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เกมต้ นแบบการเรี ยนรู้ พันธุ์ปลาตามแนวปะการังไทย
Prototype Game for Learning Fish in Thai Coral Reef
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บทคัดย่ อ
การเรี ยนรู้ พนั ธุ์ปลาตามแนวปะการังไทยด้ วยการสร้ างเป็ นเกมนันจะช่วยให้ ผ้ เู ล่นได้ รับความรู้ พร้ อมกับ
ความสนุกสนานในเวลาเดียวกัน นอกจากนียังสามารถเป็ นข้ อมูลเบืองต้ นให้ ผ้ เู ล่นรู้ จกั และระมัดระวังปลาทะเลที
เป็ นอันตรายต่อตนเองได้ บทความนีจึงนําเสนอโปรแกรมเกมต้ นแบบสําหรับการเรี ยนรู้ พนั ธุ์ปลาตามแนวปะการัง
ไทยเพื อให้ ผ้ ูเล่นได้ เ รี ยนรู้ พันธุ์ปลาทะเลหลายชนิ ด ทังที สามารถสัมผัสได้ และชนิ ดที เป็ นอันตรายโดยใช้ เกม
คอมพิวเตอร์ เป็ นสือในการเรี ยนรู้ ผลการทดสอบการใช้ งานเกมต้ นแบบ พบว่าเกมต้ นแบบมีสว่ นช่วยให้ ผ้ ใู ช้ สนใจ
ข้ อมูลและมีความรู้ เรื องพันธุ์ปลาทะเลเพิ มขึนโดยมีค่าความพึงพอใจโดยรวมของเกมต้ นแบบอยู่ที 4.3 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 และมีคะแนนเฉลียการวัดผลความรู้ ก่อนการใช้ งานเกมต้ นแบบที 3.67 และหลังการใช้ งานเกม
ต้ นแบบที 5.10 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน
คําสําคัญ:เกมต้ นแบบ, พันธุ์ปลา, แนวปะการังไทย

ABSTRACT
Learning of fish in Thai coral reef via game can help players gain more knowledge with fun at
the same time. It can also raise awareness of harmful fish for players. This article proposes prototype
game for learning of fish in Thai coral reef to help players learn many fish species which are nonhazardous and harmful by using computer game as a media. The testing results show that the prototype
game allows players more interested and knowledge in many kinds of fish. The overall satisfaction of
program is rated with 4.3 out of 5.0 for user satisfaction and average score for user’s knowledge
increases from 3.67 to 5.10 out of 10.
Keywords:prototype game, fish, Thai coral reef
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คํานํา
จากรายงานของโครงการจัดการความรู้ เพือผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (การท่องเทียวและสันทนาการ,2558) พบว่ามีผ้ ูทีสนใจไปเยื อนจังหวัดที มีอาณาเขตติดต่อกับชายฝั งทะเลสูงถึงร้ อยละ 49 เมือเทียบกับ
จํานวนผู้สนใจเดินทางไปเยือนตามจังหวัดต่างๆของประเทศไทย และกิจกรรมหนึงทีผู้มาเยือนชายฝั งทะเลนิยม
ทําคือการดํานําตืน เพือว่ายนําชมพันธุ์ปลาชนิดต่างๆตามแนวปะการังของไทย ซึงผู้ดํานําตืนส่วนมากไม่ทราบ
ข้ อมูลเกียวกับพันธุ์ปลาทีตนเองได้ พบเห็นตามแนวปะการังรวมถึงการไม่ทราบข้ อมูลเกียวกับสัตว์ทะเลมีพิษตาม
ชายฝั งทะเล ซึงอาจก่อให้ เกิดอันตรายต่อตนเองได้ ซึงจากการศึกษางานวิจยั ด้ านการนําเกมไปประยุกต์ใช้ ในการ
เรี ยนการสอน(จิราพร, 2553)พบว่ามีผลสัมฤทธิ ความคงทน และเจตคติทางการเรี ยนรู้ มากกว่าเมือเทียบกับการ
สอนในรู ปแบบปกติรวมถึงจากงานวิจยั ด้ านการนําเกมคอมพิวเตอร์ เข้ าไปใช้ การเรี ยนการสอน (อิทธิพล, 2553)
พบว่ามีสว่ นช่วยในการสร้ างแรงดึงดูดและความน่าสนใจให้ กบั ผู้เรี ยน
งานวิจยั นีจึงมีแนวคิดทีจะพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ เพือให้ ความรู้ เรื องลักษณะของปลา แหล่งทีอยู่ และ
ชนิดของปลาทีมีพิษ ในลักษณะของเกมต้ นแบบการเรี ยนรู้ พนั ธุ์ปลาตามแนวปะการังไทยบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เพือเป็ นสือในการเรี ยนรู้ และเป็ นข้ อมูลให้ กบั ผู้ทีสนใจเรี ยนรู้ พันธุ์ปลาตามแนวปะการัง และการหลีกเลียงพันธุ์
ปลาทีมีพิษเพือป้องกันอันตรายต่อตนเองในเบืองต้ น

