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การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1)พัฒนาระบบวิดีโอสตรีมมิงแบบปฏิสัมพันธตามแนวคิดเกมมิฟเคชันรวมกับ
การเรียนแบบรอบรูฯ 2)ศึกษาผลการใชระบบวิดีโอสตรีมมิงแบบปฏิสัมพันธตามแนวคิดเกมมิฟเคชันรวมกับการเรียน
แบบรอบรูฯ กลุมตัวอยางที่ใชในการพัฒนาระบบคือผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาหรือระบบวิดีโอ
สตรีมมิงแบบปฏิสัมพันธ ผูเชี่ยวชาญดานการใชแนวคิดเกมมิฟเคชันในบริบทของการเรียนการสอน และผูเชี่ยวชาญดาน
การกํากับตนเองในการเรียนการสอนออนไลน กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองคือ นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน
65 คน เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย ได แก แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ แบบประเมินตนแบบ ระบบวิดีโอสตรีมมิงแบบ
ปฏิสัมพันธ แผนกํากั บกิจกรรมการเรีย นรู เครื่อ งมือที่ใช ในการเก็ บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบประเมินตนเองดา น
ความสามารถในการกํากับตนเอง แบบบันทึกพฤติกรรมการกํากับตนเอง แบบสอบถามความคิดเห็นในการเรียนรูดวย
ระบบวิดีโอสตรีมมิง แบบปฏิสัมพันธฯ ผลการวิจัยพบวาระบบที่พัฒนาขึ้นประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก 1) ปจจัย
นําเขา:ระบบวิดีโอสตรีมมิงแบบปฏิสัมพันธ 2) กระบวนการ:เกมมิฟเคชันรวมกับการเรียนแบบรอบรู 3) การควบคุม:
เปาหมายและเงื่อนไข 4) ผลปอนกลับ:การประเมินตนเอง 5)ผลลัพธ:ความสามารถในการกํากับตนเอง ซึ่งมีขั้นตอนการ
เรียนรู 5 ขั้น ไดแก 1) ดูวิดีโอเก็บแตมสะสม 2) สํารวจแหลงเรียนรูเก็บเหรียญ 3) ทําแบบฝกหัดเก็บแตมสะสม 4) ถาม
ตอบเก็บเหรียญ 5) สะทอนคิดเก็บเหรียญ ผลการทดลองใชระบบฯ พบวาคะแนนเฉลี่ยดานความสามารถในการกํากับ
ตนเองหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
*นิสิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย E-mail Address: jant2523@gmail.com
**อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย E-mail Address: jintavee.m@chula.ac.th
ISSN1905-4491

47

OJED, Vol. 11, No. 4, 2016, pp. 47 - 64

Abstract
The purposes of this research were: 1) to develop an interactive video streaming system based
on gamification concept with mastery learning, and 2) to try out an interactive video streaming system
based on gamification concept with mastery learning;. The sample for the survey consisted of experts in
the field of an educational technology, an interactive video streaming system, a gamification in online
learning, and a self-regulation in online learning. The subjects in the model experiment were 65
university students. The research instruments consisted of an expert interview form, a model evaluation
form, an interactive video streaming system, a lesson plan. The data gathering instruments consisted of
an assessment self-regulation ability, a student’s satisfaction towards the system, and an observation’s
self-regulation ability form. The result of this study was the model comprised of five elements and five
steps. The five elements were: 1) Input: VGM system, 2) Process: gamification and mastery learning,
3) Output: self-regulation ability,4) Control: criteria and goals, and 5)Feedback: self-assessment. The five
steps were: 1) Watching video to collect points, 2) Exploring learning resources to collect badges,
3) Practicing to collect points, 4) Discussing to collect badges, and 5) Reflecting to collect badges. The
result indicated that undergraduate students participated in the experiment group had higher selfregulation ability post-test mean scores when compared to their pre-test mean scores at the .05 level of
significance.

