
 
 

บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

การพัฒนาระบบเกมสามมิติบนเคร่ืองคอมพิวเตอร ไดผลลัพธจากการดําเนินการตามข้ึน
ตอนท่ีวางแผนไว มีดังตอไปนี้ 
 1. วิเคราะหและสรุปความตองการของผูใช  

2. วิเคราะหและออกแบบระบบดวยยูเอ็มแอล 
3. อีอารไดอาแกรม 
4. ทดสอบการทํางานของระบบ 

 
4.1 วิเคราะหและสรุปความตองการของผูใช 

จากขอมูลการสัมภาษณ พบวาเกมสามมิติท่ีเปนกรณีศึกษา เปนระบบเกมสําหรับพัฒนา
ทักษะท้ัง 8 ดานตามทฤษฎีพหุปญญา โดยแนวคิดคือ สติปญญาของมนุษยมีหลายดานท่ีมี
ความสําคัญเทาเทียมกัน ข้ึนอยูกับวาใครจะโดดเดนในดานไหนบาง แลวแตละดานผสมผสานกัน 
แสดงออกมาเปนความสามารถในเร่ืองใด เปนลักษณะเฉพาะตัวของแตละคนไปปญญาของมนุษยมี
อยูอยางนอย 8 ดาน และลักษณะเกมเปนการนําเทคโนโลยีสามมิติเขามาพัฒนา เพื่อเพิ่มความ
นาสนใจของเกม 

 
4.1.1 สรุปขอมูลจากการสัมภาษณ 
จากกการสัมภาษณไดเนื้อหาของตัวเกมประกอบดวย 

1) ปญญาดานตรรกะและคณิตศาสตร เกมท่ีพัฒนาปญญาดานตรรกะคือเกมชุโดกุ  

ลักษณะตัวเกมผูเลนจะตองเติมตัวเลขลงในชองวางของตาราง 9 x 9 ชอง โดยจะตองใช

ตัวเลข 1 – 9 ไมใหซํ้ากัน และใชตัวเลขแตละตัวไดเพยีงคร้ังเดียวเทานัน้ ท้ังในทุกแถวของ

แนวตั้ง 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
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รูปแบบ จุดประสงคของเกมคือ การจัดเรียงใหแถบสีท้ัง 4 ท่ีอยูในดานเดียวกันของ

ลูกบาศก ซ่ึงมีท้ังหมด 6 ดานนั้น มีสีเดียวกัน 

3) ปญญาดานภาษา เกมท่ีพฒันาปญญาดานภาษาคือเกมครอสเวอรด 

ลักษณะตัวเกมเปนตารางคลายตารางหมากรุกแตไมจํากัดขนาดกวาง คูณ ยาว ผูเลนจะได

รับคําใบเพื่อเดาคําศัพทเพื่อนําไปใสตามชองในตารางใหถูกตองครบถวน 

4) ปญญาดานดนตรี เกมท่ีพฒันาปญญาดานดนตรีคือเกม วาทยกร 

ลักษณะตัวเกมผูเลนจะไดรับการจําลองเปนวาทยกร เปนหัวหนาวงดนตรีทําการบังคับวง

ดนตรี โดยท่ีผูเลนกดปุมบังคับความชาเร็วตามลักษณะของวาทยกร 

5) ปญญาดานรางกายและการเคล่ือนไหว เกมท่ีพัฒนาปญญาดานรางกายและการ

เคล่ือนไหวตัวเกมผูเลนจะตองทรงตัวส่ิงของโดยลักษณะจําลองอยูบนมือผูเลนคอยทรง

วัตถุ ไมใหลม และมีอุปสรรค เชน ลม เหรอ วัตถุท่ีจะเขามาพุงชน 

6) ปญญาดานความเขาใจตัวเอง เกมท่ีพัฒนาปญญาดานความเขาใจตัวเองคือเกมท่ี

มีลักษณะมีผูแนะนําคอยแนะนําสอบถามความสนใจของผูเลน คอยสอบถามแนะนาํ

สงเสริมดานท่ีเปนประโยชน เปนในลักษณะถามตอบผูเลนและเก็บขอมูล 

7) ปญญาดานความเขาใจผูอ่ืน เกมท่ีพัฒนาปญญาดานความเขาใจผูอ่ืนคือเกมท่ีมี

ลักษณะมีผูแนะนําคอยแนะนําสอบถามความสนใจของผูเลน คอยสอบถามแนะนาํสงเสริม

ดานท่ีเปนประโยชน เปนในลักษณะถามตอบผูเลนและเก็บขอมูล 

8) ปญญาดานธรรมชาติ เกมท่ีพัฒนาปญญาดานธรรมชาติคือเกมสรางบาน 

ลักษณะของเกมเปนในลักษณะผูเลนสามารถตกแตงความสวยงาม ตกแตงเพิ่มเติม ตนไม 

ดอกไมและ เฟอรนิเจอรของบานตามความชอบของผูเลนเอง 
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Knowledge Game 

