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แนวทางการเสนอโครงการวิจัย
เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรั งสิต
ประจาปี การศึกษา 2563 (ภาค 2/2563)
.........................................
1. ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) การพัฒนาเกมสมุนไพร รายวิชา TTM 111 : เภสัชกรรมไทย 1 เรื่ อง “ยา
สามัญประจาบ้ านแผนโบราณ”
(ภาษาอังกฤษ) Development of Herb Game of TTM 111 : Thai Pharmacy I on
Household Remedy
2. ประเภทนักวิจัย




ประสบการณ์เคยได้ รับทุนจาก
ศูนย์สนับสนุนพัฒนาการเรี ยนการสอน
มหาวิทยาลัยรังสิต
หน้ าใหม่ (ยังไม่เคยได้ รับทุนอุดหนุน)

3. ประเภทของงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
 การวิจยั เพื่อสร้ างสื่อการสอนหรื อนวัตกรรม
 สื่อการสอนอิเลคทรอนิกส์ ได้ แก่ การพัฒนาเกมสมุนไพร ฯ
4. รายวิชา/ สาขาวิชาที่ทาการวิจัย TTM 111 : เภสัชกรรมไทย 1 สาขาการแพทย์แผนตะวันออก
5. ผู้ดาเนินงานวิจัย
ชื่อ-สกุล ภาษาไทย
ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ
คานาหน้ า
ตาแหน่งทางวิชาการ
ตาแหน่ง
สังกัด (คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน)
โทรศัพท์ (ที่ทางาน)
เบอร์ มือถือที่ตดิ ต่อได้ สะดวก
อีเมล์

นางสาวภาวิณี เส็งสันต์
Miss Pavinee sengsunt
 นาย  นาง  นางสาว
 ศ.  รศ.  ผศ.  อาจารย์  อื่นๆ (โปรดระบุ) _____________
 อาจารย์ประจา  ผู้ช่วยอาจารย์  เจ้ าหน้ าที่
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต
02 - 997 – 2200 ต่อ 5161
โทรสาร (ที่ทางาน)
02 – 997 – 2200 ต่อ 5160
081 – 987 - 5907
pavinees@rsu.ac.th

ชื่อ-สกุล ภาษาไทย
ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ
ตาแหน่งทางวิชาการ
ตาแหน่ง
สังกัด (คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน)
โทรศัพท์ (ที่ทางาน)
เบอร์ มือถือที่ตดิ ต่อได้ สะดวก
อีเมล์ (เป็ นอีเมล์ที่ใช้ ประสานงาน
กรุ ณาให้ อีเมล์ที่ท่านใช้ ประจา)

ผศ.ยุพา เต็งวัฒนโชติ
Asst.Prof.Yupa tengwatanachoti
 ศ.  รศ.  ผศ.  อาจารย์  อื่นๆ (โปรดระบุ) ______________
 อาจารย์ประจา  ผู้ช่วยอาจารย์  เจ้ าหน้ าที่
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต
02 - 997 – 2200 ต่อ 5165
โทรสาร (ที่ทางาน)
02 – 997 – 2200 ต่อ 5160
089 – 770 - 5862
yupa@rsu.ac.th
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6. ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาโครงการ
ชื่อ-สกุล ภาษาไทย
ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ
ตาแหน่งทางวิชาการ
สังกัด (คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน)
โทรศัพท์ (ที่ทางาน)
เบอร์ มือถือที่ตดิ ต่อได้ สะดวก
อีเมล์
ที่อยู่เพื่อประสานงาน

ผศ.ดร.ธรรณนพ อารี พรรค
Asst.Prof.Thannob Aribarg, Ph.D.
 ศ.  รศ.  ผศ.  อาจารย์ ดร.  อื่นๆ (โปรดระบุ) ______________
วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทลั เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต
02 – 997 - 2200 ต่อ 3372
065-396-9255
thannob.a@rsu.ac.th
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทลั เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต

7. สถานที่ทาการทดลองหรื อเก็บข้ อมูล
วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต
8. ความสาคัญและที่มาของปั ญหาที่ทาการวิจัย
ในปั จจุบนั สังคมไทยได้ นาเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการพัฒนาในด้ านต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถาบันการศึกษาทังภาครั
้
ฐและเอกชน ได้ นาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ ามา
มีบทบาทสาคัญในการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อเป็ นการเพิ่มพูนความรู้และส่งเสริ มประสิทธิภาพการเรี ยนรู้
ของผู้เรี ยน ซึง่ ผู้สอนจะต้ องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้ ทนั สมัย เพื่อให้ การสอนเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่ผ้ เู รี ยน
รวมถึงสถาบันการศึกษาก็จะต้ องปรับสภาพของสถาบันให้ มีความพร้ อมและมีความทันสมัย โดยการนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการบริหารและการจัดการศึกษาให้ เหมาะสมและเกิดประโยชน์สงู สุดแก่องค์กร
และแก่ผ้ เู รี ยน
การจัดการศึกษายุคของการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศได้ เปลี่ยนแปลงกระบวนการเรี ยน รู้ ใหม่ และ
เปลี่ยนแปลงความต้ องการในการศึกษาในอนาคต สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศแบบใหม่เข้ ามาแทนที่สื่อ
แบบเก่า แหล่งทรัพยากรการเรี ยนรู้จะเป็ นสิ่งที่ช่วยสนับสนุนการเรี ยนรู้ในสภาพแวดล้ อมทางการศึกษาแบบ
ใหม่ ซึ่งก่อให้ เกิดการปฏิรูปการศึกษาขึ ้นปรับปรุ งโครงสร้ างทังระบบใหม่
้
โดยเฉพาะ การบริ หารการบริ การ
การพัฒนาการเรี ยนการสอนและการจัดการศึกษา ซึ่งจากเดิมสถาบันการศึกษาเป็ นผู้รับผิดชอบมาเป็ น
สังคมและชุมชนร่วมกันรับ ผิดชอบต่อการจัดการศึกษามากยิ่งขึ ้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นปั จจัยที่สาคัญอย่างหนึ่งที่จะสนับสนุนให้ ครูเกิดความเชี่ยวชาญในการใช้
เทคโนโลยีในการศึกษา ครู ส่วนมากยังใช้ คอมพิวเตอร์ ไม่เก่งจึงต้ องมีคนช่วยเหลือ ไม่ใช่เพียงปั ญหาการ
จัดการระบบซึ่งเกิดปั ญหาได้ ทุกเมื่อ แต่ยงั ปั ญหาการเลือกซอฟต์แวร์ การออกแบบโครงงานที่ใช้ ประโยชน์
จากเทคโนโลยี และเรี ยนรู้ วิธีแนะนาในการใช้ ข้อมูล จะเห็นว่าปั จจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศจะเข้ ามามี
บทบาทและอิทธิ พลต่อ ชีวิตมนุษย์เพิ่มขึน้ ดังนัน้ ครู ควรต้ องพยายามติดตาม ศึกษา และทาความเข้ าใจ
แนวทางและพัฒนาการที่เกิดขึ ้น เพื่อที่จะนาเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ ในการเรี ยน
การ สอนและการดารงชีวิตอย่างเหมาะสมต่อไป ทังในปั
้ จจุบนั ในอนาคตเพื่อให้ การสอน ทันสมัยเข้ าถึงตัว
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เด็กได้ ง่าย รับรู้ได้ ง่าย และเข้ าใจได้ ง่ายขึ ้น (ชฎาพร จิตศิลป์. ครู “ยุคไอที” . (ออนไลน์). เข้ าถึงได้ จาก :
https://www.gotoknow.org/posts/490852. (สืบค้ นเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563).
สถาบันอุดมศึกษามี ภ ารกิ จ ในการผลิตกาลัง คน ให้ มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่จ ะ
ออกไปช่วยพัฒนาประเทศในด้ านต่างๆ ดังนัน้ การจัดการเรี ยนการสอนในระดับอุดมศึกษาปั จจุบนั ได้ มีการ
ปรับการเรี ยนการสอนให้ สนองต่อแนวทางในการพัฒนาในด้ านต่างๆ จึงได้ จดั การเรี ยนการสอนให้ มีความ
หลายหลาก จากวิธีการเรี ยนในห้ องแบบดังเดิ
้ ม คือการบรรยาย เป็ นวิธีการสอนโดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
โดยผู้เรี ยนจะได้ ศกึ ษาปั ญหา และหาวิธีการแก้ ไขปั ญหา มีการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ มีการอภิปรายเพื่อให้ ทกุ คน
ได้ มีส่วนร่ วม ซึ่งรวมถึงการปฏิบตั ิจริ งในสถานการณ์ต่างๆ ที่ต้องเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ซึ่งการจัดการเรี ยน
การสอนมีวิธีการที่หลากหลาย และวิธีหนึ่งที่น่าสนใจ ก็คือ การใช้ เกมจาลองสถานการณ์ เป็ นเกมที่จาลอง
ความเป็ นจริงตามสถานการณ์ ซึง่ ผู้เล่นจะต้ องลงไปเล่นเกมจริงๆ ซึง่ ถือเป็ นสื่อการเรี ยนการสอนประเภทหนึ่ง
ที่ทาให้ เกิดความเร้ าใจ ทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความสนุกสนานภายใต้ กฎ กติกา วิธีการเล่น และผลของการเล่นเกม
ของผู้เรี ยนมาใช้ ในการสรุ ปการเรี ยนรู้ ซึ่งสามารถ ใช้ เป็ นเครื่ องมือในการฝึ กให้ ผ้ ูเล่นรู้ จกั การจัดการแก้ ไข
ปั ญหา ฝึ กให้ เกิดการเรี ยนรู้ และการตัดสินใจ จึงทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ ได้ ดี และยังสอดคล้ องกับการปฏิรูป
การศึกษาในปั จจุบนั (ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ , 2017)
มหาวิทยาลัยรั งสิ ต เป็ นสถาบันการศึกษาภาคเอกชนที่ให้ ความส าคัญ ในการนาเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ ในการบริ หารงานและการจัดการศึกษา (http:www.rsu.ac.th) และมีนโยบายให้ บคุ ลากร
และนักศึกษาใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ อย่างกว้ างขวาง ซึ่งวิธีการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนในปั จจุบนั และใน
อนาคตจะปรับเปลี่ยนโดยเน้ นตัวผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ซึ่งแต่เดิม ผู้สอนจะทาหน้ าที่สาคัญในการสอนและชี ้นา
ผู้เ รี ย น เมื่ อ น าเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ จ ะช่ ว ยให้ ผู้ส อนไม่ต้ อ งปฏิ บัติง านซ า้ ๆ ความก้ าวหน้ า ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศทาให้ มีการนาคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ซึ่งเป็ นการพัฒนาผู้เรี ยนอีกทางหนึ่ง โดยจัดเป็ น
การเรี ยนรู้ได้ ตลอดเวลา (Any time) การเรี ยนรู้ได้ ทกุ หนทุกแห่ง (Anywhere) และการให้ ทกุ คน (Anyone) ได้
เรี ยนรู้ พฒ
ั นาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งการเรี ยนรู้ในปั จจุบนั ได้ แตกต่างไปจากอดีต ซึ่งในปั จจุบนั ผู้เรี ยน
