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ต้องการเชิงคุณภาพของซอฟต์แวร์เกม อย่างไรก็ตามบทวิจารณ์เกมจากผู้ใช้เกมนั้นมีจานวนมากตาม
ความนิยมของเกม รวมทั้งมีจานวนที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นภาษาธรรมชาติ ซึ่งมีความ
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จะจาแนกประโยคจากบทวิจารณ์เกมในด้านคุณภาพและปัญหาจาเป็นต้องใช้ทรัพยากรด้านมนุษย์
และเวลา
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การขยายคลังคาศัพท์ 3) การวิเคราะห์เพื่อจาแนกประโยคของบทวิจารณ์ทั้งในด้านความคิดเห็นเชิง
บวกและเชิงลบ และด้านปัจจัยที่นิยามไว้ 4) การพัฒนาเครื่องมือตามแนวคิดที่นาเสนอ 5) การ
ประเมินประสิทธิผลของเครื่องมือด้วยการทดลองจากการคานวณค่าความแม่นยา โดยการตรวจสอบ
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Game reviews are a form of user opinions toward a game appearing on
websites, which can be used to identify user satisfaction in the use of game software
and to assist in identifying quality requirements. However, there are a lot of game
reviews based on the game’s popularity. Also, they are constantly increasing and in
the natural language, which is different according to the user’s writing style. There is
no conclusion which types of qualities and problems of the game, including positive
or negative opinions that the game user refers to. To classify each sentence of game
review in both qualities and problems, it requires human and time resources.
This thesis presents a method for classifying action game reviews using text
mining. Action game reviews are selected because it is one of the most popular
game genres. The method of this thesis consists of 5 phases: 1) Identification and
definition of factors that affect the qualities and the problems of the game. 2)
Creation of a corpus about the defined factors via extraction from the defined
description of these factors and game reviews, and utilization of WordNet to expand
the corpus. 3) Analyzation of a sentence of game reviews to classify positive and
negative opinions and the defined factors. 4) Development of a tool according to the
proposed concept. 5) Evaluation of the tool’s effectiveness with experimentation by
examining the ability to classify comparing with experts using accuracy computation.
The tool classification effectiveness that matches with experts as an average
accuracy on positive and negative opinions had 59.51%, on the factors affecting the
game qualities and problems had 64.46% and 81.01% respectively.
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บทที่ 1
บทนา
ในบทนี้อธิบายถึงแนวคิดหลักของงานวิทยานิพนธ์ ซึ่งประกอบไปด้วย ที่มาและความสาคัญ
ของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขต ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ขั้นตอนและวิธีดาเนินการ ซึ่งมีเนื้อหา
ดังนี้
1.1. ที่มาและความสาคัญของปัญหา
ในยุคของเศรษฐกิจดิจิตัล อุตสาหกรรมเกมเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง
ซึ่ง การที่ จ ะสามารถสร้ า งผลิ ต ภัณ ฑ์ เกมให้ มี คุ ณ ภาพและตรงกั บความต้ อ งการของตลาดจึง เป็ น
สิ่ ง จ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ของผู้ ผ ลิ ต และพั ฒ นาเกม แหล่ ง ที่ ม าของข้ อ มู ล ที่ ส าคั ญ เพื่ อ ช่ ว ยในการระบุ
คุณลักษณะของเกมอันพึงประสงค์ของผู้ใช้คือบทวิจารณ์เกม (Game Review) ที่มาจากผู้ใช้ ซึ่งการ
วิจารณ์เกม เป็นหนึ่งในวิธีที่ผู้ใช้ซอฟต์แวร์เกม (Game Player) หรือนักวิจารณ์เกม (Game Critic)
ใช้ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกมที่ตนเล่นว่าได้รับประสบการณ์อย่างไรจากการเล่นเกม มีการ
กล่าวถึงความพึงพอใจในคุณลักษณะของเกมต่างๆ และปัญหาที่พบจากการใช้งาน ซึ่งถ้าการวิจารณ์
เกมมีความคิดเห็นในเชิงบวกมากก็แสดงให้ว่าการพัฒนาเกมมีคุณภาพที่ดีกว่าด้วย บทวิจารณ์เกมจึง
เป็นตัวแปรหนึ่งที่ผู้ใช้เกมใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อเกม [2] ถ้าผู้พัฒนาเกมสามารถพัฒนาเกมที่สร้าง
ความพึงพอใจแก่ผู้ใช้ตามความต้องการที่ได้จากการสกัดข้อมูลจากบทวิจารณ์เกม ก็จะสามารถพัฒนา
เกมที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้นและเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ได้
จากแบบจาลองคุณภาพของซอฟต์แวร์ ไอเอสโอ 9126 [3] หัวข้อคุณภาพในการใช้งาน
(Quality in Use) ซึ่งเป็นความสามารถของซอฟต์แวร์ในการช่วยให้ผู้ใช้งานบรรลุถึงเป้าหมายตาม
คุณลักษณะต่างๆ ในบริบทของการใช้งาน มีคุณลักษณะด้านความพึงพอใจ (Satisfaction) นิยามไว้
ว่า เป็นความสามารถของซอฟต์แวร์ในการให้ความพึงพอใจแก่ผู้ใช้ในบริบทของการใช้งาน ซึ่งก็คือ
การตอบสนอง (Response) ของผู้ใช้ในการปฏิสัมพันธ์กับซอฟต์แวร์ และรวมไปถึงทัศนคติของผู้ใช้
ต่อการใช้ซอฟต์แวร์ ซึ่งมีความคล้ ายคลึ งกันกับบทวิ จารณ์ซอฟต์แวร์แสดงให้ เห็นว่า บทวิจารณ์
ซอฟต์แวร์ สามารถใช้ในการระบุถึงความพึงพอใจของผู้ใช้ในการใช้งานซอฟต์แวร์ได้และนามาช่วยใน
การระบุความต้องการเชิงคุณภาพของซอฟต์แวร์ได้ ซึ่งรวมไปถึงบทวิจารณ์เกมสามารถระบุถึงความ
พึงพอใจของผู้ใช้ในการใช้ซอฟต์แวร์เกมได้และนามาช่วยในการระบุความต้องการเชิงคุณภาพของ
ซอฟต์แวร์เกมได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ซอฟต์แวร์เกมมีคุณลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกับซอฟต์แวร์
ทั่วไป ดังนั้นในการระบุคุณภาพในการใช้งานของซอฟต์แวร์เกม จาเป็นต้องมีการระบุและนิยามปัจจัย
ที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกม เพื่อช่วยให้การระบุคุณภาพของเกมมีความต้องกันกับซอฟต์แวร์เกม
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ปัญหาการใช้งานเกมเป็นอีกองค์ประกอบที่ต้องให้ความสาคัญในการพัฒนาเกม เพราะเป็น
สิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเกมและสร้างความไม่พึงพอใจแก่ผู้ใช้ซอฟต์แวร์เกม จากการศึกษาบทวิจารณ์
เกมพบว่า ปัญหาเกิดขึ้นกับเกมมักจะเป็นปัญหาทางเทคนิคของเกมและปัญหาจากการกระทาไม่
เหมาะสมของผู้เล่นอื่น นอกจากนี้ จากงานวิจัย [4] ได้กล่าวว่า ปัจจัยที่ควรหลีกเลี่ยงที่สุดในการ
ออกแบบเกมคือการตั้งราคาที่ไม่มีเหตุผล ซึ่งในมุมมองของผู้ใช้เกมคือการที่เกมตั้งราคาที่สูงเกินขนาด
ของเนื้อหาภายในเกมหรือไม่คุ้มค่ากับเวลาที่ผู้ใช้เสียไปในการเล่น
ในการระบุและนิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกม งานวิทยานิพนธ์นี้
ได้นาแนวคิดในการประเมินคุณภาพเกมโดยใช้การประเมินแบบฮิวริสติก (Heuristic Evaluation) ซึ่ง
เป็นแนวคิดในการตรวจสอบคุณภาพการใช้งาน (Usability Inspection) เพื่อหาข้อผิดพลาดในการใช้
งานส่วนต่อประสานผู้ใช้ [5] ที่ได้ถูกนาไปใช้ในการระบุเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพของการใช้
งานเกม ในงานวิจัย [6] [7] ซึ่งเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพของเกมด้วยฮิวริสติกซึ่งใน
งานวิจั ย [6] ได้ถู กอ้างอิ งจากงานวิจัยอื่ นมากกว่า 50 งานวิ จัย และงานวิจั ย [7] ถูกอ้า งอิงจาก
งานวิจัยอื่นมากกว่า 100 งานวิจัย
นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยที่ต่อยอดจากการประเมินคุณภาพของเกมด้วยฮิวริสติกจากงานวิจัย
[6] [7] คืองานวิจัย [8] [9] ที่นาการประเมินคุณภาพของเกมด้วยความพึงพอใจของผู้เล่น ซึ่งเป็นการ
สร้ า งรายการเกณฑ์ ที่ใช้ ในการประเมิน พึงพอใจของผู้ เล่ น และมีความใกล้ เ คีย งกับ การประเมิ น
คุณภาพของเกมด้วยบทวิจารณ์มากขึ้น เพราะเกณฑ์ที่งานวิจัยเหล่านั้นใช้มีลักษณะของบริบทคล้าย
กับลักษณะบริบทของบทวิจารณ์เกม
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบทวิจารณ์เกมโดยผู้ใช้นั้นมีจานวนมาก และลักษณะของประโยคที่
เป็นภาษาธรรมชาติ (Natural Language) ซึ่งมีความแตกต่างกันตามแต่ลักษณะการเขียนของผู้เขียน
บทวิจารณ์ การใช้ภาษาอาจไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ มีรูปแบบการจัดเรียงประโยคที่หลากหลาย
มักไม่มีการสรุปว่ามีการกล่าวถึงประเภทของคุณภาพเกมและปัญหาของเกมอย่างชัดเจน รวมทั้งมักไม่
มีการสรุปว่าประโยคที่กล่าวถึงมีความคิดเห็นเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบ การที่จะจาแนกประเภทของ
คุณภาพและปัญหาของเกมจากบทวิจารณ์เกมโดยผู้ใช้ จาเป็นต้องใช้ทรัพยากรด้านมนุษย์และเวลาใน
การสกัดและวิเคราะห์บทวิจารณ์มาก และมีโอกาสที่การจาแนกจะมีความผิดพลาด
ในงานวิทยานิพนธ์นี้ จะนาบทวิจารณ์โดยผู้ใช้ของเกมประเภทแอ็คชันที่เป็นภาษาอังกฤษ มา
เป็นข้อมูลหลักในการวิจัย โดยมีเหตุผลคือ จากข้อมูล [10] ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลของเกมที่
จาหน่ายบนสตีม Steam [11] เว็บไซต์ที่จัดจาหน่ายเกมคอมพิวเตอร์แบบดิจิทัล เกมประเภทแอ็คชัน
เป็นประเภทของเกมที่ได้รับความนิยมสูง มีเกมอยู่ในประเภทนี้มากที่สุด และมีจานวนผู้ใช้โดยรวม
แล้วมากที่สุดในเกมทุกประเภท
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จากปั ญหาดั ง กล่ า ว งานวิ ท ยานิ พ นธ์ นี้ จึ ง นาเสนอแนวคิ ดการทาเหมื องข้ อ ความ (Text
Mining) จากบทวิจารณ์เกมแอ็คชัน โดยในงานวิทยานิพนธ์นี้จะแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
1) การระบุและนิยามประเภทของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกม การ
สร้างคลังคาศัพท์ (Corpus) ของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกมด้วยการสกัดคา
ส าคัญ (Keywords) จากคาอธิบ ายปัจจัยที่ส่ งผลต่อ คุณภาพของเกมและปัญหาของเกม จากบท
วิจารณ์เกม และจากการใช้เครื่องมือเวิร์ดเน็ต (WordNet) ในการขยายคาศัพท์ และการวิเคราะห์บท
วิจารณ์เกมในการจาแนกประโยคของบทวิจารณ์เกมในด้านความคิดเห็นเชิงบวกและเชิงลบและปัจจัย
ที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกม
2) การพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ตามแนวคิ ด ที่ น าเสนอ เป็ น การสร้ า งเครื่ อ งมื อ ที่ ส นั บ สนุ น การ
วิเคราะห์ บ ทวิจ ารณ์เ กมในการจ าแนกประโยคของบทวิ จารณ์เกมเพื่ อระบุว่า มี ปัจ จัยที่ ส่ งผลต่ อ
คุณภาพของเกมและปัญหาของเกม โดยเครื่องมือ สามารถนาเข้าบทวิจารณ์เกมและทาการจาแนก
ประโยคของบทวิจารณ์เกมเพื่อระบุว่ามี ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกม รวมทั้ง
สามารถจ าแนกความคิดเห็ น เชิงบวกและเชิ งลบของประโยค และยัง สามารถรองรับการจัดการ
รายการเกมและการจัดการคลังคาศัพท์
3) ประเมินประสิทธิผลของเครื่องมือที่พัฒนาตามแนวคิดที่นาเสนอ โดยทาการทดลองให้
ผู้เชี่ยวชาญทาการตรวจสอบและจาแนกประโยคของบทวิจารณ์เกมเพื่อระบุว่ามี ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
คุณภาพของเกมและปั ญหาของเกม จากนั้นจึงใช้เครื่องมือที่พัฒ นาตามแนวคิดที่นาเสนอในการ
จาแนกบทวิจารณ์เดียวกัน เพื่อวัดประสิทธิผลในการจาแนกของเครื่องมือ
ผลที่ได้จากงานวิทยานิพนธ์นี้ มีประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกมเช่น
โปรแกรมเมอร์เกม นักออกแบบเกม นักการตลาดเกม เป็นต้น ในการตรวจสอบคุณภาพของเกมและ
ปัญหาของเกมที่สนใจจากบทวิจารณ์เกม สามารถวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ วิจารณ์ที่มีต่อปัจจัยที่
ส่งผลต่อคุณภาพด้านต่างๆ ของเกม สามารถนาข้อมูลการจาแนกไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพเกมเช่น
การกาหนดความต้องการของเกม การตั้งราคาเกมให้เหมาะสม เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้บริโภคเกมก็
สามารถใช้ผลที่ได้จากการวิจัยในการช่วยตัดสินใจในการซื้อเกมอีกด้วย
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่อนาเสนอวิธีการในการจาแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกมจาก
บทวิจารณ์เกม
2. เพื่อพัฒนาเครื่องมือที่สนับสนุนการวิเคราะห์บทวิจารณ์เกมในการจาแนกประโยคของบท
วิจารณ์เกมเพื่อระบุว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกม รวมทั้งความคิดเห็นเชิง
บวกและเชิงลบ และได้ผลลัพธ์เป็นบทสรุปของการจาแนกประโยคของบทวิจารณ์เกม
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1.3 ขอบเขตงานวิจัย
1. ใช้บทวิจารณ์เกมแอ็คชันที่เป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น
2. น าข้ อ มู ล บทวิ จ ารณ์ ม าจากเว็ บ ไซต์ ส ตี ม Steam ที่ จ าหน่ า ยเกมที่ พั ฒ นาส าหรั บ
คอมพิวเตอร์ และอนุญาตให้ผู้ใช้ที่ซื้อเกมและเล่นเกมแล้วเท่านั้น ในเขียนบทวิจารณ์เกม และเป็นเกม
ที่พัฒนาสาหรับคอมพิวเตอร์
3. พัฒ นาเครื่ องมือที่ใช้จ าแนกประโยคของบทวิจารณ์เกมเพื่อระบุว่ามี ปัจจัยที่ส่ งผลต่อ
คุณภาพของเกมและปัญหาของเกม และสรุป แสดงผลการกล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกม
และปัญหาของเกม
1.4 ประโยชน์ของงานวิจัย
1. งานวิทยานิพนธ์นี้ ผลลัพธ์ที่ได้คือการระบุ การนิยาม คลังข้อมูลคาศัพท์ของปัจจัยที่ส่งผล
ต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกม และการวิเคราะห์บทวิจารณ์เกม
2. งานวิทยานิพนธ์นี้ ผลลัพธ์ที่ได้คือเครื่องมือที่สนับสนุนแนวคิดการวิเคราะห์บทวิจารณ์เกม
ในการจาแนกประโยคของบทวิจารณ์เกมเพื่อระบุว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของ
เกม ทีส่ ามารถสรุปผลบทวิจารณ์เพื่อนาไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงเกม
1.5 ขั้นตอนและวิธีการ
1. ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบทวิจารณ์เกม การจาแนกประโยคของบทวิจารณ์เกมเพื่อระบุว่า
มีปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกม การจาแนกข้อความ การจาแนกความ
คิดเห็น และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. ประเมินการระบุและการนิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกม
3. สร้างคลังคาศัพท์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกม
4. วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างของเครื่องมือทีใช้ในการจาแนกบทวิจารณ์เกม
5. พัฒนาเครื่องมือที่สนับสนุนแนวคิดการวิเคราะห์บทวิจารณ์เกมในการจาแนกประโยคของบท
วิจารณ์เกมเพื่อระบุว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกม
6. ประเมินประสิทธิผลการจาแนกบทวิจารณ์เกมโดยเครื่องมือ
7. จัดทาและนาเสนอบทความวิชาการสาหรับงานวิทยานิพนธ์
8. สรุปผลและจัดทาเอกสารวิทยานิพนธ์

บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิ จั ย ได้มีก ารศึ กษาทฤษฎีที่เกี่ ยวข้ องกั บบทวิจารณ์เ กม การท าเหมืองข้อความ การ
ประเมินความสามารถในการจาแนกข้อความ และการทาเหมืองความคิดเห็น เพื่อเป็นความรู้พื้นฐาน
ในการทาการวิจัย จากนั้นได้มีการศึกษางานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถแยกเป็นหมวดหมู่ของ
งานวิจั ยได้ 4 หมวดหมู่ คือ 1) งานวิจัยเกี่ยวกับ บทวิจารณ์เกม 2) งานวิจัยเกี่ยวกับการประเมิน
คุณภาพการใช้งานเกมด้วยการประเมินแบบฮิวริสติก และการประเมินด้วยความพึงพอใจของผู้เล่น 3)
งานวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเกม 4) งานวิจัยเกี่ยวกับวิธีการทาเหมืองข้อความ
และเหมืองความคิดเห็นจากบทวิจารณ์ ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้
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2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ในหัวข้อนี้อธิบายเกี่ยวกับองค์ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดที่จะนาเสนอ โดยประกอบ
ไปด้วยการอธิบายถึงบทวิจารณ์เกม การทาเหมืองข้อความ การประเมินประสิทธิผลการทาเหมือง
ข้อความ และการทาเหมืองความคิดเห็นตามลาดับ
2.1.1 บทวิจารณ์เกม (Game Review)
บทวิจารณ์เกม เป็นการแสดงความเห็นที่ผู้ใช้เกมมีต่อเกม บทวิจารณ์เกมแบ่งเป็นสองประเภท
ตามผู้ทาการวิจารณ์คือบทวิจารณ์ของผู้ใช้ และบทวิจารณ์ของนักวิจารณ์เกมโดยเฉพาะซึ่งถูกเผยแพร่
อยู่ในเว็บไซต์ทนี่ าเสนอข่าวและบทความเกี่ยวกับเกม
บทวิจารณ์ของผู้ใช้ (User Review) คือบทวิจารณ์ที่ผู้บริโภคเกมทั่วไปสร้างขึ้นมาเพื่อแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเกม ภาษาในการเขียนบทวิจารณ์ของผู้ใช้มักจะมีลักษณะที่ไม่เป็นทางการ การ
ใช้ภาษา ไวยกรณ์อาจไม่ถูกต้องตามหลักภาษา แต่ความคิ ดเห็นของผู้ใช้จะมีความหลากหลายมาก
เพราะผู้เขียนบทวิจารณ์มีเป็นจานวนมาก
บทวิจารณ์ของนักวิจารณ์เกม (Game Critic Review) คือบทวิจารณ์ที่นักวิจารณ์เกม ซึ่งเป็นผู้ที่
เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการในการเขียนบทวิจารณ์เกมสร้างขึ้น บทวิจารณ์ของนักวิจารณ์เกม
มักจะได้รับการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สานักข่าวที่เกี่ยวข้องกับเกมและบทความเกี่ยวกับเกม ภาษามี
รูปแบบการเขียนที่ถูกต้องและเป็นทางการ โดยส่วนใหญ่บทวิจารณ์ของนักวิจารณ์เกมมักมีส่วนสรุป
บทวิจารณ์ในรูปของการให้คะแนนหรือดาว
สาหรับงานวิจัยนี้จะใช้บทวิจารณ์จากผู้ใช้เท่านั้น โดยเว็บไซต์ที่มาของข้อมูลคือเว็บไซต์ สตีม
Steam [11] ซึ่งสามารถยืนยันความน่าเชื่อถือของบทวิจารณ์ได้จาก 1) ผู้ใช้จะสามารถเขียนบท
วิจ ารณ์ของเกมได้ต้องเป็ น เจ้ าของเกมที่จะเขียนบทวิจารณ์แล้ ว เท่านั้น 2) พิจารณาจากคะแนน
สัดส่วนของความช่วยเหลือที่ผู้ใช้อื่นให้คาแนน 3) พิจารณาจากจานวนชั่วโมงที่ผู้ใช้เวลาในการเล่นเกม
นั้น
นอกจากนี้ ในการพัฒนาเกมๆ หนึ่งอาจไม่ได้มีการพัฒนาสาหรับคอมพิวเตอร์อย่างเดียว อาจมี
การพัฒนาสาหรับแพลตฟอร์มอื่นเช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องเล่นเกมคอนโซล เป็นต้น ซึ่งบางเกมที่มี
การพัฒนาลงแพลตฟอร์มมากกว่า 1 แพลตฟอร์ม อาจส่งผลให้ประสบการณ์การเล่นและปัญหาที่พบ
มีความเป็นไปได้ที่จะแตกต่างกัน ซึ่งบทวิจารณ์ของนักวิจารณ์เกมที่เผยแพร่อยู่ในเว็บ ไซต์ที่นาเสนอ
ข่าวเกี่ยวกับเกมและบทความเกี่ยวกับเกมนั้น บทวิจารณ์เกมอาจไม่ได้ถูกวิจารณ์จากการเล่นเกมบน
แพลตฟอร์มเดียวกัน ทาให้บทวิจารณ์เกมจากที่มานี้ไม่สอดคล้องกัน
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อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ที่มาของบทวิจารณ์ผู้ใช้ที่จะใช้ในการวิจัยนี้คือเว็บไซต์สตีม (Steam) มีการ
จัดจาหน่ายเกมสาหรับคอมพิวเตอร์เท่านั้น บทวิจารณ์ที่ผู้ใช้เขียนในเว็บไซต์นี้จึงเป็นบทวิจารณ์ที่มา
จากการเล่นเกมในคอมพิวเตอร์เท่านั้น และจะไม่มีบทวิจารณ์ที่มาจากการเล่นเกมในแพลตฟอร์มอื่น
จากการศึกษาบทวิจารณ์ของผู้ใช้ เว็บไซต์ สตีม Steam [11] มีการจัดจาหน่ายเกมคอมพิวเตอร์
แบบดิจิทัลรวมทั้งให้บริการจัดเก็บสิทธิดิจิทัล (Digital Right Management) แก่ผู้ใช้ และอนุญาตให้
ผู้ใช้ที่ซื้อเกมและได้ทาการเล่นเกมนั้นๆแล้ว สามารถเขียนบทวิจารณ์ของเกมได้ บทวิจารณ์ของผู้ใช้มี
ลักษณะของข้อมูลแบ่งเป็น 6 ส่วนดังนี้
1) ชื่อของเกม คือชื่อเกมที่บทวิจารณ์นั้น ทาการวิจารณ์อยู่
2) รายละเอียดเบื้องต้นของผู้บทวิจารณ์ ซึ่งประกอบด้วย ชื่อผู้ใช้ จานวนชั่วโมงการเล่นเกมที่ทา
บทวิจารณ์ จานวนเกมที่ผู้ใช้เป็นเจ้าของ วันที่เขียนบทวิจารณ์เกม รวมทั้งจานวนเกมที่ผู้ใช้
นั้นเคยเขียนบทวิจารณ์
3) ข้อความบทวิจารณ์ เป็นข้อมูลตัวอักษรที่ผู้ใช้ได้เขียนขึ้น โดยจะเป็นกล่องข้อความให้ผู้ใช้
กรอกข้อความของบทวิจารณ์ ทั้งนี้รูปแบบของการวิจารณ์ก็จะต่างกันไปตามผู้ทาบทวิจารณ์
4) บทสรุ ป ของบทวิ จ ารณ์ เป็ น การแนะน า ( Recommend) หรื อ ไม่ แ นะน า ( Not
Recommend) เกมที่ถูกทาบทวิจารณ์อยู่
5) สัดส่ วนของความช่วยเหลื อ คือจานวนที่ผู้ใช้อื่นประเมินว่าบทวิจารณ์มีประโยชน์หรือไม่
(Helpful/Not Helpful) และอัตราส่วนของผู้ที่ประเมินว่าบทวิจารณ์นี้มีประโยชน์
6) ความคิดเห็นของผู้ใช้อื่นที่มีต่อบทวิจารณ์ของผู้ใช้นั้น ๆ เป็นข้อความที่ผู้ใช้อื่นทาการโต้ตอบ
กับบทวิจารณ์นั้น
ตัวอย่างของบทวิจารณ์ของผู้ใช้ [1] ดังแสดงในภาพที่ 2.1
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1. ชื่อของเกม
5. อัตราส่วนความช่วยเหลือ

2. รายละเอียดเบื้องต้นของ
ผู้ทาบทวิจารณ์
4. บทสรุปของบทวิจารณ์

3. ข้อความบทวิจารณ์

6. ความคิดเห็น
ของผู้ใช้อื่น

ภาพที่ 2.1 ตัวอย่างบทวิจารณ์ของผู้ใช้ [1]
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2.1.2 การทาเหมืองข้อความ (Text Mining)
การทาเหมืองข้อความ [12] คือ การค้นหาองค์ความรู้ รูปแบบ แนวทางหรือความสัมพันธ์ใน
ชุดข้อความนั้น ซึ่งข้อความนั้นไม่มีโครงสร้างของข้อมูล (Unstructured Data) ต่างจากการทาเหมือง
ข้อมูล (Data Mining) ที่ข้อมูลมีลักษณะโครงสร้างที่ชัดเจนตัวอย่างเช่นในรูปของตาราง เป็นต้น หรือ
เป็นข้อมูลที่ถูกแปลงให้เหมาะสมกับการทาเหมืองข้อมูล การทาเหมืองข้อความถูกนาไปใช้ในการ
แก้ ปั ญ หาที่ห ลากหลาย เช่น การสกั ด ข้อ มูล (Information Extraction) การจ าแนกเอกสาร
(Document Classification) การค้นคืนสารสนเทศ (Information Retrieval) การจัดกลุ่มและ
จัดระบบเอกสาร (Clustering and Organizing Documents) การวิเคราะห์คาศัพท์ (Lexical
Analysis) เป็นต้น เนื่องจากข้อมูลไม่มีโครงสร้าง ดังนั้นในการทาเหมืองข้อความจึงต้องมีการจัดการ
ข้อความให้มีโครงสร้างที่สะดวกต่อการนาไปประมวลแบบเหมืองข้อมูลได้ก่อน
ในการจัดเตรียมข้อมูลให้มีโครงสร้างเพื่อสามารถนาไปวิเคราะห์ต่อได้มีเทคนิคดังเช่น
1) การทาให้เอกสารเป็นมาตรฐาน (Document Standardization) เป็นการกาหนดเอกสารให้
มีรูปแบบที่ชัดเจนและเหมือนกันในทุกเอกสาร เพื่อความสะดวกในการประมวลผล เช่น
เอกสารหรือบทความหนึ่งจะประกอบด้วยชื่อผู้แต่ง หัวข้อ เนื้อหา เป็นต้น
2) การแยกคาศัพท์ (Word Segmentation) เป็นการแยกคาศัพท์ในข้อความในเอกสารเป็น
คาศัพท์ โดยพิจารณาจากช่องเว้นวรรคระหว่างคา หรือเครื่องหมายวรรคตอน
3) การขจัดคาที่มีความถี่ของการเกิดขึ้นสูง (Elimination of Stop Words) เป็นการตัดคาที่
ไม่ได้แสดงถึงความหมายและเนื้อหาในเอกสารจาพวก คากากับนาม คาสรรพนาม คาสันธาน
และคาบุพบท
4) การระบุหน้าที่ของคา (Part of Speech Tagging) เป็นการระบุหน้าที่ของคาในประโยค
เพื่อให้ทราบข้อมูลของคาศัพท์มากขึ้น
ในงานวิทยานิพนธ์นี้จะนาเทคนิคการทาให้เอกสารเป็นมาตรฐาน การแยกคาศัพท์และการขจัดคาที่ ไม่
ช่วยในการจาแนกประโยคในการทาเหมืองข้อความ
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2.1.3 การประเมิ น ความสามารถในการจ าแนกข้ อ ความ (Text
Evaluation)

Classification

ในการสร้างตัวจาแนกข้อความ (Text Classifier) การประเมินความสามารถในการจาแนก
ข้อความ เป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่สาคัญกับทุกวิธีการจาแนกข้อความ และใช้ยืนยันวิธีการจาแนกข้อความที่
นาเสนอขึ้นมาใหม่
ค่าความถูกต้อง (Accuracy) คืออัตราส่วนของจานวนข้อมูลที่ เครื่องมือสามารถจาแนกได้ตรง
กับผู้เชี่ยวชาญ และจานวนข้อมูลที่ผ่านการจาแนกทั้งหมด ดังสมการ

ค่า ความผิ ด พลาด (Error) คือ อั ตราส่ ว นของจ านวนข้อ มูล ที่ เครื่ องมื อจ าแนกได้ ไม่ ต รงกั บ
ผู้เชี่ยวชาญ และจานวนข้อมูลที่ผ่านการจาแนกทั้งหมด ดังสมการ

2.1.4 การทาเหมืองความคิดเห็น (Opinion Mining)
การทาเหมืองความคิดเห็น คือการค้นหาความคิดเห็น ความรู้สึก หรือจุดมุ่งหมายของข้อความ
ส่วนใหญ่การทาเหมืองความคิดเห็นจะสรุปว่า ข้อความเป็นความคิดเห็นทางบวกหรือความคิดเห็น
ทางลบ ความคิดเห็นนั้นเกี่ยวข้องกับอะไร มีความคิดเห็นต่อสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างไร
แนวคิดพื้นฐานหลักของการทาเหมืองความคิดเห็น [13] มีกระบวนการสามารถแบ่งออกเป็น
สองแบบคือ แบบใช้ข้อมูลสอน (Supervised Approach) และแบบไม่ใช้ข้อมูลสอน (Unsupervised
Approach) ในแบบใช้ข้อมูล สอนจะเป็นการใช้การเรียนรู้ด้ว ยเครื่อง (Machine Learning) โดย
ประสิทธิภาพของการทาเหมืองความคิดเห็นโดยการใช้ ข้อมูลสอนจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ใช้สอน การทา
เหมืองความคิดเห็นแบบไม่ใช้ข้อมูลสอนเป็นการใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
(Natural Language Processing) และการประยุกต์ใช้เครื่องมือเกี่ยวภาษาคือ เวิร์ดเน็ต (WordNet)
[14, 15] เพื่อใช้ในการระบุหน้าที่ของคา รวมทั้งขยายคาศัพท์โดยใช้ คาพ้องและคาตรงข้ามของ
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คาศัพท์ โดยประสิทธิภาพของการทาเหมืองความคิดเห็น จะขึ้นอยู่กับความครอบคลุมของคาศัพท์ใน
รายการคาศัพท์ (Corpus)
ในงานวิทยานิพนธ์นี้ ใช้การทาเหมืองความคิดเห็นแบบไม่ใช้ข้อมูลสอน โดยการใช้คาสาคัญใน
บทวิจารณ์เกม จับคู่กับคาสาคัญในรายการคาศัพท์ (Keyword Matching)
ทั้งนี้ยังมีงานวิจัยที่นาเวิร์ดเน็ตไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ขั้วของคาสร้างขึ้นมาเป็นเครื่องมือ
เซนทิเวิร์ดเน็ต (SentiWordNet) [16] [17] และงานวิจัยที่กาหนดกลุ่มคาศัพท์ของความรู้สึกเชิงบวก
และเชิงลบ [18]
2.1.5 อัลกอรึธึมแบบนาอีฟเบย์ (Naïve Bayes Algorithm)
อัลกอรึธึมแบบนาอีฟเบย์ เป็นการทานายความน่าจะเป็นที่ข้อมูลนาเข้า ที่มีคุณลักษณะแบบ
หนึ่ง จะสังกัดอยู่ในคลาสนั้นๆ โดยใช้ข้อมูลที่ทราบแล้วว่า สังกัดอยู่ในคลาสไหน เป็นข้อมูลสอน โดย
ใช้งานวิทยานิพนธ์ นี้ จะนาอัล กอรึธึมแบบนาอีฟเบย์ ไปใช้ในการหาความน่าจะเป็นที่ประโยคบท
วิจารณ์เกมที่นาเข้า จะมีความคิดเห็นเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบ โดยใช้ข้อมูลสอนจากปรธโยคที่ทราบ
ความคิดเห็น ว่าเป็นประโยคที่มีความคิดเห็นเชิงบวกหรือเชิงลบ
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในงานวิ ท ยานิ พ นธ์ นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษางานวิ จั ย ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ ง ดั ง นี้ สามารถแยกเป็ น
หมวดหมู่ของงานวิจัยได้ 4 หมวดหมู่ คือ
1) งานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ บทวิ จ ารณ์ เ กม ซึ่ ง น าเสนอคุ ณ ลั ก ษณะของบทวิ จ ารณ์ เ กมและ
คุณลักษณะที่ทาให้เกมดีและไม่ดี ซึ่งทาให้เห็นถึงบทบาทของบทวิจารณ์เกมในการพัฒนาเกมและ
ปัจจัยที่ควรและไม่ควรมีในเกม และยังช่วยในการระบุประเภทของปัจ จัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกม
และปัญหาของเกมในงานวิทยานิพนธ์นี้ได้
2) งานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการใช้งานเกมด้วยการประเมินแบบฮิวริสติก และ
การประเมินด้วยความพึงพอใจของผู้เล่น เป็นการนาการประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์ด้วยฮิวริสติกมาใช้
ในการประเมินคุณภาพของเกม ซึ่งงานวิจัยได้นาเสนอฮิวริสติกที่ใช้ในการประเมินคุณภาพของเกมไว้
หลายหัวข้อ ซึ่งช่วยในการระบุและนิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกมในงาน
วิทยานิ พนธ์นี้ นอกจากนี้ ยั งมีงานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินเกมด้วยความพึงพอใจของผู้เล่ น ซึ่ง
งานวิจัยได้ระบุถึงการพัฒนาเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจหรือความสนุกในการเล่นเกม ซึ่ง
เป็นการต่อยอดมาจากการประเมินคุณภาพของเกมด้วยฮิวริสติก สามารถนามาใช้ในการปรับปรุงการ
ระบุและนิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกมในงานวิทยานิพนธ์นี้ได้ เพราะว่า
เกณฑ์ที่งานวิจัยเหล่านี้กาหนดขึ้น มีความใกล้เคียงกับบทวิจารณ์เกม
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3) งานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห์ ค าศั พ ท์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เกม เป็ น งานวิ จั ย ที่ น าเสนอ
องค์ประกอบของบทวิจารณ์เกมจากการวิเคราะห์คาศัพท์และการจัดหมวดหมู่คาศัพท์จากบทวิจารณ์
เกมตามลักษณะของรายการฮิวริสติก ซึ่งสามารถนาวิธีการของงานวิจัยไปใช้ในการกาหนดคาสาคัญที่
ใช้ในการจาแนกประโยคของบทวิจารณ์เกมเพื่อระบุว่ามี ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหา
ของเกม
4) งานวิจัยเกี่ยวกับวิธีการทาเหมืองข้อความและเหมืองความคิดเห็นจากบทวิจารณ์ เป็น
งานวิจัยที่นาเสนอการนาความรู้ด้านการทาเหมืองข้อความและเหมืองความคิดเห็นไปใช้ในกับบท
วิจารณ์ซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นรากฐานของวิธีการวิจัยในงานวิทยานิพนธ์นี้ ซึ่งมีการนาความรู้ด้านการทา
เหมืองข้อความและเหมืองความคิดเห็นมาใช้เช่นเดียวกัน
2.2.1 งานวิจัยเกี่ยวกับบทวิจารณ์เกม
งานวิจัยต่อไปนี้กล่าวถึงที่มาและความสาคัญของการวิจารณ์เกมต่อการออกแบบและพัฒนา
เกม ซึ่งประกอบไปด้วย
2.2.1.1 การสร้างคุณลักษณะและการทาความเข้าใจบทวิจารณ์เกม (Characterizing
and Understanding Game Reviews)
งานวิจัย [2] ได้นาเสนอวิธีการสร้างคุณลักษณะของบทวิจารณ์เกม เพื่อช่วยในการเข้าใจสิ่งที่
ปรากฎและถูกกล่าวถึงในบทวิจารณ์เกม ซึ่งได้นาบทวิจารณ์เกม จากเว็บไซต์ที่มีการเผยแพร่บท
วิจารณ์เกมโดยนักวิจารณ์เกม มีการนาบทวิจารณ์มาแยกเป็นประโยคหรือกลุ่ มของประโยค แล้ ว
จาแนกว่าประโยคหรือกลุ่มของประโยค เกี่ยวกับอะไร ซึ่งงานวิจัยได้จาแนกหัวข้อของบทวิจารณ์ไว้ 9
หัว ข้อ (Theme) คือ คาอธิบาย (Description) ประสบการณ์ส่ ว นตัว (Personal Experience)
คาแนะนาแก่ผู้อ่าน (Reader advice) คาแนะนาการออกแบบ (Design Suggestion) บริบทของสื่อ
(Media Context) บริบทของเกม (Game context) เทคโนโลยี (Technology) สมมุติฐานการ
ออกแบบ (Design Hypotheses) และอุตสาหกรรม (Industry) ในแต่ละบทวิจารณ์อาจมีหัวข้อแค่
บางหัวข้อเท่านั้น หรืออาจมีหัวข้อได้หลายหัวข้อในบทวิจารณ์เดียวกัน
ผู้วิจัยในงานวิจัย [3] อภิปรายว่าบทวิจารณ์เกมเป็นการสร้างบทโต้ตอบระหว่างผู้บริโภคเกม
หรือผู้เขียนบทวิจารณ์ กับผู้พัฒนาเกม ซึ่งผู้เขียนบทวิจารณ์เกมมักจะเล่นเกมมามากกว่าผู้พั ฒนาเกม
ทาให้มีความรู้เกี่ยวกับเกมมากกว่าผู้พัฒนาเกมและสามารถให้คาแนะนาในการออกแบบเกมได้ดี
ผู้วิจัยได้สรุปว่าถึงแม้ว่าบทวิจารณ์เกมจะถูกกล่าวถึงในแง่ลบก็ตาม บทวิจารณ์เกมก็มีเนื้อหา
ที่มากและหลากหลายในหัวข้อต่าง ๆที่ถูกกล่าวถึงในงานวิจัย และสรุปไว้ด้วยว่าบทวิ จารณ์เกมไม่ได้
เป็นแค่คาแนะนาในการซื้อ แต่ยังมีส่วนช่วยในการทาความเข้าใจเกมอีกด้วย
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งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบและลักษณะของบทวิจารณ์และความสัมพันธ์ระหว่าง
บทวิจารณ์และผู้พัฒนาเกม
2.2.1.2 อะไรทาให้เกมดี การใช้บทวิจารณ์เพื่อแนะนาการออกแบบ (What makes a
good game? Using reviews to inform design)
งานวิจัย [4] ได้นาเสนอการนาทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) มาใช้ในการวิเคราะห์
บทวิจารณ์เกม เพือ่ สร้างสมมุติฐานว่ามีคุณลักษณะใดบ้างที่ทาให้เกมดีและทาให้เกมไม่ดีซึ่งใช้คะแนน
การวิจารณ์และบทวิจารณ์จากเว็บไซต์ GameSpot UK เป็นข้อมูลดิบ โดยงานวิจัยนี้ได้ผลลัพธ์เป็น
ชุดของฮิวริสติกโดยคร่าว ๆ ในการใช้งานสาหรับการพัฒนาเกม การเขียนบทวิจารณ์เกม และการ
ตัดสินใจซื้อเกม งานวิจัยนี้ได้ระบุตัวอย่างของเกณฑ์ที่กล่าวถึงส่วนประกอบที่ดีของเกม ดังตารางที่
2.1
ตารางที่ 2.1 ตัวอย่างเกณฑ์ที่เป็นหัวข้อที่ทาให้เกมมีคุณภาพดี [4]
ประเภท
ตัวอย่างของเกณฑ์
การเล่นที่ดี (Good Gameplay) Engaging, fair, balanced, progressive, fun,
innovative, easy to play, hard to master, objective
based, freedom, compelling, dynamic, various
possible solutions
สิ่งแวดล้อมดี (Good
Impressiveness, eye catching, good lighting, lifelike
Environment)
effects, good soundtrack, good sound effects, good
music
การเล่าเรื่องที่ดี (Good
Mature, progressive, tense, engrossing, embedded
Storytelling)
in gameplay
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ที่ดี (Good
Fast feedback, customizable, invisible controls,
User Interaction)
realistic, functional
ความสามารถในการปรับแต่ง
Powerful easy personalization, character
(Customizability)
modification
ความมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมที่ดี
Multiplayer co-op, multiplayer competition,
(Good Social Interaction)
communication, sharing
ความหลากหลาย(Variety)
Non linearity, choice, differences, dynamic combat,
varied AI, emergent tactics, varied delivery media
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ประเภท
การทาให้เกิดผลที่ดีทางเทคนิค
(Good Technical
Implementation)
ความดึงดูด (Cohesive)