Linguistic intelligence 

Bodily-Kinesthetic 
intelligence 

Musical intelligence 

Spatial intelligence 

Intrapersonal intelligence 

Musical intelligence Logical-mathematical 
intelligence 

Naturalist intelligence 

4.1.2 รูปแบบและวิธีการพัฒนาเกมโดยใชเอจาย 
 เก็บความตองการระบบการสรางเกมเพ่ือใชเปนขอมูลในการวิเคราะหและ

ออกแบบโดยวิเคราะหความสนุกของเกม ความซับซอนของตัวเกมเปนหลักโดยจะจัดเก็บโดยออก

แบบสอบถามขอมูลท้ังผูเลนเกม ผูพัฒนาตามกระบวนการพัฒนาการพัฒนาซอฟตแวรโดยใชเอจาย 

แบบสอบถามในดานความสนุกของตัวเกมในแตละ การทําซํ้า  
1 ความสนุกโดยเฉล่ียในแตละการทําซํ้า 
2 ผลตอบรับจากการแกไขตัวเกม 
3 ความกระตือลือลนรนในการตอบแบบสอบถาม 
4 ขอเสนอแนะจากผูเลนเกม 

แบบสอบถามในดานความซับซอนของตัวเกมจากผูพัฒนาในแตละการทําซํ้า 
 1 จํานวนบรรทัดของ รหัสตนฉบับ ( sourcecode ) 
 2 จํานวนของ ประเภท ( class ) ท่ีใช 
 3 จํานวนของฟงกช่ันท่ีใชในแนละ class 
 4 ความยาวของ รหัสตนฉบับ ในแตละ ฟงคช่ัน ( function ) 

 
4.1.3 ภาพรวมท้ังหมดของระบบ 

4.1.3.1 ภาพแสดงการทํางานของระบบ 
ภาพรวมของเกมสามมิติบนเคร่ืองคอมพิวเตอร แสดงดวยรูปภาพไดดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.1 ภาพรวมการทํางานของระบบ 
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4.1.4 ลําดับขัน้ตอนการทํางานของระบบเกมสามมิติบนเคร่ืองคอมพิวเตอร 
 ในสวนของลําดับข้ันตอนการทํางานของระบบเกมสามมิติบนเคร่ืองคอมพิวเตอรแบงการ
ทํางานหลักๆ ออกเปน 2 สวนดวยกนัคือ 

1. ข้ันตอนในการแสดงผลของเกมสามมิติ 
2. ข้ันตอนในการประเมินคาความสามารถ 8 ดานจากการเลนเกม 
โดยในแตละการทํางานมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

 
รูปท่ี 4.2 อธิบายลําดับข้ันตอนระบบเกมสามมิติบนเคร่ืองคอมพิวเตอร 

 
4.2 วิเคราะหและออกแบบระบบดวยยูเอ็มแอล 

เม่ือไดขอมูลจากการไปสัมภาษณแลว จึงนํามาทําการวิเคราะหและออกแบบระบบเชิงวัตถุ
ดวยยูเอ็มแอล โดยการนําความตองการของผูใชท่ีไดมาแปลงใหอยูในรูปแบบของคุณสมบัติการ
ทํางานท่ีระบบจําเปนตองมี ซ่ึงประกอบไดอาแกรมดังตอไปนี้ 
  1. ยูสเคสไดอาแกรม 

2. ซีเควนไดอาแกรม  
3. คลาสไดอาแกรม  

  4. แอคติวิตีไดอาแกรม  
5. ออกแบบฐานขอมูลดวยอีอารไดอะแกรม 

ซ่ึงรายละเอียดการออกแบบในแตละไดอาแกรมมีดังตอไปนี้ 
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4.2.1 ยูสเคสไดอาแกรม 