จะมี โอกาสและมี อิส ระในการเรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง ผู้สอนได้ เปลี่ ยนบทบาทจากเดิม มาเป็ นผู้ ให้ คาแนะน า
นอกจากนี ้ ผู้สอนและผู้เรี ยนสามารถเรี ยนรู้ ไปพร้ อมกันได้ การศึกษาในรู ปแบบเกม (Education Games)
เป็ นรูปแบบการส่งเสริ มการเรี ยนรู้และสร้ างเจตคนดีที่ดีในการเรี ยนและการค้ นคว้ าหาความรู้ ซึ่งได้ ผ่านการ
วิเคราะห์จากผู้สอนว่าไม่เป็ นพิษเป็ นภัยต่อผู้เล่นและยังก่อให้ เกิดทักษะและการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนเพิ่มขึน้
เรื่ อยๆ ทาให้ การจัดการเรี ยนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ ้น
เหตุผลดังกล่าว ผู้วิจยั จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนารูปแบบการเรี ยนการสอน โดยใช้ เกมในวิชา TTM 211
เภสัชกรรมไทย 2 เนื่องจากเห็นว่าในรายวิชาดังกล่าว นักศึกษาจะต้ องจดจาส่วนต่างๆ ของพืช สัตว์ และธาตุ
วัตถุตา่ งๆ ที่นามาใช้ ในการปรุงยาสามัญประจาบ้ าน จานวน 24 ตารับ ซึง่ มีสมุนไพรประเภทต่างๆ ที่นามาใช้
ในการปรุงยาสมุนไพรทังประเภทพื
้
ชวัตถุ สัตว์วตั ถุ และธาตุวตั ถุ มากกว่า 192 ชนิด ซึ่งยากต่อการจดจาและ
ไม่น่าสนใจและ ผู้วิจัยเห็นว่า หากสามารถนาสมุนไพรในตารับแต่ละตารั บมาพัฒนาเป็ นสื่อการสอนใน
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รูปแบบเกม โดยใช้ Ionic Framework พัฒนาเป็ นเกมบน IOS หรื อ Android ซึ่งนักศึกษาสามารถเล่มเกมได้
จากเครื่ องแทบเลตและโทรศัพท์มือถือ จะทาให้ สื่อการสอนเกิดความน่าสนใจมากขึ ้น เพราะบทเรี ยนมีความ
ท้ าทาย มีความตื่นเต้ น ชวนติดตาม เนื่องจากผู้เล่นเกมได้ มีโอกาสได้ ลองผิดลองถูกในการที่จะเลื อกหยิบ
สมุนไพรมาปรุงยาด้ วยตนเองได้ จริงๆ นอกจากนี ้ ยังช่วยเสริ มสร้ างจิตวิญญาณของการเป็ นเภสัชกรแผนไทย
และแพทย์แผนไทย เพราะเนื ้อหาของเกมปรุงยาสมุนไพร กาหนดให้ ผ้ เู ล่นเลือกหยิบสมุนไพรที่มีอยู่ในตารับ
ยาสามัญประจาบ้ านแผนโบราณ มาปรุ งยาให้ ถูกต้ องทุกตารับ เพิ่มระดับความยากขึ ้นเรื่ อยๆ จนถึงระดับ
สูงสุด จะมีรางวัลหรื อโบนัส เมื่อผู้เล่นสามารถเล่น เกมได้ ตามเงื่ อนไขที่ เกมกาหนด ทาให้ ผ้ ูเล่นเกิดความ
สนุกสนานและเพลิดเพลิน เนื่องจากคาดเดา มีการลองผิดลองถูกหลายๆ ครัง้ ทาให้ เกิดการจดจาและเกิด
ทักษะในการเรี ยนรู้ เพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ โดยไม่ มีข้อจากัดในเรื่ องของเวลาและสถานที่ โดยผู้วิจยั คิดว่าการจัดการ
เรี ยนการสอนดังกล่าว จะช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ ในการเรี ยนรู้ และความพึงพอใจให้ กับผู้เรี ยนและผู้สอน
นอกจากนี ้ ยัง เป็ นงานวิจัยในลักษณะบูรณการในการนาความรู้ ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ม า
ประยุกต์ใช้ ร่วมกับการแพทย์แผนไทย ทาให้ เกิดเป็ นนวัตกรรมใหม่ในการนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงและการ
พัฒนาด้ านการแพทย์แผนไทยและด้ านการศึกษาของไทยต่อไป
9. วัตถุประสงค์ ของโครงการ
1. เพื่อพัฒนาเกมสมุนไพรรายวิชา TTM 111 เภสัชกรรมไทย 1 เรื่ อง “ยาสามัญประจาบ้ านแผนโบราณ” ให้
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรี ยบเทียบสัมฤทธิ์ผลทางการเรี ยนรู้ ด้ านความรู้ ก่อนและหลังการใช้ เกมสมุนไพรที่มีตอ่ การจัดการ
เรี ยนการสอนด้ วยเกมสมุนไพรรายวิชา TTM 111 เภสัชกรรมไทย 1 เรื่ อง “ยาสามัญประจาบ้ านแผน
โบราณ” อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ เกมปรุ งยาสมุนไพรรายวิชา
TTM 111 เภสัชกรรมไทย 1 เรื่ อง “ยาสามัญประจาบ้ านแผนโบราณ”
10. ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. ได้ เกมสื่อการสอนในรายวิชา TTM 111 เภสัชกรรมไทย 1 เรื่ อง “ยาสามัญประจาบ้ านแผนโบราณ”
2. ผู้เรี ยนที่ได้ เรี ยนรู้ผา่ นสื่อการสอนรายวิชา TTM 111 เภสัชกรรมไทย 1 เรื่ อง “ยาสามัญประจาบ้ านแผน
โบราณ” มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
3. ผู้เรี ยนมีความพึงพอใจต่อรายวิชา TTM 111 เภสัชกรรมไทย 1 เรื่ อง “ยาสามัญประจาบ้ านแผนโบราณ”
4. สามารถบูรณาการ การเรี ยนการสอนเข้ ากับงานบริ การวิชาการแก่ สงั คมได้ และทาให้ เกิดนวัตกรรมทาง
การศึกษาขึ ้น
11. แนวความคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ความหมายของเกม
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นักวิชาการหลายท่าน ได้ ให้ ความหมายของเกมไว้ หลายความหมาย เช่น เกม คือ วิธีที่นามาใช้
ประกอบการสอน โดยผู้สอนจะสร้ างสถานการณ์จาลองขึ ้น ซึ่งอยู่ภายใต้ กฎ กฏิกาที่กาหนด ซึ่งเป็ นวิธีการที่
ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนได้ ฝึกทักษะในการเรี ยนรู้ มีการลองผิดลองถูกหลายๆ ครัง้ ทาให้ เกิดการจดจาเพิ่มขึ ้น มีความ
สนุกสนานเพลิดเพลินในการเล่นเกม ทาให้ การเรี ยนไม่น่าเบื่อ (กาญจนา ไชยพันธุ์ : 2549) นอกจากนีเ้ กม
ยังหมายถึง กระบวนการเรี ยนรู้ โดยมีกฎ กติ กา เงื่อนไข และข้ อตกลงร่วมกัน เพื่อความสนุกสนาน และยัง
ช่วยในการพัฒนาทักษะและความคิดสร้ างสรรค์ (สุวิทย์ มูลคาและอรทัย : 2551)
ดังนัน้ จึงสรุ ปว่า เกม หมายถึง กิจกรรมหรื อการเล่น ที่ทาให้ ผ้ ูเล่นมีความสนุกสนาน ช่วยในการ
พัฒนาทักษะ การเรี ยนรู้ ภายใต้ กฎ กติกา และหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ข้ อดีของการจัดการเรี ยนรู้ ด้วยเกม
เกมเป็ นเทคนิคการสอนประเภทหนึ่ง ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ นอกจากนี ้ ยังช่วยเพิ่มบรรยากาศใน
การเรี ยนให้ ไม่น่าเบื่อ เนื่องจากต้ องมีการวางแผนและใช้ ยทุ ธวิธีต่างๆ เพื่อเอาชนะ ได้ มีการฝึ กฝน และเพิ่ม
ทักษะในการกระบวนการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง มีความท้ าทาย และมีความตื่นตัวตลอด ทาให้ มีความสนุกสนาน