ตัวอย่างของเกณฑ์
Well-designed camera, unobtrusive adverts,
smooth framerate, uniformity, freedom to behave
as expected
Seamless integration, story related to gameplay,
cohesive story, consistent style
ความง่ายในการบารุงรักษา
Low hardware requirements, easy to maintain,
(Easily Maintained)
independent of external software
ราคาหรือความมีคุณค่าทางการเงิน Value for money, cost, add on cost, hardware cost
(Price ,Value for Money)
ธุรกิจที่เกี่ยวกับเกมก่อนหน้า
Franchise, established genre
(Prior Franchise)
จานวน (Quantity)
Lots of good, not much bad
โดยงานวิจัยได้สรุปประเภทของปัจจัยที่ทาให้เกมมีคุณภาพดีและปัจจัยที่ทาให้เกมมีคุณภาพ
ไม่ดี รวมทั้งลาดับความสาคัญของแต่ละปัจจัยดังตารางที่ 2.2
ตารางที่ 2.2 สรุปความสาคัญของส่วนประกอบหลักในการออกแบบเกม [4]
ความสาคัญ/
ความเหมาะสม มีความสาคัญมาก มีความสาคัญปานกลาง
ค่อนข้างไม่สาคัญ
ในการนาเสนอ
ควรนาเสนอ

ความหลากหลาย
(Variety) ความ
ดึงดูด (Cohesion)
ความมีสังคม
(Social) ปฏิสัมพันธ์
กับผู้ใช้ (User
Interaction)

ความสามารถในการปรับแต่ง ความง่ายในการ
(Customizability) ความ
บารุงรักษา (Easy
สมบูรณ์ในด้านเทคนิค
Maintenance)
(Technical Soundness)
การเล่าเรื่องที่ดี (Good
Storytelling) สิ่งแวดล้อมดี
(Good Environment) การ
เล่นที่ดี (Good Gameplay)
ความมีคุณค่าทางการเงิน
(Value for Money)
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ความสาคัญ/
ความเหมาะสม
ในการนาเสนอ
ควรหลีกเลี่ยง

มีความสาคัญมาก

มีความสาคัญปานกลาง

ค่อนข้างไม่สาคัญ

การตั้งราคาที่ไม่ดี
(Bad Pricing)

ไม่มีความหลากหลาย (Lack
of Variety) ไม่มีความดึงดูด
(Lack of Cohesion) ความ
ไม่มีสังคม (Lack of Social)
มีปัญหาการใช้งาน
(Technical Issues)
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ไม่ดี (Bad
User Interaction) การเล่นที่
ไม่ดี (Bad Gameplay) ความ
น่าราคาญ (Annoyance)

ไม่มีความสามารถ
ในการปรับแต่ง
(Lack of
Customization)
การเล่าเรื่องที่ไม่ดี
(Poor
Storytelling)
สิ่งแวดล้อมไม่ดี
(Poor
Environment)
ความยากในการ
บารุงรักษา
(Difficult
Maintenance)

งานวิจัยนี้ทาให้เห็นถึงประโยชน์ของบทวิจารณ์เกมในการเป็นข้อมูลให้ผู้พัฒนาเกมวิเคราะห์
รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมด้วย
2.2.2 งานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการใช้งานเกมด้วยการประเมินแบบฮิวริสติก
และการประเมินด้วยความพึงพอใจของผู้เล่น
การประเมินแบบฮิวริสติก เป็นการประเมินส่วนต่อประสานผู้ใช้ด้านการใช้งาน (Usability) ที่
พัฒนาโดย เจคอบ เนลเซน (Jakob Nielsen) [5] ซึ่งในแต่ละงานวิจัยเกี่ยวกับการสร้างรายการฮิวริ
สติกสาหรับการประเมินเกม ได้นาเสนอการสร้างรายการที่นารายการประเมินฮิวริสติกของเจคอบ
เนลเซน มาประยุกต์กับการประเมินคุณภาพเกม
นอกจากนี้ ยังมีการประเมินด้วยระดับความพึงพอใจของผู้เล่น ซึ่งมีงานวิ จัยที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพของเกมได้ถูกนาเสนอไว้เช่นกัน
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โดยรายการประเมินคุณภาพการใช้งานเกมเหล่านี้ จะใช้ในการระบุและนิยามประเภทของ
ปัจจั ยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกม เพื่อสร้างเป็น รายการคาสาคัญต่อไปในงาน
วิทยานิพนธ์นี้ ดังงานวิจัยต่อไปนี้
2.2.2.1 การประเมินแบบฮิวริสติกสาหรับเกม: หลักการของการใช้งานสาหรับการออกแบบ
เกม (Heuristic Evaluation for Games: Usability Principles for Video Game Design)
งานวิจัย [6] ได้เสนอรายการประเมินแบบฮิวริส ติก ที่วิเคราะห์บทวิจารณ์เกมจากเว็บไซต์
GameSpot.com เพื่อทารายการของปัญหาการใช้งาน (Usability Problems) และนามาสร้างเป็น
รายการประเมินฮิวริสติกสาหรับเกม เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาการใช้งานเกม โดยแบ่งเป็น 10
หัวข้อ ดังตารางที่ 2.3
ตารางที่ 2.3 รายการฮิวริสติกการใช้งานเกม [6]
ข้อที่
หัวข้อ
คาอธิบาย
1 มีการตอบสนองที่สอดคล้องกับกระทา เกมควรตอบสนองการกระทาของผู้เล่นในคาด
ของผู้เล่น (Provide consistent
เดาได้ กลไกพื้นฐานของเกมเช่นการเคลื่อนที่
responses to the user’s actions) หรือฟิสิกส์ของเกม ควรเหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่ผู้เล่นเผชิญ
2 อนุญาตให้ผู้เล่นปรับแต่งการตั้งค่าของ การตั้งค่าภาพ เสียง ระดับความยากและ
ภาพ เสียง ความยากง่ายในการเล่น
ความเร็วในการเล่นเกมอาจไม่เหมาะกับผู้เล่น
และความเร็วในการเล่นเกมได้ (Allow ทุกคน เกมจึงควรอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถปรับ
Users to customize video and
ค่าเหล่านี้ได้
audio settings, difficulty and
game speed)
3 ตัวละครที่ระบบประมวลผลควบคุม
ในเกมหลายเกม ระบบประมวลผลของเกมจะ
ควรมีพฤติกรรมที่คาดเดาได้และเป็น ช่วยผู้เล่นในการควบคุมตัวละคร ตัวละครที่
เหตุเป็นผล (Provide Predictable
ควบคุมเหล่านั้นควรมีพฤติกรรมที่คาดเดาได้
and reasonable behavior for
และเป็นเหตุเป็นผล
computer controlled units)
4 สิ่งที่ผู้เล่นเห็นควรจะชัดเจนและ
เกมส่วนใหญ่มีส่วนแสดงผลทางภาพที่เป็น
เหมาะสมกับสิ่งที่ผู้เล่นกระทาอยู่
ทิวทัศน์ของสถานที่จาลองที่ผู้ใช้กาลังอยู่
ขณะนั้น (Provide unobstructed
ทิวทัศน์นั้นด้วยมีความชัดเจน สอดคล้องกับสิ่ง
views that are appropriate for
ที่ผู้เล่นกระทาอยู่ ตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนมุม
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ข้อที่

5

6

หัวข้อ
the user’s current actions)

คาอธิบาย
กล้องของมุมมองในเกมตามสถานการณ์ต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นในเกม

อนุญาตให้ผู้เล่นข้ามเนื้อหาที่ไม่
สามารถเล่นได้หรือมีความซ้าซาก
(Allow users to skip nonplayable and frequently
repeated content)
การวางปุ่มการควบคุมที่เข้าใจง่ายและ
ปรับแต่งได้ (Provide intuitive and
customizable input mapping)

เกมหลายเกมมีส่วนของวีดีโอและเสียงที่ยืดยาว
หรือเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้อง เกมควรอนุญาตให้ผู้
เล่นข้ามสิ่งเหล่านั้นได้เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคใน
การเล่น

7

การควบคุมสามารถจัดการได้ง่าย มี
ความเร็วในการตอบสนองที่เหมาะสม
(Provide controls that are easy
to manage, and that have an
appropriate level of sensitivity
and responsiveness)

8

มีการให้ข้อมูลสถานะของเกมแก่ผู้ใช้
(Provide users with information
on game status)

เกมส่วนใหญ่ต้องใช้การตอบสนองที่รวดเร็วจาก
ผู้ใช้ ดังนั้นการวางปุ่มการควบคุมต้องถูก
ออกแบบให้สามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
สามารถเรียนรู้ได้ง่าย การวางปุ่มควรทาตาม
ธรรมเนียมการวางปุ่มในแต่ละประเภทของเกม
หรือเกมที่มีลักษณะคล้ายกัน เกมควรอนุญาต
ให้ผู้ใช้ปรับแต่งการวางปุ่ม สนับสนุนอุปกรณ์
เชื่อมต่อพื้นฐานเช่นเม้าส์และคีย์บอร์ด และมี
ปุ่มลัดสาหรับผู้เชี่ยวชาญในการเล่น
เกมหลายเกมนั้นอนุญาตให้ผู้เล่นควบคุมตัว
ละครหรือยานพาหนะ การควบคุมสิ่งเหล่านั้น
ควรได้รับการออกแบบให้จัดการได้ง่าย คือการ
ตอบสนองไม่เร็วเกินไปหรือไม่ตอบสนอง เมื่อ
การควบคุมนั้นมีพื้นฐานจากโลกแห่งความเป็น
จริง เช่นการควบคุมรถหรือเครื่องบิน เกมควร
ตอบสนองผู้เล่นแบบเดียวกับโลกแห่งความเป็น
จริง นอกจากนี้เกมควรจะตอบสนองต่อการ
ควบคุมในช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการเล่นเกม
ข้อมูลหนึ่งที่ผู้ใช้ควรได้รับอย่างพอเพียงเพื่อ
นามาตัดสินใจคือสถานะของเกม ซึ่งตัวอย่าง
ของสถานะของเกมคือสถานะของตัวละครที่
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ข้อที่

หัวข้อ

คาอธิบาย
เล่นอยู่ (เช่นค่าพลังชีวิต หรือสถานที่ในโลกของ
เกม เป็นต้น) เป้าหมายภารกิจ มิตร และศัตรู
9 มีการให้วิธีการเล่น การสอนการเล่น เกมหลายเกมมีความซ้าซ้อนและความยากใน
เกม และการช่วยเหลือ (Provide
การเรียนรู้ที่จะเล่น ทาให้เกิดความท้าทายใน
instructions, training and help)
การสร้างความชานาญในการเล่น ผู้ใช้ควรที่จะ
สามารถเข้าถึงเอกสารกากับโดยสมบูรณ์ของ
เกมรวมทั้งวิธีการตีความส่วนแสดงผลทางภาพ
กับการปฏิสัมพันธ์กับส่วนประกอบภายในเกม
รวมทั้งมีการสอนการเล่นพื้นฐานเชิงโต้ตอบ
(Interactive Training) ในเกมที่มีความซับซ้อน
ควรมีตัวเลือกโดยปริยายหรือตัวเลือกที่แนะนา
ในการตัดสินใจของผู้เล่นและสามารถเข้าถึง
ส่วนแสดงข้อความช่วยเหลือได้
10 มีส่วนแสดงผลทางภาพง่ายต่อการ
ส่วนแสดงผลทางภาพ เช่นหน้าจอเรดาห์ แผนที่
เข้าใจและลดการที่ตีความเองของผู้ใช้ ไอคอน และตัวตนเสมือน ถูกใช้ในการแสดง
(Provide visual representation
ข้อมูลของสถานะเกมขณะนั้น ส่วนแสดงผลทาง
that are easy to interpret and
ภาพควรได้รับการออกแบบให้เข้าใจได้ง่าย เพื่อ
the minimize the need for
ลดความยุ่งเหยิงและเป็นอุปสรรคในการเล่น
micromanagement)
ทาให้ผู้ใช้สามารถจาแนกส่วนประกอบที่สาคัญ
จากส่วนประกอบที่ไม่เกี่ยวข้องได้ นอกจากนี้
ส่วนแสดงผลทางภาพควรได้รับการออกแบบ
เพื่อลดการตีความเองของผู้ใช้ ที่ผู้ใช้ต้องกวาดดู
ส่วนแสดงผลทางภาพทั้งหมดเพื่อค้นหา
ส่วนประกอบที่ต้องการ
งานวิทยานิพนธ์นี้จึงนารายการฮิวริสติกของเกมจากงานวิจัยนี้มาประยุกต์ใช้ในการระบุและ
นิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกม
2.2.2.2 ฮิวริสติกการใช้งานเกม (PLAY) สาหรับการประเมินและการออกแบบเกมที่ดีกว่า:
การทวนซ้าต่อไป (Game Usability Heuristics (PLAY) for Evaluating and Designing
Better Games: The Next Iteration)
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งานวิจัย [7] ได้นางานวิจัย [19] ของผู้วิจัยเดียวกัน ซึ่งเป็นงานวิจัยที่สร้างรายการประเมินฮิวริ
สติกเพื่อประเมินความสามารถในการเล่นของเกม มาปรับปรุงและทาให้รายการเหล่านี้มีความเป็นนัย
ทั่วไปมากขึ้น (Generalization) รวมทั้งมีความเหมาะสมกับประเภทของเกมที่หลากหลายขึ้นคือเกม
ประเภทแอ็คชันผจญภัย (Action Adventure) เกมยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่ง (First Person Shooting)
และเกมวางแผนเรียลไทม์ (Real-Time Strategy) ได้ผลลัพธ์เป็นรายการประเมินฮิวริสติกสาหรับ
ความสามารถในการเล่น (Heuristics of Playability: PLAY) เพื่อใช้ในการจาแนกเกมที่ดีและเกมที่
ไม่ดี โดยแบ่งประเภทของรายการประเมินฮิวริสติกเป็น 3 ประเภทคือ 1) การเล่น (Game Play) 2)
ความไม่ ธ รรมดา/ ความบั น เทิ ง / ความตลกขบขั น / ความหมกมุ่ น ทางอารมณ์ ( Coolness/
Entertainment/ Humor/ Emotional Immersion) และ 3) การใช้ ง านและกลไกของเกม
(Usability & Game mechanics) โดยแสดงประเภท ลักษณะ และคาอธิบายดังตารางที่ 2.4-2.6
ตารางที่ 2.4 ฮิวริสติกคุณภาพการเล่นเกม (Game Play) [7]
การเล่นเกม (Game Play)
ข้อที่
ลักษณะ
คาอธิบาย
1 ความอดทนในการ 1.1 ผู้เล่นเห็นว่าเกมมีความสนุก ไม่มีภารกิจที่ซ้าซากและน่าเบื่อ
เล่น (Enduring
1.2 ผู้เล่นไม่ควรถูกลงโทษอย่างซ้า ๆ สาหรับความผิดพลาด
Play)
เดียวกัน
1.3 ผู้เล่นไม่ควรเสียสิ่งที่ครอบครองที่ยากต่อการได้มา
1.4 สามารถเล่นเกมได้ยาวนาน ทาให้ผู้เล่นอดทนที่จะเล่นและคง
ความสนใจของผู้เล่น
1.5 เกมมีกิจกรรมและความเร็วในการดาเนินเกมที่หลากหลายเพื่อ
ลดความล้าและความเบื่อหน่ายของผู้เล่น
2 ความท้าทาย กล
2.1. ความท้าทาย กลยุทธ์ และความเร็วในการดาเนินเกมมีความ
ยุทธ์ และความเร็ว สมดุลกัน
ในการดาเนินเกม
2.2. เกมใช้ความเร็วในการดาเนินเกมเพื่อสร้างความกดดันให้แก่ผู้
(Challenge,
เล่นแต่ไม่สร้างความไม่พอใจแก่ผู้เล่น ระดับความยากของเกมมี
Strategy and
ความหลากหลายเพื่อให้ผู้เล่นพบกับความท้าทายที่มากขึ้นพร้อมกับ
Pace)
การพัฒนาของความชานาญในการเล่น
2.3. เกมง่ายต่อการเรียนรู้ แต่สร้างความชานาญได้ยากกว่า
2.4. ความท้าทายควรเป็นประสบการณ์ที่ดีในการเล่น ทาให้เกิด
ความอยากในการเล่นมากขึ้น แทนที่จะเลิกเล่น
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การเล่นเกม (Game Play)
ข้อที่
ลักษณะ
คาอธิบาย
2.5. ปัญญาประดิษฐ์มีความสมดุลกับการเล่นของผู้เล่น
2.6. ปัญญาประดิษฐ์มีความยากเพียงพอที่จะทาให้ผู้เล่นใช้ยุทธวิธีที่
ต่างกันในการเผชิญหน้า
3 ความคงเส้นคงวาใน 3.1 โลกของเกมตอบสนองต่อผู้เล่นและจดจาการผ่านทางของผู้เล่น
โลกของเกม
3.2 ความเปลี่ยนแปลงที่ผู้เล่นกระทาในโลกของเกมจะคงอยู่และ
(Consistency in สังเกตได้ถ้าผู้เล่นย้อนกลับไปยังที่ที่เคยผ่านมาแล้ว
Game World)
4 เป้าหมาย (Goals) 4.1. เป้าหมายของเกมมีความชัดเจน มีการนาเสนอเป้าหมายที่
สาคัญที่สุดก่อนรวมทั้งเป้าหมายระยะสั้นตลอดการเล่นเกม
4.2. ทักษะที่จาเป็นในการบรรลุเป้าหมายได้รับการสอนล่วงหน้า
ก่อนที่จะนาไปใช้ในการเล่นหรือก่อนที่จะต้องใช้ทักษะที่ใหม่กว่า
4.3. เกมให้รางวัลที่ช่วยสร้างความหมกมุ่นต่อเกมให้มากขึ้นโดยการ
เพิ่มขีดความสามารถ ความจุ หรือเช่นการเพิ่มความสามาถในการ
ปรับแต่งของผู้เล่น
5 ความหลากหลาย
5.1. เกมสนับสนุนรูปแบบของเกมที่หลากหลาย
ของผู้เล่นและ
5.2. เกมมีความสมดุลและมีวิธีการชนะที่หลากหลาย
รูปแบบของเกม
5.3. การกระทาของผู้เล่นใด ๆในสิบนาทีแรกของการเล่นมีความ
(Variety of
ชัดเจนและสร้างการตอบรับในแง่บวกอย่างทันที
Players and
5.4. สามารถปรับระดับความยากง่ายของปัญญาประดิษฐ์เพื่อให้
Game Styles)
เกิดความท้าทายกับระดับความสามารถของผู้เล่นทุกรูปแบบ ไม่ว่า
จะเป็นผู้เริ่มต้นหรือผู้ชานาญในการเล่นเกม
6 การรับรู้ในการ
6.1. ผู้เล่นรู้สึกอยู่ในการควบคุม
ควบคุมของผู้เล่น
6.2. ผู้เล่นมีการรับรู้การควบคุมเกมและการสร้างอิทธิพลต่อโลก
(Players
ของเกม
Perception of
Control)
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ตารางที่ 2.5 ฮิวริสติกความไม่ธรรมดา/ ความบันเทิง/ ความตลกขบขัน/ ความหมกมุ่นทางอารมณ์
(Coolness/ Entertainment/ Humor/ Emotional Immersion) [7]
ความไม่ธรรมดา/ ความบันเทิง/ ความตลกขบขัน/ ความหมกมุ่นทางอารมณ์ (Coolness/
Entertainment/ Humor/ Emotional Immersion)
ข้อที่
ลักษณะ
คาอธิบาย
1
ความสัมพันธ์ทาง
1.1 ผู้เล่นมีความสัมพันธ์ทางอารมณ์กับโลกของเกมรวมตั้ง
อารมณ์ (Emotional ตัวตนเสมือน (Avatar) ของผู้เล่น
Connection)
2
ความไม่ธรรมดา/
2.1 เกมเสนอสิ่งที่ไม่ธรรมดาซึ่งดึงดูดและคงไว้ซึ่งความสนใจ
ความบันเทิง
ของผู้เล่น
(Coolness/
Entertainment)
3
ความตลกขบขัน
3.1 เกมใช้อารมณ์ขันได้เหมาะสม
(Humor)
4
ความดึงดูด
4.1 เกมใช้ภาพ เสียง และอารมณ์ ให้เป็นประโยชน์ในการเพิ่ม
(Immersion)
ความหมกมุ่นของผู้เล่น
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ตารางที่ 2.6 ฮิวริสติกการใช้งานและกลไกของเกม (Usability & Game mechanics) [7]
การใช้งานและกลไกของเกม (Usability & Game mechanics)
ข้อที่
ลักษณะ
คาอธิบาย
1
เอกสารกากับ/ การ
1.1 ผู้เล่นไม่จาเป็นต้องอ่านคู่มือหรือเอกสารกากับก่อนเล่น
สอน
1.2 ผู้เล่นไม่จาเป็นต้องเข้าถึงส่วนการสอนการเล่นเกม
(Documentation / (Tutorial) เพื่อที่จะเล่น
Tutorial)
2
สถานะและคะแนน
2.1 การควบคุมเกมมีความสอดคล้องกับเกมและทาตามธรรม
(Status and Score) เนียมมาตรฐาน
2.2 ส่วนแสดงผลสถานะคะแนนมีความแนบเนียน ชัดเจน
สามารถเข้าถึงได้และไม่เป็นอุปสรรคในการเล่นเกม
2.3 การควบคุมทาได้ง่าย ปุ่มหรือคาสั่งในการควบคุมถูกวางไว้
ตามมาตรฐานของอุตสาหกรรม และสามารถเปลี่ยนแปลงการ
วางปุ่มได้
2.4 ความสอดคล้องในการควบคุมเกมที่ทาตามแนวทางความ
ต้องการของผู้ใช้ที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมเกมที่ทาให้จะช่วย
ลดเวลาในการเรียนรู้ ถ้าไม่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมในการ
อ้างอิง ให้ทาการวิจัยความสามารถในการเล่นและการใช้งาน
เพื่อหาการวางปุ่มหรือคาสั่งในการควบคุมที่เหมาะสมที่สุดกับ
กลุ่มผู้เล่นที่สนใจ
3
เกมมีการป้อนกลับ
3.1 เกมมีการตอบสนองและป้อนกลับการกระทาของผู้เล่นที่มี
(Game Provides
ความสอดคล้อง ท้าทาย และน่าตื่นเต้นอย่างทันที
Feedback)
3.2 มีการป้อนกลับในด้านภาพ เสียง และอารมณ์ที่เหมาะสม
เช่นเพลง ซาวด์เอฟเฟกต์ การสั่นของตัวควบคุม
4
ศัพท์เฉพาะทาง
4.1 เป้าหมายของเกมมีความชัดเจน มีการนาเสนอเป้าหมายที่
(Terminology)
สาคัญที่สุดก่อนรวมทั้งเป้าหมายระยะสั้นตลอดการเล่นเกม
4.2 ทักษะที่จาเป็นในการบรรลุเป้าหมายได้รับการสอน
ล่วงหน้าก่อนที่จะนาไปใช้ในการเล่นหรือก่อนที่จะต้องใช้ทักษะ
ที่ใหม่กว่า
4.3 เกมให้รางวัลที่ช่วยสร้างความหมกมุ่นต่อเกมให้มากขึ้นโดย
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การใช้งานและกลไกของเกม (Usability & Game mechanics)
ข้อที่
ลักษณะ
คาอธิบาย
การเพิ่มขีดความสามารถ ความจุ หรือเช่นการเพิ่มความสามาถ
ในการปรับแต่งของผู้เล่น
5
ภาระของผู้เล่น
5.1 เกมไม่สร้างภาระที่ไม่จาเป็นกับผู้เล่น
(Burden on Player) 5.2 ผู้ทราบการควบคุมง่ายพอที่จะช่วยให้การเรียนรู้การเล่น
เป็นไปอย่างรวดเร็ว แต่ก็สามาถช่วยให้ผู้เล่นที่ชานาญขยาย
ความสามารถในการเล่นในขั้นที่สูงขึ้นไปได้
6
การจัดวางของหน้าจอ 6.1. การจัดวางของหน้าจอมีประสิทธิภาพ คานึงถึงการ
(Screen Layout)
ผสมผสาน และมีหน้าตาที่น่าพอใจ
6.2. ส่วนต่อประสานผู้ใช้มีความสอดคล้องกับตัวควบคุม สี
ตัวอักษร บทสนทนาและการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้
6.3. ผู้ใช้รู้สึกว่าส่วนต่อประสานผู้ใช้หรือส่วนแสดงผลเป็นส่วน
หนึ่งของเกม
6.4. ศิลปะในเกมเป็นที่น่าจดจาและบ่งบอกถึงฟังก์ชันของมัน
7
การนาร่อง
7.1 การนาร่องมีความสอดคล้อง มีเหตุผลและง่าย
(Navigation)
8
การป้องกันความ
8.1 ความผิดพลาดของผู้ใช้ได้รับการหลีกเลี่ยง
ผิดพลาด (Error
8.2 เกมสนับสนุนการขัดจังหวะการเล่นเพื่อความง่ายในการ
Prevention)
เปิดปิดเกมของผู้เล่นและบันทึกสถานะของเกม
8.3 เมื่อเปิดเกมขึ้นมา ผู้เล่นจะมีข้อมูลเพียงที่จะเริ่มต้นเล่น
8.4 เกมมีการแสดงข้อความช่วยเหลือ เพื่อไม่ให้ผู้เล่นติดขัดใน
การเล่น
8.5 ผู้เล่นทุกระดับความสามารถในการเล่น สามารถคลุกคลีกับ
เกมได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยเรียนรู้การเล่นเกมโดยใช้
ส่วนการสอนการเล่นเกม (Tutorial) ในตัวเกมหรือใช้การ
เรียนรู้จากเกมเองหรือการปรับระดับความยากง่ายในการเล่น
9
ความหมกมุ่นในเนื้อ
9.1 เนื้อเรื่องของเกมช่วยสร้างความหมกมุ่นในเกม ในกรณ๊ที่
เรื่องของเกม (Game เกมมีส่วนประกอบของเนื้อเรื่อง
Story Immersion)
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งานวิทยานิพนธ์นี้จึงนารายการฮิวริสติกของเกมจากงานวิจัยนี้มาประยุกต์ใช้ในการระบุและ
นิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกม
2.2.2.3 เกมโฟลว์ แบบจาลองสาหรับการประเมินความสนุกในการเล่นเกม (GameFlow:
A Model for Evaluating Player Enjoyment in Games)
งานวิ จั ย [8] ได้ น าเสนอแบบจ าลองที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น ความสนุ ก ในการเล่ น เกมโดย
ทาการศึกษาและวิเคราะห์รายการฮิวริสติกของคุณภาพของเกมจากงานวิจัยก่อนหน้า เพื่อสร้างเป็น
แบบจาลองรูปแบบโฟลว์ที่ใช้ในการวัดระดับความสนุกของเกมแนววางแผน (Real Time Strategy)
ซึ่งแบบจาลองรูปแบบโฟลว์หรือแบบจาลองภาวะลื่นไหลเป็นแนวคิดทางจิตวิทยาที่ว่าด้วยการลื่นไหล
จากการทากิจกรรมของมนุษย์ ซึ่งงานวิจัยนาหลักการนี้มาปรับใช้กับองค์ประกอบของเกมโดยแสดง
ปัจจัยจากแบบจาลองภาวะลื่นไหลกับองค์ประกอบของเกมแสดงดังตารางที่ 2.7
ตารางที่ 2.7 ปัจจัยจากแบบจาลองภาวะลื่นไกลกับองค์ประกอบของเกม [8]
องค์ประกอบของเกม
ปัจจัยทางการลื่นไหล
ตัวเกม
งานที่สามารถทาให้สาเร็จได้
สมาธิในการเล่นเกม
ความสามารถในการตั้งสมาธิกับงานนั้นๆ
ความท้าทายความสามารผู้ สามารถของผู้เล่นที่เกมคาดหวังสอดคล้องกับระดับความยากของ
เล่น
เกม และต้องสูงกว่าระดับของผู้เล่นไปพอสมควร
การควบคุม
ความสามารถในการควบคุมการกระทา
เป้าหมายชัดเจน
สามารถตั้งสมาธิกับงานได้เพราะงานมีเป้าหมายที่ชัดเจน
การตอบสนอง
สามารถตั้งสมาธิกับงานได้เพราะงานสามารถตอบสนองได้ทันท่วงที
ความดึงดูดของเกม
ความรู้สึกร่วมที่ลึกและไม่ต้องใช้พยายาม ทาให้ลืมถึงชีวิตประจาวัน
ไปได้ และความรู้สึกด้านเวลาเปลี่ยนไป
การตอบสนองทางสังคม จากนั้นงานวิจัยจึงนาเสนอเกณฑ์ของการประเมินความสนุกในการเล่นเกม ชื่อว่าเกมโฟลว์
(GameFlow) ประกอบไปด้วยปัจจัย 8 ด้าน แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 2.8 ซึ่งถูกนาไปประเมิน
โดยการวิจารณ์โดยผู้เชี่ยวชาญ
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ตารางที่ 2.8 เกณฑ์ประเมินระดับความสนุกในการเล่นเกม (Game Flow) [8]
องค์ประกอบ
เกณฑ์
1. สมาธิในการเล่นเกม
- เกมควรมีส่วนกระตุ้นผู้เล่นจากหลายๆที่มา
เกมควรจาเป็นต้องใช้สมาธิ - เกมควรมีส่วนกระตุ้นที่มีคุณค่าพอต่อการสนใจ
ในการเล่นและผู้ควรจะ
- เกมควรดึงความสนใจผู้เล่นได้รวดเร็วและสามารถคงความสนใจนั้น
สามารถใช้สมาธิกับเกมได้ ต่อไปได้ขณะที่เล่น
- ผู้เล่นไม่ควรจะถูกเพิ่มภาระโดนงานที่ผู้เล่นรู้สึกไม่สาคัญ
- เกมควรจะมีสิ่งให้ทามาก แต่ต้องสอดคล้องกับความสามารถ การ
รับรู้ และความจาของผู้เล่น
- ผู้เล่นไม่ควรถูกรบกวนจากงานที่เขาต้องการจะทาหรือต้องให้
ความสาคัญ
2. ความท้าทาย
เกมควรจะมีความท้าทาย
เพียงพอต่อระดับ
ความสามารถของผู้เล่น

- ความท้าทายในเกมควรจะตรงมันระดับความสามารถของผู้เล่น
- เกมควรมีระดับความยากให้ผู้เล่นได้เลือก
- ระดับความท้าทายควรเพิ่มขึ้นและใช้ความสามารถมากขึ้นเรื่อยๆ
ระหว่างการดาเนินเรื่องของเกม
- เกมควรมีความท้าทายใหม่ๆในจังหวะที่เหมาะสม
3. ความสามารถผู้เล่น
- ผู้เล่นควรสามารถเริ่มเล่นเกมได้โดยไม่จาเป็นต้องอ่านคู่มือ
เกมควรสนับสนุนการ
- การเรียนรู้การเล่นควรจะไม่น่าเบื่อ แต่เป็นส่วนหนึ่งของความสนุก
พัฒนาความสามารถของผู้ ในการเล่น
เล่นและเรียนรู้ทักษะการ - เกมควรมีการช่วยเหลือผ่านทางอินเตอร์เน็ตเพื่อที่ผู้เล่นไม่
เล่นเกม
จาเป็นต้องออกจากเกม
- ผู้ควรได้รับการสอนผ่านการสอน (Tutorial) หรือช่วงต้นของเกม
ให้ความรู้สึกว่ากาลังเล่นเกมอยู่
- เกมควรจะทาให้ผู้เล่นมีทักษะการเล่นที่เพียงพอระหว่างที่ผู้เล่น
ดาเนินเรื่องของเกม
- ผู้เล่นควรได้รับรางวัลที่เหมาะสมกับความพยายามและการพัฒนา
ทักษะในการเล่น
- ส่วนต่อประสานผู้ใช้ของเกมและการทางานของเกมควรง่ายต่อการ
เรียนรู้และใช้งาน

26
องค์ประกอบ
4. การควบคุม
ผู้เล่นควรรู้สึกถึง
ความสามารถในการ
ควบคุมเกมและการกระทา
ต่างๆในเกม

5. เป้าหมายชัดเจน
เกมควรระบุเป้าหมายที่
ชัดเจนต่อผู้เล่นในช่วงเวลา
ที่เหมาะสม
6. การตอบสนอง
ผู้เล่นควรได้รับการ
ตอบสนองที่เหมาะสมและ
ถูกเวลา
7. ความดึงดูดของเกม
ผู้เล่นควรรู้สึกร่วมอย่างลึก
และไม่ต้องใช้ความ
พยายาม

เกณฑ์
- ผู้เล่นควรรู้สึกอยู่ในการควบคุมตัวละครและเห็นถึงการเคลื่อนไหว
และปฏิสัมพันธ์ในโลกของเกม
- ผู้เล่นควรรู้สึกอยู่ในการควบคุมส่วนต่อประสานและอุปกรณ์
ควบคุม
- ผู้เล่นควรรู้สึกอยู่ในการควบคุมส่วนนอกของเกมเช่นการเริ่มเกม
การบันทึกข้อมูลเกม เป็นต้น
- ผู้เล่นไม่ควรที่จะสามารถทาความผิดพลาดที่สร้างปัญหากับการเล่น
ได้และควรมีวิธีการแก้ไขความผิดพลาดนั้นๆ
- ผู้เล่นควรรู้สึกว่าการกระทาของต้นส่งผลต่อโลกของเกม
- ผู้เล่นควรรู้สึกถึงอิสระในการกระทาของตนและสามารถกระทา
ตามที่ตนต้องการได้
- การเปลี่ยนเป้าหมายควรชัดเจนและแสดงให้เห็นในช่วงต้นของเกม
- เป้าหมายปัจจุบันควรชัดเจนและถูกนาเสนอนเวลาที่เหมาะสม

