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การพัฒนาเกม 3 มิติ เสรมิความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 
3D game Development Enhances Knowledge of English Vocabulary  

in Everyday Life 
 

นนทวัฒน์ เพชร์ไทย1  และ วริยา เย็นเปิง1 

1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 
 

บทคัดย่อ 
 

                  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาเกม 3 มิติ ในการเสริมความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจำวัน โดยใช้โปรแกรม RPG Maker MV และ 2) เพื่อหาคุณภาพของเกม 3 มิติ ในการเสริมความรู้คำศัพท์
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เล่นเกมที่มีผลต่อเกมคอมพิวเตอร์แบบ RPG Maker 
MV เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้เล่นเกม 3 มิติ ในการส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือก
แบบบังเอิญ (Accidental sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) เกม 3 มิติ เสริมความรู้คำศัพท์
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และ 2) แบบประเมินคุณภาพเกม 3 มิติ เสริมความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวนั                     
                  ผลการวิจัยพบว่า 1) ได้เกม 3 มิติ เสริมความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ที่สามารถใช้งานได้
จริง และ 2) คุณภาพของเกม 3 มิติ สามารถส่งเสริมทักษะการเรียนรู ้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  อยู่ในระดับดี 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.30  

 
คำสำคัญ: เกมคอมพิวเตอร์  เกม 3 มิติ  RPG Maker MV 
 

ABSTRACT 
 

 This research aimed to 1) To develop 3D games to enhance knowledge of English vocabulary 
in daily life. using the RPG Maker MV program and 2) to find the quality of 3D games to enhance the 
knowledge of everyday English vocabulary and 3) To study the satisfaction of game players on RPG 
Maker MV computer games to promote English language learning skills in daily life at the secondary 
school level 2, 30 people This research was obtained by means of accidental sampling. the tools used 
in this research consisted of 1) 3D games to enhance the knowledge of English vocabulary in everyday 
life and 2) the 3D game quality assessment form English vocabulary in everyday life. 
             The research results showed that 1) 3D games were given to enhance the knowledge of English 
vocabulary in daily life. And 2) the quality of 3D games can promote learning English skills in everyday 
life. good level The mean is 4.43 and the standard deviation is 0.30. 
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บทนำ 
          ในศตวรรษที่ 21 นั้นได้รับอิทธิพลของยุคโลกาภิวัตน์เป็นยุคของข้อมูลและข่าวสาร ( Information Age) ที่ไร้
พรมแดน อันเป็นยุคที่มีพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ทั้งทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและคมนาคม ทำให้
ประเทศต่าง ๆ ได้เข้ามาใกล้ชิดกันมากขึ้น รวมไปถึงการส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่นิยมใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการ
ติดต่อสื่อสาร อันเนื่องจากภาษาอังกฤษมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย  อีกทั้งยังมีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
มากกว่าภาษาอื่นจึงนับว่าเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งในปัจจุบันการติดต่อสื่อสารกันนั้นมีหลากหลาย
รูปแบบทั้งทางโทรศัพท์ แอปพิเคชั่นต่าง ๆ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค อินสตาแกรม และรวมไปถึงเกมออนไลน์ โดยเกมออนไลน์
เป็นพื้นที่ที่เล่นบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะบนอินเทอร์เน็ต เกมออนไลน์มีส่วนที่คล้ายคลึงกันคือมีผู้เล่น 
หลากหลายผู้เล่นเข้ามาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สามารถพูดคุยติดต่อสื่อสารกันได้ในขณะที่กำลังเล่นเกม 
         จากงานวิจัยพบว่า เกมออนไลน์ส่วนใหญ่นั้นเป็นเกมที่สร้างความเพลิดเพลิน ความสนุกสนาน ซึ่งผู้ เล่นเกมส่วน
ใหญ่ก็ใช้เวลากับการเล่นเกมไปโดยเปล่าประโยชน์ เกมจึงมีข้อดี คือเกมแอคช่ันต่าง ๆนั้นสัมพันธ์กันกับการพัฒนาทักษะ 
กระบวนการทำงานของสมอง และการรับรู้ ประเภทของเกมที่แตกต่างกันก็มีผลต่อการพัฒนาสมองแตกต่างกันด้วย แต่
สำหรับเกมแอคชั่นที่ต้องเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว มีการตัดสินใจอย่างฉับพลันและถูกต้องจะมีผลต่อการรับรู้ในทางบวก
มากที่สุด นั่นคือ เกมไม่ได้ส่งผลต่อสมองหรือพัฒนาการรับรู้เท่านั้น แต่ยังส่งผลด้านพฤติกรรมทางสังคมด้วย โดยจะ
เป็นไปในทางบวกหรือลบก็ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของเกม ในทางตรงกันข้ามข้อเสียของเกมนั้ นก็มีคือ ในด้านโทษต่อสุขภาพ 
สังคม หรือทักษะทางสังคม การก่อความรุนแรง(ทรูปลูกปัญญา,2560) 
         ซึ่งมีงานวิจัยหลายงานวิจัยได้ทำการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกมออนไลน์ เช่น การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์
โดยใช้โมเดลแอบสแตรกโคดเป็นฐานสำหรับเพิ่มทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์(จาตุพักตร์,2559)ได้ศึกษาเรื่องการ
พัฒนาเกมคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล (ภัทรวิท ,2558 ) และการพัฒนาเกมคำศัพท์
ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 เป็นต้น (ธัญยมัย,2558) ที่ส่งผลต่อการจดจำคำศัพท์ เพิ่มทักษะการ
เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยงานวิจัยเหล่านี้ได้ศึกษาและพัฒนาการสร้างเกมเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ 
ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
         ผู้วิจัยจึงได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสร้างสรรค์เกมออนไลน์ที่น่าสนใจและสามารถแก้ปัญหาเกม
ออนไลน์ท่ีมีเนื้อหาความรุนแรงต่อผู้เล่น โดยการพัฒนาเกมออนไลน์ท่ีมีเนื้อหาที่น่าสนใจและมีประโยชน์ 
        ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าควรจะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีในทางอ้อมจากการเล่นเกม  จึงได้มีแนวคิด
ในการพัฒนาเกม 3 มิติ เสริมความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ผู้เล่นได้รับความสนุกสนานจากเกม 
และพัฒนาทักษะการอ่าน การแปล การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
      1. เพื ่อพัฒนาเกม 3 ม ิต ิ ในการเสร ิมความร ู ้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีว ิตประจำวัน โดยใช้โปรแกรม  
RPG Maker MV 
        2. เพื่อวัดคุณภาพของเกม 3 มิติ ในการเสริมความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 
      3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เล่นเกมที่มีผลต่อเกมคอมพิวเตอร์แบบ RPG Maker MV เพื่อส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
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ขอบเขตของการวิจัย  
1. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

               ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จำนวน 30 คน โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศล
กิจพิทยาคม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
          2. ขอบเขตเนื้อหา 
             ความสามารถของเกม 3 มิติ ในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 
             1) สามารถจดจำด่านการเล่นได้ 
             2) มีเนื้อหาบทสนทนาคำศัพท์ภาษาอังกฤษของตัวละคร 
             3) สามารถต่อสู้กับมอนสเตอร์ได้ 
         3. ขอบเขตพ้ืนที่ 
            ผู้เล่นเกม 3 มิติ 
 
วิธีดำเนินการวิจัย  

1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
                  1.1 เกม 3 มิติ ในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 
                  1.2 แบบประเมินคุณภาพของเกม 3 มิติ ในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 
            2.   การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

2.1 เกม 3 มิติ ในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันมีขั้นตอนการพัฒนา ดังนี้ 
   2.1.1 ศ ึกษาปัญหาการพัฒนาเกม 3 มิต ิ ในการส ่งเสริมทักษะการเร ียนรู ้ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจำวัน และวิเคราะห์ปัญหาเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนา 
  2.1.2 ศึกษาหนังสือ ตำรา และเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกม 3 มิติ ในการ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 
                        2.1.3 ออกแบบและสร้างต้นแบบร่างเกม 3 มิติ ในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจำวัน  

2.1.4 เสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
เกม 3 มิติ ในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 