ในการเรี ยนมากขึ ้น ซึ่งการจัดการเรี ยนการสอนในปั จจุบนั ผู้สอนจะต้ องคานึงถึงการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญ โดยผู้สอนจะต้ องช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ ด้วยวิธีการต่างๆ ซึ่งการจัดการเรี ยนการสอนต้ องเน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลางและผู้สอนเป็ นเพียงผู้ช่วย ดัง นัน้ ผู้สอนจะต้ องคานึงถึง วิธีการสอนที่เหมาะสมและ
ผลประโยชน์สูงสุดของผู้เรี ยน ซึ่งผู้สอนจะต้ องจัดให้ มีกิจกรรมเรี ยนรู้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีส่วนร่ วม
และแสดงบทบาท ซึง่ จะนาไปสู่การเรี ยนรู้ที่แท้ จริ ง ซึ่งเกมเป็ นเทคนิคการสอน ที่เน้ นผู้เรี ยนได้ ปฏิบตั ิและเกิด
การเรี ยนรู้ด้วยตนเองอย่างแท้ จริง ทาให้ มีความสนุกสนานเพลิดเพลินภายใต้ กฎ กติกา และเงื่อนไขที่กาหนด
ซึ่งจะมีผ้ สู อนเป็ นผู้ช่วยสร้ างแรงจูงใจแก่ผ้ เู รี ยน การจัดการเรี ยนรู้ ด้วยเกมยังช่วยกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการ
เรี ยนรู้ทงั ้ 4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านกาย ด้ านสติปัญญา ด้ านอารมณ์ และด้ านสังคม เนื่องจากวิธีการสอนโดยใช้ เกม
จะทาให้ ผ้ เู รี ยนรู้ สึกว่ามีส่วนร่วม มีความสนุกสนานเพลิดเพลินในสิ่งทีทาและเกิดปั ญญา ซึ่งเป็ นเป้าหมาย
ของการเรี ยนรู้ (ทิศนา แขมมณี : 2550)
ข้ อจากัดของการเรี ยนรู้ ด้วยเกม
วิธีการสอนด้ วยการใช้ เกมมีข้อจากัดในเรื่ องของค่าใช้ จ่าย ซึ่งบางเกมมีราคาสูง เนื่องจากการเล่น
เกม ผู้เรี ยนส่วนใหญ่ต้องมีวสั ดุอุปกรณ์การเล่นเฉพาะตัว และเป็ นวิธีการสอนที่ขึ ้นอยู่กบั ความสามารถของ
ผู้สอน ซึง่ จาเป็ นต้ องมีความรู้ ความสามารถ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการสร้ างเกม โดยจะต้ องศึกษาและทดลอง
ใช้ เกม จนเกิดความเข้ าใจ ซึ่งต้ องใช้ ระยะเวลาค่อนข้ างมาก ดังนันผู
้ ้ สอน จึงต้ องมีความรู้ ความสามารถใน
การสร้ างเกม หรื อ เลือกเกมที่สอดคล้ องและเหมาะสมกับการจัดการเรี ยนการสอน (ทิศนา แขมณี : 2550)
จึงจะทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ได้ อย่างแท้ จริง
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับเกม
ธรรณพ อารี พรรค, ภาวิณี เส็งสันต์ และ ยุพา เต็งวัฒนโชติ (2563) ได้ พฒ
ั นาเกมโมบายแอปพลิเค
ชัน รายวิชาเภสัชกรรมไทย 2 เรื่ อง สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน สาหรับนักศึกษาชันปี
้ ที่ 2 พบว่า
ผู้เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังใช้ เกมโมบายแอปพลิเคชันหลังเรี ยนมีคะแนนสอบสูงกว่าคะแนนสอบ
ระหว่างเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้เรี ยนมีความพึงพอใจต่อการใช้ เกมโมบายแอป
พลิคชันอยูใ่ นระดับดี (4.20)
กนกวรรณ รอดคุ้ม , ศิตา เยี่ยมขันติถาวร และ อารี รักษ์ มีแจ้ ง (2559) ได้ ศกึ ษาผลการใช้ เกมที่มี
ต่อการเรี ยนรู้ และความคงทนในการเรี ยนรู้ คาศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5 เพื่ อ
เปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนคาศัพท์ โดยใช้ เกมและศึกษาความคงทนในการเรี ยนรู้
คาศัพท์ภาษาอังกฤษ โรงเรี ยนบ้ านทุ่งมะขามป้อม จังหวัดตาก จานวน 18 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง
โดยใช้ เกมสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษ และแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู้ คาศัพท์ภาษาอังกฤษ
วิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า การใช้ เกมสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษทาให้ นกั เรี ยนมี
คะแนนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และนักเรี ยนมีความคงทนในการ
เรี ยนรู้คาศัพท์ภาษาอังกฤษหลังเรี ยน 2 สัปดาห์
ลดาวัลย์ แย้ มคราญ (2559) ได้ ออกแบบและพัฒนาเกมเพื่อการเรี ยนรู้สาหรับวิชาคณิตศาสตร์ ชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ด้ านความรู้ ทักษะกระบวนการและเจคติที่ดีสาหรับวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรี ยน โดยใช้ เกมเป็ นสื่ อเสริ มในการเรี ยนการสอนที่มีเนือ้ เรื่ องจานวนนับและการบวก ลบ คูณ หาร
จานวนนับ สมการและการแก้ สมการ และตัวประกอบของจานวนนับ โรงเรี ยนรุ่งนิวตั วิ ิทยา จังหวัดลพบุรี โดย
แบ่งเป็ นกลุ่ม ทดลองหรื อกลุ่มที่ เ รี ยนแบบปกติร่วมกับเกม กลุ่ม ละ 30 คน โดยเก็ บรวบรวมข้ อมูลจาก
แบบทดสอบที่มีการระบุทกั ษะของคาถามแต่ละข้ อ ได้ แก่ ทักษะการแก้ ปัญหา ทักษะการให้ เหตุผล ทักษะ
การเชื่ อมโยง ทักษะการสื่ อสาร สื่ อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ แ ละการน าเสนอ และทักษะความคิด
สร้ างสรรค์ และแบบประเมินเจตคติก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนร่วมกับเกมเพื่อการเรี ยนรู้ โดยแบ่งการประเมิน
เจตคติที่มีตอ่ วิชาคณิตศาสตร์ เป็ น 3 ด้ าน ได้ แก่ การประเมินเจตคติด้านความคิด ด้ านความรู้ สึก และด้ าน
พฤติกรรมและแนวโน้ มที่จะแสดงพฤติกรรมต่อวิชาคณิตศาสตร์ พบว่า ผลการประเมินความสามารถของเกม
เพื่อการเรี ยนรู้ โดยผู้เชี่ยวชาญโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ผลคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนและผลต่างคะแนน
เฉลี่ยรวมของทุกบทเรี ยนรวมทุกทักษะของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
ทิพรัตน์ สิทธิ ววงศ์ (2558) ได้ ศึกษาการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ จาลองสถานการณ์ เพื่อส่งเสริ ม
ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ข องนิสิตระดับอุดมศึกษา ชันปี
้ ที่ 2 ภาควิชาเทคโนโลยีและการสื่อสาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558 จานวน 20 คน ที่
ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาธุรกิจเบื ้องต้ นเพื่อสร้ างและหาประสิทธิภาพของเกมคอมพิวเตอร์ จาลองสถานการณ์
เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนและหลังด้ วยเกมคอมพิวเตอร์ จาลองสถานการณ์ เปรี ยบความ

