บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
วิธีการศึกษาวิจัยการพัฒนาเกมสามมิติบนคอมพิวเตอร โดยอาศัยขั้นตอนตามกระบวนการ
ผลิตซอฟตแวรแบบวอเตอรฟอลล แบงออกเปน 6 ขั้นตอนดังนี้คือ
1. ศึกษาขั้นตอนการพัฒนาเพื่อประยุกตใช
2. ศึกษาและเก็บความตองการของระบบ
3. การออกแบบระบบ
4. การพัฒนาโปรแกรม
5. การทดสอบการทํางาน
6. ทําการปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดที่พบ
3.1 ศึกษาขั้นตอนการพัฒนาเพื่อประยุกตใช (Software Implementation)
จากงานวิจัย ของ แอนดริว กิ๊ฟสัน ( Andrea Gibson ) ไดวิจัยการพัฒนาเกมโดยใช
วิธีเอจาย มาวิเคราะหวาสามารถทําใหเกมสนุกไดหรือไม
ลักษณะของการวิจัยคือการใหผูพัฒนาเก็บแบบสอบถามแกผูเลนเกมในแตละการ
ทําซ้ํา ของการพัฒนาเกมโดยใช การพัฒนาเกมโดยใชวิธีเอจาย โดยไดผลสรุปดังนี้

รูปที่ 3.1 กราฟแสดงคาเฉลี่ยความสนุกกับการทําซ้ําในการพัฒนาเกมโดยใชเอจาย
(http://www.mountaingoatsoftware.com/sprint-backlog )
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กราฟของการแสดงคาเฉลี่ยโดยที่แกนนอน ( Y ) เปนการทํา ทําซ้ําในแตละครั้งแกนตั้ง ( X )
เปนคาเฉลี่ยความสนุกซึ่งจากกราฟที่แสดงจะเห็นไดวาคาความสนุกของเกมมีแนวโนมที่จะขึน้
เรื่อย ๆ ตามการทําซ้ําในแตละรอบ
การพัฒนาเกมโดยใชวิธีเอจาย ชวยใหทีมพัฒนาเกม ไดเห็นไอเดีย ขอเสนอแนะ แนวทางที่
จะทําใหเกมสนุกจากขอเสนอแนะจากผูเลนและขอพิสูจนวาการปรับปรุงแกไขเกมในแตละ
การทําซ้ํา มีแนวโนมที่จะทําใหเกมสนุกขึ้นและผูเลนพึ่งพอใจมากยิง่ ขึ้น โดยการแลกเปลื่ยน
ขอเสนอแนะจากผูเลนเกม และระหวางทีมพัฒนา
3.2 ศึกษาและเก็บความตองการของระบบ (Requirement Elicitation)
3.2.1 ศึกษาขั้นตอนการทํางานของระบบแรนเดอรริงเอนจินส (Rendering Engine) โดยใช
Irrlicht Engine Open Source
3.2.2 ศึกษากระบวนการทํางานของการพัฒนาเกมโดยใชเอจาย
3.2.1 วิเคราะหความตองการของระบบ (Requirement Analysis)
เก็ บ ความต อ งการระบบการสร า งเกมเพื่ อ ใช เ ป น ข อ มู ล ในการวิ เ คราะห แ ละ
ออกแบบโดยวิเคราะหความสนุกของเกม ความซับซอนของตัวเกมเปนหลักโดยจะจัดเก็บโดย
ออกแบบสอบถามขอมูลทั้งผูเลนเกม ผูพัฒนาตามกระบวนการพัฒนาการพัฒนาซอฟตแวรโดย
ใชเอจาย
แบบสอบถามในดานความสนุกของตัวเกมในแตละ การทําซ้ํา
1 ความสนุกโดยเฉลี่ยในแตละการทําซ้ํา
2 ผลตอบรับจากการแกไขตัวเกม
3 ความกระตือลือลนรนในการตอบแบบสอบถาม
4 ขอเสนอแนะจากผูเลนเกม
แบบสอบถามในดานความซับซอนของตัวเกมจากผูพัฒนาในแตละการทําซ้ํา
1 จํานวนบรรทัดของ รหัสตนฉบับ ( Sourcecode )
2 จํานวนของ ประเภท ( Class ) ที่ใช
3 จํานวนของฟงกชั่นที่ใชในแตละ Class
4 ความยาวของ รหัสตนฉบับ ในแตละ ฟงคชั่น ( Function )
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3.3 ออกแบบระบบ (Software design)
3.3.1 วิเคราะหออกแบบและพัฒนาระบบโดยใชวิธีการเอจาย
3.3.1.1 ออกแบบระบบกราฟฟคของตัวเกม
3.3.1.2 ออกแบบระบบการเลน (Game play) ของตัวเกม
3.3.1.3 ออกแบบระบบความฉลาด ศัตรูของตัวเกม
3.3.1.4 ออกแบบฉากอุปสรรค
3.3.2 เนื้อหาของตัวเกมประกอบดวย
1) ปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร เกมที่พัฒนาปญญาดานตรรกะคือเกม ชุ
