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การพัฒนาเกม 2 มิติ เร่ือง ฝ่าด่านความเร็วพิชิตมอนสเตอร์ 
2D game development : break through the speed checkpoints  

conquer monsters 
 

ธนธิป แช่มช้อย1 และ ปิยะวดี พงษ์สวัสดิ์1 

1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) การพัฒนาเกม 2 มิติ เรื่อง ฝ่าด่านความเร็วพิชิตมอนสเตอร์  และ 2) หา

คุณภาพของการพัฒนาเกม 2 มิติ เรื ่อง ฝ่าด่านความเร็วพิชิตมอนสเตอร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี ้ คือ 
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และด้านการวัดและประเมินผล ที่มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี 
จำนวน 3 ท่าน ซึ่งได้มาโดยวิธีเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) เกม 2 
มิติ เรื่อง ฝ่าด่านความเร็วพิชิตมอนสเตอร์ และ 2) แบบประเมินคุณภาพเกม 2 มิติ เรื่อง ฝ่าด่านความเร็วพิชิตมอนสเตอร์ 
โปรแกรมและภาษาท่ีใช้ในการพัฒนาระบบ ได้แก่ 1) โปรแกรม Sublime Text 2) โปรแกรม XAMPP 3) ภาษา PHP 4) 
ภาษา HTML 5) ภาษา Java script 6) ภาษา CSS และ 7) ระบบจัดการฐานข้อมูล PHP MyAdmin 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ไดเ้กม 2 มติิ เรื่อง ฝ่าด่านความเร็วพิชิตมอนสเตอร์ ที่สามารถใช้งานได้จริง และ 2) คุณภาพ
ของเกม 2 มิติ เรื่อง ฝ่าด่านความเร็วพิชิตมอนสเตอร์ อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.60 
 
คำสำคัญ: เกมคอมพิวเตอร์ เกม 2 มิติ เกมมอนสเตอร ์
 

ABSTRACT 
 

This research aimed to 1) develop 2D game about breaking the speed and conquering 
monsters, and 2) find the quality of 2D game about breaking the speed and conquering monsters. The 
sample group used in this research is expert in computer technology and measurement and evaluation 
with at least 3 years of work experience, total of 3 persons selected by purposive sampling methods. 
The tools used in the research consisted of 1) 2D game about breaking the speed and conquering 
monsters, and 2) the quality evaluation form of a 2D game about breaking the speed and conquering 
monsters. Programs and development languages are 1) programs Sublime Text, 2) programs XAMPP, 3) 
language PHP, 4) language HTML, 5) language Java script, 6) language CSS, and 7) database management 
system PHP MyAdmin. 

The research found that 1) 2D game about breaking the speed and conquering monsters that 
can be used 2) the overall quality assessment of a 2D game about breaking the speed and conquering 
monsters was at the highest level. The mean is 4.47 and the standard deviation is 0.60. 
 
Keywords: Computer games 2D game Monster game. 
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บทนำ 

เกมคอมพิวเตอร์ คือ เกมที่ถูกสร้างขึ้นมา เพื่อเล่นบนเครื่องคอมพิวเตอร์ การนำเอารูปแบบของเกมมาพัฒนาขึ้น
โดยใช้สื่อประสมต่างๆ ทำให้สามารถตอบสนองได้ในทันทีและเพิ่มความสนุกสนานให้กับผู้เล่นเกม สามารถแบ่งตาม
ลักษณะการแสดงผลได้เป็น 2 ประเภท คือ เกม 2 มิติ และ เกม 3 มิติ (กฤตนัย และคณะ, 2559) การแสดงผลที่นำมาใช้
กับเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แสดงผลออกมาได้คือ ภาพ 2 มิติ (2D Image) และภาพ 3 มิติ (3D Image) ในที่นี้จะกล่าวถึง 
ภาพ 2 มิติที่สร้างและนำมาใชงานกับคอมพิวเตอร์แบ่งได้ 2 ประเภท คือ ภาพเวกเตอร์ (Vector Graphic) และภาพ
บิตแมป (Bitmapped Image) ภาพเวกเตอร์ (Vector) เป็นภาพที่สร้างด้วยส่วนประกอบของเส้นลักษณะต่างๆ และ
คุณสมบัติเกี่ยวกับสีของเส้นนั้นๆ ซึ่งสร้างจากการคำนวณทางคณิตศาสตร์ ภาพแบบ Vector ที่นิยมใช้คือ ภาพ .wmf 
ภาพบิตแมพ (Bitmap) เป็นภาพที่มีการเก็บข้อมูลแบบพิกเซล หรือจุดเล็กๆ ที่แสดงค่าสี ดังนั้นภาพหนึ่งๆ จึงเกิดจากจุด
เล็กๆ หลายๆ จุดประกอบกัน ทำให้รูปภาพแต่ละรูป เก็บขอมูลจำนวนมาก ภาพแบบ Bitmap จึงเหมาะสำหรับงาน
กราฟิกในแบบที่ต้องการให้แสงเงาในรายละเอียด เมื่อจะนำมาใช้จึงมีเทคนิคการบีบอัดข้อมูลฟอร์แมตของภาพบิตแมพ 
เพื่อลดพื้นท่ีในการจัดเก็บข้อมูล ท่ีรู้จักกันดี ได้แก่ .BMP, .PCX, .GIF, .JPG, .TIF (ทวีศักดิ,์ 2546) 

