
  

 
 

บทท่ี 2 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 ในการพัฒนาระบบการพัฒนาเกมสามมิติบนคอมพิวเตอรโดยใชวิธีเอจายไดทําการศึกษา
ทฤษฎีและหลักการตางๆท่ีสามารถนํามาประยุกตเขากับงานได โดยแบงออกเปนหัวขอตางๆ ได
ดังตอไปนี้ 

2.1 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวรโดยวิธีเอจาย  

2.2 วิธีการพัฒนาเกมโดยเอจาย (Agile Game Development ) 

2.3 กระบวนการพัฒนาเกมโดยเอจาย ( Agile Game Development ) 

2.4 ทฤษฎีพหปุญญา (Theory of Multiple Intelligences) 

2.1 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวรโดยวิธีเอจาย ( Agile Software Development ) 

2.1.1 กระบวนการพัฒนาซอฟแวรโดยวิธีเอจาย คืออะไร  

 เอจาย เปนหลักการในการพัฒนา ซอฟตแวรแบบใหมท่ีไมมีกฎตายตัววาตองทําตาม
ข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่งแตจะเนนท่ีความเหมาะสมกับคนหรือวัฒนธรรมขององศกร เอจาย เองไม
เครงรัดในเร่ืองของหลักการโดยจะเนนไปท่ีเร่ืองของคน การส่ือสารระหวางทีมใหมีประสิทธิภาพ 
การส่ือสารกับลูกคาอยางสมํ่าเสมอ  ลดข้ันตอนใดท่ีสรางความยุงยาก หรือไมเหมาะสมกับ
วัฒนธรรมหรือองคกร ก็จะสามารถปรับแตงใหเหมาะสม หรือแมกระท่ังเร่ืองของเอกสารถา
เอกสารใดตองเสียเวลาทําจํานวนมากก็สามารถพิจารณาไมทําเอกสารนั้นตามความเหมาะสม หรือ 
ข้ันตอนการดําเนินงาน ( Process ) อ่ืน ๆ ท่ีไมจําเปนมากนักซ่ึงหลักของ เอจาย มีไว ขับเคล่ือนการ
ทํางานใหเสร็จ กระบวนการทํางาน ไหนที่ทําใหงานชาลง ตองไดรับการปรับปรุงหรือพิจารณา
ยกเลิก  
 2.1.2 หลักการของ เอจาย ( Agile principle ) 
 1 เนนความพึ่งพอใจของลูกคาโดยการสงมอบงานพัฒนาซอฟตแวรอยางตอเนื่อง และดู 
   ผลตอบรับของลูกคาจากตัวซอฟตแวรคําแนะนําและติชมอยูสมํ่าเสมอ 

2 ยอมรับ ความตองการของระบบ ท่ีมีการเปล่ืยนแปลงอยูเสมอ  
3 มีการสงมอบงานบอย ๆ  
4 ลูกคาและผูพัฒนาตองทํางานรวมกนั เชน โปรแกรมเมอรไปทํางานท่ี บริษัทของลูกคา 
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5 การทํางานตองปลอยใหทีมงานมีอํานาจการตัดสินใจดวยตัวเองไดในบางคร้ังและบาง
โอกาส 

6 การติดตอส่ือสารตองเปนในลักษณะไปเจอหนา ควรหลีกเล่ียงการ ใช อีเมล หรือ 
โทรศัพทเพื่อสรางสัมพันธไมตรีกับลูกคา 
7 ตองมีกระบวนการวัดความกาวหนาของซอฟตแวร 
8 กระบวนการทํางานตองคอยๆทําอยารีบเรง และสงงานบอยๆ 
9 ทีมงานตองใหความสนใจกับเทคนิคตาง ๆ มีการแชรความรูกันอยางสมํ่าเสมอ มีการ    

พบปะพูดคุยอยูสมํ่าเสมอ 
10 เนนการออกแบบ งาย ไมสลับซับซอนทําใหการดูแลแกไขงายเม่ือพบการเปล่ืยนแปลง 
11 ทีมงานตองมีความรับผิดชอบในกระบวนการทํางานของตัวเอง 
12 มีการนัดพบแลกเปล่ืยนความกาวหนาของงานภายในทีมงานอยางสมํ่าเสมอ 
 
2.2 วิธีการ พัฒนาเกมโดยเอจาย ( Agile game development ) 

