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บทคัดยอ

การวิจัยครัง้ นี้มวี ัตถุประสงคเพื่อ 1) ผลิตเกมแอนิเมชันเพิม่ มูลคาและสนับสนุนกิจกรรมการทองเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตรในเขตเมืองกาญจนบุรี 2) ประเมินประสิทธิภาพของเกมแอนิเมชันเพื่อเพิ่มมูลคาและสนับสนุนกิจกรรม
การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรในเขตเมืองกาญจนบุรี 3) ศึกษาความพึงพอใจตอเกมแอนิเมชันเพือ่ เพิ่มมูลคาและ
สนับสนุนกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรในเขตเมืองกาญจนบุรี โดยใชระเบียบวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed
Methodology) เครื่องมือเปนแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา ไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ผลการศึกษาพบวา 1) เกมแอนิเมชันไดพฒ
ั นาขึ้นใชเพื่อเพิม่ มูลคา
และสนับสนุนกิจกรรมการทองเทีย่ วเชิงประวัติศาสตรในเขตเมืองกาญจนบุรใี หเปนการทองเที่ยวแบบดิจิทัลใหกับ
สถานที่ทองเทีย่ ว 3 แหง ไดแก ยุคกอนประวัตศิ าสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา คือ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเกา
ยุคประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา คือ เมืองกาญจนบุรเี กา (ทาเสา) ยุคประวัติศาสตรสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 คือ
สะพานขามแมน้ําแคว ซึง่ สามารถดาวนโหลดไดจาก PLAY STORE ชื่อวา “KAN QUIZ” ไดจากระบบปฏิบตั ิการ
แอนดรอยด ผลประเมินประสิทธิภาพของเกมแอนิเมชัน โดยรวมทุกดาน พบวา มีประสิทธิภาพอยูใ นระดับมากที่สดุ
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.39 และ 3) ผลความพึงพอใจตอเกมแอนิเมชันโดยรวมทุกดาน พบวา ผูใชมีความพึงพอใจอยูใ น
ระดับมากที่สุด มีคา เฉลี่ยเทากับ 4.86
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Abstract

The objectives of this research were: 1) to produce value-added animated games and to
support historical tourism activities in Kanchanaburi 2) to assess the effectiveness of value-added
animated games and to support historical tourism activities in Kanchanaburi, and 3) to study the
satisfaction towards value-added animated game and to support historical tourism activities in
Kanchanaburi by using a mixed research method. The tool was a questionnaire. Data were analyzed by
descriptive statistics such as mean, standard deviation, and content analysis. The results indicated that:
1) the animated games were developed to add value and support historical tourism activities in
Kanchanaburi to be digital tourism for 3 tourist attractions: the prehistoric era of the Ayutthaya period,
which is the Ban Kao National Museum; the historical era of the Ayutthaya period is the old city of
Kanchanaburi (Tha Sao); the historical era of World War II, which is the Bridge over the River Kwai,
which can be downloaded from the PLAY STORE named "KAN QUIZ" from the android operating system.
The overall in all aspects of the animated game performance evaluation, it was found that the efficiency
was at the highest level with an average of 4.39, and 3) the overall satisfaction with the all aspects of the
animated game, found that the user's satisfaction was at the highest level with an average of 4.86.
Keywords : Animation Game, Historical Tourism, Kanchanaburi City

1. บทนํา

ไทยแลนด 4.0 เปนนโยบายทีพ่ ัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ที่เกิดจากการปรับตัว
ของการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ของโลกในหลายมิติ ทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง อันนําไปสูการพัฒนา
ความสามารถในการแขงขันทามกลางกระแสโลกาภิวัตนทุกประเทศทั่วโลกกําลังมุงสูก ระแสใหมของการเปลี่ยนแปลง
ที่เรียกวา สังคมแหงความรู (Knowledge Society) และระบบเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge-Based Economy)
ที่จะตองใหความสําคัญตอการใชความรูและนวัตกรรม (Innovation) อันเปนปจจัยหลักสําคัญในการพัฒนาและ
การผลิตมากกวาการใชเงินทุน ประกอบกับการสรางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 เปน
นโยบายของประเทศทีเ่ ชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติเพื่อเพิม่ ความสามารถในการแขงขัน ปจจุบันประเทศไทยกาวสูยคุ
ที่เรียกวา เปนการรวมตัวและแตกตัวของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน 3 โดเมน (3 Domains) คือ ไบโอโดเมน