ปัณณธร และดลฤดี (2552) ได้ทำการแบ่งประเภทของเกมคอมพิวเตอร์ออกเป็น 12 ประเภท ดังนี้ เกมแอคชั่น, 
เกมเล่นตามบทบาท, เกมผจญภัย, เกมปริศนา, เกมการจำลอง, เกมวางแผนการรบ, เกมกีฬา, เกมอาเขต, เกมต่อสู้, 
ปาร์ตี้เกม, เกมดนตรี และเกมออนไลน์ ซึ่งผู้วิจัยได้จัดทำในประเภทของเกมแอคชั่น (Action Game) เป็นประเภทเกมที่
ใช้การบังคับทิศทาง และการกระทำของตัวละครในเกมเพื่อผ่านด่านต่าง ๆ ไปให้ได้ มีตั้งแต่เกมที่มีรูปแบบง่ายๆเหมาะกบั
คนทุกเพศทุกวัย เช่น มาริโอ้ ร็อคแมน ไปจนถึงเกมแอคช่ันท่ีมีเนื้อหารุนแรงไม่เหมาะกับเด็กๆบางเกมมีการใส่ลูกเล่นต่าง 
ๆ เข้ามาเพิ่มความสนุกของเกมจนกลายเป็นเกมแนวใหม่ เกมที่ผู้วิจัยได้จัดทำข้ึนมานั้น คือ เกมมอนสเตอร์ 2 มิติ เป็นเกม
แอคช่ันท่ีมีลักษณะเป็นภาพ 2 มิติ จำลองสถานการณ์เป็นยานอวกาศ สามารถบังคับยานไปตามทิศทางที่กำหนดเพื่อหลบ
หลีกสิ่งกีดขวางที่พุ่งเข้ามาชนยานอวกาศ มีจำนวนทั้งหมด 3 ด่าน ซึ่งแต่ละด้านจะมีระดับความเร็วที่แตกต่างกัน และ
สามารถจัดอันดับคะแนนของผู้เล่นได้ เพื่อช่วยให้ผู้เล่นสามารถใช้เวลาที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ได้รับความเพลิดเพลินจากการ
เล่นเกม 

ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าเริ่มมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนใจและให้ความสำคัญผลกระทบของวิดีโอเกมทางด้านบวกเพิ่ม
มากขึ้น เช่น กระทรวงวัฒนธรรมเปิดตัวโครงการ “เด็กไทยและไอที” และงาน Thailand Game Show BIG Festival 
โดยปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ปัจจุบันเป็นโลกของไอที ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงสื่อได้ง่าย ทำอย่างไร
เด็กจะได้เข้าถึงสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่ผ่านมาดูแลเรื่องเฝ้าระวัง ต่อไปต้องสร้างวัคซีนคุ้มกันเด็กและเยาวชน 
ผลิตสื่อที่ดี (เกมที่ดี) ช่วยเหลือคุณภาพชีวิต เด็กติดเกมไม่ใช่ปัญหา แต่เป็นพฤติกรรมของเด็กที่ใช้เวลาว่างไม่เป็น
ประโยชน์ และร้านเกมก็ไม่ใช่แหล่งปัญหาแหล่งมั่วสุม แต่ควรจะมองว่าเป็นแหล่งสืบค้นเรียนรู้ ความบันเทิง อีกท้ังนำเกม
มาใช้ร่วมกับการเรียนการสอนจากการศึกษาพฤติกรรมด้านบวกของการเล่นเกมได้แก่ความสามารถในการนั่งเล่นเกมได้
เป็นเวลานาน และชอบเกมมากกว่าการเรียน ผู้วิจัยสามารถที่จะนำประเด็นต่าง ๆ ที่นักออกแบบเกมนำมาใช้ เพื่อให้ผู้
เล่นสามารถอยู่กับเกมได้เป็นเวลานาน และสนใจกิจกรรมต่าง ๆ ในเกม อีกทั้งความสนุกในการเล่นเกม มาปรับใช้ในการ
ฝึกสมาธิอย่างมีขอบเขตเวลาที่จำกัด มีความปลอดภัยในการเล่นอยู่ในสายตาของผู้ปกครอง และไม่ทำให้เกิดผลเสียต่อ
การเรียนรู้ในห้องเรียนประกอบกับการที่เด็กในชั้นประถมศึกษานั้นยังเป็นวัยที่ ไม่ค่อยมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้
นานนักเมื่อเทียบกับเด็กโตในระดับชั้นที่สูงข้ึนไป (วิลาวัลย์, 2561)  

