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บทคัดย่อ 
 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาเกมสามมิติ เรื่อง เกมทางออกอยู่ไหน 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา ที่
มีต่อเกมสามมิติ เรื่อง เกมทางออกอยู่ไหน กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสาขาเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ านวน 80 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1) ได้เกมสามมิติ เรื่อง เกมทางออกอยู่ไหน ประกอบด้วย เกาะในเกมจ านวน 3 เกาะ โดยแต่
ละเกาะจะมีมอนสเตอร์และความยากแตกต่างกันออกไป โดยเกาะที่ 1 จะง่ายที่สุด  และมีมอนสเตอร์ คือ ซอมบี้ ส าหรับ
มุมมองในเกมจะเป็นมุมมองของบุคคลที่หนึ่ง ผู้วิจัยได้น ามอนสเตอร์จ านวน 4 ชนิดที่มาจากใน Unity 3D คือ มอนสเตอร์    
เอเลี่ยน มอนสเตอร์กบกลายพันธุ์ ซอมบี้ และก๊อบบิน  2) นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสาขาเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีความพึงพอใจต่อเกมสามมิติ เรื่อง เกมทางออก     
อยู่ไหน โดยรวมอยู่ใน  ระดับมาก 
 
ค าส าคัญ : การพัฒนา , เกมสามมิติ , เกมทางออกอยู่ไหน 
 

ABSTRACT 
 

  This research has to 1) developed a 3D game where the game Exit. 2) the complacency of the 
students in 3D game Where exit ? game. The focus students fo computer engineering and computer 
network engineering  faculty of engineering Rajabhat Mahasarakham University 80 people and tool of 

research is questionnaire’s complacency of the students. Statistics of research is average (�̅�) and standard 
deviation (SD.) 
  The results were as follows 1) 3D Game Wher are exit ? Game finished composed of Maps 3 
Maps and monsters from Unity 3d 4 type is Aliens Flogs Zombies and Globins 2) students of computer 
engineering and computer network engineering  faculty of engineering Rajabhat Mahasarakham University 
are very satisfied.  
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บทน า 
 

ปัจจุบันเกมได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของเราไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบการน าเสนอเรื่องราวของเกม วิธีการใช้
งานเกมร่วมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การติดต่อสื่อสาร ด้านการศึกษาและด้านการประกอบธุรกิจ และการเข้าถึงเกมสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย ท าให้มีผู้เล่นเกมเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และกลุ่มคนท างานที่จะพักผ่อนโดย
การเล่นเกม  

เกม เป็นลักษณะของกิจกรรมของมนุษย์เพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เพื่อความสนุกสนานบันเทิง เพื่อฝึก
ทักษะ และเพื่อการเรียนรู้ เป็นต้น และในบางครั้งอาจใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาได้  (MacGregor Historic Games. 
2006) เกมสามมิติเป็นสื่อมัลติมีเดียที่ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้บนเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิคส์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องเล่นเกมส าเร็จรูป สมาร์ทโฟน ผู้เล่นเกมสามารถควบคุมการเคลื่อนทีข่องตัวละครอย่างเป็นอิสระเสมือนเป็นตัวผู้เล่นเอง 
ซึ่งเกมสามมิติจะมีความสมจริงในเรื่องของรูปที่น าเสนอต่อสายตาผู้ใช้งานจึงท าให้เป็นที่นิยมส าหรับผู้ที่เล่นเกม  

