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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาเกมโดยใช้โปรแกรม RPG maker ในการแนะน าสถานที่ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพื่อศึกษาความพึงใจของผู้เล่นที่มีต่อตัวเกมคอมพิวเตอร์ และ เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการบอกสถานที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรก่อนและหลังเล่นเกมคอมพิวเตอร์  โดยตัวเกม
จะใช้ช่ือว่า Doki Doki! KPRU Adventure เป็นเกมท าภารกิจตามค าสั่งของตัวละคร มุ่งเน้นให้มีการเดินส ารวจฉาก
จากค าใบ้ของตัวละคร และเป็นเกมแนวจ าลองสถานการณ์การพูดคุยโต้ตอบกับตัวละครที่อยู่ในเกม ผู้วิจัยใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 หมู่เรียน 6313210 สาขาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยจะให้นักศึกษาทดลองเกมที่ผู้วิจัย
ได้พัฒนาขึ้น จากนั้นจึงให้ท าแบบสอบถามความพึงพอใจ และแบบทดสอบก่อนและหลังท าการทดสอบเกม โดยที่จะ
ใช้โปรแกรม RPG Maker MV ในการพัฒนาเกม ในการสรุปผลการวิจัยจะใช้คะแนนที่ได้จากแบบสอบถามและ

แบบทดสอบ โดยใช้หลักการหาผลรวมค่าเฉลี่ย x̄ และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) น ามา
เปรียบเทียบ และหาผลสรุป และใช้ มาตรวัดเกณฑ์การให้คะแนนของ Likert มาวัดระดับความพึงพอใจ ส าหรับใน
ส่วนผลการวิจัยพบว่า ด้านองค์ประกอบ มีผลรวมของค่าเฉลี่ยเป็น 4.62  และด้านเนื้อหา มีผลรวมของค่าเฉลี่ยเป็น 
4.6 ผลรวมดังกล่าวประเมินได้เกณฑ์อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ทางด้านแบบทดสอบมีผลรวมค่าเฉลี่ยของ
แบบทดสอบก่อนท าการทดสอบเกม คือ 7.23 จาก 16 คะแนน และผลรวมค่าเฉลี่ยของแบบทดสอบหลังท าการ
ทดสอบเกม คือ 14.57 จาก 16 คะแนน 
ค าส าคัญ: การพัฒนาเกม / RPG Maker / สื่อการน าเสนอ 
 

Abstract 
This research aims to develop games using RPG maker program to present locations in 