สัตว์มีอยู่มากมายหลายประเภท ซึ่งสัตว์เหล่านี้อาศัยอยู่ทั่วไปตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งบนดิน ในน้ำ และในอากาศ 
สัตว์บางชนิดมีความแตกต่างกันชัดเจน แต่บางชนิดก็มีความคล้ายคลึงกันมาก จนทำให้คิดว่าเป็นชนิดเดียวกัน ผู้วิจัยมี
ความสนใจที่จะนำความรู้เหล่านี้มาถ่ายทอดเป็นสื่อการสอนที่ไม่ซับซ้อนและน่าสนใจ เพื่อช่วยในการศึกษาเรื่องราว
ประเภทของสัตว์ ในประเภทต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนและน่าสนใจมากขึ้น 

จากปัญหาและความสำคัญที่กล่าวมาข้างต้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นความสำคัญของ “การพัฒนาเกม 2 มิติ เรื่อง ฝ่า
ด่านความเร็วพิชิตมอนสเตอร์” เพื่อฝึกให้ผู้เล่นมีสมาธิจดจ่ออยู่กับเกม ฝึกความอดทน ฝึกความพยายามในการเล่นเกมให้
บรรลุเป้าหมายที่กำหนด และมีการสอดแทรกความรู้ทางด้านประเภทของสัตว์ในประเภทต่าง ๆ ได้แก่ สัตว์บก สัตว์น้ำ 
และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ลงในแต่ละด่านด้วย ซึ่งทักษะเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เล่นเกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้นต่อไปในอนาคต 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพื่อออกแบบและพัฒนาเกม 2 มิติ เรื่อง ฝ่าดา่นความเร็วพิชิตมอนสเตอร์ 
2. เพื่อหาคุณภาพของเกม 2 มิติ เรื่อง ฝ่าด่านความเร็วพิชิตมอนสเตอร์ 

ขอบเขตของการวิจัย  
1. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และด้านการวัดและ 
ประเมินผล  

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และด้านการวัดและ 
ประเมินผล ที่มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี  จำนวน 3 ท่าน ซึ่งได้มาโดยวิธีเจาะจง (Purposive sampling) 
(ประไพพิมพ์ และประสพชัย, 2559) 
 

2. ขอบเขตเนื้อหา 
 ความสามารถของเกม 2 มิติ เรื่อง ฝ่าด่านความเร็วพิชิตมอนสเตอร์ 

1) สามารถบันทึกคะแนนการเล่นเกมของผู้เล่นแต่ละคนได้ 
2) สามารถจัดอันดับผลคะแนนสูงสุด 5 อันดับได้ 
3) สามารถเลือกด่านในการเล่นได้ 
4) สามารถแยกด่านตามระดับความเร็วได้ 
5) สามารถจัดเก็บข้อมูลผู้เล่นได้ 
6) สามารถรายงานคะแนนการเล่นเกมได้ 

 
3. ขอบเขตพ้ืนที่ 

 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 

วิธีดำเนินการวิจัย  
1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1.1 เกม 2 มิติ เรื่อง ฝ่าด่านความเร็วพิชิตมอนสเตอร์ 
1.2 แบบประเมินคุณภาพของเกม 2 มิติ เรื่อง ฝ่าด่านความเร็วพิชิตมอนสเตอร์ 

 
 2. การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

2.1 เกม 2 มิติ เรื่อง ฝ่าด่านความเร็วพิชิตมอนสเตอร์ มีขั้นตอนการพัฒนา ดังนี ้
   2.1.1 ศึกษาปัญหาการพัฒนาเกม 2 มิติ เรื่อง ฝ่าด่านความเร็วพิชิตมอนสเตอร์ และวิเคราะห์ปญัหา
เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนา 
  2.1.2 ศึกษาหนังสือ ตำรา และเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกม 2 มิติ เรื่อง 
ฝ่าด่านความเร็วพิชิตมอนสเตอร์  

2.1.3 ออกแบบและสร้างต้นแบบร่างเกม 2 มิติ เรื่อง ฝ่าด่านความเร็วพิชิตมอนสเตอร์ 
2.1.3.1 การออกแบบหน้าจอแบบสตอรี่บอร์ด 



การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย คร้ังท่ี 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
“สร้างสรรค์งานวิจยับนฐานของนวัตกรรม 
สู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก”         1104 

 
 
 
 

 

ภาพที่ 1 แสดงหน้าล็อคอินเข้าเกม 2 มิติ เรื่อง ฝ่าด่านความเร็วพิชิตมอนสเตอร์ 

 

