บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความสําคัญและที่มาของโครงการ
ในปจจุบันการพัฒนาเกมกลับมีความยากลําบากในการพัฒนามากยิ่งขึ้นไมวาจะเปนปญหา
ทางดานการพัฒนาเกม คือ ความยากของการเขียนโปรแกรมที่ซับซอนมากขึ้น จํานวนโพลิกอน
( polygon ) ที่มากขึ้น รูปจําลอง( model ) ที่มากขึ้น รายละเอียดของพื้นผิว ( texture ) ที่มากขึ้น
ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) ที่ซับซอนมากขึ้น หรือปญหาทางดาน การจัดการเกม
( game project management ) หรือ ความตองการของระบบ ( requirement ) ที่มากขึ้น การบริหาร
จัด การคนจํ า นวนมาก และคุ ณ ภาพของตั ว เกมโดยรวมที่ต อ งสู งขึ้ น ตามการเปลื่ ย นแปลงของ
ฮารดแวร ( hardware ) และความตองการของตลาด
สิ่งที่กลาวมาขางตนนั้นลวนแลวแตทําใหตนทุนในการพัฒนาเกมสูงขึ้นมาก การบริหาร
โปรเจคในการพัฒนาเกม ปจจัยที่มีสวนเกี่ยวของคือ วิธีการ ( methodology )ที่ใชในการจัดการ
โครงการ หัวหนาผูควบคุมโครงการ ในอุตสาหกรรมการพัฒนาเกมไดหันมาสนใจหลักการในการ
พัฒนาเกมโดยใช วิธีการตาง ๆ มาประยุกตใชอยางจริงจังมากยิ่งขึ้นเพื่อจัดการกลับปญหาดังที่กลาว
มาขางตน
ความแตกตางหลักระหวางอุตสาหกรรมการผลิตเกม และการผลิต ซอฟตแวร ทั่วไปคือ
การผลิตเกมมุงเนนที่จะสรางความสนุกสนานมากกวาความถูกตองหรือนําไปใชงานจริง ๆ วิธีการ
พัฒนาเกมโดยเอจาย ( agile game development ) ที่จะกลาวถึงนี้ไดประยุกต การพัฒนาเกมโดยจะ
มุงเนนเป นตั วลดความซับซอนของการเขียนโปรแกรมมิ่ งและเพิ่มความสนุกของตัวเกมอยาง
สม่ําเสมอ
การจะบอกว า เด็ก คนหนึ่ ง ฉลาด หรื อ มีค วามสามารถมากน อยเพี ย งใด ถา เรานํ า ระดั บ
สติปญญาหรือไอคิว ที่ใชกันอยูในปจจุบันมาเปนมาตรวัด ก็อาจไดผลไมถูกตองมากนัก เพราะวา
วัดไดเพียงเรื่องของภาษา ตรรกศาสตร คณิตศาสตร และมิติสัมพันธเพียงบางสวนเทานั้น ยังมี
ความสามารถอีกหลายดานที่แบบทดสอบในปจจุบันไมสามารถวัดไดครอบคลุมถึง เชน เรื่องของ
ความสามารถทางดนตรี ความสามารถทางกีฬา และความสามารถทางศิลปะ เปนตน
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ทฤษฎีพหุปญญา (Theory of Multiple Intelligences) เสนอแนวคิดวา สติปญญาของมนุษย
มีหลายดานที่มีความสําคัญเทาเทียมกัน ขึ้นอยูกับวาใครจะโดดเดนในดานไหนบาง แลวแตละดาน
ผสมผสานกัน แสดงออกมาเปนความสามารถในเรื่องใด เปนลักษณะเฉพาะตัวของแตละคนไป
เอกสารงานวิจัยอิสระชิ้นนี้มุงเนนถึงการนํากระบวนการพัฒนาเกมโดยใช การพัฒนาเกม
โดยเอจาย มาประยุกตใชในการพัฒนาเกมฝกสมองโดยใชทฤษฎีพหุปญญา เพื่อชวยพอ แม
ผูปกครองในการทราบความถนัดในตัวเด็ก และชวยเด็กในการพัฒนาความสามารถดานนั้นเพิ่มขึ้น
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1. ศึกษาการนํา วิธีการ พัฒนาเกมโดยเอจาย มาใชในการพัฒนาเกม
2. ศึกษาผลลัพธของแตละ กระบวนการทํางาน ของ พัฒนาเกมโดยใชวิธีเอจาย
3. ศึกษาผลลัพธของตัวเกมทีพ่ ฒ
ั นาโดยเอจายวาสามารถชวยลดความซับซอนและทําให
เกมสนุกขึ้น