(Bio Domain) ฟสิคอลโดเมน (Physical Domain) และดิจิทัลโดเมน (Digital Domain) ซึ่งตอจากนี้ไปนวัตกรรม
และเทคโนโลยีใหม ๆ จะเกิดจากการรวมตัวและแตกตัวจาก 3 Domains ดังกลาวขางตน เชน Bio Print, Genetic
Transformation, Autonomous Vehicle, นาโนเทคโนโลยี, 3D/4D Printing, Internet of Things (IoT), Digital
Manufacturing เปนตน เมื่อจะพัฒนาประเทศไทยใหเปนไปตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ทุกภาคสวนจึงจําเปนตอง
ปรับเปลี่ยนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม เนนการใชองคความรูจากวิทยาศาสตร วิจยั เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ความคิดสรางสรรค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันสูการสรางมูลคาเพิม่ ใหกับสินคา
หรือบริการ เพื่อใหเกิดผลลัพธในลักษณะที่เรียกวา ทํานอยไดมากสูการเปนเศรษฐกิจใหมที่ไดเปรียบในการแขงขัน
อยางยั่งยืน (กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา, 2560)
วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 ต.ค.-ธ.ค. 64
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีประเด็นสําคัญ ทีเ่ กี่ยวของกับ
การบริหารจัดการประเทศ คือมุงเนนใหประชาชนมีความมั่นคง มัง่ คั่ง และยัง่ ยืน จึงมีความจําเปนตองมีการเตรียม
ความพรอมเพื่อวางรากฐานของประเทศในระยะยาว ใหมุงตอยอดผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สอดคลองเชื่อมโยงและรองรับ
การพัฒนาอยางตอเนื่องกันไปในระยะ 20 ปขางหนาตามกรอบยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2560-2579) และมุงเนน
การพัฒนาวิทยาศาสตร วิจยั เทคโนโลยี และนวัตกรรม สําหรับพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยมุง ผลักดันใหเกิด
การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมทีส่ อดคลองกับการพัฒนาประเทศที่สามารถนําเอาเทคโนโลยีมาใชเพื่อใหเกิดการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนในสังคมได (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560)
ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมตาง ๆ ทําใหขอมูลขาวสารและความรู หรือที่เรียกวา
“สารสนเทศ” นั้น สามารถลื่นไหลไดอยางสะดวกและรวดเร็วอันสงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในดาน
เทคโนโลยีอยางมาก จนสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีไดอยางกวางขวาง ตั้งแตระดับปจเจกบุคคลขึ้นไปจนถึง
ระดับองคกรอุตสาหกรรมการผลิตและภาคสังคม ตลอดจนในระดับประเทศและตางประเทศ ดังนั้นเพื่อตอบโจทย
การสรางความมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิจ ภาคธุรกิจ องคกรตาง ๆ จึงควรใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการวิจัยโดยใช
เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) สนับสนุนการผลิตและพัฒนาเพือ่ เปนการเพิ่มมูลคาเศรษฐกิจสูการขับเคลื่อน
ประเทศไทย 4.0 (สภานโยบายการวิจยั และนวัตกรรมแหงชาติ, 2560)
จากการสํารวจตลาดดิจิทัลคอนเทนตดานเกมและแอนิเมชันของไทยในป 2558-2560 พบวา อุตสาหกรรม
ทั้ง 2 มีมูลคาตลาดรวมเทากับ 11,338 ลานบาท ซึ่งเติบโตขึ้นจากป 2558 รอยละ 9.9 จากป 2559 รอยละ 2.8 และ
ป 2560 เติบโตขึ้นรอยละ 5.0 โดยสาขาเกมมีอัตราเติบโตสูงถึงรอยละ 13.58 สวนแอนิเมชันลดลง 8.1 (สํานักงาน
สงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน), 2560) นอกจากนี้ งานวิจัยของ Nomura Research Institute
แหงประเทศญี่ปุน ซึง่ เปนประเทศที่มีความกาวหนาดานแอนิเมชันและการตูน ระบุวา ในบรรดาประเทศอาเซียนทัง้ 10
ประเทศ ประเทศไทยเปนประเทศที่มีความเหมาะสมที่สุดที่ประเทศญี่ปุนใหความสนใจในการรวมผลิต (co-production)
แอนิเมชันดวย (Nomura Research Institute, 2559) สิ่งเหลานี้สะทอนใหเห็นถึงศักยภาพของไทย ในการที่จะพัฒนา
อุตสาหกรรมแอนิเมชันทีจ่ ะสามารถสรางรายไดเขาสูประเทศไดอยางมหาศาล ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรเขามามี
บทบาทและศักยภาพในการขับเคลื่อนและผลักดันอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต รวมถึงการสรางความเขมแข็ง ใหแก
ระบบลิขสิทธิ์ ไมวาจะเปนการคุม ครอง การสงเสริมและการบริหารจัดการงานลิขสิทธิ์ ซึ่งเปนรากฐานสําคัญสําหรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคของภูมิภาคในภาพรวม อันเปนการสอดคลองกับแผนกิจกรรมความรวมมือดาน
ทรัพยสินทางปญญา (IPR Action Plan) 2011-2015 ของอาเซียนและแผนพัฒนาประเทศใหมคี วามมั่นคง มัง่ คั่ง
และยั่งยืน (กรมทรัพยสินทางปญญา, 2559)
หากกลาวถึงดิจิทัลคอนเทนตในประเทศไทย เกมและแอนิเมชันเปนหนึ่งในการนําเสนอเนื้อหาสาระดาน
ดิจิทัล ภาคสวนตาง ๆ มีการนําแอนิเมชันไปใชเปนคอนเทนตหลักในอุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตร การตูน รวมถึง
ละคร เพื่อสรางความผอนคลายใหกับคนในสังคมที่มีแตความเครียดจากการทํางานและการเรียน ผนวกเขากับ
เทคโนโลยีดิจิทัล เชน สื่อผสม หรือสื่อมัลติมีเดียที่นําเสนอไดทั้งภาพและเสียง จนมีการนําแอนิเมชันมาพัฒนาเพื่อ
การพาณิชยในรูปแบบตาง ๆ นอกจากนี้ยังสามารถนํามาประยุกตใชเพื่อการพัฒนาในดานการสรางความนาสนใจ
จากการเคลื่อนไหว เรื่องราวที่นาํ เสนอ ทําใหแอนิเมชันสามารถดึงดูดใจผูคนไดดีกวาสื่อที่ไมมีการเคลื่อนไหว
(ไพรัช ธัชยพงษ และพิเชษฐ ดุรงคเวโรจน, 2541)
จังหวัดกาญจนบุรี เปนจังหวัดหนึ่งที่มีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาตินยิ มเดินทางมาทองเที่ยว
เปนจํานวนมาก โดยจากสถิติป พ.ศ. 2559 มีนักทองเที่ยวชาวไทยเดินทางมาทองเที่ยว จํานวน 8,132,468 คน และ
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นักทองเที่ยวชาวตางชาติ จํานวน 119,480 คน (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2559) ซึ่งมีจาํ นวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
ดวยทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ประกอบกับประวัติความเปนมาที่เปนเมืองเกาตัง้ แตสมัยยุคกอน
ประวัติศาสตร จึงทําใหมีแหลงทองเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ ทางประวัติศาสตร ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวติ หลากหลายแหง
โดยสวนใหญเดินทางมาทองเที่ยวตามแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ เชน ลองแพ เลนน้ําตก เที่ยวปาเขา ถ้ํา วัด สะพาน
ขามแมนา้ํ แคว พิพิธภัณฑ สุสาน ปราสาทเมืองสิงหหรือชมอารยธรรมไทย-มอญที่อาํ เภอสังขละบุรี ฯลฯ นอกจากนั้น
คนไทยยังมีพฤติกรรมการใชสมารทโฟนทีม่ ีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งเรื่องการใชงานเพื่อชอปปง เพื่อแชท
ดูรายละเอียดสินคาตาง ๆ และอาจนํามาใชในการสงเสริมการทองเที่ยวไดนอกจากเพียงถายภาพเปนที่ระลึกเทานั้น
(จักรพันธ สาตมุณี และคณะ, 2564)
อีกทั้งจังหวัดกาญจนบุรีตั้งอยูไมไกลจากกรุงเทพมหานครมากนัก การคมนาคมขนสงสะดวกสบาย สงผล
ใหจังหวัดกาญจนบุรีมีรายไดจากการทองเที่ยวติดอันดับ 1 ใน 5 ของจังหวัดทีค่ นไทยนิยมเดินทางมาทองเที่ยวมาก
ที่สุดในประเทศไทย เมื่อนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเทีย่ วก็ทาํ ใหเศรษฐกิจดี คนในพื้นที่มีรายไดจากการขายสินคาและ
บริการ เมื่อเศรษฐกิจดีความเปนอยูของประชาชนก็ดีตามไปดวย สําหรับรายไดจากกิจกรรมดานการทองเทีย่ วทีเ่ ปน
รายไดหลักของจังหวัด คือ กิจกรรมการลองแพ น้าํ ตก สวนรายไดรองของการทองเที่ยวที่นี่ คือ การมาเยี่ยมชมแหลง
ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรตา ง ๆ (Historical Tourism) (กระทรวงการทองเทีย่ วและกีฬา, 2559)
จากการลงพื้นที่สํารวจขอมูลของแหลงทองเทีย่ วเชิงประวัตศิ าสตร (Historical Tourism) ในจังหวัด
กาญจนบุรีที่สําคัญ ๆ ในเขตอําเภอเมืองกาญจนบุรี พบวา หลายสถานที่มีความนาสนใจ มีประวัตคิ วามเปนมา
ยาวนาน มีเรื่องราวในอดีตใหนกั ทองเที่ยวไดศึกษา เรียนรู ทั้งนี้ทมี ผูวิจัยยังไดมีโอกาสพูดคุย สัมภาษณ สอบถาม
หนวยงานที่ทํางานดานการทองเที่ยวโดยตรง คือ คุณวิศรุต อินแหยม ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
สาขากาญจนบุรี ซึง่ ใหขอมูลเกีย่ วกับภาพรวมของการทองเที่ยวเชิงประวัตศิ าสตรที่สําคัญ ๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี
และหากเจาะจงไปที่อําเภอเมืองกาญจนบุรี เพียงอําเภอเดียวนั้น มีแหลงทองเที่ยวทางประวัตศิ าสตรมากกวา 20 แหง
แตละแหงมีทงั้ เปนที่รูจกั เปนอยางดี บางแหงยังไมเปนที่นยิ ม บางแหงเพิ่งขุดคนพบ โดยทีมผูวิจยั นําเอาตนทุนทาง
ประวัติศาสตร เชน ประวัติความเปนมา เรื่องราวของสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรตา ง ๆ ที่มีอยูมาถายทอดใน
รูปแบบใหม โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสรางความนาสนใจเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวใหมีปฏิสัมพันธกับสถานที่
ทองเที่ยวมากยิง่ ขึ้นอาจเปนรูปแบบของเกม หรือสื่อใหมตา ง ๆ จะยิ่งสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวกลุมเดิมและขยาย
กลุมนักทองเที่ยวใหม ๆ ได อันจะเปนการสรางรายไดเขาจังหวัดกาญจนบุรี ชุมชนมีรายได ก็จะทําใหเศรษฐกิจของ
ประเทศดีตามไปดวย
จากความเปนมาและความสําคัญดังกลาว ผูวิจยั จึงมีแนวคิดในการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสราง
มูลคาเพิม่ ใหแกแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรในเขตอําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 3 แหง
ที่มีความโดดเดนทางดานประวัตศิ าสตร ไดแก สะพานขามแมนา้ํ แคว เมืองกาญจนบุรเี กา (ทาเสา) และพิพิธภัณฑ
สถานแหงชาติบา นเกา เพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยวที่สามารถสรางจุดสนใจใหแกนกั ทองเที่ยวจากการประยุกตใช
เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยผูว จิ ัยตองการเพิ่มมูลคาการทองเทีย่ วทางประวัติศาสตรดวยการนําเอาเกมแอนิเมชัน
(Game Animation) มาสรางความนาสนใจใหกับแหลงทองเที่ยวดังกลาว อันจะเปนการสงเสริมใหนักทองเที่ยวไดเรียนรู
และเกิดความรัก ความหวงแหนแหลงวัฒนธรรมอันทรงคุณคา สืบไวใหคงอยูแกชนรุนหลัง ทั้งนี้เกมแอนิเมชัน จะทําให
เกิดการปฏิสัมพันธกับนักทองเทีย่ ว เกิดความสนุกสนานเมือ่ มาทองเที่ยวทั้ง 3 สถานที่ทองเที่ยวเชิงประวัตศิ าสตร ซึง่ ใช
หลักการนําเนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) เพื่อสนับสนุนการทองเทีย่ วและการพัฒนารูปแบบกิจกรรมดานการทองเที่ยว
ชวยเสริมสรางแหลงทองเที่ยวทางประวัตศิ าสตรใหเกิดการขับเคลือ่ นสูการสรางรายไดหลักของประเทศ และเพื่อ
วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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5

ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่จะสงเสริมใหประเทศเปนสังคมยุคขอมูลขาวสาร (Information Era) สามารถชวยเสริม
ศักยภาพดานการทองเที่ยวใหกบั จังหวัดกาญจนบุรีไดอีกดวย

2. วัตถุประสงค

1. เพื่อผลิตเกมแอนิเมชันเพื่อเพิม่ มูลคาและสนับสนุนกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรในเขตเมือง
กาญจนบุรี
2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของเกมแอนิเมชันเพื่อเพิม่ มูลคาและสนับสนุนกิจกรรมการทองเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตรในเขตเมืองกาญจนบุรี
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอเกมแอนิเมชันเพื่อเพิ่มมูลคาและสนับสนุนกิจกรรมการทองเทีย่ วเชิง
ประวัติศาสตรในเขตเมืองกาญจนบุรี

3. ขอบเขตการวิจัย

3.1 ขอบเขตดานพื้นที่ ไดแก การศึกษาแหลงทองเที่ยวทางโบราณคดี และทางประวัตศิ าสตร บริเวณอําเภอ
เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรสามารถเปนแหลงเรียนรูท ี่โดดเดนสําหรับผูที่
สนใจเรื่องราวทางประวัตศิ าสตรของจังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้พิจารณาจากสถานที่โดยแบงออกเปน 3 ยุค ดังนี้
3.1.1 ยุคกอนประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา คือ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเกา
3.1.2 ยุคประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา คือ เมืองกาญจนบุรีเกา (ทาเสา)
3.1.3 ยุคประวัติศาสตรสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 คือ สะพานขามแมน้ําแคว
3.2 ขอบเขตดานเนื้อหา ไดแก
ประเด็นที่ 1 การพัฒนาผลิตเกมแอนิเมชัน (Game Animation) โดยใชเทคโนโลยีมัลติมเี ดีย (Multimedia)
ดานสื่อผสมภาพและเสียง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการทองเทีย่ วเชิงประวัตศิ าสตร โดยการผลิตเกมแอนิเมชันจะเปน
รูปแบบที่นําเอาสถานที่ทองเที่ยวทางประวัติศาสตรทั้ง 3 แหง มาพัฒนาเปนเกมแอนิเมชันที่ตองมีการเดินทางไปให
ครบทั้ง 3 แหง
ประเด็นที่ 2 ดานการประเมินประสิทธิภาพของเกม ผูวิจยั จะใหผูเชี่ยวชาญทีม่ ีความรูและประสบการณ
เกี่ยวของดานการผลิตเกมแอนิเมชัน จํานวน 5 คน เพื่อประเมินประสิทธิภาพเกมแอนิเมชันในดานตาง ๆ เชน
ดานคุณลักษณะของเกมแอนิเมชัน “KAN QUIZ” ดานความงายของการใชงานเกมแอนิเมชัน “KAN QUIZ”
ดานการทํางานไดตามฟงกชันงานของผูใชงานของแอนิเมชัน “KAN QUIZ” และดานการตรงตามความตองการของ
ผูใชงานของแอนิเมชัน “KAN QUIZ” เปนตน
ประเด็นที่ 3 ดานการศึกษาความพึงพอใจของผูใชเกมแอนิเมชัน ผูวิจัยจะทดลองใหนกั ทองเที่ยวที่เดินทาง
มาเทีย่ วยังสถานที่ทองเทีย่ วทางประวัติศาสตร 3 แหง ทดลองเลนเกมแอนิเมชันเกี่ยวกับสถานที่ทอ งเที่ยว แลวใหทาํ
แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักทองเทีย่ วตอเกมในดานตาง ๆ เชน ดานเนื้อหา ดานภาพประกอบ
ดานการออกแบบ ดานการใชงาน เปนตน
3.3 ขอบเขตดานเวลา 1 ป ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2560 สวนการศึกษาความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวอยูใ นระหวางเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2560
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รูปภาพประกอบ 1
กรอบแนวคิดการวิจัย
พิพิธภัณฑ

เมือง

สะพานขาม

สถานแหงชาติ

กาญจนบุรเี กา

แมน้ําแคว

บานเกา

(ทาเสา)

กระบวนการผลิตเกม
1.Pre-production
2.Production

Output

ประเมินประสิทธิภาพของเกม
แอนิเมชัน (ผูเชี่ยวชาญ N=5)

3.Post-production

เกมแอนิเมชัน

1.ดานคุณลักษณะของเกมแอนิเมชัน

(พิชญาพร ประครองใจ, 2564)

“KAN QUIZ”