ภาพที่ 2 แสดงหน้าสมัครสมาชิกก่อนล็อคอินเข้าเกม 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือเกม 

ลงช่ือเข้าเกม 

ปุ่มเข้าเกม 

ปุ่มสมัครสมาชิก 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

            

         

         

 

ช่ือเกม : ใช้แสดงช่ือเกม 2 มิติ เรื่อง ฝ่าด่านความเร็วพิชิต
มอนสเตอร์ 

ลงช่ือเข้าเกม : กรอกช่ือของผู้เล่นท่ีสมัครสมาชิกไว้ 

ปุ่มเข้าเกม : เข้าไปยังหน้าแรกของเกม 2 มิติ เรื่อง ฝ่าด่าน
ความเร็วพิชิตมอนสเตอร์ 

ปุ่มสมักสมาชิก : เข้าไปสมัครสมาชิกก่อนเข้าเกม 

 

 

สมัครสมาชิก : ใช้แสดงให้ผู้เล่นสมัครสมาชิก 

กรอกช่ือ : กรอกช่ือของผู้เล่นท่ีต้องการสมัครสมาชิก 

ปุ่มตกลง : กดปุ่มเพื่อยืนยันการสมัครสมาชิก 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย คร้ังท่ี 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
“สร้างสรรค์งานวิจยับนฐานของนวัตกรรม 
สู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก”         1105 

 
 
 
 

 

ภาพที่ 3 แสดงหน้าแรกเมื่อล็อคอินเข้าสู่เกม 2 มิติ เรื่อง ฝ่าด่านความเร็วพิชิตมอนสเตอร์ 

 

ภาพที่ 4 แสดงหน้าของแต่ละด่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ช่ือเกม 

ช่ือผู้เล่น 

สัตว์น้ า 

สัตว์บก 

สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า 

ดูคะแนนรวม 

ออกจากระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าหลัก 

คะแนน 

คะแนนสูงสุด 

เริ่มเกม 

 

ชื่อเกม : ใช้แสดงชื่อเกม 2 มิติ เรื่อง ฝ่าด่านความเร็ว
พิชิตมอนสเตอร์ 

ช่ือผู้เล่น : ใช้แสดงช่ือผู้เล่นท่ีล็อคอินเข้าเกม 

สัตว์บก : ใช้แสดงปุ่มเข้าด่านเล่นเกม  

สัตว์น้ำ : ใช้แสดงปุ่มเข้าด่านเล่นเกม  

สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ : ใช้แสดงปุ่มเข้าด่านเล่นเกม 

คะแนนรวม : ใช้แสดงคะแนนสูงสุดของผู้เล่นแต่ละ
คนและการจัดอันดับของแต่ละด่าน 

ออกจากระบบ : ใช้แสดงการออกจากระบบ 

 

คะแนน : แสดงคะแนนก่อนเริ่มเกมคะแนนจะขึ้น
เมื่อเรากดเริม่เกม 

หน้าหลัก : แสดงปุ่มย้อนกลับไปยงัหน้าแรก 

คะแนนสูงสดุ : แสดงคะแนนของผู้เล่นท่ีทำคะแนน
ได้สูงสุดในด่านนี ้

เริ่มเกม : แสดงปุ่มเริม่เกมเมื่อกดเกมก็จะเริ่ม 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย คร้ังท่ี 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
“สร้างสรรค์งานวิจยับนฐานของนวัตกรรม 
สู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก”         1106 

 
 
 
 

 

ภาพที่ 5 แสดงหน้าเกมระหว่างการเล่น 

 

ภาพที่ 6 แสดงหน้าเมื่อจบเกม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าหลัก 

คะแนน 

มอนสเตอร ์

คะแนนสูงสุด 

ตัวละคร 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางแสดงอันดับและคะแนน 

หน้าหลัก 

ด่าน 

เล่นซ้ า 

ด่าน 

หน้าหลัก : แสดงปุ่มย้อนกลับไปยงัหน้าแรก 

คะแนน : แสดงคะแนนก่อนเริ่มเกมคะแนนจะขึ้นเมื่อ
เรากดเริ่มเกม 

คะแนนสูงสุด : แสดงคะแนนของผู้เล่นท่ีทำคะแนนได้
สูงสุดในด่านนี้ 

มอนสเตอร์ : แสดงมอนสเตอร์และสัตว์ประเภทต่างๆ
ที่พุ่งลงมา 

ตัวละคร : ตัวละครของผู้เล่น 

 

ตารางแสดงอันดับและคะแนน : แสดงรายชื่อและ
คะแนนของแต่ละคนทีต่ิดอันดับใน level นั้น 

