ารสื่อสาร
ระหว่ างตัวแบบบอกเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเจตคติ
และให้ผู้เรียนได้รบั รู้ว่ าสิง่ ที่กําลังเรียนรู้มีประโยชน์ ต่ อ
ผู้เรียนทัง้ ในปจั จุบนั และอนาคต เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
เชื่อมโยงเนื้อหาทีเ่ รียนรูก้ บั เป้าหมายในอนาคตได้ จนเกิด
เจตคติทด่ี ตี ่อสิง่ ทีเ่ รียนรู้
1.3) ขัน้ ปรับพฤติกรรม (R = Rebehavior) เป็ นการสร้างเจตคติด้านพฤติกรรม เพื่อให้
ผูเ้ รียนแสดงออกหรือปฏิบตั ติ ่อเจตคติเป้าหมายในทิศทาง
ทีด่ ี ดังนี้ (1) กําหนดตัวแบบเพื่อให้แสดงพฤติกรรมต่าง
ๆ ในทิศทางที่ดตี ่อเป้าหมายที่ต้องการสร้างเจตคติ เช่น
การจําลองตัวละครให้ผเู้ รียนสวมบทบาท หรือการจําลอง
ตัวละครที่ผเู้ รียนให้ความสนใจ (2) เปิ ดโอกาสให้ผู้เรียน
ทําภารกิจหรือกิจกรรมได้บ่อยเท่าทีต่ ้องการภายใต้เนื้อหา
เดิมแต่เปลี่ยนบริบทของกิจกรรม เพื่อเพิม่ โอกาสในการ
ประสบความสําเร็จ ซึง่ จะทําให้ผเู้ รียนเกิดความมันใจและ
่
รูส้ กึ ดีจนพร้อมจะปฏิบตั ิหรือแสดงพฤติกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
กับเจตคติเป้าหมาย และ (3) ให้แรงจูงใจในการปฏิบตั ิ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ เจตคติเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการปฏิบตั ิซ้ํา ๆ โดยมีการให้รางวัลเมื่อผู้เรียนทํา
กิจกรรมผ่านในแต่ละระดับอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งกิจกรรม
ต้องสนุกสนานและท้าทายความสามารถของผูเ้ รียน
1.4) ขั ้น สร้ า งความพึ ง พอใจ(S=
Satisfaction) เมื่อบุคคลมีความพึงพอใจในสิง่ ใด ๆ ย่อมมี
ความรู้สกึ ที่ดี มีการแสดงออกทางพฤติกรรมที่ดี และมี
ความคิด/ความเชื่อที่ดีต่อสิง่ นัน้ ๆ สามารถสร้างได้โดย
(1) ให้รางวัล การยกย่ องชมเชยจากการทําภารกิจ/
กิจกรรมต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเนื้อหาเจตคติทต่ี ้องการให้
ผู้เ รียนเกิด การเปลี่ย นแปลงโดยให้ ผลป้ อนกลับ แบบ
ทันทีทนั ใด เห็นได้อย่างชัดเจน (2) จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้
ตรงกับความสนใจ หรือความชอบของผู้เรียนโดยเน้ น
กิจกรรมที่สนุ กสนานมีความหลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถเรีย นรู้ เนื้ อหาใหม่ ได้โ ดยไม่ เบื่อ และ (3)
สอดแทรกข้อความหรือให้มกี ารสื่อสารสิง่ ที่เกี่ยวข้องกับ
เจตคติเป้ าหมาย ตลอดระยะเวลาของการทํากิจกรรม
อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการจดจํา และรู้สกึ ว่า
เนื้อหาทีส่ อ่ื สารมานัน้ เป็ นสิง่ ทีด่ ี
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กรอบหลักการสร้างเจตคติท่ดี ี (ARRS
principle framework for positive attitudes
enhancement) สามารถประยุ ก ต์ ใช้ ก ับ สื่อชนิ ด ต่ าง ๆ