“KAN QUIZ”
2.ดานความงายของการใชงานเกม

Outcome

หนวยงานดานการทองเที่ยว เชน การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย (ททท.) การทองเที่ยวและกีฬาเพื่อนําเกม
ไปใช ใ นการโฆษณาและประชาสั ม พั น ธ เ พื่ อ ดึ ง ดู ด
จํานวนนักทองเที่ยวใหเดินทางมายังพื้นที่เปาหมาย
มากขึ้น

แอนิเมชัน “KAN QUIZ”
3.ดานการทํางานไดตามฟงกชันงานของ
ผูใชงานของแอนิเมชัน “KAN QUIZ”
4.ดานการตรงตามความตองการของ
ผูใชงานของแอนิเมชัน “KAN QUIZ”
(เดชชาติ แสงวาง, 2552).
ความพึงพอใจตอเกมแอนิเมชัน
(นักทองเที่ยว N=385)
1. ดานเนื้อหา 2. ดานภาพประกอบ
3. ดานการออกแบบ 4. ดานการใชงาน
(ภัทรวิชญ ศิริรัตน และดาราวรรณ
ญาณะนันท, 2561)

4. วิธีการดําเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรและกลุม ตัวอยาง คือ นักทองเทีย่ วที่เดินทางมาทองเทีย่ วที่พื้นที่ 3 แหง ซึ่งผูวิจยั ใชหลักการสุม
ตัวอยางแบบไมทราบจํานวนประชากรแตทราบจํานวนสัดสวนเพื่อประเมินความพึงพอใจตอเกมแอนิเมชัน การเลือก
สุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ไดแก นักทองเที่ยวที่เดินทางมาเพื่อทองเที่ยว ณ 3 แหงนี้ และ
ตองเคยใชงานเกมแอนิเมชันดวยเทานั้น โดยใชสูตร ดังนี้ (Cochran,1963)
วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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n =
=
n =

𝑃𝑃𝑃𝑃(1−𝑃𝑃𝑃𝑃)𝑍𝑍𝑍𝑍 2
𝐸𝐸𝐸𝐸 2

0.9604

0.0025

384 คน

≈ 384 คน

แทนคาไดดังนี้
n แทน จํานวนกลุมตัวอยางที่ตองการ
P แทน สัดสวนของประชากรที่ผวู ิจัยตองการจะสุม
Z แทน ความเชื่อมั่นที่ผูวิจยั กําหนดไวที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
e แทน สัดสวนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดขึ้นได
ในที่นี้ผูวิจัยเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางทีเ่ ปนนักทองเที่ยว จํานวน 385 คน
4.2 ผูวิจัยลงพื้นที่เพื่อศึกษาบริบทและขอมูลพื้นฐานแหลงทองเทีย่ วทางประวัติศาสตร 3 แหง เพื่อนําขอมูล
สําคัญมาวิเคราะหและสรางเปนสื่อกิจกรรมสงเสริมการทองเทีย่ วดวยเทคโนโลยีสื่อมัลติมีเดีย คือ เกมแอนิเมชัน
เพื่อใหมกี ารสนับสนุนการทองเทีย่ วใหมีความนาสนใจมากยิง่ ขึ้นจึงนําเกมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใชเปนจุดขายเพื่อเพิ่ม
มูลคาใหกับการทองเทีย่ วเชิงประวัติศาสตรได
4.3 ผูวิจัยดําเนินการจัดเตรียมเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรม
เอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วของ ที่ไดศกึ ษาไวเบื้องตนเพิม่ เติมแลวนําขอมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิเกีย่ วกับ
สถานที่ทองเทีย่ วทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ผูวิจยั ผลิตเกมแอนิเมชันดวยเทคโนโลยีมัลติมีเดียเพือ่ เปนสื่อสนับสนุน
กิจกรรมการทองเที่ยวโดยใชกระบวนการตามทฤษฎีการผลิต ดังนี้ (พิชญาพร ประครองใจ, 2564)
4.3.1 ขั้นตอนกอนการผลิต (Pre-Production)
ขั้นตอนการสํารวจสถานที่ทองเทีย่ วเชิงประวัติศาสตรทง้ั 3 แหง เพื่อศึกษาความเปนไปไดของการ
ใชเกมใหเหมาะสมกับสถานที่ทั้ง 3 แหง และ ทําการประชุมวางแผน (Planning) เพื่อออกแบบเกมในขั้นตอนนี้ผูวจิ ัยมี
การวางขั้นตอนการวางแผนวาจะทําเกมอยางไร และไดออกแบบเปนเกมตอบคําถามใหเกีย่ วของกับสถานที่ทองเที่ยว
การทําตนแบบ (Prototyping) คือ ขั้นตอนการทําเกมตนแบบ ทดลองการเขาเกมจากหนาตาง ๆ ทดลองปุมกด การใช
งาน ตาง ๆ ในโปรแกรม Unity
4.3.2 ขั้นตอนการผลิต (Production)
4.3.2.1 การพัฒนาและออกแบบเกม (Game Design and Development) จะแบงออกเปนสอง
สวน คือ กราฟกและสวนคาแรคเตอร
1) งานกราฟกจะตองออกแบบธีม (Theme) ของสี สไตลของงานกราฟกในเกม ออกแบบ
หนาตาของเกม UI ปุมกดใหมีความเขากัน และสวยงาม โดยทําในโปรแกรม Adobe Illustrator
2) งานออกแบบคาแรคเตอร เปนการออกแบบตัวละครทีใ่ ชในเกม ตองวาด หนาตา ทาทาง
อารมณตา ง ๆ โดยใชโปรแกรม Adobe Photoshop
3) งานออกแบบเสียง (Audio Design) เลือกเสียงทีจ่ ะนํามาใสในเกม โดยนําไปใสใน
โปรแกรม Unity ที่ไดทําตนแบบ (Prototype) ไวแลว
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4) การพัฒนาเกม (Game Development) เปนขั้นตอนที่นําทุกอยางที่สรางไวแลวมารวมกัน
จัดวาง และการเขารหัส (Coding) ในโปรแกรม Unity เพื่อใหไดเกมออกมา
4.3.2.2 ขั้นตอนหลังการผลิต (Post-Production)
การบํารุงรักษา (Maintenance) เมื่อทําเกมเสร็จ จะตองมีการทดสอบ และปรับปรุงแกไขโดยละเอียด
4.4 การทดลองใช (Test-Production)
ขั้นตอนกอนนําไปใชจริง ดวยการทดลองกับกลุมนักศึกษาสาขาวิชาสื่อใหมและมัลติมีเดีย คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จํานวน 30 คนที่มีความรูเรื่องงานสื่อผสมภาพและเสียงประกอบเคยเดินทาง
ไปทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวทั้ง 3 แหลง เพื่อทดลองใชในสนามจริงวาเกมแอนิเมชันที่ผูวจิ ัยผลิตขึ้นมีขอบกพรองและ
ตองเพิม่ เติมอะไรในเกมแอนิเมชัน
4.5 การนําไปใช (Production-Users)
ขั้นตอนการนําเกมแอนิเมชันไปใชกับกลุมตัวอยาง ไดแก นักทองเที่ยวทีเ่ ดินทางมายังสถานที่ทองเที่ยว
ทางประวัติศาสตรทั้ง 3 แหง จํานวน 385 คนตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจตอเกมแอนิเมชันและ
ผูเชี่ยวชาญดานเกมแอนิเมชัน จํานวน 5 คน เพื่อประเมินประสิทธิภาพของเกมแอนิเมชันวามีความเหมาะสม/
มีประสิทธิภาพ
4.6 การกําหนดเกณฑการใหคะแนนคําตอบของแบบสอบถามของวัตถุประสงคขอที่ 2 และขอที่ 3 โดย
ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบตามความรูสึกของผูตอบแบบสอบถาม โดยการใชการประเมิน ในที่นี้แบบ
ประเมินประสิทธิภาพของเกมแอนิเมชันและแบบสอบถามความพึงพอใจทีม่ ีตอเกมแอนิเมชันวิเคราะหโดยการแปลผล
คะแนนจะใชการตัดสินแบบอิงเกณฑที่ใชในการวัด ออกเปน 5 ระดับ ได 5 ชวงอัตราภาคชั้น ๆ ละ 0.8 ดังนี้
(บุญใจ ศรีสถิตยนรากูร, 2553)
4.21-5.00 หมายถึง มีความเหมาะสม/มีประสิทธิภาพในระดับ มากที่สุด
3.41-4.20 หมายถึง มีความเหมาะสม/มีประสิทธิภาพในระดับ มาก
2.61-3.40 หมายถึง มีความเหมาะสม/มีประสิทธิภาพในระดับ ปานกลาง
1.81-2.60 หมายถึง มีความเหมาะสม/มีประสิทธิภาพในระดับ นอย
1.00-1.80 หมายถึง มีความเหมาะสม/มีประสิทธิภาพในระดับ นอยที่สุด
4.7 เครื่องมือทีใ่ ชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบประเมินประสิทธิภาพของเกมแอนิเมชันและ
แบบสอบถามความพึงพอใจทีม่ ตี อเกมแอนิเมชันของนักทองเที่ยวจากการออกแบบและพัฒนาเกมในการนํามาใชเพื่อ
สรางกิจกรรมปฏิสัมพันธกับนักทองเที่ยวใหมีกิจกรรมรวมสนุกในพื้นที่นอกจากการมาเที่ยวชมและพักผอนถายรูปแลว
เดินทางกลับเทานั้น
4.8 การทดสอบความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรง การทดสอบหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ผูวิจยั ทําการวัด
ความเชื่อมั่นหรือความสอดคลองภายในดวยคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
ดวยการนําแบบสอบถามที่ไดดําเนินการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญไปทดลองใชกบั กลุมตัวอยาง
จํานวน 30 คน ซึ่งไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย โดยคัดเลือกขอคําถามที่มีคา α ตั้งแต 0.70 ขึ้นไป ถือวาขอคําถามมี
ความเชื่อมั่น (ลัดดาวัลย เพชรโรจน และอัจฉรา ชํานิประศาสน, 2547) และการทดสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือที่
ใชในการวิจยั ผูวิจัยไดทาํ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย ดวยการนําแบบสอบถามทีผ่ ูวิจัยไดพัฒนาขึ้นไป
ใหผูเชี่ยวชาญทําการตรวจสอบคุณภาพดานความตรง (Validity) จํานวน 5 ทาน เพื่อหาคาดัชนีความสอดคลอง
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ระหวางขอคําถามกับคุณลักษณะตามวัตถุประสงคของการวิจยั ทีต่ องการวัด (ลัดดาวัลย เพชรโรจน และอัจฉรา
ชํานิประศาสน, 2547) ผลการวิเคราะหความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามทัง้ ฉบับมี
ตั้งแต 60% ขึ้นไป หรือมีคาความสอดคลองระหวาง 0.60 – 1.00 ซึ่งตามเกณฑทใี่ ชในการตัดสินความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา คาที่คํานวณไดจะตองมากกวา 0.50 (IOC > 0.50) (ศิรชิ ัย กาญจนวาสี, 2545) แสดงวาขอคําถามทุกขอ
ในแบบสอบถามมีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับคุณลักษณะตามวัตถุประสงคของการวิจยั ที่ตองการวัด
มีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาและมีความเหมาะสม มีความชัดเจนของภาษาสามารถนําไปใชในการประเมินตอไปได
4.9 สถิติที่ใชในการวิจัย ผูวจิ ัยใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) เพื่อมาออกแบบและพัฒนา
เกมแอนิเมชัน สวนการประเมินประสิทธิภาพของเกมแอนิเมชันและประเมินความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอ
เกมแอนิเมชัน ผูวจิ ัยใชสถิติพรรณนา (Descriptive Analysis) ไดแก คาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