หน้าหลัก : กลับไปยังหน้าแรก 

เล่นซ้ำ : แสดงเมื่อเราเล่นด่านนั้นจนจบจะแสดง
ปุ่มเล่นซ้ำขึ้นมาให้ 

ด่าน : แสดงแต่ละด่านท่ีเราต้องการเล่น 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย คร้ังท่ี 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
“สร้างสรรค์งานวิจยับนฐานของนวัตกรรม 
สู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก”         1107 

 
 
 
 

 

ภาพที่ 7 แสดงหน้าคะแนนรวมของแต่ละด่าน เมื่อกดปุ่มดูคะแนนรวม 

2.1.4 เสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ 
ออกแบบต้นแบบร่างเกม 2 มิติ เรื่อง ฝ่าด่านความเร็วพิชิตมอนสเตอร์ และปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
  2.1.5 พัฒนาเกม 2 มิติ เรื่อง ฝ่าด่านความเร็วพิชิตมอนสเตอร์ 
  2.1.6 เสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเกม 
2 มิติ เรื่อง ฝ่าด่านความเร็วพิชิตมอนสเตอร์ และปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 

2.2 แบบประเมินคุณภาพของ เกม 2 มิติ เรื่อง ฝ่าด่านความเร็วพิชิตมอนสเตอร์ มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 
2.2.1 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบประเมินคุณภาพ 

ของเกม 2 มิติ เรื่อง ฝ่าด่านความเร็วพิชิตมอนสเตอร์ 
2.2.2 สร้างแบบประเมินคุณภาพเกม 2 มิติ เรื่อง ฝ่าด่านความเร็วพิชิตมอนสเตอร์ เป็นมาตราส่วน 

ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ดังน้ี 
            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) ของแบบประเมินทั้งฉบับ โดยใช้วิธีหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) พบว่ามีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .87 ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ ก่อนนำไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 
  2.2.5 นำผลจากการประเมินมาพิจารณาหาค่าเฉลี่ย โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายข้อมูล และ
ผลการประเมินดังนี้ โดยเทียบกับเกณฑ์ประมาณค่า ดังนี้ (บุญชม, 2556) 

   4.51  - 5.00   หมายถึง   ดีมาก 
   3.51  - 4.50   หมายถึง   ดี 
   2.51  - 3.50  หมายถึง   ปานกลาง  
   1.51  - 2.50   หมายถึง   พอใช้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าหลัก 

 

จัดอันดับทั้ง 3 ด่าน 

 

อันดับสัตว์น้ า 

อันดับสัตว์บก 

อันดับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า 

หน้าหลัก : กลับไปยังหน้าแรก 

จัดอันดับทั้ง 3 ด่าน : แสดงช่ือตารางจัดอันดับ 

อันดับด่านสัตว์บก : แสดงชื่อและคะแนนของผู้เล่นที่ติด
อันดับ 5 คน 

อันดับด่านสัตว์น้ำ : แสดงชื่อและคะแนนของผู้เล่นที่ติด
อันดับ 5 คน 

อันดับด่านสัตวค์รึ่งบกครึ่งน้ำ : แสดงชื่อและคะแนนของ
ผู้เล่นท่ีติดอันดับ 5 คน 



การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย คร้ังท่ี 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
“สร้างสรรค์งานวิจยับนฐานของนวัตกรรม 
สู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก”         1108 

 
 
 
 

   1.00  - 1.50   หมายถึง   ปรับปรุง  
 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.1 นำเกม 2 มิติ เรื่อง ฝ่าด่านความเร็วพิชิตมอนสเตอร์ ที่พัฒนา ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน 

ประเมินคุณภาพของเกม 2 มิติ เรือ่ง ฝ่าด่านความเร็วพิชิตมอนสเตอร์ 
3.2 ปรับปรุงแก้ไขเกม 2 มิติ เรื่อง ฝ่าด่านความเร็วพิชิตมอนสเตอร์ ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมลูในครั้งนี้ ผู้วิจัยดำเนินการวเิคราะห์ข้อมูลการศึกษาเชิงปริมาณจากแบบประเมิน

คุณภาพของเกม 2 มิติ เรื่อง ฝ่าดา่นความเร็วพิชิตมอนสเตอร์ สถติิในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย  

1. ผลการพัฒนาเกม 2 มิติ เรื่อง ฝ่าด่านความเร็วพิชิตมอนสเตอร์ 
 

 
ภาพที่ 8 หน้าล็อคอินเข้าเกม 2 มิติ เรื่อง ฝ่าด่านความเร็วพิชิตมอนสเตอร์ 

 

 
ภาพที ่9 หน้าสำหรับเลือกด่านที่เราต้องการเล่น 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย คร้ังท่ี 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
“สร้างสรรค์งานวิจยับนฐานของนวัตกรรม 
สู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก”         1109 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 10 หน้าเริ่มเล่นเกม 

 

 
ภาพที่ 11 หน้าแสดงระหว่างตอนเล่นเกมในแต่ละด่านจะแตกต่างกันออกไป 

 