7
สามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน แลศึกษาความพึงพอใจที่มีตอ่ เกมคอมพิวเตอร์ จาลอง
โดยวิเ คราะห์ข้ อมูล หาค่าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (t-test) แบบ Dependent
พบว่า เกมคอมพิวเตอร์ จาลองสถานการณ์เพื่อส่งเสริ มในการคิดเชิงกลยุทธ์ มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ
75.20/76.80 มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู้ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
นิสิตที่เรี ยนด้ วยเกมคอมพิวเตอร์ จาลองสถานการณ์ มีความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์หลังเรี ยนสูงกว่า
ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีความพึงพอใจต่อการเรี ยนรู้ ด้ วยเกมคอมพิวเตอร์
จาลองสถานการณ์ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
ธนเทพพร เดชประสาท (2558) ได้ ศึกษาการประยุกต์ใช้ เกมคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนในการส่งเสริ ม
กระบวนการเขียนเรี ยงความแก้ กระทู้ธรรมในหลักสูตรธรรมศึกษาชันตรี
้ ของนักเรี ยนประถมศึกษาชันปี
้ ที่ 5
โรงเรี ยนวัดสุวรรณาราม จานวน 25 คน โดยคัดเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) พบว่า
ได้ ระบบเกมคอมพิวเตอร์ ชว่ ยสอนที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพของเกมคอมพิวเตอร์ ช่วยเกมฯ สูงกว่าก่อนสอน
ฯ ที่ มี ค่าเท่า กับ 81.0/80.27 ตามเกณฑ์ ที่กาหนด ผลสัม ฤทธิ์ ก่อ นใช้ เ กมและหลัง การประยุกต์ ใช้ เกม
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนฯ หลังใช้ เกมช่วยสอนสูงกว่าก่อนใช้ เกมช่วยสอนฯ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ค่า t(t-test) เท่ากับ -13.22 และนักเรี ยนมีความพึงพอใจในการประยุกต์ใช้ เกมคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนฯ
อยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33
อัจฉรา เปรมปรี ดา (2558) ได้ ศึกษาผลของการใช้ เกมและการสอนแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 5 ชัน้
(5Es) ประกอบการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ ในสังคมพหุวฒ
ั นธรรมที่มีตอ่ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติด้านพหุวฒ
ั นธรรม เรื่ องระบบร่างกายมนุษย์ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยม
ศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนบ้ านทุ่งเกราะ อาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรี ธรรมราช ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา
2556 จานวน 30 คน โดยการเลือกกลุ่มที่ศึกษาแบบเจาะจง จัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ เกมประกอบการ
เรี ยนการสอนในสังคมพหุวฒ
ั นธรรม และใช้ เวลาในการจัดการเรี ยนรู้ 18 ชัว่ โมง พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนรู้ของนักเรี ยนหลังจากการเรี ยนเรื่ องระบบร่างกายมนุษย์ โดยใช้ เ กมและการสอนแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้
5 ชัน้ (5Es) ประกอบการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ ในสังคมพหุวฒ
ั นธรรม และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยน สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 เจตคติในด้ านพหุธรรม
ของนักเรี ยนหลักจากการเรี ยนเรื่ องระบบร่างกายมนุษย์สงู กว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู้และอยูใ่ นระดับมาก
อัจฉราพรรณ โพธิ์ ต่นุ และสุธาทิพย์ งามนิล (2558) ได้ ศกึ ษาผลการสอนโดยใช้ เกมตามแนวการ
เรี ยนรู้ โดยใช้ สมองเป็ นฐานที่ มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และเจตคติต่อการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษของ
นักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 2 ที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 ของโรงเรี ยนบ้ านทานบ
อาเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ จานวน 36 คน โดยการสุ่มแบบกลุ่ม โดยจัดทาแผนการจัดการเรี ยนรู้วิชา
ภาษาอังกฤษโดยใช้ เกมตามแนวการเรี ยนรู้โดยใช้ สมองเป็ นฐานจานวน 6 แผน มีคณ
ุ ภาพในระดับเหมาะสม
มากที่สุด จัดทาแบบทดสอบวัดผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิช าภาษาอังกฤษ เป็ นข้ อสอบเลื อกตอบชนิ ด 3
ตัวเลือก จานวน 20 ข้ อ มีคา่ ความยากง่ายตังแต่
้ 0.37 ถึง 0.74 ค่าอานาจจาแนกตังแต่
้ 0.25 ถึง 0.65 และ
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ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.92 จัดทาแบบวัดเจตคติตอ่ การเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษมี 5 ระดับ จานวน 30 ข้ อ มีคา่
ความเที่ยง 0.80 พบว่า นักเรี ยนที่ ได้ รับการสอนโดยใช้ เกมตามแนวการเรี ยนรู้ โดยใช้ สมองเป็ นฐานมีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู้ วิชาภาษาอังกฤษหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 และมีเจต
คติหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05
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กรอบแนวความคิด
การใช้ เกมสมุนไพรสาหรับนักศึกษาชันปี
้ ที่ 2 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ที่ลงทะเบียนเรี ยน
วิชา TTM 111 เภสัชกรรมไทย 1 ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 มีกรอบแนวคิดดังต่อไปนี ้
การพัฒนาเกมสมุนไพร
โดยวิเคราะห์จากเนื้อหาและเอกสารประกอบการวิชา TTM 111 เภสัชกรรมไทย 1