  2.1.5 พัฒนาเกม 3 มิติ ในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 
  2.1.6 เสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเกม 
3 มิติ ในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
                   2.2 แบบประเมินคุณภาพของ เกม 3 มิติ ในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน มี
ขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 
                         2.2.1 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบประเมินคุณภาพของ
เกม 3 มิติ ในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 
                         2.2.2 สร้างแบบประเมินคุณภาพเกม 3 มิติ ในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู ้ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจำวัน เป็นมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ดังน้ี 
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            5   หมายถึง      มีคุณภาพระดับดีมาก  
            4   หมายถึง      มีคุณภาพระดับดี   
            3 หมายถึง      มีคุณภาพระดับปานกลาง   
            2 หมายถึง      มีคุณภาพระดับพอใช้   
            1 หมายถึง      มีคุณภาพระดับปรับปรุง  

  2.2.3 นำแบบประเมินท่ีสร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
  2.2.4 นำแบบประเมินที่ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาไปตรวจสอบคุณภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อหา
ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ (IOC Index of Consistency) เกณฑ์ที่ใช้พิจารณา คือ ข้อคำถามที่
มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป และวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ก่อนนำไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 
  2.2.5 นำผลจากการประเมินมาพิจารณาหาค่าเฉลี่ย โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายข้อมูล และ
ผลการประเมินดังนี้ โดยเทียบกับเกณฑ์ประมาณค่า ดังนี้ (ผศ.สุรพงษ ์คงสัตย์,2558) 

   4.51  - 5.00   หมายถึง   ดีมาก 
   3.51  - 4.50   หมายถึง   ดี 
   2.51  - 3.50  หมายถึง   ปานกลาง  
   1.51  - 2.50   หมายถึง   พอใช้ 
   1.00  - 1.50   หมายถึง   ปรับปรุง  
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.1 นำเกม 3 มิติ ในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู ้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  ที ่พัฒนา ไปให้

ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ประเมินคุณภาพของเกม 3 มิติ ในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 
3.2 ปรับปรุงแก้ไขเกม 3 มิติ ในการส่งเสริมทักษะการเรียนรูภ้าษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ตาม

ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 
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ภาพที่ 1 DFD ของเกม 3 มิติ เสริมความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 

บันทึกเกม 

 
Extract 
 files 

ติดตั้งตัวเกม 
ตัว

เกม พร้อม

ใช้ 

เริ่มใหม ่ ตั้งค่า 

เกม โหลด save file 

game 

ตั้งค่า

เกม 

              ตัวละครภายในเกม ,อปุกรณ์ภายในเกม            
           ,เนื้อหาภายในเกม,คำศัพทภ์าษาอังกฤษ                                                     
 ภาย,เสียงของตัวละคร,ศัตรูภายในเกม 
 

D1 

ข้อมูลสำหรับภายในตัว

เกม 

ฉากในเกม 

ผู้ดูแลระบบ 

การปรับตั้งค่าตัวเกม 
การแก้ไข

ระบบ 

ผู้เล่นเกม 

ผู้ติดตั้งเกม 

Zip file 

เกม 

จบเกม 

ลงโปรแกรม 

RPG Maker 

MV 

1 2 
Menu game 
- New game 
- Load game 
- option 

3 
 

เริ่มต้นเกม

ใหม ่

4  

ประวัติการ

เล่นเกม 

5  

ปรับแต่งตัว

เกม 

6  

เนื้อเรื่อง

ภายในเกม 

7  

File game 
ที่บันทึกไว้ 

8 
- Always Dash 
- Command 
remember 
- BGM volume 
- ME volume 
- BGS volume 

9 
- Fantasy 
World 
- In a 
classroom 
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
                การวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ ผู้วิจัยดำเนินการวเิคราะหข์้อมูลการศึกษาเชิงปริมาณจากแบบประเมินคุณภาพ
ของเกม 3 มิติ ในการส่งเสริมทักษะการเรียนรูภ้าษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน สถติิในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
ผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนาเกม 3 มิติ ในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดง หน้าแรกก่อนเข้าเกม 3 มิติ ในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 
                                         
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงหน้าต่างแรกเมื่อเข้ามาในเกม 3 มิติ ในการส่งเสริมทกัษะการเรยีนรูภ้าษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 
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ภาพที ่3 แสดง ฉากเกาะลอยฟ้าที่อยู่ภายในเกม 3 มิติ ในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 4 แสดงฉากภายในปราสาททะเลทรายของ เกม 3 มิติ ในการส่งเสริมทักษะการเรียนรูภ้าษาอังกฤษใน