  
ภาพที่ 12 หน้าแสดงการจัดอันดบัของผู้เล่นจำนวน 5 อันดับ ซึ่งเรยีงลำดับตามคะแนนของผูเ้ล่นท้ังหมด 

 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย คร้ังท่ี 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
“สร้างสรรค์งานวิจยับนฐานของนวัตกรรม 
สู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก”         1110 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 13 หน้าแสดงคะแนนรวมของแต่ละด่าน 

2. ผลการหาคุณภาพของเกม 2 มิติ เรื่อง ฝ่าด่านความเร็วพิชิตมอนสเตอร์ 
ผู้วิจัยได้นำเกม 2 มิติ เรื่อง ฝ่าด่านความเร็วพิชิตมอนสเตอร์ ที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน

คุณภาพของเกม 2 มิติ เรื่อง ฝ่าด่านความเร็วพิชิตมอนสเตอร์ในภาพรวมรวม อยู่ในระดับดี (�̅� = 4.47, S.D. = 0.60) ดัง
แสดงรายละเอียดในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของเกม 2 มิติ เรื่อง ฝ่าด่านความเร็วพิชิตมอนสเตอร์ 

รายการประเมิน �̅� S.D. ระดับคุณภาพ 

1. ด้านความสามารถของระบบ 

   1.1 สามารถบันทึกคะแนนการเล่นเกมของผู้เลน่แต่ละคนได้ 4.00 1.00 ด ี

   1.2 สามารถจัดอันดับผลคะแนนสูงสุด 5 อันดับได้ 4.33 1.15 ด ี

   1.3 สามารถเลือกด่านในการเล่นได้ 4.67 0.58 ดีมาก 

   1.4 สามารถแยกด่านตามระดับความเร็วได้ 4.67 0.58 ดีมาก 

   1.5 สามารถจัดเก็บข้อมูลผู้เล่นได้ 4.33 0.58 ด ี

   1.6 สามารถรายงานคะแนนการเล่นเกมได้ 4.33 0.58 ด ี

ภาพรวมดา้นความสามารถของระบบ 4.39 0.70 ด ี

2. ด้านความถูกต้องในการทำงานของระบบ 

   2.1 ความถูกต้องในการบันทึกคะแนนการเล่นเกม 4.00 1.00 ด ี

   2.2 ความถูกต้องในการจัดอันดับ 4.67 0.58 ดีมาก 
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   2.3 ความถูกต้องในการเลือกด่าน 4.33 0.58 ด ี

   2.4 ความถูกต้องในการแยกด่านระดับความเร็ว 4.67 0.58 ดีมาก 

   2.5 ความถูกต้อวในการจัดเก็บข้อมูลผู้เล่น 4.67 0.58 ดมีาก 

2.6 ความถูกต้องในการรายงานคะแนนการเล่นเกม 4.00 0.00 ด ี

ภาพรวมดา้นความถูกต้องในการทำงานของระบบ 4.39 0.61 ด ี

3.ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานระบบ 

3.1 ความสะดวกในการใช้งานและการตดิตั้ง 4.33 0.58 ด ี

3.2 ตัวอักษรในเกม อ่านแล้วเข้าใจง่าย 4.00 1.00 ด ี

3.3 รูปแบบการจัดวางปุ่มและรายการเลือกใช้ง่ายสะดวก 4.67 0.58 ดีมาก 

3.4 ความสะดวกง่ายต่อการควบคมุและเล่นเกม 4.67 0.58 ดมีาก 

3.5 มีความสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ น่าสนใจ 4.33 0.58 ด ี

3.6 อุปสรรคภายในเกมมคีวามเหมาะสม 4.67 0.58 ดมีาก 

3.7 การให้คะแนนภายในเกมมีความเหมาะสม 5.00 0.00 ดีมาก 

ภาพรวมดา้นความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานระบบ 4.52 0.60 ดีมาก 

4.ด้านความรวดเร็วในการทำงานของระบบ 

4.1 ระบบมีความเสถียร สามารถเล่นเกมได้อย่างต่อเนื่อง 
ไม่ตดิขัด 

4.67 0.58 ดีมาก 

4.2 ระบบมีการแสดงผลภาพ และกราฟิกอย่างรวดเร็ว 4.33 0.58 ด ี

4.3 ระบบสามารถทำตามคำสั่งทีต่้องการได ้ 4.67 0.58 ดีมาก 

4.4 ระบบสามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง 4.33 0.58 ด ี

ภาพรวมดา้นความรวดเร็วในการทำงานของระบบ 4.50 0.52 ด ี

5.ด้านการรักษาความปลอดภัย 

5.1 มีระบบ  login สำหรับผู้เล่น 4.67 0.58 ดีมาก 
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5.2 ระบบมีการตรวจสอบข้อมูลของผู้เล่นก่อนการเล่นเกม 4.67 0.58 ดีมาก 

