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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนึ๋มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ อนุรักษ์สิลปวัฒนธรรมไทย เรื่อง แกละน้อยตะลุยวัด 
สุทัศน์’ 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เรื่องแกละน้อยตะลุยวัดสุทัศน์ 3)
เพื่อสิกษาการรับรู้ต่อการอนุรักษ์คิลปวัฒนธรรมไทย กลุ่มตัวอย่างคือ นักสิกษาระดับปริญญาตรี สาฃาวิซาแอนิเมรันและดิจิทัล 
มืเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 30 คน โดยใช้วิธีการเลือกอย่างเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ คือ เกมคอมพิวเตอร์ 3 
มิติ อนุรักษถ!สิลปวัฒนธรรมไทย เรื่อง แกละน้อยตะลุยวัดสุทัศน์ แบบสอบถามความคิดเห็นแบบโครงสร้างซองผู้เรัยวซาญ 
แบบสอบถามความคิดเห็นซองผู้เรัยวซาญเกี่ยวกับการออกแบบและเนื้อหา แบบสอบถามความคิดเห็นซองผู้ทรงคุณวุฒิ และ 
แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใซในการวิเคราะห์'ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า ผลการรับรองคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อรับรองประสิทธิภาพที่ประเมินความเหมาะสมและการ 
น้าไปใช้ซองลือเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ อนุรักษถ!สิลปวัฒนธรรมไทย เรื่อง แกละน้อยตะลุยวัดสุทัศน์ อยูในระดับมาก ผลซอง 
ความพึงพอใจที่มีต่อเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ อนุรักษถ!สิลปวัฒนธรรมไทย เรื่อง แกละน้อยตะลุยวัดสุทัศน์ มีดวามพึงพอใจอยู่ 
ในระดับมาก

คำส์าคัญ: เกม, เกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ, การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

Abstract

This research aims: 1) to design and develop Preserving Thai Arts and Culture 3D Computer Game- 
Klaenoi Talui Wat Sutat, 2) to evaluate the efficiency of design and develop Preserving Thai Arts and Culture 
3D Computer Game-Klaenoi Talui Wat Sutat, 3) to study how subjects acknowledge Thai arts and culture. The 
Subjects were selected from 30 undergraduate students, majoring in Department of Animation and Digital Media,

3 นักสิกษาปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมรันและดิจิทัลมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาแอนิเมรันและติจิทัลมีเดีย คณะวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
5 อาจารย์ ดร. สาขาวิชาแอนิเมรันและดิจิทัลมิเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
6 อาจารย์ สาขาวิชานอนิเมรันและดิจิทัลมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
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Faculty of Science and Technology, by simple random sampling. The research tools were Preserving Thai Arts 
and Culture 3D Computer Game-Klaenoi Talui Wat Sutat, the structured questionnaire for experts' opinion, the 
questionnaire for Experts' opinion on design and content, the questionnaire for qualified committee and the 
satisfaction evaluation form. The statistic used in the data analysis are mean and standard deviation.

The findings indicated that qualified committee's satisfaction of quality certification, which certify the 
efficiency in order to evaluate the appropriation of adaptation of Preserving Thai Arts and Culture 3D Computer 
Game-Klaenoi Talui Wat Sutat, is high.

Keyword: Game, 3D Computer Game, Preserving Thai Arts and Culture

บทนำ
สิลปวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่สำคัญยี่งในความเป็นๆทติ เป็นสิงที่ใด้รับการถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากอดีตสู่ปัจจุบัน เป็น

ผลผลิตที่แสดงถึงความเจริญงอกงามทั้งทางด้านวัตถุและที่ไม่ใช่วัตถุ แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาติ แต่ในยุดดิจิทัลเยาวชนคนรุ่น 
ใหม่ใด้รับอิทธิพลจากต่างชาติผ่านทางลี่อต่าง ๆได ้แก ่ ลี่ออินเทอร์เนิด ลี่อโทรทัศน์ เป็นต้น ทำให้เยาวชนคนรุ่นใหมไม่ค่อยตระ 
นึกถึงคุณค่าของสิลปวัฒนธรรมชองไทยที่ใด้มีการสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบันและจำเป็นต้องสืบทอดต่อไป หากเยาวชนคนรุ่น 
ใหมไม่สืบสานสิลปวัฒนธรรมชองไทยก็จะล่งผลให้สิลปวัฒนธรรมชองไทยจะค่อย  ๆ สูญไป ในอดีตวัดเป็นศูนย์กลางแห่งสิลปะ 
วิทยาการที่ชาวบ้านจากชุมชนรอบวัดหรือจากสถานที่ห่างไกลได้เตินหางเช้ามาเพื่อสิกษาวิทยาการแชนงต่าง  ๆ แต่ในปัจจุบันวัด 
หลายแห่งได้เปลี่ยนบทบาทไปเป็นแหล่งท่องเที่ยวเช้งวัฒนธรรมและประเพณีสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
วัดที่ม่โบราณวัตถุและโบราณสถานอันงดงามและมีดุณด่าทางสิลปะ ได้แก่ วัดพระแก้ว วัดพระเชตุพน และวัดสุทัศนั เป็นต้น 
ขึ้งเยาวชนไทยส่วนใหญ่ยังไม่ทราบและยังไม่ตระหนักรู้ถึงคุณค่าและสิลปวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะการใช้ลี่อเผยแพร่ให้ความรู้ 
ที่เหมาะสมกับยุคสมัยที่จะทำให้คนรุ่นใหม่ใต้เห็นและได้ทราบไปพร้อม  ๆ กับความบันเทิง