Kamphaeng Phet Rajabhat University. to study the satisfaction of the players with the game and 
compare the ability to tell places in Kamphaeng Phet Rajabhat University before and after played 
computer games. the game will be called Doki Doki! KPRU Adventure, It is a game doing a missions 
of character's order. With a focus on exploring the area with using hints of the characters. And is a 
game simulating talking and interacting to character in game The researcher collect questionnaire 
from a sample group of first year students in the class 6313210 computer technology Faculty of 
Industrial Technology Kamphaeng Phet Rajabhat University. By sample group played game 
developed by the researcher Then the satisfaction questionnaire was performed and a quiz before 
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and after played game. This game is used RPG Maker MV program to developed. To summarize 
research results scores from questionnaires and quiz. by used average and standard deviation The 
results were compared and summarized. And use a Likert scale to measure satisfaction levels. For 
the research results, it was found that the elements had average of 4.62 and the content had 
average of 4.6 and a summary of the scale are the most satisfied. And quiz before played game 
had average of 7.23 out of 16 and quiz after played game had average of 14.57 out of 16 
Keywords: game development / RPG Maker MV / presentation media 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ตั้งอยู่ ณ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร มีพื้นท่ีทั้งหมด 400 
ไร่ และมีอาคารทั้งหมด 48 อาคาร โดยมีทั้งบุคคลภายใน และบุคคลภายนอกท่ีจะเข้ามาติดต่องานไม่ว่าจะเป็น การ
สมัครเรียน จัดกิจกรรมอบรม เช่ายืมสถานที่ รวมถึงนักศึกษาใหม่ที่เพิ่งเคยมาเป็นครั้งแรก ซึ่งทุกๆปี มักจะประสบ
ปัญหากา รหล งทา ง  เ นื่ อ ง จ ากยั ง ไ ม่ คุ้ น เ คยกั บสถานที่  ส่ ง ผ ล ให้ เ ข้ าห้ อ ง เ รี ย นผิ ด  เ ข้ า ส อบสาย 
หรือพลาดการเข้าร่วมกิจกรรมส าคัญ ซึ่งในส่วนนี้ทางมหาลัยได้มีการจัดการโดยจัดท าแผนที่ผ่านทางเว็บมหาลัยใน
ลักษณะ Google Map และโบรชัวร์ เพื่อประชาสัมพันธ์รวมถึงระบบค้นหาหมายเลขห้อง แต่ทั้งนี้ยังขาดเรื่องของ
ต าแหน่งห้องเรียนภายในอาคาร 
 ปัจจุบันการพัฒนาเกมนั้นมีหลายรูปแบบ เช่น Action Shooting Puzzle โดยเกมแต่ละรูปแบบ 
ก็ได้รับความนิยมแตกต่างกันไป แต่ทั้งนี้ก็ยังเป็นที่นิยมของทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น เนื่องจากท าให้ผู้
เล่นมีอารมณ์ร่วมมากกว่าสื่อบันเทิงชนิดอื่น เพราะโดยธรรมชาติแล้วกลุ่มวัยรุ่นมักต้องการประสบการณ์ที่ตื่นเต้น
แปลกใหม่ และความสนุก อีกทั้งยังช่วยในการผ่อนคลายความเครียด  
 จากปัญหาทุกๆปี นักศึกษาใหม่มักประสบปัญหาการหลงทาง เนื่องจากไม่คุ้นเคยกับสถานท่ี ส่งผลให้เข้า
ห้องเรียนผิด เข้าสอบสาย หรือพลาดการเข้าร่วมกิจกรรมส าคัญ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาเกมเพื่อจ าลอง
สถานการณ์ให้ผู้เล่นได้รู้จกัอาคารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยจะน าเสนอในรูปแบบเกมแนวผจญภยั 
(RPG) เพื่อแนะน าสถานท่ีส าคัญในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรใหก้ับนักศึกษาใหม ่
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาเกมแนะน าสถานท่ีในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เล่นท่ีมีต่อการใช้งานเกมนี้ 
 3. เพื่อเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับต าแหน่งอาคารและห้องเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรก่อน
และหลังเล่นเกมคอมพิวเตอร์  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี ้
 ประชากร : ผู้ที่มาใช้บริการสถานท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 กลุ่มตัวอย่าง : นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 หมู่เรียน 6313210 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

โดยในการพัฒนาเกมแนะน าสถานที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี ้
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1. การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา 
จากปัญหาการหลงทางของผู้ที่มาใช้บริการสถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  โดยเฉพาะ

นักศึกษาที่เพิ่งเข้ามาใหม่ ซึ่งยังไม่คุ้นเคยกับสถานที่ ส่งผลให้เข้าห้องเรียนผิด เข้าสอบสาย หรือพลาดการเข้าร่วม
กิจกรรมส าคัญ ซึ่งในส่วนนี้ทางมหาลัยได้มีการจัดการโดยจัดท าแผนท่ีผ่านทางเว็บมหาลัยในลักษณะ Google Map 
และโบรชัวร์ เพื่อประชาสัมพันธ์รวมถึงระบบค้นหาหมายเลขห้อง แต่ทั้งนี้ยังขาดเรื่องของต าแหน่งห้องเรียนภายใน
อาคาร ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงตั้งกลุ่มตัวอย่างที่จะมาร่วมท าการทดลองเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 1 หมู่เรียน 6313210 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยเลือกใช้เกมเป็นสื่อในการน าเสนอสถานที่ เนื่องจากเกม
สามารถเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างทีเ่ป็นวัยรุ่นได้เป็นอย่างดี เพราะผู้เล่นสามารถมีปฏิสัมพันธ์ โต้ตอบกับเกมได้ โดยในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลได้ส ารวจพื้นที่และสอบถามจากอาจารย์ประจ าตึกเพื่อน ามาใช้ในเกม ประกอบด้วย ต าแหน่ง
สถานท่ี หมายเลขห้อง ข้อมูลห้อง ภาพห้อง และภาพส าหรับท าลวดลาย (Texture) เช่น พ้ืน ผนัง 