ภาพรวมดา้นการรักษาความปลอดภัย 4.67 0.52 ดีมาก 

ภาพรวมทุกด้าน 4.47 0.60 ดี 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพของของเกม 2 มิติ เรื่อง ฝ่าด่านความเร็วพิชิตมอนสเตอร์ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับด ี(�̅�= 4.47, S.D. = 0.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการรักษาความปลอดภัยมีคุณภาพ
อยู่ในระดับดีมาก (�̅� = 4.67, S.D. = 0.52) ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานระบบมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (�̅� 
= 4.52, S.D. = 0.60) ด้านความรวดเร็วในการทำงานของระบบมีคุณภาพอยู่ในระดับด ี(�̅� = 4.50, S.D. = 0.52) ด้าน
ความถูกต้องในการทำงานของระบบมีคุณภาพอยู่ในระดับดี (�̅� = 4.39, S.D. = 0.61) ด้านความสามารถของระบบ มี
คุณภาพอยู่ในระดับด ี(�̅�= 4.39, S.D. = 0.70) ตามลำดับ  
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. การพัฒนาเกม 2 มิติ เรื่อง ฝ่าด่านความเร็วพิชิตมอนสเตอร์ ทำให้ได้เกม 2 มิติ เรื่อง ฝ่าด่านความเร็วพิชิต 
มอนสเตอร์ ที่ผู้เล่นสามารถเข้าเล่นเกมผ่านหน้าเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ ซึ่งผู้เล่นต้องกรอกชื่อผู้เล่นจึงจะ
สามารถเข้าเล่นเกมได้ ผู้เล่นสามารถเลือกด่านที่แบ่ง Level ตามระดับความเร็วและจำนวนมอนสเตอร์ ระบบจะบันทึก
คะแนนการเล่นเกมของผู้เล่นแต่ละคน และแสดงการจัดอันดับผลคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรกในแต่ละด่านได้ 

2. คุณภาพของของเกม 2 มิติ เรื่อง ฝ่าด่านความเร็วพิชิตมอนสเตอร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับด ี(�̅�= 4.47, S.D. 
= 0.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการรักษาความปลอดภัยมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (�̅� = 4.67, S.D. = 
0.52) ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานระบบมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (�̅� = 4.52, S.D. = 0.60) ด้านความ
รวดเร็วในการทำงานของระบบมีคุณภาพอยู่ในระดับดี (�̅� = 4.50, S.D. = 0.52) ด้านความถูกต้องในการทำงานของ
ระบบมีคุณภาพอยู่ในระดับดี (�̅� = 4.39, S.D. = 0.61) ด้านความสามารถของระบบ มีคุณภาพอยู่ในระดับด ี(�̅�= 4.39, 
S.D. = 0.70) ตามลำดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. การพัฒนาเกม 2 มิติ เรื่อง ฝ่าด่านความเร็วพิชิตมอนสเตอร์ ทำให้ได้เกม 2 มิติ เรื่อง ฝ่าด่านความเร็วพิชิต 
มอนสเตอร์ ที่ผู้เล่นสามารถเข้าเล่นเกมผ่านหน้าเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ ซึ่งผู้เล่นต้องกรอกชื่อผู้เล่นจึงจะ
สามารถเข้าเล่นเกมได้ ผู้เล่นสามารถเลือกด่านที่แบ่ง Level ตามระดับความเร็วและจำนวนมอนสเตอร์ ระบบจะบันทึก
คะแนนการเล่นเกมของผู้เล่นแต่ละคน และแสดงการจัดอันดับผลคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรกในแต่ละด่านได้  อาจเป็น
เพราะผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาเกม 2 มิติ เรื่อง ฝ่าด่านความเร็วพิชิตมอนสเตอร์ โดยอาศัยหลักการของวงจรการ
พัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) (สมบัติ, 2560) จึงทำใหไ้ด้เกมที่ผู้เล่นสามารถเข้าถึงได้ง่าย
ในทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ และใช้งานง่ายสามารถควบคุมการเล่นได้ตาม
ต้องการ 