การพัฒนาแผนการสอน
โดยจัดแผนการสอนให้สอดคล้องกับเกมสมุนไพร

ทดสอบก่อนเรียน
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา TTM 111 เภสัชกรรมไทย
1 ในภาคการศึกษาที่ 2/2563
การเรียนการสอน
นักศึกษาเรียนรู้ตามแผนการสอน

สอบถามความพึงพอใจ

ทดสอบหลังเรียน
วิเคราะห์และรายงานผล

12. ระเบียบวิธีวิจัย
12.1 ประเภทของการวิจัย
- การวิจยั กึ่งทดลอง
12.2 ประชากร
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั เป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ชันปี
้ ที่ 2
ทังหมดที
้
่ลงทะเบียนเรี ยนวิชา TTM 111 เภสัชกรรมไทย 1 ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 จานวน 30 คน
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12.3 เครื่ องมือที่ใช้ เก็บรวบรวมข้ อมูล
1) สร้ างเกมการปรุงยาสมุนไพร โดยเนื ้อหาประกอบด้ วยความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับสมุนไพร ข้ อควรระวัง
ในการใช้ ยาสมุนไพร ตารับยาสามัญประจาบ้ านแผนโบราณฯ จานวน 24 ตารับ จานวนสมุนไพรที่
นามาปรุงยาในตารับยาสามัญประจาบ้ าน 24 ตารับ ซึ่งประกอบด้ วย ราก ต้ น ใบ ดอก ผล ของพืช
สมุนไพรที่นามาใช้ ทายา สัตว์วตั ถุ และธาตุวตั ถุที่นามาใช้ ในการปรุงยาสามัญประจาบ้ าน สัดส่วน
ที่ใช้ ในการปรุงยา สรรพคุณ วิธีใช้ และข้ อควรระวังของยาสามัญประจาบ้ าน ซึ่งประกอบด้ วยภาพ
ส่วนต่างๆ ของสมุนไพร ชื่ อสมุนไพร ชื่ อวิทยาศาสตร์ ชื่ อวงศ์ สรรพคุณของสมุนไพรในส่วนที่
นามาใช้ ในการปรุงยา โดยตรวจสอบความถูกต้ องจากผู้เชี่ยวชาญ
2) สร้ างแบบทดสอบและประเมินผลก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน จานวน 60 ข้ อ ประกอบด้ วย ตัวยาในตารับ
สามัญประจาบ้ าน จานวน 24 ตารั บ เพื่ อศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนและหลังการใช้ สื่อการ
สอนเกมการปรุงยาสมุนไพร
3) สร้ างแบบประเมินความพึงพอใจ ในการใช้ สื่อการสอนเกมการปรุงยาสมุนไพรที่พฒ
ั นาขึ ้น
4) การสร้ างเครื่ องมือโดยการประเมินความตรงตามเนื ้อหา (IOC) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน
ประกอบด้ วย ผู้เชี่ยวชาญด้ านสมุนไพร ผู้เชียวชาญด้ านสถิติ และผู้เขี่ยวชาญด้ าน IT
เพื่อวัดความเที่ยงตรงของเนื ้อหา ในการประเมินความสอดคล้ องระหว่างคาถามกับเครื่ องมือและ
เนื ้อหาที่ต้องการวัด (content validity และความเขื่อมัน (reliability) ให้ มีคา่ วัดที่คงที่
12.4 วิธีการดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1) ชี ้แจงวัตถุประสงค์ของการทาวิจยั และขันตอนการเก็
้
บรวบรวมข้ อมูลให้ กลุ่มตัวอย่างในการทาวิจยั
ได้ รับรู้ก่อนการทาการวิจยั
2) ออกแบบทดสอบ ผ่านก่อนเรี ยนก่อนใช้ เกมและหลังการประยุกต์ใช้ เกมช่วยสอน เพื่อวัดความรู้
ของผู้เรี ยน
3) ให้ กลุม่ ทดลองทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน
4) ให้ กลุ่มทดลองใช้ เกมสมุนไพร รายวิชา TTM 111 เภสัชกรรมไทย 1 เรื่ อง “ยาสามัญประจาบ้ าน
แผนโบราณ” ที่กาหนด
5) ดาเนินการทดสอบหลังเรี ยน ผ่านเกมสมุนไพร รายวิชา TTM 111 เภสัชกรรมไทย 1 เรื่ อง “ยา
สามัญประจาบ้ านแผนโบราณ”
6) นาแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังการใช้ เกมสมุนไพร รายวิชา TTM 111 เภสัชกรรมไทย 1 เรื่ อง
“ยาสามัญประจาบ้ านแผนโบราณ” มาวิเคราะห์ผลทางสถิติ
7) นาข้ อมูลจากแบบสอบถามด้ านความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่มีตอ่ เกมสมุนไพรราย วิชา TTM 111
เภสัชกรรมไทย 1 เรื่ อง “ยาสามัญประจาบ้ านแผนโบราณ” มาวิเคราะห์ผลทางสถิติ
8) ประเมินผลและนาเสนอรายงานการวิจยั
12.5 การดาเนินการวิเคราะห์ ข้อมูล
1) วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของสื่อการสอนฯ โดยใช้ สตู ร (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2523) ดังนี ้
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คือ ประสิ ทธิ ภ าพของกระบวนการที่ จัดไว้ ใ นบทเรี ยน คิดเป็ นร้ อยละของการตอบ
คาถามของแบบฝึ กหัดในทุกตอนได้ ถกู ต้ อง
คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ คิดเป็ นร้ อยละจากการทดสอบแบบทดสอบหลังเรี ยนได้
ถูกต้ อง
คือ คะแนนรวมของนักศึกษาจากแบบฝึ กหัด
คือ คะแนนรวมของนักศึกษาจากแบบทดสอบหลังเรี ยน
คือ คะแนนเต็มของแบบฝึ กหัด
คือ คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรี ยน

2) ใช้ สถิติ Dependent t-test ในการทดสอบสมมุตฐิ านก่อนและหลักการใช้ เกม
3) เกณฑ์ที่ใช้ วดั ความพึงพอใจของนักศึกษา โดยกาหนดช่วงของค่าเฉลี่ย ดังนี ้
(บุญชุม ศรี สะอาด,2543)
ค่าเฉลี่ย
4.50 – 5.00 มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ
มากที่สดุ
ค่าเฉลี่ย
3.50 – 4.49 มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ
มาก
ค่าเฉลี่ย
2.50 – 3.49 มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย
1.50 – 2.49 มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ
น้ อย
ค่าเฉลี่ย
1.00 – 1.49 มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับ
น้ อยที่สดุ
12.6 ขัน้ ตอนการดาเนินการ
การดาเนินการวิจยั
หัวข้ อ
1. การกาหนดเนื ้อหาในการพัฒนาเกมสมุนไพร
ประกอบด้ วยขันตอนต่
้
างๆ ดังนี ้
 วิเคราะห์เนื ้อหาวิชาที่ใช้ ประกอบการพัฒนาสื่อการ
เรี ยนการสอน

ผู้รับผิดชอบ
พท.ภาวิณี เส็งสันต์
ผศ.ยุพา เต็งวัฒนโชติ
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หัวข้ อ

ผู้รับผิดชอบ

 กาหนดวัตถุประสงค์ของการเรี ยน
 จัดทาแผนการเรี ยนในแต่ละครัง้
 รวบรวมสมุนไพรที่ใช้ ในตารับยาสามัญประจาบ้ าน
แผนโบราณ ถ่ายภาพสมุนไพรแต่ละชนิดพร้ อมสรรพ
คุณของแต่ละส่วนของสมุนไพรที่นามาใช้ ปรุงยา
2. การกาหนดเครื่ องมือในการพัฒนาสื่อการเรี ยนการสอน พท.ภาวิณี เส็งสันต์
โดยใช้ โปรแกรมภาษา swift พัฒนาเป็ นเกมบน IOS
ผศ.ยุพา เต็งวัฒนโชติ
และผู้เชี่ยวชาญด้ าน IT
3. ขันตอนในการพั
้
ฒนาสื่อการเรี ยนการสอนผ่านเว็บ
คณะฯ ผู้สอน /ผู้เชี่ยวชาญ
3.1 กาหนดวัตถุประสงค์ของกาเรี ยนการสอน
ด้ าน IT
3.2 การวิเคราะห์ผ้ เู รี ยน
3.3 การออกแบบเนื ้อหารายวิชา TTM 111 เภสัช
กรรมไทย 1 เรื่ อง “ยาสามัญประจาบ้ านแผน
โบราณ”
 จัดลาดับเนื ้อหา จาแนกหัวข้ อตามหลักการ
เรี ยนรู้และลักษณะเฉพาะในแต่ละหัวข้ อ
 กาหนดระยะเวลาและตารางการศึกษาในแต่
ละหัวข้ อ
 กาหนดวิธีการศึกษา
 กาหนดสื่อที่ใช้ ประกอบการศึกษาในแต่ละ
หัวข้ อ
 กาหนดวิธีการประเมินผล
 กาหนดความรู้และทักษะพื ้นฐานที่จาเป็ นต่อ
การเรี ยน
 สร้ างประมวลรายวิชา TTM 111 เภสัชกรรม
ไทย 1 เรื่ อง “ยาสามัญประจาบ้ านแผน
โบราณ”
4. ปฐมนิเทศผู้เรี ยน
พท.ภาวิณี เส็งสันต์
 แจ้ งวัตถุประสงค์ เนื ้อหา และวิธีการเรี ยนการ ผศ.ยุพา เต็งวัฒนโชติ
สอน
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5.
6.
7.
8.