2. การออกแบบเกม 
2.1 ออกแบบระบบวิธีการเล่น (Game Play) 

ตัวเกมจะใช้ช่ือว่า Doki Doki! KPRU Adventure เป็นเกมท าภารกิจตามค าสัง่ของตัวละคร โดย
ผู้เล่นจะสามารถเลือกอาคารและเดินส ารวจภายในอาคารทั้ง 8 แห่ง ดังนี้ 

1) อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หมายเลขอาคาร 18) 
2) อาคารช็อปก่อสร้าง (หมายเลขอาคาร 30) 
3) อาคารเทคโนโลยีก่อสร้าง (หมายเลขอาคาร 30) 
4) อาคารออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ (หมายเลขอาคาร 29) 
5) อาคารเทคโนโลยีไฟฟ้า (หมายเลขอาคาร 20) 
6) อาคารวิศวกรรมโลจิสติกส์ (หมายเลขอาคาร 22) 
7) อาคารส านักงานอธิการบดี (หมายเลขอาคาร 14) 
8) อาคารกองพัฒนานักศึกษา (หมายเลขอาคาร 47) 

 หมายเหตุ : อาคารเทคโนโลยีก่อสร้าง (ใหม่) เป็นอาคารต่อเติมของอาคารช็อปก่อสร้าง จึงใช้
หมายเลขอาคารร่วมกัน 

 ระหว่างการส ารวจจะมีตัวละครมามอบหมายภารกิจ ซึ่งมีทั้งหมด 6 ภารกิจ ได้แก่ ภารกิจตาม
ล่าลายเซ็นของรุ่นพี่ทั้ง 5 คน ภารกิจส่งการบ้านในอาคารไฟฟ้า 2 ห้อง ภารกิจรวบรวมรายงานจากนักศึกษาทั้ง 3 
คน ภารกิจเล่นเกมรถแข่ง ภารกิจรับยาแก้ไข้ และ ภารกิจตามล่าลายเซ็นของอาจารย์ทั้ง 5 คน โดยผู้เล่นสามารถท า
ภารกิจพร้อมกับภารกิจของตัวละครคนอื่นได้ แต่ทั้งนี้ภารกิจจะส าเร็จได้ ต้องท าตามเง่ือนไขให้เสร็จแล้วกลับไป
รายงานกับตัวตัวละครที่มอบหมายภารกิจให ้ท าเช่นนี้จนครบทั้ง 6 ภารกิจ จึงจะสามารถจบเกมได้ 
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ภาพที่ 1 แผนผังขั้นตอนการออกแบบเกม 

 
 

เร่ิมเกม 

เดินส ารวจหาภารกจิ N 

ท าภารกจิที่ N 

ภารกิจ N ส าเร็จ 

ภารกิจ N = N + 1 

ภารกิจ N <= 6 

จบเกม 

Yes 

Yes 

No 

No 
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2.2 การออกแบบตัวละคร (Character Design) 
เนื่องจากว่าเกมมีธีมเป็นแนวคอมเมดี้ ชีวิตวัยรุ่นซึ่งได้ออกแบบให้ตัวละครส าคัญเป็นผู้หญิง 

เพราะกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย จึงได้ท าการออกแบบให้เป็นเพศ
หญิงเพราะผู้ชายส่วนใหญ่สนใจในเพศตรงข้าม จึงให้ออกแบบในลักษณะที่เป็นเด็กผู้หญิงและ มีตัวละครส าคัญดังนี้ 
ตารางที ่1 การออกแบบตัวละคร 
 

ภาพประกอบ ลายละเอียด 

ไม่มภีาพ 

ผู้เล่น 
เป็นนักศึกษาระดับชั้นปีท่ี1คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 
เป็นตัวละครทีผู่้เล่นจะสวมบทบาทควบคุมได้ 

 

