
 

 

บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
 วิธีการศึกษาวิจัยการพัฒนาเกมสามมิติบนคอมพิวเตอร โดยอาศัยข้ันตอนตามกระบวนการ
ผลิตซอฟตแวรแบบวอเตอรฟอลล แบงออกเปน 6 ข้ันตอนดังนี้คือ 

1. ศึกษาข้ันตอนการพัฒนาเพื่อประยุกตใช 
2. ศึกษาและเก็บความตองการของระบบ 
3. การออกแบบระบบ 
4. การพัฒนาโปรแกรม 
5. การทดสอบการทํางาน 
6. ทําการปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดท่ีพบ  
 

3.1 ศึกษาข้ันตอนการพัฒนาเพื่อประยุกตใช (Software Implementation)  

  จากงานวิจัย ของ แอนดริว กิ๊ฟสัน ( Andrea Gibson ) ไดวิจัยการพัฒนาเกมโดยใช
วิธีเอจาย มาวิเคราะหวาสามารถทําใหเกมสนุกไดหรือไม 

   ลักษณะของการวิจัยคือการใหผูพัฒนาเก็บแบบสอบถามแกผูเลนเกมในแตละการ
ทําซํ้า ของการพัฒนาเกมโดยใช การพัฒนาเกมโดยใชวิธีเอจาย โดยไดผลสรุปดังนี้ 

 
รูปท่ี 3.1 กราฟแสดงคาเฉล่ียความสนกุกบัการทําซํ้าในการพัฒนาเกมโดยใชเอจาย 

(http://www.mountaingoatsoftware.com/sprint-backlog ) 
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กราฟของการแสดงคาเฉล่ียโดยท่ีแกนนอน ( Y ) เปนการทํา ทําซํ้าในแตละคร้ังแกนต้ัง ( X ) 
เปนคาเฉล่ียความสนุกซ่ึงจากกราฟท่ีแสดงจะเห็นไดวาคาความสนุกของเกมมีแนวโนมท่ีจะข้ึน
เร่ือย ๆ ตามการทําซํ้าในแตละรอบ 

การพัฒนาเกมโดยใชวิธีเอจาย ชวยใหทีมพฒันาเกม ไดเหน็ไอเดยี ขอเสนอแนะ แนวทางท่ี
จะทําใหเกมสนุกจากขอเสนอแนะจากผูเลนและขอพิสูจนวาการปรับปรุงแกไขเกมในแตละ 
การทําซํ้า มีแนวโนมท่ีจะทําใหเกมสนุกข้ึนและผูเลนพึ่งพอใจมากยิง่ข้ึน โดยการแลกเปล่ืยน 
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)  

   เก็บความตองการระบบการสรางเกมเพ่ือใชเปนขอมูลในการวิเคราะหและ
ออกแบบโดยวิเคราะหความสนุกของเกม ความซับซอนของตัวเกมเปนหลักโดยจะจัดเก็บโดย
ออกแบบสอบถามขอมูลท้ังผูเลนเกม ผูพัฒนาตามกระบวนการพัฒนาการพัฒนาซอฟตแวรโดย
ใชเอจาย 
แบบสอบถามในดานความสนุกของตัวเกมในแตละ การทําซํ้า  

1 ความสนุกโดยเฉล่ียในแตละการทําซํ้า 
2 ผลตอบรับจากการแกไขตัวเกม 
3 ความกระตือลือลนรนในการตอบแบบสอบถาม 
4 ขอเสนอแนะจากผูเลนเกม 

แบบสอบถามในดานความซับซอนของตัวเกมจากผูพัฒนาในแตละการทําซํ้า 
 1 จํานวนบรรทัดของ รหัสตนฉบับ ( Sourcecode ) 
 2 จํานวนของ ประเภท ( Class ) ท่ีใช 
 3 จํานวนของฟงกช่ันท่ีใชในแตละ Class 
 4 ความยาวของ รหัสตนฉบับ ในแตละ ฟงคช่ัน ( 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 เกมท่ีพัฒนาปญญาดานตรรกะคือเกม    ชุ

โดกุ ลักษณะตัวเกมผูเลนจะตองเติมตัวเลขลงในชองวางของตาราง 9 x 9 ชอง โดยจะตอง
ใชตัวเลข 1 – 9 ไมใหซํ้ากัน และใชตัวเลขแตละตัวไดเพียงคร้ังเดียวเทานั้น ท้ังในทุกแถว
ของแนวต้ัง แนวนอน และตารางยอย 3 x 3 ชอง  