- ผู้เล่นควรได้รับการตอบสนองในการดาเนินการเป้าหมาย
- ผู้เล่นควรได้รับการตอบสนองทันทีที่กระทา
- ผู้เล่นควรเห็นสถานะหรือคะแนนของตนได้ตลอดเวลา

- ผู้เล่นควรรู้สึกถึงสิ่งรอบข้างน้อยลง
- ผู้เล่นควรรู้สึกถึงตนเองน้อยลงและไม่สนใจชีวิตประจาวัน
- ผู้เล่นควรรู้สึกถึงเวลาแตกต่างจากปกติ
- ผู้เล่นควรรู้สึกมีอารมณ์ร่วมกับเกม
- ผู้เล่นควรรู้สึกเหมือนอยู่ในเหตุการณ์ของเกม
8. การตอบสนองทาง
- เกมควรสนับสนุนการแข่งขันระหว่างผู้เล่น
สังคม
- เกมควรสนับสนุนปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นเช่น การพูดคุยกัน เป็น
เกมควรสนับสนุนและสร้าง ต้น
โอกาสในการสร้าง
- เกมควรสนับสนุนการมีสังคมของผู้เล่นทั้งในและนอกเกม
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
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จากการทดลองพบว่า แบบจาลองที่นาเสนอในงานวิจัยนี้ไม่ได้เหมาะสมกับการใช้ประเมิน
เกมวางแผน แต่เหมาะสมกับการประเมินเกมอื่นๆ บางประเภทมากกว่า รวมทั้งควรจะประเมินด้วยผู้
เล่ น ที่ มี ทั ก ษะแตกต่ า งกั น มากกว่ า การประเมิ น ด้ ว ยผู้ เ ชี่ ย วชาญแต่ เ พี ย งอย่ า งเดี ย ว ถึ ง กระนั้ น
แบบจาลองนี้ก็สามารถสรุปได้ว่าเหมาะสมกับการใช้ประเมินความสนุกในการเล่นเกม รวมทั้งแสดงให้
เห็นได้ว่าเกมที่ทาการประเมินมีข้อดีข้อด้อยในด้านใด
2.2.2.4 การพัฒนาและทวนสอบมาตรวัดความพึงพอใจจากประสบการณ์ของผู้ใช้แอป
พลิเคชันเกม (The Development and Validation of the Game User Experience
Satisfaction Scale (GUESS))
งานวิจัย [9] ได้นาเสนอการพัฒนาเกมและสร้างมาตรวัดที่ใช้ในการวัดความพึงพอใจของผู้ใช้
เกม ซึ่งเป็นมาตรวัดที่ได้รับการทวนสอบในแง่ของจิตวิทยาและผู้วิจัยของงานวิจัยนี้ได้ทดลองใช้มาตร
วัดนี้ในประเมินการทดลองเล่นเกมที่เหมาะสมกับเกมหลายประเภท โดยเรียกมาตรวัดนี้ว่า Game
User Satisfaction Scale (GUESS) ซึ่งพัฒนามาจากการศึกษาและวิเคราะห์เกณฑ์ที่ใช้ในการ
ประเมินการเล่นเกมจากงานวิจัยอื่นๆ ก่อนหน้า รวมทั้งงานวิจัย [7, 8] ที่ได้นาเสนอไปก่อนหน้า และ
นามาสรุปสร้างเป็นมาตรวัดดังกล่าว ซึ่งประกอบไปด้วยมาตรวัดย่อย 9 มาตรแสดงรายละเอียดของ
ปัจจัยและคาอธิบายดังตารางที่ 2.9
ตารางที่ 2.9 มาตรวัดย่อยของมาตรวัดความพึงพอใจของผู้ใช้เกม
มาตรวัดย่อย
คาอธิบาย
1. การใช้งาน / การเล่น ความสะดวกในสามารถการเล่นเกมอย่างมีเป้าหมายและจุดประสงค์
(Usability/ Playability) ที่ชัดเจน และมีการรบกวนกับการบดบังจากส่วนต่อประสานผู้ใช้และ
การบังคับให้ด้วยที่สุด
2. การดาเนินเรื่อง
เกี่ยวกับเนื้อเรื่องของเกม เช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตัวละครในเกม
(Narrative)
เป็นต้น ความสามารถของเกมในการสร้างความสนใจแก่ผู้เล่นและ
สร้างอารมณ์ร่วม
3. การดึงดูดของการเล่น ระดับความสามารถของเกมในการคงไว้ซึ่งความสนใจในการเล่นเกม
(Play Engrossment)
4. ความสนุก
ระดับความสุขจากการเล่นเกมที่รับรู้โดยผู้เล่น
(Enjoyment)
5. ความอิสระในการ
ความสามารถของเกมในการตอบสนองต่อความสงสัยและความ
สร้างสรรค์ (Creative
สร้างสรรค์ของผู้เล่นเพื่อให้เขาหรือเธอสามารถแสดงความเป็นตัวเอง
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มาตรวัดย่อย
Freedom)
6. สุนทรียทางเสียง
(Audio Aesthetics)
7. ความพึงพอใจส่วน
บุคคล (Personal
Gratification)
8. การเชื่อมต่อทางสังคม
(Social Connectivity)
9. สุนทรียทางภาพ
(Visual Aesthetics)

คาอธิบาย
ได้ในขณะที่เล่นเกม
ปัจจัยต่างด้านเสียงในเกม เช่นเสียงประกอบ เป็นต้น เล่นช่วยเพิ่ม
ประสบการณ์การเล่นเกมในสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ส่วนขับเคลื่อนผู้เล่นของเกม เช่นความท้าทาย เป็นต้น ที่ช่วยให้ผู้เล่น
รู้สึกถึงความสาเร็จและสร้างความต้องการที่จะสาเร็จในการเล่นเกม
รวมทั้งมีความต้องการที่จะเล่นเกมต่อไป
ระดับของความสามารถของเกมในการเชื่อมต่อทางสังคมระหว่างผู้
เล่น
ภาพที่ปรากฎในการและระดับความดึงดูดต่อผู้เล่น

ซึ่งงานวิจัยนี้ได้นามาตรวัดย่อยเหล่านี้ ไปใช้ในการวัดความพึงพอใจของผู้ใช้ในการทดลองเล่น
เกม ผ่านแบบสอบถามระดับความพึงพอใจ จากประโยคคาพูดที่ใช้ในการระบุถึงความพึงพอใจใน
มาตรวัดย่ อย ซึ่งผลการนาไปใช้พบว่ามีความสอดคล้ องทางด้านจิตวิทยา และสามารถใช้ในการ
ประเมินคุณภาพของเกมได้ โดยสามารถใช้มาตรวัดนี้ในการประเมินเกมกับผู้ใช้ที่มีประสบการณ์
หลากหลายตั้งแต่ผู้ไม่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเล่นเกมไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญในการเล่นเกม รวมทั้งสามารถ
ใช้ได้กับเกมหลายประเภท
งานวิจัยการพัฒนาและทวนสอบมาตรวัดความพึงพอใจของผู้ใช้เกมนี้ ช่วยให้การระบุและ
นิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกมในงานวิทยานิพนธ์นี้ครบถ้วนยิ่งขึ้น รวมทั้ง
ความสามารถในการใช้ประโยคคาพูดซึ่งมีความคล้ายคลึงกับบทวิจารณ์เกมโดยผู้ใช้ในการจาแนก
ประโยคของบทวิจารณ์เกมเพื่อระบุว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกม
2.2.3 งานวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเกม
ในหัวข้อนี้ ประกอบไปด้วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์คาศัพท์ จากการวิเคราะห์บท
วิจารณ์เกม เป็นตัวอย่างในการเลือกคาสาคัญที่ใช้ในการจาแนกประเภทของคุณภาพการใช้งานเกม
และการประยุกต์การวิเคราะห์คาศัพท์กับการสร้างแบบประเมินฮิวริสติกของคุณภาพการใช้งานเกม
[20]
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2.2.3.1 การนาเสนอแนวคิดด้านคาศัพท์ที่ปรับปรุงแล้ว เพื่อศึกษาประสบการณ์ผู้ใช้ในการ
เล่นเกมโดยการวิเคราะห์บทวิจารณ์เกม (Introducing a Revised Lexical Approach to
Study User Experience in Game Play by Analyzing Online Reviews)
งานวิจัย [21] เสนอการศึกษาคาศัพท์ที่อธิบายเกมจากบทวิจารณ์เกม โดยใช้วิธีการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis) เพื่อใช้ในการศึกษาประสบการณ์ผู้ใช้ในการ
เล่นเกม และได้เป็นองค์ประกอบต่าง ๆ 6 องค์ประกอบโดยงานวิจัยมีวิธีการดังนี้
1) การเก็ บ บทวิ จ ารณ์ อ อนไลน์ (Collecting Online Reviews) จากเว็ บ ไซต์
GameStop.com IGN.com และ Gamespot.com โดยใช้เว็บครอว์เลอร์ (Web Crawler) ที่
ผู้วิจัยพัฒนาด้วยภาษา Perl ซึ่งเป็นภาษาที่สามารถจัดการทาข้อความได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นมา
เก็บข้อความจากบทวิจารณ์เกมในแต่ละเว็บไซต์ตามเงื่อนไขเช่นการนาเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้อง ซ้าซ้อน
ออกไปจากข้ อมู ล ที่เ ก็บ มา จากนั้ น ทาข้อ ความเหล่ า นั้น ไปเก็ บ ไว้ ในระบบฐานข้ อมู ล เชิ งสั มพั น ธ์
(Relational Database)
2) การสร้างพจนานุกรมคาศัพท์ที่อธิบายเกม (Building a Dictionary of GameDescriptive
Words) จากข้ อ ความที่ เ ก็ บ ไว้ จ ากขั้ น ตอนแรก โดยใช้ เ ทคนิ ค การประมวล
ภาษาธรรมชาติแบบพื้นฐาน (Basic Natural Language Processing Techniques) โดยมีการ
ทางานคือ
2.1) การแจกแจงประโยค (Parsing words) โดยโปรแกรม NLP จะแบ่งข้อความเป็นคา
และนาตัวอักษรพิเศษรวมทั้งช่องเว้นวรรคออก และใช้ฐานข้อมูล WordNet วิเคราะห์ภาษาธรรมชาติ
โดยทาการการระบุหน้าที่ของคา (Check part of speech) และจาแนกความรู้สึกของคา
(2) การตรวจจับคาที่อธิบายเกม (Detect game-descriptive words) โดยผู้วิจัยกล่าวว่า
มีคาศัพท์ 4 ประเภทที่ใช้อธิบายเกมคอมพิวเตอร์คือคาคุณศัพท์ คานามบางคา คาศัพท์เฉพาะ และคา
ที่ไม่ทราบแต่ถูกใช้มาก คาที่ถูก ระบุว่าเป็นคาคุณศัพท์ห รืออาจเป็นคาคุณคาศัพท์ก็จะถือว่าเป็ น
คาคุณศัพท์ที่ใช้อธิบายเกม คานามที่มีคานามอีกคาอยู่ข้างหน้าแสดงว่าคาข้างหน้าอาจจะทาหน้าที่
เป็นคาคุณศัพท์ คาบางคาที่เป็นศัพท์เฉพาะในวงการเกมก็ใช้อธิบายเกมได้เช่นกัน
(3) การตัดคาศัพท์ที่อยู่ในรายการสต๊อปเวิร์ด (Stop Words) เป็นการตัดคาศัพท์ที่ไม่แสดง
ถึงความหมายและมีการเกิดขึ้นสูงออก
(4) การนับความถี่ของการเกิดขึ้นของคานั้นและจานวนบทวิจารณ์ที่มีคาเหล่านั้นปรากฏ
โดยในวิธีการดั้งเดิม [22] รายการของคาคุณศัพท์จะถูกตัดทอน แต่ว่าเนื่องจากการที่ไม่มีกลยุทธที่
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แน่นอนในการตัดทอนคาคุณศัพท์ รวมทั้งการใช้ภาษาของผู้เขียนบทวิจารณ์เกมมีหลากหลาย อาจจะ
ทาการวิเคราะห์ในขั้นตอนไปคลาดเคลื่อนได้ จึงยังไม่มีการตัดคาคุณศัพท์ในขั้นตอนนี้
3) การสกัดอัตราการใช้คาคุณศัพท์ของผู้เล่น (Extracting Game Players’ Rating of
Adjectives) เป็นการสร้างตารางความสัมพันธ์ของบทวิจารณ์เกมที่เจาะจงเฉพาะเกมใดเกมหนึ่งกับ
รายการคาศัพท์จากขั้นตอนก่อนหน้าว่าในแต่ละคาคุณศัพท์ ปรากฏบทวิจารณ์เกมใดบ้าง
4) การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากขั้นตอนที่ 3)
โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis) เพื่อลดคาคุณศัพท์ที่
ไม่เกี่ยวข้องกับคาคุณศัพท์ในกลุ่มเดียวกัน คาคุณศัพท์ไม่เป็นทั้งคาพ้องและคาตรงกันข้าม
สุดท้ายจึงได้องค์ประกอบของคาศัพท์ที่อธิบายเกมในบทวิจารณ์ 6 องค์ประกอบ (Factors)
โดยจาแนกเป็นตัวกระตุ้นในการออกแบบเกม (Most Effective Stimuli for Game Design)
ประกอบไปด้วยการแข่งขัน(Competitive) ความรู้สึก (Sensation) กลยุทธ์ (Strategy) และมาตร
วัดในการวัดความสาเร็จของเกม (How to Measure Success of Games through Metrics)
ประกอบไปด้วย ความสามารถในการเล่น (Playability) ความสร้างสรรค์ (Creativity) การใช้งาน
(Usability) ดังตารางที่ 2.10 โดย T แสดงถึงกลุ่มคาที่มีความเกี่ยวข้องกัน
ตารางที่ 2.10 องค์ประกอบของคาศัพท์ที่อธิบายบทวิจารณ์เกมจากการวิเคราะห์ในงานวิจัย [21]
องค์ประกอบ
คาอธิบายและตัวอย่างคาศัพท์
1.ความสามารถ องค์ประกอบนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับความสนุกและเพลิดเพลินใน
ในการเล่น
มุมมองที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น
(Playability) T406: little, big, short, small, slight, emotional, brief, trivial;
T217: easy, difficult, available, smooth, comfortable, user-friendly,
abundant;
T286: amusing, entertaining, fun;
T229: enjoyable, gratifying.
2.ความ
องค์ประกอบนี้กล่าวถึงความคิดสร้างสรรค์ คาคุณศัพท์ในองค์ประกอบนี้เป็น
สร้างสรรค์
คาคุณศัพท์ที่ผู้เล่นกล่าวถึงความพึงพอใจในการออกแบบเกมที่สร้างสรรค์
(Creativity)
ตัวอย่างเช่น
T652: special, extra, specific, limited, particular, primary,
exceptional, extraordinary, uncommon, peculiar;
T516: original, novel, groundbreaking;
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คาอธิบายและตัวอย่างคาศัพท์
T422: magic, magical, charming, wizard.
3. การใช้งาน
องค์ประกอบนี้กล่าวถึงการใช้งานเกม ซึ่งคล้ายกับคุณภาพการใช้งานใน
(Usability)
ซอฟต์แวร์ทั่วไป โดยประกอบไปด้วยความมีประโยชน์ ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ตัวอย่างเช่น
T60: awkward, clumsy, cumbersome, wooden, sticky, unwieldy;
T755: functional, useful, useless;
T219: effective efficient ineffective
T546: poor, pathetic, miserable, hapless.
4. การแข่งขัน องค์ประกอบนี้สะท้อนถึงการแข่งขันในเกมคอมพิวเตอร์และความตื่นเต้นที่เกิด
(Competition) จากการแข่งขัน ตัวอย่างเช่น
T129: competitive;
T512: opponent, opposing;
T321: head-to-head;
T409: local, national;
T150: breathtaking, exciting, exhilarating, thrilling.
5. ความรู้สึก
องค์ประกอบนี้เป็นรายการของความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากเกมคอมพิวเตอร์
(Sensation)
ตัวอย่างเช่น
T237: evil, monstrous, vicious;
T764: violent, bloody, fierce, tearing;
T92: brutal, cruel.
6. กลยุทธ์
องค์ประกอบนี้ประกอบไปด้วยคาเกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ ในเกมที่
(Strategy)
เกี่ยวข้องกับการวางแผนกลยุทธ์ ตัวอย่างเช่น
Examples:
T297: german;
T331: historic, historical;
T449: martial, military;
T690: tactical;
T667: strategic;
T218: economic, profitable
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งานวิจัยนี้ทาให้เห็นถึงวิธีการวิเคราะห์ข้อความในบทวิจารณ์เกม เพื่อสร้างเป็นประเภทของ
คาศัพท์ที่อธิบายประสบการณ์ของผู้ใช้เกม และวิธีการในการวิเคราะห์ภาษา
2.2.3.2 การพัฒนาฮิวริสติกความสามารถในการเล่นของเกมคอมพิวเตอร์จากบทวิจารณ์
ออนไลน์ (Developing Playability Heuristics for Computer Games from Online
Reviews)
งานวิจัย [20] ได้วิเคราะห์บทวิจารณ์เกมจากเว็บไซต์ GameStop.com IGN.com และ
Gamespot.com โดยใช้การศึกษาคาศัพท์ (Lexical Approach) จากงานวิจัย [22] เพื่อหา
คาคุณศัพท์ที่ใช้ในการอธิบายเกม แล้วนาคาคุณศัพท์เหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อแยกเป็นคุณลักษณะ 6
คุณลักษณะ จากนั้นจึงนาคุณลักษณะเหล่านั้นมาจับคู่กับคาอธิบายรายการฮิวริสติกความสามารถใน
การเล่น (Playability Heuristic) จากงานวิจัยอื่น ๆ ได้รายการของคาคุณศัพท์ดังตารางที่ 2.11
ตารางที่ 2.11 รายการคุณศัพท์และคาอธิบายฮิวริสติกความสามารถในการเล่น [20]
คาคุณศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถใน
คาอธิบายฮิวริสติกความสามารถในการเล่น
การเล่น
Pretty, beautiful, nice, nasty, pleasant, - ตัวละครในเกมดูน่าดึงดูด (เช่น มีความสวยงาม
respectable
ดูฉลาด น่าสนใจ)
- การออกแบบฉากที่ประทับใจช่วยในการเสนอ
เกมได้
Hard, solid, challenging, strong, tough, - เกมง่ายต่อการเรียนรู้ แต่สร้างความชานาญได้
serious, tricky, rough, soft, stale,
ยากกว่า
severe, punishing, troublesome,
- ผู้เล่นไม่ควรถูกลงโทษเมื่อทาภารกิจล้มเหลว
grueling, easy, difficult, available,
- ระดับความท้าทายมีความสมดุล
smooth, comfortable, user-friendly,
- ส่วนต่อประสานควรเป็นมิตรกับผู้ใช้และง่ายต่อ
abundant, simple, plain, complex,
การหาส่วนประกอบที่สนใจ
mere, bare
- ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ควรช่วยผู้เล่นเมื่อเผชิญกับ
ภารกิจที่ยาก
- สุดท้ายแล้วผู้เล่นสามารถเอาชนะสิ่งท้าทายได้
และมีความรู้สึกประสบความสาเร็จ
Sound, complete, intelligent,
- ผู้เล่นถูกกากับให้ตัดสินใจอย่างชาญฉลาดและ
substantial, stable, sensible
กระทาอย่างเป็นเหตุเป็นผล
- ผลลัพธ์ของการกระทาควรเข้าท่ากับผู้เล่น
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คาคุณศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถใน
การเล่น

คาอธิบายฮิวริสติกความสามารถในการเล่น

- ผู้เล่นเข้าใจเนื้อเรื่องของเกมไปในทางเดียวกับที่
ออกแบบไว้
- ตัวละครที่ไม่ใช่ผู้เล่นควรมีพฤติกรรมที่มี
ความหมายกับเนื้อเรื่องและการจัดฉากของเกม
Different, various, diverse, opposite,
- ควรมีภารกิจที่หลากหลายในแต่ละด่านของการ
unusual, contrary, variant, polar, mean, เล่นเพื่อสร้างความทนทานในการเล่น
normal, average, typical, natural
- การวางปุ่มการควบคุมควรเป็นธรรมชาติและ
การตั้งค่าการวางปุ่มโดยปริยายควรทาตามเกม
ประเภทที่คล้ายกัน
- เกมสามารถถูกกระทาได้หลากหลายแบบหรือ
สารวจโลกในเกมได้หลายวิธี
Boring, tedious, dull, tiresome
- เกมมีกิจกรรมและความเร็วในการดาเนินเกมที่
หลากหลายเพื่อลดความล้าของผู้เล่น
- การปรับแต่งการควบคุม สี เสียงสามารถช่วย
ลดความล้าของผู้เล่นได้
- กลไกของเกมควรไม่ธรรมดาเกินไป
Repetitive, repetitious
- ภารกิจในเกมไม่ควรแสดงถึงการทาซ้า
- เมื่อเกิดความผิดพลาดในการเล่นเดิมของผู้เล่น
ควรไม่ได้รับการช่วยเหลือแทนที่จะถูกลงโทษซ้า
ๆ
- สามารถลดกิจกรรมที่ซ้าซากได้โดยการทาให้
การควบคุมง่ายขึ้น
งานวิจัยนี้ทาให้เห็นถึงวิธีการจาแนกประเภทของคาศัพท์ที่อธิบายความสามารถในการเล่นเกม
และความสัมพันธ์ระหว่างการใช้คาศัพท์กับการประเมินซอฟต์แวร์เกมด้วยรายการฮิวริสติก
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2.2.4 งานวิจัยเกี่ยวกับวิธีการทาเหมืองข้อความและเหมืองความคิดเห็นจากบทวิจารณ์
ในส่ว นนี้ เป็น งานวิจัย ที่กล่าวถึงขั้นตอนและวิธีการในการทาเหมืองข้อความและการทา
เหมืองความคิดเห็ น ซึ่งช่ว ยในการเป็นข้อมูล ในการประยุกต์ใช้ ในงานวิจัยนี้ได้เนื่องจากข้อมูล ที่
งานวิจัยดังต่อไปนี้ใช้คือบทวิจารณ์
2.2.4.1 การวิเคราะห์บทวิจารณ์ซอฟต์แวร์สาหรับการจัดลาดับซอฟต์แวร์ตามคุณภาพ
(Analyzing Software Reviews for Software Quality-based Ranking)
งานวิจัย [23] นาเสนอวิธีการจัดอันดับคุณภาพของซอฟต์แวร์ จากการเปรียบเทียบคุณภาพ
ของซอฟต์แวร์ในบทวิจารณ์โดยวิธีการประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนหลักคือ การรวบรวมความคิดเห็น
ผู้ใช้ การวิเคราะห์ความคิดเห็นผู้ใช้ และการจัดลาดับซอฟต์แวร์
การวิเคราะห์ความความคิดเห็นผู้ใช้ งานวิจัยได้กาหนดประเภทของคุณภาพ และกาหนดคา
สาคัญ (Key Words) จากประเภทคุณภาพที่กาหนดขึ้นโดยมีพื้นฐานจากแบบจาลองคุณภาพไอเอสโอ
9126 (ISO 9126) และความสัมพันธ์ของประโยคในการวิเคราะห์ความเห็นของผู้ใช้ ประกอบไปด้วย
การสกัดข้อมูลจากความคิดเห็นผู้ใช้ การจาแนกประเภทคุณภาพจากคาสาคัญที่กาหนดไว้ การจาแนก
ประเภทความรู้สึกโดยใช้ชุดคาความรู้สึกเชิงบวกและความรู้สึกเชิงลบจากงานวิจัย [18] กับคาที่
กาหนดเพิ่ม และการสกัดความสัมพันธ์ในการเปรียบเทียบ สุดท้ายจึงนาผลลัพธ์มาจัดลาดับซอฟต์แวร์
ใน 5 ประเภทคุณภาพคือ สมรรถนะ ความเชื่อถือได้ การใช้งาน ความมั่นคงและความสามารถในการ
บารุงรักษาโดยมีภาพรวมการทางานดังภาพที่ 2.2

ภาพที่ 2.2 ภาพรวมการทางานของระบบ [23]
โดยขั้นตอนของงานวิจัย [23] สามารถนาไปประยุกต์เพื่อกาหนดขั้นตอนการวิเคราะห์บท
วิจารณ์เกมในงานวิทยานิพนธ์นี้ได้
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2.2.4.2 การประเมิ น คุ ณ ภาพการใช้ ง านซอฟต์ แ วร์ โ ดยใช้ ก ารท าเหมื อ งบทวิ จ ารณ์
ผู้ใช้งาน (Evaluating Software Quality in Use using User Reviews Mining)
งานวิจัย [24] นาเสนอกระบวนการประมวลผลบทวิจารณ์ซอฟต์แวร์เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
คุณภาพซอฟต์แวร์ โดยใช้แบบจาลองไอเอสโอ 9126 (ISO 9126) ซึ่งเป็นมาตรฐานสาหรับการวัด
คุณภาพซอฟต์แ วร์ ที่ ได้รั บ การยอมรับ ในการพิ จารณาคุ ณลั ก ษณะต่าง ๆ ของซอฟต์แวร์ โดยใน
แบบจาลองนี้มีส่วนหนึ่งที่วัดคุณภาพในมุมมองของผู้ใช้คือ ส่วนคุณภาพในการใช้งาน (Quality in
Use) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยคุ ณ ลั ก ษณะ ประสิ ท ธิ ผ ล(Effectiveness) ผลิ ต ภาพ(Productivity) ความ
ปลอดภัย(Safety) และความพึงพอใจ(Satisfaction) โดยในงานวิจัย ได้นาเสนอวิธีการประมวลผล
ขั้นแรกเริ่มจากการจัดเข้ากลุ่มออนโทโลยี (Ontology Mapping) เพื่อระบุว่าแต่ละประโยค เกี่ยวข้อง
กับคุณลักษณะใดของคุณภาพการใช้งาน หลังจากนั้นทาการจาแนกความรู้สึกหาความเป็นเชิงบวก
หรือเชิงลบของประโยคด้วย วิธีการจาแนกด้วยกฎ (Rule-Based Classification) ในขั้นสุดท้ายของ
งานวิจัยนี้คือการ คานวณข้อมูลบทวิจารณ์จากการประมวลผล โดยให้เป็นคะแนนคุณภาพการใช้งาน
(Quality in use score) ของซอฟต์แวร์ โดยงานวิจัยมีภาพรวมของระบบดังภาพที่ 2.3

ภาพที่ 2.3 การทางานของระบบในงานวิจัยการประเมินคุณภาพการใช้งานซอฟต์แวร์โดยใช้การทา
เหมืองบทวิจารณ์ผู้ใช้งาน [24]
จากการทดลอง สรุปได้ว่า
 การขยายออนโทโลยีของคุณลั กษณะของซอฟต์ แวร์ด้ ว ยพจนานุ กรมคาพ้ องไม่ได้
ช่วยเพิ่มประสิทธิผลในการหาความเกี่ยวข้องของประโยค
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การจาแนกความเห็นของประโยคด้วยวิธีที่เสนอ ให้ประสิทธิผลด้านความถูกต้อง
ดีกว่าวิธีการใช้คาศัพท์เกี่ยวกับความรู้สึกเพียงอย่างเดียว
 การคานวณคะแนนคุณภาพการใช้ ง านด้ ว ยวิธี ที่น าเสนอให้ ป ระสิ ท ธิผ ลด้ านความ
ถูกต้องดีกว่าด้วยวิธีการใช้คาศัพท์เกี่ยวกับความรู้สึกเพียงอย่างเดียว
 คะแนนคุณภาพการใช้งานมีความสอดคล้องกับความคิดเห็นของบทวิจารณ์มากกว่า
คะแนนที่คิดจากความคิดเห็นของประโยคเพียงอย่างเดียว
 วิธีการที่งานวิจัยนี้นาเสนอ สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับคุณภาพซอฟต์แวร์อื่น หรือ
สินค้าประเภทอื่นได้
โดยขั้นตอนของงานวิจัย [23] สามารถนาไปประยุกต์เพื่อกาหนดขั้นตอนการวิเคราะห์บท
วิจารณ์เกมในงานวิทยานิพนธ์นี้ได้
จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด สามารถสรุปเป็นตารางการนาไปใช้กับงานวิทยานิพนธ์นี้ได้
ดังตารางที่ 2.12 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 2.12 การนาวิจัยที่เกี่ยวข้องนาไปใช้กับงานวิทยานิพนธ์
กลุ่มงานวิจัย
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การนาไปใช้ในงานวิจัย
1. งานวิจัย
(1) การสร้างคุณลักษณะ
สร้างความเข้าใจถึงองค์ประกอบและลักษณะ
เกี่ยวกับบท
และการทาความเข้าใจบท ของบทวิจารณ์และความสัมพันธ์ระหว่างบท
วิจารณ์เกม
วิจารณ์เกม [3]
วิจารณ์และผู้พัฒนาเกม
(2). อะไรทาให้เกมดี การใช้ ให้เห็นถึงประโยชน์ของบทวิจารณ์เกมในการ
บทวิจารณ์เพื่อแนะนาการ เป็นข้อมูลให้ผู้พัฒนาเกมวิเคราะห์ รวมทั้ง
ออกแบบ [4]
นาไปใช้ในการนิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ของเกมด้วย
2. งานวิจัย
(1). การประเมินแบบฮิวริ
นารายการฮิวริสติกของเกมมาประยุกต์ใช้ในการ
เกี่ยวกับการ
สติกสาหรับเกม: หลักการ
ระบุและนิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกม
ประเมิน
ของการใช้งานสาหรับการ และปัญหาของเกม
คุณภาพการใช้ ออกแบบเกม [6]
งานเกมด้วย
(2). ฮิวริสติกการใช้งานเกม นารายการฮิวริสติกของเกมมาประยุกต์ใช้ในการ
การประเมิน
(PLAY) สาหรับการประเมิน ระบุและนิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกม
แบบฮิวริสติก และการออกแบบเกมที่
และปัญหาของเกม
และการ
ดีกว่า: การทวนซ้าต่อไป [7]
ประเมินด้วย
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กลุ่มงานวิจัย
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ความพึงพอใจ (3). เกมโฟลว์ แบบจาลอง
ของผู้เล่น
สาหรับการประเมินความ
สนุกในการเล่นเกม [8]
(4). การพัฒนาและทวนสอบ
มาตรวัดความพึงพอใจจาก
ประสบการณ์ของผู้ใช้แอป
พลิเคชันเกม [9]

การนาไปใช้ในงานวิจัย
ได้แบบจาลองสาหรับการประเมินความสนุกใน
การเล่นเกมที่สามารถใช้ได้กับเกมหลายประเภท

ช่วยให้การระบุและนิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อ
คุณภาพของเกมและปัญหาของเกมในงาน
วิทยานิพนธ์นี้ครบถ้วนยิ่งขึ้น รวมทั้ง
ความสามารถในการใช้ประโยคคาพูดซึ่งมีความ
คล้ายคลึงกับบทวิจารณ์เกมโดยผู้ใช้ในการ
จาแนกประโยคของบทวิจารณ์เกมเพื่อระบุว่ามี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของ
เกม
3. งานวิจัย
(1). การนาเสนอแนวคิดด้าน ทาให้เห็นถึงวิธีการวิเคราะห์ข้อความในบท
เกี่ยวกับการ
คาศัพท์ที่ปรับปรุงแล้ว เพื่อ วิจารณ์เกม เพื่อสร้างเป็นประเภทของคาศัพท์ที่
วิเคราะห์
ศึกษาประสบการณ์ผู้ใช้ใน อธิบายประสบการณ์ของผู้ใช้เกม และวิธีการใน
คาศัพท์ที่
การเล่นเกมโดยการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ภาษา
เกี่ยวข้องกับ
บทวิจารณ์เกม [21]
เกม
(2). การพัฒนาฮิวริสติก
ทาให้เห็นถึงวิธีการจาแนกประเภทของคาศัพท์ที่
ความสามารถในการเล่นของ อธิบายความสามารถในการเล่นเกม และ
เกมคอมพิวเตอร์จากบท
ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้คาศัพท์กับการ
วิจารณ์ออนไลน์ [20]
ประเมินซอฟต์แวร์เกมด้วยรายการฮิวริสติก
4. งานวิจัย
(1). การวิเคราะห์บทวิจารณ์ นาขั้นตอนการวิจัยไปประยุกต์เพื่อกาหนด
เกี่ยวกับวิธีการ ซอฟต์แวร์สาหรับการ
ขั้นตอนการวิเคราะห์บทวิจารณ์เกมในงาน
ทาเหมือง
จัดลาดับซอฟต์แวร์ตาม
วิทยานิพนธ์นี้ได้
ข้อความและ คุณภาพ [23]
เหมืองความ
(2). การประเมินคุณภาพการ นาขั้นตอนการวิจัยไปประยุกต์เพื่อกาหนด
คิดเห็นจากบท ใช้งานซอฟต์แวร์โดยใช้การ ขั้นตอนการวิเคราะห์บทวิจารณ์เกมในงาน
วิจารณ์
ทาเหมืองบทวิจารณ์ผู้ใช้งาน วิทยานิพนธ์นี้ได้
[24]

บทที่ 3
การสร้างคลังคาศัพท์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกมและการวิเคราะห์
เพื่อจาแนกบทวิจารณ์เกม
เนื้อหาของบทนี้จะกล่าวถึงขั้นตอนการระบุและนิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและ
ปัญหาของเกม การปรับปรุงการนิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกมครั้งที่ 1
การทดลองเพื่อทวนสอบความถูกต้องและประเมินความเหมาะสมของการนิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อ
คุณภาพของเกมและปัญหาของเกมที่ปรับปรุงแล้วครั้งที่ 1 เพื่อนาไปปรับปรุงการนิยามให้ได้มาซึ่งการ
ระบุและนิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกมที่ปรับปรุงแล้วครั้งที่ 2 การสร้าง
คลังคาศัพท์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกม และการวิเคราะห์บทวิจารณ์เกม
ในการจาแนกประโยคของบทวิจารณ์เกม โดยภาพรวมของการดาเนินการในขั้นตอนนี้แสดงดังภาพที่
3.1

หัวข้อที่ 3.5

หัวข้อที่ 3.4

หัวข้อที่ 3.3.4

หัวข้อที่ 3.3.3

หัวข้อที่
3.3.2

หัวข้อที่
3.3.1

หัวข้อที่ 3.2

หัวข้อที่ 3.1
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ภาพที่ 3.1 แผนภาพกิจกรรมของการสร้างคลังคาศัพท์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของเกมและ
ปัญหาของเกม และการวิเคราะห์เพื่อจาแนกบทวิจารณ์เกม
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3.1 การระบุและนิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกม
ในหัวข้อนี้กล่าวถึงขั้นตอนการระบุและนิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของ
เกม โดยเกิ ด จากการศึ ก ษางานวิ จั ย ที่ ผ่ า นมาในเรื่ อ งฮิ ว ริ ส ติ ก ของคุ ณ ภาพการใช้ ง านเกม และ
ประสบการณ์ส่ วนตัวของผู้ ทาวิจัย เอง นามาวิเคราะห์เพื่อสร้างเป็นรายการของปัจจัยที่ส่ งผลต่อ
คุณภาพของเกมและปัญหาของเกม
3.1.1 การนิย ามปั จ จั ย ที่ส่ งผลต่อคุ ณ ภาพของเกมและปัญหาของเกมจากการศึ กษา
งานวิจัยที่ผ่านมาและประสบการณ์ส่วนตัวของผู้วิจัย
ในขั้นตอนนี้ เป็นการรวบรวมและแยกประเภทของหัวข้อในฮิวริสติกคุณภาพการใช้งานเกม
จากงานวิจัยที่ผ่านมา เพื่อนามาสร้างเป็นรายการปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกม
โดยผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์งานวิจัย [6, 7] ซึ่งเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพของเกมด้วย
ฮิวริสติกซึ่งในงานวิจัย [6] ได้ถูกอ้างอิงจากงานวิจัยอื่นมากกว่า 50 งานวิจัย และงานวิจัย [7] ถูก
อ้ า งอิ ง จากงานวิ จั ย อื่ น มากกว่ า 100 งานวิ จั ย โดยน าแนวคิ ด ของการก าหนดฮิ ว ริ ส ติ ก ในการ
ประเมินผลเกมของทั้งสองงานวิจัย ซึ่งมีความใกล้เคียงกับปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหา
ของเกมมาสกัดเพื่อนาไปใช้ในการระบุและนิยามหั วข้อของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและ
ปัญหาของเกมประกอบกับประสบการณ์ส่วนตัวของผู้วิจัย โดยแบ่งการนิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ของเกมและปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาของเกมดังนี้
3.1.1.1 การนิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกม
คุณภาพของเกม คือคุณสมบัติที่บ่งบอกถึงลักษณะของเกมที่ดีและควรคานึง ถึงในการพัฒนา
เกม ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกม แบ่งเป็นปัจจัย 3 ด้านคือ คุณภาพด้านการเล่น คุณภาพด้าน
ความรู้สึก และคุณภาพด้านการใช้งานเกม โดยภาพรวมของการระบุและนิยามปัจจัยแสดงดังภาพที่
3.2 โดยแต่ละปัจจัยจะมีคาอธิบายและปัจจัยย่อยรวมทั้งที่มาของงานวิจัยก่อนหน้าดังนี้
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ภาพที่ 3.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกม
1) คุณภาพด้านการเล่น (Game Play) เป็นคุณภาพในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเกมและผู้
เล่น โดยแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประเภทคุณภาพด้านการเล่น
ประเภทของปัจจัย