ช่ือ: อัน 
เป็นนักศึกษาระดับชั้นปีท่ี1 คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 
เป็นตัวละครที่เป็นเพื่อนร่วมชั้นของผู้เล่น มลีักษณะเป็น
เด็กผู้หญิงตัวเล็ก นิสัยร่างเริง มีบทบาทเป็นตัวละครที่
จะมอบภารกิจให้ผูเ้ล่น 

 

ช่ือ: ปอ 
เป็นนักศึกษาระดับชั้นปีท่ี2 คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 
เป็นตัวละครรุ่นพ่ีของผู้เล่น มลีักษณะที่เป็นผู้หญิงท่ีดู
สุขุม เรยีบร้อย มีบทบาทเป็นตัวละครที่จะมอบภารกิจ
ให้ผู้เล่น 

 

ช่ือ: เกด 
เป็นนักศึกษาระดับชั้นปีท่ี1 คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 
และเป็นเพื่อนต่างสาขาของผูเ้ล่น มีลักษณะเป็นผู้หญิงท่ี
ดูสูงส่ง มีบทบาทเป็นตัวละครที่จะมอบภารกิจให้ผูเ้ล่น 
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ตารางที ่1 การออกแบบตัวละคร (ต่อ) 
 

 

- ช่ือ:ไม่มี 
- เป็นตัวละครสมทบ มีลักษณะเป็นนักศึกษา

ชาย มีบทบาทในบางภารกิจ เช่น ภารกิจ
รวบรวมลายเซ็นของรุ่นพี่ โดยจะเป็นตัวละคร
ที่ผู้เล่นต้องไปหาเพื่อไปรับลายเซ็น 
 

 

- ช่ือ: อาจารย์ มกจ๊ก 
- เป็นตัวละครสมทบ มีลักษณะเป็นผู้ใหญ่เพศ

ชาย มีบทบาทในภารกิจรวบรวมลายเซ็นของ
อาจารย์ 

-  

 

- ช่ือ: อาจารย์ กุชช่ี 
- เป็นตัวละครสมทบ มีลักษณะเป็นผู้ใหญ่เพศ

ชาย มีบทบาทในภารกิจรวบรวมลายเซ็นของ
อาจารย์ 

-  

 

- ช่ือ: อาจารย์ ล็อบสเตอร์ 
- เป็นตัวละครสมทบ มีลักษณะเป็นผู้ใหญ่เพศ

หญิง มีบทบาทในภารกิจรวบรวมลายเซ็นของ
อาจารย์ 

-  
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ตารางที ่1 การออกแบบตัวละคร (ต่อ) 
 

 

- ช่ือ: อาจารย์ เอ 
- เป็นตัวละครสมทบ มีลักษณะเป็นผู้ใหญ่เพศ

ชาย มีบทบาทในภารกิจรวบรวมลายเซ็นของ
อาจารย์ 

-  

 

- ช่ือ: อาจารย์ เอ 
- เป็นตัวละครสมทบ มีลักษณะเป็นผู้ใหญ่เพศ

ชาย มีบทบาทในภารกิจรวบรวมลายเซ็นของ
อาจารย์ 

-  

 
2.3 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) 

ในส่วนนี้จะเป็นการออกแบบเพื่อบอกเล่าการเป็นไปของเกม และการติดต่อกับผู้เล่น ว่าในฉาก
นั้นๆจะเกิดอะไรขึ้นและผู้เล่นสามารถท าอะไรได้บ้าง 
ตารางที่ 2 ตัวอย่างการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้  
 

ภาพ รายละเอียด 

 

หน้าเริ่มเกม 
เป็นหน้าที่จะพบเป็นหน้าแรกเมื่อเปิดเล่นเกม 
จะตัวเลือก 4 ทาง คือ 
1.เริ่มเกมใหม่ จะเป็นการเริ่มที่จดุเริ่มต้นของ
เกม 
2.เล่นต่อ เริม่ต่อจากจุดที่เซพไว ้
3.ตั้งค่า ปรับความดังของเสยีง 
4.ปิดเกม 
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 ตารางที่ 2 ตัวอย่างการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (ต่อ) 
 

ภาพ รายละเอียด 

 