คําสําคัญ: ระบบวิดีโอสตรีมมิงแบบปฏิสัมพันธ / แนวคิดเกมมิฟเคชัน / การเรียนแบบรอบรู / การกํากับ
ตนเอง
KEYWORDS: INTERACTIVE VIDEO / GAMIFICATION / MASTERY LEARNING / SELF-REGULATION
บทนํา
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาแบบชั้นเรียนและแบบทางไกลในรูปแบบตางๆ ตามกรอบนโยบายที่
ใชประโยชนจาก ICT เพื่อเพิ่มโอกาสและลดความเลื่อมล้ําทางการศึกษา ใหไดรับประโยชนอยางเทาเทียมกัน
ดวยเหตุนี้สถาบันการศึกษาหลายแหงจึงไดพัฒนาระบบการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาปรับปรุงวิธีการและ
รูปแบบการเรียนการสอน ใหมีสภาพแวดลอมที่เอื้อตออาจารยและนักศึกษาตามนโยบายใหมที่กําหนดขึ้น โดย
บูรณาการระบบไอซีทีเขากับการเรียนการสอนแบบปกติ เพื่อใหอาจารยและนักศึกษาสามารถใชประโยชน
จากไอซีทีไดอยางเต็มประสิทธิภาพ (กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร, 2554; กระทรวงศึกษาธิการ กรม
วิชาการ, 2545; ธนกร หวังพิพัฒนวงศ, 2547; วิจารณ พานิช, 2556) ซึ่งแมแตสถาบันการศึกษาทั่วโลกได
พั ฒ นาและขยายระบบการศึ กษาจากการศึ กษาภายในห อ งเรี ย น เป น การเรี ย นออนไลน เ ป น จํ า นวนมาก
เนื่องจากเปนการขยายการศึกษาแบบตอเนื่อง เพิ่มความเปนมืออาชีพ เพิ่มอัตราการสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี และเปนการปรับปรุงการเรียนการสอนที่สรางความเชื่อมั่นใหกับสถานสถาบันการศึกษาไดอีกดวย
(Allen & Seaman, 2007) ระบบการเรียนการสอนผานเว็บ รวมถึงการเรียนการสอนทางไกลดวยสื่ออื่นๆ
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ผูเรียนจําเปนตองมีคุณลักษณะของการตื่นตัวในการเรียนรู มีวินัย ควบคุม และรูจักการบริหารเวลาของตนเอง
มีความเขาใจระบบการเรียนรู ศึกษาหาความรูจากตํารา สื่อการเรียนและการทํากิจกรรมดวยตนเองเปนหลัก
ซึ่งผลสําเร็จของผูเรียนในระบบก็จะขึ้นอยูกับการเรียนดวยตนเองเปนสําคัญ (สมัครสมร ภักดีเทวา, 2553;
อานวัฒน บุตรจันทร, 2552) ซึ่งกับพบวาผูเรียนที่เรียนรูผานเว็บโดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับปริญญาบัณฑิต ไม
ตั้งใจเรียน ขาดแรงจูงใจและการนําตนเองในการเรียน ไมตื่นตัวในการเรียน จึงไมสามารถที่จะใชลักษณะการ
เรียนรูดวยตนเองเปนสําคัญ อันจัดเปนปญหาดานพฤติกรรมของผูเรียน (ดิเรก ธีระภูธร, 2546)
การออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนการสอนในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือการเรียนการสอน
ผานเว็บ เปนการเรียนการสอนทางไกลรูปแบบหนึ่ง การจัดการหลักสูตรรายวิชา จึงมีความสําคัญอยางยิ่งที่
จะตองออกแบบเพื่อใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู และเสริมสรางใหผูเรียนมีค วามสามารถในการกํากับ
ตนเองเพิ่มขึ้น การนําหลักการตางๆ เขามาชวยในการออกแบบระบบการเรียนการสอนผานเว็บ ไดแก การนํา
วิ ดี โ อสตรี ม มิ ง แบบปฏิ สั ม พั น ธ มาเป น องค ป ระกอบหนึ่ ง ของระบบ หรื อ อาจจะเรี ย กได ว า เป น วิ ดี โ อ
คอรสแวร ซึ่งการจัดการรายวิชาที่ใชวิดีโอเปนสื่อหลักในการนําเสนอเนื้อหาแตละหนวยการเรียน และจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการเชื่อมตอประสานดวยระบบบริหารจัดการเรียนรู ซึ่งลักษณะเดนของวิดีโอก็
คือเปนการสงขอมูลภาพและเสียงที่บีบอัดแลวจากเว็บไซตรับฝากวิดีโอ แสดงผลโดยไมตองรอดาวนโหลด
ขอมูลใหเสร็จกอนและมีความตอเนื่อง ซึ่งผูเรียนสามารถโตตอบและสามารถควบคุมการทํางานในบทเรียน
ตางๆ ไดตามตองการ (กิดานันท มลิทอง, 2543; จินตวีร คลายสังข, 2555; ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ, 2552;
มนัส บุญประกอบ, 2534; สมชาย ผิวรุงสุวรรณ, 2554) การนําวิดีโอเขามาเปนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส หรือ
เรียกวา video E-learning (Lee & Doh, 2012) เปนการใชเทคโนโลยีสตรีมมิงมีเดียผานเว็บแอพพลิเคชันที่
เปนที่รูจักและไดรับความนิยมมากในปจจุบันนี้ ก็คือเว็บไซต Youtube ซึ่งเว็บจัดเก็บไฟลวิดีโอในรูปแบบ
HTTP Video/audio streaming เรียกไดวาเปนยุคของการใชวิดีโอสตรีมมิงแบบปฏิสัมพันธในระบบการเรียน
การสอนออนไลน (Casas & Schatz, 2014; Timothy, 2015) การนําหลักการของการเรียนแบบรอบรูมาใช
ใชเปนขั้นตอนการเรียนแบบรอบรู ในการเรียนรูบนระบบ ที่เปนการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคล โดยปรับรูปแบบและกลยุทธวิธีเขากับความตองการและตามเวลาเรียนตามอัตราเร็วในการเรียนของตน
มี กระบวนการวิ นิ จ ฉั ย เพื่ อให ได ขอมู ล ย อ นกลั บ พร อ มกั บ การแก ไขข อบกพร องหรื อซ อมเสริ ม เพื่ อให ไ ด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปในทางบวกตรงตามจุดประสงคหรือตามเกณฑที่ตั้งไว และมีผลการเรียนความเทา
เทียมกัน การออกแบบโดยการใสคําถามลงในวิดีโอสตรีมมิงแบบปฏิสัมพันธ ซึ่งเปนคําถามสรางสถานการณ
ปญหา จะทําใหผูเรียนไดรับการฝกฝน จนเกิดความคลอง เกิดความคงทนของความรู การแกไขปญหาดวยการ
ดูวิดีโอแบบซ้ําๆ ซึ่งจะชวยใหผูเรียนไดทบทวนและหาแนวทางแกไขปญหาไดดวยตนเอง จึงจะเปนตัวบงชี้ไดวา
การทบทวนความรูจากการดูวิดีโอจะสรางความรูความเขาใจบทเรียนเพิ่มขึ้น ทําใหเกิดรอบรูในการเรียนได
พบปญหาและอุปสรรคของระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกสที่พบบอย ก็คือ การขาดการวางแผนการ
เรียนจะทําใหผูเรียนไมประสบความสําเร็จในการเรียน และอาจสอบไมผานในหลักสูตรนั้นๆ ได ดังนั้นการให
แรงจูงใจ (Motivation) จึงมีสวนสําคัญมาก ผูเรียนที่เรียนผานเว็บตองมีแรงจูงใจสวนตัว (Khan, 1997) ซึ่ง
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ตรงกับ Chizmar and Walbert (1999) ก็ไดกลาววาผูเรียนที่เรียนออนไลนมักจะขาดความสามารถในการ
ควบคุมตนเอง ทําใหการเรียนดวยเว็บจะทําใหไมไดผลเปนที่นาพอใจนัก เพราะบนอินเตอรเน็ตเปนแหลงการ
เรียนรูขนาดใหญ อาจทําใหสนใจเรื่องอื่นมากกวาเรื่องที่จะเรียน ดังนั้นการเรียนการสอนบนเว็บสวนใหญ
ผูเรียนจึงตองมีความสามารถในการควบคุมกํากับการเรียนดวยตนเอง และประกอบกับเปนการเรียนอิสระ
ดังนั้นความรับผิดชอบการเรียนของผูเรียนก็เปนปญหาสําคัญอีกประการหนึ่ง ในขณะที่วิจารณ พานิช (2556)
ยั งได กล า วอี ก ว า แรงจู งใจเป น ตั ว กํ าหนดทิ ศทาง ความเอาใจใส ความมุ งมั่ น พยายาม และคุ ณภาพของ
พฤติกรรมการเรียนรูของตนเอง หากผูเรียนมองเห็นคุณคาของเปาหมายการเรียนรูกิจกรรมการเรียนรู และจึง
จะเห็นลูทางความสําเร็จ ซึ่งตองไดรับการหนุนเสริมจากสภาพแวดลอม นักศึกษาก็จะมีแรงจูงใจตอการเรียน
ดังนั้นการนําแนวคิดของเกมมิฟเคชันเขามาใชในระบบการเรียนการสอนผานเว็บ ที่ผูวิจัยเชื่อวามีสวน
ชวยเพื่อใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนได ประโยชนของการนําเกมมิฟเคชันมาประยุกตใชใหเขากับระบบ
การเรียนการสอนผานเว็บ สถานศึกษาสามารถพัฒนาระบบการเรียนการสอนใหมีศักยภาพมากยิ่งขึ้นได ดวย
ใชเกมเพื่อสรางแรงบันดาลใจใหนักเรียน สรางการมีสวนรวม กระตุนการอยากเรียนรูดวยการใหรางวัลกับ
นักเรียนที่ทําคะแนนใหดี (ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ, 2556) และนอกจากยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Fitz-Walter,
Tjondronegoro, and Wyeth (2011) Lee and Doh (2012) Dicheva, Irwin, Dichev, and Talasila
(2014) Dicheva et al. (2014) และ Osipov, Nikulchev, Volinsky, and Prasikova (2015) ที่ไดบูรณา
การเทคโนโลยีและเกมมิฟเคชันมาจัดการเรียนการสอนออนไลน โดยใชเปนแรงจูง และกระตุนในการเรียนรู
และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Domínguez et al. (2013) ใชเกมมิฟเคชันเปนเครื่องมือเสริมสรางแรงจูงใจ
ในการเรียนรู โดยการออกแบบและสรางปลั๊กอินเกมมิฟเคชัน นํามาใชรวมกับระบบการเรียนรูออนไลนของ
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ พ บว า การใช เ กมมิ ฟ เ คชั น มี ป ระโยชน ใ นสร า งความท า ทายในการเรี ย นรู ผู เ รี ย นที่ ใ ช
เกมมิฟเคชันจะไดรับคะแนนที่ดีในงานที่ไดรับมอบหมายใหฝกปฏิบัติ และทั้งยังสอดคลองกับงานวิจัยของ