ปัจจุบันเกมคอมพิวเตอร์ใต้เช้ามาเกี่ยวช้องกับช้วิตประจำวันของเรา เป็นกิจกรรมเพื่อประโยชน์ทางต้านความสนุกสนาน 
บันเทิง ต้านการผึเกทักษะ ต้านการเรียนรู้ เกมคอมพิวเตอร์เป็นงานสร้างสรรด์ที่มีการนำเอาภาพ เสิยง เรื่องราว กฎ กติกา ทำ 
ให้ผู้เล่นเกิดความกระตีอริอร้น มีการปฎิลัมพันธ์ชองผู้เล่นกับคอมพิวเตอร์ ทำให้เกิดการแช่งชัน ท้าทาย สนุกสนาน (Prensky, 
2001) ภาพและเสิยงมีความสมจริงทำให้เกมคอมพิวเตอร์ใต้รับความนิยมแพร่หลาย สามารถพัฒนาทั้งทางต้านรูปแบบและ 
เนี้อหาและการจำลองสถานการณ์จริงที่ผ ู้เล่นสามารถบังคับโต้ตอบกับเครื่องคอมพิวเตอร์ใต้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมจาก 
เงื่อนไชชองโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ขึ้งสามารถสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการเรียนรู้ดึงดูดความสนใจ และกระตุ้นให้เกิดความ 
ต้องการที่จะเรียนรู้โดยมีการปฏิลัมพันธ์ หรือการใต้ตอบ (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2541) ทั้งยังเป็นลี่อกลางที่ช่วยให้ผู้เล่นรู้สิก 
เป็นส่วนหนึงชองเกม ช่วยกระตุ้นจิตนาการและความคิดสร้างสรรคัให้แก่ผู้เล่น ตลอดจนให้ผู้เล่นรู้สิกผ่อนคลายและพึงพอใจใน 
การเล่น (Boston, 2009) การเติบโตของอุตสาหรรมซอฟทัแวร์เป็นไปอย่างรวดเร์วมูลค่าชองตลาดเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะ 
เกมคอมพิวเตอร์มีอัตราการเจริญเติบโตสูงขึ้นทุกปี จากการสำรวจตลาดเกมในปี 2018 โดย Newzoo ขึ้งเป็นบริษัทที่ผู้นำใน 
การให้บริการวิเคราะห์ทางต้านเกมและอีสปอต้ชันนำชองโลก ไต้ท่าการสำรวจตลาดเกมพบว่ามีจำนวนผู้เล่นเกมทั่วโลกกว่า 
2,3000 ล้านคน สำหรับประเทศไทยมีจำนวนของผู้เล่นเกมสูงถึง 38 ล้านคน มูลค่าหางการตลาดชองเกมอยู๊ในอันดับที่ 20 
ชองโลก ที่ประมาณ 22,000 ล้านบาท (Newzoo, 2018) จะเห็นไต้ว่าตลาดชองเกมและจำนวนชองผู้เล่นเกมในประเทศไทยมี 
จำนวนมากถึงครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งประเทศ เกมจึงเป็นลี่อที่สามารถเช้าถึงกับคนไต้ทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม 
เยาวชนคนรุ่นใหม่

ด ังน ั้นจากเหต ุผลด ังกล ่าว ผ ู้ว ิจ ัยจ ึงม ีดวามสนใจในการออกแบบและพ ัฒ นาเกมคอมพ ิวเตอร์ 3 มิติ อน ุร ักษ ั 
สิลปวัฒนธรรมไทย เรื่อง แกละน้อยตะลุยวัดสุทัศน์ เพื่อให้ผู้เล่นเกมเกิดการตระหนักถึงการอนุรักษัและสืบสานสิลปวัฒนธรรม 
ไทย ทั้งยังคงความสนุกสนานและท้าทายไปพร้อมกัน

วัตถุประสงคํฃองการวิจัย
1. เพื่อออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ อนุรักษัสิลปวัฒนธรรมไทย เรื่อง แกละน้อยตะลุยวัดสุทัศน์
2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ อนุรักษัสิลปวัฒนธรรมไทย เรื่อง แกละน้อยตะลุยวัดสุทัศน์
3. เพื่อสิกษาความพึงพอใจที่มีต่อเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ อนุรักษัสิลปวัฒนธรรมไทย เรื่อง แกละน้อยตะลุยวัดสุทัศน์
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