ชีวิตประจำวัน 
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ภาพที่ 5 แสดงภายในพระราชวังของ เกม 3 มิติ ในการส่งเสริมทักษะการเรียนรูภ้าษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 
                                            
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 แสดงหมู่บ้าน ของ เกม 3 มิติ ในการส่งเสริมทักษะการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวนั 

                                                



การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย คร้ังท่ี 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

“สร้างสรรค์งานวิจยับนฐานของนวัตกรรม  
สู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก”         1133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 แสดงภายในของตัวบ้านแต่ละหลังของ เกม 3 มิติ ในการสง่เสริมทักษะการเรียนรูภ้าษาอังกฤษใน
ชีวิตประจำวัน 

 

 

ภาพที่ 8 แสดง ฉากการต่อสู้กับคา้งคาวของ เกม 3 มิติ ในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 
 

2. ผลการหาคุณภาพของ เกม 3 มิติ ในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 
    ผู้วิจัยได้นำเกม 3 มิติ ในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันที่พัฒนาเสร็จสมบรูณ์ไป

ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน โดยใช้แบบประเมินค่าความสอดคล้อง ( IOC) ของข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ของแบบประเมิน
คุณภาพ ซึ่งผลการวิเคราะห์แบบประเมินค่าความสอดคล้อง ( IOC) ของข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ของแบบประเมิน

คุณภาพของระบบ อยู่ในระดับด ี(�̅� = 4.43, S.D. = 0.30) ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของเกม 3 มิติ ในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 
รายการประเมิน �̅� S.D. ระดับคุณภาพ 

1. ด้านความสามารถของระบบ 
   1.1 สามารถจดจำด่านการเล่น 4 0.71 ด ี
   1.2 เนื้อหาบทสนทนาคำศัพท์ภาษาอังกฤษของตัวละคร 4.2 0.45 ด ี
   1.3 ความสามารถในการต่อสู้กับมอนสเตอร์ 3.8 0.84 ด ี

ภาพรวมดา้นความสามารถของระบบ 4 0.66 ด ี
2. ด้านความสวยงาม 
   2.1 ความเหมาะสมของการใช้สีพื้นหลัง 4.8 0.45 ด ี
   2.2 ความเหมาะสมขององค์ประกอบในหน้าจอ 4.2 0.45 ด ี
   2.3 รูปแบบของตัวอักษรมีความเหมาะสม 5 0 ดีมาก 
   2.4 สีตัวอักษรมีความเหมาะสม 4.4 0.55 ด ี
   2.5 ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม 5 0 ดมีาก 

ภาพรวมดา้นความสวยงาม 4.68 0.29 ดีมาก 
ภาพรวมทุกด้าน 4.43 0.30 ดี 

          จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพของของเกม 3 มิติ ในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษใน

ชีวิตประจำวันในภาพรวมอยู่ในระดับด ี(�̅�= 4.43, S.D. = 0.30) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านความสามารถของ

ระบบมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (�̅� = 4, S.D. = 0.66)   ด้านความสวยงาม มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (�̅�= 4.68, 
S.D. = 0.29) ตามลำดับ 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. การพัฒนาของเกม 3 มิติ ในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ที่ผู้เล่นสามารถเข้า

เล่นเกมโดยการลงโปรแกรมเกม แล้วผู้เล่นสามารถเข้ามาเล่นเกมได้เลยเป็นเกมแบบออฟไลน์ ที่มีการใส่เนื้อหาคำศัพท์ที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน และมีเนื้อหาและฉากในเกมเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกบัโลกต่างมิติ 
          2. คุณภาพของของเกม 3 มิติ ในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ที่ได้รับการประเมิน

จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับดี ( �̅�= 4.43 , S.D. = 0.03 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า

ด้านความสามารถของระบบมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (�̅� = 4, S.D. = 0.66)   ด้านความสวยงาม มีคุณภาพอยู่ใน

ระดับดีมาก (�̅�= 4.68, S.D. = 0.29) ตามลำดับ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
  1. เกม 3 มิติ ในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ที่ที่ผู้เล่นสามารถเข้าเล่นเกมโดย