McDaniel, Lindgren, & Friskics (2012) ที่ใชเหรียญตราสัญลักษณ (Badges) สามารถชวยเสริมแรงจูงใจ ให
ผูเรียนในนําเขาสูเนื้อหาของบทเรีย น มีระบบการแจงหรือแจงความสําเร็ จในการเรียน การใชเหรียญตรา
สัญลักษณความสําเร็จ มีผลทําใหผูเรียนเขาใชงานระบบมากขึ้น ผลตอบสนองก็คือผูที่เขาเรียนบอยจะประสบ
ความสําเร็จในการเรียนและทําใหเกิดผลการเรียนที่ดีขึ้น การใชแนวคิดเกมมิฟเคชันมาเสริมสรางในการเรียนรู
จึงมีสวนชวยใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน เสริมสรางใหผูเรียนมีความสามารถในการกํากับตนเองไดทําให
ประสบความสําเร็จในการเรียนรูไดตามเกณฑที่ตั้งไวอีกดวยจากความสําคัญของปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงมี
ความสนใจในการพัฒนาระบบวิดีโอสตรีมมิงแบบปฏิสัมพันธตามแนวคิดเกมมิฟเคชันรวมกับการเรียนแบบ
รอบรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการกํากับตนเองสําหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต เพื่อเปนแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนออนไลนสําหรับอาจารยผูสอน และเป นแนวทางสําหรับนักวิชาการโสตทัศนศึกษาในการนํานวัตกรรมมาใชในการพัฒนาสื่อรวมกับอาจารยผูสอน เพื่อพัฒนาผูเรียนดานอื่นๆ ตอไป
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วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาระบบวิดีโอสตรีมมิงแบบปฏิสัมพันธตามแนวคิดเกมมิฟเคชันรวมกับการเรียนแบบรอบรู
เพื่อเสริมสรางความสามารถในการกํากับตนเองสําหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
2. เพื่อการศึกษาผลการใชระบบวิดีโอสตรีมมิงแบบปฏิสัมพันธตามแนวคิดเกมมิฟ เคชันรวมกับการ
เรียนแบบรอบรู เพื่อเสริมสรางความสามารถในการกํากับตนเองสําหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยและพัฒนาระบบวิดีโอสตรีมมิ่งแบบปฏิสัมพันธตามแนวคิดเกมมิฟเคชันรวมกับ
การเรียนแบบรอบรูเพื่อเสริมสรางความสามารถในการกํากับตนเองสําหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
ผูวิจัยไดแบงการดําเนินการออกเปน 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 การพัฒนาระบบวิดีโอสตรีมมิ่งแบบปฏิสัมพันธ
ตามแนวคิดเกมมิฟเคชันรวมกับการเรียนแบบรอบรู และระยะที่ 2 การศึกษาผลการใชระบบวิดีโอสตรีมมิ่ง
แบบปฏิสัมพันธตามแนวคิดเกมมิฟเคชันรวมกับการเรียนแบบรอบรู
1. ประชากร
1.1 ประชากรที่ใชในการพัฒนาระบบวิดีโอสตรีมมิ่งแบบปฏิสัมพันธตามแนวคิดเกมมิฟเคชัน
รวมกับการเรียนแบบรอบรูฯ ไดแก ผูเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบ และผูเชี่ยวชาญในการรับรองตนแบบระบบ
1.2 ประชากรที่ใชในการศึกษาผลการใชระบบวิดีโอสตรีมมิ่งแบบปฏิสัมพันธตามแนวคิด
เกมมิฟเคชันรวมกับการเรียนแบบรอบรูฯ ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ
2. กลุมตัวอยาง
2.1 กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการพั ฒ นาระบบวิ ดี โ อสตรี ม มิ่ ง แบบปฏิ สั ม พั น ธ ต ามแนวคิ ด
เกมมิฟเคชันรวมกับการเรียนแบบรอบรูฯ ไดแก ผูเชี่ยวชาญซึ่งไดมาจากการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง
จํานวน 19 คน มี 3 ดานดังนี้ 1) ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาหรือระบบวิดีโอสตรีมมิงแบบ
ปฏิ สั มพัน ธ จํานวน 6 คน 2) ผู เ ชี่ย วชาญด านการใช แนวคิ ด เกมมิ ฟเคชั น ในบริ บทของการเรี ย นการสอน
จํานวน 7 คน ผูเชี่ยวชาญดานการกํากับตนเองในการเรียนการสอนออนไลนจํานวน 6 คน
2.2 กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการทดลองระบบวิ ดี โ อสตรี ม มิ่ ง แบบปฏิ สั ม พั น ธ ต ามแนวคิ ด
เกมมิฟเคชันรวมกับการเรียนแบบรอบรูฯ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจจํานวน 65คน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยจากการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ซึ่งมีเหตุผลประกอบดังนี้
1)เปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปนมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษา มีระดับความสามารถในการใช
เทคโนโลยีอยูในระดับเหมาะสมกับการจัดการทดลองในงานวิจัยนี้ 2)ผูบริหารและอาจารยใหการสนับสนุนและ
เสริมสรางงานวิจัยเปนอยางดี 3)จํานวนนิสิตเพียงพอตอการทดสอบ 4)มหาวิทยาลัยมีเครื่องมือและอุปกรณ
ดานเทคโนโลยีที่มีความพรอม
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เครื่องมือวิจัยในการพัฒนาระบบฯ มีวิธีการพัฒนาเครื่องมือ ดังนี้
1. แบบสัมภาษณสําหรับผูเชี่ยวชาญ สรางประเด็นเรียบเรียงเปนขอคําถามในแตละขั้นตอน เพื่อให
ผูเชี่ยวชาญพิจารณาและใหขอเสนอแนะในดานองค ประกอบและขั้นตอน ดานกิจกรรมการเรียนการสอน
ความเหมาะสมของการนําไปใช และขอเสนอแนะเพิ่มเติม โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 9 คน
2. แบบประเมินตนแบบระบบวิดีโอสตรีมมิ่งแบบปฏิสัมพันธฯ สรางประเด็นคําถามในแบบประเมิน
ความเหมาะสม โดยใหครอบคลุมองคประกอบและขั้นตอนของรูปแบบฯ เพื่อใหผูเชี่ยวชาญประเมินในรับรอง
โดยใชแบบประเมินคาความสอดคลอง (IOC) จํานวน 7 คน
เครื่องมือวิจัยในการการทดลองใชระบบฯ มีวิธีการพัฒนาเครื่องมือ ดังนี้
1. ระบบวิดีโอสตรีมมิ่งแบบปฏิสัมพันธตามแนวคิดเกมมิฟเคชันรวมกับการเรียนแบบรอบรูฯ ผูวิจัย
สรางระบบวิดีโอสตรีมมิ่งแบบปฏิสัมพันธตามแนวคิดเกมมิฟเคชันรวมกับการเรียนแบบรอบรูฯ วิเคราะหกลุม
ผูเรียน เนื้อหา และวัตถุ ประสงคการเรียนรู โดยสอบถามความตองการจําเป นจากอาจารยผูสอนประจํ า
วิชาการภาษีอากร แลวจึงนําขอมูลที่ไดมาออกแบบเว็บตามตนแบบฯ ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของวิดีโอ
สตรีมมิง และระบบการเรียนรู โดยผูเชี่ยวชาญเห็นชอบคิดเปนรอยละ 80 ขึ้นไป และนําระบบวิดีโอสตรีมมิง
แบบปฏิสัมพันธฯไปทดสอบประสิทธิภาพกับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกับกลุมตัวอยางกอนนําไปทดลอง
ใชจริง
2. แผนกํากับกิจกรรมการเรียนรูดวยระบบวิดีโอสตรีมมิงแบบปฏิสัมพันธฯ แผนกํากับกิจกรรมการ
เรียนรูดําเนินการเปนระยะเวลา 8 สัปดาห ซึ่งประกอบดวยบทเรียนวิดีโอสตรีมมิงแบบปฏิสัมพันธเรื่องภาษี
เงิ น ได บุ คคลธรรมดา ที่ ใชแนวคิ ด เกมมิ ฟเ คชั น ร ว มกับ ขั้ น ตอนการเรี ย นแบบรอบรู ที่ เน น ให ผู เ รี ย นศึ กษา
บทเรียนดวยตนเองตามเงื่อนไขการเรียนรูที่จัดขึ้นในระบบฯ เพื่อเก็บสะสมเหรียญความสามารถในการกํากับ
ตนเอง โดยที่ผูเรียนตองปรับปรุงแกไขการเรียนรูของตนเองจนกวาจะผานเกณฑการเรียนรู แผนกํากับกิจกรรม
การเรียนรูไดผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ
3. แบบประเมินตนเองดานความสามารถในการกํากับตนเอง ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาแบบวัดความสามารถในการกํากับตนเองในการเรียน ไดคุณลักษณะของผูเรียนที่มี
ความสามารถในการกํากับตนเอง 9 ดานจากการสังเคราะหคุณลักษณะของผูเรียนที่มีความสามารถในการ
กํากับตนเอง (Barnard, Paton, & Lan, 2008; Pintrich, 2004; Schunk & Zimmerman, 1998; ใจทิพย
ณ สงขลา, 2550; ดิเรก ธีระภูธร, 2546; ภูษิต วงศหลอสายชล, 2555) ไดแก 1)การทบทวน 2)การจัดการ
เวลาเรี ย นออนไลน 3)การตั้ ง เป า หมายการเรี ย นรู 4)การจั ด รู ป แบบและกลยุ ท ธ ก ารเรี ย น 5)การจั ด
สภาพแวดลอมการเรียน 6)การขอความชวยเหลือออนไลน 7)การรับรูความสามารถของตนเอง 8)การใหคุณคา
การเรียน และ9)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไดขอคําถามจํานวน 56 ขอ ซึ่งได ปรับปรุงแบบสอบถามจาก ภูษิต
วงศหลอสายชล (2555) และ Barnard et al. (2008) เพื่อใหตรงกับการสังเคราะหดังขางตน เครื่องมือไดผาน
การตรวจสอบความตรงโดยประเมินคาความสอดคลอง (IOC) และความเชื่อถือเรียบรอยแลว
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4. แบบบันทึกพฤติกรรมดานการกํากับตนเอง โดยสังเกตจากรองรอยจากการทํากิจกรรมบนระบบฯ
ตามเหรียญตราสัญลักษณที่มีเงื่อนไขการไดรับเหรียญตางๆ โดยมีเหรียญเปาหมาย 21 เหรียญ 3 ภารกิจและ1