2) ปญญาดานมิติสัมพันธ เกมท่ีพัฒนาปญญาดานมิติสัมพันธคือเกม รูบิค 
ลักษณะตัวเกมแบงเปนหนาตาง ๆ 24 หนา ประกอบกันเปนรูปลูกบาศกท่ีสามารถบิดหมุน
ไปรอบๆ ได สวนท่ีมองเห็นไดของแตละดาน จะประกอบดวย 4 สวนยอย ซ่ึงมีสีท้ังหมด 6 
สี สวนประกอบท่ีหมุนไปมาไดนี้ทําให การจัดเรียงสีของสวนตางๆ สลับกันไดหลาย
รูปแบบ จุดประสงคของเกมคือ การจัดเรียงใหแถบสีทั้ง 4 ท่ีอยูในดานเดียวกันของ
ลูกบาศก ซ่ึงมีท้ังหมด 6 ดานนั้น มีสีเดียวกัน 

3) ปญญาดานภาษา เกมท่ีพัฒนาปญญาดานภาษาคือเกมครอสเวอรด 
ลักษณะตัวเกมเปนตารางคลายตารางหมากรุกแตไมจํากัดขนาดกวาง คูณ ยาว ผูเลนจะได
รับคําใบเพื่อเดาคําศัพทเพื่อนําไปใสตามชองในตารางใหถูกตองครบถวน 

4) ปญญาดานดนตรี เกมท่ีพัฒนาปญญาดานดนตรีคือเกม วาทยกร 
ลักษณะตัวเกมผูเลนจะไดรับการจําลองเปนวาทยกร เปนหัวหนาวงดนตรีทําการบังคับวง
ดนตรี โดยท่ีผูเลนกดปุมบังคับความชาเร็วตามลักษณะของวาทยกร 

5) ปญญาดานรางกายและการเคล่ือนไหว เกมที่พัฒนาปญญาดานรางกายและการ
เคล่ือนไหวตัวเกมผูเลนจะตองทรงตัวส่ิงของโดยลักษณะจําลองอยูบนมือผูเลนคอยทรง
วัตถุ ไมใหลม และมีอุปสรรค เชน ลม เหรอ วัตถุท่ีจะเขามาพุงชน 

6) ปญญาดานความเขาใจตัวเอง เกมท่ีพัฒนาปญญาดานความเขาใจตัวเองคือเกมท่ี
มีลักษณะมีผูแนะนําคอยแนะนําสอบถามความสนใจของผูเลน คอยสอบถามแนะนํา
สงเสริมดานท่ีเปนประโยชน เปนในลักษณะถามตอบผูเลนและเก็บขอมูล 
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7) ปญญาดานความเขาใจผูอ่ืน เกมท่ีพัฒนาปญญาดานความเขาใจผูอ่ืนคือเกมท่ีมี
ลักษณะมีผูแนะนําคอยแนะนําสอบถามความสนใจของผูเลน คอยสอบถามแนะนําสงเสริม
ดานท่ีเปนประโยชน เปนในลักษณะถามตอบผูเลนและเก็บขอมูล 

8) ปญญาดานธรรมชาติ เกมที่พัฒนาปญญาดานธรรมชาติคือเกมสรางบาน 
ลักษณะของเกมเปนในลักษณะผูเลนสามารถตกแตงความสวยงาม ตกแตงเพิ่มเติม ตนไม 
ดอกไมและ เฟอรนิเจอรของบานตามความชอบของผูเลนเอง 

 
3.4 พัฒนาระบบ (Software Construction) พัฒนาโปรแกรมระบบเกมสามมิติตามท่ีไดออกแบบ
(Software design)และวางแผน(Project Planning)ไวใหสอดคลองกับวัตถุประสงค 
 
3.5 ทดสอบความถูกตองของระบบ (Software Testing) ทดสอบระบบวามีความถูกตองตามท่ี
วิเคราะหออกแบบไว และทําการปรับปรุงแกไขขอบกพรองของระบบงานใหถูกตองและเหมาะสม
ตรงตามท่ีวิเคราะหและออกแบบไว และจัดทําคูมือการใชงาน  
                    การทดสอบในระดับ unit testing ทดสอบโดยผูพัฒนาระบบในสวนประกอบยอย
(module)นั้นๆ ระดับ Integration testing ทดสอบโดยผูพัฒนาระบบมากกวา 1 คนข้ึนไปโดยข้ึนอยู
กับสวนประกอบยอย(module)ท่ีมีการเช่ือมตอกันและอิงกับคลาสไดอาแกรม(class diagram) และ
ระดับ Acceptance testing ทดสอบโดยผูใชจริง ไดแกเก็กอายุตํ่ากวา 12 ป 
 
3.6 ทําการปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดท่ีพบ  
 ปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดท่ีพบจากการทดสอบการทํางานของระบบเกมสามมิติบน
คอมพิวเตอร 
 
 