ผู้รับผิดชอบ

 สารวจความพร้ อมของผู้เรี ยนและเตรี ยมความ
พร้ อมของผู้เรี ยน
จัดการเรี ยนการสอนตามแบบแผนที่กาหนดไว้
พท.ภาวิณี เส็งสันต์
ผศ.ยุพา เต็งวัฒนโชติ
เก็บรวบรวมข้ อมูล
ประเมินผลก่อนเรี ยนและประเมินผลหลังเรี ยน วิเคราะห์
ข้ อมูล
เสนอผลงานวิจยั และจัดทารูปเล่มฉบับสมบูรณ์

13. ขอบเขตของการวิจัย
1. เนื ้อหาที่ใช้ ในการทดลอง คือ พืชสมุนไพรในตารับยาสามัญประจาบ้ าน จานวน 24 ตารับ ประกอบด้ วย
ราก ต้ น ใบ ดอก ผล สัตว์วตั ถุ ธาตุวตั ถุ สรรพคุณ และวิธีการใช้ ในแต่ละตารับ
2. ประชากรที่ ใช้ ในการศึกษาวิจัยคือ นักศึกษา ชัน้ ปี ที่ 2 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ทัง้ หมดที่
ลงทะเบียนเรี ยนวิชา TTM 111 เภสัชกรรมไทย 1 ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 จานวน 30 คน
3. ตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา
ตัวแปรต้ น คือ วิธีการสอนแบบปกติและวิธีการสอนโดยใช้ เกมสมุนไพร รายวิชา TTM 111
เภสัชกรรมไทย 1 เรื่ อง “ยาสามัญประจาบ้ านแผนโบราณ”
ตัวแปรตาม (1) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของประชากรกลุ่มตัวอย่างจากสื่อเกมสมุนไพร วิชา
TTM 111 เภสัชกรรมไทย 1 ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน เพื่อวัดความรู้
(2) ความพึงพอใจของประชากรกลุ่มตัวอย่าง จากสื่อการสอนเกมสมุนไพร วิชา
TTM 111 เภสัช กรรมไทย 1 เรื่ อ ง “ยาสามัญ ประจ าบ้ า นแผนโบราณ”
ประกอบด้ วย 3 ส่วน คือ ด้ านความพึงพอใจต่อ การทางานของระบบ, ด้ าน
ความพึ ง พอใจต่ อ คุณ ภาพของการน าเสนอ และด้ า นความพึ ง พอใจต่ อ
ประโยชน์ที่ได้ รับโดยใช้ การประเมินแบบ likert scale
14. แผนการดาเนินงานตลอดโครงการ
กิจกรรม
งวดที่ 1
1) กาหนดเนื ้อหาในการพัฒนาเกมสมุนไพรฯ/วิเคราะห์เนื ้อหาวิชาที่ใช้
ประกอบการพัฒนาสื่อการสอน เรื่ อง “ยาสามัญประจาบ้ านแผน
โบราณ”
2) กาหนดเครื่ องมือในการพัฒนาเกมสมุนไพรฯ โดยใช้ Ionic

งวดที่ 1
งวดที่ 2
(เดือนที่ 1 – 4) (เดือน 5 – 12)
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กิจกรรม

งวดที่ 1
งวดที่ 2
(เดือนที่ 1 – 4) (เดือน 5 – 12)

Framework สาหรับระบบปฏิบตั กิ าร Android และ IOS
3) กาหนดขันตอนในการพั
้
ฒนาเกมปรุงยาสมุนไพรฯ
4) จัดทาข้ อมูล เพื่อนาเสนอเนื ้อหาในรูปแบบของมัลติมีเดีย
5) ติดต่อประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญด้ าน IT เพื่อดาเนินการพัฒนา
โปรแกรมฯ ตามรูปแบบที่กาหนด
6) ตรวจสอบข้ อบกพร่องของบทเรี ยนโดยผู้เชี่ยวชาญ ในเรื่ องความ
ถูกต้ องของเนื ้อหาและความถูกต้ องของสื่อกราฟิ กบนหน้ าจอก่อน
การนาไปใช้
7) ให้ นกั ศึกษากลุม่ ทดลองทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน
8) ให้ นกั ศึกษากลุม่ ทดลองศึกษาการใช้ เกมการสอนที่พฒ
ั นาขึ ้น วิชา
TTM 111 เภสัชกรรมไทย 1 เรื่ อง “ยาสามัญประจาบ้ านแผน
โบราณ” ตามแผนงานที่กาหนด
9) นาแบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังการใช้ เกมการสอนที่พฒ
ั นาขึ ้น
TTM 111 เภสัชกรรมไทย 1 เรื่ อง “ยาสามัญประจาบ้ านแผน
โบราณ” มาวิเคราะห์ผลทางสถิติ เพื่อให้ ทราบถึงประสิทธิภาพของ
สื่อการสอนและเปรี ยบเทียบสัมฤทธิ์ผลการเรี ยนวิชา TTM 111
เภสัชกรรมไทย 1 เรื่ อง “ยาสามัญประจาบ้ านแผนโบราณ” ก่อนและ
หลังเรี ยน
10) นาข้ อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุม่ ทดลองที่มีตอ่
เกมสมุนไพรฯ ที่พฒ
ั นาขึ ้น วิชา TTM 111 เภสัชกรรมไทย 1 เรื่ อง
“ยาสามัญประจาบ้ านแผนโบราณ” มาวิเคราะห์ผลทางสถิติ
งวดที่ 2
11) ตรวจสอบความถูกต้ องของข้ อมูล
12) ทารายงานการวิจยั และจัดทารูปเล่มฉบับสมบูรณ์
15. งบประมาณ
รายการ

1. ค่าตอบแทน
1.1 ที่ปรึกษาโครงการ (ภายในมหาวิทยาลัย)
2. ค่าวัสดุ

ราคา

บาท

1,000

บาท

15
2.1 ค่าเขียน Scrip & Storyboard
2.2 ค่าพัฒนา Application พัฒนาเป็ นเกมบน IOS และ Android
3. ค่าใช้ สอย
3.1 ค่าจัดทาแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูล
(20 บาท X 30 คน X 3 รอบ)
3.2 ค่าจ้ างพิมพ์งาน สาเนาเนื ้อหา และเข้ าเล่ม (เหมาจ่าย)
3.3 ค่าพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3.4 ค่าใช้ จา่ ยเบ็ดเตล็ด (เหมาจ่าย)
รวมงบประมาณที่หัวหน้ าโครงการได้ รับ
4. อื่นๆ (จ่ายในนาม ศสพ. รวมสูงสุด 16,200 บาท)
4.1 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินบทความวิจยั 2 ท่าน
(เฉพาะกรณีที่ตีพิมพ์บทความในวารสารพัฒนาการเรี ยนการสอน)
4.2 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินข้ อเสนอโครงการวิจยั
4.3 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินบทคัดย่อไทย-อังกฤษ
4.4 ค่าสมนาคุณโครงการวิจยั ที่เสร็จสมบูรณ์ (จ่ายหัวหน้ าโครงการ)
4.5 ค่าใช้ จา่ ยในการเผยแพร่และนาเสนอผลงานวิจยั
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้