5. ผลลัพธการวิจัยและการอภิปรายผล

ผลการวิจยั ตามวัตถุประสงคขอที่ 1 ผลผลิตเกมแอนิเมชันเพิ่มมูลคาและสนับสนุนกิจกรรมการทองเที่ยว
เชิงประวัตศิ าสตรในเขตเมืองกาญจนบุรี ผูวิจัยไดพัฒนาเกมแอนิเมชันโดยใหนักทองเทีย่ วที่เดินทางมายังสถานที่
ทองเที่ยวทางประวัติศาสตรทง้ั 3 แหงผานแอปพลิเคชัน “KAN QUIZ” ซึ่งจะเปนการสนับสนุนใหนักทองเทีย่ วไดมี
กิจกรรมพิเศษอื่นที่นอกจากการถายรูปเพื่อเปนที่ระลึกเทานั้น ผลผลิตจากการสรางเกมแอนิเมชัน “KAN QUIZ”
จะชวยสงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยวเพื่อเปนการประชาสัมพันธเพื่อดึงดูดใหนักทองเที่ยวเดินทางมายังจังหวัด
กาญจนบุรีมากยิ่งขึ้น โดยจะนําเสนอชักจูงใหนักทองเที่ยวที่มายังสถานที่ทองเทีย่ วทางประวัติศาสตร 3 แหงนี้ไดรวม
สนุกในการดาวนโหลดเกมแอนิเมชันในการตอบคําถามซึ่งจะมีขอ คําถามเกี่ยวกับความรูในสถานที่ตาง ๆ เพื่อให
นักทองเที่ยวที่มาศึกษาจากปายองคความรู ณ จุดแสดงขอมูลทางประวัตศิ าสตรนั้น ๆ แลวมาทบทวนสิ่งที่ไดเปน
ความรูของประวัติศาสตรความเปนมาของสถานที่สําคัญ ๆ นั้น ทั้งนี้ผูวิจัยจะขอนําเสนอผลการผลิตเกมแอนิเมชัน
สําหรับนักทองเทีย่ วสามารถเขาใชเกมแอนิเมชันเพื่อรวมสนุกไดดว ยการติดตั้งเกมแอนิเมชัน “KAN QUIZ”
จากเพลยสโตร (Play store)
5.1 เมื่อนักทองเทีย่ วติดตัง้ แอปพลิเคชัน “KAN QUIZ” เรียบรอยแลว สามารถกดปุมเริ่มเลนเกม โดยการกด
เพื่อเริ่มเลนเกม จากปุม ที่ 1 หรือศึกษาวิธกี ารเลนเกม จากปุม ที่ 2 กดเพื่อดูวิธีการเลนตาง ๆ และศึกษาเกีย่ วกับวิธีการ
ใชงานจากปุม เกี่ยวกับ จะทําใหทราบที่มาของการผลิตเกมแอนิเมชัน และความสําคัญของเกมแอนิเมชันนี้ขึ้นมา
เพื่ออะไร จากปุมที่ 3 รายละเอียด ดังรูปภาพประกอบ 2
รูปภาพประกอบ 2
หนาเริ่มตนการใชงานตาง ๆ ของเกมแอนิเมชัน “KAN QUIZ”