ผู้วิจัยได้พัฒนาเกม Where are exit? ที่ได้แนวคิดมากจากเกม The walking dead ซึ่งเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอด
ส าหรับเกมที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นนั้น ผู้เล่นจะต้องหาทางออกภายในเกาะต่างๆ ภายในเกาะผู้เล่นจะต้องต่อสู้กับมอนสเตอร์ 
สภาพอากาศที่บดบังวิสัยทัศน์ เวลาที่นับถอยหลัง รวมไปถึงการค้นหาไอเท็มท่ีส าคัญเพื่อใช้ในการหาทางออกในเกม ผู้วิจัยได้มี
แนวคิดพัฒนาเกมเพื่อให้ผู้เล่นได้แก้ปัญหาในด่านต่างๆ ซึ่งผู้เล่นจะได้ประโยชน์จากการเล่นเกมคือ ทักษะการเอาตัวรอด   
การใช้เวลาที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่า  และได้รับความเพลิดเพลินในการเล่นเกมหลังจากเกมจบลง  
 
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.1 เพื่อพัฒนาเกมสามมติิ เรื่อง เกมทางออกอยู่ไหน 
            1.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาเครือข่ายคอมพิวเตอร์คณะ 
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ทีม่ีต่อเกมสามมิติ เรื่อง เกมทางออกอยู่ไหน  
 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 

2.1 Dead Zombies Shootout VR.  
          Dead Zombies Shootout VR เป็นเกมสามมิติที่จ าลองสถานการณ์ของการกระจายเช้ือโรคที่ท าให้สิ่งมีชีวิต 
และเมื่อสิ่งมีชีวิตเสียชีวิตลงหลังจากนั้นภายในไม่กี่ช่ัวโมงพวกเขาก็ฟื้นคืนชีพแต่ไม่สามารถใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้ ต้องอาศัยการ
กินเนื้อสดเพื่อด ารงชีวิตต่อ สิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้รับเชื้อก็จะต้องต่อสู้เอาตัวรอด เกมนี้พัฒนาโดยใช้โปรแกรม Unity 3D และ Max 
3ds ในการออกแบบตัวละครโดยมี VR Glassเป็นอุปกรณ์ในการเล่นเกมบนสมาร์ทโฟน เกมนี้สามารถใช้งานได้บน
ระบบปฏิบัติการ OSX iOS และ Android (hostmonster 2558:28) 

2.2 The walking dead: Season One.  
           The walking dead: Season One เป็นเกมสามมิติจ าลองเหตกุารณ์ที่มนุษยไ์ดร้ับเช้ือไวรัสอันตรายจากการ
ทดลองของนักวิทยาศาสตร์ เมื่อมนุษย์บางกลุ่มได้รับสารเคมเีข้าสูร่่างกาย สารเคมีนั้นท าให้มนุษย์เหลา่นั้นหมดสติและอยู่สื    

ภาวะตายไปในระยะหนึ่งเท่าน้ันและเมื่อเวลาผ่านไปสองช่ัวโมง มนษุย์ท่ีได้รับสารเคมีก็ฟ้ืนคืนชีพแตไ่ม่มีวิญญาณอยู่ในร่างกาย 
ซึ่งจะเรียกเขาเหล่านั้นว่าวอล์คเกอร์ วอล์คเกอร์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการอาหารเพื่อความอยู่รอด  แต่ไม่สามารถสื่อสารหรือ
เข้าใจมนุษย์ที่ไมต่ิดเชื้อได้ ดังนั้นผูร้อดชีวิตต้องท าทุกวิถีทางเพื่อการอยู่รอดให้ได้ โดย Telltale  
Games Company และ San Rafael ได้ยกเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่อง the walking dead. มาสร้างสรรค์เกมสามมิติโดย
ออกแบบเกมให้มีการผจญภัยเพื่อการเอาตัวรอดในสถานที่ต่างๆ การหาสถานที่ที่ปลอดภัยและต่อสู้กับวอล์คเกอร์ เกมนี้

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://www.historicgames.com/
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พัฒนาโดยใช้โปรแกรม Unity 3D และใช้สมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์ในการเล่นเกม เกมนี้สามารถใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการ 
OSX iOS และ Android (Telltale Games Company, San Rafael 2557:3)    
 