2. คุณภาพของของเกม 2 มิติ เรื่อง ฝ่าด่านความเร็วพิชิตมอนสเตอร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับด ี(�̅�= 4.47, S.D. 
= 0.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการรักษาความปลอดภัยมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (�̅� = 4.67, S.D. = 
0.52) ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานระบบมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (�̅� = 4.52, S.D. = 0.60) ด้านความ
รวดเร็วในการทำงานของระบบมีคุณภาพอยู่ในระดับดี (�̅� = 4.50, S.D. = 0.52) ด้านความถูกต้องในการทำงานของ
ระบบมีคุณภาพอยู่ในระดับดี (�̅� = 4.39, S.D. = 0.61) ด้านความสามารถของระบบ มีคุณภาพอยู่ในระดับด ี(�̅�= 4.39, 
S.D. = 0.70) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัรฮาวี, กวีรัตน์ และวัฒนา (2563) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่องการพัฒนาเกมการ
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เรียนรู้เรื่องสัตว์ป่าสงวนและต้นไม้หวงห้าม “เกมแอดเวนเจอร์ ออฟ แอนโทรเดีย”การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้เรื่องสัตว์ป่าสงวนและต้นไม้หวงห้ามในรูปแบบเกมออฟไลน์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
ประเมินต้นแบบเกมเป็นแบบเจาะจง ได้แก่ คณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาจารย์หมวดศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยธนบุรี จำนวน 6 คน และนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 จำนวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ประกอบด้วย 1. เกมแอดเวนเจอร์ออฟ แอนโทรเดีย 2. แบบประเมินประสิทธิภาพเกมการเรียนรู้เรื่องสัตว์ป่าสงวน
และต้นไม้หวง สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิภาพเกมการเรียนรู้
เรื่องสัตว์ป่าสงวนและต้นไม้หวงห้าม “เกมแอดเวนเจอร์ออฟ แอนโทรเดีย”โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.26 จาก 5 ระดับ อยู่ใน
ระดับดีมาก แบ่งเป็นด้านความสวยงามของรูปแบบเกมและการแสดงผลมีค่าเฉลี่ย 4.23 จาก 5 ระดับ ด้านประสิทธิภาพ
การเรียนรู้สัตว์สงวนและต้นไม้หวงห้ามผ่านเกมมีค่าเฉลี่ย 4.26 จาก 5 ระดับและด้านประสิทธิภาพและความเหมาะสม
ของเกมในการเรียนรู้เรื่องสัตว์สงวนและต้นไม้หวงห้ามมีค่าเฉลี่ย 4.29 จาก 5 ระดับ เกมการเรียนรู้เรื่องสัตว์ป่าสงวนและ
ต้นไม้หวงห้าม “เกมแอดเวนเจอร์ออฟ แอนโทรเดีย” มีความเหมาะสมสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้เรื่อง
สัตว์ป่าสงวนและต้นไม้หวงห้ามที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้สำหรับเยาวชนต่อไป และงานวิจัยของ Dimitrios (2017) 
ได ้ม ีผลงานวิจ ัยเร ื ่อง The effect of games and simulations on higher education: a systematic literature 
review เป็นจุดสำคัญของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาคือการเตรยีมตัวสูก่ารเป็นมืออาชีพในอนาคต เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายนี้ วิธีการเรียนการสอนที่ได้ริเริ่มขึ้นมักจะถูกนำไปใช้วิธีการเรียนการสอนมักจะนำนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามามสี่วน
ร่วม ได้แก่ เกม และการจำลองสถานการณ์ ซึ่งเป็นหัวข้อเรื่องของบทความนี้ ในขณะที่วงการเกมดิจิทัลและการจำลอง
สถานการณ์กำลังเติบโตเต็มที่ บทความนี้พยายามทบทวนวรรณกรรมมี่เกี่ยวข้องกับเกมและการเรัยนการสอนแบบจำลอง 
ในระดับอุดมศึกษาอย่างเป็นระบบ นักวิจัยทั้งสองได้ร่วมมือกันเพื่อใช้วิธีการเชิงคุณภาพ การเข้ารหัสและการสังเคราะห์
ผลลัพท์ที่ได้โดยใช้จากหลายเกณฑ์ วัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อศึกษาผลกระทบของเกมและการจำลองสถานการณ์โดย
คำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่เฉพาะเจาะจง จากการวิจัยครั้งนี้พบว่า เกมและการจำลองสถานการณ์ มี
ผลลัพท์ที่เป็นเชิงบวกของเป้าหมายการเรียนรู้ ขณะที่ได้มีการบูรณาการเกมเข้ากับกระบวนการเรยีนรู้ นักวิจัยได้แบ่งแยก
ผลลัพท์การเรียนรู้ออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านพฤติกรรม และ ด้าาอารมณ์ ในท้ายท้ีสุดนี้ ผู้เขียนได้
รวบรวมข้อสรุปเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักวิชาการ และผู้ที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีความสนใจในการใช้เกมและการ
จำลองสถานการณ์สำหรับใช้ในการเรียนการสอน ข้อสรุปดังกล่างยังเป็นทางเลือก และแนวทางสำหรับการวิจัยในอนาคต
อีกด้วย 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรพัฒนาเกมในรูปแบบของเกม 3 มิติ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจมากขึ้น 
2. ควรพัฒนาเกมในรูปแบบของแอพลิเคชันท่ีสามารถติดตั้งบนระบบปฏิบัติการมือถือ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถใช้ 

งานได้สะดวกมากขึ้น 
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