กิจกรรมกลุม และเหรียญเพิ่มเติมอีก 10เหรียญ(เหรียญเกินเปาหมาย) รวมทั้งหมด 31 เหรียญ
5. แบบสอบถามความคิดเห็นตอการใชระบบฯ เปนมาตรแบบประมาณคา 5 ระดับ(Likert scale)
และแบบคําถามปลายเปด โดยสรางขอคําถามเพื่อสํารวจความคิดเห็นตอความเหมาะสมของการใชงานระบบ
แลวใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบความครอบคลุมของคําถาม และความเหมาะสมของภาษา
เรียบรอยแลว
การเก็บรวบรวมขอมูลในการทดลองใชระบบฯ
ระยะที่ 1 เตรียมความพรอมการใชงานระบบฯ สัปดาหที่ 1 ผูเรียนไดรับการเตรียมความพรอม
กอนใชระบบฯ และประเมินตนเองกอนการเรียน รับทราบการชี้แจงการเรียนรูและการมอบหมายภารกิจ
เปาหมาย
ระยะที่ 2 การใชงานระบบฯ สัปดาหที่ 1-7 ผูเรียนเรียนรูตามกระบวนเรียนรูบนระบบวิดีโอ
สตรีมมิงแบบปฏิสัมพันธ ที่ใชแนวคิดเกมมิฟเคชันรวมกับขั้นตอนการเรียนแบบรอบรูทั้ง 5 ขั้น และผูเรียนตอง
บันทึกการเรียนรูทุกครั้งที่เขาระบบฯ
ระยะที่ 3 สรุปการใชงานระบบฯ สัปดาหที่ 8 ผูเรียนสรุปผลภารกิจเปาหมายผูนํากลุมรับรางวัล
และประเมินตนเองหลังการเรียน
การวิเคราะหขอมูลในการพัฒนาระบบฯ
1. การวิ เคราะห ขอมู ลจากการสัมภาษณ โดยพิจารณาความสอดคล องของเนื้อหาประเด็ น
สําคัญที่ไดจากการรวบรวมขอมูลเทียบกับแนวคิดหลักแลวนํามาปรับองคประกอบ และขั้นตอนของระบบฯ
2. การวิ เคราะห ขอมู ลจากแบบประเมิ นตน แบบ โดยคํ านวณหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ย งเบน
มาตรฐาน แลวนําขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไข ใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
การวิเคราะหขอมูลในการทดลองใชระบบฯ
1. วิเคราะหขอมูลโดยใชความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่ออธิบายขอมูล
ทั่วไป
2. วิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบคะแนนระหวางคะแนนการประเมินตนเองกอนเรียนและ
หลังเรียน ของกลุมทดลองใช t-test dependent
3. วิเคราะหขอมูลจากผลการบันทึกพฤติกรรมดานการกํากับตนเอง ของผูเรียนแตละคน
4. วิเ คราะห ขอมู ล จากแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ต อ ระบบวิ ดี โ อสตรี มมิ งแบบปฏิ สั มพั น ธ ฯ
จากเกณฑการใหคะแนนประมาณคา 5 ระดับ โดยใชสถิติคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
5. วิเคราะหความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับระบบวิดีโอสตรีมมิงแบบปฏิสัมพันธ
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ผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาระบบฯ
นําขอมูลที่ไดจากการศึกษา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ และจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
มาสั งเคราะห สร างต น แบบระบบและนํ า ต น แบบระบบวิ ดี โ อสตรี มมิ งแบบปฏิ สั มพั น ธ ฯ ให ผู ทรงคุ ณวุ ฒิ
ตรวจสอบระบบ จนไดตนแบบของระบบระบบวิดีโอสตรีมมิงแบบปฏิสัมพันธฯ จากนั้นนําไปทดลองใชระบบ
กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ สาขา การเงินและการบัญชี ชั้นปที่ 1
(ตอเนื่อง) จํานวน 1หอง และนําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไขตนแบบของระบบฯ ใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
สามารถนําเสนอรายละเอียดของระบบ ไดดงั ตอไปนี้
1. องคประกอบของระบบฯ ประกอบดวย 5 องคประกอบ ดังนี้
1.1 ปจจัยนําเขา ไดแก วิดีโอสตรีมมิงแบบปฏิสัมพันธ คือ (1)บทเรียนวิดีโอสตรีมมิง คือ การ
ใชวิดีโอเปนสื่อหลักในการนําเสนอเนื้อหาบทเรียน ประกอบดวย 1)เนื้อหาบทเรียน 2)คําถามภารกิจพิเศษ
3)แนวคําตอบภารกิจพิเศษ 4)การเชื่อมโยงระหวางวิดีโอ (2)ระบบบริหารจัดการเรียนรู คือ โปรแกรมบริหาร
จั ด การการเรี ย นรู ที่ ทํ า หน า ที่ เ ป น ศู น ย ก ลางจั ด การรายวิ ช าและสนั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นรู ร ายวิ ช า
ประกอบด ว ย 1)การจั ด การหลั กสู ต รและหมวดหมู 2)การจั ด การเนื้ อหารายวิช า 3)การจัด การกิ จ กรรม
4)การจัดการผูใชระบบ 5)การบันทึกการเรียนรู 6)การติดตอสื่อสารในระบบ 7)เครื่องมือชวยในการเรียนรู
8)การประเมินการเรียนรูดวยBadges (3)เครื่องมือปฏิสัมพันธการเรียนรู คือ เครื่องมือที่ใชในการจัดกิจกรรม
นอกเหนือจากการทํากิจกรรมบนระบบบริหารจัดการเรียนรู ประกอบดวย 1) การติดตอสื่อสารนอกระบบ
2) การระดมสมองและการเชื่อมโยงความรู 3) ตารางแสดงอันดับและความกาวหนาในการเรียนรู
1.2 กระบวนการ ไดแก (1)ดูวิดีโอเก็บแตมสะสม (2)สํารวจแหลงเรียนรูเก็บเหรียญ (3)ทํา
แบบฝกหัดเก็บแตมสะสม (4)ถามตอบเก็บเหรียญ (5)สะทอนคิดเก็บเหรียญ
1.3 การควบคุม ไดแก การกําหนดเงื่อนไขและขอตกลงเปาหมายความสําเร็จตามภารกิจ ที่
ไดรับมอบหมาย และการประเมินการเรียนรูดวย Badges
1.4 ผลปอนกลับ ไดแก ผลการทําแบบทดสอบผลการวินิจฉัย หรืออาจจะไดรับคําแนะนําจาก
ผูสอน
1.5 ผลลัพธ ไดแก คุณลักษณะของผูเรียนที่มีความสามารถในการกํากับตนเอง จํานวน 9
ดาน ไดแก 1)การทบทวนบทเรียน 2)การจัดสภาพแวดลอมการเรียนออนไลน 3)การตั้งเปาหมายการเรียนรู
4)การจัดรูปแบบและกลยุทธการเรียน 5)การขอความชวยเหลือออนไลน 6)การจัดการเวลาเรียนออนไลน
7)มีการรับรูความสามารถของตนเอง 8)การใหคุณคาการเรียน 9)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ขั้นตอนของระบบแบงเปน 5 ขั้นตอน ประกอบดวย
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ขั้นตอนที่ 1 ดูวิดีโอเก็บแตมสะสม คือ การดูวิดีโอโดยมีเงื่อนไขการเรียนรูดังนี้ 1) ผูเรียน
รับทราบเงื่อนไข วัตถุประสงคการเรียนรู หรือขอบเขตของบทเรียน วิธีเรียน การขอความชวยเหลือ และเกณฑ
การประเมินผลการเรียน 2)ผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 3)ผูเรียนเรียนรูเนื้อหาบทเรียนซึ่งเนื้อหาจะที่
แบงเปนภารกิจตางๆ และจะมีหนวยเรียนยอยในแตละเรื่อง 4)ระหวางที่ผูเรียนดูวิดีโอจะพบคําถามในบทเรียน
วิดีโอที่เปนการทาทายผูเรียนดวยคําถามภารกิจพิเศษ 5)ผูเรียนตองคนหาแนวคําตอบ เพื่อตรวจสอบคําตอบ
ของตนเอง ซึ่งจะที่อยูในบทเรียนวิดีโอสตรีมมิงแบบปฏิสัมพันธแตละเรื่อง 6)ผูเรียนตองนําคําตอบที่ไดสงใหกับ
อาจารย ผู ส อนซึ่ งจะอยู ในขั้ น ตอนที่ 2 สํ ารวจแหล งเรี ย นรู เ ก็ บ เหรี ย ญ 7)ผู เ รี ย นทํ าแบบทดสอบหลั ง เรี ย น
ซึ่งผูเรียนตองทําใหผานเกณฑที่ไดวางไว ผูเรียนตองทบทวนบทเรียนเพื่อปรับปรุงแกไขตนเองจนกวาจะผาน
ตามเกณฑ เมื่อผานจะไดรับเหรียญตราสัญลักษณ 8)เมื่อดูวิดีโอจบและทําภารกิจครบถวน จะไดรับเหรียญตรา
สัญลักษณ
ขั้นตอนที่ 2 สํารวจแหลงเรียนรูเก็บเหรียญ คือ จะประกอบดวยแหลงเรียนรูเพื่อทบทวน
ความรูเดิม แหลงเรียนรูเพิ่มเติม และมีเครื่องมือปฏิสัมพันธการเรียนรูของผูเรียน เชน เครื่องมือวางแผนและ
บันทึกการเรียนรู และเครื่องมือชวยในการระดมความคิดของผูเรียน เพื่อทาทายใหผูเรียนทํากิจกรรมจาก
เครื่องมือดังกลาว ผูเรียนจะเขาใจในบทเรียนเพิ่มขึ้น และตอยอดความรูได และที่สําคัญคือการตอบคําถาม
ภารกิจพิเศษที่อยูในวิดีโอ เมื่อผูเรียนไดทํากิจกรรมขั้นตอนนี้เสร็จสิ้นก็จะไดรับเปนเหรียญตราสัญลักษณ
ขั้นตอนที่ 3 ทําแบบฝกหัดเก็บแตมสะสม คือ ผูเรียนตรวจสอบความรูในการเรียนรูเนื้อหา
บทเรียนจากวิดีโอ ผูเรียนทําแบบฝกหัดการประเมินความรูพื้นฐาน โดยใหผลปอนกลับทันที และมีตัวชวยเมื่อ
ผูเรียนตองการความชวยเหลือเพื่อซอมเสริมแกไขขอบกพรองของผูเรียน เปนการใชคลังแบบทดสอบจาก
ระบบจัดการเรียนรู ผูเรียนจะไดรับเปนเหรียญตราสัญลักษณเมื่อทําแบบทดสอบถูกตองทุกขอ
ขั้นตอนที่ 4 ถามตอบเก็บเหรียญ คือ ผูเรียนหรือผูสอนตั้งคําถามและมีการพูดคุยแสดงความ
คิดเห็น โดยการนําความรูที่ไดจากการเรียนบทเรียนวิดีโอไปประยุกตใชเพื่อเพิ่มความชํานาญในการแกไข
ปญหา ผูเรียนจะไดรับแตมสะสมเปนเหรียญตราสัญลักษณเมื่อไดทํากิจกรรมในขั้นตอนนี้
ขั้นตอนที่ 5 สะทอนคิดเก็บเหรียญ คือ เมื่อผูเรียนบันทึกสะทอนคิดการจากการเรียนหรือ
การทําภารกิจไดสําเร็จ ผูเรียนสามารถทบทวนและหาแนวทางการแกไขปญหาไดดวยตนเอง เพื่อใหเขาใจถึง
แกนแทของบทเรียน
หมายเหตุ เมื่อผูเรียนเรียนครบตามขั้นตอนและสะสมแตมคะแนนไดครบตามเงื่อนไขและขอตกลงเปาหมาย