2.3 Shadow gun VR. 
          Shadow gun VR เป็นเกมต่อสู้กับศัตรูในรูปแบบเกมสามมิติ โดยใช้ปืนเป็นอุปกรณ์หลักในการต่อสู้เพื่อเอาตัว
รอด เกมนี้พัฒนาโดยใช้โปรแกรม Unity 3d และใช้ VR Glass เป็นอุปกรณ์ในการเล่นเกมบนสมาร์ทโฟน เกมนี้พัฒนาโดยใช้
โปรแกรม Unity 3D ในการพัฒนาเกมสามมิติ Shadow gun VR ใช้อุปกรณ์ในการเล่นเกม คือ VR Glass, โทรศัพท์สมาร์ท
โฟน เกมนี้สามารถใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการ OSX iOS และ Android (Egidijus Infinitus 2558:28) 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. การออกแบบเกม 
 ผู้วิจัยได้ออกแบบเกมโดยใช้กระบวนการพัฒนาซอฟแวร์แบบ Waterfall Model โดยมีขั้นตอนดังนี ้
 ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการหาความต้องการ (Requirement) ผู้วิจัยได้ศึกษาความต้องการของผู้เล่นเกมในปัจจุบันจาก
ยอดดาวน์โหลดเกมแต่ละประเภท ผู้วิจัยพบว่าเกมสามมิติประเภทเกมผจญภัยเพื่อเอาตัวรอด ยกตัวอย่างเช่น The Walking 
Dead: Season One และ The Walking Dead: Season Two มียอดดาวน์โหลดใน Play Store ถึง 825,420 และ 403,311 
ดาวน์โหลด ตามล าดับ (ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559) ซึ่งเป็นแนวเกมท่ีนิยมเล่นในปัจจุบัน 
 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการออกแบบ (Design) ผู้วิจัยออกแบบส่วนประกอบต่างๆของเกมดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ส่วนประกอบต่างๆของเกม 

รายการ รายละเอียด 
ตัวละคร ผู้วิจัยออกให้ตัวละครมีมุมมองของบุคคลที่หน่ึง มีอาวุธเป็นปืนจ านวน 1 กระบอกและมีกระสุนไม่จ ากัด 

เกาะ 
ผู้วิจัยได้สร้างเกาะจ านวน 3 เกาะ แต่ละเกาะจะมีความยากง่ายแตกต่างกันออกไปโดยเริ่มต้นผูเ้ล่นจะถูก
ส่งไปยังเกาะที่ง่ายที่สุดก่อน 

มอนสเตอร ์ ผู้วิจัยได้สร้างมอนสเตอร์จ านวน 3 ชนิดและให้มอนสเตอร์แต่ละชนิดแยกกันอยู่ตามเกาะต่างๆ 

สภาพอากาศ 
ผู้วิจัยได้สุม่สภาพอากาศในแตล่ะเกาะ สภาพอากาศท่ีเกิดขึ้นในเกม เช่น ฝนตก มีหมอกหนา สภาพ
อากาศนั้น จะเป็นอุปสรรคต่อมุมมองในการเล่นเกม  ท าให้เพิ่มความยากในการควบคมุและการมองเห็น
ภายในเกม 

เวลา 
ผู้วิจัยได้ก าหนดเวลาส าหรับทั้ง 3 เกาะ คือ 30 นาที 5 นาที ส าหรับเกาะแรก 10 นาที ส าหรับเกาะที่
สอง และ15 นาที ส าหรับเกาะสุดท้ายตามล าดับ 

ไอเท็ม 
ผู้วิจัยได้ออกแบบไอเท็มในเกม คอื กุญแจโบราณ หนังสือวิเศษ และ นาฬิกาชีวิต โดยไอเท็มแตล่ะชนิดผู้
เล่นต้องหาให้พบเพื่อใช้ในการผ่านด่าน 

  ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการด าเนินงาน (Implementation) ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรม Unity 3D ในการพัฒนาเกม 
และสร้างแผนที่เกม และใช้โปรแกรม Max 3ds ผู้วิจัยได้สร้างเกาะในเกมจ านวน 3 เกาะ โดยแต่ละเกาะจะมีมอนสเตอร์ 
และความยากแตกต่างกันออกไปโดยเกาะที่ 1 จะง่ายที่สุดและมีมอนสเตอร์คือซอมบี้ ส าหรับมุมมองในเกมส์จะเป็นมุมมอง
ของบุคคลที่หน่ึง ผู้วิจัยได้น ามอนสเตอร์จ านวน 4 ชนิดที่มาจากใน Unity 3D คือ มอนสเตอร์เอเลี่ยน มอนสเตอร์กบ 
กลายพันธุ์ ซอมบี้ และก๊อบบิน    

https://www.change.org/u/70395079
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 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนการตรวจสอบ (Verification) ผู้วิจัยได้ให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างทดสอบเล่นเกมเพื่อหา
ข้อผิดพลาดของโปรแกรมโดยให้ทดลองเล่นเป็นเวลา 1 สัปดาห์เพื่อบันทึกข้อผิดพลาดของเกม จากนั้นผู้วิจัยจึงเก็บ
ข้อผิดพลาดมาแก้ไขต่อไป 
 ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนการปรับปรุง (Maintenance) ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการทดสอบเกมในขั้นตอนที่ 4 มา
ปรับปรุงแก้ไขตามจุดผิดพลาดต่างๆ  
 

2. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาวิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  จ านวน 80 คน 
 

3. เคร่ืองมือการวิจัย 
 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน โดยก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย อ้างอิงจาก 
(พิสุทธา อารีราษฎร์. 2551: 144-146) 
   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับน้อยท่ีสุด 
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการพัฒนาเกมสามมิต ิเร่ือง เกมทางออกอยู่ไหน ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรม Unity 3D ในการพัฒนาเกมและสร้างแผนที่เกม 
และใช้โปรแกรม Max 3ds แสดงดังรูปที่ 1-7 
       
 

      
     รูปที่ 1 มุมมองของเกาะทั้งสามจากมุมสูง      รูปที่ 2 ในเกาะแรกจะเป็นฉากที่ง่ายทีสุ่ดและมีศตัรูที่จะต้องต่อสู้คือ   
                                        ซอมบี้ 
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รูปที่ 3 มุมมองการต่อสู้ระหว่างผู้เล่นและมอนสเตอร ์

 

                             
                        รูปที่ 4 มอนสเตอร์เอเลี่ยน                                   รูปที่ 5 มอนสเตอร์กบกลายพันธุ ์
 

                           
 

                         รูปที่ 6 มอนสเตอร์ซอมบี้                                       รูปที่ 7 มอนสเตอร์ก๊อบลิน 
 จากรูปที่ 1-7 ผู้วิจัยได้สร้างเกาะในเกมจ านวน 3 เกาะ (ดังรูปที่ 1) แต่ละเกาะจะมีมอนสเตอร์ และความยาก
แตกต่างกันออกไปโดยเกาะที่ 1 จะง่ายที่สุด และมีมอนสเตอร์ คือ ซอมบี้ (ดังรูปที่ 2) ส าหรับมุมมองในเกมจะเป็นมุมมองของ
บุคคลที่หน่ึง  (ดังรูปที่ 3) ผู้วิจัยได้น ามอนสเตอร์จ านวน 4 ชนิดมาจาก Unity 3d คือ มอนสเตอร์เอเลี่ยน (รูปที่ 4) มอนสเตอร์
กบกลายพันธ์ุ (รูปที่ 5)  ซอมบี้ (รูปที่ 6) และก๊อบบิน (รูปที่ 7) 
 

