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บทดัดย่อ
วิจ ัยนี้ม ิวัตถุประสงค์เพ ื่อ เพ ื่อทดสอบประสิทธิภาพเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ เรื่องพงไพร กลุ่มต ัวอย่างท ี่ใช ้ในการวิจ ัย คือ 

ผู้เขี่ยวชาญที่มีความรู้ทางด้านการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์และด้านแอนิเมขันและดิจึทัลมีเดีย จำนวน 5 คน และกลุ่มทดลองจำนวน 30 คน 
เครื่องมือพื่ใซ้ประกอบด้วย 1) เกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ เร่ืองพงไพร 2) แบบประเมินประสิทธิภาพเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ เรื่องพงไพร และ 
3) แบบประเมินความพิงพอใจเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ เรื่องพงไพร ที่ผ่านการตรวจคุณภาพจากผู้เขี่ยวชาญตามเกณฑ์ที่กำหนด สถิติที่ใช้ 
ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า 1) การทดสอบประสิทธิภาพชองเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ เร่ืองพงไพร โดยผู้เขี่ยวชาญโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยผลการประเมินแต่ละด้านประกอบด้วย ด้านส่วนติดต่อกับผู้ใช้ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านการควบคุมเกมภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
และด้านเมนูและการเปลี่ยนด่านภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ความพิงพอใจต่อเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ เรื่องพงไพร โดยกลุ่มทดลอง พบว่า 
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก

คำสำคัญ: เกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ, กรณีทดสอบ

Abstract
The purposes of this study were to  te st th e  efficiency o f 3 dim ensional com puter game “Pongprai”. The

research samples are 5 experts with knowledge in game developm ent and animation and digital media and 

experimental group 30 users. The tools consist of 1) 3 dim ensional com puter gam e “Pongprai” 2) game performance 

evaluation form of 3 dimensional computer gam e “Pongprai” and 3) satisfaction survey form of 3 dimensional 

com puter gam e “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 show ed that 1) th e  efficiency te st o f 3 dim ensional com puter gam e “Pongprai” by expert in the 

user interface is at high level, in terms of game control, the overall result is at high level and the menu and level 

changing are in overall at high level 2) the satisfaction with 3 dimensional computer game "Pongrai" by experimental 

group found that the overall satisfaction was at a high level.
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1. บทนำ
ป้จจุบันเกมคอมพิวเตอร์ได้เช้ามามิบทบาทในชีวิตประจำวันของคนจำนวนมาก เป็นลักษณะของกิจกรรมเพื่อประโยชน์ทางด้าน 

ความบันเพิง ด้านการผีเกทักษะ ด้านการเรียนรู้ และด้านการคืกษา มิการปฎิลัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นกับคอมพิวเตอร์ ทำให้เกิดการแข่งขัน 
เก ิดความท้าทาย มิความสนุกสนาน (เพลนสกี้, 2001) เกมคอมพิวเตอร์สามารถเช้าถึงกับคนทุกเพศทุกวัย ฃี่งเกมคอมพิวเตอร์สามารถ 
นำเสนอสาระและความบันเพิงควบคู่ไปในเวลาเดียวกัน เหินได้มูลค่าของตลาดเกมของไทยปี 2562 มิมูลค่าถึง 2.2 หมื่นล้าน (วุฒิพงษ์ รักชีด, 
2562) โดยมีอ ัตราการเติบโตอย่างต่อเบ ี่อง 10 ถึง 20 เปอร์เชนต์ไปอีกอย่างน ้อย 3 ถึง 5 ปี จากอัตราการเจริญเติบโตของตลาดเกม  
คอมพิวเตอร์จึงมิความต้องการเกมคอมพิวเตอร์อีกเป็นจำนวนมาก ถือเป็นโอกาสให้ผู้พัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ได้สร้างสรรค์ผลงานออกสู่ 
ตลาดได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเกมคอมพิวเตอร์ในยุคปีจจุบันมีกราพิกที่สวยงาม มีลักษณะการแสดงผลเป็น 3 มิติ มีความสมจริง ทำให้ผู้เล่น 
ได้อรรถรสในการเล่น

ในการออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ ขึ้นตอนการทดสอบเกมคอมพิวเตอร์ ถือเป็นขึ้นตอนที่สำคัญในกระบวนการ 
พัฒนา การทดสอบเป ็นก ิจกรรมหลักของการพ ัฒนาเกมคอพพิวเตอร์ เป ็นกระบวนการปรับปรุงค ุณภาพ ด้นหาข้อบกพร่องและลด 
ข้อผิดพลาดจากการทำงานชองเกมคอมพิวเตอร์ให ้เหลือน้อยที่ส ุด กรณีทดสอบเป็นกระบวนการทดสอบเพื่อยืนยันว่าเกมคอมพิวตอร์ 
ที่พัฒนาขึ้นเป็นไปตามข้อกำหนดความต้องการ การกำหนดขึ้นตอนของกรณีทดสอบที่คืมิส่วนทำให้การทดสอบมิประสิทธิภาพ โดยจะต้อง 
ครอบคุมคุณลักษณะต่าง ๆ และมีจำนวนของกรณีทดสอบที่ไม่มากจนเกินไป (บันทนี ช่วยชู และสุภาภรณ์ กานต์สมเกียรติ, 2557)

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้ว ิจ ัยจึงมิความสนในในการออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ เรื่องพงไพร ตามวิธีการกำหนด 
กรณีทดสอบ ขึ้งจะช่วยลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับเกมคอมพิวเตอร์ที่ได้พัฒนาขึ้น
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