5,000
30,000

บาท
บาท

1,800

บาท

5,000
5,000
1,000
48,800

บาท
บาท
บาท
บาท

2,000

บาท

1,000
200
3,000
10,000
65,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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ครัง้ ที่ 7. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การพิมพ์.
อัจฉรา เปรมปรี ดา (2558). ผลของการใช้ เกมและการสอนแบบวัฏจักรการเรี ยนรู้ 5 ชัน้ (5Es)
ประกอบการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ ในสั งคมพหุ วัฒนธรรมที่ มีต่ อผลสั มฤทธิ์
ทางการเรี ยน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติด้านพหุวั ฒนธรรม
เรื่ องระบบร่ างกายมนุษย์ ของนั กเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2. วิทยานิพนธ์ หลักสูตร
ปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ .
อัจฉราพรรณ โพธิ์ตนุ่ และสุธาทิพย์ งามนิล (2558). ผลการสอนโดยใช้ เกมตามแนวการเรี ยนรู้
โดยใช้ สมองเป็ นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและเจตคติต่อการเรี ยนวิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 2. การประชุมสัมมนาวิชาการ. ราชภัฎ
นครสวรรค์วิจยั ครัง้ ที่ 1.

ลงชื่อ

ผู้เสนอโครงการ
(พท.ภาวิณี เส็งสันต์)
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17. ความเห็นของหัวหน้ าภาควิชา/หัวหน้ าสาขาวิชา/หัวหน้ าหน่ วยงาน
เห็นควรอนุมตั ิ เนื่องจากเป็ นประโยชน์ตอ่ การจัดการเรี ยนการสอนในวิชาชีพแพทย์แผนไทยและ
สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ลงนาม
(ดร.พท.ปิ ยะพงษ์ ชูชนะ)
หัวหน้ าหลักสูตรการแพทย์แผนไทย

18. ความเห็นของคณะกรรมการประจาวิทยาลัย (ลงนามโดยคณบดี)
เห็นควรอนุมตั ิ เนื่องจากจะได้ นาผลการวิจยั ไปใช้ ในการพัฒนาการเรี ยนการสอนในกลุม่ วิชาการ
แพทย์แผนไทยของวิทยาลัยฯ อีกทังยั
้ งสามารถนาออกเผยแพร่สาหรับผู้ที่สนใจ ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ตอ่
นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หน่วยงาน และผู้สนใจทัว่ ไป ซึง่ เป็ นการวิจยั และพัฒนา นวัตกรรมทาง
การศึกษาอีกรูปแบบหนึง่ ด้ วย จึงเห็นควรสนับสนุนงานวิจยั ในครัง้ นี ้
ลงนาม
(นายแพทย์วิชาญ เกิดวิชยั )
คณบดี วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
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ประวัตนิ ักวิจัย
โครงการวิจัย
ชื่อ – สกุล

(ภาษาไทย) นางสาวภาวิณี เส็งสันต์
(ภาษาอังกฤษ) Miss Pavinee Sengsunt

วัน เดือน ปี เกิด 9 พฤษภาคม 2503
ผศ.





 อาจารย์

อื่นๆ (ระบุ) .....................

การศึกษา



ไม่ได้ อยูร่ ะหว่างการศึกษาต่อ



อยูร่ ะหว่างศึกษาต่อ

สถานะ



ผ่านการทดลองงาน



อยูร่ ะหว่างการทดลองงาน

ตาแหน่ง

สถานภาพในโครงการวิจยั




หัวหน้ าโครงการ
ผู้ชว่ ยวิจยั



รศ.



ศ.

ผู้ร่วมวิจยั

ที่อยู่ (ที่ทางาน) 52/347 เมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง .....................................................
จังหวัด ............ปทุมธานี...................... รหัสไปรษณีย์ .......12000...................
โทรศัพท์ ..02 - 997 – 2200 ต่อ 5161... โทรสาร ......ต่อ 5160.........................
ที่อยู่ (ที่บ้าน)

74 ถนนนาวงพัฒนา เขตดอนเมือง ...........................................................
จังหวัด ................กรุงเทพฯ................. รหัสไปรษณีย์ ....................................
โทรศัพท์ ...... 081 - 987 - 5907............. โทรสาร .............................................
E – mail Address ……pavinee.s@rsu.ac.th…………………………...

ประวัติการศึกษา (เรี ยงจากคุณวุฒิสงู สุดก่อน)
วุฒกิ ารศึกษา

ศศ.ม.
ใบประกาศนียบัตร

สาขา

คณะ

เทคโนโลยีสงั คม
คณะศิลปศาสตร์
การแพทย์แผนไทย

ใบประกอบโรคศิลปะ การแพทย์แผนไทย ประเภทเภสัชกรรมไทย
ประเภทเวชกรรมไทย และ
ประเภทการนวดไทย

สถาบัน

ปี ที่สาเร็จ

สถาบันเทคโนโลยีสงั คม
สถาบันการแพทย์แผนไทย
กรมพัฒนาการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือก กระทรวง
สาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข

2531
2541

2543
2544
2552
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ผลงานวิจัย
ชื่อโครงการ
1. การพัฒนาสือ่ การสอน
อิเลคทรอนิกส์ รายวิชา OMD
225 การนวดไทย 2 เรื่ อง “การ
นวดกดจุดสะท้ อนฝ่ าเท้ า”
2. การพัฒนาฐานข้ อมูล
สมุนไพร รายวิชา OMD 231
เภสัชกรรมไทย เรื่ อง “พืชวัตถุ”
3. การพัฒนาเกมสมุนไพร
รายวิชา TMD 232 เภสัชกรรม
ไทย 2 เรื่ อง “สมุนไพรในงาน
สาธารณสุขมูลฐาน”

แหล่ งเงินทุน

ระยะเวลาโครงการ

ศูนย์สนับสนุนและ
พัฒนาการเรี ยนการสอน
มหาวิทยาลัยรังสิต

1 ปี

สัดส่ วนเวลาทางานใน
โครงการของท่ าน ()
40 %

ศูนย์สนับสนุนและ
พัฒนาการเรี ยนการสอน
มหาวิทยาลัยรังสิต
ศูนย์สนับสนุนและ
พัฒนาการเรี ยนการสอน
มหาวิทยาลัยรังสิต

1 ปี

40 %

1 ปี

40 %

มีเวลาในการทาวิจยั ประมาณสัปดาห์ละ 6 ชัว่ โมง

(พท.ภาวิณี เส็งสันต์)
อาจารย์ประจาหลักสูตรการแพทย์แผนไทย
พฤศจิกายน 2563

