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บทดัดย่อ
วิจ ัย นี้ม ิว ัต ถุป ระสงค์เพื่อ เพื่อ ทดสอบประสิท ธิภ าพเกมคอมพิว เตอร์ 3 มิติ เรื่องพงไพร กลุ่ม ตัว อย่า งที่ใ ช้ใ นการวิจ ัย คือ
ผู้เขี่ยวชาญที่มีความรู้ทางด้านการพัฒ นาเกมคอมพิวเตอร์และด้านแอนิเมขันและดิจึทัลมีเดีย จำนวน 5 คน และกลุ่มทดลองจำนวน 30 คน
เครื่องมือพื่ใซ้ประกอบด้วย 1) เกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ เรื่องพงไพร 2) แบบประเมิน ประสิท ธิภ าพเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ เรื่องพงไพร และ
3) แบบประเมิน ความพิง พอใจเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ เรื่องพงไพร ที่ผ ่านการตรวจคุณ ภาพจากผู้เขี่ยวชาญตามเกณฑ์ท ี่ก ำหนด สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ ได้แ ก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า 1) การทดสอบประสิทธิภาพชองเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ เรื่องพงไพร โดยผู้เขี่ยวชาญโดยรวมอยู่ในระดับ มาก
โดยผลการประเมิน แต่ละด้านประกอบด้วย ด้านส่ว นติดต่อกับ ผู้ใช้ภ าพรวมอยู่ในระดับ มาก ด้านการควบคุม เกมภาพรวมอยู่ในระดับ มาก
และด้านเมนูและการเปลี่ย นด่านภาพรวมอยู่ในระดับ มาก 2) ความพิงพอใจต่อเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ เรื่องพงไพร โดยกลุ่ม ทดลอง พบว่า
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก
คำสำคัญ: เกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ, กรณีทดสอบ

Abstract
The purposes o f this stu dy were

to test the efficiency of 3 dimensional com puter game “Pongprai”. The

research sam ples are 5 experts with know ledge in game d evelop m en t and anim ation and digital media and

1) 3 dimensional com puter game “Pongprai” 2) game performance
game “Pongprai” and 3) satisfaction survey form o f 3 dim ensional

experim ental group 30 users. The tools consist o f
evaluation form o f 3 dim ensional com puter

computer game “Pongprai” that

has been quality checked by experts in the specified criteria. The statistics used in

the analysis are the mean, percentage, and the standard deviation.
The result

showed that 1) the efficiency test of 3 dimensional com puter game “Pongprai”

by expert in the

user interface is at high level, in term s o f gam e control, the overall result is at high level and the m e nu and level
changing are in overall at high level 2) the satisfaction with 3 dim ensional com puter gam e "Pongrai" by experim ental
group foun d that the overall satisfaction w as at a high level.
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1. บทนำ
ป้จจุบันเกมคอมพิวเตอร์ได้เช้ามามิบทบาทในชีวิตประจำวันของคนจำนวนมาก เป็นลักษณะของกิจกรรมเพื่อประโยชน์ทางด้าน
ความบันเพิง ด้านการผีเกทักษะ ด้า นการเรีย นรู้ และด้านการคืก ษา มิการปฎิลัม พัน ธ์ระหว่างผู้เล่น กับ คอมพิวเตอร์ ทำให้เกิด การแข่งขัน
เกิด ความท้า ทาย มิความสนุกสนาน (เพลนสกี้, 2001) เกมคอมพิว เตอร์ส ามารถเช้าถึงกับ คนทุก เพศทุก วัย ฃี่งเกมคอมพิวเตอร์ส ามารถ
นำเสนอสาระและความบันเพิงควบคู่ไปในเวลาเดียวกัน เหินได้มูลค่าของตลาดเกมของไทยปี 2562 มิมูลค่าถึง 2.2 หมื่นล้าน (วุฒิพงษ์ รักชีด,
2562) โดยมีอ ัต ราการเติบ โตอย่า งต่อ เบี่อ ง 10 ถึง 20 เปอร์เชนต์ไ ปอีก อย่า งน้อ ย 3 ถึง 5 ปี จากอัต ราการเจริญ เติบ โตของตลาดเกม
คอมพิว เตอร์จ ึงมิค วามต้อ งการเกมคอมพิว เตอร์อ ีก เป็น จำนวนมาก ถือ เป็น โอกาสให้ผ ู้พ ัฒ นาเกมคอมพิวเตอร์ได้สร้างสรรค์ผ ลงานออกสู่
ตลาดได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเกมคอมพิวเตอร์ในยุคปีจจุบ ัน มีกราพิก ที่สวยงาม มีล ัก ษณะการแสดงผลเป็น 3 มิติ มีความสมจริง ทำให้ผ ู้เล่น
ได้อรรถรสในการเล่น
ในการออกแบบและพัฒ นาเกมคอมพิว เตอร์ 3 มิติ ขึ้น ตอนการทดสอบเกมคอมพิวเตอร์ ถือเป็นขึ้น ตอนที่สำคัญ ในกระบวนการ
พัฒ นา การทดสอบเป็น กิจ กรรมหลัก ของการพัฒ นาเกมคอพพิว เตอร์ เป็น กระบวนการปรับ ปรุง คุณ ภาพ ด้น หาข้อ บกพร่อ งและลด
ข้อ ผิด พลาดจากการทำงานชองเกมคอมพิว เตอร์ให้เหลือ น้อ ยที่ส ุด กรณีท ดสอบเป็น กระบวนการทดสอบเพื่อ ยืน ยัน ว่าเกมคอมพิว ตอร์
ที่พ ัฒ นาขึ้นเป็นไปตามข้อกำหนดความต้องการ การกำหนดขึ้นตอนของกรณีทดสอบที่คืมิส่วนทำให้การทดสอบมิประสิทธิภาพ โดยจะต้อง
ครอบคุมคุณ ลักษณะต่าง ๆ และมีจำนวนของกรณีทดสอบที่ไม่มากจนเกินไป (บันทนี ช่วยชู และสุภ าภรณ์ กานต์สมเกียรติ, 2557)
จากเหตุผ ลดังกล่าว ผู้ว ิจ ัย จึงมิค วามสนในในการออกแบบและพัฒ นาเกมคอมพิว เตอร์ 3 มิติ เรื่องพงไพร ตามวิธ ีการกำหนด
กรณีทดสอบ ขึ้งจะช่วยลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับเกมคอมพิวเตอร์ที่ได้พัฒนาขึ้น
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