2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่มีต่อเกมสามมิติ เร่ือง เกมทางออกอยู่ไหน จ านวน 80 คน แสดงดัง
ตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ผลความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคามที่มีต่อเกมสามมติิ เรื่อง เกมทางออกอยู่ไหน                               
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รายการ �̅� SD. ระดับความคิดเห็น 
1. ความน่าสนใจของเกมสามมติิและเนื้อเรื่องของเกม 4.52 0.56 มากที่สุด 
2. ความเหมาะสมของเกมในแต่ละเกาะ 4.29 0.83 มาก 
3. ความเหมาะสมของกราฟิกของเกม 4.23 0.79 มาก 
4. ความเหมาะสมของไอเท็มของแต่ละด่าน 4.29 0.83 มาก 
5. ความเหมาะสมของตัวละคร 4.23 0.79 มาก 
6. ความเหมาะสมของเวลาในการเล่นเกมในแต่ละเกาะ 4.29 0.83 มาก 
7. เกมง่ายต่อการใช้งาน 4.23 0.79 มาก 
8. เกมให้ประโยชน์ที่ผู้เล่นสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได ้ 4.29 0.83 มาก 
9. ผู้ใช้ได้ข้อคิดจากเกม ในด้านการใช้เวลาให้คุ้มค่า 4.23 0.79 มาก 
10. ผู้ใช้สามารถต่อยอดเกมได้ในอนาคต 4.23 0.79 มาก 

โดยรวม 4.28 0.78 มาก 

  
 จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่มีความพึงพอใจต่อเกมสามมิติ เรื่อง เกมทางออกอยู่ไหน โดยรวมอยู่ใน  ระดับมาก ( �̅� = 
4.28 , SD. = 0.78) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความน่าสนใจของเกมสามมิติ และเนื้อเรื่องของเกมอยู่ใน ระดับมาก

ที่ สุ ด  (  �̅�  = 4 . 5 2  , SD. = 0 . 5 6 )  แ ล ะ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น โ ด ย ร ว ม ข อ ง ข้ อ อื่ น ๆ อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ม า ก 
 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการพัฒนาเกมสามมิติ  เร่ือง  เกมทางออกอยู่ไหน ผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรม Unity 3D ในการพัฒนาเกม และ 

สร้างแผนที่เกม และใช้โปรแกรม Max 3ds ผู้วิจัยได้สร้างเกาะในเกมจ านวน 3 เกาะ โดยแต่ละเกาะจะมีมอนสเตอร์และความยาก
แตกต่างกันออกไป โดยเกาะที่ 1 จะง่ายที่สุด และมีมอนสเตอร์ คือ ซอมบ้ี ส าหรับมุมมองในเกมจะเป็นมุมมองของบุคคลที่หน่ึง 
ผู้วิจัยไดน้ ามอนสเตอร์จ านวน 4 ชนิดที่มาจากใน Unity 3D คือ มอนสเตอร์เอเลี่ยน มอนสเตอร์กบกลายพันธุ์ ซอมบี้ และก๊อบบิน   
เป็นกระบวนการโดยใช้วิธีการออกแบบ โมเดลสามมิติ สอดคล้องกับแนวคิดของ Waterfall Model ที่ออกแบบการท างานเริ่มต้น
จากการค้นหาความต้องการแล้วเร่ิมออกแบบ เร่ิมการด าเนินการ จากน้ันท าการตรวจสอบ และขั้นตอนสุดท้าย คือ การปรับปรุง
แก้ไขงาน และหลักการของ Waterfall Model สามารถกลับไปแก้ไข้งานได้เสมอ ส่งผลให้นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
และสาขาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีความพึงพอใจเกมสามมิติ เร่ือง เกม

ทางออกอยู่ไหน โดยรวมอยู่ใน  ระดับมาก (�̅� = 4.28 , SD. = 0.78)   
 

ข้อเสนอแนะ 
 

1. ผู้วิจัยแนะน าให้ใช้ VR Glass ร่วมกับ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน ซึ่งจะได้รับความสมจริงมากยิ่งข้ึน 
2. ควรที่จะสามารถใช้ได้กับทุกระบบปฏิบัติการ 
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