
 
 

 

 

บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ความสําคัญและท่ีมาของโครงการ 

ในปจจุบันการพัฒนาเกมกลับมีความยากลําบากในการพัฒนามากยิ่งข้ึนไมวาจะเปนปญหา
ทางดานการพัฒนาเกม คือ ความยากของการเขียนโปรแกรมที่ซับซอนมากข้ึน จํานวนโพลิกอน      
( polygon ) ท่ีมากข้ึน รูปจําลอง( model ) ท่ีมากข้ึน รายละเอียดของพื้นผิว ( texture ) ท่ีมากข้ึน 
ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) ท่ีซับซอนมากขึ้น  หรือปญหาทางดาน การจัดการเกม       
( game project management )  หรือ ความตองการของระบบ ( requirement ) ท่ีมากข้ึน การบริหาร
จัดการคนจํานวนมาก และคุณภาพของตัวเกมโดยรวมท่ีตองสูงข้ึนตามการเปลื่ยนแปลงของ
ฮารดแวร ( hardware ) และความตองการของตลาด 

ส่ิงท่ีกลาวมาขางตนนั้นลวนแลวแตทําใหตนทุนในการพัฒนาเกมสูงข้ึนมาก  การบริหาร 
โปรเจคในการพัฒนาเกม ปจจัยท่ีมีสวนเก่ียวของคือ  วิธีการ ( methodology )ท่ีใชในการจัดการ
โครงการ หัวหนาผูควบคุมโครงการ ในอุตสาหกรรมการพัฒนาเกมไดหันมาสนใจหลักการในการ
พัฒนาเกมโดยใช วิธีการตาง ๆ มาประยุกตใชอยางจริงจังมากยิ่งข้ึนเพื่อจัดการกลับปญหาดังท่ีกลาว
มาขางตน 

ความแตกตางหลักระหวางอุตสาหกรรมการผลิตเกม และการผลิต ซอฟตแวร ท่ัวไปคือ
การผลิตเกมมุงเนนท่ีจะสรางความสนุกสนานมากกวาความถูกตองหรือนําไปใชงานจริง ๆ วิธีการ 
พัฒนาเกมโดยเอจาย ( agile game development ) ท่ีจะกลาวถึงนี้ไดประยุกต การพัฒนาเกมโดยจะ
มุงเนนเปนตัวลดความซับซอนของการเขียนโปรแกรมม่ิงและเพ่ิมความสนุกของตัวเกมอยาง
สมํ่าเสมอ 

การจะบอกวาเด็กคนหน่ึงฉลาด หรือมีความสามารถมากนอยเพียงใด ถาเรานําระดับ
สติปญญาหรือไอคิว ท่ีใชกันอยูในปจจุบันมาเปนมาตรวัด ก็อาจไดผลไมถูกตองมากนัก เพราะวา
วัดไดเพียงเร่ืองของภาษา ตรรกศาสตร คณิตศาสตร และมิติสัมพันธเพียงบางสวนเทานั้น ยังมี
ความสามารถอีกหลายดานท่ีแบบทดสอบในปจจุบันไมสามารถวัดไดครอบคลุมถึง เชน เร่ืองของ
ความสามารถทางดนตรี ความสามารถทางกีฬา และความสามารถทางศิลปะ เปนตน 
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ทฤษฎีพหุปญญา  (Theory of Multiple Intelligences) เสนอแนวคิดวา สติปญญาของมนุษย
มีหลายดานท่ีมีความสําคัญเทาเทียมกัน ข้ึนอยูกับวาใครจะโดดเดนในดานไหนบาง แลวแตละดาน
ผสมผสานกัน แสดงออกมาเปนความสามารถในเร่ืองใด เปนลักษณะเฉพาะตัวของแตละคนไป 

เอกสารงานวิจัยอิสระช้ินนี้มุงเนนถึงการนํากระบวนการพัฒนาเกมโดยใช การพัฒนาเกม
โดยเอจาย มาประยุกตใชในการพัฒนาเกมฝกสมองโดยใชทฤษฎีพหุปญญา เพื่อชวยพอ แม 
ผูปกครองในการทราบความถนัดในตัวเด็ก และชวยเด็กในการพัฒนาความสามารถดานนั้นเพิ่มข้ึน 

 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. ศึกษาการนาํ วิธีการ พัฒนาเกมโดยเอจาย มาใชในการพัฒนาเกม 

2. ศึกษาผลลัพธของแตละ กระบวนการทํางาน ของ พัฒนาเกมโดยใชวิธีเอจาย 

3. ศึกษาผลลัพธของตัวเกมท่ีพฒันาโดยเอจายวาสามารถชวยลดความซับซอนและทําให 
เกมสนุกข้ึน 

4. ศึกษาทฤษฎีพหุปญญานาํมาประยุกตในการพัฒนาเกม 

 
1.3 ขอบเขตของการศึกษาวิจัย      

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการศึกษาจึงกําหนดขอบเขตของการคนควาไวดังตอไปนี้ 
1.3.1     ศึกษาขอมูลระบบท่ีมีในปจจุบัน 

1.3.1.1 ศึกษาข้ันตอนการทาํงานของระบบ Rendering Engine โดยใช irrlicht 

engine open source 

1.3.1.2 ศึกษากระบวนการทํางานของการพัฒนาเกมโดยใชเอจาย 

1.3.2 วิเคราะหออกแบบและพฒันาระบบ 

  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) 

• การติดต้ังซอฟตแวร (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) 

• การบริหารการเปล่ียนแปลง (Change request management) 
1.3.4 วิเคราะหเปรียบเทียบกระบวนการพัฒนาเกมจากเกมท่ีเคยพัฒนา 

1.3.4.1 เปรียบเทียบความคิดเห็นดวยแบบสอบถามดานความซับซอนจากการพัฒนาเกม
ในอดีตกับความแตกตางในการพัฒนาเกมโดยวิธีเอจาย 

1.3.4.2  เปรียบเทียบผลตอบรับของผูเลนเกมดวยแบบสอบถามเร่ืองความสนุกความพึ่ง
พอใจระหวางเกมท้ังสองเกม 
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1.4 ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษาเชิงทฤษฎีและ / หรือเชิงประยุกต 

1. วงการการพัฒนาเกมในเมืองไทยสามารถนําเอาผลลัพธไปประยุกตใชในการพัฒนาเกม 

2. เปนขอเสนอแนะการพัฒนาเกมโดยใชเอจายน้ันสามารถเพิ่มความสนุกของตัวเกม และ
ลดความซับซอนของการเขียนเกมได 

3. ชวยใหผูปกครองของเด็กท่ีเลนเกมท่ีพัฒนาโดยทฤษฎีพหุปญญา สามารถทราบความ
ถนัดของเด็กและสงเสริมความถนัดของเด็ก 

 

 

 

 

 