ความสําเร็จแลวก็จะไดรับเหรียญตราสัญลักษณผานการเรียนรูตามลําดับขั้นเนื้อหาวิดีโอบทเรียน โดยผูเรียน
สามารถตรวจสอบความกาวหนาในการเรียนรูไดจากตารางแสดงความกาวหนา ตารางแสดงเหรียญตรา
สัญลักษณใหผูเรียนทราบวาไดเรียนวิดีโอบทเรียนถึงบทเรียนไหนแลว และผานการเรียนมากี่บทเรียนแลว ซึ่ง
ผูเรียนสามารถติดตามและรับรูความสามารถของตนเองตลอดการเรียนรู ความทาทายในการเรียนรูหมายถึง
ผูเรียนไดทําภารกิจหรือกิจกรรมหรือเกมตามที่ผูสอนไดมอบหมาย ทําใหผูเรียนเกิดความสนุกในการเรียน
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ตามลําดับขั้นภารกิจ และภารกิจพิเศษของแตละสัปดาห และทําใหผูเรียนมีการแขงขันในการเรียนรู อยากเขา
ระบบและทํากิจกรรมเพิ่มขึ้น
ตนแบบที่พัฒนาขึ้นสามารถนําเสนอเปนแผนภาพ ไดดังนี้

2. ผลทดลองใชระบบฯ
ระบบวิ ดี โ อสตรี ม มิ ง แบบปฏิ สั มพั น ธ ต ามแนวคิ ด เกมมิ ฟเ คชั น ร ว มกั บ การเรี ย นแบบรอบรู ฯ
ที่พัฒนาขึ้นนั้นสามารถทําใหนักศึกษามีความสามารถในการกํากับตนเองสูงขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง เปนเพศชาย 11 คน คิดเปนรอยละ 16.92
เพศหญิง 54 คน คิดเปนรอยละ 83.08 กลุมตัวอยางสวนใหญมีเกรดเฉลี่ยทุกวิชาอยูในชวง 3.50 – 4.00
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จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 76.92 กลุมตัวอยางสวนใหญเคยเรียนวิชาภาษีอากร จํานวน 47 คน คิดเปน
รอยละ 72.31 และกลุมตัวอยางผูที่เคยเรียนวิชาภาษีอากรสวนใหญไดเกรดอยูในชวง 3.50 – 4.00 จํานวน 27
คน คิดเปนรอยละ 57.45
2.2 ผลคะแนนจากแบบประเมินตนเองดานความสามารถในการกํากับตนเอง พบวา คะแนน
ความสามารถในการกํากับตนเองหลังเรียนของกลุมทดลองไดคาเฉลี่ย ˉx = 4.01 , S.D. = .40 สวนคะแนน
ความสามารถในการกํากับตนเองกอนเรียนของกลุมทดลองไดคาเฉลี่ย ˉx = 3.17, S.D. = .58 ผลการ
เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการกํากับตนเองกอนเรียนและหลังเรียนพบวานักศึกษาที่เรียนผานระบบ
วิดีโอสตรีมมิงแบบปฏิสัมพันธตามแนวคิดเกมมิฟเคชันรวมกับการเรียนแบบรอบรูฯ โดยภาพรวมมีคะแนน
ความสามารถในการกํากับตนเองสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนความสามารถในการกํากับ
ตนเองกอนเรียนและหลังเรียน
กอนเรียน
หลังเรียน
*p < .05