  วิธีการ พัฒนาเกมโดยเอจายนั้นเปนการนําเอา เอจายมาพัฒนาใชงานเฉพาะเจาะจง
ในการพัฒนา ซอสฟแวร ทางดานเกมโดยมีจุดเดนคือนํามาแกปญหาลดตนทุนในการ
พัฒนาเกมลดความยุงยากซับซอนในการพัฒนาและมุงเนนในการพัฒนาเกมเพื่อความสนุก
และลดความซับซอนของตัว โปรแกรมม่ิงโดยมีลักษณะจุดเดนจาก แผนภาพขางลาง 

 

 

รูปท่ี 2.1 กราฟแสดงความสัมพันธุความซับซอนของการเขียนโปรแกรม 
(http://www.mountaingoatsoftware.com/sprint-backlog ) 
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ซ่ึงจะเนนการพัฒนาท่ีเรียบงาย ( simple )โดยใชเอจาย และนําการพัฒนาแบบ สกัม มา
ประยุกตใช  

 

 2.3 กระบวนการพัฒนาเกมโดยเอจาย ( Agile game development ) 
   หลักการทีมงาน (Role) แบงออกเปน 2 สวนคือ 
    1 ทีมงานพัฒนา ( The Scrum Cast ) 
    2 ทีมงานติดตอลูกคา ( Product Owner )  
   ทีมงานพัฒนา 
    1 ชางฝมือ ( Artist ) มีหนาท่ีทํากราฟฟคทางดานสองมิติ ( 2 D ) 
    2 คนวาดภาพการตูน ( Animator ) มีหนาท่ีทํากราฟฟคทางดานสามมิติ ( 3 D ) 

3 คนตรวจสอบคุณภาพ ( QA ) มีหนาท่ีตรวจสอบคุณภาพของตัวเกมและ   
   ตรวจสอบความสนุกของตัวเกม 

    4 ผูออกแบบ ( Designer ) มีหนาท่ีออกแบบรูปแบบของตัวเกมท้ังหมด 
    5 โปรแกรมเมอร ( Programmer ) มีหนาท่ีในการเขียนโปรแกรมของตัวเกม 
                               ท้ังหมด 
   ทีมงานติดตอลูกคา 

1 ผูอํานวยการ ( Director ) มีหนาท่ีเปนหัวหนาในการออกแบบตัวเกม การ   
   ตัดสินใจตาง ๆ  
2 การตลาด ( Marketing ) มีหนาท่ีในการหาความนยิมของตลาด 
3 ทีมประชาสัมพันธุ ( Publisher Producer ) มีหนาท่ีในการประชาสัมพันธุตัวเกม 
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รูปท่ี 2.2 แสดงทีมงานของสกัม ( www.agilegamedevelopment ) 

 
  2. วิธีการทํางาน (Process) 

  วิธีการทํางานข้ึนตอนของ การเรง เม่ือทีมงานไดรับ รายช่ือการเรง เพื่อเตรียมเขาสู 
การเรงทีมงานจะพัฒนาปรับปรุงแกไขตาม รายชื่อการเรง และนําตัวเกมไปทดลองให
นักเลนเกมทดสอบความสนุกและตรวจสอบขอผิดพลาดตาง ๆ  

 
รูปท่ี 2.3 ภาพแสดงข้ันตอนการ Sprints ( http://www.agilegamedevelopment.com ) 

 
  วิธีการทํางานข้ันตอนของการ ตรวจและวางแผน ( Review and Planning ) เม่ือ
ทีมงานไดรับขอเสนอแนะจากตัวเกมท่ีไดใหนักเลนเกมทดลองเลนไปทีมงานก็จะนําสวน
นั้นมาปรับปรุงและเตรียม แผนการสําหรับ รายช่ือการเรงของ การเรง คร้ังตอไป 
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รูปท่ี 2.4 ภาพแสดงข้ันตอนการ review and planning ( http://www.agilegamedevelopment.com ) 

 
  วิธีการทํางานข้ันตอนของการ สกรัมประจํา ( Daily Scrum  ) เม่ือทีมงานไดเตรียม แผนการ 
แลวก็จะมีการพูดคุยระหวางทีมแลกเปล่ืยนขอคิดเห็นเกี่ยวกับตัวเกม เกี่ยวกับ แผนการ เกี่ยวกับ
ทางดานเทคนิคตาง ๆ 

 
รูปท่ี 2.5 ภาพแสดงข้ันตอนการ daily scrum ( http://www.agilegamedevelopment.com ) 

 