1
2

3
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5.2 หากนักทองเที่ยวตองการทราบถึงวิธีการเลนเกมแอนิเมชันสามารถศึกษาจากวิธีการเลมเกม
ดังรูปภาพประกอบ 3
รูปภาพประกอบ 3
วิธีการเลนเกม

5.3 หลังจากที่กดปุมเริม่ เลนเกมจะมีสถานที่ทองเทีย่ วจํานวน 3 แหง ใหทานเลือกตามสถานที่ที่ทา น
เดินทางมาเพื่อจะตอบคําถามจากการชมสถานทีเ่ รียบรอยแลว โดยผูวิจัยจะใชสัญลักษณรูปภาพสถานที่ทองเที่ยว
นั้น ๆ มานําเสนอเพือ่ ดึงดูดใจนักทองเที่ยวใหเขาไปเลนเกม ดังรูปภาพประกอบ 4
รูปภาพประกอบ 4
หนาหลังจากกดปุมเริ่มเกม

5.4 ภายในเกมจะมีใหเลือก 3 หมวดหมูประกอบไปดวย ชุดคําถามของสะพานขามแมน้ําแคว ชุดคําถาม
ของกาญจนบุรีเกา-ทาเสา และชุดคําถามพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติบานเกาซึ่งขอคําถามจะแตกตางกันตามขอมูล
ดานประวัติศาสตร
5.5 ในขณะทีก่ ําลังเลนเกมหนาตางจะขึ้นขอคําถามพรอมคําตอบแบบปรนัย จํานวน 4 ตัวเลือก หาก
นักทองเที่ยว/ผูใชงาน (User) ตอบคําถามถูกจะแสดงขอความแอนิเมชันแสดงความยินดีวา “ถูกตองนะครับ”
ดังรูปภาพประกอบ 5
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รูปภาพประกอบ 5
การตูนแอนิเมชันแสดงขอความเสียงและความรูสึก “ถูกตองนะครับ”

นอกจากนั้นหากตอบคําถามผิดจะแสดงขอความวา “ผิดนะครับ” จะขึ้นแอนิเมชันตัวการตูนรูปรองไห
เพื่อแสดงความเสียใจ ดังรูปภาพประกอบ 6
รูปภาพประกอบ 6
การตูนแอนิเมชันแสดงขอความเสียงและความรูสึก “ผิดนะครับ”

5.6 หนาตางเมือ่ จบเกมหนานี้จะแสดงผลคะแนนที่ได และสามารถเลือกไดวา จะเริ่มใหมหรือกลับไปหนาเมนู
ดังรูปภาพประกอบ 7
รูปภาพประกอบ 7
แสดงคะแนนทีต่ อบถูกและกลับเมนูเพื่อกลับไปเริ่มเลนเกมใหม

ผลการวิจยั ตามวัตถุประสงคขอที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพเกมแอนิเมชันเพื่อเพิม่ มูลคาและสนับสนุนกิจกรรม
การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรในเขตเมืองกาญจนบุรี ผลปรากฏ ดังตาราง 1
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ตาราง 1 ระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญของผลการประเมินประสิทธิภาพเกมแอนิเมชันโดยรวมทุกดาน
โดยรวมทุกดาน
S.D.
X
1. ดานคุณลักษณะของเกมแอนิเมชัน “KAN QUIZ”
2. ดานความงายของการใชงานเกมแอนิเมชัน “KAN QUIZ”
3. ดานการทํางานไดตามฟงกชันงานของผูใชงานของแอนิเมชัน
“KAN QUIZ”
4. ดานการตรงตามความตองการของผูใชงานของแอนิเมชัน “KAN QUIZ”
โดยรวม

4.55
4.45
4.46

0.44
0.73
0.38

ระดับความ
คิดเห็น
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.11
4.39

0.22
0.44

มาก
มากที่สดุ

จากตาราง 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพเกมแอนิเมชันเพื่อเพิม่ มูลคาและสนับสนุนกิจกรรมการทองเที่ยว
เชิงประวัตศิ าสตรในเขตเมืองกาญจนบุรีใหเปนการทองเที่ยวแบบดิจิทัล โดยรวมทุกดาน พบวา มีประสิทธิภาพอยูใน
ระดับมากที่สุด มีคา เฉลี่ยเทากับ 4.39 อยูในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานคุณลักษณะของเกม
แอนิเมชัน “KAN QUIZ” มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.55 อยูในระดับ มากที่สุด รองลงมาดานการทํางานไดตามฟงกชันงานของ
ผูใชงานของแอนิเมชัน “KAN QUIZ” มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.46 อยูในระดับ มากที่สุด รองลงมาดานความงายของการใช
งานเกมแอนิเมชัน “KAN QUIZ” มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.45 อยูในระดับ มากที่สุด และดานการตรงตามความตองการของ
ผูใชงานของแอนิเมชัน “KAN QUIZ” มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 อยูในระดับ มาก ตามลําดับ
นอกจากนั้นผลการประเมินประสิทธิภาพเกมแอนิเมชันของผูเชี่ยวชาญดานเกมแอนิเมชัน จํานวน 5 ทาน
ทําใหทราบวาดานการตรงตามความตองการของผูใชงานของแอนิเมชัน “KAN QUIZ” ซึ่งหมายถึง นักทองเทีย่ วยังมอง
วาเกมแอนิเมชันเปนผลผลิตจากงานวิจัยตองสามารถตอบสนองดานความตองการของผูใชงานใหมากกวานี้
โดยอาจจะตองนําเสนอใหผูใชงานเกิดความพึงพอใจตอเกมแอนิเมชันเพื่อเปนการดึงดูดใจใหนกั เที่ยวมายังจังหวัด
กาญจนบุรีดว ยโฆษณาและการประชาสัมพันธ นอกจากความสุขที่ไดจากการทองเที่ยวแลวยังมีเกมใหนักทองเทีย่ วได
รวมสนุกเพื่อเปนการชวยเพิ่มมูลคาการทองเที่ยวดวยเกมแอนิเมชันและสนับสนุนกิจกรรมการทองเที่ยวของการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) จังหวัดกาญจนบุรีอกี ดวย
ตาราง 2 ระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอเกมแอนิเมชัน “KAN QUIZ” โดยรวมทุกดาน
�
โดยรวมทุกดาน
X S.D. ระดับความคิดเห็น
1. ดานเนื้อหา
4.86 0.20
มากที่สุด
2. ดานภาพประกอบ
4.84 0.14
มากที่สุด
3. ดานการออกแบบ
4.87 0.15
มากที่สุด
4. ดานการใชงาน
4.87 0.21
มากที่สุด
โดยรวม
4.86 0.11
มากที่สดุ
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จากตาราง 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูต อบแบบสอบถามที่มีตอเกมแอนิเมชันเพื่อเพิม่ มูลคาและ
สนับสนุนกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรในเขตเมืองกาญจนบุรีใหเปนการทองเที่ยวแบบดิจิทัล โดยภาพรวม
ทุกดาน พบวา ผูใชงานมีความพึงพอใจทีม่ ีตอเกมแอนิเมชัน “KAN QUIZ” คาเฉลี่ยเทากับ 4.86 อยูในระดับ มากที่สุด
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการออกแบบและดานการใชงาน คาเฉลี่ยเทากับ 4.87 อยูในระดับ มากที่สุด
รองลงมาดานเนื้อหา คาเฉลี่ยเทากับ 4.86 อยูในระดับ มากที่สุด และดานภาพประกอบ คาเฉลี่ยเทากับ 4.84 อยูใน
ระดับ มากที่สุด ตามลําดับ
นอกจากนั้นจากผลการประเมินความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามที่มตี อเกมแอนิเมชันเพื่อเพิม่ มูลคา
และสนับสนุนกิจกรรมการทองเทีย่ วเชิงประวัติศาสตรในเขตเมืองกาญจนบุรใี หเปนการทองเที่ยวแบบดิจิทัล ยังทําให
พบขอคนพบที่แสดงถึงผลผลิตเกมแอนิเมชันจากงานวิจัยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพึงพอใจเกีย่ วกับเนื้อหา
ภาพประกอบ การออกแบบ และการใชงานอยูใ นระดับ มากที่สุด แสดงใหเห็นวานักทองเที่ยวชื่นชอบกับกิจกรรม
การเลนเกมที่เปนการทบทวนความรูในการเดินทางมาทองเทีย่ วดวยการเลนเกมตอบคําถามเกี่ยวกับขอมูลการ
ทองเที่ยวของสถานที่ทองเที่ยวเชิงประวัตศิ าสตรทงั้ 3 แหงไดเปนอยางดี ซึ่งอาจกลาวไดวา นักทองเที่ยวที่เดินทางไปยัง
สถานที่ตาง ๆ นอกจากการถายรูปเพื่อเก็บความประทับใจแลว การมีกจิ กรรมรวมสนุกอยางเชนการเลนเกมรวมสนุก
ตอบคําถามเกีย่ วกับสถานที่นั้น ๆ ก็เปนการสรางมูลคาเพิม่ ใหการทองเที่ยวได เนื่องจากในยุคดิจทิ ัลนักทองเที่ยวจะใช
โทรศัพทเคลื่อนที่แบบพกพาทีเ่ ปนสมารทโฟนที่สามารถรวมสนุกไดเปนอยางดี