เพื่อสร้างเจตคติท่ดี ตี ่อวิชาอื่น ๆ หรือสร้างเจตคติทด่ี ตี ่อ
สิง่ อื่น ๆ ได้โดยผูใ้ ช้สามารถเริม่ จากขัน้ ใดก่อก็ได้แต่ต้อง
ออกแบบให้ทุกขัน้ ตอนหลอมรวมกันอยู่ในสื่อเดียวโดยไม่
สามารถแยกออกจากกันได้จงึ จะสามารถสร้างเจตคติทด่ี หี รือ
เปลีย่ นแปลงเจตคติได้ประสบผลสําเร็จ “สร้างความสนใจ
ให้ความ สัมพันธ์ ปรับพฤติกรรม ทําให้พงึ พอใจ”

รูปที่ 2 กรอบหลักการสร้างเจตคติทด่ี ี (ARRS
principle framework for positive
attitudes enhancement)
2) องค์ประกอบของเกมคอมพิวเตอร์
ประเภทสวมบทบาท (CRPG elements) ประกอบด้วย 7
องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบด้านเนื้อหาและเรื่องราว
องค์ประกอบด้านตัวละคร องค์ประกอบ ด้านภารกิจ/
กิจกรรม องค์ประกอบด้านส่วนต่อประสานระหว่างผูเ้ ล่น
กับเกม องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อม องค์ประกอบ
ด้านทรัพยากรสนับสนุน และองค์ประกอบด้านกฎ/กติกา
4.1.2 ผลการใช้เกมคอมพิวเตอร์ประเภทสวม
บทบาทที่มีต่อเจตคติภาษาไทยของนักเรียนไทยมุสลิม
ในพื้ น ที่ ส ามจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ผู้ วิ จ ั ย ได้ แ บ่ ง
การศึกษาเพื่อทดสอบสมมติฐาน 2 ข้อ คือ
1) เกมคอมพิวเตอร์ประเภทสวมบทบาท
ทําให้นักเรียนไทยมุสลิม ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ มีเจตคติต่อภาษาไทยสูงขึน้ กว่าก่อนการใช้เกม
คอมพิวเตอร์ประเภทสวมบทบาท ซึง่ ผลการวิจยั พบว่า
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นักเรียนไทยมุ สลิมมีค่าเฉลี่ยคะแนนเจตคติหลังการใช้
เกมคอมพิวเตอร์ประเภทสวมบทบาทสูงกว่าก่อนการใช้
เกมคอมพิวเตอร์ประเภทสวมบทบาทอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่รี ะดับ .01 โดยค่าเฉลี่ยคะแนน เจตคติหลัง
การใช้เ กมคอมพิวเตอร์ป ระเภทสวมบทบาท เท่ ากับ
90.07 ส่วนค่าเฉลี่ยคะแนนเจตคติต่อภาษาไทยก่อนการ
ใช้เกมคอมพิวเตอร์ประเภทสวมบทบาทเท่ากับ 58.18
2) นักเรียนมีการเปลีย่ นแปลงเจตคติต่อ
ภาษาไทยเมื่อนักเรียนใช้เกมคอมพิวเตอร์ประเภท สวม
บทบาทต่ ออีก 2 สัปดาห์ รวมเป็ นระยะเวลา 4 สัปดาห์
พบว่า นักเรียนไทยมุสลิมมีเจตคติทด่ี ตี ่อภาษาไทยสูงขึน้
กว่ าการใช้เกมคอมพิวเตอร์ประเภทสวมบทบาทใน 2
สัปดาห์แรก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .01 โดยมี
ค่ า เฉลี่ย คะแนนเจตคติ เ ท่ า กับ 96.57 และ 90.07
ตามลําดับ แสงว่าเกมคอมพิวเตอร์ประเภทสวมบทบาท
ทําให้นักเรียนไทยมุสลิม ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้มีการเปลี่ยนแปลงเจตคติต่อภาษาไทยไปในทิศ
ทางบวก
4.2 อภิปรายผล
ผลของการใช้เกมคอมพิวเตอร์ประเภทสวมบทบาทที่
พัฒนาขึน้ ทําให้นกั เรียนมีเจตคติต่อภาษาไทยอยู่ในระดับ
ดี เนื่ องจากเกมที่พ ัฒนาขึ้นมีการการผสมผสานกรอบ
หลั ก การ ARRS และองค์ ป ระกอบทั ้ง 7 ของเกม