จากงานวิจัย ของ แอนดริว กิ๊ฟสัน ( Andrea Gibson ) ไดวิจัยการพัฒนาเกมโดยใช
วิธีเอจาย มาวิเคราะหวาสามารถทําใหเกมสนุกไดหรือไม 

ลักษณะของการวิจัยคือการใหผูพัฒนาเก็บแบบสอบถามแกผูเลนเกมในแตละการ
ทําซํ้า ของการพัฒนาเกมโดยใช การพัฒนาเกมโดยใชวิธีเอจาย โดยไดผลสรุปดังนี้ 
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รูปท่ี 2.6 กราฟแสดงคาเฉล่ียความสนกุกบัการทําซํ้าในการพัฒนาเกมโดยใชเอจาย 

(http://www.mountaingoatsoftware.com/sprint-backlog ) 

 

กราฟของการแสดงคาเฉล่ียโดยท่ีแกนนอน ( Y )เปนการทํา ทําซํ้าในแตละคร้ังแกนต้ัง( X ) 
เปนคาเฉล่ียความสนุกซ่ึงจากกราฟท่ีแสดงจะเห็นไดวาคาความสนุกของเกมมีแนวโนมท่ี
จะข้ึนเร่ือย ๆ ตามการทําซํ้าในแตละรอบ 

บทสรุปของงานวิจัยช้ินนี้ไดกลาววา  การพัฒนาเกมโดยใชวิธีเอจาย ไมสามารถ
ทําใหเกมสนุกไดโดยตัวของมันเอง แตชวยใหทีมพัฒนาเกม ไดเห็นไอเดีย ขอเสนอแนะ 
แนวทางท่ีจะทําใหเกมสนุกจากขอเสนอแนะจากผูเลนและขอพิสูจนวาการปรับปรุงแกไข
เกมในแตละ การทําซํ้า มีแนวโนมท่ีจะทําใหเกมสนุกข้ึนและผูเลนพึ่งพอใจมากยิ่งข้ึน โดย
การแลกเปล่ืยน ขอเสนอแนะจากผูเลนเกม และระหวางทีมพัฒนาดวยกันเอง 

 

2.4 ทฤษฎีพหุปญญา(Theory of Multiple Intelligences) 

ทฤษฎีพหุปญญาเสนอแนวคิดวา สติปญญาของมนุษยมีหลายดานท่ีมีความสําคัญ
เทาเทียมกัน ข้ึนอยูกับวาใครจะโดดเดนในดานไหนบาง แลวแตละดานผสมผสานกัน 
แสดงออกมาเปนความสามารถในเร่ืองใด เปนลักษณะเฉพาะตัวของแตละคนไปปญญา
ของมนุษยมีอยูอยางนอย 8 ดาน 
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  1. ปญญาดานภาษา (Linguistic Intelligence) 

คือ ความสามารถในการใชภาษารูปแบบตางๆ ต้ังแตภาษาพื้นเมือง จนถึงภาษาอื่นๆ ดวย 
สามารถรับรู เขาใจภาษา และสามารถส่ือภาษาใหผูอ่ืนเขาใจไดตามท่ีตองการ ผูท่ีมีปญญา
ดานนี้โดดเดน มีความถนัดทางดาน กวี นักเขียน นักพูด นักหนังสือพิมพ ครู ทนายความ 
หรือนักการเมือง 

2. ปญญาดานตรรกศาสตรและคณิตศาสตร (Logical-Mathematical Intelligence) 

คือ ความสามารถในการคิดแบบมีเหตุและผล การคิดเชิงนามธรรม การคิดคาดการณ และ
การคิดคํานวณทางคณิตศาสตร ผูท่ีมีปญญาดานนี้โดดเดน มีความถนัดทางดาน นักบัญชี 
นักสถิติ นักคณิตศาสตร นักวิจัย นักวิทยาศาสตร นักเขียนโปรแกรม หรือวิศวกร 

3. ปญญาดานมิติสัมพันธ (Visual-Spatial Intelligence) 

คือ ความสามารถในการรับรูทางสายตาไดดี สามารถมองเห็นพื้นท่ี รูปทรง ระยะทาง และ
ตําแหนง อยางสัมพันธเช่ือมโยงกัน แลวถายทอดแสดงออกอยางกลมกลืน มีความไวตอ
การรับรูในเร่ืองทิศทาง สําหรับผูท่ีมีปญญาดานนี้โดดเดน จะมีท้ังสายวิทย และสายศิลป
สายวิทย ก็มักเปน นักประดิษฐ วิศวกร สวนสายศิลป มีความถนัดทางดาน ศิลปนในแขนง
ตางๆ เชน จิตรกร วาดรูป ระบายสี เขียนการตูน นักปน นักออกแบบ ชางภาพ หรือ
สถาปนิก  