N
65
65

xˉ
3.17
4.01

SD
.58
.40

t
-12.183

Sig.
.000*

2.3 ผลคะแนนพฤติกรรมการดานการกํากับตนเอง โดยสังเกตจากรองรอยจากการทํากิจกรรม
บนระบบฯ ตามเหรียญตราสัญลักษณที่มีเงื่อนไขการไดรับเหรียญตางๆ และรายงานผลการเรียนในแตละ
บทเรียน จํานวน 3 บทเรียน และ 1 กิจกรรมกลุม ตามเหรียญเปาหมาย จํานวน 21 และเหรียญเพิ่มเติมอีก 2
เหรียญ จากบทเรียนเพิ่มเติมอีก 8 เหรียญ รวม 10 เหรียญ รวมทั้งหมด 31 เหรียญ พบวาจํานวนผูเรียนที่
สามารถทําไดสําเร็จตามเปาหมาย 21 เหรียญ สําเร็จตามเปาหมาย 54 คน คิดเปนรอยละ 83.08 ผูที่ไมสําเร็จ
ตามเปาหมาย 21 เหรียญ จํานวน 11 คน (โดยคาเฉลี่ยของเหรียญผูที่ไมสําเร็จตามเปาหมาย เทากับ 15
เหรียญ) คิดเปนรอยละ 16.92 และผูที่สามารถทําสําเร็จเกินเปาหมายได 31 เหรียญ จํานวน 41 คน คิดเปน
รอยละ 63.08 ไมสามารถทําเกินเปาหมาย 31 เหรียญ จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 36.92 (โดยคาเฉลี่ยของ
เหรียญผูที่ไมสําเร็จเกินเปาหมาย เทากับ 23.88 เหรียญ) จะเห็นไดวาถึงแมผูเรียนสวนใหญจะไดเหรียญตาม
เปาหมายที่วางไว แตยังพบวาผูเรียนสวนใหญก็ยังจะเก็บสะสมเหรียญไดเกินเปาหมายอีกดวย
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ตาราง 2 แสดงคารอยละและคาเฉลี่ยของคะแนนเหรียญดานความสามารถในการกํากับตนเอง
คะแนนเหรียญ

N

รอยละ

คาเฉลี่ย
เหรียญ

54
11
65
41
24
65

83.08
16.92
100.00
63.08
36.92
100.00

21.00
15.00
20.03
31.00
23.88
28.37

ดานความสามารถในการกํากับตนเอง
สําเร็จตามเปาหมาย 21 เหรียญ
ไมสําเร็จเกินเปาหมาย 21 เหรียญ
รวม
สําเร็จเกินเปาหมาย 31 เหรียญ
ไมสําเร็จเกินเปาหมาย 31 เหรียญ
รวม