หน้าแนะน าวิธีการเล่นเกม 
ฉากหอพัก เป็นจุดเริม่ต้นของเกม จะสอนให้
เดิน ส ารวจสิ่งของ ส ารวจไอเทม โดยมีประตู
อยู่ท่ีสุดทาง ใช้เพื่อออกไปข้างนอก ซึ่งผู้เล่น
ต้องอ่านข้อความและกดปุม่ตามค าแนะน าท่ี
ปรากฏบนจอ 

 

หน้าเลือกอาคารที่จะส ารวจ 
เมื่อผู้เล่นออกมาจากฉากหอพักหรืออาคาร
อื่นๆจะมาทีฉ่ากแผนท่ี จะเป็นการเลือกอาคาร
ที่จะเข้าไป โดยที่จะมีไอคอนหน้าตัวละครที่จะ
มอบภารกิจให้อยู่ท่ีอาคาร ให้เข้าไปหาที่อาคาร
นั้น 

 

หน้าส ารวจภายในอาคาร ที่ อาคารคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เมื่อผู้เล่นเข้ามาในอาคาร จะไดเ้ขา้ไปพูดคุยกับ
ตัวละครที่จะมอบหมายภารกิจ เธอจะแนะน า
ตัว แล้วขอให้เราช่วยเหลือพวกเธอ พวกเธอจะ
ขอให้ผู้เล่นไปรวบรวมของต่างๆมาให้พวกเธอ 

 

หน้าส ารวจภายในอาคาร ที่ อาคารคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ผู้เล่นต้องไปหาของที่ต้องการ โดยการไปหาตัว
ละครรุ่นพี่ แล้วพวกเขาจะให้ของที่ต้องการมา 
รวบรวมของจากรุ่นพี่ให้ครบ 5 คน 
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ตารางที่ 2 ตัวอย่างการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (ต่อ) 
 

 

ที่ อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
หลังจากรวบรวมครบ5ช้ิน กลับมาหาตัวละคร
NPC เพื่อน าขอมาให้ จากนั้นถือว่าภารกิจ
ส าเรจ็ไปอีก 1 ภารกิจ จากนั้นให้เราตามหาคน
อื่นๆที่จะให้ภารกิจอีก 5 คน โดยที่แต่ละครจะ
มีภารกิจท่ีต่างกัน 

 

ที่หน้าแผนที ่
เมื่อท าภารกจิครบ 6 คน ท าการดงึผู้เล่นไป
หน้าแผนที่ จะมไีอคอนหน้าตัวละครเพื่อบอก
ต าแหน่งของภารกิจสุดท้าย การจะไปหาใคร
คนใจคนหนึ่งจะเป็นการเลือกฉากจบ ซึ่งจะ
แตกต่างกัน 

 

ทีอ่าคารวิศวกรรมโลจิสติกส ์
ตัวละครNPC จะพูดคุยกับผูเ้ล่นเลก็น้อยก่อนที่
หน้าจะขาวข้ึน 

 

ที่มิติแห่งความว่างเปล่า 
จะมีนักศึกษาปรศินามาบังคับให้เราเล่นเกม
ของเขา เพื่อที่จะพาตัวละครของเรากับผู้หญิง
ที่เราท าภารกิจด้วยออกไปจากท่ีนี ่จากน้ันทุก
อย่างจะมืดลงไป 
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ตารางที่ 2 ตัวอย่างการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (ต่อ) 
 

 

ในหน้ามินิเกม 
เราจะได้ควบคุมเป็นตัวส้มๆกลมๆ เราจะ
สามารถปล่อยลูกไฟเพื่อท าลายศตรู จัดการ
ศัตรูให้หมด ก่อนท่ีมันจะเข้าถึงตัว ไม่เช่นนั้น 
จะท าการให้เริ่มเล่นใหม ่

 

ที่มิติแห่งความว่างเปล่า 
เมื่อชนะแล้วจะกลับมาที่น่ี นักศึกษาปริศนาจะ
แสดงออกถึงความพ่ายแพ้ ก่อนที่หน้าจอจะ
สว่างขึ้น 

 

