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บทคดัย่อ  
 

จากการสังเกตการตอบสนองเชิงแฮบิทูเอชันต่อวตัถุต่างชนิดของปลาทอง จ านวน 10 ตวั   
ด้วยวิธี  Scanning Sampling Method โดยใช้โมเดล 3 แบบ ได้แก่   ท่อนไม้ ขวดน ้ า และตุ๊กตา
ไดโนเสาร์พลาสติก เป็นตน้ สังเกตระยะทางท่ีปลาทองแต่ละตวัเคล่ือนท่ี วดัจากสเกลท่ีท าเคร่ืองหมาย
ไวท่ี้ใต้ตู้เล้ียงปลา และระยะเวลาท่ีปลาทองมีการตอบสนองเชิงแฮบิทูเอชันต่อโมเดลแต่ละแบบ      
ผลการทดลองพบวา่ค่าเฉล่ียระยะทางท่ีปลาทองเคล่ือนท่ีหนีห่างจากวตัถุและค่าเฉล่ียระยะเวลาท่ีปลา
ทองมีการปรับตวัให้ชินกบัวตัถุทั้ง 3 ชนิด ปลาทองเคล่ือนท่ีหนีห่างจากขวดน ้ าเป็นระยะทางเฉล่ียท่ี
สั้นและใชเ้วลาในการปรับตวัให้ชินกบัขวดน ้ าไดเ้ร็วท่ีสุด รองลงมาคือ ท่อนไม ้และตุ๊กตาไดโนเสาร์
พลาสติก ตามล าดบั อาจเน่ืองจากขวดน ้ ามีลกัษณะใสคลา้ยกบัตูเ้ล้ียงปลาซ่ึงเป็นท่ีอยู่อาศยัของปลา
ทอง ส่วนท่อนไมเ้ป็นวสัดุธรรมชาติท่ีไม่มีกล่ินฉุนและท่อนไมท่ี้น ามาทดลองมีสีด าเหมือนกบัสีตาม
ธรรมชาติแต่มีรูปร่างค่อนขา้งใหญ่อาจท าใหป้ลาทองเคล่ือนท่ีหนีและใชเ้วลาในการปรับตวัใหเ้คยชิน
รองลงมาจากขวดน ้ า ส่วนตุ๊กตาไดโนเสาร์พลาสติกมีสีสันท่ีฉูดฉาดและมีกล่ินฉุนของพลาสติก และ
สังเกตพฤติกรรมการด ารงชีวิตของปลาทองดว้ยวิธี Focal Sampling Method พบการแสดงพฤติกรรม
การเคล่ือนท่ีมากท่ีสุด รองลงมาคือการหยุดน่ิงโดยลอยตัวอยู่กับท่ีหลังจากท่ีกินอาหารผ่านไป
ประมาณ 30 นาที รองมาคือพฤติกรรมการกินอาหาร ส่วนพฤติกรรมกา้วร้าวมีการแสดงออกนอ้ยท่ีสุด  
ส่วนใหญ่จะแสดงในช่วงท่ีมีการกินอาหารการแสดงออกของพฤติกรรมน้ีเกิดข้ึนในปลาท่ีมีขนาด
ใหญ่กว่าหรือมีความแข็งแรงมากกวา่ จากนั้นไดน้ าผลงานวิจยัมาจดัท าส่ือการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
ในรูปแบบหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์แบบส่ือผสมดว้ยโปรแกรม Adobe Captivate 6.0 เร่ือง "พฤติกรรม
สัตว"์ และบทปฏิบติัการ เร่ือง "การตอบสนองเชิงแฮบิทูเอชนัต่อวตัถุต่างชนิดของปลาทอง" ส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อส่ือการสอนน้ี 
พบวา่โดยภาพรวมนกัเรียนมีความพึงพอใจกบัส่ือการสอนน้ีในระดบัดีมาก 
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ABSTRACT 
 

 

 The observation of habituation response to different objects of ten goldfishs by scanning 

sampling method and 3 models which referred to block, bottle of water and dinosaurs plastic doll 

were examined. Then measured the goldfish movement in tank scale, and also checked the period of 

habituation response to every models. The study showed the average of the goldfish avoided 

movement and period of theirs adaptation for those 3 objects. The goldfish swam in a short distance 

and could adjust themselves most quickly by the bottle of water, then the blocks and dinosaur 

plastic doll respectively. It might be that a bottle was transparent as a fish tank. In addition, the 

block was a natural item which was black and had soft smell but its size was quite big. So the 

goldfish swam away and had to spend time to adapt themselves more than a bottle of water. 

However, a dinosaurs plastic doll was colorful and had the smell of plastic. For the behavioral study 

by focal sampling method. The results showed that the most frequently occurring behavior of 

goldfish was swimming, followed by a stop and keep floating themselves after eating over 30 

minutes, and then having food rapidly after feeding. However, the least observable behavior was an 

aggressive action which found while feeding to bigger or stronger goldfish. From the study, the 

Science teaching aids were produced as  multi-media electronic book (E-book) by using Adobe 

Captivate 6.0 program for Matthayom 2 students. The name of the lesson was “Animal Behavior” 

and another action chapter called “Habituation response to different objects of goldfish”.             

The questionnaire showed that the students were very satisfied with these instruments.   