2.4 ผลการวิเคราะหคะแนนความคิดเห็นของนักศึกษาตอระบบวิดีโอสตรีมมิงแบบปฏิสัมพันธฯ
โดยภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นตอระบบวิดีโอสตรีมมิงแบบปฏิสัมพันธฯวา มีความเหมาะสม/สอดคลอง/
ชัดเจน อยูในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย xˉ = 4.41, S.D. = 0.38
2.5 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ ผูเรียนสวนใหญเห็นวาระบบทําให
สามารถชวยใหในเรื่องของการทบทวนความรูในเรื่องของภาษี เงินไดนิติบุคคลไดเปนอยางดี มีแหลงเรียนรู
เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่อาจารยสอนหองเรียน สามารถทบทวนดวยตนเอง ทําใหเขาใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น
และไดชวยเรื่องการทบทวนกอนสอบ ทําใหเห็นถึงคุณคาและประโยชนในการเรียนรู ฝกการกํากับการเรียนรู
ดวยตนเอง การควบคุมการเรียนรูดวยตนเองจากระบบแสดงความกาวหนาในการเรียนรู (Progress bar) ชวย
ในการจัดการเวลาเรียนไดเปนอยางดี และการเก็บสะสมเหรียญความสามารถในการกํากับตนเอง เปนระบบที่
ใชงานที่งายและการทําความเขาใจไดดวยตนเอง กระตุนสนใจที่จะเรียนรูมากขึ้น และมีความทาทายในการ
เก็บสะสมเหรียญตราสัญลักษณในแตละบทเรียน ระบบมีการสงขอความเพื่อขอความชวยเหลือ และมีกระดาน
สอบถามป ญหาในทุ กๆบทเรีย น ทําใหง ายตอการสอบถามปญหาตางๆ รู ป แบบของระบบนี้ ไม เ หมือนกั บ
รูปแบบที่เคยเรียนมากอน ซึ่งระบบที่เคยเรียนจะพบแคหนารายการสอนเทานั้นซึ่งจะแสดงเปนลิงคตัวอักษร
แตในรูปแบบนี้มีการจัดเรียงในลักษณะของ Thumbnail ทําใหรูปลักษณที่ดูแปลกตา และมีเหมาะสมกับ
บทเรียนที่เปนรูปแบบวิดีโอ ทั้งนี้ผูเรียนมีขอเสนอแนะอื่นๆเพิ่มเติม ไดแก การแนะนําดานเนื้อหาบทเรียน
นาจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับภาษีหลายๆอยาง ใหครอบคลุมเกี่ยวกับภาษีทุกๆตัว
อภิปรายผล
ผู วิ จั ย จะขอการอภิ ป รายผลตามวั ต ถุ ป ระสงค ง านวิ จั ย ได นี้ (1)การพั ฒ นาต น แบบจากการศึ กษา
วิเคราะห และสังเคราะหขอมูลกลุมตัวอยาง ตลอดจนเอกสารการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ไดตนแบบของระบบ
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การเรียนรู ที่ประกอบดวยระบบการจัดการเรียนรูที่ใชดวยวิดีโอสตรีมมิงแบบปฏิสัมพันธเปนสื่อหลัก เรียนรู
ตามเงื่อนไขการเรียนรูที่ใชแนวคิดเกมมิฟเคชัน รวมกับขั้นตอนการเรียนแบบรอบรู (2) ศึกษาผลการใชระบบ
พบวาคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการกํากับตนเองหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และพฤติกรรมดานความสามารถในการกํากับตนเองพบวาผูเรียนสวนใหญมีคะแนนความสามารถ
ในการกํากับตนเองที่ดี ระบบวิดีโอสตรีมมิงแบบปฏิสัมพันธตามแนวคิดเกมมิฟเคชันรวมกับการเรียนแบบรอบ
รู เพื่อเสริ มสร างความสามารถในการกํ ากั บตนเองสําหรับ นิสิ ตนักศึกษาระดั บปริ ญญาบัณฑิต ได จริงทั้งนี้
เนื่องจากในขั้นตอนที่ 1 ดูวิดีโอเก็บเหรียญ คือ การดูวิดีโอสตรีมมิงแบบปฏิสัมพันธตามขั้นตอนการเรียนแบบ
รอบรู โดยมีเงื่อนไขการเรียนรูดังนี้ (1) ผูเรียนรับทราบเงื่อนไข วัตถุประสงคการเรียนรู หรือ ขอบเขตของ
บทเรียน วิธีเรียน การขอความชวยเหลือ และเกณฑการประเมินผลการเรียน เปนการปฐมนิเทศในครั้งแรก
ผูเรียนจะไดเรียนรูระบบการเรียนในสภาพแวดลอมออนไลน โดยตองเขารั บการปฐมนิเทศ และเรียนรูการใช
งานระบบ เมื่อผูเรียนไดเรียนรูแลวผูสอนจะใหการเสริมแรงกับผูเรียนดวยการใหเหรียญรางวัล เหรียญการ
จัดการสภาพแวดลอมการเรียนออนไลน(R2) ผูเรียนจะตองตั้งเปาหมายการเรียนรูและวางแผนการเรียนรู และ
ตองบันทึกการเรียนรูทุกครั้งที่เขาเรียน จากระบบที่มีการควบคุมบทเรียนไดดวยตนเอง และสามารถมองเห็น
ความกาวหนาในการเรียนของผูเรียน จากการไดรับเหรียญตราสัญลักษณ และการใหเครื่องมือที่ผูสอนสรางไว
ใหกับผูเรียนอยางเชน Progress bar เครื่องมือนี้จะเปนการสรางเสนทางการเรียนรูใหกับผูเรียนไดอีกวิธีหนึ่ง
ผูเรียนจะไดรับเหรียญการตั้งเปาหมายการเรียนรู(R3) (2) ผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน (3) ผูเรียนเรียนรู
เนื้อหาบทเรียนซึ่งเนื้อหาจะที่แบงเปนภารกิจตางๆ และจะมีหนวยเรียนยอยในแตละเรื่อง (4) ระหวางที่ผูเรียน
ดูวิดีโอจะพบคําถามในบทเรียนวิดีโอที่เปนการทาทายผูเรียนดวยคําถามภารกิจพิเศษ (5) ผูเรียนตองคนหา
แนวคําตอบ เพื่อตรวจสอบคําตอบของตนเอง ซึ่งจะที่อยูในบทเรียนวิดีโอสตรีมมิงแบบปฏิสัมพันธแตละเรื่อง
(6) ผู เ รี ย นต อ งนํ า คํ า ตอบที่ ไ ด ส ง ให กั บ อาจารย ผู ส อนซึ่ ง จะอยู ใ นขั้ น ของสํ า รวจแหล ง เรี ย นรู เ ก็ บ เหรี ย ญ
(7) ผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน ผูเรียนตองทําใหผานเกณฑที่ไดวางไว ผูเรียนสามารถปรับปรุงและทบทวน
บทเรียนจนกวาจะผานตามเกณฑ เมื่อผานจะไดรับเหรียญการรับรูความสามารถตนเอง(R7) (8) เมื่อดูวิดีโอจบ
และทําภารกิจครบถวน จะไดรับเหรียญผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู (R9) (9) ผูเรียนตองทํากิจกรรมกลุมและ
นําเสนอตามภารกิจที่ไดรับ เปนการทบทวนบทเรียน โดยที่ผูเรียนจะตองไปดูวิดีโออีกรอบเพื่อทํากิจกรรมนี้
และมีผูเ รียนได เขีย นขอเสนอแนะไวดังนี้ เมื่อทําสํ าเร็จผู เรีย นจะได รับ เหรีย ญการทบทวนบทเรีย น(R1)
ดังตัวอยางขอเสนอแนะที่ไดรับจากผูเรียน
“...ดีคะ สามารถเปดดูทบทวนกอนสอบได หรือตรงไหนไมเขาใจสามารถเปดดูได…”
“…เปนระบบที่สามารถเรียนไดทุกที่ ทุกเวลา มีความสะดวกในการเขาใชงาน สามารถนําเนื้อหาที่อยูใน
บทเรียนมาทบทวนในการเขาสอบได…”
“...ทําใหสามารถเขาใจเนื้อหามากขึ้น กวาการอานอานหนังสือดวยตัวเอง ทําใหไมเบื่อ...”

การนําเทคโนโลยีการศึกษามาสนับสนุนระบบการเรียนการสอนในบริบทออนไลน ผูสอนยังตองให
ความสําคัญในการเรียนรูของผูเรียน โดยผูสอนตองแสวงหาความรูและเทคนิคตางๆ ที่ทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีการสอน สอดคลองกับงานวิจัยของ (ภูษิต วงศหลอสายชล, 2555)การไดดูวิดีโอจะเปนการ
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ทบทวนทบเรียนได เปนอยางดี เนื่องจากเหมือนมีอาจารย เปนผูสอนเอง และหากผูสอนเปนผูที่ทําสื่อดว ย
ตนเอง การเรียนการสอนและการวัดผลก็จะเปนไปในแนวทางเดียวกัน การสรางความหลากหลายของสื่อจะ
ชวยเสริมความเขาใจใหกับผูเรียนเปนอยางดี และไมออกนอกกรอบการเรียนรู เชื่อวาการใชวิดีโอรวมกับ
คําถาม สามารถทําใหผูเรียนเกิดความรอบรูในการเรียนได และยังสอดคลองกับ (อานวัฒน บุตรจันทร , 2552)
ที่พบวาสอนเสริมด วยพอดคาสตโดยใชกลวิธีในการกํ ากับตนเองในรายวิชาการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่ อ
การศึกษาที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการกํากับตนเองของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต จะทําให ผูเรียน
เกิดการกํากับตนเองในการเรียนและทําใหผลการเรียนดีขึ้น 2) สํารวจแหลงเรียนรูสะสมคะแนน ประกอบดวย
แหลงเรียนรูเพื่อทบทวนความรูเดิม แหลงเรียนรูเพิ่มเติม และมีเครื่องมือปฏิสัมพันธการเรียนรูของผูเรียน เชน
เครื่องมือวางแผนและบันทึกการเรียนรู และเครื่องมือชวยในการระดมความคิดของผูเรียน เพื่อทาทายให
ผูเรียนทํากิจกรรมจากเครื่องมือดังกลาว ผูเรียนจะเขาใจในบทเรียนเพิ่มขึ้น และตอยอดความรูได เมื่อผูเรียน
ไดทําภารกิจในขั้นตอนนี้จนเสร็จสิ้นก็จะไดรับคะแนนสะสม ดังตัวอยางขอเสนอแนะที่ไดรับจากผูเรียน
“…เปนระบบที่ดี มีสื่อการเรียนรูเยอะ เปนประโยชนตอนักศึกษา…”
“…ชวยใหนักศึกษามีความสนใจมากกวาการเรียนจากตําราเรียนเพียงอยางเดียว…”