อุปกรณ์ และวิธีการ
ศึกษาข้ อมูลพันธุ์ปลาในแนวปะการั งไทย
ศึกษารายละเอียดของพันธุ์ปลาแต่ละชนิดในแนวปะการั งไทยซึงได้ แก่ ชือภาษาไทย ลักษณะทัวไป
แหล่งทีอยู่ การมีพิษ และภาพของพันธุ์ปลาจากหนังสือคู่มือปลาทะเลไทยเล่ม 1-3(ธรณ์ และคณะ,2547) เพือ
เป็ นข้ อมูลสําหรับใช้ ในการออกแบบรู ปแบบของเกม
ออกแบบรู ปแบบของเกม
ออกแบบรู ปแบบของเกมให้ ประกอบด้ วยการทํางาน5ส่วนหลัก ดังรู ปที 1

กําหนดด่าน
เล่นเกม
เรียนรูพ้ นั ธุป์ ลาทีมีอนั ตราย
ผู่เล่น

เรียนรูล้ กั ษณะของพันธุป์ ลา

แสดงคะแนน

รู ปที 1 การทํางานหลักของเกมต้ นแบบ
จากรู ปที 1 แต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี
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1. เล่นเกม โดยผู้เล่นจะต้ องควบคุมตัวละครให้ วา่ ยนําเพือสัมผัสกับพันธุ์ปลาทีไม่เป็ นอันตรายเช่น ปลา
มีดโกน เพือสะสมคะแนนและถ้ าสะสมจนครบตามทีกําหนดไว้ จะสามารถผ่านไปเล่นเกมในด่านต่อไปได้ แต่ถ้าผู้
เล่นสัมผัสกับพันธุ์ปลาทีอาจเป็ นอันตราย เช่น ปลาสิงโตจะทําให้ พลังชีวิตของตัวละครและคะแนนทีสะสมไว้
ลดลง
2. เรี ยนรู้ ลักษณะของพันธุ์ปลา โดยเมือตัวละครปฏิบัติภารกิจในแต่ละด่านสําเร็ จ จะมีการปรากฏชือ
ของพันธุ์ปลาทีใช้ ในด่าน เพือให้ ผ้ ูเล่นเลือกพันธุ์ปลาทีต้ องการเรี ยนรู้ ลกั ษณะเพิมเติม
3. กําหนดด่านโดยด่านของการเล่นเกมจะแบ่งตามแหล่งทีอยู่ของพันธุ์ปลาตามแนวปะการัง โดยแบ่ง
ออกเป็ น 5 แหล่งได้ แก่ ฝั งทะเลอ่าวไทยตอนบนฝั งทะเลอ่าวไทยตอนล่างฝั งทะเลอันดามันตอนล่างฝั งทะเลอันดา
มันตอนกลาง และฝั งทะเลอันดามันตอนบนซึงพันธุ์ปลาทีนํามาใช้ ในการเล่นเกมแต่ละครังจะอ้ างอิงตามแหล่งที
อยู่
4. เรี ยนรู้ พนั ธุ์ปลาชนิดทีเป็ นอันตรายและทีไม่เป็ นอันตรายโดยผู้เล่นจะต้ องจดจําข้ อมูลพันธุ์ปลาชนิดที
เป็ นอันตรายและที ไม่เป็ นอันตรายที แสดงในแต่ละด่าน เพือควบคุมให้ ตัวละครในเกมสัมผัสกับปลาทีไม่เป็ น
อันตราย และหลีกเลียงการสัมผัสกับปลาทีเป็ นอันตรายในแต่ละด่านของการเล่นเกม
5. แสดงคะแนน โดยในการเริ มเล่นเกมแต่ละครังตัวละครจะมีพลังชีวิตจํานวน 3ตัวและคะแนนสะสม
เป็ น 0 คะแนน เมือตัวละครว่ายนําสัมผัสกับปลาทีไม่เป็ นอันตราย เกมจะแสดงคะแนนสะสมทีเพิมขึนแต่ถ้าตัว