ทีอ่าคารวิศวกรรมโลจิสติกส ์
ตัวละครNPC ที่ให้ภารกจิจะตื่นขึน้ด้วยความ
งุนงง พวกเธอจะพูดคุยกับผู้เล่นเลก็น้อย 
จากนั้นหน้าจอจะสว่างขึ้น 

 

ที่หน้าจอเครดติ 
จะเลื่อนเครดิต และมีดนตรีประกอบ โดยที่
ภาพพื้นหลังจะเปลี่ยนไปตามตัวละครNPCที่ไป
หาตอนภารกิจสดุท้าย จากน้ันถือว่าจบเกม 

 
3. การพัฒนาเกม 

ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรม Photoshop cs6 และ Opencanvas 6 ในการสร้างกราฟิกในเกม ไม่ว่าเป็น 
ตัวละคร ไอคอน ปุ่ม พื้นผนังฉากโดยอ้างอิงจากภาพถ่ายของสถานที่จริงที่ได้เก็บรวบรวมไว้  จากนั้นจึงน ากราฟิก
ดังกล่าวมาพัฒนาเกมผ่านโปรแกรม RPG maker MV พร้อมกับใส่เสียงดนตรีมาสร้างองค์ประกอบที่ปรากฏในฉาก
ของเกม และสร้างสคริปต์ให้เกิดเหตุการณ์ตามที่ได้ออกแบบไว้ โดยตัวอย่างผลการพัฒนาเกม Doki Doki! KPRU 
Adventure เป็นดังนี ้
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ภาพที่ 2 หน้าจอหลักของเกม 
  

 
 

ภาพที่ 3 ตัวอย่างหน้าจอเลือกอาคารสถานท่ี 
 

 
 

ภาพที่ 4 ตัวอย่างหน้าจอตัวละคร NPC มอบหมายภารกิจ 
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ภาพที่ 5 ตัวอย่างหน้าจอส ารวจอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ช้ัน 1  
 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการรวบรวมข้อมูลนั้น ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมตามขั้นตอนดังนี้ 

 1) ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับต าแหน่งอาคารและห้องเรียนก่อนการ
ทดลองเล่นเกม จ านวน 15 ข้อ ซึ่งแบบทดสอบดังกล่าว ได้ผ่านการประเมินโดยอาจารย์ทั้ง 3 ท่านแล้ว 
 2) ผู้วิจัยอธิบายพร้อมกับสาธิตวิธีการเล่นเบื้องต้นให้กับกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นจึงให้กลุ่มตัวอย่าง
ทดลองเล่นเกมด้วยตัวเองประมาณ 30 นาที  
 3) เมื่อกลุ่มตัวอย่างเล่นเกมเสร็จแล้ว จึงให้ท าแบบทดสอบหลังทดลองเล่นเกม เพื่อเปรียบเทียบ
ความรู้เกี่ยวกับต าแหน่งอาคารและห้องเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรก่อนและหลังเล่นเกมคอมพิวเตอร์  
 4) ผู้วิจัยได้ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบสอบถามความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scales) โดยแบบสอบถามจะแบ่งการประเมินเป็น 2 ด้าน คือ ด้านองค์ประกอบของเกม และด้านเนื้อหาสาระใน
เกม  
 5. การประเมินผล  

ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากแบบทดสอบก่อนและหลังการเล่นเกม และแบบสอบถามความพึงพอใจ 
มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามเกณฑ์ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจดังนี้  
 4.50-5.00 หมายถึง ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 3.50-4.49 หมายถึง ความพึงพอใจมาก 
 2.50-3.49 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง 
 1.50-2.49 หมายถึง ความพึงพอใจน้อย 
 0.50-1.49 หมายถึง ความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 

จากนั้นจึงน ามาสรุปและอภิปรายผล 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการรวบรวมข้อมูลแบบทดสอบก่อนหลังท าการเล่นเกม กับแบบสอบถามความพึงพอใจ  จากกลุ่ม
ตัวอย่างซึ่งเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 1 หมู่เรียน 6313210  สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จ านวน 26 คน ผ่านแบบทดสอบและแบบสอบถามออน์ไลน์ ซึ่งผลสรุปเป็นดังนี้ 
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ตารางที่ 3 ผลสรุปข้อมลูของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยกลุม่ตัวอย่าง 
 