คาอธิบาย

1. ความทนทานใน - ผู้เล่นเห็นว่าเกมมีความสนุก ไม่มีภารกิจที่ซ้าซากและน่าเบื่อ [7]
การเล่น
- การเล่นเกมมีความนาน สร้างความทนทานและคงความสนใจของผู้เล่น
(Enduring Play) [7]
- ผู้เล่นไม่ควรถูกลงโทษอย่างซ้า ๆ สาหรับความผิดพลาดเดียวกัน [7]
- เกมไม่สร้างภาระที่ไม่จาเป็นกับผู้เล่น [7]
- อนุญาตให้ผู้เล่นข้ามเนื้อหาที่ไม่สามารถเล่นได้หรือมีความซ้าซาก [6]
2. ความท้าทาย
- เกมใช้ความเร็วในการดาเนินเกมเพื่อสร้างความกดดันให้แก่ผู้เล่นแต่ไม่
(Challenge)
สร้างความไม่พอใจแก่ผู้เล่น ระดับความยากของเกมมีความหลากหลาย
เพื่อให้ ผู้ เล่นพบกับความท้าทายที่มากขึ้นพร้อมกับการพัฒ นาของความ
ชานาญในการเล่น [7]
- ความท้าทายควรเป็นประสบการณ์ที่ดีในการเล่น ทาให้เกิดความอยากใน
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ประเภทของปัจจัย

3. เป้าหมาย
(Goals)

คาอธิบาย
การเล่นมากขึ้นแทนที่จะเลิกเล่น [7]
- ปัญญาประดิษฐ์มีความยากเพียงพอที่จะทาให้ผู้เล่นใช้ยุทธวิธีที่ต่างกันใน
การเผชิญหน้า [7]
- ตัวละครที่ระบบประมวลผลควบคุมควรมีพฤติกรรมที่คาดเดาได้และเป็น
เหตุเป็นผล [6]
- เป้าหมายของเกมมีความชัดเจน มีการนาเสนอเป้าหมายที่สาคัญที่สุดก่อน
รวมทั้งเป้าหมายระยะสั้นตลอดการเล่นเกม [7]

4. ความ
- เกมสนับสนุนรูปแบบของเกมที่หลากหลาย [7]
หลากหลายของ
- อนุญาตให้ผู้เล่นปรับแต่งการตั้งค่าของภาพ เสียง ความยากง่ายในการ
การเล่นและการ
เล่น และความเร็วในการเล่นเกมได้ [6]
ปรับแต่ง
(Variety of play
style and
Customizability)
2) คุณภาพด้านความรู้สึก (Game Sensation) เป็นคุณภาพในลักษณะที่เกมสามารถ
เชื่อมโยงกับอารมณ์ของผู้เล่น และทาให้ผู้เล่นอยากติดตาม โดยแสดงรายละเอียดดังตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประเภทคุณภาพด้านความรู้สึก
ประเภทของปัจจัย
1. ความบันเทิง
และความตลก
ขบขัน
(Entertainment
and Humor)
2. เนื้อเรื่องของ
เกม
(Game Story)

คาอธิบาย
- เกมเสนอสิ่งที่ไม่ธรรมดาซึ่งดึงดูดและคงไว้ซึ่งความสนใจของผู้เล่น [7]
- เกมมีการใช้อารมณ์ขันที่เหมาะสม [7]

- เนื้อเรื่องของเกมช่วยสร้างความหมกมุ่นในเกม ในกรณีที่เกมมี
ส่วนประกอบของเนื้อเรื่อง [7]
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ประเภทของปัจจัย

คาอธิบาย

3. ความดึงดูดของ - เกมใช้ภาพ เสียง และอารมณ์ ให้เป็นประโยชน์ในการเพิ่มความหมกมุ่น
ส่วนแสดงผลของ ของผู้เล่น [7]
เกม
(Game Output
Immersion)
3) คุณภาพด้านการใช้งานเกม (Game Usability) เป็นลักษณะของคุณภาพของความมี
ประโยชน์ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของสิ่งที่ผู้เล่นจะได้รับขณะที่ผู้เล่นใช้งานเกม มีรายละเอียด
แสดงดังตารางที่ 3.3
ตารางที่ 3.3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพด้านการใช้งานเกม
ประเภทของปัจจัย
คาอธิบาย
1. การใช้เอกสาร - ผู้เล่นไม่จาเป็นต้องเข้าถึงส่วนการสอนการเล่นเกม (Tutorial) เพื่อที่จะเล่น
การสอนการเล่น [7]
เกม และการ
- เกมมีการแสดงข้อความช่วยเหลือ เพื่อไม่ให้ผู้เล่นติดขัดในการเล่น [7]
ช่วยเหลือ
- มีการให้วิธีการเล่น การสอนการเล่นเกม และการช่วยเหลือ [6]
(Documentatio
n, Tutorial and
Help)
2. หน้าจอและ
- การจัดวางของหน้าจอมีประสิทธิภาพ คานึงถึงการผสมผสาน และมีหน้าตา
สถานะ
ที่น่าพอใจ [7]
(Screen and
- ส่วนต่อประสานผู้ใช้มีความสอดคล้องกับตัวควบคุม สี ตัวอักษร บท
Status)
สนทนาและการออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ [7]
- มีส่วนแสดงผลทางภาพง่ายต่อการเข้าใจและลดการที่ตีความเองของผู้ใช้
[6]
3. การป้อนเข้า
- การควบคุมเกมมีความสอดคล้องกับเกมและทาตามธรรมเนียมมาตรฐาน
และการควบคุม [7]
(Input and
- การควบคุมทาได้ง่าย ปุ่มหรือคาสั่งในการควบคุมถูกวางไว้ตามมาตรฐาน
Control)
ของอุตสาหกรรม และสามารถเปลี่ยนแปลงการวางปุ่มได้ [7]
- การควบคุมสามารถจัดการได้ง่าย มีความเร็วในการตอบสนองที่เหมาะสม
[6]
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3.1.1.2 การนิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาของเกม
เป็นลักษณะของปัจจัยที่ทาให้ผู้เล่นเกิดความขัดข้องในการเล่นเกม และสร้างความไม่พอใจ
แก่ผู้เล่น โดยผู้วิจัยได้ระบุและนิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาของเกมจากประสบการณ์ส่วนตัวของ
ผู้ วิจั ย เอง โดยภาพรวมของการระบุแ ละนิย ามปั จจัย แสดงดังภาพที่ 3.3 โดยมี ร ายละเอีย ดและ
คาอธิบายแสดงดังตารางที่ 3.4

ภาพที่ 3.3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาของเกม
ตารางที่ 3.4 ประเภทของปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาของเกม
ประเภทของปัจจัย
1. การเจาะระบบ
และการโกง
(Hacking and
Cheating)
2. การเกิดความ
ผิดพลาดของเกม
(Game Error)
3. การตั้งราคา
(Pricing)

คาอธิบาย
- ผู้เล่นสามารถใช้โปรแกรมอื่น เพื่อการขโมยข้อมูลของผู้เล่นอื่น หรือทา
ให้เกมเกิดการทางานผิดปกติของเกม รวมทั้งทาให้เกิดการโกงขึ้น

- เกิดความผิดพลาดของเกมเมื่อทาการใช้งาน ทาให้เกมทางานผิดปกติ ไม่
ถูกต้องตามสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้น หรือปิดการทางานลง
- เกมมีการตั้งราคาที่ไม่เหมาะสม
- มีปัญหาในการเปลี่ยนแปลงราคาของผู้จัดจาหน่ายเกม

3.2 การปรับปรุงการนิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกมครั้งที่ 1
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษางานวิจัยก่อนหน้าอื่นๆ คืองานวิจัย [8, 9] และศึกษาบทวิจารณ์เกมที่จะ
นามาใช้ในการวิจัยแล้ว จึงสามารถปรับปรุงการระบุและนิยามปัจจัยที่ส่งผลกับคุณภาพของเกมและ
ปัญหาของเกมจากขั้นตอนก่อนหน้า โดยพิจารณาว่ามีปัจจัยใดมีคุณลักษณะเฉพาะ มีความครอบคลุม
ในบริบทของคุณภาพและปัญหา รวมทั้งไม่ซ้าซ้อนกันแต่ละปัจจั ย และเพิ่มเติมการอธิบายนิยามให้
ครบถ้วนยิ่งขึ้น รวมทั้งระบุผลกระทบต่อผู้เล่นเกมจากปัจจัยแต่ละปัจจัย ซึ่งรายละเอียดการปรับปรุง
การนิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกมครั้งที่ 1 มีดังนี้
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3.2.1 การปรับปรุงการนิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมครั้งที่ 1
ในการปรั บ ปรุ งการนิ ย ามคุณ ภาพของเกมประกอบไปด้ว ย การจาแนกปัจจัยที่ส่ งผลต่ อ
คุณภาพของเกม และการนิยามแต่ละปัจจัยย่อยและคาอธิบายต่างๆ โดยมีรายการการปรับปรุง และ
เหตุผลแสดงดังตารางที่ 3.5
ตารางที่ 3.5 รายการการปรับปรุงการนิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมครั้งที่ 1
รายการ
การปรับปรุง
เหตุผล
เพิ่มรายละเอียดและเรียบ เพิ่มความชัดเจนของนิยามเพื่อให้
1. การนิยามคุณภาพของ
เรียงการนิยามคุณภาพของ สามารถเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น
เกม
เกมและปัจจัยที่มีอยู่
แบ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การดึงดูดเป็นการรวมกันของปัจจัย
2. เปลี่ยนแปลงหัวข้อของ คุณภาพของเกมเป็น การ
ด้านการเล่นและความรู้สึก
ปัจจัยและการนิยาม
ดึงดูด และการใช้งานเกม
เนื่องจากคุณลักษณะที่สัมพันธ์กัน
รวมทั้งนิยามหัวข้อเหล่านั้น
เป็นปัจจัยย่อยที่มีคุณลักษณะเป็น
3. ตัดปัจจัยด้านความ
นารายการปัจจัยด้านความ
ส่วนหนึ่งกับปัจจัยด้านความท้าทาย
ทนทานในการเล่น
ทนทานในการเล่นออก
และความหลากหลายในการเล่น
เป็นหัวข้อที่บทวิจารณ์เกมมีการ
นารายการปัจจัยด้าน
กล่าวถึงน้อยมากและไม่มีความ
4. ตัดปัจจัยด้านเป้าหมาย
เป้าหมายออก
ชัดเจนว่าส่งผลต่อคุณภาพของเกม
อย่างไร
แยกเป็นปัจจัยความ
ทั้งสองปัจจัยมีคุณลักษณะเฉพาะ
5. แยกปัจจัยความ
หลากหลายในการเล่นและ ของตนเอง จึงควรแยกปัจจัยย่อย
หลากหลายในการเล่นและ
ปัจจัยการปรับแต่งและ
ทั้งสองอย่างออกจากกัน
การปรับแต่ง
ดัดแปลง
นารายการปัจจัยความ
เป็นปัจจัยย่อยที่ไม่ชัดเจนในการบ่ง
6. ตัดปัจจัยความบันเทิง
บันเทิงและความตลกขบขัน บอกถึงคุณภาพของเกม
และความตลกขบขัน
ออก
7. เปลี่ยนชื่อปัจจัยเนื้อเรื่อง เปลี่ยนชื่อปัจจัยเป็นการ
ชื่อของปัจจัยมีความครอบคลุมถึง
ของเกม
ดาเนินเรื่อง
คาอธิบายมากกว่า
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รายการ

การปรับปรุง

เหตุผล
เนื่องจากคุณภาพของภาพและเสียง
8. แยกปัจจัยความดึงดูด
แบ่งเป็นปัจจัยภาพและ
อาจไม่ไปในทิศทางเดียวกันในแต่ละ
ของส่วนแสดงผลของเกม ปัจจัยเสียง
เกม
เนื่องจากรูปแบบการช่วยเหลือของ
9. เปลี่ยนชื่อปัจจัยการใช้
เปลี่ยนชื่อปัจจัยเป็นการ
เกมจะปรากฏอยู่ในรูปของข้อความ
เอกสาร การสอนการเล่น
ช่วยเหลือและการสอน
ช่วยเหลือและการสอน แต่ไม่
เกม และการช่วยเหลือ
ปรากฏอยู่ในรูปเอกสาร
10. รวมปัจจัยหน้าจอและ
เนื่องจากทั้งสองปัจจัยย่อยเป็นส่วน
รวมทั้งสองปัจจัยเป็นปัจจัย
สถานะกับการป้อนและการ
หนึ่งของการนิยามส่วนประสานผู้ใช้
ส่วนต่อประสานผู้ใช้
ควบคุม
ในการพัฒนาซอฟต์แวร์
11. เพิ่มคาอธิบาย
เพิ่มคาอธิบายผลกระทบเชิง เพื่อสร้างความชัดเจนของปัจจัย
ผลกระทบในแต่ละปัจจัย
บวกและผลกระทบเชิงลบ ย่อยแต่ละปัจจัย
ย่อย
ของแต่ละปัจจัยย่อย
จากรายการปรับปรุงข้างต้น จึง ทาการระบุและนิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมใหม่
จากรายการแก้ไข โดยมีการปรับเปลี่ยนหัวข้อจากเคยแบ่งเป็นเรื่องการเล่น ความรู้สึกและการใช้งาน
เกม เป็นหัวข้อการดึงดูดและการใช้งานเกมดังภาพที่ 3.4 และสรุปเป็นการนิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อ
คุณภาพของเกมที่ปรับปรุงแล้วครั้งที่ 1 ได้ดังนี้
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ภาพที่ 3.4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมที่ปรับปรุงแล้วครั้งที่ 1
คุณภาพเกม คือคุณสมบัติที่บ่งบอกถึงลักษณะของเกมที่ดี หรือเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์
คุณภาพเกมเป็นสิ่งที่ผู้พัฒนาเกม ทั้งผู้ออกแบบเกม หัวหน้าโครงการ และโปรแกรมเมอร์เกมต้อง
คานึงถึงในการพัฒนาเกม
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพเกมสามารถแบ่งได้เป็น การดึงดูด และการใช้งานเกม
1. การดึงดูด (Immersion) เป็นความสามารถของเกมในการดึงดูดผู้เล่น โดยทาให้ผู้เล่น
คลายจากความกังวล หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง ทาให้ผู้เล่นรู้สึกเหมือนถูกดูดเข้าไปในโลก
ของเกม ไม่สนใจในสิ่งรอบข้างและลืมเวลาไปชั่วขณะ จากการที่ผู้เล่นได้ใช้สมาธิทั้งหมดไปในการจด
จ่อไปยังเกมที่เล่นอยู่ จึงสามารถมองการดึงดูดได้ว่าเป็นความสนุกในการเล่นเกมได้ โดยการดึงดูดจะ
เกิดจากปั จจัย ย่อย 6 ปั จจัย ได้แก่ ความท้าทาย ความหลากหลายของการเล่น การปรับแต่งและ
ดัดแปลง การดาเนินเรื่อง ภาพ และเสียง
โดยแต่ละปัจจัยย่อยจะมีคาอธิบายและผลกระทบต่อผู้ใช้งานในเชิงบวกและเชิงลบซึ่งเป็น
การอธิบายถึงผลกระทบต่อผู้เล่นเมื่อผู้เล่นได้ประสบการณ์ในการเล่น ซึ่งส่งผลต่อความสามารถของผู้
เล่นในการข้าถึงเกม หรือความรู้สึกถูกดึงดูดเข้าไปในโลกของเกม รวมทั้งความสนุกในการเล่นเกม
แสดงดังตารางที่ 3.6
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ตารางที่ 3.6 รายการปัจจัยและผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมด้านการ
ดึงดูด
ปัจจัย

คาอธิบาย

ผลกระทบเชิงบวก

ผลกระทบเชิงลบ

1. ความท้า
ทาย
(Challenge)

ความสามารถในการสร้างความ
ตื่นเต้นหรือความกดดันกับผู้เล่น
ทาให้ผู้เล่นรู้สึกอยากเอาชนะหรือ
ผ่านความท้าทายนั้นไป

ผู้เล่นรู้สึกว่าความท้า
ทายมีความ
สอดคล้องกับเนื้อหา
ของเกมและ
ความสามารถของตน

ผู้เล่นรู้สึกว่าความ
ท้าทายไม่สอดคล้อง
กับเนื้อหาของเกม
และความสามารถ
ของตน

2. ความ
หลากหลาย
ของการเล่น
(Variety of
play)

ความอิสระที่เกมมอบให้ผู้เล่นใน
การทากิจกรรมในเกม
ความสามารถในการเลือกวิธีการ
เล่นในแบบที่ผู้เล่นต้องการ ความ
หลากหลายของสิ่งที่ผู้เล่นได้
กระทา

ผู้เล่นรู้สึกมีอิสระและ
สามารถเล่นเกมใน
แบบที่ตนต้องการ
ความซ้าซากของ
เนื้อหาในการเล่นมี
ความพอเหมาะ
สาหรับผู้เล่น

ผู้เล่นรู้สึกขาดความ
อิสระในการเล่นใน
แบบที่ตนต้องการ
ความซ้าซากของ
เนื้อหาในการเล่น
เกินความเหมาะสม

ผู้เล่นสามารถ
ปรับแต่ง และ
ดัดแปลงเกมได้ตาม
ความต้องการของผู้
เล่น

ผู้เล่นถูกจากัดการ
ปรับแต่ง และไม่
สามารถดัดแปลง
เกมได้ตามความ
ต้องการของผู้เล่น

3. การ
ปรับแต่งและ
ดัดแปลง
(Customizati

ความสามารถในการอนุญาตให้ผู้
เล่นปรับแต่งเกมได้ตามความ
ต้องการของผู้เล่น เช่นการ
ปรับแต่งลักษณะหน้าตาของตัว
on and
ละคร ปรับแต่งภาพและเสียงของ
modification เกม การดัดแปลงเกมคือการที่
)
เกมอนุญาตให้ผู้เล่นสามารถ
เปลี่ยนแปลงกฎหรือเนื้อหาเกมได้
เช่น การติดตั้งตัวดัดแปลงหรือ
Modification เพื่อเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการเล่นเกมให้แตกต่างไป
จากรูปแบบเดิมของเกมนั้น
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ปัจจัย

คาอธิบาย

ผลกระทบเชิงบวก

ผลกระทบเชิงลบ

4. การดาเนิน ความสามารถในการเล่าถึง
เรื่อง
เหตุการณ์ เนื้อเรื่องที่เกิดขึ้น
(Narration) ภายในเกม การสร้างความรูส้ ึกที่
ผู้เล่นมีต่อเกม การดาเนินเนื้อหา
และภารกิจต่างๆ ที่ผู้เล่นต้องทา

ผู้เล่นรู้สึกเกิดอารมณ์
และความรู้สึกร่วมกับ
เนื้อเรื่อง ผู้เล่นชอบ
เนื้อเรื่องและ
เหตุการณ์ภายในเกม
การเล่าเรื่องและ
ภารกิจที่ผู้เล่นต้องทา
น่าสนใจและชวน
ติดตาม

ผู้เล่นไม่รู้สึกถึง
อารมณ์และ
ความรู้สึกร่วมกับ
เนื้อเรื่อง ผู้เล่นไม่
ชอบเนื้อเรื่องและ
เหตุการณ์ภายใน
เกม การเล่าเรื่อง
และภารกิจที่ผู้เล่น
ต้องทาไม่น่าสนใจ
และชวนติดตาม

5. ภาพ
(Visual)

ภาพที่สร้างขึ้นเพื่อประกอบเกม
เช่น โมเดลสามมิติของตัวละครใน
เกม สิ่งแวดล้อมในเกม เป็นส่วนที่
ช่วยสร้างความสมจริงหรือความ
เหมาะสมของลักษณะและ
รูปแบบของเกม

ภาพของเกมมีความ
สมจริง มีความ
เหมาะสมและ
สอดคล้องกับเกม

ภาพของเกมไม่
สมจริง มีความ
เหมาะสมและ
สอดคล้องกับเกม

6. เสียง
(Audio)

เสียงที่สร้างขึ้นมาประกอบเกม
เช่น เสียงที่เกิดจากการกระทบ
กันของวัตถุในเกม เพลงประกอบ
ฉากในเกม เป็นต้น เสียงเหล่านี้
จะช่วยสร้างความสมจริงและ
อารมณ์ความรู้สึกร่วมแก่ผู้เล่น

เสียงในเกมช่วยสร้าง
ความสมจริง มีความ
สอดคล้องกับเกมและ
สร้างอารมณ์ร่วมแก่ผู้
เล่น

เสียงในเกมไม่สมจริง
ไม่สอดคล้องกับเกม
และไม่สร้างอารมณ์
ร่วมแก่ผู้เล่น

2. การใช้งานเกม (Game Usability) คือความสามารถของการใช้งานหรือการเล่นเกม
เป็นคุณสมบัติที่ช่วยให้ผู้เล่นเข้าใจการใช้งานเกม ประกอบไปด้วย 2 ปัจจัยย่อยคือ การช่วยเหลือและ
การสอน และส่วนต่อประสานผู้ใช้
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โดยแต่ละปัจจัย จะมีคาอธิบายและผลกระทบต่อผู้ใช้งานในเชิงบวกและเชิ งลบซึ่งเป็นการ
อธิบายถึงผลกระทบต่อผู้เล่นเมื่อผู้เล่นได้ประสบการณ์ในการเล่น โดยปัจจัย ด้านการใช้งานเกมจะมี
ผลกระทบต่อความยากง่ายในการใช้งานเกม ความสามารถในการแสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นกับ
เกม แสดงดังตารางที่ 3.7
ตารางที่ 3.7 รายการปัจจัยและผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมด้านการใช้
งานเกม
ปัจจัย

คาอธิบาย

ผลกระทบเชิงบวก

ผลกระทบเชิงลบ

1. การ
ช่วยเหลือและ
การสอน
(Help and
tutorial)

การช่วยเหลือคือข้อความที่
แสดงผลขึ้นมาเพื่อช่วยผู้เล่น
ในการเล่นเกม เพื่อบอกให้ผู้
เล่นทราบว่าจะต้องทาอะไร
ต่อไปหรือเป็นคู่มือให้ผู้เล่น
เปิดขึ้นมาอ่านได้ การสอนเป็น
การช่วยเหลือผู้เล่นในรูปแบบ
ของบทเรียนให้ผู้เล่นปฏิบัติ
ตามสิ่งที่เกมกาหนดเพื่อช่วย
ในการเรียนรู้ที่จะเล่นเกม

การช่วยเหลือและการ
สอนสามารถสร้างความ
เข้าใจในการเล่นเกมแก่
ผู้เล่นได้จากการอ่าน
การช่วยเหลือและโดย
การสอนของเกม ซึ่งทั้ง
สององค์ประกอบนี้ต้อง
สามารถเข้าถึงได้ง่าย
และมีความสอดคล้อง
กับเกม

การช่วยเหลือและ
การสอนไม่สามารถ
สร้างความเข้าใจแก่ผู้
เล่นได้ องค์ประกอบ
เหล่านี้อาจเข้าถึงได้
ยากหรือไม่สอดคล้อง
กับเกม

2. ส่วนต่อ
ประสานผู้ใช้
(User
interface)

ส่วนประกอบของเกมที่ผู้เล่น
ต้องมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเวลาเล่น
เกม ประกอบไปด้วยส่วน
ควบคุมเกมผ่านอุปกรณ์นาเข้า
เช่น คีย์บอร์ด เม้าส์ ส่วน
แสดงผลข้อมูลประกอบการ
เล่นเกม เช่น สถานะของผู้เล่น
คะแนน เวลา จานวนชีวิตที่
เหลืออยู่ เป็นต้น

การควบคุมเกมผ่าน
อุปกรณ์นาเข้าเป็นไปได้
ง่าย ส่วนแสดงผลข้อมูล
ประกอบการเล่นเกมมี
ความสอดคล้อง
เหมาะสมกับเกมและ
ง่ายต่อการใช้งาน

การควบคุมเกมทาได้
ยาก ส่วนแสดงผล
ข้อมูลประกอบการ
เล่นเกมไม่สอดคล้อง
เหมาะสมกับเกมและ
ยากต่อการใช้งาน
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3.2.2 การปรับปรุงการนิยามที่ส่งผลต่อปัญหาของเกมครั้งที่ 1
การปรับปรุงการนิยามปัญหาของเกมประกอบไปด้วย การแบ่งแยกปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ของเกม และการนิยามแต่ละปัจจัยย่อยและคาอธิบายต่างๆ โดยมีรายการการปรับปรุงดังนี้ตารางที่
3.8
ตารางที่ 3.8 รายการการปรับปรุงการนิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาของเกมครั้งที่ 1
รายการ
การปรับปรุง
เหตุผล
เพิ่มรายละเอียดและเรียบเรียง
1. การนิยามปัญหา
เพิ่มความชัดเจนของนิยามเพื่อให้
การนิยามปัญหาของเกมและ
ของเกม
สามารถเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น
ปัจจัยที่มีอยู่
2. เปลี่ยนชื่อและการ
เพื่อความกระชับและสามารถเข้าใจ
นิยามปัจจัยการเกิด เปลี่ยนชื่อปัจจัยเป็นปัจจัยปัญหา ได้ดียิ่งขึ้นและครอบคลุมถึงปัญหา
ความผิดพลาดของ ด้านเทคนิคของเกม
จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เล่นหรือ
เกม
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วย
3. เปลี่ยนชื่อปัจจัย
เพื่อเจาะจงว่าเป็นปัญหาที่เกิดจากผู้
และการนิยามปัญหา เปลี่ยนชื่อปัจจัยเป็นปัญหาจาก
เล่นอื่นที่กระทาการไม่เหมาะสมและ
การเจาะระบบและ การกระทาไม่เหมาะสมของผู้เล่น
สร้างปัญหาในการเล่นแก่ผู้เล่น
การโกง
4. เปลี่ยนชื่อปัจจัย
เพื่อให้ครอบคลุมถึงการตลาดของ
เปลี่ยนชื่อปัจจัยเป็นปัญหาจาก
และการนิยามปัญหา
ผู้พัฒนาเกม ซึ่งไม่ได้มีเฉพาะเรื่องการ
การตลาด
การตั้งราคา
ตั้งราคาเท่านั้น
5. เพิ่มคาอธิบาย
เพิ่มคาอธิบายผลกระทบของแต่ เพื่อสร้างความชัดเจนของปัจจัยย่อย
ผลกระทบในแต่ละ
ละปัจจัยย่อย
แต่ละปัจจัย
ปัจจัยย่อย
จากรายการปรับปรุงข้างต้น จึงทาการระบุและนิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาของเกมใหม่จาก
รายการแก้ไข โดยมีการปรับเปลี่ยนหัวข้อเป็นหัวข้อปัญหาด้านเทคนิคของเกม ปัญหาจากการกระทา
ไม่เหมาะสมของผู้เล่น และปัญหาจากการตลาดดังภาพที่ 3.5 และสรุปเป็นการนิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ปัญหาของเกมที่ปรับปรุงแล้วครั้งที่ 1 ได้ดังนี้
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ภาพที่ 3.5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาของเกมที่ปรับปรุงแล้วครั้งที่ 1
ปัญหาของเกม (Game Problem) คือสิ่งที่เกิดจากการพัฒนาเกมและการตลาดของเกมที่
ไม่ควรเกิดขึ้นหรือไม่ได้ถูกออกแบบไว้ให้เกิดขึ้นกับเกม ทาให้ผู้เล่นไม่สามารถเล่นเกมต่อไปได้ หรือ
เป็นปัจจัยที่สร้างความไม่พอใจให้กับผู้เล่น สามารถแบ่งปัญหาได้เป็น 3 ปัญหาคือ ปัญหาจากตัวเกม
ปัญหาจากผู้เล่นอื่น และปัญหาจากการตลาดของเกม
โดยแต่ละปัจจัยย่อยจะมีคาอธิบายและผลกระทบต่อผู้ใช้งานซึ่งเป็นการอธิบายถึงผลกระทบ
ต่อผู้เล่นเมื่อผู้เล่นได้ รับประสบการณ์ในการเล่นที่เกิ ดจากปัจจัยแต่ละปัจจัย ซึ่งปัญหาของเกมจะมี
ผลกระทบต่อการเล่นเกมของผู้เล่น ทาให้เกิดการติดขัด หรือมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของผู้เล่น
มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.9
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ตารางที่ 3.9 รายการปัจจัยและผลกระทบที่ส่งผลต่อปัญหาของเกมที่ปรับปรุงแล้วครั้งที่ 1
ปัญหา

คาอธิบาย

ผลกระทบ

1. ปัญหาด้าน
เทคนิคของเกม
(Game

ปัญหาที่เกิดจากข้อผิดพลาดของการเขียน
โปรแกรมเกม ความผิดปกติของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ของผู้เล่น หรือระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทาให้เกิดพฤติกรรม
ที่ไม่ควรจะเกิดกับเกม ทาให้เกมไม่
สามารถดาเนินการต่อไปได้ เกิดการ
แสดงผลที่ผิดพลาด

ผู้เล่นไม่สามารถเล่นเกมต่อไปได้
เกมเกิดอาการค้างหรือปิดตัวลง
ผู้เล่นไม่สามารถรับรู้ข้อมูลหรือ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเกมได้

ปัญหาที่เกิดจากการที่ผู้เล่นกระทาการที่
ไม่เหมาะสม เช่น ทาการแก้ไขโปรแกรม
เกมเพื่อให้มีความสามารถที่ผู้พัฒนาเกม
ไม่ได้ออกแบบไว้ ซึ่งมักถูกนาไปใช้ในการ
โกงผู้เล่นอื่น มักพบในเกมที่มี
ความสามารถในการเล่นได้หลายผู้เล่น

เกิดความไม่พอใจต่อผู้เล่นที่ถูก
โกง เพราะเป็นการเอาเปรียบ
ทาให้ระบบและโปรแกรมเกม
ได้รับผลกระทบ อาจทาให้เกิด
ความผิดพลาดและเสียหายกับ
โปรแกรมเกมได้

ปัญหาที่เกิดจากการทาตลาดของเกมที่ผู้
เล่นเห็นว่าไม่เหมาะสม เช่น การตั้งราคาที่
ไม่สมเหตุสมผลกับเนื้อหาและคุณสมบัติ
ของเกม หรือทาการเพิ่มราคาต้นของเกม
เมื่อมีการลดราคาเกม ทาให้ราคาเกม
เท่ากับราคาปัจจุบันก่อนที่จะมีการลด
ราคา เป็นต้น

เกิดความไม่พอใจกับผู้เล่นที่
คาดหวังกับเนื้อหาและ
คุณสมบัติของเกมว่าจะมีความ
สมเหตุสมผลกับราคาของเกม
รวมทั้งการปรับราคาที่ไม่
สมเหตุสมผลก็สร้างความไม่
ไว้ใจผู้พัฒนาเกม

technical
problem)

2. ปัญหาจาก
การกระทาไม่
เหมาะสมของผู้
เล่น (Other
player’s illicit
action
problem)

3. ปัญหาจาก
การตลาด
(Marketing
problem)
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3.3 การทดลองเพื่อการประเมินการระบุและนิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหา
ของเกมแอ็คชัน
การประเมินการนิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกมที่ปรับปรุงแล้วครั้ง
ที่ 1 ได้ดาเนินการทดลองเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเกมประเมินการนิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อ
คุณภาพของเกมและปั ญหาของเกม เพื่อนาผลการทดลองมาปรับปรุงการนิยามปัจจัยที่ส่ งผลต่อ
คุณภาพของเกมและปัญหาของเกมต่อไป
3.3.1 การวางแผนการทดลอง
ในการวางแผนการทดลองเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเกมสามารถทวนสอบการนิยาม
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกมที่ผู้วิจัยนิยามและปรับปรุงครั้ งที่ 1 แล้วนั้น ผู้วิจัย
จึงกาหนดวัตถุประสงค์ของการทดลองเพื่อให้เป็นแนวทางในการออกแบบการทดลอง และให้ทราบว่า
มีองค์ประกอบใดที่จาเป็นในการทดลองและนาองค์ประกอบเหล่านั้นมาออกแบบการทดลองเพื่อให้
การทดลองสามารถได้ผลการทดลองที่สามารถนาไปใช้ในการปรับปรุงการนิยามปัจจั ยที่ส่งผลต่อ
คุณภาพของเกมและปัญหาของเกมได้
3.3.1.1 วัตถุประสงค์การทดลอง
การทดลองนี้มีจุดประสงค์เพื่อประเมินการกาหนดปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพเกมและปัญหา
ของเกมที่ผู้วิจัยได้นิยามไว้ในหัวข้อที่ 3.2 เพื่อนาไปปรับปรุงการนิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของ
เกมและปัญหาของเกมต่อไป โดยวิเคราะห์จากผลลัพธ์ในการตอบแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญการ
พัฒนาเกมซึ่งมาจากการเปรียบเทียบการนิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกมที่
ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาเกมนิยามเอง และจากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการทวนสอบ
นิยามของผู้วิจัยโดยหน่วยทดลอง
3.3.1.2 การออกแบบการทดลอง
ในการออกแบบการทดลองเพื่อให้ ผู้ เชี่ยวชาญสามารถให้ ได้มาซึ่งข้อ มูล ที่ผู้ วิจัยสามารถ
นาไปใช้ในการปรับปรุงการนิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกมได้ จะต้องมีการ
กาหนดสิ่งทดลอง หน่วยทดลอง และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ดังนี้
3.3.1.2.1 สิ่งทดลอง
ในการทดลองนี้จะกาหนดสิ่งทดลองซึ่งเป็นข้อมูลที่ผู้เชี่ยวชาญต้องทาการวิเคราะห์ให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลที่สามารถนาไปสรุปเป็นผลการทดลองได้ คื อข้อมูลของการนิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพเกม
และปัญหาของเกมที่ปรับปรุงแล้วครั้งที่ 1 ที่ผู้วิจัยได้นิยามไว้ในหัวข้อที่ 3.2
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3.3.1.2.2 หน่วยทดลอง
ในการทดลองนี้ หน่วยทดลองคือผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาเกม โดยต้องมีคุณสมบัติคือเป็นผู้ที่
มีประสบการณ์ในการพัฒนาเกมและมีประสบการณ์ในตาแหน่ง ผู้บริหารโครงการ นักออกแบบเกม
โปรแกรมเมอร์ และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการเล่นเกม จานวน 6 คน โดยลักษณะเฉพาะของหน่วย
ทดลองในการทดลอง แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 3.10
ตารางที่ 3.10 ข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยทดลอง
ลาดับ
รายการ
ความถี่ ร้อยละ
ที่
1 ระดับการศึกษา
1) ปริญญาตรี
2
33.33
2) ปริญญาโท
3
50.00
3) ปริญญาเอก
1
16.67
2 สาขาวิชาที่จบการศึกษา
1) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
5
83.33
2) วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
1
16.67
3 ตาแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกม (ตอบได้มากกว่า 1)
1) ผู้บริหารโครงการเกม (Game Project Manager)
1
12.50
2) นักออกแบบเกม (Game Designer)
3
37.50
3) โปรแกรมเมอร์ (Programmer)
4
50.00
4 ประสบการณ์ในตาแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกม
1) น้อยกว่า 2 ปี
1
16.67
2) 3-5 ปี
4
66.67
3) มากกว่า 5 ปี
1
16.67
5 ตาแหน่งงานที่เคยมีประสบการณ์ (ตอบได้มากกว่า 1)
1) ผู้บริหารโครงการ (Project Manager)
3
21.42
2) นักวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (Business Analyst)
1
07.14
3) โปรแกรมเมอร์ (Programmer)
4
28.57
4) นักทดสอบ (Tester)
3
21.42
5) นักออกแบบซอฟต์แวร์ (Software Designer)
2
14.29
6) ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (Database Administrator)
1
07.14
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ลาดับ
รายการ
ที่
6 ประเภทของเกมที่มีประสบการณ์พัฒนาหรือที่รับผิดชอบในปัจจุบัน
(ตอบได้มากกว่า 1)
1) แอ็คชัน (Action)
2) จาลองสถานการณ์ (Simulation)
3) ยุทธวิธี (Strategy)
4) กีฬา (Sport)
5) อื่นๆ