ละครว่ายนําสัมผัสกับพันธุ์ปลาทีเป็ นอันตราย เกมจะแสดงคะแนนสะสมทีลดลงและพลังชีวิตจะลดลง 1ตัวซึง
เมือพลังชีวิตของตัวละครถูกลดลงจนครบจํานวน 3ตัวเกมจะจบลง
พัฒนาเกมต้ นแบบ
พัฒนาเกมต้ นแบบด้ วยโปรแกรมเกมเมคเกอร์ ( Game Marker) ซึงเป็ นโปรแกรมทีผู้พฒ
ั นาสามารถนํา
วัตถุตา่ งๆ เช่น ฉาก ตัวละคร เสียง ทีสร้ างขึนมากําหนดบทบาทและเหตุการณ์การทํางานในลักษณะของการลาก
แล้ ววาง (Drag & Drop) รวมถึงสามารถเขียนสคริ ปต์ (Script) เพือควบคุมการทํางานทีซับซ้ อนของวัตถุได้ เช่น
การคํานวณคะแนนของตัวละครในเกม
ทดสอบเกมต้ นแบบโดยผู้ใช้ งาน
นําเกมต้ นแบบทีพัฒนาไปติดตังบนเครื องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล และให้ นกั ศึกษาในระดับอุดมศึกษา
จํานวน 20 คน ใช้ งานเพือทดสอบเกมต้ นแบบใน2 ส่วนดังนี
1. การทดสอบความพึงพอใจทีมีต่อเกมต้ นแบบ ทดสอบโดยการตอบแบบประเมินผลความพึงพอใจและ
การสัมภาษณ์ เพือหาค่าเฉลียความพึงพอใจทีมีตอ่ เกมต้ นแบบในหัวข้ อต่างๆ ซึงแต่ละข้ อจะมีคะแนน
ระดับ คือ มากที สุด มาก ปานกลาง น้ อย และน้ อยที สุด จากนันนํ าระดับคะแนนที ได้ มาคํานวณหา
ค่าเฉลียของค่าประเมินในรายข้ อ โดยมีคะแนนเต็มในแต่ละหัวข้ ออยู่ที 5 คะแนน
ซึงเกณฑ์ของค่าเฉลียทีได้ มีความหมายดังนี
4.50 – 5.00
หมายความว่า ความพึงพอใจมากทีสุด
3.50 – 4.49
หมายความว่า ความพึงพอใจมาก
2.50 – 3.49
หมายความว่า ความพึงพอใจปานกลาง
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1.50 – 2.49
หมายความว่า ความพึงพอใจน้ อย
0 – 1.49 หมายความว่า ความพึงพอใจน้ อยทีสุด
2. การทดสอบผลการเรี ยนรู้ ทดสอบโดยการตอบแบบประเมินความรู้ ก่อนและหลังการใช้ งานโดยการตอบ
แบบประเมินความรู้ เรื องพันธุ์ปลาในแนวปะการั งไทยในหัวข้ อชือ แหล่งทีอยู่ และความเป็ นอันตราย
โดยมีคะแนนเต็มในแต่ละหัวข้ ออยู่ที 10 คะแนน

ผลการทดลองและวิจารณ์
ผลการพัฒนาเกมต้ นแบบ
เมือผู้เล่นเข้ าสูก่ ารเล่นเกมจะพบกับตําแหน่งของด่านในการเล่นจํานวน 5 ด่าน ตามแหล่งทีอยู่ ดังรู ปที 2
โดยผู้เล่นจะต้ องเริ มจากด่านที 1 คือ ทะเลอ่าวไทยตอนบนซึงผู้เล่นต้ องปฏิบตั ิภารกิจให้ สําเร็ จตามทีกําหนดไว้ ใน
ด่าน จึงจะสามารถเล่นต่อไปในด่านที 2 คือ ทะเลอ่าวไทยตอนล่าง และตามด้ วย ทะเลอันดามันตอนล่างทะเลอัน
ดามันตอนกลาง และทะเลอันดามันตอนบน ตามลําดับ