คอมพิวเตอร์โดยอาศัยการจัดสภาพแวดล้อมที่มีสีส ัน
สวยงามสอดคล้องกับเนื้ อหาและเรื่องราวที่กําหนด มี
ภารกิจ/กิจกรรมทีท่ า้ ทายเริม่ จากง่ายไปยากและใช้การสุ่ม
เนื้อหามาให้เล่นเพื่อไม่ให้รู้สกึ เบื่อและรู้สกึ ว่ามีสงิ่ ที่ต้อง
เรียนรูใ้ หม่อยู่เสมอ มีการแข่งขันระหว่างผูเ้ ล่นกับเกมและ
ระหว่างผู้เล่นด้วยกันโดยใช้ระบบการเล่นแบบออนไลน์ท่ี
มีปฏิสมั พันธ์แบบทันทีทนั ใดผ่านอุปกรณ์ท่ผี ู้เล่นคุน้ เคย
มีการแจ้งกฎ/กติกาก่อนการเล่นทุกด่านเพื่อ ให้ผเู้ ล่นได้
ทราบว่าสามารถทําภารกิจได้สาํ เร็จอย่างไร ขณะเดียวกัน
มีการเสริมแรงและสร้างแรงจูงใจด้วยสีสนั เสียงประกอบ
การให้ ค ะแนนเพิ่ม การตัด คะแนน การแสดงผลการ
เปรียบเทียบคะแนนกับผู้เล่นรายอื่น ๆ มีการสอดแทรก
บทสนทนาทีส่ ่อื สารให้ผู้เล่นเห็นประโยชน์ของภาษาไทย
ตลอดระยะเวลาการเล่น และนํากระบวนการออกแบบการ
เรียนการสอนมาผสมผสานเข้ากับการเล่นเกมอย่างเป็ น
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ระบบ มีเ ป้ าหมายชัดเจนและมีก ารให้ ผ ลป้ อนกลับ ที่
คาดหวังทําให้นักเรียนได้รบั ประสบการณ์ตรงทําให้การ
เรียนรูเ้ กิดขึน้ และอยู่คงทน [15] ซึง่ จุดเด่นเหล่านี้ของเกม
ประเภทสวมบทบาท ทําให้นักเรียนไทยมุสลิมให้ความ
สนใจ สนุ กสนาน เพลิดเพลิน และชื่นชอบการเรียนรู้
ภาษาไทยมากขึ้น นอกจากนี้เกมคอมพิวเตอร์ประเภท
สวมบทบาทเน้ นให้นั กเรียนสวมบทบาทเป็ นตัวละคร
ภายในเกมซึง่ ส่งผลต่อการสร้างพฤติกรรมด้านสังคมและ
สติปญั ญาให้แก่นกั เรียน [16] และช่วยสร้างจินตนาการได้
ดีเพราะมีการจัดสิง่ แวดล้อม สภาพการณ์ต่าง ๆ เพื่อเป็ น
การต่ อยอดความคิดให้นักเรียนเรียนรู้ได้เร็วยิง่ ขึ้น [17]
ดังนัน้ การนําเกมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนจึงสามารถพัฒนาความสามารถด้านสติปญั ญา ด้าน
สังคมของนักเรียนและเจตคติของนักเรียนให้เป็ นไปใน
ทิศทางทีเ่ หมาะสมได้ [18] เมื่อนักเรียนมีความสุขในการ
เรียนส่งผลให้นกั เรียนมีเจตคติทด่ี ตี ่อภาษาไทยได้ในทีส่ ดุ
5. ข้อเสนอแนะ
5.1 ควรนํ ารูปแบบเกมคอมพิวเตอร์ประเภทสวม
บทบาทไปใช้ในการพัฒนาเกมเพื่อสร้างเจตคติท่ีดีต่ อ
รายวิช าอื่น ๆ และประยุ ก ต์ ใ ห้ เ ป็ น การเล่ น เกมแบบ
ออนไลน์ทส่ี ามารถเล่นร่วมกันได้หลาย ๆ คนเพื่อให้สร้าง
แรงจูงใจในการเรียนรูไ้ ด้มากขึน้
5.2 การวิจยั ครัง้ ต่อไป สําหรับพืน้ ทีส่ ามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ค วรนํ า เรื่ อ งราวที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พหุ
วัฒนธรรมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มาบูรณา
การในสร้างเกมด้วย ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมและช่วยสร้างเจตคติท่ดี ี
ต่อภาษาไทยได้มากยิง่ ขึน้
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