หัวข้อการประเมิน 
ผลการรวบรวมข้อมูล 

จ านวน อัตราส่วน 
เพศของกลุ่มตัวอย่าง 

1. เพศชาย  16 61.5 
2. เพศหญิง 10 38.5 

  
ตารางที่ 4 ผลสรุปการประเมินความพึงพอใจด้านองค์ประกอบของเกม โดยกลุ่มตัวอย่าง 
 

หัวข้อการประเมิน 
ความพึงพอใจ 

x̄ S.D. แปลความหมาย 
ด้านองค์ประกอบของเกม 

1. ความสวยงามของกราฟิกในเกม 4.8 0.4 มากที่สุด 
2. ระบบการควบคุมตัวละคร 4.57 0.7 มากที่สุด 
3. การออกแบบภารกิจในเกม 4.30 0.83 พอใจมาก 
4. ความเหมาะสมของเสียงและดนตรีในเกม 4.65 0.62 มากที่สุด 
5. ความเหมาะสมในการใช้สื่อความหมาย

ของกราฟิก 
4.76 0.42 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.62 0.18 มากที่สุด 
 
ตารางที่ 5 ผลสรุปการประเมินความพึงพอใจด้านเนื้อหาสาระในเกม โดยกลุ่มตัวอย่าง 
 

หัวข้อการประเมิน 
ความพึงพอใจ 

x̄ S.D. แปลความหมาย 
ด้านเนื้อหาสาระในเกม 

1. การอธิบายการอ่านหมายเลขห้อง 4.65 0.62 มากที่สุด 
2. ความสอดคล้องของต าแหน่งวัตถตุ่างๆกับ

สถานท่ีจริง เช่น ประตู ลิฟต์ บันได 
4.46 0.7 พอใจมาก 

3. ความสอดคล้องของต าแหน่งอาคารกับ
สถานท่ีจริง 

4.76 0.51 มากที่สุด 

4. ความสอดคล้องของต าแหน่งห้องเรียนกับ
สถานท่ีจริง 

4.42 0.75 พอใจมาก 

5. ความสอดคล้องของช่ือและข้อมูลกับ
สถานท่ีจริง 

4.73 0.53 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.6 0.1 มากที่สุด 
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ตารางที่ 6 ผลการทดสอบคะแนนก่อนและหลังเล่นเกม โดยกลุ่มตัวอย่าง 
 

หัวข้อการประเมิน 
ประสิทธิภาพ (คะแนนเตม็ 16 คะแนน) 

x̄ S.D. 