ความถี่ ร้อยละ

3
1
2
1
5

20.00
06.67
13.33
06.67
33.33

3.3.1.2.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การทดลองนี้จะทาการเก็บรวบรวมข้อมูลของการประเมินปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกม
และปัญหาของเกมจากหน่วยทดลองโดยใช้แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามการประเมินการนิยาม
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพเกมและปัญหาของเกมดังภาคผนวกที่ ก ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ให้หน่วยทดลองนิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพเกมและปัญหาของเกมตามความ
คิดเห็นของหน่วยทดลอง และกรอกการนิยามลงในแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ให้หน่วยทดลองทาการทวนสอบการนิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพเกมและปัญหา
ของเกมที่ปรับปรุงแล้วครั้งที่ 1 และกรอบระดับการประเมินการทวนสอบการนิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อ
คุณภาพของเกมและปัญหาของเกมที่ปรับปรุงแล้วครั้งที่ 1 รวมทั้งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะลงใน
แบบสอบถาม
3.3.2 เกณฑ์ที่ใช้ประเมินผล
เกณฑ์ ที่น ามาใช้ในประเมินผลการทดลองคือระดับความเหมาะสมของปัจจัยที่ส่ งผลต่ อ
คุณภาพของเกมและปัญหาของเกมที่ ปรับปรุงแล้วครั้งที่ 1 โดยกาหนดระดับความเหมาะสมเป็นค่า
ของระดั บ ความเหมาะสมตั้ง แต่ 1 ถึง 5 โดย 5 หมายถึ ง มีร ะดับ ความเหมาะสมสู ง ที่สุ ด และ 1
หมายถึงมีระดับความเหมาะสมต่าที่สุด ทั้งนี้ หน่วยทดลองสามารถเลือกประเมินว่าปัจจัยที่ทาการ
วิเคราะห์นั้นไม่เหมาะสมได้อีกด้วย
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3.3.3 การดาเนินการทดลอง
ขั้นตอนนี้เป็นการดาเนินการทดลองตามที่ได้ออกแบบการทดลองไว้ โดยดาเนินการทดลอง
กับหน่วยทดลองจานวนทั้งสิ้น 6 คน ซึ่งมีรายละเอียดการดาเนินการทดลองดังนี้
1) ผู้ วิ จั ย แจกเอกสารที่ ใ ช้ ใ นการทดลองให้ กั บ หน่ ว ยทดลอง เอกสารประกอบไปด้ ว ย
แบบสอบถามเกี่ยวกับการกาหนดปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกม และ
ข้อมูลการนิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกมที่ปรับปรุงแล้วครั้งที่ 1
2) หน่วยทดลองระบุข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการพัฒนาเกมใน
แบบสอบถาม
3) หน่วยทดลองนิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกมตามความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ของหน่วยทดลองเอง และกรอกผลลัพธ์ลงในแบบสอบถาม
4) หน่วยทดลองศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกมที่ปรับปรุงแล้วครั้ งที่
1 และประเมินการนิย าม จากนั้นหน่วยทดลองแสดงความคิดเห็นเกี่ยวและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการนิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกมที่ปรับปรุงแล้วครั้งที่ 1
3.3.4 ผลการทดลองและการวิเคราะห์ผลการทดลอง
เมื่อการทดลองเสร็จสิ้ นแล้ ว ผู้ วิจัยจึงทาการรวบรวมแบบสอบถามที่มีผลการทดลอง ซึ่ง
ประกอบไปด้วยการนิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกมโดยหน่วยทดลอง การ
ประเมินความเหมาะสมของการนิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกมที่ปรับปรุง
แล้วครั้งที่ 1 และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยทดลอง เพื่อนาไปวิเคราะห์และสรุปเป็น
รายการแก้ไขการนิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกมเพื่อนาไปปรับปรุงการ
นิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกมต่อไป
3.3.4.1 ผลการทดลอง
จากการแบบสอบถามในการทดลอง หน่วยทดลองสามารถนิยามปัจจัยที่ส่ งผลต่อคุณภาพ
ของเกมและปัญหาของเกมได้เองหลังจากหน่วยทดลองศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการนิยามปัจจัยที่
ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกมที่ระบุไว้ในแบบสอบถามในการประเมินระดับความ
เหมาะสมของการนิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกมที่ปรับปรุงแล้วครั้งที่ 1 จึง
สรุปเป็นผลการประเมินความเหมาะสมของนิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกม
ได้ดังตารางที่ 3.11 และ 3.12 ตามลาดับ
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ตารางที่ 3.11 ผลของการประเมินความเหมาะสมของการนิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกม
จานวนผู้ตอบระดับความ
ค่าเฉลี่ย จานวน
เหมาะสม
ของระดับ ผู้ตอบ
ลาดั ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ความ
ว่าไม่
บที่
ของเกม
เหมาะสม เหมาะ
5
4
3
2
1
สม
1 ความท้าทาย
4
1
1
4.50
ความหลากหลายของการ
2
4
1
1
4.50
เล่น
3 การปรับแต่งและดัดแปลง
3
1
1
1
4.00
4
1
1
4 การดาเนินเรื่อง
4.33
4
1
1
5 ภาพ
4.50
4
1
1
6 เสียง
4.50
1
1
7 การช่วยเหลือและการสอน 4
4.33
5
1
8 ส่วนต่อประสานผู้ใช้
4.83
ค่าเฉลี่ย
4.44
ตารางที่ 3.12 ผลของการประเมินความเหมาะสมของการนิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาของเกม
จานวนผู้ตอบระดับความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย
จานวน
ของ
ลาดับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหา
ผู้ตอบว่า
ระดับ
ที่
ของเกม
ไม่
5
4
3
2
1
ความ
เหมาะสม
เหมาะสม
ปัญหาด้านเทคนิคของ
1
6
5.00
เกม
ปัญหาจากการกระทาไม่
2
3
2
1
4.20
เหมาะสมของผู้เล่น
3 ปัญหาจากการตลาด
4
1
1
4.80
ค่าเฉลี่ย
4.67
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3.3.4.2 วิเคราะห์ผลการทดลอง
จากผลการนิ ย ามปั จ จัย ที่ส่ งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกมของหน่ว ยทดลอง
พบว่าการนิยามของหน่วยทดลองมีความสอดคล้องกับการนิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและ
ปัญหาของเกมที่ปรับปรุงแล้วครั้งที่ 1 ซึ่งเกิดจากการพิจารณาจากการนิยามโดยหน่วยทดลองทุก
หน่วยทดลองรวมกันและเปรียบเทียบกับการนิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของ
เกมที่ปรับปรุงแล้วครั้งที่ 1 โดยมีการแบ่งปัจจัยย่อยและมีการอธิบายปัจจัยย่อยเหล่านั้นที่คล้ายคลึง
กัน
ในการประเมินความเหมาะสมของการนิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมที่ปรับปรุงแล้ว
ครั้งที่ 1 จากตารางที่ 3.11 หัวข้อที่มีระดับความเหมาะสมสูงที่สุดคือ คุณภาพส่วนต่อประสานผู้ใช้ มี
ระดับความเหมาะสมที่ 4.83 และหัวข้อที่มีระดับความเหมาะสมต่าที่สุดคือ คุณภาพการปรับแต่งและ
ดัดแปลง มีระดับความเหมาะสมที่ 4.00 ในการประเมินระดับความเหมาะสมของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
คุณภาพของเกมไม่มีการประเมินว่าไม่เหมาะสม จึงสรุปเป็นค่าเฉลี่ยของระดับความเหมาะสมของการ
นิยามปัจจัยที่ส่งผลคุณภาพของเกมที่ปรับปรุงแล้วครั้งที่ 1 อยู่ที่ 4.44
ในการประเมินความเหมาะสมของการนิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาของเกมที่ปรับปรุงแล้ว
ครั้งที่ 1 จากตารางที่ 3.12 หัวข้อที่มีระดับความเหมาะสมสูงที่ สุดคือ ปัญหาด้านเทคนิคของเกม มี
ระดับความเหมาะสมที่ 5.00 และหัวข้อที่มีระดับความเหมาะสมต่าที่สุดคือ ปัญหาจากการกระทาไม่
เหมาะสมของผู้เล่น มีระดับความเหมาะสมที่ 3.50 ในการประเมินระดับความเหมาะสมของปัจจัยที่
ส่งผลต่อปัญหาของเกมมีการประเมินว่าไม่เหมาะสมทั้งสิ้น 2 หัวข้อ คือ ปัญหาจากการกระทาไม่
เหมาะสมของผู้เล่น จานวน 1 หน่วยทดลอง และปัญหาจากการตลาด จานวน 1 หน่วยทดลอง จึง
สรุปเป็นค่าเฉลี่ยของระดับความเหมาะสมของการนิยามปัจจัยที่ส่งผลคุณภาพของเกมที่ปรับปรุงแล้ว
ครั้งที่ 1 อยู่ที่ 4.67
3.3.5 สรุปผลการทดลอง
ในการทดลองนี้ พบว่า การนิยามปัจ จัยที่ ส่ งผลต่อ คุณภาพของเกมและปั ญหาของเกมที่
ปรับปรุงแล้วครั้งที่ 1 มีความสอดคล้องกับการนิยามของผู้เชี่ยวชาญที่เป็นหน่วยทดลองในการทาการ
ทดลองนี้ รวมทั้งได้รับการประเมินระดับความเหมาะสมของการนิยามโดยหน่ วยทดลองว่ามีความ
เหมาะสมในการเป็นนิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกม โดยความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของหน่วยทดลองนั้น ได้รับการวิเคราะห์และสรุปเป็นการปรับปรุงการนิยามปัจจัยครั้งที่
2 ได้ดังนี้
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3.3.5.1 การปรับปรุงการนิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมครั้งที่ 2
จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของหน่วยทดลอง จึงสามารถสร้างรายการ
ปรับปรุงของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของของเกมครั้งที่ 2 มีดังตารางที่ 3.13
ตารางที่ 3.13 ตารางสรุปการแก้ไขและเพิ่มเติมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของเกมครั้งที่ 2
คุณภาพ
การแก้ไขหรือเพิ่มเติม
เหตุผล
1. ความ
1. เพิ่มเติมหัวข้อการมีสิ่งใหม่ๆให้ผู้เล่นคิด
1. เป็นหัวข้อที่ไม่ได้นิยามไว้
หลากหลายในการ ตลอดเวลา
2. เป็นหัวข้อที่ไม่ได้นิยามไว้
เล่น
2. เพิ่มเติมหัวข้อศัตรูและการออกแบบศัตรู
1. แต่ละเกมมีทิศทางในด้าน
2. ภาพ
1. ตัดข้อความเกี่ยวกับความสมจริงของภาพ ศิลปะต่างกันจึงไม่จาเป็นต้อง
มีหัวข้อนี้
หลังจากทาการแก้ไขตามรายการแก้ไขในตารางที่ 3.13 จึงแสดงการนิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อ
คุณภาพของเกมที่ปรับปรุงแล้วครั้งที่ 2 ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการปรับปรุงครั้งที่ 1 ได้ดังนี้
3.3.5.2 การนิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมที่ปรับปรุงแล้วครั้งที่ 2
1. การดึงดูด (Immersion) มีรายการที่ถูกปรับปรุงสามารถสรุปคาอธิบาย ผลกระทบเชิง
บวกและเชิงลบได้ดังตารางที่ 3.14
ตารางที่ 3.14 รายการปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมด้านการดึงดูดที่ปรับปรุงแล้วครั้งที่ 2
ปัจจัย

คาอธิบาย

ผลกระทบเชิงบวก

ผลกระทบเชิงลบ

2. ความ
หลากหลาย
ของการ
เล่น
(Variety of
play)

ความอิสระที่เกมมอบให้ผู้เล่นใน
ก า ร ท า กิ จ ก ร ร ม ใ น เ ก ม
ความสามารถในการเลือกวิธีการ
เล่นในแบบที่ผู้เล่นต้องการ ความ
หลากหลายของสิ่งที่ผู้เล่นสามารถ
กระทาได้ มีสิ่งใหม่ๆ ให้ผู้เล่นคิด
รวมทั้งความหลากหลายของศัตรู
และการออกแบบศัตรู

ผู้เล่นรู้สึกมีอิสระและ
สามารถเล่นเกมใน
แบบที่ตนต้องการ
ความซ้าซากของ
เนื้อหาในการเล่นมี
ความพอเหมาะ
สาหรับผู้เล่น มีสิ่ง
ใหม่ๆ ให้ผู้เล่นคิด ศัตรู
มีความหลากหลายที่
เหมาะสม

ผู้เล่นรู้สึกขาดความ
อิสระในการเล่นใน
แบบที่ตนต้องการ
ความซ้าซากของ
เนื้อหาในการเล่น
เกินความเหมาะสม
ผู้เล่นไม่เจอสิ่งใหม่ๆ
ให้ผู้เล่นคิด ศัตรูมี
ความซ้าซาก
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ปัจจัย
5. ภาพ
(Visual)

คาอธิบาย
ภาพที่สร้างขึ้นเพื่อประกอบเกม
เช่น โมเดลสามมิติของตัวละครใน
เกม สิ่งแวดล้อมในเกม เป็นส่วนที่
ช่วยสร้างความสมจริงหรือความ
เหมาะสมของลักษณะและ
รูปแบบของเกม

ผลกระทบเชิงบวก
ภาพของเกมมีความ
สมจริง มีความ
เหมาะสมและ
สอดคล้องกับเกม

ผลกระทบเชิงลบ
ภาพของเกมไม่
สมจริง มีความ
เหมาะสมและ
สอดคล้องกับเกม

ทั้งนี้ เมื่อได้ทาการแก้ไขตามรายการปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมด้านการดึงดูด ผลของ
การแก้ไขสามารถสรุปเนื้อหาของคาอธิบาย ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ มีรายละเอียดดังตารางที่
ข.1 ในภาคผนวกที่ ข
2. การใช้งานเกม (Game Usability) ไม่มีรายการที่ถูกปรับปรุง ทั้งนี้รายการปัจจัยที่ส่งผล
ต่อคุณภาพของเกมด้านการใช้งานเกมสามารถสรุปเนื้อหาของคาอธิบาย ผลกระทบเชิงบวกและเชิง
ลบ มีรายละเอียดดังตารางที่ ข.2 ในภาคผนวกที่ ข
3.3.5.3 การปรับปรุงการนิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาของเกมครั้งที่ 2
จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของหน่วยทดลอง จึงสามารถสร้างรายการ
ปรับปรุงของปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาของเกมครั้งที่ 2 มีดังตารางที่ 3.15
ตารางที่ 3.15 ตารางสรุปการแก้ไขและเพิ่มเติมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของเกมครั้งที่ 2
ปัญหา
การแก้ไขหรือเพิ่มเติม
เหตุผล
1. แก้ไขทาอธิบายจาก “ความ
1. เพื่อให้เข้าใจว่าปัญหาทางเทคนิค
ผิดปกติของคอมพิวเตอร์ของผู้เล่น” ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับความผิดปกติ
เป็น “ความผิดปกติของ
ที่เกิดจากคอมพิวเตอร์เอง แต่เกิดจาก
1. ปัญหาทาง
เครื่องเล่นเกม และอุปกรณ์การเล่น เกม
เทคนิคของเกม
เกม”
2. เป็นหัวข้อที่ไม่ได้นิยามไว้
2. เพิ่มเติมหัวข้อเรื่อง เวลาการ
ตอบสนอง และประสิทธิภาพของ
เกม
2. ปัญหาจากการ 1. แก้ไขหัวข้อจาก”ปัญหาจากการ 1. เพื่อให้เข้าใจว่าเป็นปัญหาที่เกิด
กระทาไม่เหมาะสม กระทาไม่เหมาะสมของผู้เล่น” เป็น จากผู้เล่นอื่นเท่านั้นและสอดคล้องกับ
ของผู้เล่น
“ปัญหาจากการกระทาไม่เหมาะสม ชื่อหัวข้อในภาษาอังกฤษ
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ของผู้เล่นอื่น”
จากรายการการแก้ไขดังกล่าวจึงสามารถสรุปเป็นการนิยามปัจจัยที่ ส่งผลต่อปัญหาของเกมที่
ปรับปรุงแล้วครั้งที่ 2 ได้ดังนี้
3.3.5.4 การนิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาของเกมที่ปรับปรุงแล้วครั้งที่ 2
มีรายการที่ถูกปรับปรุงสามารถสรุปคาอธิบายและผลกระทบได้ดังตารางที่ 3.16
ตารางที่ 3.16 รายการปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาของเกมที่ปรับปรุงแล้วครั้งที่ 2
ปัญหา

คาอธิบาย

ผลกระทบ

1. ปัญหาด้าน
เทคนิคของเกม
(Game technical
problem)

ปัญหาที่เกิดจากข้อผิดพลาดของการ
เขียนโปรแกรมเกม ความผิดปกติของ
อุปกรณ์ที่ใช้เล่นเกมของผู้เล่น หรือ
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทาให้เกิด
พฤติกรรมที่ไม่ควรจะเกิดกับเกม ทาให้
เกมไม่สามารถดาเนินการต่อไปได้ เกิด
การแสดงผลที่ผิดพลาด เกมเกิดปัญหา
ในการตอบสนอง ปัญหาประสิทธิภาพ
ในการทางานของเกม

ผู้เล่นไม่สามารถเล่นเกมต่อไปได้
เกมเกิดอาการค้างหรือปิดตัวลง
ผู้เล่นไม่สามารถรับรู้ข้อมูลหรือ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเกมได้
เกมมีการตอบสนองช้า เกิด
ปัญหากับประสิทธิภาพการเล่น
เกม

2. ปัญหาจากการ
กระทาไม่เหมาะสม
ของผู้เล่นอื่น
(Other player’s

ปัญหาที่เกิดจากการที่ผู้เล่นกระทาการ
ที่ไม่เหมาะสม เช่นทาการแก้ไข
โปรแกรมเกมเพื่อให้มีความสามารถที่
ผู้พัฒนาเกมไม่ได้ออกแบบไว้ ซึ่งมักถูก
นาไปใช้ในการโกงผู้เล่นอื่น มักพบใน
เกมที่มีความสามารถในการเล่นได้
หลายผู้เล่น

เกิดความไม่พอใจต่อผู้เล่นที่ถูก
โกง เพราะเป็นการเอาเปรียบ
ทาให้ระบบและโปรแกรมเกม
ได้รับผลกระทบ อาจทาให้เกิด
ความผิดพลาดและเสียหายกับ
โปรแกรมเกมได้

illicit action
problem)

ทั้งนี้ เมื่อได้ทาการแก้ไขตามรายการปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมด้านการใช้งานเกม ผล
ของการแก้ไขสามารถสรุปเนื้อหาของคาอธิบาย ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ มีรายละเอียดดังตาราง
ที่ ข.3 ในภาคผนวกที่ ช
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3.3.6 ปัญหาที่พบกับแนวทางการแก้ไข
ในการทดลองนี้ ปัญหาที่พบในการดาเนินการทดลองนี้และแนวทางการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
มีรายละเอียดดังนี้
ปัญหาที่เกิดจากหน่วยทดลองไม่เข้าใจตัวอย่างการนิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกม
และปัญหาของเกมในเอกสารแบบสอบถามการประเมินความเหมาะสม
ในการทดลองนี้ผู้วิจัยได้แนะนาถึงลักษณะของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหา
ของเกมให้แก่หน่วยทดลอง เพื่อให้แนวคิดแก่หน่วยทดลองในการนิยามปัจจัยตามความคิดเห็นของ
หน่วยทดลอง รวมทั้งผู้วิจัยได้ให้ตัวอย่างการนิยามด้วย แต่จากการดาเนินการทดลองพบว่า มีหน่วย
ทดลองบางรายไม่เข้าใจการนิยามปัจจัยตามความเห็นของหน่วยทดลองเอง เนื่องจากแนวคิดที่ผู้วิจัย
นิยามอาจไม่ตรงกับมาตรฐานที่หน่วยทดลองเข้าใจและตัวอย่างอาจไม่ชัดเจน
ผู้วิจัยจึงให้หน่วยทดลองทาการถามข้อสงสัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและ
ปัญหาของเกม พร้อมทั้งอธิบายการนิยามปัจจัยต่างๆ ให้กับหน่วยทดลอง เพื่อสร้างความเข้าใจและ
ความชัดเจนของตัวอย่างการนิยามแก่หน่วยทดลอง ซึ่งพบว่าหน่วยทดลองมีความเข้าใจมากขึ้นและ
สามารถนิยามปัจจัยตามความคิดเห็นของตนเองได้
3.4 การสร้างคลังคาศัพท์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกม
หลังจากการปรับปรุงการนิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกมครั้งที่ 2
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการนาไปใช้ในการพัฒนาเครื่องมือ ที่สนับสนุนกระบวนการวิเคราะห์บท
วิจารณ์เกมในการจาแนกประโยคของบทวิจารณ์เกมเพื่อระบุว่ามี ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกม
และปั ญหาของเกม ขั้น ตอนนี้ จ ะกล่ าวถึงการสร้างคลั งคาศัพท์โ ดยประกอบไปด้ว ยการสร้างคลั ง
คาศัพท์ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกม และการสร้างคลังคาศัพท์ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาของเกม
โดยคาศัพท์ที่นามาสร้างชุดคาศัพท์จะมีความยาวไม่เกิน 2 คา
ในการสร้างคลั งคาศัพท์ของปัจจัยที่ส่ งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกมนั้น จะ
แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือการสร้างคลังคาศัพท์จากคาอธิบายการนิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกม
ปัญหาของเกม การขยายคลังคาศัพท์จากการวิเคราะห์บทวิจารณ์เกม และการขยายคลังคาศัพท์จาก
การใช้เครื่องมือเวิร์ดเน็ต (Wordnet)
1) การสร้างคลังคาศัพท์จากคาอธิบายการนิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและ
ปัญหาของเกม ทาการวิเคราะห์ คาอธิบายและผลกระทบต่อผู้ ใช้จากการนิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อ
คุณภาพของเกมและปัญหาของเกม แล้วจึงทาการสร้างคลังคาศัพท์ที่ใช้ในการจาแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อ
คุณภาพของเกมและปัญหาของเกมจากการสกัดคาศัพท์จากคาอธิบายการนิยามและผลกระทบ
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2) การขยายคลังคาศัพท์จากการวิเคราะห์บทวิจารณ์เกม ผู้วิจัยทาการอ่านและวิเคราะห์
บทวิจารณ์เกมจานวน 5 เกม ประกอบไปด้วยเกมที่มีลักษณะเฉพาะของเกมดังตารางที่ 3.17 โดย
พิจารณาจากคาศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียงกับคาศัพท์ จากขั้นตอนก่อนหน้า และคาศัพท์หมวดหมู่
ใหม่ๆ ที่สามารถช่ว ยในการอธิบ ายปัจจัยที่ส่ งผลคุณภาพนั้นๆ ให้ครบถ้ว นยิ่งขึ้น แล้ว จึงเพิ่มเติม
คาศัพท์เข้าไปในคลังคาศัพท์
3) การสร้ า งคลั ง ค าศั พ ท์ จ ากการใช้ เ ครื่ อ งมื อ เวิ ร์ ด เน็ ต (Wordnet) ผู้ วิ จั ย ท าการใช้
เครื่ องมือเวิร์ดเน็ต (WordNet) เพื่อช่วยในการหาคาเหมือนและคาตรงกันข้ามกับคาศัพท์ ในคลั ง
คาศัพท์ที่เพิ่มเติมจากขั้นตอนก่อนหน้า แล้วจึงเพิ่มเติมเข้าไปในคลังคาศัพท์
ตารางที่ 3.17 รายการเกมและลักษณะเฉพาะของเกมที่นามาใช้วิเคราะห์บทวิจารณ์เกม
เกม
คุณลักษณะของเกมและบทวิจารณ์เกม
1. The Witcher 3: เกมแอ็คชันแนวผจญภัยในโลกแฟนตาซีสมมุติ
Wild Hunt
มีบทวิจารณ์ในเชิงบวกเป็นส่วนมาก
2. Grand Theft
เกมแอ็คชันผจญภัยของอาชญากรในเมืองสมมุติ สามารถเล่นกันผู้อื่นได้
Auto V
มีปัญหาทั้งกระทาที่ไม่เหมาะสมของผู้เล่นอื่นและปัญหาด้านการตลาด
3. No Man’s Sky
เกมแอ็คชันผจญภัยในการสารวจอวกาศและดวงดาว
มีบทวิจารณ์ในเชิงลบเป็นส่วนมากและมีปัญหาด้านการตลาด
4. ARK: Survival
เกมแอ็คชันผจญภัยแบบเอาตัวรอดในเกาะที่มีไดโนเสาร์ สามารถเล่น
Evolved
กับผู้อื่นได้ เป็นเกมที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการเปิดตัว (ณ เวลาที่วิเคราะห์
บทวิจารณ์)
มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
5. Counter Strike: เกมแอ็คชันแบบยิง เป็นการต่อสู้ระหว่างผู้ก่อการร้ายและผู้ต่อต้านการ
Global Offensive ก่อการร้าย สามารถเล่นกับผู้อื่นได้
มีบทวิจารณ์ทั้งเชิงบวกและเชิงลบผสมกัน
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3.4.1 การสร้างคลังคาศัพท์ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกม
คลังคาศัพท์ปั จจั ยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกม โดยแบ่งตามประเภทของปัจจัยที่ส่ งผลต่อ
คุณภาพของเกมดังนี้
1. การดึงดูด คลังคาศัพท์ของปัจจัยย่อยในหัวข้อการดึงดูดแสดงดังตารางที่ 3.18-3.23
ตารางที่ 3.18 รายการชุดคาศัพท์ของปัจจัยด้านความท้าทาย
ความท้าทาย
ชุดคาศัพท์ ชุดคาศัพท์
จาก
จากบท
คาอธิบาย วิจารณ์เกม
1. arduous tiring,
exhausting,
painful,
tough
2.
challenging
challenge , effort

ชุดคาศัพท์
จากเวิร์ดเน็ต
straining,
hard,
wearing
ambitious

ชุดคาศัพท์ ชุดคาศัพท์
ชุดคาศัพท์
จาก
จากบท
จากเวิร์ดเน็ต
คาอธิบาย
วิจารณ์เกม
12. boring,
irksome
bored, bland

pressure, difficultness
stressful,
stress,
difficult,
difficulties
4. easy
effortlessly easily
, simple,
straightfor
ward
5. effortful laborious,
tedious,
tiresome

14. -

competitive,
competitive
ness
rewarding

15. -

unbalanced

16. -

6. game

17. -

achievement accomplish
,
ment
achievement
s
complex,
complicated

3.
difficulty

-

-

13. -

-

imbalanced

-
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ความท้าทาย
ชุดคาศัพท์ ชุดคาศัพท์
จาก
จากบท
คาอธิบาย วิจารณ์เกม
mechanic
7.
advancem
progressio ent
n

-

18. -

-

19. -

ชุดคาศัพท์
ชุดคาศัพท์
จากบท
จากเวิร์ดเน็ต
วิจารณ์เกม
complexity
unpredictabi volatility
lity,
unpredictabl
e
surviving
skillful

ชุดคาศัพท์
จากเวิร์ดเน็ต

ชุดคาศัพท์
จาก
คาอธิบาย

8.
punishing
9. tactic

grueling
strategy,
strategic

tactics,
maneuver

20. -

10. -

ai

21. -

11.-

balance,
balanced

artificial
intelligence
-

adept,
practiced,
proficient,
skillful
engagement
-

-

-
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ตารางที่ 3.19 รายการชุดคาศัพท์ของปัจจัยด้านความหลากหลายของการเล่น
ความหลากหลายของการเล่น
ชุดคาศัพท์ ชุดคาศัพท์
ชุดคาศัพท์
ชุดคาศัพท์
จาก
จากบท
จาก
จากเวิร์ดเน็ต
คาอธิบาย วิจารณ์เกม
คาอธิบาย
1.
choices,
9. decision alternative,
choose
between
2. diverse options,
10. varied,
variation,
variations,
diversity
3.
flexibility flexibleness 11. freedom

4. play
style
5. repeat,
repetitive
6. 7. 8. -

different
enemies
different
modes
different

ชุดคาศัพท์
จากบท
วิจารณ์เกม
different
play styles

ชุดคาศัพท์จาก
เวิร์ดเน็ต
-

map pool

-

-

13. -

grind,
grinding,
grindfest,
grindy,
grinded,
grinds,
farming
mode,
modes
open world

-

14. -

wide variety

-

-

15. -

same looking

-

-

-

repetition

-

12. -

-

-
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ความหลากหลายของการเล่น
ชุดคาศัพท์
จาก
คาอธิบาย

ชุดคาศัพท์
ชุดคาศัพท์ ชุดคาศัพท์
ชุดคาศัพท์
จากบท
จาก
จากบท
จากเวิร์ดเน็ต
วิจารณ์เกม
คาอธิบาย
วิจารณ์เกม
objectives
ตารางที่ 3.20 รายการชุดคาศัพท์ของปัจจัยด้านการปรับแต่งและดัดแปลง

ชุดคาศัพท์จาก
เวิร์ดเน็ต

การปรับแต่งและดัดแปลง
ชุดคาศัพท์
จาก
คาอธิบาย
1.
change,
modificati
on
2.
customiz
ation

3. game
difficulty

ชุดคาศัพท์
ชุดคาศัพท์
ชุดคาศัพท์จาก
จากบท
จาก
เวิร์ดเน็ต
วิจารณ์เกม
คาอธิบาย
adjustmen
4. mod
ts,
adjustmen
t, adjust
settings
customize, customise
5. customizin
g,
personaliz
ed
6. -

ชุดคาศัพท์
จากบท
วิจารณ์เกม
mods,
modding

ชุดคาศัพท์
จากเวิร์ดเน็ต
-

skins, skin

-

character
creation

-
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ตารางที่ 3.21 รายการชุดคาศัพท์ของปัจจัยด้านการดาเนินเรื่อง
การดาเนินเรื่อง
ชุดคาศัพท์
จาก
คาอธิบาย
1. attach

ชุดคาศัพท์
ชุดคาศัพท์
ชุดคาศัพท์
จากบท
จาก
จากเวิร์ดเน็ต
วิจารณ์เกม
คาอธิบาย
bond
6. pacing,
storytelling
, narration
2.
personality
7. plot,
character
plotline,
story,
stories.
storyline
3. cry, sad weep
8. quest

4. emotion emotional
5. happy,
humor,
laugh,
funny

-

humorous,
amusing,
comical,
laughable

9. script
-

ชุดคาศัพท์
จากบท
วิจารณ์เกม
narrate,
narrates

ชุดคาศัพท์
จากเวิร์ดเน็ต
narrative

fiction,
novel,
novels, tale

-

sidequest,
sidequests,
side quest,
side quests,
mission,
missions
writing,
written
-

-

screenplay
-
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ตารางที่ 3.22 รายการชุดคาศัพท์ของปัจจัยด้านภาพ
ภาพ
ชุดคาศัพท์ ชุดคาศัพท์
ชุดคาศัพท์
ชุดคาศัพท์จาก
จาก
จากบท
จาก
เวิร์ดเน็ต
คาอธิบาย วิจารณ์เกม
คาอธิบาย
1. 3d
3-d
7. world,
topology
2.
beautiful, esthetic,
8. aesthetic beautiful artistic, finelooking,
looking,
looking
good-looking,
betterlooking,
gorgeous,
picturesque,
scenic,
ravishing,
stunning, ugly
3.
environme surroundings, 9. atmosphe nt,
scene,
re
environme scenery
ntal, map
4. game engine
10. engine
5. graphic
computer
11. graphic,
picture,
image, photo,
graphically,
graphical

ชุดคาศัพท์
จากบท
วิจารณ์เกม
-

ชุดคาศัพท์
จากเวิร์ดเน็ต
-

recolor,
recolors,
recolored

-

animation

-

physics,
physic
visual,
visuals

-
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ภาพ
ชุดคาศัพท์ ชุดคาศัพท์
ชุดคาศัพท์
ชุดคาศัพท์จาก
จาก
จากบท
จาก
เวิร์ดเน็ต
คาอธิบาย วิจารณ์เกม
คาอธิบาย
6.
painting
landscape
,
landscape
s
ตารางที่ 3.23 รายการชุดคาศัพท์ของปัจจัยด้านเสียง

ชุดคาศัพท์
จากบท
วิจารณ์เกม
-

ชุดคาศัพท์
จากเวิร์ดเน็ต
-

เสียง
ชุด
ชุดคาศัพท์
คาศัพท์
จากบท
จาก
วิจารณ์เกม
คาอธิบาย
1. audio,
sound

2. music, song
soundtra
ck,
backgro
und
music

ชุดคาศัพท์จาก
เวิร์ดเน็ต
-

melody,
musical
composition,
instrumental
music,
recording

ชุดคาศัพท์
จาก
คาอธิบาย

ชุดคาศัพท์
จากบท
วิจารณ์เกม

3. speech, voicework
voice,
voice
acting,
conversati
on
-

ชุดคาศัพท์
จากเวิร์ดเน็ต
-

-
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2. การใช้งานเกม คลังคาศัพท์ของปัจจัยย่อยในหัวข้อการใช้งานเกมแสดงดังตารางที่ 3.243.25
ตารางที่ 3.24 รายการชุดคาศัพท์ของปัจจัยด้านการช่วยเหลือและการสอน
การช่วยเหลือและการสอน
ชุดคาศัพท์ ชุดคาศัพท์
ชุดคาศัพท์ ชุดคาศัพท์
ชุดคาศัพท์จาก
จาก
จากบท
จาก
จากบท
เวิร์ดเน็ต
คาอธิบาย วิจารณ์เกม
คาอธิบาย
วิจารณ์เกม
1. help,
guidance,
3. tutorial,
helps
guide, tips
tutorials
2. manual,
instruction
4. learning,
manuals
manual,
learn
instructions
ตารางที่ 3.25 รายการชุดคาศัพท์ของปัจจัยด้านส่วนต่อประสานผู้ใช้

ชุดคาศัพท์
จากเวิร์ดเน็ต
-

ส่วนต่อประสานผู้ใช้
ชุดคาศัพท์ ชุดคาศัพท์
จาก
จากบท
คาอธิบาย วิจารณ์เกม
1. combat
2. control, controlling
controls,
movemen
t
3.
interface,
ui, user
interface,
gui
4.
inventory

ชุดคาศัพท์ ชุดคาศัพท์
จาก
จากบท
คาอธิบาย
วิจารณ์เกม
fight, fighting 6. status
drive,
7. hit box, hit
command
boxes
ชุดคาศัพท์
จากเวิร์ดเน็ต

ชุดคาศัพท์
จากเวิร์ดเน็ต
-

-

8.-

targeting

-

--

9. -

navigation,
navigating

-
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ส่วนต่อประสานผู้ใช้
ชุดคาศัพท์ ชุดคาศัพท์
จาก
จากบท
คาอธิบาย วิจารณ์เกม
5. menu,
menus

ชุดคาศัพท์ ชุดคาศัพท์
ชุดคาศัพท์
จาก
จากบท
จากเวิร์ดเน็ต
คาอธิบาย
วิจารณ์เกม
10. responsive,
responsiven
ess,
unresponsiv
e,
unresponsiv
eness
3.4.2 การสร้างคลังคาศัพท์จากคาอธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาของเกม
ชุดคาศัพท์
จากเวิร์ดเน็ต

คลังคาศัพท์ที่ใช้ในการจาแนกปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาของเกมในแต่ละปัจจัยแสดงดังตารางที่
3.26 ถึง 3.28
ตารางที่ 3.26 รายการชุดคาศัพท์ของปัจจัยที่ด้านปัญหาด้านเทคนิคของเกม
ปัญหาด้านเทคนิคของเกม
ชุดคาศัพท์ ชุดคาศัพท์ ชุดคาศัพท์ ชุดคาศัพท์
จาก
จากบท
จากเวิร์ด
จาก
คาอธิบาย วิจารณ์เกม
เน็ต
คาอธิบาย
1. bug,
defective,
5. bugs,
defect
buggy,
bugged
error,
glitch,
glitches,
glitchy,
issue,
issues
2. game
slowdown 6. -

ชุดคาศัพท์
จากบท
วิจารณ์เกม
horribly
optimized,
optimized,
unoptimize
d, poor
optimizatio
n

loading,

ชุดคาศัพท์จาก
เวิร์ดเน็ต
-

-
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ปัญหาด้านเทคนิคของเกม
ชุดคาศัพท์ ชุดคาศัพท์ ชุดคาศัพท์ ชุดคาศัพท์
จาก
จากบท
จากเวิร์ด
จาก
คาอธิบาย วิจารณ์เกม
เน็ต
คาอธิบาย
crash,
crash,
game
freeze,
freeze,
booted
3. lag,
7. laggy,
lagging,
latency

4. -

getting
stuck

-

8. -

ชุดคาศัพท์
จากบท
วิจารณ์เกม
loading
screens,
loading
time, load
time
networking,
network
syncing,
server
issue,
server
issues
stutter,
stutters,
stuttering

ชุดคาศัพท์จาก
เวิร์ดเน็ต

-

-
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ตารางที่ 3.27 รายการชุดคาศัพท์ของปัจจัยด้านปัญหาจากการกระทาไม่เหมาะสมของผู้เล่นอื่น
ปัญหาจากการกระทาไม่เหมาะสมของผู้เล่นอื่น
ชุดคาศัพท์ ชุดคาศัพท์
ชุดคาศัพท์
จาก
จากบท
จากเวิร์ดเน็ต
คาอธิบาย วิจารณ์เกม
1. cheat,
cheater,
cheating
2. exploit,
exploits,
exploiting
3. hack,
hacking,
hacks,
hacker,
hackers,
hacked
4. Illicit
illicit,
action
illegitimate

ชุดคาศัพท์ ชุดคาศัพท์
จาก
จากบท
คาอธิบาย วิจารณ์เกม
5. smurf,
smurfs
6. -

7. -

-

ชุดคาศัพท์จาก
เวิร์ดเน็ต
-

toxic
community,
toxicity
ban,
banned,
bans

-

-

-

-
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ตารางที่ 3.28 รายการชุดคาศัพท์ของปัจจัยด้านปัญหาจากการตลาด
ปัญหาจากการตลาด
ชุดคาศัพท์ ชุดคาศัพท์
ชุดคาศัพท์ ชุดคาศัพท์
ชุดคาศัพท์
ชุดคาศัพท์จาก
จาก
จากบท
จาก
จากบท
จากเวิร์ดเน็ต
เวิร์ดเน็ต
คาอธิบาย วิจารณ์เกม
คาอธิบาย วิจารณ์เกม
1.
5. corporate
discount
greed,
greed,
greedy
2. price,
overprice,
6. expensive
unreasona
overpriced
DLC
ble price,
cost,
costly,
pricy,
pricey,
high
priced,
expensive
3. refund,
7. incomplete uncompleted
refunds,
, unfinish,
refunded,
unfinished,
refunding
unfinished
game
4. advertised
8. marketing,
, false
marketing
advertising
ploy,
misleading
marketing,
mislead
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ปัญหาจากการตลาด
ชุดคาศัพท์ ชุดคาศัพท์
ชุดคาศัพท์
จาก
จากบท
จากเวิร์ดเน็ต
คาอธิบาย วิจารณ์เกม

ชุดคาศัพท์
จาก
คาอธิบาย

ชุดคาศัพท์
จากบท
วิจารณ์เกม
customer,
mislead
customers,
misleading,
lied, scam,
scams,
scammed