โดกุ ลักษณะตัวเกมผูเลนจะตองเติมตัวเลขลงในชองวางของตาราง 9 x 9 ชอง โดยจะตอง
ใชตัวเลข 1 – 9 ไมใหซ้ํากัน และใชตัวเลขแตละตัวไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น ทั้งในทุกแถว
ของแนวตั้ง แนวนอน และตารางยอย 3 x 3 ชอง
2) ปญญาดานมิติสัมพันธ เกมที่พัฒนาปญญาดานมิติสัมพันธคือเกม รูบิค
ลักษณะตัวเกมแบงเปนหนาตาง ๆ 24 หนา ประกอบกันเปนรูปลูกบาศกที่สามารถบิดหมุน
ไปรอบๆ ได สวนที่มองเห็นไดของแตละดาน จะประกอบดวย 4 สวนยอย ซึ่งมีสีทั้งหมด 6
สี สวนประกอบที่หมุนไปมาไดนี้ทําให การจัดเรียงสีของสวนตางๆ สลั บกันไดหลาย
รูปแบบ จุดประสงคของเกมคือ การจัดเรียงใหแถบสีทั้ง 4 ที่อยูในดานเดียวกันของ
ลูกบาศก ซึ่งมีทั้งหมด 6 ดานนั้น มีสีเดียวกัน
3) ปญญาดานภาษา เกมที่พัฒนาปญญาดานภาษาคือเกมครอสเวอรด
ลักษณะตัวเกมเปนตารางคลายตารางหมากรุกแตไมจํากัดขนาดกวาง คูณ ยาว ผูเลนจะได
รับคําใบเพื่อเดาคําศัพทเพื่อนําไปใสตามชองในตารางใหถูกตองครบถวน
4) ปญญาดานดนตรี เกมที่พัฒนาปญญาดานดนตรีคือเกม วาทยกร
ลักษณะตัวเกมผูเลนจะไดรับการจําลองเปนวาทยกร เปนหัวหนาวงดนตรีทําการบังคับวง
ดนตรี โดยที่ผูเลนกดปุมบังคับความชาเร็วตามลักษณะของวาทยกร
5) ปญญาดานรางกายและการเคลื่อนไหว เกมที่พัฒนาปญญาดานรางกายและการ
เคลื่อนไหวตัวเกมผูเลนจะตองทรงตัวสิ่งของโดยลักษณะจําลองอยูบนมือผูเลนคอยทรง
วัตถุ ไมใหลม และมีอุปสรรค เชน ลม เหรอ วัตถุที่จะเขามาพุงชน
6) ปญญาดานความเขาใจตัวเอง เกมที่พัฒนาปญญาดานความเขาใจตัวเองคือเกมที่
มี ลัก ษณะมี ผู แ นะนํา คอยแนะนํ า สอบถามความสนใจของผู เ ล น คอยสอบถามแนะนํ า
สงเสริมดานที่เปนประโยชน เปนในลักษณะถามตอบผูเลนและเก็บขอมูล
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7) ปญญาดานความเขาใจผูอื่น เกมที่พัฒนาปญญาดานความเขาใจผูอื่นคือเกมที่มี
ลักษณะมีผูแนะนําคอยแนะนําสอบถามความสนใจของผูเลน คอยสอบถามแนะนําสงเสริม
ดานที่เปนประโยชน เปนในลักษณะถามตอบผูเลนและเก็บขอมูล
8) ปญญาดานธรรมชาติ เกมที่พัฒนาปญญาดานธรรมชาติคือเกมสรางบาน
ลักษณะของเกมเปนในลักษณะผูเลนสามารถตกแตงความสวยงาม ตกแตงเพิ่มเติม ตนไม
ดอกไมและ เฟอรนิเจอรของบานตามความชอบของผูเลนเอง
3.4 พัฒนาระบบ (Software Construction) พัฒนาโปรแกรมระบบเกมสามมิติตามที่ไดออกแบบ
(Software design)และวางแผน(Project Planning)ไวใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
3.5 ทดสอบความถูกตองของระบบ (Software Testing) ทดสอบระบบวามีความถูกตองตามที่
วิเคราะหออกแบบไว และทําการปรับปรุงแกไขขอบกพรองของระบบงานใหถูกตองและเหมาะสม
ตรงตามที่วิเคราะหและออกแบบไว และจัดทําคูมือการใชงาน
การทดสอบในระดับ unit testing ทดสอบโดยผูพัฒนาระบบในสวนประกอบยอย
(module)นั้นๆ ระดับ Integration testing ทดสอบโดยผูพัฒนาระบบมากกวา 1 คนขึ้นไปโดยขึ้นอยู
กับสวนประกอบยอย(module)ที่มีการเชื่อมตอกันและอิงกับคลาสไดอาแกรม(class diagram) และ
ระดับ Acceptance testing ทดสอบโดยผูใชจริง ไดแกเก็กอายุต่ํากวา 12 ป
3.6 ทําการปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดที่พบ
ปรั บ ปรุ ง แก ไขข อผิ ด พลาดที่ พ บจากการทดสอบการทํ า งานของระบบเกมสามมิ ติบ น
คอมพิวเตอร