 
รูปท่ี 4.3 ยูสเคสไดอาแกรมภาพรวมของระบบเกมสามมิติบนเคร่ืองคอมพิวเตอร 

 
ระบบเกมสามมิติบนเคร่ืองคอมพิวเตอรประกอบดวย 

1. แอคเตอร   
User     : ผูใชท่ัวไป /ผูเกม 

2. ยูสเคส    
Play Game  : เลนเกมสามมิติ 
Select  gameType : เลือกประเภทเกมในทักษแตละดาน 
View history  : ดูประวติัการเลน 
      และพัฒนาการของทักษะในแตละ ดาน 
View Result  : ประเมินคาความสามารถของทักษะในแตละดาน 
 

 
3.1.1 ยูสเคสไดอาแกรมของระบบแสดงผลของเกมสามมิติ 

ระบบแสดงขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติ ประกอบดวยผูใชในระบบท้ังหมด
หนึ่งสถานะคือ 

• ผูใชท่ัวไป (User)   
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3.1.1.1 ผูใชท่ัวไป (User)   
ผูใชท่ัวไปมียูสเคสท่ีเกี่ยวของท้ังหมด 2 ยูสเคส ประกอบไปดวย 
 1. การเลนเกมทักษะในแตละดาน (Play Game) 
 2.  การเลือกประเภทเกม (Select gameType) 

 
รูปท่ี 4.4 ยูสเคสไดอาแกรมของระบบแสดงผลของเกมสามมิติ 

 
ผูใชท่ัวไปสามารถเลนเกมสามมิติ(Play Game) โดยแบงประเภทเกมในการพัฒนาทักษะใน

ดานตาง (Select gameType) ดังนี้ 
1. ทักษะทางคณิตศาสตร 
2. ทักษะทางมิติสัมพันธ 
3. ทักษะทางภาษา 
4. ทักษะทางดนตรี 
5. ทักษะทางรางกาย 
6. ทักษะทางการเขาใจผูอ่ืน 
7. ทักษะทางการเขาใจตนเอง 
8. ทักษะทางธรรมชาติ 

 
3.1.2 ยูสเคสไดอาแกรมของการประเมินคาความสามารถ 8 ดานจากการเลนเกม 
ระบบแสดงการประเมินคาความสามารถ 8 ดานจากการเลนเกมประกอบดวยผูใชในระบบท้ังหมด
หนึ่งสถานะคือ 

• ผูใชท่ัวไป (User)   
 

3.1.2.1 สมาชิก (Member)   
สมาชิกมียูสเคสท่ีเกี่ยวของท้ังหมด 2 ยูสเคส ประกอบไปดวย 
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1. ดูประวัติการเลนเกม หรือพัฒนาการการพัฒนาทักษะ 
ในแตละดาน(View History) 

 2.   ดูผลลัพธหรือคาประเมินท่ีไดหลังจากการเลนเกม (Register) 
 

 
รูปท่ี 4.5 ยูสเคสไดอาแกรมของการประเมินคาความสามารถ 8 ดานจากการเลนเกม 

  
 ผูใชสามารถดูผลคะแนนหรือผลการประมินความสามารถทางทักษะในแตละดานหลังจาก
การเสร็จส้ินการเลนเกม (View Result) หรือดูประวัติการเลนและพัฒนาการทางทักษะของผูเลนแต
ละคนได (View History) 
  
4.3 ทดสอบการทํางานของระบบ 

ในสวนของผลการดําเนินงานการพัฒนาระบบเกมสามมิติบนคอมพิวเตอร ไดผลลัพธ
ดังตอไปนี ้
 1. ผลการพัฒนาระบบ 
 2. ผลการทดสอบระบบ 

 
4.4.1 ผลการพฒันาระบบ 
 ผลการพัฒนาระบบเกมสามมิติบนคอมพิวเตอร ตามท่ีไดมีการออกแบบไว แบงออกเปน
สองสวนดวยกันคือ 

1. ผลการพัฒนาระบบแสดงผลของเกมสามมิติ 
2. ผลการพัฒนาระบบประเมินคาความสามารถ 8 ดานจากการเลนเกม 