ชุดคาศัพท์จาก
เวิร์ดเน็ต
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3.5 การวิเคราะห์เพื่อจาแนกบทวิจารณ์เกม
หั ว ข้อนี้ กล่ าวถึ งการรวบรวมและจั ดเตรีย มข้อมู ล ประโยคของบทวิจ ารณ์เกม การจาแนก
ประโยคของบทวิจ ารณ์เ กมเพื่อระบุว่ ามี ความคิ ดเห็ นเชิ งบวกหรือ เชิง ลบและมี ปั จจัย ที่ส่ ง ผลต่ อ
คุณภาพของเกมและปัญหาของเกมใดบ้าง และการสรุปผลการจาแนกประโยคของบทวิจารณ์เกม
แสดงขั้นตอนของหัวข้อนี้ดังภาพที่ 3.6

ภาพที่ 3.6 แผนภาพกิจกรรมของการวิเคราะห์บทวิจารณ์เกม
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3.5.1 การรวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลประโยคของบทวิจารณ์เกม
ส่วนนี้ประกอบด้วยสองขั้นตอน ขั้นตอนแรกคือการเก็บข้อมูลบทวิจารณ์เกมจากเว็บไซต์สตีม
(Steam) และขั้นตอนที่สองคือการเตรียมข้อมูลประโยคของบทวิจารณ์เกม แสดงขั้นตอนดังภาพที่
3.7

ภาพที่ 3.7 แผนภาพกิจกรรมการรวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลประโยคของบทวิจารณ์เกม
โดยขั้นตอนการรวบรวมและเตรียมบทวิจารณ์เกม มีรายละเอียดดังนี้
1) การรวบรวมบทวิจารณ์เกม เป็นการดึงข้อมูลบทวิจารณ์จากเว็บไซต์สตีม (Steam)
ประกอบไปด้ว ย ชื่อ ของผู้ ใช้ ที่ส ร้า งบทวิ จารณ์ รายละเอี ยดเบื้ องต้น ของบทวิ จารณ์ และ
ข้อความบทวิจารณ์
2) การเตรียมข้อมูลประโยคของบทวิจารณ์เกม ประโยคในบทวิจารณ์จะถูกแยกโดย
“.”, “?”, “!” และ “but” เนื่องจากคาว่า “but” ส่งผลให้ความคิดเห็นเชิงบวกและเชิงลบ
ของประโยคเปลี่ยนแปลงจึงใช้ในการแยกประโยคด้วย และในแต่ละประโยคจะถูก ขจัดคาที่ไม่
ช่ว ยในการจ าแนกประโยครวมทั้ง สั ญลั กษณ์ ต่างๆ เพื่อนาคาที่ไม่อยู่ใ นบริบทที่ ส นใจออก
ตัวอย่างเช่นคาว่า “10/10” ”9/10” “•” เป็นต้น จากนั้นคาศัพท์ทั้งประโยค จะถูกแปลงเป็น
ตัว อักษรภาษาอังกฤษตัว เล็กทั้งหมด และประโยคแต่ละประโยคของบทวิจารณ์เกมจะถูก
จัดเก็บลงในฐานข้อมูล ตัวอย่างประโยคหลังผ่านการจัดเตรียมข้อมูลแสดงในตารางที่ 3.29

80
ตารางที่ 3.29 ตัวอย่างประโยคหลังการจัดเตรียมข้อมูล
ประโยคนาเข้า
ประโยคที่ประมวลผลแล้ว
9/10 Controls using a keyboard and
controls using a keyboard and mouse
mouse is weird, I had to get used to is weird, i had to get used to it.
it.
• Complaint: You are giving new
complaint you are giving new players
players bad input.
bad input.
3.5.2 การจาแนกประโยคของบทวิจารณ์เกม
ในการจาแนกประโยคของบทวิจารณ์เกม จะแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนคือ การจาแนกประโยคของ
บทวิจารณ์เกมเพื่อระบุว่ามีความคิดเห็นเชิงบวกและเชิงลบ และการจาแนกประโยคของบทวิจารณ์
เกมเพื่อระบุว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกมของประโยค แสดงรายละเอียด
ของการจาแนกบทวิจารณ์เกมดังภาพที่ 3.8

ภาพที่ 3.8 แผนภาพกิจกรรมการจาแนกประโยคของบทวิจารณ์เกม
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3.5.2.1 การจาแนกประโยคของบทวิจารณ์เกมเพื่อระบุว่ามีความคิดเห็นเชิงบวกและเชิง
ลบ
หัวข้อนี้เป็นการใช้อัลกอรึธึมแบบนาอีฟเบย์ (Naïve Bayes Algorithm) ในการวิเคราะห์ว่า
ข้อมูลของประโยคของบทวิจารณ์เกม มีความคิดเห็นเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบ จากการหาความน่าจะ
เป็นที่ข้อมูลของประโยคของบทวิจารณ์เกมจะมีความคิดเห็นเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบ โดยใช้ข้อมูลสอน
จากบทวิจารณ์ภาพยนตร์จากงานวิจัย [25] ที่ทราบความคิดเห็น ของประโยคว่าเป็นเชิงบวกหรือเชิง
ลบ การคานวณความน่าจะเป็นของความคิดเห็นเชิงบวกและเชิงลบของประโยคมีดังนี้
กาหนดให้ A คือความคิดเห็นของประโยค A1 คือความคิดเห็นของประโยคเชิงบวก A-1 คือ
ความคิดเห็นของประโยคเชิงลบ Bn คือคลาสของคาศัพท์จากบทวิจารณ์ภาพยนตร์ที่ทราบว่ามีความ
คิดเห็นเชิงบวกหรือเชิงลบ
P(A1|B) = P(A1| B1) x P(A1| B2) x….x P(A1|Bn)
P(A1|B) = ความน่าจะเป็นที่ประโยคจะมีความคิดเห็นเชิงบวก
P(A1|Bn) = ความน่าจะเป็นที่ประโยคจะมีความคิดเห็นเชิงบวกเมื่อมีคาศัพท์จากบทวิจารณ์
ภาพยนตร์ที่ทราบว่ามีความคิดเห็นเชิงบวกหรือเชิงลบ
P(A-1|B) = P(A-1| B1) x P(A-1| B2) x….x P(A-1|Bn)
P(A-1|B) = ความน่าจะเป็นที่ประโยคจะมีความคิดเห็นเชิงลบ
P(A-1|Bn) = ความน่าจะเป็นที่ประโยคจะมีความคิดเห็นเชิงลบเมื่อมีคาศัพท์จากบทวิจารณ์
ภาพยนตร์ที่ทราบว่ามีความคิดเห็นเชิงบวกหรือเชิงลบ
3.5.2.2 การจาแนกประโยคของบทวิจารณ์เกมเพื่อระบุว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของ
เกมและปัญหาของเกม
หัวข้อนี้คือการใช้คาสาคัญจากบทวิจารณ์ จับคู่กับคาสาคัญในรายการคาศัพท์ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกมที่ถูกสร้างขึ้นในหัวข้อที่ 3.4
ในข้อมูลประโยคของบทวิจารณ์เกมประโยคหนึ่ง สามารถจาแนกประโยคของบทวิจารณ์เกม
เพื่อระบุว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกมได้มากกว่า 1 ปัจจัย และใน 1 บท
วิจารณ์ สามารถจาแนกประโยคของบทวิจารณ์เกมเพื่อระบุว่ามี ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและ
ปัญหาของเกมซ้ากันได้
ในการจาแนกประโยคของบทวิจารณ์เกมเพื่อระบุว่ามี ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาของเกม จะมี
เงื่อนไขในการจาแนกที่แตกต่างจากการจาแนกประโยคของบทวิจารณ์เกมเพื่อระบุว่ามี ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อคุณภาพของเกมคือ ข้อมูลประโยคบทวิจารณ์เกม ต้องมีความคิดเห็นเชิงลบเท่านั้น ถึงจะสามารถ
จาแนกได้ว่ามีการกล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาของเกม ดังนั้น เมื่อทาการจาแนกข้อมูลประโยคบท
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วิจารณ์เกมแล้ว ผลการจาแนกที่จัดเก็บเข้าฐานข้อมูลต่อการจาแนกประโยคของบทวิจารณ์เกมเพื่อ
ระบุว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกม 1 ปัจจัยประกอบไปด้วย
1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพและปัญหาของเกมที่จาแนกได้
2) คาศัพท์ที่จับคู่คาสาคัญในรายการคาศัพท์ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของ
เกมได้
3) ประโยคที่จาแนกประโยคของบทวิจารณ์เกมเพื่อระบุว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกม
และประโยคที่จาแนกประโยคของบทวิจารณ์เกมเพื่อระบุว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาของเกม
ได้
4) ค่าความคิดเห็นว่าประโยคมีความคิดเป็นเชิงบวก (1) หรือเชิงลบ (-1)
3.5.3 การสรุปผลการจาแนกประโยคของบทวิจารณ์เกม
เมื่อทาการจาแนกประโยคของบทวิจารณ์เกมแล้ว การสรุปผลการจาแนกเป็นการสรุปผลการ
เกิดขึ้นของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกม ใน 1 บทวิจารณ์ ถ้าการเกิด ขึ้นของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกมปัจจัยเดียวกันมีมากกว่า 1 ครั้ง การสรุปผลการ
จาแนกจะนับว่ามีการเกิดขึ้นของปัจจัยนั้นๆ 1 ครั้ง โดยกรณีที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกม
จะสรุปความคิดเห็นเชิงบวกและเชิงลบจากความคิดเห็นที่ไปในทางเดียวกันมากที่ สุด และจะสรุปเป็น
คิดเห็นเชิงบวกกรณีที่สามารถจาแนกความคิดเห็นเชิงบวกได้จานวนเท่ากับความคิดเห็นเชิงลบ โดย
ข้อมูลการสรุปผลการจาแนกจะประกอบไปด้วย
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ชื่อเกมที่ทาการจาแนก
วันและเวลาที่ทาการจาแนก
จานวนบทวิจารณ์ที่ทาการจาแนก
จานวนประโยคที่ทาการจาแนก
จานวนบทวิจารณ์ที่จาแนกได้ว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมได้ทั้งหมด
จานวนบทวิจารณ์ที่จาแนกได้ว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมได้แต่ละปัจจัย
ร้อยละของจานวนบทวิจารณ์ที่จาแนกได้ว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมได้แต่ละปัจจัย
จานวนบทวิจารณ์ที่จาแนกได้ว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมได้และมีความคิดเห็นเชิง
บวกแต่ละปัจจัย
9) ร้อยละของจานวนบทวิจารณ์ที่จาแนกได้ว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมได้และมีความ
คิดเห็นเชิงบวกแต่ละปัจจัย
10) จานวนบทวิจารณ์ที่จาแนกได้ว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมได้และมีความคิดเห็นเชิง
ลบแต่ละปัจจัย
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11) ร้อยละของจานวนบทวิจารณ์ที่จาแนกได้ว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมได้และมีความ
คิดเห็นเชิงลบแต่ละปัจจัย
12) จานวนบทวิจารณ์ที่จาแนกได้ว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาของเกมได้ทั้งหมด
13) จานวนบทวิจารณ์ที่จาแนกได้ว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อคุปัญหาของเกมได้แต่ละปัจจัย
14) ร้อยละของจานวนบทวิจารณ์ที่จาแนกได้ว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาของเกมได้แต่ละปัจจัย
15) รายละเอียดของการจาแนกแต่ละประโยคในแต่ละบทวิจารณ์ แสดงความคิดเห็นเชิงบวกหรือ
เชิงลบ ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมหรือปัญหาของเกมที่จาแนกได้ และคาศัพท์ ในแต่ละ
ประโยคที่สามารถจับคู่กับรายการคาศัพท์ได้

บทที่ 4
การพัฒนาเครื่องมือ
เนื้อหาของบทนี้กล่าวถึงรายละเอียดของการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ ที่สนับสนุนการ
วิเคราะห์ บ ทวิจ ารณ์เ กมในการจ าแนกประโยคของบทวิ จารณ์เกมเพื่ อระบุว่า มี ปัจ จัยที่ ส่ งผลต่ อ
คุณภาพของเกมและปัญหาของเกม ในหัวข้อที่ 3.5 ของบทที่ 3 โดยกล่าวถึงความต้องการเชิงหน้าที่
การออกแบบเครื่องมือ การทางาน และส่วนต่อประสานผู้ใช้ ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้
4.1 ความต้องการเชิงหน้าที่
การพัฒนาเครื่องมือ ที่สนับสนุนการวิเคราะห์บทวิจารณ์เ กมในการจาแนกประโยคของบท
วิ จ ารณ์ เ กมเพื่ อ ระบุ ว่ า มี ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพของเกมและปั ญ หาของเกม ระบบจะต้ อ งมี
ความสามารถตามบทบาทของผู้กระทาการดังนี้
1) ผู้ใช้งาน
(1) น าเข้าบทวิจารณ์เกม ทั้งในวิธีการนาเข้าไฟล์ บทวิจารณ์เกมและจากการดึง
ข้อมูลจากเว็บไซต์สตีม (Steam Website) ผ่านทางส่วนต่อประสานผู้ใช้
(2) เรียกดูบทสรุปข้อมูลการกล่าวถึงของแต่ละปัจจัยย่อยในแต่ละเกมที่นาเข้าบท
วิจารณ์เกมผ่านทางส่วนต่อประสานผู้ใช้ ซึ่งสามารถแสดงเป็นจานวนประโยคกับร้อยละที่ตรวจพบ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกมโดยรวมและแต่ละปัจจัยย่อย
(3) จัดการฐานข้อมูลบทวิจารณ์เกม ระบบสามารถรองรับการเพิ่ม แก้ไข ลบรายชื่อ
เกมของเกมที่สามารถนาเข้าบทวิจารณ์ได้ ผ่านส่วนต่อประสานผู้ใช้
2) ผู้ดูแลระบบ
(1) นาเข้าบทวิจารณ์เกม ทั้งในวิธีการนาเข้าไฟล์รายการประโยคของบทวิจารณ์เกม
และจากการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์สตีม (Steam Website) ผ่านทางส่วนต่อประสานผู้ใช้
(2) เรี ย กดู ส รุ ป ข้ อมูล การกล่ า วถึง ของแต่ล ะปัจ จัยย่ อยในแต่ ล ะเกมที่ นาเข้าบท
วิจารณ์เกมผ่านทางส่วนต่อ ประสานผู้ใช้ ซึ่งสามารถแสดงเป็นจานวนประโยคกับร้อยละที่ตรวจพบ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกมโดยรวมและแต่ละปัจจัยย่อย
(3) จัดการฐานข้อมูลบทวิจารณ์เกม ระบบสามารถรองรับการเพิ่ม แก้ไข ลบรายชื่อ
เกมของเกมที่สามารถนาเข้าบทวิจารณ์ได้ ผ่านส่วนต่อประสานผู้ใช้
(4) จัดการคลังคาศัพท์ในฐานข้อมูล ระบบสามารถรองรับการจัดการคาศัพท์ใน
ฐานข้อมูล ชุดคาศัพท์ที่ใช้ในการจ าแนกคุณภาพของเกมปัญหาของเกม ได้แก่ เพิ่มคาศัพท์ แก้ไข
คาศัพท์ ลบคาศัพท์ เรียกดูคาศัพท์ ผ่านส่วนต่อประสานผู้ใช้
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จากรายการความต้องการเชิงหน้าที่ดังที่ได้กล่าวข้างต้น สามารถได้ด้วยแผนภาพยูสเคสดัง
ภาพที่ 4.1

ภาพที่ 4.1 แผนภาพยูสเคสของเครื่องมือ
4.2 การออกแบบเครื่องมือ
เครื่องมือที่พัฒนาตามแนวคิดที่นาเสนอถูกออกแบบให้เป็นเว็บเบสแอปพลิเคชัน ซึ่ งสามารถ
ครอบคลุมการทางานทั้งระบบได้ คือการนาเข้าบทวิจารณ์เกม การเรียกดูบทสรุปบทวิจารณ์เกม การ
บริหารคลังคาศัพท์และฐานข้อมูลบทวิจารณ์เกม
4.2.1 การออกแบบสถาปัตยกรรมเครื่องมือ
เครื่องมือที่พัฒนาตามแนวคิดที่นาเสนอ มีคุณสมบัติด้านสถาปัตยกรรมแบบเอ็มวีซี (ModelView-Controller: MVC) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแบบรูปการออกแบบ (Design Patterns) ที่ช่วยในการ
แยกส่ ว นของของการพั ฒ นาโปรแกรมออกเป็ น 3 ส่ ว น คื อ ส่ ว นแสดงผล (View) ส่ ว นควบคุ ม
(Controller) และแบบจาลองข้อมูล (Model) ดังภาพที่ 4.2 โดยส่วนแสดงผลบรรจุคาสั่งสาหรับส่วน
ต่อประสานที่ผู้ ใช้มองเห็น ส่ ว นควบคุมบรรจุคลาสคาสั่ งการประมวลผลข้อมูล และส่ ว นสุ ดท้าย
แบบจาลองข้อมูลบรรจุคาสั่งจัดการฐานข้อมูล
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ภาพที่ 4.2 สถาปัตยกรรมของเครื่องมือ
โดยทั้ง 3 ชั้นของสถาปัตยกรรมของเครื่องมือ จะสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้
1) ชั้นส่วนต่อประสาน เป็นชั้นส่วนที่ทาหน้าที่เป็นส่วนต่อประสานระหว่างผู้ใช้งานกับระบบ
โดยชั้นส่วนนี้มีหน้าที่ในการรับไฟล์บทวิจารณ์เกม รับการป้อนเข้าข้อมูลรายการเกมผู้ใช้ รองรับการ
ดึงข้อมูลบทวิจารณ์เกมจากเว็บไซต์ที่มาของบทวิจารณ์ แสดงผลการจาแนกประโยคของบทวิจารณ์
เกมเพื่อระบุว่ามี ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกม ผ่านทางส่วนต่อประสานผู้ใช้
นอกจากนี้ยังต้องแสดงการตอบสนองต่อผู้ดูแลระบบ เมื่อผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบและจัดการรายการ
คาศัพท์ รับไฟล์รายการคาศัพท์ รับการป้อนเข้าข้อมูลคาศัพท์โดยผู้ดูแลระบบ
2) ชั้นควบคุม เป็นชั้นส่วนที่ทาหน้าที่ควบคุมการทางานของเครื่อง และประมวลผลตามคา
ร้องขอ (Request) ที่ส่งมาจากชั้นส่วนต่อประสาน โดยใช้ข้อมูลที่ถูกส่งมาจากชั้นแบบจาลองข้อมูลใน
การประมวลผล โดยชั้นส่วนนี้มีความรับผิดชอบในการประสานงานกับคาสั่งภาษาไพธอนซึ่งมีหน้าที่ใน
การแยกประโยคของบทวิจารณ์เกม และจาแนกประโยคของบทวิจารณ์เกมเพื่อระบุว่ามีปัจจัยที่ส่งผล
ต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกม รวมทั้งการจาแนกความคิดเห็นเชิงบวกและเชิงลบจากบท
วิจารณ์เกม
โดยคาสั่งไพธอนจะร้องขอข้อมูลรายการเกม บทวิจ ารณ์ที่จะทาการจาแนก และรายการ
คาศัพท์ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกมจากชั้นแบบจาลองข้อมูลผ่านชั้นควบคุม
เพื่อใช้ในการประมวลผล ผลลัพธ์ที่ได้จากการจาแนกประโยคของบทวิจารณ์เกมเพื่อระบุว่ามีปัจจัยจะ
ถูกส่งผ่านชั้นควบคุมไปยังชั้นแบบจาลองข้อมูลเก็บรวบรวมข้อมูลของผลลัพธ์ของเกมที่ทาการจาแนก
นอกจากนี้ชั้นควบคุมยังมีความรับผิดชอบในการส่งผ่านคาร้องขอของผู้ใช้และผู้ดูแลระบบไป
ยังชั้นแบบจาลองข้อมูล เพื่อจัดการรายการเกม บทวิจารณ์เกม และรายการคาศัพท์อีกด้วย
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3) ชั้นแบบจาลองข้อมูล เป็นชั้นส่วนที่ทาหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างชั้นควบคุมและฐานข้อมูล
โดยจะสื่อสารกับฐานข้อมูลเพื่อร้องขอหรือจัดเก็บข้อมูลที่ถูกรวบรวมไว้ในฐานข้อมูล และรับส่งข้อมูล
เหล่านั้นกับชั้นควบคุมเพื่อใช้ในการประมวลผลต่อไป รวมถึงทาหน้าที่ร้องขอรายการเกม บทวิจารณ์
เกม และรายการคาศัพท์ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกม และจัดเก็บผลลัพธ์ที่ได้
จากการประมวลผลที่ส่งต่อมาจากคาสั่งไพธอนผ่านชั้นส่วนควบคุมด้วย
นอกจากนี้ชั้นแบบจาลองข้อมูลส่วนควบคุมยังมีความรับผิดชอบในการติดต่อกับฐานข้อมูล
เพื่อผู้ใช้และผู้ดูแลระบบใช้ในการจัดการรายการเกม บทวิจารณ์เกม และรายการคาศัพท์อีกด้วย
4.2.2 แบบจาลองข้อมูล
การออกแบบแบบจาลองข้อมูลของเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นตามแนวคิดที่นาเสนอ เป็นการ
ออกแบบโครงสร้างของข้อมูล และความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลภายในระบบ โดยแบบจาลองข้อมูล
ทั้งหมดสามารถออกแบบเป็นแผนภาพคลาสของการจัดข้อมูลของเครื่องมือ ดังภาพที่ 4.3 และตาราง
สคีมา (Schema) มีรายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.1-4.7

ภาพที่ 4.3 แผนภาพคลาสแสดงการจัดเก็บข้อมูลของเครื่องมือ
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ตารางที่ 4.1 โครงสร้างตารางข้อมูล games
คุณลักษณะ

คาอธิบาย

ชนิด

คีย์

id

รหัสของเกม

int(10)

PK

name

ชื่อของเกม

varchar(191)

created_at

เวลาที่สร้างรายการ

timestamp

steam_id

รหัสของเกมในเว็บไซต์สตีม

varchar(191)

deleted_at

เวลาที่ลบรายการ

timestamp

ตารางที่ 4.2 โครงสร้างตารางข้อมูล reviews
คุณลักษณะ

คาอธิบาย

ชนิด

คีย์

id

รหัสของบทวิจารณ์

int(10)

PK

game_id

รหัสของเกม

int(10)

FK

created_at

เวลาที่สร้างรายการ

timestamp

review

ข้อความบทวิจารณ์

text

user_name

ชื่อผู้ใช้ที่สร้างบทวิจารณ์

varchar(191)

ตารางที่ 4.3 โครงสร้างตารางข้อมูล sentences
คุณลักษณะ

คาอธิบาย

ชนิด

คีย์

id

รหัสของประโยค

int(10)

PK

review_id

รหัสของบทวิจารณ์

int(10)

FK

sentence

ข้อความประโยค

text

created_at

เวลาที่สร้างรายการ

timestamp
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ตารางที่ 4.4 โครงสร้างตารางข้อมูล categories
คุณลักษณะ

คาอธิบาย

ชนิด

คีย์

id

รหัสประเภทของปัจจัย

int(10)

PK

name

ชื่อปัจจัย

varchar(191)

type

ประเภทของปัจจัย

int(11)

created_at

เวลาที่สร้างรายการ

timestamp

ตารางที่ 4.5 โครงสร้างตารางข้อมูล words
คุณลักษณะ

คาอธิบาย

ชนิด

คีย์

id

รหัสคาศัพท์

int(10)

PK

category_id

รหัสประเภทของปัจจัย

int(10)

FK

word

คาศัพท์

varchar(191)

created_at

เวลาที่สร้างรายการ

timestamp

ตารางที่ 4.6 โครงสร้างตารางข้อมูล analyses
คุณลักษณะ

คาอธิบาย

ชนิด

คีย์

id

รหัสของการวิเคราะห์

int(10)

PK

created_at

เวลาที่สร้างรายการ

timestamp

game_id

รหัสของเกม

int(10)

รายการสรุปผลการจาแนกประโยคของบทวิจารณ์เกม
เพื่อระบุว่ามีปัจจัยและความคิดเห็นบทวิจารณ์เกม
ของการวิเคราะห์ครั้งนั้นซึ่งข้อมูลประกอบไปด้วยเลข
ID ของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหา
review_summary ของเกม จานวนบทวิจารณ์เกมที่ตรวจพบในแต่ละ json
ปัจจัยแยกตามความคิดเห็นเชิงบวกและเชิงลบ และ
จานวนบทวิจารณ์ที่ตรวจพบปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ของเกมและจานวนบทวิจาณ์เกมที่ตรวจพบปัจจัยที่
ส่งผลต่อปัญหาของเกม

FK
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ตารางที่ 4.7 โครงสร้างตารางข้อมูล results
คุณลักษณะ

คาอธิบาย

ชนิด

คีย์

id

รหัสของผลการวิเคราะห์

int(10)

PK

sentence

ข้อความประโยค

text

analysis_id

รหัสของการวิเคราะห์

int(10)

cleaned_sentence ข้อความประโยคที่ปรับแล้ว

text

analysis

ผลการจาแนกประโยคของบทวิจารณ์เกมเพื่อระบุว่า
มีปัจจัยและความคิดเห็นแต่ละประโยคซึ่งข้อมูล
ประกอบไปด้วยเลข ID ของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพ
json
ของเกมและปัญหาของเกมที่ตรวจพบ คาศัพท์ที่ใช้
จาแนก และความคิดเห็นเชิงบวกและเชิงลบของการ
ตรวจพบ

review_number

ลาดับบทวิจารณ์

int(11)

sentence_number ลาดับประโยค

int(11)

created_at

timestamp

เวลาที่สร้างรายการ

FK

4.2.3 เครื่องมือสนับสนุนการพัฒนา
ในการพัฒนาเครื่องมือตามวิธีการที่นาเสนอ จาเป็นต้องมีเครื่องมือที่ใช้ในการสนับสนุนการ
พัฒนา เพื่อให้ผู้วิจัยสามารถพัฒนาเครื่องมือได้ตามความต้องการของระบบ
4.2.3.1 ด้านฮาร์ดแวร์
1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค หน่วยประมวลผลอินเมลคอร์ไอไฟฟ์ รุ่นที่ 3 รหัสรุ่น 3210M
(Intel Core i5 3210M) ความเร็ว 2.50 กิกะเฮิรตซ์ (GHz)
2) จานบันทึกแบบแข็ง (Hard Disk) ขนาด 750 กิกะไบต์ (GB)
3) หน่วยความจา (RAM) แบบ DDR3 ขนาด 8 กิกะไบต์ (GB)
4) กราฟิกการ์ด (Graphic Card) อินเทล เฮชดี กราฟิก 4000 (Intel HD Graphics 4000)
4.2.3.2 ด้านซอฟต์แวร์
1) ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์รุ่นที่ 10 (Microsoft Windows 10)
2) โปรแกรมโน้ตแพท++ (NotePad++) เป็นเครื่องมือสาหรับการพัฒนาโปรแกรมภาษาไพ
ธอน (Python)
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3) โปรแกรมพีเอชพีสตรอม (Phpstorm) เป็นเครื่องมือสาหรับพัฒนาโปรแกรมภาษาพีเอชพี
4) โปรแกรมแวมป์ (Wamp) เป็นชุดโปรแกรมสาหรับการสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server)
สาเร็จรูปบนระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์ ประกอบไปด้วยซอฟต์แวร์ต่างๆ ดังนี้
(1) อะแพชีรุ่นที่ 2.4.23 เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการพื้นที่เก็บเว็บไซต์บนโพรโท
คอลเฮชทีทีพี (HTTP Protocol)
(2) ภาษาพีเอชพีรุ่นที่ 7.0.10 (PHP 7.0.10) เป็นภาษาสาหรับการพัฒนาเว็บไซต์
(3) มายเอสคิวแอลรุ่นที่ 5.7.14 (MySQL 5.7.14) เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิง
สัมพันธ์ (Relational Database Management System) โดยใช้ภาษาเอสคิวแอล (SQL)
5) เท็กซ์บล๊อบ (TextBlob) เป็นไลบรารี่ของภาษาไพธอน (Python) สาหรับการประมวลผล
ข้อความ มีความสามารถในการจาแนกข้อความ การวิเคราะห์ความคิดเห็นของข้อความ (Sentiment
Analysis) การสกัดคานามวลี (Noun Phrase Extraction) และการแยกประโยค (Sentence
Tokenization)
6) ลาราเวล (Laravel Framework) เป็น เฟรมเวิร์คภาษาพีเฮชพี (PHP Framework) ที่ใช้
ในการพัฒนาเว็บไซต์ซึ่งใช้เป็นส่วนต่อประสานของเครื่องมือ
4.3 การทางานและส่วนต่อประสานผู้ใช้
เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นจากแนวคิดที่นาเสนอมีส่วนต่อประสานผู้ใช้หน้าหลักดังภาพที่ 4.4 ใน
หัวข้อนี้จะอธิบายรายละเอียดการทางานตามความต้องการเชิงหน้าที่ดังต่อไปนี้

ภาพที่ 4.4 หน้าจอหลักของเครื่องมือ
4.3.1 ผู้ใช้งาน
การทางานในส่วนของผู้ใช้งานจะประกอบไปด้วยการทางานหลัก 3 ส่วนคือ ส่วนการนาเข้า
บทวิจ ารณ์เกม และส่ ว นการจั ดการรายการเกมรวมถึงเรียกดูผ ลการจาแนกบทวิจารณ์เกม โดย
สามารถอธิบายรายละเอียดของการทางานและส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งานแต่ละส่วนได้ดังนี้
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4.3.1.1 ส่วนการนาเข้าบทวิจารณ์เกม
ส่วนนี้มีหน้าที่รองรับการนาเข้าบทวิจารณ์เกมที่ผู้ใช้ต้องการจาแนก ในการนาเข้าบทวิจารณ์
เกม สามารถนาได้สองวิธีประกอบไปด้วย
1) การนาเข้าด้วยไฟล์บทวิจารณ์เกม มีรายละเอียดส่วนต่อประสานผู้ใช้แสดงดัง ภาพที่ 4.5
และมีไฟล์ที่ใช้นาเข้าต้องเป็นไฟล์ CSV ที่มีรูปแบบข้อมูลของไฟล์ที่นาเข้าดังนี้ "Found Helpful",
"Total Helpful Votes", "% Found Helpful", "Found Funny", "Thumbs Up?", "Hours
Played", "Review Date", "Review" ,"User Name" ,"Profile URL" โดยมีตัวอย่างรูปแบบข้อมูล
ไฟล์ที่นาเข้าดังภาพที่ 4.6

ภาพที่ 4.5 หน้าจอการนาเข้าไฟล์บทวิจารณ์เกม

ภาพที่ 4.6 ตัวอย่างรูปแบบข้อมูลของไฟล์ที่นาเข้า
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2) การดึงข้อมูลบทวิจารณ์เกมจากเว็บไซต์สตีม (Steam Website) ผ่านทางส่วนต่อประสาน
ผู้ใช้ มีรายละเอียดส่วนต่อประสานผู้ใช้แสดงดังภาพที่ 4.7

ภาพที่ 4.7 หน้าจอแสดงการดึงข้อมูลบทวิจารณ์เกมจากเว็บไซต์สตีม (Steam Website)
4.3.1.2 ส่วนการจัดการรายการเกม
ผู้ใช้สามารถจัดการรายการของเกมได้ผ่านส่วนต่อประสานผู้ใช้ โดยสามารถเรียกดูรายการ
เกมได้ดังรูป 4.8 โดยสามารถเพิ่มรายการเกมดังภาพที่ 4.9 แก้ไขรายการเกมดังภาพที่ 4.10 และ
สามารถลบรายการเกมผ่านส่วนต่อประสานผู้ใช้ที่เรียกดูรายการเกม

ภาพที่ 4.8 หน้าจอแสดงรายการเกม

ภาพที่ 4.9 หน้าจอเพิ่มรายการเกม
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ภาพที่ 4.10 หน้าจอแก้ไขรายการเกม
4.3.1.3 ส่วนการเรียกดูผลการจาแนกบทวิจารณ์เกม
ผู้ใช้สามารถเรียกดูรายละเอียดของเกมได้ผ่านส่วนต่อประสานดังภาพที่ 4.11 ซึ่งสามารถสั่ง
ให้เครื่องมือทาการจาแนกบทวิจารณ์จากที่นาเข้าแล้วได้ และสามารถเรียกส่วนการนาเข้าบทวิจารณ์
เกมได้ ผู้ใช้สามารถเรียกดูผลการจาแนกได้ผ่านส่วนต่อประสานดังภาพที่ 4.12 ซึ่งสามารถแสดงเป็น
จานวนประโยคกับร้อยละที่ตรวจพบปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกมโดยรวมและ
แต่ละปัจจัยย่อย ผู้ใช้สามารถเลื่อนดูรายละเอียดการจาแนกในแต่ละประโยคได้อีกด้วย

ภาพที่ 4.11 หน้าจอเรียกดูรายละเอียดของเกม
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ภาพที่ 4.12 หน้าจอเรียกดูผลการจาแนก
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4.3.2 ผู้ดูแลระบบ
การทางานในส่วนของผู้ดูแลระบบจะสามารถทาได้เหมือนกับผู้ใช้ แต่จะมีส่วนเฉพาะที่ผู้ดูแล
ระบบสามารถเรียกได้เท่านั้น ซึ่งการเข้าใช้โดยผู้ใช้ต้องมีการใส่รหัสผ่านก่อนแสดงดังภาพที่ 4.13 โดย
สามารถอธิบายรายละเอียดของการทางานและส่วนต่อประสานกับผู้ดูแลระบบแต่ละส่วนได้ดังนี้

ภาพที่ 4.13 หน้าจอเข้าใช้งานของผู้ดูแลระบบ
4.3.2.1 ส่วนจัดการคลังคาศัพท์ในฐานข้อมูล
ระบบสามารถรองรับการจัดการคาศัพท์ในฐานข้อมูลชุดคาศัพท์ที่ใช้ในการจาแนกคุณภาพ
ของเกมและปัญหาของเกม ได้แก่ เรียกดูคาศัพท์และลบคาศัพท์ ดังภาพที่ 4.14 เพิ่มคาศัพท์แบบเพิ่ม
ทีละคา ดังภาพที่ 4.15 เพิ่มคาศัพท์แบบนาเข้าไฟล์รายการคาศัพท์ ดังภาพที่ 4.16

ภาพที่ 4.14 หน้าจอการเรียกดูคาศัพท์

ภาพที่ 4.15 หน้าจอการเพิ่มคาศัพท์แบบเพิ่มทีละคา

97

ภาพที่ 4.16 หน้าจอการเพิ่มคาศัพท์แบบการนาเข้าไฟล์
โดยการน าเข้า ไฟล์ ข องรายการคาศัพ ท์ ต้อ งเป็น ไฟล์ CSV ที่ มีรู ปแบบของข้ อมู ล คื อ
“คาศัพท์”, “หมายเลข ID ของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกม” โดยคาศัพท์ที่
เป็นกลุ่มคาต้องเติมเครื่องหมาย “-“ ระหว่างคาด้วย ดังตัวอย่างในภาพที่ 4.17 ต่อไปนี้

ภาพที่ 4.17 ตัวอย่างรูปแบบของข้อมูลของไฟล์รายการคาศัพท์
หมายเลข ID ของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกมแสดงดังตารางที่ 4.8
ดังนี้
ตารางที่ 4.8 หมายเลข ID ของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกม
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหา
หมายเลข ID
ของเกม
1
ความท้าทาย
2
ความหลากหลายของการเล่น
3
การปรับแต่งและดัดแปลง
4
การดาเนินเรื่อง
5
ภาพ
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หมายเลข ID
6
7
8
9
10
11
4.4 การทดสอบระบบ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหา
ของเกม
เสียง
การช่วยเหลือและการสอน
ส่วนต่อประสานผู้ใช้
ปัญหาด้านเทคนิคของเกม
ปัญหาจากการกระทาไม่เหมาะสมของผู้เล่นอื่น
ปัญหาจากการตลาด

การทดสอบหน้าที่หลักของเครื่องมือที่พัฒนาตามแนวคิดที่นาเสนอ ผู้วิจัยดาเนินการสร้าง
กรณีทดสอบ (Test Case) ดังตารางที่ 4.9 โดยการทดสอบการนาเข้าบทวิจารณ์เกม แบบนาเข้าไฟล์
บทวิจารณ์เกมและแบบนาเข้าจากเว็บไซต์ สตีม การเรียกดูผลการจาแนกประโยคของบทวิจารณ์เกม
เพื่อระบุว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกม การจัดการฐานข้อมูลบทวิจารณ์เกม
และการจัดการคลังคาศัพท์นฐานข้อมูล
ตารางที่ 4.9 ผลการทดสอบระบบเครื่องมือที่พัฒนาตามแนวคิดที่นาเสนอ
รหัส
กรณีทดสอบ
ผลที่คาดหวัง
สรุปผล
TC001
การเข้าสู่ระบบผู้ดูแล สามารถเข้าใช้งานได้หากผู้ใช้ ผ่าน
ระบบ
รหัสถูก และแจ้งเตือนเมื่อผู้ใช้
กรอกผิด
TC002
แสดงข้อมูลปัจจัย
ข้อมูลปัจจัยถูกแสดงครบถ้วน ผ่าน
TC003
เพิ่มรายการคาศัพท์ สร้างรายการของคาศัพท์ได้
ผ่าน
ด้วยการเพิ่มทีละคา
TC004
เพิ่มรายการคาศัพท์ สร้างรายการของคาศัพท์ได้
ผ่าน
ด้วยการนาเข้าไฟล์
TC005

TC006

แก้ไขหรือลบรายการ เมื่อแก้ไขมีการเปลี่ยนแปลง
คาศัพท์
ตามการแก้ไข หรือเมื่อลบ
รายการมีการลบ
แสดงรายการคาศัพท์ รายการคาศัพท์ถูกแสดง
ครบถ้วน

ผ่าน

ผ่าน
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รหัส
TC007
TC008

TC009
TC010
TC011

TC012

กรณีทดสอบ
เพิ่มรายการเกม
แก้ไขหรือลบรายการ
เกม

ผลที่คาดหวัง
สร้างรายการเกมได้
เมื่อแก้ไขมีการเปลี่ยนแปลง
ตามการแก้ไข หรือเมื่อลบ
รายการมีการลบ
แสดงข้อมูลของเกม ข้อมูลของเกมถูกแสดง
ครบถ้วน
นาเข้าบทวิจารณ์เกม สามารถนาเข้ารายการบท
ด้วยไฟล์
วิจารณ์เกมได้
นาเข้าบทวิจารณ์เกม สามารถนาเข้ารายการบท
ด้วยการนาเข้าจาก วิจารณ์เกมได้
เว็บไซต์สตีม
แสดงข้อมูลจาแนก ข้อมูลการจาแนกถูกแสดง
ประโยคของบท
ครบถ้วน
วิจารณ์เกมเพื่อระบุ
ว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อ
คุณภาพของเกมและ
ปัญหาของเกม

สรุปผล
ผ่าน
ผ่าน

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

ผ่าน
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ตัวอย่างกรณีทดสอบ TC004 การเพิ่มรายการคาศัพท์ด้วยการนาเข้าไฟล์ แสดงรายละเอียด
ดังตารางที่ 4.10
ตารางที่ 4.10 กรณีทดสอบการเพิ่มรายการคาศัพท์
รหัสทดสอบ
TC004
ชื่อกรณีทดสอบ
เพิ่มรายการคาศัพท์ด้วยการนาเข้าไฟล์
ฟังก์ชันที่ทดสอบ
การเพิ่มรายการคาศัพท์
จุดมุ่งหมายในการทดสอบ เพื่อทดสอบว่า เครื่องมือสามารถเพิ่มรายการคาศัพท์ของปัจจัยที่
ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกมได้อย่างถูกต้องหรือไม่
เงื่อนไขเริ่มการทดสอบ
ต้องมีการเพิ่มรายการประเภทของปัจจัย
ข้อมูลนาเข้า
ไฟล์รายการคาศัพท์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหา
ของเกม
ข้อมูลนาออก
ไม่มี
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
1) เครื่องมือสามารถนาเข้าไฟล์รายการคาศัพท์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
คุณภาพของเกมและปัญหาของเกมได้อย่างถูกต้อง
ลาดับการทดสอบ
1) ผู้ใช้นาเข้าไฟล์รายการคาศัพท์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของ
เกมและปัญหาของเกมที่ต้องการผ่านส่วนต่อประสานผู้ใช้
2) ระบบตรวจสอบความถูกต้องของของไฟล์รายการคาศัพท์ของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกม หากนามสกุล
ของไฟล์รายการคาศัพท์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและ
ปัญหาของเกมไม่ใช่ “.csv” ระบบต้องแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทราบ
3) หากรูปแบบการจัดเรียงข้อความภายในไฟล์ไม่ถูกต้อง ระบบต้อง
แจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทราบ
3) ตรวจสอบความถูกต้องของรายการคาศัพท์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
คุณภาพของเกมและปัญหาของเกมว่า ตรงตามที่ผู้ใช้ต้องการนาเข้า
โดยระบบจะแสดงผลการนาเข้าว่าสามารถนาเข้าได้กี่คา และมีคาซ้า
กี่คา
สรุปผลการทดสอบ
 ผ่าน  ไม่ผ่าน
หมายเหตุ........................................