การลงโปรแกรมเกม แล้วผู้เล่นสามารถเข้ามาเล่นเกมได้เลยเป็นเกมแบบออฟไลน์ ที่มีการใส่เนื้อหาคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจำวัน และมีเนื้อหาและฉากในเกมเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับโลกต่างมิติ อาจเป็นเพราะผู้วิจัยได้ออกแบบและเกม 3 
มิติ ในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน โดยอาศัยหลักการของวงจรการพัฒนาระบบ (System 
Development Life Cycle : SDLC) (เกียรติพงษ์  อุดมธนะธีระ,2562) จึงทำให้ได้เกมที่ผู้เล่นสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดย
ใช้คอมพิวเตอร์ และใช้งานง่ายสามารถควบคุมการเล่นได้ตามต้องการ 
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            2. คุณภาพของเกม 3 มิติ ในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ที่ได้รับการประเมิน

จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี ( �̅�= 4.43 , S.D. = 0.03 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า

ด้านความสามารถของระบบมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (�̅� = 4, S.D. = 0.66)   ด้านความสวยงาม มีคุณภาพอยู่ใน

ระดับดีมาก (�̅�= 4.68, S.D. = 0.29) ตามลำดับ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภินันท์ และคณะ (2559) ได้ศึกษา
งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาเกมสามมิติ เรื่อง เกมทางออกอยู่ไหน มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาเกมสามมิติเรื่อง เกมทางออก
อยู่ไหน ผลงานวิจัย พบว่า 1) ได้เกมสามมิติเรื่อง เกมทางออกอยู่ไหน ประกอบด้วย เกาะในเกมจำนวน 3 เกาะโดยแต่ละ
เกาะจะมีมอนสเตอร์และความยากแตกต่างกันออกไป โดยเกาะที่ 1 จะง่ายที่สุด และมีมอนสเตอร์คือ ซอมบี้สำหรับ
มุมมองในเกมจะเป็นมุมมองของบุคคลที่หน่ึง ผู้วิจัยได้นำมอนสเตอร์จำนวน 4 ชนิดที่มาจากใน Unity 3D คือมอนสเตอร์ 
เอเลี่ยน มอนสเตอร์กบกลายพันธุ์ ซอมบี้ และก๊อบบิน 2) นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสาขาเครือข่าย
คอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีความพึงพอใจต่อเกมสามมิติเรื่อง เกมทางออก อยู่
ไหน โดยรวมอยู่ใน ระดับมาก และงานวิจัยของ จาตุพักตร์ (2559) ได้ศึกษางานวิจัย เรื่อง การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์
โดยใช้โมเดลแอบสแตรกโคดเป็นฐาน มีวัตถุประสงค์เพื่อ สำหรับเพิ่มทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผลงานวิจัย พบว่า เกมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นตามโมเดลแอบสแตรกโคดสำหรับเพิ่มทักษะ
การแก้ป ัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเร ียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้ผ ่านกระดานชนวนอิเล ็กทรอนิกส์
ระบบปฏิบัติการ Android 4.2 ประกอบด้วย 5 เกม ได้แก่ เกมปาเป้า เกมเครื่องดื่มเกมฟาร์ม เกมบวกจำนวน และเกม
เครื่องหมาย ช่วยทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองและฝึกทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
เริ ่มจากการแก้ปัญหาง่าย ๆ ไปจนถึงปัญหาที่มีความซับซ้อน ผลการนำไปใช้ ปรากฏว่า นักเรียนกลุ่มฝึกด้วยเกม
คอมพิวเตอร์มีทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลังการฝึกสูงกว่าก่อนการฝึก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
นอกจากน้ีกลุ่มฝึกด้วยเกมคอมพิวเตอร์มีทักษะการแก้ปัญหาทางคณติศาสตรส์ูงกว่ากลุ่มเรียนตามปกติในช่ัวโมงซ่อมเสรมิ 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงให้เห็นว่าเกมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นสามารถเพิ่มทักษะการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนได้ 
   

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรพัฒนาเกมในรูปแบบของแอพลิเคชันที่สามารถติดตั้งบนระบบปฏิบัติการมือถือ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถใช้

งานได้สะดวกมากขึ้น 
2. ควรมีการแบบเกมเป็นแบบออนไลน์เพื่อให้ผู้เล่นสามารถเข้าถึงเกมและเล่นเกมร่วมกันได้อย่างแพร่หลายมาก

ยิ่งข้ึน 
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