รู ปที 2 ตําแหน่งของด่านภายในเกม
เมือทําการเลือกด่านจะเข้ าสู่หน้ าต่างการแสดงข้ อมูลของปลาทีเป็ นอันตรายและทีไม่เป็ นอันตรายทีจะ
ปรากฏในด่าน เพือใช้ เป็ นข้ อมูลในการปฏิบตั ิภารกิจของตัวละคร ดังรู ปที 3

รู ปที 3 ปลามีอนั ตรายและทีไม่เป็ นอันตราย
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เมือผู้เล่นเลือกปุ่ มทีทําให้ เริ มปฏิบตั ิภารกิจ จะปรากฏด่านทีใช้ ในการปฏิบตั ิภารกิจ โดยเกมจะแสดงทัง
พันธุ์ปลาทังทีเป็ นอันตรายและทีไม่เป็ นอันตรายปะปนกัน ดังรู ปที 4 โดยตัวละครจะต้ องว่ายนําเพือเลือกสัมผัส
กับปลาทีไม่เป็ นอันตรายเพือสะสมคะแนน และหลีกเลียงการสัมผัสปลาทีเป็ นอันตราย

รู ปที 4 การปฏิบตั ิภารกิจของตัวละครในเกม
แต่ถ้าตัวละครสัมผัสกับพันธุ์ปลาทีเป็ นอันตรายคะแนนสะสมและพลังชีวิตของตัวละครจะลดลง ดังรู ปที
5

รู ปที 5 ผลการสัมผัสปลามีอนั ตรายของตัวละครในเกม
และถ้ าพลังชีวิตของตัวละครหมดลง เกมจะจบลงและแสดงข้ อความว่า “Game Over” ดังรู ปที 6

รู ปที 6 พลังชีวิตของตัวละครหมดลง
568
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แต่ถ้าตัวละครสามารถปฏิบตั ิภารกิจได้ สําเร็ จ จะปรากฏหน้ าต่างแสดงรายชือพันธุ์ปลาในด่าน ดังรู ปที 6
เพือให้ ผ้ เู ล่นเลือกศึกษาลักษณะเพิมเติม ซึงเมือผู้เล่นเลือกพันธุ์ปลาทีต้ องการ จะปรากฏข้ อมูลรายละเอียดของ
พันธุ์ปลาทีเลือก เช่น ลักษณะของลําตัว ดังรู ปที 7 จากนันจะนําเข้ าสูก่ ารปฏิบตั ิภารกิจในด่านต่อไป

รู ปที 7ข้ อมูลรายละเอียดของพันธุ์ปลา (ทีมา: คูม่ ือปลาทะเลไทยเล่ม 1)
ผลการทดสอบการใช้ งานเกมต้ นแบบโดยผู้ใช้
จากการทดสอบการใช้ งานเกมต้ นแบบโดยนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจํานวน 20 คน ซึงแบ่งเป็ นชาย16
คน หญิง4 คน มีผลประเมินความพึงพอใจและผลประเมินความรู้ ดังตารางที1 และ ตารางที 2
ตารางที1 ผลการประเมินความพึงพอใจทีมีตอ่ เกมต้ นแบบ
หัวข้ อการประเมิน
ค่าเฉลีย
การเรี ยนรู้ ชือปลา
การเรี ยนรู้ ลกั ษณะของปลา
การเรี ยนรู้ แหล่งทีอยู่ของปลา
การเรี ยนรู้ ปลาทีไม่เป็ นอันตราย
การเรี ยนรู้ ปลาทีเป็ นอันตราย
การกระตุ้นให้ เรี ยนรู้ พนั ธุ์ปลา
การสร้ างความน่าสนใจให้ กบั เนือหา
การสร้ างความสนุกสนาน
ความพึงพอใจโดยรวม

4.17
4.33
4.08
4.33
4.58
4.25
4.42
4.25
4.30

ตารางที 2ผลการประเมินความรู้ ก่อนและหลังการใช้ งาน
หัวข้ อการประเมิน
คะแนนเฉลีย
(ก่อนการใช้ งาน)
การเรี ยนรู้ ชือปลา
3.85
การเรี ยนรู้ แหล่งทีอยู่ของปลา
3.60
การเรี ยนรู้ ปลาทีเป็ นอันตราย
3.55
569

ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน
0.83
0.65
0.51
0.78
0.67
0.62
0.67
0.62
0.10

คะแนนเฉลีย
(หลังการใช้ งาน)
5.35
3.85
6.10

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มากทีสุด
มาก
มาก
มาก
มาก

อัตราการเรี ยนรู้ ทีเพิมขึน
(ร้ อยละ)
38.96
6.94
71.83
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ค่าเฉลียโดยรวม
3.67
5.10
39.09
จากตารางที 1 พบว่าเกมต้ นแบบมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ที 4.30 จากคะแนนเต็ม 5.0 คืออยู่ใน
เกณฑ์ของระดับความพึงพอใจมาก โดยเกมต้ นแบบมีค่าเฉลียความพึงพอใจมากทีสุด 4.58 ในหัวข้ อช่วยเรี ยนรู้
ปลาที เป็ นอันตรายและค่าเฉลียความพึงพอใจน้ อยทีสุด 4.08 ในหัวข้ อแหล่งที อยู่ของปลาและจากตารางที 2
พบว่าค่าคะแนนเฉลียความรู้ ในหัวข้ อชือ แหล่งทีอยู่ และความเป็ นอันตรายก่อนการใช้ งานเกมต้ นแบบอยู่ที 3.67
และหลังใช้ งานเกมต้ นแบบอยู่ที 5.10 จากคะแนนเต็ม 10 คือมีอตั ราการเรี ยนรู้ เพิมขึนเฉลียร้ อยละ 39.09 โดยมี
อัตราการเรี ยนรู้ ทีเพิมขึนมากทีสุดร้ อยละ 71.83 ในหัวข้ อการเรี ยนรู้ ปลาทีเป็ นอันตราย และน้ อยทีสุดร้ อยละ 6.94
ในหัวข้ อแหล่งทีอยู่ของปลา ทังนีเนืองจากผู้เล่นต้ องจดจําปลาทีเป็ นอันตรายเพือให้ ตวั ละครในเกมหลีกเลียงปลา
ดังกล่าว ในขณะทีผู้เล่นไม่จําเป็ นต้ องจดจําแหล่งทีอยู่ของปลาเพือใช้ ในการปฏิบตั ิภารกิจในเกม

สรุป
จากการทดสอบเกมต้ นแบบการเรี ยนรู้ พนั ธุ์ปลาตามแนวปะการังไทยพบว่า ผู้ทดสอบเกมต้ นแบบมี
ความพึงพอใจโดยรวมต่อเกมในระดับมากและมีอตั ราการเรี ยนรู้ เฉลียเพิมขึนร้ อยละ39.09 และจากการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้ งาน ทําให้ ทราบว่าเกมควรปรั บปรุ งในเรื องการออกแบบการเรี ยนรู้ แหล่งที อยู่ของปลา
เนืองจากเกมต้ นแบบนําเนือหาในส่วนของแหล่งทีอยู่มาใช้ เฉพาะการกําหนดพันธุ์ปลาทีจะแสดงในแต่ละด่าน แต่
ไม่ได้ นํามาเป็ นเงือนไขในการปฏิบตั ิภารกิจของตัวละคร จึงไม่เป็ นจุดสนใจของผู้เล่น ซึงแตกต่างจากการเรี ยนรู้
ปลามีอนั ตรายทีเกมใช้ เป็ นเงือนไขทีตัวละครต้ องหลีกเลียงในการปฏิบตั ิภารกิจ จึงกลายเป็ นจุดเน้ นทีผู้เล่นต้ อง
จดจําให้ ได้ ดังนันในการออกแบบเกมครังต่อไปควรนําเนือหาในส่วนของแหล่งทีอยู่ของปลามาเป็ นเงือนไขในการ
ปฏิบตั ิภารกิจด้ วย เช่น พันธุ์ปลาในแต่ละด่านควรจะนํามาจากแหล่งทีมาอืนๆ ผสมกัน และให้ ผ้ เู ล่นเลือกสัมผัส
เฉพาะปลาทีอาศัยอยู่ในแหล่งทีมาทีกําหนดและทีไม่เป็ นอันตรายเท่านันจึงจะสะสมคะแนนได้
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