คะแนนแบบทดสอบก่อนเล่นเกม  7.23 2.28 
คะแนนแบบทดสอบหลังเล่นเกม 14.57 1.23 

 
อภิปรายผล 
 จากการประเมินคะแนนแบบทดสอบก่อนและหลังเล่นเกม สังเกตได้ว่า คะแนนแบบทดสอบหลังเล่นเกมมี
คะแนนเยอะกว่าคะแนนแบบทดสอบก่อนเล่นเกม ซึ่งสอดคล้องกับผลประเมินของงานวิจัยของคุณ ภานุพงศ์          
คงเอียด (2562) เรื่องผลของการสอนโดยใช้เกมที่มีลต่อการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ของนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง) ที่ผลคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบหลัง
เรียนมีมากกว่าผลคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบก่อนเรียน แสดงให้เห็นว่างานวิจัยดังกล่าว ท าให้นักเรียนมีผลการ
เรียนรู้สูงขึ้น ในส าหรับประเด็นค าถามของแบบทดสอบก่อนและหลังเล่นเกม ต าแหน่งของอาคารคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม กลุ่มตัวอย่างเกือบท้ังหมดสามารถตอบได้ถูกหมดทั้งก่อนและหลัง เนื่องจากเป็นอาคารที่กลุ่มตัวอย่าง
รู้จักเป็นอย่างดี แต่อาคารอื่นอย่างเช่น อาคารออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีการพัฒนาการของคะแนนเฉลี่ยหลัง
เล่นเกมดีขึ้นมากกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเล่น แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างยังไม่คุ้นเคยกับอาคารดังกล่าว แต่เมื่อกลุ่มตัวอย่าง
ได้เล่นเกมที่ทางผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นท าให้เกิดการพัฒนาของกลุ่มตัวอย่างส่งผลท าให้มีคะแนนเฉลี่ยหลังเล่นเกมมี
มากกว่าก่อนเล่นเกม ในส่วนความพึงพอใจ จะใช้มาตรวัดเกณฑ์การให้คะแนนของ Likert แบบเดียวกับงานวิจัยของ
คุณ นันทวัน นาคอร่าม(2560) โดยที่จะมีการให้คะแนนที่ 5 ระดับ น่ันคือจากน้อยที่สุดไปยังมากที่สุด ในด้าน
องค์ประกอบมีการได้ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยนี้ของคุณ ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์(2560) เรื่องการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์
จ าลองสถานการณ์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ของนิสิตระดับอุดมศึกษา ให้มีการศึกษาตัวแปร
อิทธิพลที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยเกมคอมพิวเตอร์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ มีการถามในเรื่องข้อมูลเพศของผู้เล่นใน
แบบสอบถามความพึงพอใจ เพื่อศึกษาตัวแปรตามข้อเสนอแนะ ตามงานวิจัยดังกล่าว ซึ่งผลปรากฏว่า จ านวนเพศ
ชายมีมากกว่าเพศหญิง โดยมีกลุ่มตัวอย่างเพศชายอยู่ร้อยละ 61.5 และตัวละครที่ท าการออกแบบเป็นผู้หญิงซึ่งตรง
กับความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย โดยพิจารณาได้จากการประเมินแบบสอบถามในเรื่องของกราฟิกความสวยงามซึ่ง

ได้ค่าเฉลี่ยมากที่สุด (x̄ = 4.8, s.d. = 0.4 ) ด้านสาระ ความสอดคล้องของต าแหน่งอาคารกับสถานที่จริงมีค่าเฉลี่ย

ความพึงพอใจมากสุด (x̄ = 4.88, s.d. = 0.32 ) เพราะด้วยจ านวนอาคารที่น้อยท าให้จ าได้ง่ายกว่าต าแหน่งของ
ห้องเรียนภายในอาคารและวัตถุอื่นๆ จากการสังเกตุกลุ่มตัวอย่างในระหว่างเล่นเกม พบว่าภารกิจตามหาลายเซ็น
ของรุ่นพี่ในอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใช้เวลาในการท าภารกิจนานกว่าภารกิจอื่น เนื่องจากขนาดของพื้นที่
ที่ให้ค้นหามีขนาดใหญ่ ท าให้ตามหาเป้าหมายของภารกิจได้ยาก และอาจเพราะเป็นภารกิจช่วงเริ่มเกม กลุ่มตัวอย่าง 
อาจจะยังไม่ชินกับระบบเกมเท่าไหร่  
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1. เนื่องจากเป็นเกมออฟไลน์จึงมีข้อจ ากัดในการเข้าถึง ดังนั้นการวิจัยครั้งต่อไปควรเป็นแบบออน์ไลน์ 
เพื่อให้เผยแพร่เกมไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างสาธารณะ และสะดวกมากขึ้น 

2. ควรเพิ่มความท้าทายในแต่ละภารกิจ เช่น ภารกิจตามหาอาจารย์ทั้ง5คน ควรที่จะมีการจับเวลา 
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3. ในการออกแบบข้อมูลควรมีการออกแบบการตอบกลับเมื่อผู้เล่นท าภารกิจผิดพลาด เช่น ภารกิจส่ง
การบ้าน ถ้าผู้เล่นไปส่งผิดตึกควรมีการแจ้งเตือน 

4. ควรมีระบบการย้อนกลับที่ท าได้ง่าย เช่น ช่วงบทสนทนา หากผู้เล่นเผลอข้ามบทสนทนาแล้วต้องการ
กลับไปดูบทสนทนาก่อนหน้า ควรที่จะสามารถดูประวัติการสนทนาได้ 
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