4. ปญญาดานรางกายและการเคล่ือนไหว (Bodily Kinesthetic Intelligence) 

คือ ความสามารถในการควบคุมและแสดงออกซ่ึงความคิด ความรูสึก โดยใชอวัยวะสวน
ตางๆ ของรางกาย รวมถึงความสามารถในการใชมือประดิษฐ ความคลองแคลว ความ
แข็งแรง ความรวดเร็ว ความยืดหยุน ความประณีต และความไวทางประสาทสัมผัส สําหรับ
ผูท่ีมีปญญาดานนี้โดดเดน มีความถนัดทางดาน นักกีฬา หรือไมก็ศิลปนในแขนง นักแสดง 
นักฟอน นักเตน นักบัลเลย หรือนักแสดงกายกรรม 

5. ปญญาดานดนตรี (Musical Intelligence) 

คือ ความสามารถในการซึมซับ และเขาถึงสุนทรียะทางดนตรี ท้ังการไดยิน การรับรู การ
จดจํา และการแตงเพลง สามารถจดจําจังหวะ ทํานอง และโครงสรางทางดนตรีไดดี และ
ถายทอดออกมาโดยการฮัมเพลง เคาะจังหวะ เลนดนตรี และรองเพลง สําหรับผูท่ีมีปญญา
ดานนี้โดดเดน มีความถนัดทางดาน นักดนตรี นักประพันธเพลง หรือนักรอง 

6. ปญญาดานมนุษยสัมพนัธ (Interpersonal Intelligence) 
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คือ ความสามารถในการเขาใจผูอ่ืน ท้ังดานความรูสึกนึกคิด อารมณ และเจตนาท่ีซอนเรน
อยูภายใน มีความไวในการสังเกต สีหนา ทาทาง น้ําเสียง สามารถตอบสนองไดอยาง
เหมาะสม สรางมิตรภาพไดงาย เจรจาตอรอง ลดความขัดแยง สามารถจูงใจผูอ่ืนไดดี เปน
ปญญาดานท่ีจําเปนตองมีอยูในทุกคน แตสําหรับผูท่ีมีปญญาดานนี้โดดเดน มีความถนัด
ทางดาน ครูบาอาจารย ผูใหคําปรึกษา นักการฑูต เซลแมน พนักงานขายตรง พนักงาน
ตอนรับ ประชาสัมพันธ นักการเมือง หรือนักธุรกจิ 

7. ปญญาดานการเขาใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) 

คือ ความสามารถในการรูจัก ตระหนักรูในตนเอง สามารถเทาทันตนเอง ควบคุมการ
แสดงออกอยางเหมาะสมตามกาลเทศะ และสถานการณ รูวาเม่ือไหรควรเผชิญหนา 
เม่ือไหรควรหลีกเล่ียง เม่ือไหรตองขอความชวยเหลือ มองภาพตนเองตามความเปนจริง รู
ถึงจุดออน  หรือขอบกพรองของตนเอง  ในขณะเดียวกันก็ รูว าตนมีจุดแข็ง  หรือ
ความสามารถในเรื่องใดมีความรูเทาทันอารมณ ความรูสึก ความคิด ความคาดหวัง ความ
ปรารถนา และตัวตนของตนเองอยางแทจริง เปนปญญาดานท่ีจําเปนตองมีอยูในทุกคน
เชนกัน เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยางมีคุณคา และมีความสุข สําหรับผูท่ีมีปญญาดานนี้
โดดเดน มีความถนัดทางดาน นักคิด นักปรัชญา หรือนักวิจัย 

8. ปญญาดานธรรมชาติวิทยา (Naturalist Intelligence) 

คือ ความสามารถในการรูจัก และเขาใจธรรมชาติอยางลึกซ้ึง เขาใจกฎเกณฑ ปรากฏการณ 
และการรังสรรคตางๆ ของธรรมชาติ มีความไวในการสังเกต เพื่อคาดการณความเปนไป
ของธรรมชาติ มีความสามารถในการจัดจําแนก แยกแยะประเภทของสิ่งมีชีวิต ท้ังพืชและ
สัตว สําหรับผูท่ีมีปญญาดานนี้โดดเดน มีความถนัดทางดาน นักธรณีวิทยา นักวิทยาศาสตร 
นักวิจัย หรือนักสํารวจธรรมชาติ 

 