บทที่ 5
การทดลองเพื่อประเมินประสิทธิผลของเครื่องมือ
เนื้อหาของบทนี้ประกอบด้วยการทดลองเพื่อประเมินประสิทธิผลของเครื่องมือในการจาแนก
ประโยคของบทวิจารณ์เกมเพื่อระบุว่ามี ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกมตาม
วิธีการที่นาเสนอไว้ โดยได้กล่าวถึงรายละเอียดการพัฒนาเครื่องมือไว้ในบทที่ 4 เนื้อหาในบทนี้จะ
ประกอบไปด้วยการวางแผนการทดลอง การดาเนินการทดลองตามแผนที่ได้วางไว้ ผลการทดลอง
การวิเคราะห์ผลการทดลอง การสรุปผลการทดลอง และปัญหาที่พบพร้อมทั้งแนวทางการแก้ไข แสดง
รายละเอียดได้ด้วยแผนภาพกิจกรรมดังภาพที่ 5.1
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หัวข้อที่ 5.2

หัวข้อที่ 5.1

การวางแผนการทดลอง

การกาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการ
ประเมินประสิทธิผล

หัวข้อที่ 5.4

หัวข้อที่ 5.3

การดาเนินการทดลอง

ผลการทดลองและการ
วิเคราะห์ผลการทดลอง

ภาพที่ 5.1 ภาพรวมการทดลองการประเมินประสิทธิผลของเครื่องมือ
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5.1 การวางแผนการทดลอง
การทดลองนี้ เป็นการทดลองการจาแนกประโยคของบทวิจารณ์เกมแอ็คชันเพื่อระบุว่ามี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหา โดยผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือจากวิธีการที่นาเสนอ โดย
อ้างอิงจากการนิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกมแอ็ คชันที่ได้รับการปรับปรุง
ครั้งที่ 2 จากบทที่ 3 เพื่อนาผลการจาแนกประโยคของบทวิจารณ์เกมเพื่อระบุว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อ
คุณภาพของเกมและปัญหาของเกมจากทั้งผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือมาประเมินประสิทธิผลการจาแนก
ของเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นจากวิธีการที่นาเสนอ
ในการวางแผนการทดลองเพื่อให้สามารถประเมินประสิทธิผลของการจาแนกประโยคของบท
วิจ ารณ์เกมเพื่อระบุ ว่ามี ปั จ จั ยที่ส่ งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกมได้ ผู้วิจัยจึงกาหนด
วัตถุประสงค์ของการทดลองเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบการทดลอง ซึ่งให้คานึงถึงองค์ประกอบ
ที่จาเป็นและการนาองค์ประกอบเหล่านั้นไปใช้ในการทดลองเพื่อให้สามารถประเมินประสิทธิผลของ
การจาแนกประโยคของบทวิจารณ์เกมเพื่อระบุว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของ
เกมของเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นจากวิธีการที่นาเสนอ
5.1.1 วัตถุประสงค์การทดลอง
การทดลองนี้ยังมีจุดประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิผลของเครื่องมือที่พัฒนาตามวิธีการที่ได้
นาเสนอในการจาแนกประโยคของบทวิจารณ์เกมเพื่อระบุว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพเกมและปัญหา
ของเกม โดยน าผลการจ าแนกของเครื่องมือที่พัฒ นาขึ้นจากวิธีการที่นาเสนอมาเปรียบเทียบกับ
ผลลัพธ์ที่ได้จากการจาแนกโดยหน่วยทดลองซึ่งเป็ นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเกมเพื่อใช้ในการ
ประสิทธิผลที่วัดจากความถูกต้องของเครื่องมือ
5.1.2 การออกแบบการทดลอง
ในการออกแบบการทดลองเพื่อประเมินประสิทธิผลการจาแนกประโยคของบทวิจารณ์เกม
เพื่อระบุว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกมโดยเครื่องมือ ที่พัฒนาตามแนวคิดที่
นาเสนอ จะต้องมีการกาหนดสิ่งทดลอง หน่วยทดลอง และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
5.1.2.1 สิ่งทดลอง
สิ่งทดลองในการทดลองนี้คือ บทวิจารณ์เกมที่ถูกสกัดมาจากเว็บไซต์สตีม (Steam Website)
ซึ่งประกอบไปด้วยบทวิจารณ์ภาษาอังกฤษจากเกมจานวน 5 เกม โดยแต่ ละเกมนั้นมีคุณลักษณะ
เฉพาะที่แตกต่างกัน จากนั้นทาการคัดเลือกบทวิจารณ์แบบสุ่มและแยกบทวิจารณ์เป็นประโยคเพื่อ
การวิเคราะห์ โดยแสดงข้อมูลของแต่ละเกม ได้แก่แลักษณะเฉพาะของเกม จานวนบทวิจารณ์และ
จานวนประโยคที่นามาใช้ในการวิเคราะห์แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 5.1

104
ตารางที่ 5.1 ข้อมูลของแต่ละเกมที่ใช้ในการทดลอง
จานวนบท
วิจารณ์
1. The Witcher 3:
เป็ น เกมที่ มี บ ทวิ จ ารณ์ ใ นเชิ ง บวกเป็ น
11
Wild Hunt
ส่วนมาก
2. Grand Theft Auto เป็นเกมที่มีปัญหาทั้งกระทาที่ไม่เหมาะสม
19
V
ของผู้เล่นอื่นและปัญหาด้านการตลาด
3. No Man’s Sky
เป็ น เกมที่ มี บ ทวิ จ ารณ์ ใ นเชิ ง ลบเป็ น
22
ส่วนมากและมีปัญหาด้านการตลาด
4. ARK: Survival
เป็ น เกมที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา
23
Evolved
เนื่องจากเป็นเกมที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการวาง
จาหน่าย
5. Counter Strike:
เป็ น เกมที่มีบทวิจารณ์ทั้งเชิงบวกและเชิง
24
Global Offensive
ลบผสมกัน
99
รวม
ค่าเฉลี่ย
20
เกม

คุณลักษณะของเกมและบทวิจารณ์เกม

จานวน
ประโยค
161
212
236
247

181
1,037

207

5.1.2.2 หน่วยทดลอง
หน่ ว ยทดลองในการทดลองเป็ น ผู้ ที่มี ค วามเชี่ ย วชาญเกี่ ย วกับ เกมโดยมี คุ ณ สมบั ติ คื อ มี
ประสบการณ์หรือมีความคุ้นเคยกับเกมที่ได้รับในทาการจาแนกประโยคของบทวิจารณ์เกมเพื่อระบุว่า
มีปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกม เพื่อที่หน่วยทดลองจะสามารถทาความเข้าใจใน
บทวิจารณ์เกมและสามารถจาแนกประโยคของบทวิจารณ์เกมเพื่อระบุว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ของเกมและปั ญ หาของเกมได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ โดยหน่ ว ยทดลองมี จ านวนทั้ ง สิ้ น 19 คน มี
คุณสมบัติเฉพาะแสดงดังตารางที่ 5.2
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ตารางที่ 5.2 รายการข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยทดลอง
ลาดับที่
รายการ
ระดับการศึกษา
1
1) ปริญญาตรี
2) ปริญญาโท
สาขาวิชาที่จบการศึกษา
1) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2
2) วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
3) วิศวกรรมซอฟต์แวร์
4) อื่นๆ
ตาแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกม (ตอบได้
มากกว่า 1)
3
1) ผู้บริหารโครงการเกม (Game Project Manager)
2) นักออกแบบเกม (Game Designer)
3) โปรแกรมเมอร์ (Programmer)
จานวนปีของประสบการณ์ในตาแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาเกม
4
1) น้อยกว่า 2 ปี
2) 3-5 ปี
ตาแหน่งงานที่เคยมีประสบการณ์ (ตอบได้มากกว่า 1)
1) โปรแกรมเมอร์ (Programmer)
5
2) นักทดสอบ (Tester)
3) อื่นๆ
ประเภทของเกมที่เคยพัฒนา (ตอบได้มากกว่า 1)
1) แอ็คชัน
2) ยุทธวิธี
6
3) จาลองสถานการณ์
4) อื่นๆ

ความถี่

ร้อยละ

9
10

47.37
53.64

7
4
7
1

36.84
21.05
36.84
05.27

1
3
2

16.67
50.00
33.33

2
1

66.67
33.33

4
3
1

50.00
37.50
12.50

2
2
1
2

28.57
28.57
14.29
28.57
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ลาดับที่

7

8

9

รายการ
ประเภทของเกมที่เล่น (ตอบได้มากกว่า 1)
1) แอ็คชัน
2) ยุทธวิธี
3) จาลองสถานการณ์
4) กีฬา
5) อื่นๆ
จานวนชั่วโมงที่เล่นเกมต่อสัปดาห์
1) 1-3 ชั่วโมง
2) 3-5 ชั่วโมง
3) 5-10 ชั่วโมง
4) มากกว่า 10 ชั่วโมง
ระดับความรู้จักเกม
The Witcher 3
1) รู้จักน้อย
2) รู้จักปานกลาง
3) รู้จักเป็นอย่างดี
Grand Theft Auto V
1) รู้จักน้อย
2) รู้จักปานกลาง
3) รู้จักเป็นอย่างดี
Counter Strike: Global Offensive
1) รู้จักน้อย
2) รู้จักปานกลาง
3) รู้จักเป็นอย่างดี
No Man's Sky
1) รู้จักน้อย
2) รู้จักปานกลาง
3) รู้จักเป็นอย่างดี

ความถี่

ร้อยละ

18
12
13
8
3

33.33
22.22
24.08
14.81
05.56

2
6
8
3

10.53
31.57
42.11
15.79

11
3
5

57.89
15.79
26.32

5
6
8

26.32
31.57
42.11

1
7
11

05.27
36.84
57.89

12
5
2

63.16
26.32
10.52
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ลาดับที่

รายการ
ความถี่
ร้อยละ
ARK: Survival Evolved
1) รู้จักน้อย
12
63.16
2) รู้จักปานกลาง
6
31.57
3) รู้จักเป็นอย่างดี
1
5.27
10
ประสบการณ์ในการเล่นเกม
The Witcher 3
1) เคย
5
26.32
2) ไม่เคย
14
73.68
Grand Theft Auto V
1) เคย
10
52.63
2) ไม่เคย
9
47.37
Counter Strike: Global Offensive
1) เคย
11
57.89
2) ไม่เคย
8
42.11
No Man's Sky
1) เคย
2
10.52
2) ไม่เคย
17
89.48
ARK: Survival Evolved
1) เคย
1
5.27
2) ไม่เคย
18
94.73
โดยแต่ละหน่วยทดลองจะทาการตรวจสอบปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของ
เกมจากบทวิจารณ์เกม ในแต่ละประโยคจานวนของหน่วยทดลองที่ทาการตรวจสอบแต่ละเกมแสดง
ดังตารางที่ 5.3

108
ตารางที่ 5.3 จานวนหน่วยทดลองทาการตรวจสอบปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของ
เกมจากบทวิจารณ์ของแต่ละเกม
จานวนเกมที่
หน่วยทดลอง
ทาการ
เกมที่ทาการตรวจสอบ
ลาดับที่
ตรวจสอบ
Grand Theft Auto V, The Witcher 3: Wild Hunt,
1
5
ARK: Survival Evolved, Counter Strike: Global
Offensive, No Man’s Sky
2
2
Grand Theft Auto V, The Witcher 3: Wild Hunt
3
1
ARK: Survival Evolved
4
1
The Witcher 3: Wild Hunt
Grand Theft Auto V
5
1
6
1
Counter Strike: Global Offensive
7
Grand Theft Auto V
1
8
1
The Witcher 3: Wild Hunt
9
1
No Man’s Sky
10
1
No Man’s Sky
11
1
Counter Strike: Global Offensive
12
Grand Theft Auto V
1
13
1
Counter Strike: Global Offensive
14
2
ARK: Survival Evolved, No Man’s Sky
15
1
ARK: Survival Evolved
16
1
ARK: Survival Evolved
17
1
Counter Strike: Global Offensive
18
1
No Man’s Sky
19
1
The Witcher 3: Wild Hunt
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5.1.2.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การประเมินประสิทธิผลของเครื่องมือในการจาแนกประเภทของปัจจัยที่ส่งผลคุณภาพของ
เกมและปัญหาของเกมนั้น มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตรวจสอบหาประโยคของแต่ละบทวิจารณ์
ที่สามารถจ าแนกได้หน่ วยทดลอง จากนั้นจึงกรอกข้อมูลผลการจาแนกลงในไฟล์ เอกเซล (Excel)
พร้อมระบุว่าประโยคในบทวิจารณ์ที่ทาการวิเคราะห์ตรวจพบปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและ
ปัญหาของเกมปัจจัยใด และหากเป็นปั จจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมให้ระบุเพิ่มเติมว่าเป็นความคิด
เห็นเชิงบวกหรือเชิงลบ และระบุคาศัพท์ที่ใช้ในการจาแนก
5.2 การกาหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินประสิทธิผล
การทดลองนี้ใช้เกณฑ์ในการประเมินประสิทธิผลในการจาแนกประโยคของบทวิจารณ์เกม
เพื่อระบุว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกมโดยเครื่องมือที่ได้พัฒนาตามแนวคิด
ที่ได้นาเสนอ คือค่าความแม่นยา (Accuracy) และค่าความผิดพลาด (Error) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการ
วัดความสามารถของตัวจาแนกข้อความ (Text Classifier) โดยการมีสูตรการคานวณความแม่นยา
และความผิดพลาดดังนี้ ดังนี้
กาหนดให้ F คือฟังก์ชันของการจาแนกบทวิจารณ์เกมด้วยเครื่องมือที่พัฒนาตามแนวคิดที่
นาเสนอ T คือฟังก์ชันของการจาแนกบทวิจารณ์เกมด้วยผู้เชี่ยวชาญ และ C คือคลาสของปัจจัยที่
ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกม
ความแม่นยา
ความผิดพลาด
โดยกาหนดตัวแปรจากตารางที่ 5.4
ตารางที่ 5.4 ตัวแปรที่ใช้ในการคานวณความแม่นยาและความผิดพลาด
ผู้เชี่ยวชาญ (T)
กรณี
สามารถ
ไม่สามารถ
เครื่องมือ
จาแนกได้
จาแนกได้
จากแนวคิด
สามารถจาแนกได้
nf,t
nf-nf,t
ที่นาเสนอ
ไม่สามารถจาแนกได้
nt-nf,t
(Nt-nf) - (nt+nf,t)
(F)
ประโยคทั้งหมด
nt
Nt-nt

จานวนทั้งหมด
nf
Nt-nf
Nt
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cp = {ความท้าทาย (c1), ความหลากหลายในการเล่น (c2), การปรับแต่งและดัดแปลง (c3), การ
ดาเนินเรื่อง (c4), ภาพ (c5), เสียง (c6), การช่วยเหลือและการสอน (c7), ปัญหาด้านเทคนิคของเกม
(c9), ปัญหาจากการกระทาไม่เหมาะสมของผู้เล่นอื่น (c10), ปัญหาด้านการตลาด (c11)}
Nt = จานวนประโยคทั้งหมดในชุดบทวิจารณ์เกมที่ทาการทดลอง
nf = จานวนประโยคที่เครื่องมือสามารถจาแนกได้ทั้งหมด
nt = จานวนประโยคที่ผู้เชี่ยวชาญสามารถจาแนกได้ทั้งหมด
nf,t = จานวนของประโยคที่เครื่องมือและผู้เชี่ยวชาญ สามารถจาแนกได้เหมือนกัน
nf-nf,t = จานวนประโยคที่เครื่องมือจาแนกได้ แต่ผู้เชี่ยวชาญไม่สามารถจาแนกได้
nt-nf,t = จานวนประโยคที่ผู้เชี่ยวชาญจาแนกได้ แต่เครื่องมือไม่สามารถจาแนกได้
Nt-nf = จานวนประโยคทั้งหมดที่เครื่องมือไม่สามารถจาแนกได้
Nt-nt = จานวนประโยคทั้งหมดที่ผู้เชี่ยวชาญไม่สามารถจาแนกได้
5.3 การดาเนินการทดลอง
ขั้นตอนนี้เป็นการดาเนินการทดลองตามที่ได้ออกแบบไว้ ดังที่กล่าวรายละเอียดแล้วในหัวข้อ
ที่ 4.1.2 จากจานวน 5 เกม ได้ใช้หน่วยทดลองจานวน 19 คน แต่ละเกมใช้หน่วยทดลองจานวน 5
คน ซึ่งมีรายละเอียดการดาเนินการทดลองดังนี้
1) ผู้ วิจัย มอบไฟล์ เอกสารที่ใช้ในการตอบแบบสอบถามให้ กับหน่วยทดลอง โดยเอกสาร
ประกอบด้วย
(1) แบบฟอร์มสาหรับกรอกข้อมูลส่วนตัวของหน่วยทดลอง
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกม
(3) แบบฟอร์มสาหรับการกรอกผลการจาแนกประโยคของบทวิจารณ์เกมเพื่อระบุ
ว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกมในประโยค
2) หน่วยทดลองศึกษาการจาแนกประโยคของบทวิจารณ์เกมเพื่อระบุว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อ
คุณภาพของเกมและปัญหาของเกมแล้วจึงทาการตรวจสอบหาประโยคของแต่ละบทวิจารณ์ที่สามารถ
จาแนกได้และกรอกผลลัพธ์ของการตรวจสอบที่ได้ลงในไฟล์เอกสารไมโครซอฟท์เอกเซล (Microsoft
Excel)
3) ผู้วิจัยรวบรวมผลการจาแนกแต่ละประโยคในบทวิจารณ์จากหน่วยทดลองเพื่อสร้างเป็น
ชุดคาตอบของการจาแนกประโยคของบทวิจารณ์เกมเพื่อระบุว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกม
และปัญหาของเกมในประโยคของบทวิจารณ์เกมโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นการรวมผลการตรวจสอบของ
หน่วยทดลองเพื่อสรุปเป็นผลการจาแนก ทั้งนี้หากมีผลการประเมินที่ขัดแย้งกัน ผู้วิจัยจะพิจารณา
คาตอบที่ถูกต้องจากผลการประเมินที่มีคาตอบไปในทางเดียวกันมากที่สุด
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4) ผู้วิจัยทาการจาแนกประโยคของบทวิจารณ์เกมเพื่อระบุว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของ
เกมและปั ญหาของเกมด้ว ยเครื่ องมือที่พัฒ นาตามวิธีการที่นาเสนอ เพื่อใช้ผ ลการจาแนกในการ
คานวณหาค่าความแม่นยาและความผิดพลาด สรุปเป็นประสิทธิผลของการจาแนกประโยคของบท
วิจารณ์เกมเพื่อระบุว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกมของเครื่องที่พัฒนาตาม
วิธีการที่นาเสนอ
5.4 ผลการทดลองและการวิเคราะห์ผลการทดลอง
เมื่อ ทาการทดลองการจ าแนกประโยคของบทวิ จารณ์เ กมเพื่ อระบุ ว่ามี ปัจ จัย ที่ส่ งผลต่ อ
คุณภาพของเกมและปัญหาของเกมกับหน่วยทดลองและเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นตามวิธีการที่นาเสนอ
แล้ว ผู้ วิจัยจึ งนาผลการจาแนกมาเปรียบเทียบเพื่อใช้ในการคานวณค่าความแม่นยาและค่าความ
ผิดพลาด เพื่อนาผลการทดลองมาวิเคราะห์เพื่อสรุปการทดลองต่อไป
5.4.1 ผลการทดลอง
จากการคานวณค่าความแม่นยาและความผิดพลาดจากผลการจาแนกประโยคของบทวิจารณ์
เกมเพื่อระบุว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกมโดยหน่วยทดลองเทียบกับผลการ
จาแนกประโยคของบทวิจารณ์เกมเพื่อระบุว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกม
เครื่องมือที่พัฒนาด้วยวิธีการที่นาเสนอได้ผลดังนี้
1) ผลของการประเมินประสิทธิผลของการจาแนกความคิดเห็นแง่บวกและแง่ลบของประโยค
ที่ส่ งผลต่อ คุณภาพของเกมและปั ญ หาของเกมโดยค านวณจากจานวนประโยคที่ มีห น่ ว ยทดลอง
ประเมินความคิดเห็นเท่านั้น แสดงดังตารางที่ 5.5
2) ผลของการประเมินสิทธิผลของการจาแนกประโยคของบทวิจารณ์เกมเพื่อระบุว่ามีปัจจัยที่
ส่ งผลต่ อคุ ณภาพของเกมโดยรวมและแยกตามแต่ ล ะปัจจั ยแสดงดั งตารางที่ 5.6, 5.7 และ 5.8
ตามลาดับ
3) ผลของการประเมินประสิทธิผลของการจาแนกประโยคของบทวิจารณ์เกมเพื่อระบุว่ามี
ปั จ จั ย ที่ส่ งผลต่อปั ญหาของเกมโดยรวมแสดงดังตารางที่ 5.9 และแยกตามแต่ล ะปัจจัยตามการ
พิจารณาและไม่พิจารณาการจาแนกความคิดเห็นแง่บวกและแง่ลบประกอบ แสดงดังตารางที่ 5.10
และ 5.11 ตามลาดับ
ในการทดลองการจาแนกประโยคของบทวิจารณ์เกมเพื่อระบุว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ของเกม ประสิทธิผลในการจาแนกจะถูกประเมินจากการจาแนกต่อประโยค โดยจะแบ่งเป็น
1) ความสามารถในการจ าแนกประโยคของบทวิจารณ์เกมเพื่อระบุว่ามี ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
คุณภาพของเกมได้เหมือนกับผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
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2) ความสามารถในการจ าแนกประโยคของบทวิจารณ์เกมเพื่อระบุว่ามี ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
คุณภาพของเกมได้เหมือนกับผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 1 ปัจจัย
ในการทดลองการจาแนกประโยคของบทวิจารณ์เกมเพื่อระบุว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาของ
เกมโดยรวม ประสิทธิผลในการจาแนกประโยคจะถูกประเมินจากการจาแนกต่อประโยค โดยจะ
แบ่งเป็น
1) ความสามารถในการจาแนกโดยคานึงถึงการจาแนกความคิดเห็นเชิงบวกและเชิงลบของ
ประโยค ได้เหมือนกับผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
2) ความสามารถในการจาแนกโดยคานึงถึงการจาแนกความคิดเห็นเชิงบวกและเชิงลบของ
ประโยค ได้เหมือนกับผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 1 ปัจจัย
3) ความสามารถในการจาแนกโดยไม่คานึงถึงการจาแนกความคิดเห็นเชิงบวกและเชิงลบของ
ประโยค ได้เหมือนกับผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
4) ความสามารถในการจาแนกโดยไม่คานึงถึงการจาแนกความคิดเห็นเชิงบวกและเชิงลบของ
ประโยค ได้เหมือนกับผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 1 ปัจจัย
การไม่คานึงการจาแนกความคิดเห็นเชิงบวกและเชิงลบของประโยค เกิดจากการจาแนก
ประโยคของบทวิจารณ์เกมเพื่อระบุว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาของเกม ประโยคที่จาแนกได้ต้องมี
ความคิดเห็นเป็นลบ แต่เพื่อให้เห็นถึงความสามารถในการจาแนกประโยคของบทวิจารณ์เกมเพื่อระบุ
ว่ า มี ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ปั ญ หาของเกมเพี ย งอย่ า งเดี ย วด้ ว ย จึ ง เพิ่ ม กรณี นี้ เ ข้ า มาในการประเมิ น
ประสิทธิผล โครงสร้างของผลการทดลองแสดงดังภาพที่ 5.2
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ความคิดเห็นเชิง
บวกและเชิงลบ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
คุณภาพของเกม
ผลการจาแนกประสิทธิผล
การจาแนกบทวิจารณ์เกม

จาแนกได้ทั้งหมด
จาแนกได้อย่างน้อย 1

คานึงถึงความคิดเห็น
เชิงบวกและเชิงลบ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ปัญหาของเกม
ไม่คานึงถึงความ
คิดเห็นเชิงบวกและ
เชิงลบ

ภาพที่ 5.2 โครงสร้างของผลการทดลอง

จาแนกได้ทั้งหมด
จาแนกได้อย่างน้อย 1
จาแนกได้ทั้งหมด
จาแนกได้อย่างน้อย 1
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ตารางที่ 5.5 ผลของการประเมินประสิทธิผลของการจาแนกประโยคของบทวิจารณ์เกมเพื่อระบุว่ามี
ความคิดเห็นเชิงบวกและเชิงลบ
Count
ARK
er
Surviv
Grand No
The
Strike:
เกม
al
Theft Man's Witche ค่าเฉลี่ย
Global
Evolve
Auto V Sky
r3
Offens
d
ive
จานวนประโยคทั้งหมด
247
181
212
236
161
207
จานวนประโยคที่
ผู้เชี่ยวชาญไม่ประเมิน
117
80
66
111
52
85
ความคิดเห็น
จานวน
ประโยคที่
48
49
56
31
63
49
ผู้เชี่ยวชาญ
ความ
คิดเห็น จาแนก
เชิงบวก ร้อยละความ
81.25/ 83.67/ 85.71/ 74.19/ 87.30/ 82.42/
แม่นยา/ ความ
18.75 16.33 14.29 25.81 12.70
17.58
ผิดพลาด
จานวน
ประโยคที่
82
52
90
94
46
73
ผู้เชี่ยวชาญ
ความ
คิดเห็น จาแนก
เชิงลบ ร้อยละความ
41.46/ 44.23/ 34.44/ 41.49/ 56.52/ 43.63/
แม่นยา /ความ
58.54 55.77 65.56 58.51 43.48
56.37
ผิดพลาด
จานวน
ความ
ประโยคที่
คิดเห็น
130
101
146
125
109
122
ผู้เชี่ยวชาญ
โดยรวม
จาแนก
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เกม

ARK
Surviv
al
Evolve
d

จานวนประโยคทั้งหมด
247
จานวนประโยคที่
ผู้เชี่ยวชาญไม่ประเมิน
117
ความคิดเห็น
ร้อยละความ
56.15/
แม่นยา /ความ
43.85
ผิดพลาด

Count
er
Grand No
Strike:
Theft Man's
Global
Auto V Sky
Offens
ive
181
212
236

The
Witche
r3

ค่าเฉลี่ย

161

207

80

66

111

52

85

63.37/
36.63

54.11/
45.89

49.60/
50.40

74.31/
25.69

59.51/
40.49
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ตารางที่ 5.6 ผลของการประเมินประสิทธิผลของการจาแนกประโยคของบทวิจารณ์เกมเพื่อระบุว่ามี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมโดยรวม

เกม

ARK
Surviv
al
Evolv
ed

Counte
r Strike: Grand
Global Theft
Offensi Auto V
ve

181
จานวนประโยคทั้งหมด 247
ร้อยละ
จาแนกได้ ความ
75.30/ 64.09/
เหมือนกัน แม่นยา /
24.70 35.91
ทั้งหมด ความ
ผิดพลาด
ร้อยละ
จาแนกได้
ความ
เหมือนกัน
79.76/ 72.38/
แม่นยา /
อย่างน้อย
20.65 27.62
ความ
1
ผิดพลาด

No
Man's
Sky

The
Witcher
3

ค่าเฉลี่ย

207

212

236

161

59.91/

65.25/

57.76/

40.09

34.75

42.24

64.62/

69.49/

69.57/

35.38

30.51

30.43

64.46/ 35.54

71.16/ 28.84
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ตารางที่ 5.7 ผลของการประเมินประสิทธิผลของการจาแนกประโยคของบทวิจารณ์เกมเพื่อระบุว่ามี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมด้านการดึงดูดแยกตามแต่ละปัจจัย
ปัจจัย

เกม

จานวนประโยคทั้งหมด
จานวน
ประโยค
1. ความ ร้อยละความ
ท้าทาย แม่นยา /
ความ
ผิดพลาด
จานวน
2. ความ ประโยค
หลากหล ร้อยละความ
ายของ แม่นยา /
การเล่น ความ
ผิดพลาด
จานวน
3. การ
ประโยค
ปรับแต่ง
ร้อยละความ
และ
แม่นยา /
ดัดแปลง
ความ
ผิดพลาด
จานวน
ประโยค
4. การ
ร้อยละความ
ดาเนิน
แม่นยา /
เรื่อง
ความ
ผิดพลาด

247

Counter
Strike:
Global
Offensive
181

26

21

23

11

22

21

91.09/

89.50/

88.68/

95.76/

90.06/

91.02/

8.91

10.50

11.32

4.24

9.94

8.98

15

12

39

54

22

28

95.55/

94.48/

84.43/

78.81/

89.44/

88.54/

4.45

5.52

15.57

21.19

10.56

11.46

7

9

5

5

9

7

97.57/

96.13/

97.64/

98.31/

96.27/

97.18/

2.43

3.87

2.36

1.69

3.73

2.82

0

0

16

7

33

19

-

-

89.62/

96.61/

89.44/

91.89/

10.38

3.39

10.56

8.11

ARK
Survival
Evolved

Grand
Theft
Auto V

No
Man's
Sky

The
Witcher
3

ค่าเฉลี่ย

212

236

161

207
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ปัจจัย

เกม

จานวนประโยคทั้งหมด
จานวน
ประโยค
ร้อยละความ
5. ภาพ
แม่นยา /
ความ
ผิดพลาด
จานวน
ประโยค
ร้อยละความ
6. เสียง
แม่นยา /
ความ
ผิดพลาด
ร้อยละความ
แม่นยา/
ค่าเฉลี่ย
ความ
ผิดพลาด

247

Counter
Strike:
Global
Offensive
181

17

8

4

7

18

11

94.33/

94.48/

96.23/

94.07/

91.93/

94.21/

5.67

5.52

3.77

5.93

8.07

5.79

7

9

5

6

10

7

97.57/

96.13/

98.11/

97.88/

98.14/

97.57/

2.43

3.87

1.89

2.12

1.86

2.43

95.22/
4.78

94.14/
5.86

92.45
/7.55

93.57/
6.43

92.55/
7.45

93.59/
6.41

ARK
Survival
Evolved

Grand
Theft
Auto V

No
Man's
Sky

The
Witcher
3

ค่าเฉลี่ย

212

236

161

207
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ตารางที่ 5.8 ผลของการประเมินประสิทธิผลของการจาแนกประโยคของบทวิจารณ์เกมเพื่อระบุว่ามี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมด้านการใช้งานเกมแยกตามแต่ละปัจจัย
ปัจจัย

เกม

จานวนประโยคทั้งหมด
จานวนประโยค
1. การ
ช่วยเหลือ ร้อยละความ
และการ แม่นยา/ ความ
สอน
ผิดพลาด
จานวนประโยค
2. ส่วนต่อ
ร้อยละความ
ประสาน
แม่นยา/ ความ
ผู้ใช้
ผิดพลาด
ร้อยละความ
ค่าเฉลี่ย แม่นยา/ความ
ผิดพลาด

247

Counter
Strike:
Global
Offensive
181

6

7

11

4

5

7

98.38/

97.24/

96.70/

97.18/

98.76/

97.79/

1.62

2.76

3.30

2.12

1.24

2.21

5

9

8

10

22

11

97.98/

95.58/

96.70/

97.03/

95.03/

96.46/

2.02

4.42

3.30

2.97

4.97

3.54

98.18/

96.41/

96.70/

97.46/

96.89/

97.13/

1.82

3.59

3.30

2.54

3.11

2.87

ARK
Survival
Evolved

Grand
Theft
Auto V

No
Man's
Sky

The
Witcher ค่าเฉลี่ย
3

212

236

161

207
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ตารางที่ 5.9 ผลของการประเมินประสิทธิผลของการจาแนกประโยคของบทวิจารณ์เกมเพื่อระบุว่ามี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาของเกม

เกม

จานวนประโยคทั้งหมด
ร้อยละ
จาแนกได้ ความ
คานึงถึง เหมือนกัน แม่นยา/
ทั้งหมด
ความ
ความ
ผิดพลาด
คิดเห็น
เชิงบวก
ร้อยละ
จาแนกได้
และเชิง
ความ
เหมือนกัน
ลบ
แม่นยา/
อย่างน้อย
ความ
1
ผิดพลาด
ร้อยละ
จาแนกได้ ความ
ไม่
เหมือนกัน แม่นยา/
คานึงถึง
ทั้งหมด
ความ
ความ
ผิดพลาด
คิดเห็น
ร้อยละ
เชิงบวก จาแนกได้
ความ
และเชิง เหมือนกัน
แม่นยา/
ลบ
อย่างน้อย
ความ
1
ผิดพลาด

ARK Counte Gran
Surviva r Strike: d
No
The
l
Global Theft Man' Witcher ค่าเฉลี่ย
Evolve Offensi Auto s Sky
3
d
V
ve
247
181
212 236
161
207

74.49/

81.22/

25.51

18.78

76.11/

82.87/

23.89

17.13

81.38/

85.64/

18.62

14.36

82.59/

87.29/

17.41

12.71

68.87 87.29

/
/
31.13 12.71

71.23 87.71

/
/
28.77 12.29

74.53 91.10

/
/
25.47 8.90

79.72 92.37

/
/
20.28 7.63

93.17/

81.01/

6.83

18.99

93.79/

82.34/

6.21

17.66

93.17/

85.16/

6.83

14.84

93.79/

87.15/

6.21

12.85
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ตารางที่ 5.10 ผลของการประเมินประสิทธิผลของการจาแนกประโยคของบทวิจารณ์เกมเพื่อระบุว่ามี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาของเกมแยกตามปัจจัย โดยคานึงถึงความคิดเห็นเชิงบวกและเชิงลบ

ปัจจัย

เกม

จานวนประโยคทั้งหมด
จานวน
1.
ประโยค
ปัญหา
ร้อยละความ
ด้าน
แม่นยา/
เทคนิค
ความ
ของเกม
ผิดพลาด
2.
จานวน
ปัญหา ประโยค
จากการ
กระทา ร้อยละความ
ไม่
แม่นยา/
เหมาะส ความ
มของผู้ ผิดพลาด
เล่นอื่น
จานวน
3.
ประโยค
ปัญหา
ร้อยละความ
จาก
แม่นยา/
การตลา
ความ
ด
ผิดพลาด
ร้อยละความ
ค่าเฉลี่ย แม่นยา/ความ
ผิดพลาด