โดยรายละเอียดผลของการพัฒนาระบบท้ังหมดอยูในภาคผนวก ก เอกสารประกอบการพัฒนา
ระบบตามมาตรฐานคุณภาพซอฟตแวรไทย ในหัวขอ Software Requirement Specification 
Document  
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4.4.2 การทดสอบระบบ 
 ในการทดสอบระบบระบบเกมสามมิติบนคอมพิวเตอร จะแบงออกเปน 2 สวนดวยกันคือ 
 1. การทดสอบการทํางานรวมกันท้ังหมดของระบบ 
 2. การทดสอบผลการทํางานของระบบเกมสามมิติบนคอมพิวเตอร โดยในแตละสวนมี   
                  รายละเอียดดังตอไปนี ้
 
4.4.2.1 การทดสอบการทํางานรวมกันท้ังหมดกันของระบบ 
 หลังจากพัฒนาในสวนของโปรแกรมของระบบเกมสามมิติบนคอมพิวเตอร ท้ังสองสวน
เรียบรอยแลว จึงทําการทดสอบการทํางานของระบบรวมกัน โดยการจําลองเคร่ืองคอมพิวเตอรเปน
เคร่ืองแมขาย  
 เพื่อใหครอบคลุมกับชนิดของขอมูลตามกรณีศึกษา โดยมีดังตอไปนี้ 

1. การแสดงเกมพัฒนาทักษะทางดานคณิตศาสตร ดังรูปท่ี 4.6 
2. การแสดงเกมพัฒนาทักษะทางดานมิติสัมพันธ ดังรูปท่ี 4.7 
3. การแสดงเกมพัฒนาทักษะทางดานภาษา ดังรูปท่ี 4.8 
4. การแสดงเกมพัฒนาทักษะทางดานดนตรี ดังรูปท่ี 4.9 
5. การแสดงเกมพัฒนาทักษะทางดานรางกาย ดังรูปท่ี 4.10 
6. การแสดงเกมพัฒนาทักษะทางดานการเขาใจคนอ่ืน ดังรูปท่ี 4.11 
7. การแสดงเกมพัฒนาทักษะทางดานการเขาใจตนเอง ดังรูปท่ี 4.12 
8. การแสดงเกมพัฒนาทักษะทางดานธรรมชาติดังรูปท่ี 4.13 
9. การแสดงความสามารถท้ัง 8 ดานดังรูปท่ี 4.14 
10. การแสดงประวัติการเลนหรือพัฒนาการทางทักษะท้ัง 8 ดาน ดังรูปท่ี 4.15  
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1. การแสดงเกมพัฒนาทักษะทางดานคณิตศาสตร  

 
รูปท่ี 4.6 แสดงหนาจอเกมพฒันาทักษะทางดานคณิตศาสตร 

 
2. การแสดงเกมพัฒนาทักษะทางดานมิติสัมพันธ  

 
 

รูปท่ี 4.7 แสดงหนาจอเกมพฒันาทักษะทางดานมิติสัมพนัธ 
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3. การแสดงเกมพัฒนาทักษะทางดานภาษา  

 
รูปท่ี 4.8 แสดงหนาจอเกมพฒันาทักษะทางดานภาษา 

 

4. การแสดงเกมพัฒนาทักษะทางดานดนตรี  

 
รูปท่ี 4.9 แสดงหนาจอเกมพฒันาทักษะทางดานดนตรี 
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5. การแสดงเกมพัฒนาทักษะทางดานรางกาย  

 
รูปท่ี 4.10 แสดงหนาจอเกมพัฒนาทักษะทางดานรางกาย 

 
6. การแสดงเกมพัฒนาทักษะทางดานการเขาใจคนอ่ืน  

 
รูปท่ี 4.11 แสดงหนาจอเกมพัฒนาทักษะทางดานการเขาใจคนอื่น 
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7. การแสดงเกมพัฒนาทักษะทางดานการเขาใจตนเอง  

 
รูปท่ี 4.12 แสดงหนาจอเกมพัฒนาทักษะทางดานการเขาใจตนเอง 

 
 

8. การแสดงเกมพัฒนาทักษะทางดานธรรมชาติ 

 
รูปท่ี 4.13 แสดงหนาจอเกมพัฒนาทักษะทางดานธรรมชาติ 
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9.  การแสดงความสามารถทั้ง 8 ดาน 

 
รูปท่ี 4.14 แสดงหนาจอประเมินความสามารถทั้ง 8 ดาน 

 
 

10. การแสดงประวัติการเลนหรือพัฒนาการทางทักษะท้ัง 8 ดาน  

 
 

รูปท่ี 4.15 แสดงหนาจอประวัติการเลนหรือพัฒนาการทางทักษะท้ัง 8 ดาน 
 

 