3) ทําแบบฝกหัดเก็บแตมสะสม คือ ผูเรียนตรวจสอบความรูในการเรียนรูเนื้อหาบทเรียนจาก
วิดี โอ ผูเ รีย นทําแบบฝกหั ดการประเมิ น ความรู พื้น ฐาน โดยใหผ ลปอนกลั บทั น ที และมีตั วช ว ยเมื่อผู เรี ย น
ตองการความชวยเหลือเพื่อซอมเสริมแกไขขอบกพรองของผูเ รียน เปนการใชคลังแบบทดสอบจากระบบ
จัดการเรียนรู ผูเรียนจะไดรับคะแนนสะสมเมื่อทําแบบทดสอบถูกตองทุกขอ ดังตัวอยางขอเสนอแนะที่ไดรับ
จากผูเรียน
“…สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันและเขามาทดสอบความรูได...”
“...ระบบนี้สามารถชวยเหลือใหนักศึกษาไดทบทวนความรูเกี่ยวกับบทเรียนที่ศึกษา ทําใหสามารถทํางานที่
เกี่ยวของและสามารถทําขอสอบไดคะแนนดีมากขึ้นกวาเดิม และยังเปนการฝกความรับผิดชอบตอตนเอง สามารถกํากับตนเอง
ได และสุดทายเปนการพัฒนาทักษะความรูความสามารถของตนเองไปอีกดวย...”

4) ถามตอบเก็บเหรียญ คือ ผูเรียนหรือผูสอนตั้งคําถามและมีการพูดคุยแสดงความคิดเห็น
โดยการนํ าความรู ที่ได จากการเรีย นบทเรี ยนวิดี โ อไปประยุ กต ใช เ พื่อเพิ่ มความชํานาญในการแก ไขปญหา
ผูเรียนจะไดรับเหรียญการขอรับความชวยเหลือและใหการชวยเหลือ (R5) เมื่อไดทํากิจกรรมในขั้นตอนนี้
5) สะทอนคิดเก็บเหรียญ คือ เมื่อผูเรียนบันทึกสะทอนคิดการจากการเรียนหรือการทํา
ภารกิจไดสําเร็จ ผูเรียนสามารถทบทวนและหาแนวทางการแกไขปญหาไดดวยตนเอง เพื่อใหเขาใจถึงแกนแท
ของบทเรียน เหรียญรูคุณคาการเรียน (R8) จากการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนในขั้นตอนนี้พบวาการให
ผูเ รีย นสะท อนคิด ทุกครั้ งที่ ได เรี ยนบทเรีย นวิ ดีโ อเปน การช วยให ผูเ รีย นจดจําเนื้ อหาบทเรีย นและสามารถ
ยอนกลับมาทบทวนบทเรียนได ผูเรียนจะไดเห็นการสะทอนคิดของเพื่อนดวยเปนการขยายความรูใหผูเรียนอีก
ทางหนึ่ง
จากการทํากิจกรรมตามขั้นตอน 5 ขั้นตอน ผูเรียนทําครบถวนทุกกิจกรรมตามภารกิจที่ไดรับ
มอบหมายตามกําหนดระยะเวลา 8 สัปดาห จะไดรับ เหรียญการจัดการเวลาเรียนออนไลน(R6) และเหรียญ
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การจัดรูปแบบและกลยุทธการเรียน(R4) ซึ่งที่เปาหมายและเงื่อนไขการเรียนรูทั้งหมดไดแจงใหผูเรียนทราบ
แลวในการปฐมนิเทศ จะเห็นไดวาเมื่อผูเรียนไดทํากิจกรรมตามเปาหมายที่กําหนดไวครบถวนจึงสามารถ
ประเมินไดวาผูเรียนมีความสามารถในการกํากับตนเองทั้ง 9 ดาน
แสดงใหเห็นวานอกจากระบบวิดีโอสตรีมมิงแบบปฏิสัมพันธเปนระบบที่ทําใหผูเรียนไดศึก ษาและ
ทบทวนบทเรียนไดดวยตนเองแลว การใชแนวคิดเกมมิฟเคชันโดยการใชเหรียญตราสัญลักษณซึ่งเปนหนึ่งใน
องคประกอบของเกมมิฟเคชันเปนแรงจูงใจในการเรียนรูและกระตุนการใชงานระบบ สอดคลองกับงานวิจัย
ของ Fitz-Walter et al. (2011) และ งานวิจัยของ McDaniel et al. (2012) การใชเหรียญตราสัญลักษณ
(Badges) สามารถชวยเสริมแรงจูงใจใหกับผูเรียนในนําเขาสูเนื้อหาของบทเรียน ซึ่งระบบการแจงหรือแจง
ความสําเร็จในการเรียน การใชเหรียญตราสัญลักษณความสําเร็จ มีผลทําใหผูเรียนเขาใชงานระบบมากขึ้น
ผลตอบสนองก็คือผูที่เขาเรียนบอยจะประสบความสําเร็จในการเรียนและทําใหเกิดผลการเรียนที่ดีขึ้น การใช
แนวคิดเกมมิฟเคชันมาเสริมสรางในการเรียนรู จึงมีสวนชวยใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน เสริมสรางให
ผูเรียนมีความสามารถในการกํากับตนเองไดทําใหประสบความสําเร็จในการเรียนรูไดตามเกณฑที่ตั้ งไว การใช
แนวคิดของเกมมิฟเคชันเขามาใชในบริบทการเรียนการสอนจึงสวนชวยเพื่อใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน
ได เ ป น อย างดี สอดคล องกั บ ธี ร เกี ย รติ์ เกิ ด เจริ ญ (2556)ได เ ขี ย นถึ งการประโยชน การนํ าเกมมิ ฟเ คชั น มา
ประยุกตใชใหเขากับระบบการศึกษาวา สถานศึกษาสามารถพัฒนาระบบการเรียนการสอนใหมีศักยภาพมาก
ยิ่งขึ้นได โดยการใชเกมเพื่อสรางแรงบันดาลใจใหนักเรียน สรางการมีสวนรวม กระตุนการอยากเรียนรูดวยการ
ใหรางวัลกับผูเรียนที่ทําคะแนนดี ทําใหสามารถพัฒนาความสามารถของตัวเองไดจากการเรียนรูได
ขอเสนอแนะ
1. ในการเรียนรูบนระบบออนไลน นอกจากอาจารยผูสอนจะมีสวนสําคัญในดานของเนื้อหาการเรียน
การสอนแลว ควรจัดเตรียมผูชวยสอนหรือผูดูแลระบบคอยใหการชวยเหลือผูเรียนตลอดการเรียนรู เพื่อไมให
ผูเรียนที่ขาดทักษะดานใชระบบเกิดการติดขัดระหวางการเรียนรู และควรใหคําอธิบายแบบทันที เปดชองทาง
ให การช ว ยเหลื อหลายๆช องทาง โดยเฉพาะทางช องผ านสื่ อโซเชี ย ลมี เ ดี ย การให คําชมเชยเมื่ อผู เ รี ย นมี
พฤติกรรมที่แสดงถึงความพยายามในการเรียนรู จะทําใหผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนรูและเปนการเสริมแรงให
ผูเรียนอยากทํากิจกรรมและตื่นตัวในการเรียนมากขึ้น การให feedback จึงมีความสําคัญมาก
รายการอางอิง
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