6. การอภิปรายผลการวิจัย

การพัฒนาเกมแอนิเมชันเพื่อเพิ่มมูลคาและสนับสนุนกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรในเขตเมือง
กาญจนบุรใี หเปนการทองเที่ยวแบบดิจทิ ัล พบวา กลุมเปาหมายใหความสนใจดานการนําไปใชเปนอันดับแรก
รองลงมาเปน ดานการออกแบบตัวละคร/ฉาก/เสียง ดานการใชสแี ละดานเนื้อหา/ระยะเวลา ซึง่ สอดคลองกับ
(จัตุรงค ไชยปน และคณะ, 2560) ที่ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาการตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่องอุปกรณคอมพิวเตอรและ
วิธีการแกปญหาเบื้องตนวากลุมเปาหมายใหความสนใจการนํากิจกรรมการผลิตเกมไปใชงานในการสนับสนุนให
กิจกรรม ตาง ๆ เกิดความสนใจไดจากเกมแอนิเมชัน ในขณะที่ความเหมาะสม พบวา การประชาสัมพันธเว็บไซต
สื่อมัลติมีเดียเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของกลุมจังหวัดรอยแกน-สารสินธุบนเว็บไซต สื่อความเปนจริง
เสมือนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น สามารถทําใหผูชมสื่อ รูสึกเหมือนอยูใ นสถานที่นั้นจริง ๆ ผูชมสามารถปรับมุมมองไดดวย
ตนเอง การเคลื่อนที่สามารถปรับเปลี่ยนมุมมองไดดว ยตัวเองหรือตามความตองการของผูชม มีความสอดคลองกับ
พจนศิรินทร ลิมปนันทน (2558) ในประเด็นเกมจะสามารถสรางปฏิสัมพันธกับผูใชงานไดอยางดี ประกอบการนําเอา
ตนทุนทางประวัติศาสตรของสถานที่ทองเทีย่ ว เชน ประวัตคิ วามเปนมา เรื่องราวของสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร
ทั้ง 3 แหงที่มีอยูมาถายทอดในรูปแบบใหม โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสรางความนาสนใจเพื่อดึงดูด
นักทองเที่ยวใหมีปฏิสัมพันธกับสถานที่ทองเที่ยวมากยิง่ ขึ้น โดยรูปแบบของเกมแอนิเมชันยิง่ จะสามารถดึงดูด
นักทองเที่ยวกลุมเดิมและขยายกลุมนักทองเทีย่ วหนาใหม ๆ ได เมือ่ จํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นก็จะเปนการสราง
รายไดเขาจังหวัดกาญจนบุรี คนในพื้นที่ชุมชนมีรายไดจากการคาขายสินคาและบริการ ธุรกิจโรงแรม รีสอรทมีคนเขา
พักมากขึ้นซึง่ จะทําใหเศรษฐกิจของประเทศดีตามไปดวย จึงสามารถอธิบายไดวาเกมแอนิเมชันจะชวยสรางมูลคาเพิม่
และสนับสนุนกิจกรรมการทองเทีย่ วเชิงประวัติศาสตรในเขตเมืองกาญจนบุรใี หเปนการทองเที่ยวแบบดิจิทัลไดอีก
รูปแบบหนึ่ง
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ในประเด็นการใชภาษาในขอคําถามถูกตองเหมาะสม การสื่อความหมายไดชดั เจน ขนาดตัวอักษร สี
ตัวอักษร อานงาย และสีพื้นมีความเหมาะสม ความสวยงาม ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และสื่อมีความชัดเจน
เสียงดนตรีประกอบมีความเหมาะสม ปุมเลนเกมใชงานงายและสือ่ ความหมายไดชดั เจน ระยะเวลาในการนําเสนอ
เกมแอนิเมชัน การมีปฏิสัมพันธกบั ผูเลนมีความเหมาะสม สีที่ใชมคี วามเหมาะสม สบายตา สื่อเกมแอนิเมชันมีความ
นาสนใจ สื่อเกมแอนเมนิเมชันมีประสิทธิภาพสูง สามารถใชงานไดเปนอยางดี ประเด็นตาง ๆ เหลานี้มีความสอดคลอง
กับแนวคิดการสรางแอนิเมชัน (Animation) ซึ่งตองสรางใหนา สนใจและมีความเหมาะสมเพื่อดึงดูดใจตอผูเ ขามาเลน
เกมแอนิเมชัน
ในประเด็นการทองเที่ยวเกมแอนิเมชันนั้นสามารถเพิ่มมูลคาและสนับสนุนกิจกรรมการทองเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตรในเขตเมืองกาญจนบุรีใหเปนการทองเทีย่ วแบบดิจทิ ัลได หากมีการโฆษณาและประชาสัมพันธให
นักทองเที่ยวและประชาชนเขาถึง สอดคลองกับไพรัช ธัชยพงษ และพิเชษฐ ดุรงคเวโรจน (2541) เนื่องจากเกม
แอนิเมชันสามารถดาวนโหลดไดจากโทรศัพทมือถือไดดว ย เพราะปจจุบันนักทองเที่ยวจะมีสมารทโฟนเพื่อถายรูปอยู
แลว ดังนั้นการสรางกิจกรรมการทองเที่ยวโดยเกมหลังเสร็จจากการทองเทีย่ วเปนการหาความรูจ ากสถานที่ทองเที่ยว
ทั้ง 3 แหลงทองเทีย่ วทางประวัตศิ าสตรนั้นแลว ก็ยังสามารถทดสอบความรูตัวเองไดดวย ดังจะเห็นวาคอนเทนตใน
ประเทศไทย เกมและแอนิเมชันเปนหนึ่งในการนําเสนอเนื้อหาสาระดานดิจิทัล ภาคสวนตาง ๆ มีการนําแอนิเมชันไปใช
เปนคอนเทนตหลักในอุตสาหกรรมการผลิตภาพยนตร การตูน รวมถึงละคร เพื่อสรางความผอนคลายใหกับคนใน
สังคมที่มีแตความเครียดจากการทํางานและการเรียน ผนวกเขากับเทคโนโลยีดิจิทัล เชน สื่อผสม หรือสื่อมัลติมีเดียที่
นําเสนอไดทั้งภาพและเสียง จนมีการนําแอนิเมชันมาพัฒนาเพื่อการพาณิชยในรูปแบบตาง ๆ นอกจากนี้ ยังสามารถ
นํามาประยุกตใชเพื่อการพัฒนาในดานการสรางความนาสนใจจากการเคลื่อนไหว เรื่องราวที่นําเสนอ ทําใหแอนิเมชัน
สามารถดึงดูดใจผูคนไดดกี วาสื่อที่ไมมีการเคลื่อนไหว

7. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคตและประโยชนของการวิจัย

7.1 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต
7. 1.1 การสงเสริมการทองเที่ยวอาจทําไดในหลายรูปแบบ ในการศึกษาวิจยั ครั้งตอไปอาจจะศึกษา
เกี่ยวกับกิจกรรมอื่นนอกจากการใชรูปแบบเกมแอนิเมชัน เชน รูปแบบเสนทางการทองเที่ยวแลวใชกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ
ที่นาสนใจอาจจะมีความเหมาะสมมากกวาการใชเกมมาดึงดูดนักนักทองเที่ยวได
7.1.2 พื้นที่ของการศึกษาเพื่อการสงเสริมการทองเทีย่ วมีเพียง 3 พื้นที่เทานั้น อาจจะขยายการวิจัยไปยัง
พื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติม
7.1.3 ขอจํากัดจากงานวิจัยผลการศึกษาเกมแอนิเมชันสามารถใชไดเพียงระบบปฏิบัตกิ ารแอนดรอย
เทานั้น ซึ่งหากนักทองเทีย่ วใชระบบปฏิบตั ิการไอโอเอส (iOS) หรือระบบอื่น ๆ จะยังไมสามารถรวมกิจกรรมเกม
แอนิเมชันครั้งนี้ได ซึง่ เปนขอเสียของการที่ยังไมสามารถดําเนินการผลิตใหสามารถครอบคลุมผูใ ชงานไดทุก
ระบบปฏิบัติการ
7.2 ประโยชนของการวิจัย
7.2.1 การผลิตเกมแอนิเมชันจะชวยในการสงเสริมการทองเทีย่ วใหจงั หวัดกาญจนบุรีซึ่งเปนเมืองหลัก 1
ใน 22 จังหวัด ใหมจี ํานวนนักทองเที่ยวเที่ยวเพิม่ มากขึ้นจากการนํากิจกรรมพิศษ เชน เดินทางมายังจังหวัดกาญจนบุรี
จะมีกจิ กรรมเกมใหรวมสนุกเพื่อสงเสริมใหเศรษฐกิจดีมากยิง่ ขึ้นและอาจจะขยายใหนกั ทองเที่ยวชาวตางชาติสามารถ
เลนเกมแอนิเมชันนี้ไดดวย
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7.2.2 สามารถพัฒนาเกมแอนิเมชันเพื่อชวยสงเสริมการทองเที่ยวเมืองรองอีก 55 จังหวัดได โดยการให
นํากิจกรรมการรวมสนุกกับนักทองเที่ยวเพื่อดึงดูดใจใหนกั ทองเทีย่ วเดินทางไปเที่ยวเมืองรองมากขึ้น
7.2.3 หนวยงานที่เกีย่ วของสามารถนําเกมแอนิเมชันไปใสไวในสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธของ
หนวยงานได เชน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี การทองเทีย่ วและกีฬา เปนตน

8. สรุปผลการวิจัย

ผลวิจัยในครั้งนี้สามารถสรุปผลการวิจยั ได 3 ประเด็นดังนี้ 1. ผลการผลิตเกมแอนิเมชันเพื่อเพิ่มมูลคาและ

สนับสนุนกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรในเขตเมืองกาญจนบุรีใหเปนการทองเที่ยวแบบดิจิทัลนั้น ผูวิจัยได
ผลิตเกมแอนิเมชันทีม่ ีชื่อวา “KAN QUIZ” สามารถดาวนโหลดใชงานไดจากระบบปฏิบัติการแอนดรอยดเทานั้น
ซึ่งนักทองเที่ยวที่เดินทางมายังสถานที่ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ทั้ง 3 แหง ไดแก พิพิธภัณฑสถานแหงชาติบา นเกา
สะพานขามแมน้ําแคว และเมืองกาญจนบุรเี กา (ทาเสา) นักทองเที่ยวสามารถรวมสนุกกับการเลนเกมตอบคําถามที่มี
ขอคําถามเชิงทบทวนเนื้อหาเกี่ยวกับความรู ณ สถานที่ทองเทีย่ วนั้น ๆ นอกจากจะเดินทางมาเที่ยวเพื่อถายรูปเก็บ
รูปภาพประทับใจกลับไป อีกทั้งยังมีเกมใหนักทองเที่ยวไดรว มสนุกไดอีกดวย โดยกิจกรรมจากการผลิตเกมแอนิเมชัน
ดังกลาวจะสงเสริมการทองเที่ยวไดในแงของการสรางการมีสวนรวมกับการทองเที่ยวซึง่ จะสามารถชวยเพิ่มมูลคา
การทองเที่ยวใหกับจังหวัดกาญจนบุรีได 2. ผลการประเมินประสิทธิภาพของเกมแอนิเมชัน โดยผูว ิจัยใชผูเชี่ยวชาญ
ดานการผลิตเกมแอนิเมชันมาประเมินจํานวน 5 ทาน ผลการประเมินเกี่ยวกับเกมในภาพรวมทุกดาน ไดแก ดาน
คุณลักษณะของเกมแอนิเมชัน “KAN QUIZ” ดานความงายของการใชงานเกมแอนิเมชัน “KAN QUIZ” ดานการทํางาน
ไดตามฟงกชันงานของผูใชงานของแอนิเมชัน “KAN QUIZ” และดานการตรงตามความตองการของผูใชงานของ
แอนิเมชัน “KAN QUIZ” พบวา มีประสิทธิภาพอยูในระดับมากทีส่ ุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.39 และประเด็นสุดทายผล
การศึกษาความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอเกมแอนิเมชัน ในดานตาง ๆ ไดแก 1. ดานเนื้อหา 2. ดาน
ภาพประกอบ 3. ดานการออกแบบ 4. ดานการใชงาน นักทองเที่ยวสวนใหญมีความพึงพอใจอยูใ นระดับมากที่สุด
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.86 ซึ่งแสดงใหเห็นวาการสรางเกมแอนิเมชันสามารถทําใหนักทองเที่ยวพึงพอใจตอการมาเที่ยวดวย
การใชเกมมาสนับสนุนใหการทองเที่ยวมีความนาสนใจมากขึ้น
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