4. ศึกษาทฤษฎีพหุปญญานํามาประยุกตในการพัฒนาเกม
1.3 ขอบเขตของการศึกษาวิจัย
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการศึกษาจึงกําหนดขอบเขตของการคนควาไวดังตอไปนี้
1.3.1 ศึกษาขอมูลระบบที่มีในปจจุบัน
1.3.1.1 ศึกษาขั้นตอนการทํางานของระบบ Rendering Engine โดยใช irrlicht
engine open source
1.3.1.2 ศึกษากระบวนการทํางานของการพัฒนาเกมโดยใชเอจาย
1.3.2 วิเคราะหออกแบบและพัฒนาระบบ
1.3.2.1 ออกแบบระบบกราฟฟคของตัวเกม
1.3.2.2 ออกแบบระบบการเลน ( Game play ) ของตัวเกม
1.3.2.3 ออกแบบระบบความฉลาด ศัตรูของตัวเกม
1.3.2.4 ออกแบบฉากอุปสรรค
1.3.3 พัฒนาซอฟตแวรตามมาตรฐาน ไอเอสโอ 12207 (ISO 12207) โดยเลือกทํา 14
กิจกรรมของกลุมกระบวนการตางๆดังนี้
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1.3.3.1 วัฏจักรกระบวนการพื้นฐาน (Primary Life Cycle Process)
- กลุมกระบวนการวิศวกรรม (Engineering process group)
• การสํารวจความตองการ (Requirement elicitation)
• การวิเคราะหความตองการของระบบ (System requirement analysis)
• การออกแบบสถาปตยกรรมของระบบ (System architecture design)
• การวิเคราะหความตองการของซอฟตแวร
(software requirement analysis)
• การการออกแบบซอฟตแวร (Software design)
• การสรางซอฟตแวร (Software construction)
• การประกอบซอฟตแวร (Software integration)
• การทดสอบซอฟตแวร (Software testing)
• การติดตั้งซอฟตแวร (Software installation)
• การบํารุงรักษาซอฟตแวรและระบบ (Software and system maintenance)
1.3.3.2 วัฏจักรกระบวนการจัดการ (Organizational Life Cycle Process)
- กลุมกระบวนการบริหาร (Management process group)
• การบริหารโครงการ (Project management)
1.3.3.3 วัฏจักรกระบวนการสนับสนุน (Supporting Life Cycle Process)
- การประกันคุณภาพ (Quality assurance)
• การประกันคุณภาพ (Quality assurance)
- การควบคุมโครงรางซอฟตแวร (Configuration control)
• การบริหารโครงรางซอฟตแวร (Configuration management)
• การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change request management)
1.3.4 วิเคราะหเปรียบเทียบกระบวนการพัฒนาเกมจากเกมที่เคยพัฒนา
1.3.4.1 เปรียบเทียบความคิดเห็นดวยแบบสอบถามดานความซับซอนจากการพัฒนาเกม
ในอดีตกับความแตกตางในการพัฒนาเกมโดยวิธีเอจาย
1.3.4.2 เปรียบเทียบผลตอบรับของผูเลนเกมดวยแบบสอบถามเรื่องความสนุกความพึ่ง
พอใจระหวางเกมทั้งสองเกม
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1.4 ประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษาเชิงทฤษฎีและ / หรือเชิงประยุกต
1. วงการการพัฒนาเกมในเมืองไทยสามารถนําเอาผลลัพธไปประยุกตใชในการพัฒนาเกม
2. เปนขอเสนอแนะการพัฒนาเกมโดยใชเอจายนั้นสามารถเพิ่มความสนุกของตัวเกม และ
ลดความซับซอนของการเขียนเกมได
3. ชวยใหผูปกครองของเด็กที่เลนเกมที่พัฒนาโดยทฤษฎีพหุปญญา สามารถทราบความ
ถนัดของเด็กและสงเสริมความถนัดของเด็ก