ARK
Counter
Surviva
Strike:
l
Global
Evolve
Offensive
d
247
181

Grand
Theft
Auto V

ค่าเฉลี่
No Man's
The
Sky
Witcher 3
ย

212

236

161

207

36

9

32

8

9

19

81.38/
18.62

94.48/
5.52

83.96/
16.04

97.03/
2.97

94.41/
5.59

90.25
/ 9.75

13

29

27

0

0

14

92.31/
7.69

82.32/
17.68

78.77/
21.23

-

-

84.47
/
15.53

15

6

15

31

1

14

91.90/
8.10

96.69/
3.31

92.45/
7.55

84.75/
15.25

98.76/
1.24

92.91
/ 7.09

88.53/
11.47

91.16/
8.84

85.06/
14.94

90.89/
9.11

96.58/
3.42

90.45
/ 9.55
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ตารางที่ 5.11 ผลของการประเมินประสิทธิผลของการจาแนกประโยคของบทวิจารณ์เกมเพื่อระบุว่ามี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาของเกมแยกตามปัจจัย โดยไม่คานึงถึงความคิดเห็นเชิงบวกและเชิงลบ

ปัจจัย

เกม

จานวนประโยคทั้งหมด
จานวน
ประโยค
1. ปัญหา
ร้อยละความ
ด้านเทคนิค
แม่นยา/
ของเกม
ความ
ผิดพลาด
จานวน
2. ปัญหา
ประโยค
จากการ
กระทาไม่
ร้อยละความ
เหมาะสม
แม่นยา/
ของผู้เล่น
ความ
อื่น
ผิดพลาด
จานวน
ประโยค
3. ปัญหา
ร้อยละความ
จาก
แม่นยา/
การตลาด
ความ
ผิดพลาด
ร้อยละความ
แม่นยา/
ค่าเฉลี่ย
ความ
ผิดพลาด

Counter
ARK
Strike:
Survival Global
Evolved Offensiv
e
247
181

Grand
Theft
Auto V

No
Man's
Sky

The
Witcher
3

ค่าเฉลี่
ย

212

236

161

207

36

9

32

8

9

19

90.28/
9.72

96.69/
3.31

87.74/
12.26

98.73/
1.27

94.41/
5.59

93.57/
6.43

13

29

27

0

0

14

95.55/
4.45

91.16/
8.84

91.04/
8.96

-

-

15

6

15

31

1

14

95.14/

97.79/

92.37/

98.76/

95.68/

4.86

2.21

94.34/
5.66

7.63

1.24

4.32

93.66/
6.34

95.21/
4.79

91.04/
8.96

95.55/
4.45

92.58/
7.42

96.58/ 94.41/
3.42
5.59
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5.4.2 การวิเคราะห์ผล
จากผลการทดลอง พบว่าในการจาแนกประโยคของบทวิจารณ์เกมเพื่อระบุว่ามีความคิดเห็น
ของแต่ละเกม มีความแม่นยาสูงสุดร้อยละ 74.31 จากเกม The Witcher 3 ต่าสุดร้อยละ 49.60 จาก
เกม No Man’s Sky และความแม่นยาเฉลี่ยร้อยละ 59.51 เมื่อแบ่งเป็นการจาแนกความคิดเห็นเชิง
บวก มีความแม่นยาสูงสุดที่ร้อยละ 87.30 จากเกม The Witcher 3 ต่าสุดร้อยละ 74.19 จากเกม
No Man’s Sky และความแม่นยาเฉลี่ยร้อยละ 82.42 การจาแนกความคิดเห็นเชิงลบ มีความแม่นยา
สูงสุดร้อยละ 56.52 จากเกม The Witcher 3 ต่าสุดร้อยละ 34.44 จากเกม Grand Theft Auto V
และความแม่นยาเฉลี่ยร้อยละ 72.80
ในการจาแนกประโยคของบทวิจารณ์เกมเพื่อระบุว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกม การ
จาแนกได้เหมือนกันทั้งหมด มีความแม่นยาสูงสุดร้อยละ 75.30 จากเกม ARK Survival Evolved
ต่าสุดร้อยละ 57.76 จากเกม The Witcher 3 และความแม่นยาเฉลี่ยร้อยละ 64.46 การจาแนกได้
เหมือนกันอย่างน้อย 1 มีความแม่นยาสูงสุดร้อยละ 79.76 จากเกม ARK Survival Evolved ต่าสุดที่
ร้อยละ 64.62 จากเกม Grand Theft Auto V และความแม่นยาเฉลี่ยร้อยละ 71.16
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมด้านการดึงดูด มีความแม่นยาสูงสุดร้อยละ 95.22 จากเกม
ARK Survival Evolved ต่าสุดร้อยละ 92.45 จากเกม Grand Theft Auto V และความแม่นยา
เฉลี่ยร้อยละ 93.59 ปัจจัยย่อยของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมด้านการดึงดูด มีรายละเอียด
ความแม่นยาดังต่อไปนี้
1) ปั จ จั ย ย่ อ ยด้ า นความท้ า ทาย มี ค วามแม่ น ย าสู ง สุ ด ร้ อ ยละ 95.76 จากเกม No
Man’s Sky ต่าสุดร้อยละ 88.68 จากเกม Grand Theft Auto V และความแม่นยา
เฉลี่ยร้อยละ 91.02
2) ปัจจัยย่อยด้านความหลากหลายของการเล่น มีความแม่นยาสูงสุดร้อยละ 95.55
จากเกม ARK Survival Evolved ต่าสุดร้อยละ 78.81 จากเกม No Man’s Sky
และความแม่นยาเฉลี่ยร้อยละ 88.54
3) ปัจจัยย่อยด้านการปรับแต่งและดัดแปลง มีความแม่นยาสูงสุดร้อยละ 98.31 จาก
เกม No Man’s Sky ต่าสุดร้อยละ 96.13 จากเกม Counter Strike Global
Offensive และความแม่นยาเฉลี่ยร้อยละ 97.18
4) ปัจจั ยย่อยด้านการดาเนินเรื่อง มีความแม่นยาสูงสุ ดร้อยละ 96.61 จากเกม No
Man’s Skyต่าสุดร้อยละ 89.44 จากเกม The Witcher 3 และความแม่นยาเฉลี่ย
ร้อยละ 91.89
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5) ปัจจัยย่อยด้านภาพ มีความแม่นยาสูงสุดร้อยละ 96.23 จากเกม Grand Theft
Auto V ต่าสุดร้อยละ 91.93 จากเกม และความแม่นยาเฉลี่ยร้อยละ 94.21
6) ปัจจัยย่อยด้านเสียง มีความแม่นยาสูงสุดร้อยละ 98.14 จากเกม The Witcher 3
ต่าสุดร้อยละ 96.13 จากเกม Counter Strike Global Offensive และความ
แม่นยาเฉลี่ยร้อยละ 97.57
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมด้านการใช้งานเกม มีความแม่นยาสูงสุดร้อยละ 98.18 จาก
เกม ARK Survival Evolved ต่าสุดร้อยละ 96.41 จากเกม Counter Strike Global Offensive
และความแม่นยาเฉลี่ยร้อยละ 97.13 ปัจจัยย่อยของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมด้านการใช้งาน
เกม มีรายละเอียดความแม่นยาดังต่อไปนี้
1) ปัจจัยย่อยด้านการช่วยเหลือและการสอน มีความแม่นยาสูงสุดร้อยละ 98.76 จาก
เกม The Witcher 3 ต่าสุดร้อยละ 96.70 จากเกม Grand Theft Auto V และ
ความแม่นยาเฉลี่ยร้อยละ 97.79
2) ปัจจัยย่อยด้านส่ว นต่อประสานผู้ใช้ มีความแม่นยาสูงสุดร้อยละ 97.98 จากเกม
ARK Survival Evolved ต่าสุดร้อยละ 95.03 จากเกม The Witcher 3 และความ
แม่นยาเฉลี่ยร้อยละ 96.46
ในการจาแนกประโยคของบทวิจารณ์เกมเพื่อระบุว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาของเกม เมื่อ
คานึงถึงการจาแนกความคิดเห็น การจาแนกได้เหมือนกันทั้งหมด มีความแม่นยาสูงสุดร้อยละ 93.17
จากเกม The Witcher 3 ต่าสุดร้อยละ 68.87 จากเกม Grand Theft Auto V และความแม่นยา
เฉลี่ยร้อยละ 81.01 การจาแนกได้เหมือนกันอย่างน้อย 1 มีความแม่นยาสูงสุดร้อยละ 93.79 จากเกม
The Witcher 3 ต่าสุดร้อยละ 71.23 จากเกม Grand Theft Auto V และความแม่นยาเฉลี่ยร้อยละ
82.34
ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาของเกม มีความแม่นยาสูงสุดร้อยละ 96.58 จากเกม The Witcher 3
ต่าสุดร้อยละ 85.06 จากเกม Grand Theft Auto V และความแม่นยาเฉลี่ยร้อยละ 90.45 ปัจจัย
ย่อยของปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาของเกม มีรายละเอียดความแม่นยาดังต่อไปนี้
1) ปัจจัยย่อยด้านปัญหาด้านเทคนิคของเกม มีความแม่นยาสูงสุดร้อยละ 97.03 จาก
เกม No Man’s Sky ต่าสุดร้อยละ 81.38 จากเกม ARK Survival Evolved และ
ความแม่นยาเฉลี่ยร้อยละ 90.25
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2) ปัจจัยย่อยด้านปัญหาจากการกระทาไม่เหมาะสมของผู้เล่นอื่น มีความแม่นยาสูงสุด
ร้อยละ 92.31 จากเกม ARK Survival Evolved ต่าสุดร้อยละ 78.77 จากเกม
Grand Theft Auto V และความแม่นยาเฉลี่ยร้อยละ 84.47
3) ปัจจัยย่อยด้านปัญหาจากการกระทาไม่เหมาะสมของผู้เล่นอื่ น มีความแม่นยาสูงสุด
ร้อยละ 98.76 จากเกม The Witcher 3 ต่าสุดร้อยละ 84.75 จากเกม No Man’s
Sky และความแม่นยาเฉลี่ยร้อยละ 92.91
เมื่อไม่คานึงถึงการจาแนกความคิดเห็น การจาแนกได้เหมือนกันทั้งหมด มีความแม่นยาสูงสุด
ร้อยละ 93.17 จากเกม The Witcher 3 ต่าสุดร้อยละ 72.64 จากเกม Grand Theft Auto V และ
ความแม่นยาเฉลี่ยร้อยละ 85.16 การจาแนกได้เหมือนกันอย่างน้อย 1 มีความแม่นยาสูงสุดร้อยละ
93.79 จากเกม The Witcher 3 ต่าสุดร้อยละ 79.72 จากเกม Grand Theft Auto V และความ
แม่นยาเฉลี่ยร้อยละ 87.15
ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาของเกม มีความแม่นยาสูงสุดร้อยละ 96.58 จากเกม The Witcher 3
ต่าสุดร้อยละ 91.04 จากเกม Grand Theft Auto V และความแม่นยาเฉลี่ยร้อยละ 94.41 ปัจจัย
ย่อยของปัจจัยที่ส่งผลติอปัญหาของเกม มีรายละเอียดความแม่นยาดังต่อไปนี้
1) ปัจจัยย่อยด้านปัญหาด้านเทคนิคของเกม มีความแม่นยาสูงสุดร้อยละ 98.73 จาก
เกม No Man’s Sky ต่าสุดร้อยละ 87.74 จากเกม Grand Theft Auto V และ
ความแม่นยาเฉลี่ยร้อยละ 93.57
2) ปัจจัยย่อยด้านปัญหาจากการกระทาไม่เหมาะสมของผู้เล่นอื่น มีความแม่นยาสูงสุด
ร้อยละ 95.55 จากเกม ARK Survival Evolved ต่าสุดร้อยละ 91.04 จากเกม
Grand Theft Auto V และความแม่นยาเฉลี่ยร้อยละ 92.58
3) ปัจจัยย่อยด้านปัญหาจากการกระทาไม่เหมาะสมของผู้เล่นอื่น มีความแม่นยาสูงสุด
ร้อยละ 98.76 จากเกม The Witcher 3 ต่าสุดร้อยละ 92.37 จากเกม No Man’s
Sky และความแม่นยาเฉลี่ยร้อยละ 95.68
5.5 สรุปผลการทดลอง
จากการทดลองการประเมินประสิทธิผลการจาแนกประโยคของบทวิจารณ์เกมเพื่อระบุว่ามี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกมของเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นตามแนวคิดที่นาเสนอ
ในแต่ละเงื่อนไขในการประเมินเครื่องมือที่พัฒ นาตามแนวคิดที่นาเสนอ สามารถจาแนกประโยคของ
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บทวิจารณ์เกมเพื่อระบุว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกมโดยเฉลี่ยได้มากกว่า
ร้อยละ 50 ทั้งสิ้น ประสิทธิผลการจาแนกประโยคของบทวิจารณ์เกมเพื่อระบุว่ามีความคิดเห็นเชิง
บวกและเชิงลบได้เหมือนกันทั้งหมดมีค่าความแม่นยาเฉลี่ยที่ร้อยละ 59.51 ประสิทธิผลการจาแนก
ประโยคของบทวิจารณ์เกมเพื่อระบุว่ามี ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมได้ เหมือนกันทั้งหมดมีค่า
ความแม่นยาเฉลี่ยที่ร้อยละ 64.46 และประสิทธิผลการจาแนกประโยคของบทวิจารณ์เกมเพื่อระบุว่า
มีปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาของเกมได้ เหมือนกันทั้งหมดรวมทั้งคานึงถึงการจาแนกความคิดเห็นมีค่า
ความแม่นยาเฉลี่ยที่ร้อยละ 81.01
จากข้อสรุปการทดลองพบว่า การที่ประสิทธิผลของการจาแนกความคิดเห็นเชิงบวกและเชิง
ลบนั้น มีความแม่นยาเฉลี่ยร้อยละ 59.51 เกิดมาจากการใช้บทวิจารณ์ภาพยนตร์เป็นข้อมูลในการหา
ความน่าจะเป็นของประโยคว่าเป็นความคิดเห็นเชิงบวกหรือเชิงลบในการใช้อัลกอรึธึมแบบนาอีฟเบย์
(Naïve Bayes Algorithm) ในการจาแนกความคิดเห็นของประโยคในบทวิจารณ์เกมของเครื่องมือ
ซึ่งบทวิจารณ์ภาพยนตร์อาจจะมีคุณลักษณะที่ไม่เหมือนกับบทวิจารณ์เกม ทาให้การจาแนกความ
คิดเห็นของบทวิจารณ์เกมมีความคลาดเคลื่อน
5.6 ปัญหาที่พบกับแนวทางการแก้ไข
ปั ญ หาที่ พ บในการด าเนิ น การทดลองนี้ แ ละแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาที่ พ บเหล่ า นั้ น มี
รายละเอียดดังนี้
1) ปัญหาที่เกิดจากหน่วยทดลองไม่เข้าใจปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของ
เกม
ในการดาเนินการทดลองผู้วิจัยได้แนบเอกสารที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
คุณภาพของเกมและปัญหาของเกมไว้ในแบบสอบถาม เพื่อให้หน่วยทดลองมีความเข้าใจและสามารถ
ตรวจจั บประโยคที่ปัจ จัยที่ส่ งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกมได้ แต่จากการดาเนินการ
ทดลองพบว่า มี หน่วยทดลองบางรายไม่เข้าใจคาอธิบายที่ผู้วิจัยได้แนบไว้ เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้
ค่อนข้างมีความซับซ้อนมากกว่าการประเมินคุณภาพเกมโดยทั่วไป
ผู้ วิ จั ย จึ ง เปิ ด โอกาสให้ ห น่ ว ยทดลองสามารถสอบถามข้ อ สงสั ย และท าความเข้ า ใจใน
รายละเอียดของปัจจัยต่างๆ ได้ ซึ่งพบว่าหน่วยทดลองมีค วามเข้าใจปัจจัยที่ผู้วิจัยให้รายละเอียดไว้
มากขึ้ น จากการที่ห น่ ว ยทดลองสามารถตรวจสอบปัจจั ยจากบทวิจารณ์เกมในแบบสอบถามได้
หลังจากการสอบถามข้อสงสัย
2) ปัญหาที่เกิดจากหน่วยทดลองกรอกผลการตรวจสอบปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกม
และปัญหาของเกมลงในแบบสอบถามผิดพลาด เนื่องจากแบบสอบถามมีรายการเป็นจานวนมากและ
คาอธิบายการกรอกแบบสอบถามไม่ชัดเจน
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ในแบบสอบถามของการทดลองนี้ หน่ว ยทดลองจ าเป็น ต้องตรวจสอบปัจ จัย ที่ส่ งผลต่ อ
คุณภาพของเกมและปัญหาของเกมจากบทวิจารณ์ที่ประกอบไปด้วยประโยคโดยเฉลี่ย 207 ประโยค
ต่อแบบสอบถามซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบนาน จึงอาจส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการ
ตรวจสอบ และผู้วิจัยพบว่า หน่วยทดลองบางหน่วยมีการกรอกผลการตรวจสอบไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจเกิด
จากคาชี้แจงในแบบสอบถามไม่ชัดเจน
ผู้วิจัยจึงได้แก้ปัญหานี้โดยอนุญาตให้หน่วยทดลองสามารถนาแบบสอบถามกลับไปทาที่บ้าน
ได้และให้เวลาในการทาแบบสอบถาม 1 สัปดาห์ และผู้วิจัยได้ทาการแก้ไขคาชี้แจงในการกรอก
แบบสอบถามให้ละเอียดและชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้เปิดโอกาสให้หน่วยทดลองสอบถาม
เกี่ยวกับการกรอกคาตอบจากการตรวจสอบลงในแบบสอบถามด้วย

บทที่ 6
สรุปผลการวิจัย
ในบทนี้กล่าวถึงการสรุปผลการวิจัยที่ได้ดาเนินการ ข้อจากัดของงานวิจัย แนวทางการพัฒนา
ในอนาคต และบทความวิขาการที่ได้รับการตีพิมพ์ โดยมีเนื้อหาดังนี้
6.1 สรุปผลการวิจัย
งานวิทยานิพนธ์นี้เสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหาการจาแนกประโยคของบทวิจารณ์เกมเพื่อ
ระบุว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพและปัญหาของเกมด้วยการทาเหมืองข้อความจากบทวิจารณ์เกม
แอ็คชัน โดยมีการดาเนินการทั้งหมด 5 ขั้นตอนประกอบด้วย 1) การระบุและนิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อ
คุณภาพของเกมและปัญหาของเกม โดยใช้งานวิจัยก่อนหน้าประกอบการระบุและนิยาม จากนั้น ทา
การปรับปรุงการระบุและนิยาม โดยการศึกษาจากวิจัยก่อนหน้าเพิ่มเติม ศึกษาจากบทวิจารณ์เกม
เป็ น การปรั บ ปรุ งการระบุ และนิ ย ามครั้ ง ที่ 1 และทาการทดลองโดยการใช้ ห น่ว ยทดลอง 6 คน
ตรวจสอบและประเมินการระบุและนิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกม สรุปผล
ว่าการระบุและนิยามมีความสอดคล้องกับการนิยามของผู้เชี่ยวชาญที่เป็นหน่วยทดลองในการทาการ
ทดลองนี้ และมีระดับความเหมาะสมในการเป็นนิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของ
เกม โดยความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของหน่วยทดลองนั้น ได้รับการวิเคราะห์และนาไปปรับปรุง
การระบุและนิยามปัจจัยครั้งที่ 2 2) การสร้างคลังคาศัพท์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและ
ปัญหาของเกมจากการสกัดคาอธิบายการระบุและนิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหา
ของเกมที่ปรับปรุงแล้วครั้งที่ 2 การสกัดจากบทวิจารณ์เกมตัวอย่าง และการใช้เครื่องมือเวิร์ดเน็ตใน
การขยายคลังคาศัพท์ 3) การวิเคราะห์บทวิ จารณ์เกมเพื่อจาแนกประโยคของบทวิจารณ์ทั้งในความ
คิดเห็นเชิงบวกและเชิงลบ และด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกม 4) การ
พัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการจาแนกประโยคของบทวิจารณ์เกมเพื่อระบุว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ของเกมและปัญหาของเกม 5) การประเมินประสิทธิผลการจาแนกประโยคของบทวิจารณ์เกมเพื่อ
ระบุว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกมโดยเครื่องมือกับ การจาแนกโดยใช้หน่วย
ทดลอง 19 คน เพื่อคานวนเป็นค่าความแม่นยาของการจาแนกโดยเครื่องมือ
จากการทดลองการประเมินประสิทธิผลการจาแนกประโยคของบทวิจารณ์เกมเพื่อระบุว่ามี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกม สามารถจาแนกประโยคของบทวิจารณ์เกมเพื่อ
ระบุว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกมได้เหมือนกันทั้งหมด มีค่าความแม่นยา
เฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 50 ทั้ง หมด โดยมีความแม่นยาในการจาแนกความคิดเห็นเชิงบวกและเชิงลบ
ของบทวิจารณ์เฉลี่ยที่ร้อยละ 59.51 ความแม่นยาในการจาแนกประโยคของบทวิจารณ์เกมเพื่อระบุ
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ว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมเฉลี่ยที่ร้อยละ 64.46 และความแม่นยาในการจาแนกประโยค
ของบทวิจารณ์เกมเพื่อระบุว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาของเกมเฉลี่ยที่ร้อยละ 81.01
การที่ประสิทธิผลของการจาแนกความคิดเห็น มีค่าความแม่นยาเฉลี่ยร้อยละ 59.51 ซึ่ง
ค่อนข้างมีความคลาดเคลื่อน เกิดมาจากการใช้บทวิจารณ์ภาพยนตร์เป็นข้อมูลในการหาความน่าจะ
เป็นของประโยคว่าเป็นความคิดเห็นเชิงบวกหรือเชิงลบในการใช้อัลกอรึธึมแบบนาอีฟเบย์ (Naïve
Bayes Algorithm) ในการจาแนกความคิดเห็นของประโยคในบทวิจารณ์เกมของเครื่องมือ ซึ่งบท
วิจารณ์ภาพยนตร์อาจมีคุณลักษณะที่ไม่เหมือนกับบทวิจารณ์เกม ทาให้การจาแนกความคิดเห็นของ
บทวิจารณ์เกมมีความคลาดเคลื่อน
6.2 ข้อจากัดของงานวิจัย
ในงานวิทยานิพนธ์นี้ มีข้อจากัดในหัวข้อดังต่อไปนี้
1) บทวิจารณ์เกมต้องถูกระบุอยู่ในรูปภาษาอังกฤษที่มีการสะกดคาถูกต้องเท่านั้น
2) การจาแนกประโยคของบทวิจารณ์เกมเพื่อระบุว่ามีปัจจัยโดยเครื่องมือ สามารถจาแนก
กลุ่มคาศัพท์ที่ประกอบด้วยคาศัพท์ได้มากที่สุด 2 คาเท่านั้น
3) การจาแนกความคิดเห็นของประโยคของบทวิจารณ์เกมด้วยเครื่องมือที่พัฒนาตามแนวคิด
ที่นาเสนอ ใช้บทวิจารณ์ภาพยนตร์เป็นข้อมูลในการหาความน่าจะเป็นของประโยคว่าเป็นความคิด
เห็นเชิงบวกหรือเชิงลบในการใช้อัลกอรึธึมแบบนาอีฟเบย์ (Naïve Bayes Algorithm) ซึ่งอาจไม่
เหมาะสมกับการจาแนกความคิดเห็นของประโยคของบทวิจารณ์เกม
6.3 งานวิจัยในอนาคต
ในงานวิทยานิพนธ์นี้ สามารถพัฒนาอีกในหัวข้อดังต่อไปนี้
1) คลังคาศัพท์ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกมสามารถเพิ่มเติมได้จาก
บทวิจารณ์เกมอื่นๆ ช่วยให้สามารถขยายคลังคาศัพท์ให้ครอบคลุมมากขึ้น
2) เครื่องมือสามารถขยายความสามารถในการเพิ่มปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและ
ปัญหาของเกมหากมีการเพิ่มเติมปัจจัยอื่นๆ
3) เครื่องมือสามารถขยายความสามารถในการจาแนกกลุ่มคาศัพท์ที่ประกอบด้วยคาศัพท์ได้
มากกว่า 2 คาได้
4) เครื่องมือสามารถขยายความสามารถในการใช้บทวิจารณ์เกมในการหาความน่าจะเป็น
ของประโยคว่าเป็นความคิดเห็นเชิงบวกหรือเชิงลบในการใช้อัลกอรึธึมแบบนาอีฟเบย์ (Naïve Bayes
Algorithm) ในการจาแนกความคิดเห็นของประโยคในบทวิจารณ์เกม
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5) เครื่องมือสามารถขยายความสามารถในการนาแนวคิดการจาแนกข้อความด้วยข้อมูลสอน
(Supervised Text Classification) มาใช้ในการจาแนกประโยคของบทวิจารณ์เกมเพื่อระบุว่ามี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกม
6.4 ผลงานตีพิมพ์จากวิทยานิพนธ์
1) ผลงานตีพิมพ์เรื่อง "Method for classifying usability qualities and problems for
action games from user reviews using text mining," ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
“IEEE/ACIS 15th International Conference on Computer and Information Science
(ICIS)” จัดขึ้นที่จังหวัด โอกายามะ (Okayama) ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายน พ.ศ.
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถามการประเมินการนิยามปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพเกมและปัญหาของเกม
ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจงส่วนที่ 1 โปรดทาเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงตามความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่านมากที่สุด
ถ้าท่านเป็นผู้พัฒนาเกม ให้ตอบคาถามตั้งแต่ข้อ 1-6
ถ้าท่านเป็นผู้เล่นเกม ให้ตอบคาถามตั้งแต่ข้อ 1-2
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 2) วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
 3) วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์  4) วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 5) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 6) อื่นๆ................................
3. ตาแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกม
 1) Game Project Manager
 2) Game Designer
4. ประสบการณ์ในตาแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกมของท่าน
 1) ไม่มีประสบการณ์
 2) น้อยกว่า 2 ปี
 4) มากกว่า 5 ปี
5. ตาแหน่งงานที่ท่านเคยมีประสบการณ์
 1) Project Manager
 2) Business Analyst
 4) Tester
 5) Software Designer
 6) Database Administrator
 7) อื่นๆ............................

 3) Programmer

 3) 3-5 ปี

 3) Programmer

6.ประเภทของเกมที่ท่านมีประสบการณ์พัฒนาหรือที่รับผิดชอบในปัจจุบัน (ตอบได้มากกว่า 1ข้อ)
 1) Action
 2) Simulation
 3) Strategy
 4) Sport
 5) อื่นๆ...................................
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ส่วนที่ 2 การระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพเกมและปัญหาของเกมแอ็คชันคาชี้แจงส่วนที่ 2 โปรด
ระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพเกม และปัจจัยที่เป็นปัญหาของเกมแอ็คชันในความคิดของท่าน
1.คุณภาพเกม คือ คุณสมบัติที่บ่งบอกถึงลักษณะของเกมที่ดี หรือเป็นคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ คุณภาพเกมเป็นสิ่งที่ผู้พัฒนาเกม ทั้งผู้ออกแบบเกม หัวหน้าโครงการ และโปรแกรมเมอร์
เกมต้องคานึงถึงในการพัฒนาเกม
โปรดระบุปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมแอ็คชันพร้อมทั้งอธิบายพอสังเขป และอธิบายถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัจจัยนั้นๆ ต่อผู้เล่นในด้านบวกและด้านลบ ตามความคิดของท่าน
ลาดับที่

ปัจจัย

คาอธิบาย

ความน่าตื่นเต้น เกมสามารถสร้างความ
ตัวอย่าง
ของเกม
ตื่นเต้นให้กับผูเ้ ล่นได้
1
2
3
4
5
6
7

ผลกระทบเชิงบวก ผลกระทบเชิงลบ
ผู้เล่นรู้สึกตื่นเต้น
เมื่อเล่นเกม

เกมไม่สามารถ
สร้างความตื่นเต้น
แก่ผู้เล่นได้
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ลาดับที่

ปัจจัย

คาอธิบาย

ผลกระทบเชิงบวก ผลกระทบเชิงลบ

8
9
10
2. ปัญหาของเกม (Game Problem) คือสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นหรือไม่ได้ถูกออกแบบไว้ให้เกิด
ขึ้นกับเกม ซึ่งทาให้ผู้เล่นไม่สามรถเล่นเกมต่อไปได้ สร้างความไม่พอใจกับผู้เล่น
โปรดระบุปัญหาที่ต้องคานึงถึงในการพัฒนาเกมแอ็คชันพอสังเขป อธิบายถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไขปัญหานั้นๆ ตามความคิดของท่าน
ลาดับที่ ปัญหา
1
2
3
4
5
6

คาอธิบาย

ผลกระทบ

แนวทางการแก้ไข
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ลาดับที่ ปัญหา
7
8
9
10

คาอธิบาย

ผลกระทบ

แนวทางการแก้ไข
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ส่วนที่ 3 การประเมินปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพเกมและปัญหาของเกม
คาชี้แจงส่วนที่ 3 โปรดประเมินความเหมาะสมของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณเกมและปัญหาของเกมแอ็ค
ชันที่ผู้วิจัยทาการนิยามจากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพเกม รวมทั้งนิยามจาก
ประสบการณ์ของผู้ทาวิจัย โดยเรียงลาดับความเหมาะสมจาก 1 (เหมาะสมน้อย) ไปถึง 5 (เหมาะสม
มาก) หากท่านพบว่าไม่เหมาะสมกรุณาให้ข้อเสนอแนะกับปัจจัยและปัญหาเหล่านั้นด้วย
1.คุณภาพเกม คือคุณสมบัติที่บ่งบอกถึงลักษณะของเกมที่ดี หรือเป็นคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ คุณภาพเกมเป็นสิ่งที่ผู้พัฒนาเกม ทั้งผู้ออกแบบเกม หัวหน้าโครงการ และโปรแกรมเมอร์
เกมต้องคานึงถึงในการพัฒนาเกม
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพเกมสามารถแบ่งได้เป็น การดึงดูด (Immersion) และการใช้งาน
เกม (Game Usability)
1.1. การดึงดูด (Immersion) เป็นความสามารถของเกมในการดึงดูดผู้เล่น โดยทาให้ผู้เล่น
คลายจากความกังวล หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง ทาให้ผู้เล่นรู้สึกเหมือนถูกดูดเข้าไปในโลก
ของเกม ไม่สนใจในสิ่งรอบข้างและลืมเวลาไปชั่วขณะ จากการทีผ่ ู้เล่นได้ใช้สมาธิทั้งหมดไปในการจด
จ่อไปยังเกมที่เล่นอยู่ จึงสามารถมองการดึงดูดได้ว่าเป็นความสนุกในการเล่นเกมได้ โดยการดึงดูดจะ
เกิดจากปัจจัยย่อย 6 ปัจจัยได้แก่ ความท้าทาย ความหลากหลายของการเล่น การปรับแต่งและ
ดัดแปลง การดาเนินเรื่อง ภาพ และเสียง โดยแต่ละปัจจัยย่อยมีคาอธิบายและผลกระทบต่อผู้ใช้งาน
ในเชิงบวกและเชิงลบดังนี้

ปัจจัย

ผลกระท
คาอธิบาย บเชิง
บวก

ผลกระทบเชิงลบ

ระดับ
ความ ไม่
เหมาะ เหมาะ ข้อเสนอแ
นะ
สม สม
54321

1.1.1. ความ ความสามาร ผู้เล่นรู้สึก ผู้เล่นรู้สึกว่าความท้าทายไม่
ท้าทาย
ถในการ
ว่าความท้า สอดคล้องกับเนื้อหาของเกมและ
(Challenge) สร้างความ ทายมี
ความสามารถของตน
ตื่นเต้นหรือ ความ
ความกดดัน สอดคล้อง
กับผู้เล่น ทา กับเนื้อหา
ให้ผู้เล่นรู้สึก ของเกม
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ผลกระท
คาอธิบาย บเชิง
บวก

ผลกระทบเชิงลบ

ระดับ
ความ ไม่
เหมาะ เหมาะ ข้อเสนอแ
นะ
สม สม
54321

อยาก
และ
เอาชนะหรือ ความสามา
ผ่านความ รถของตน
ท้าทายนั้น
ไป
1.1.2. ความ
หลากหลาย
ของการเล่น
(Variety of
play)

ความอิสระ
ที่เกมมอบ
ให้ผู้เล่นใน
การทา
กิจกรรมใน
เกม
ความสามาร
ถในการ
เลือกวิธีการ
เล่นในแบบ
ที่ผู้เล่น
ต้องการ
ความ
หลากหลาย
ของสิ่งที่ผู้
เล่นได้
กระทา

ผู้เล่นรู้สึก
มีอิสระ
และ
สามารถ
เล่นเกมใน
แบบที่ตน
ต้องการ
ความ
ซ้าซากของ
เนื้อหาใน
การเล่นมี
ความ
พอเหมาะ
สาหรับผู้
เล่น

1.1.3. การ
ปรับแต่งและ
ดัดแปลง

ความสามาร ผู้เล่น
ถในการ
สามารถ
อนุญาตให้ผู้ ปรับแต่ง

ผู้เล่นรู้สึกขาดความอิสระในการ
เล่นในแบบที่ตนต้องการ ความ
ซ้าซากของเนื้อหาในการเล่นเกิน
ความเหมาะสม

ผู้เล่นถูกจากัดการปรับแต่ง และ
ไม่สามารถดัดแปลงเกมได้ตาม
ความต้องการของผู้เล่น
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ปัจจัย

ผลกระท
คาอธิบาย บเชิง
บวก

ผลกระทบเชิงลบ

ระดับ
ความ ไม่
เหมาะ เหมาะ ข้อเสนอแ
นะ
สม สม
54321

(Customizat
ion and
modificatio
n)

เล่นปรับแต่ง
เกมได้ตาม
ความ
ต้องการของ
ผู้เล่น เช่น
การ
ปรับแต่ง
ลักษณะ
หน้าตาของ
ตัวละคร
ปรับแต่ง
ภาพและ
เสียงของ
เกม การ
ดัดแปลงเกม
คือการที่เกม
อนุญาตให้ผู้
เล่นสามารถ
เปลี่ยนแปล
งกฎหรือ
เนื้อหาเกม
ได้ เช่น การ
ติดตั้งตัว
ดัดแปลง
หรือ
Modificati
on เพื่อ
เปลี่ยนแปล

และ
ดัดแปลง
เกมได้ตาม
ความ
ต้องการ
ของผู้เล่น
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ผลกระท
คาอธิบาย บเชิง
บวก

ผลกระทบเชิงลบ

ระดับ
ความ ไม่
เหมาะ เหมาะ ข้อเสนอแ
นะ
สม สม
54321

งรูปแบบ
การเล่นเกม
ให้แตกต่าง
ไปจากรูป
แบบเดิม
ของเกมนั้น
1.1.4. การ
ดาเนินเรื่อง
(Narration)

ความสามาร
ถในการเล่า
ถึง
เหตุการณ์
เนื้อเรื่องที่
เกิดขึ้น
ภายในเกม
การสร้าง
ความรูส้ ึกที่
ผู้เล่นมีต่อ
เกม การ
ดาเนิน
เนื้อหาและ
ภารกิจต่างๆ
ที่ผู้เล่นต้อง
ทา

ผู้เล่นรู้สึก
เกิด
อารมณ์
และ
ความรูส้ ึก
ร่วมกับ
เนื้อเรื่อง ผู้
เล่นชอบ
เนื้อเรื่อง
และ
เหตุการณ์
ภายในเกม
การเล่า
เรื่องและ
ภารกิจทีผ่ ู้
เล่นต้องทา
น่าสนใจ
และชวน
ติดตาม

ผู้เล่นไม่รู้สึกถึงอารมณ์และ
ความรูส้ ึกร่วมกับเนื้อเรื่อง ผู้เล่น
ไม่ชอบเนื้อเรื่องและเหตุการณ์
ภายในเกม การเล่าเรื่องและ
ภารกิจทีผ่ ู้เล่นต้องทาไม่น่าสนใจ
และชวนติดตาม
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ผลกระท
คาอธิบาย บเชิง
บวก

ผลกระทบเชิงลบ

ระดับ
ความ ไม่
เหมาะ เหมาะ ข้อเสนอแ
นะ
สม สม
54321

1.1.5. ภาพ
(Visual)

ภาพที่สร้าง
ขึ้นเพื่อ
ประกอบ
เกม
ตัวอย่างเช่น
โมเดลสาม
มิติของตัว
ละครในเกม
สิ่งแวดล้อม
ในเกม เป็น
ส่วนที่ช่วย
สร้างความ
สมจริงหรือ
ความ
เหมาะสม
ของลักษณะ
และรูปแบบ
ของเกม

ภาพของ ภาพของเกมไม่สมจริง มีความ
เกมมีความ เหมาะสมและสอดคล้องกับเกม
สมจริง มี
ความ
เหมาะสม
และ
สอดคล้อง
กับเกม

1.1.6. เสียง
(Audio)

เสียงที่สร้าง
ขึ้นมา
ประกอบ
เกม เช่น
เสียงที่เกิด
จากการ
กระทบกัน
ของวัตถุใน
เกม เพลง

เสียงใน
เสียงในเกมไม่สมจริง ไม่
เกมช่วย
สอดคล้องกับเกมและไม่สร้าง
สร้างความ อารมณ์ร่วมแก่ผู้เล่น
สมจริง มี
ความ
สอดคล้อง
กับเกม
และสร้าง
อารมณ์
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ปัจจัย

ผลกระท
คาอธิบาย บเชิง
บวก

ผลกระทบเชิงลบ

ระดับ
ความ ไม่
เหมาะ เหมาะ ข้อเสนอแ
นะ
สม สม
54321

ประกอบ
ร่วมแก่ผู้
ฉากในเกม เล่น
เป็นต้น
เสียงเหล่านี้
จะช่วยสร้าง
ความสมจริง
และอารมณ์
ความรูส้ ึก
ร่วมแก่ผเู้ ล่น
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1.2. การใช้งานเกม (Game Usability) คือความสามารถของการใช้งานหรือการเล่นเกม

เป็นคุณสมบัติที่ช่วยผู้เล่นในการเข้าใจการใช้งานเกม ประกอบไปด้วย 2 ปัจจัยย่อยคือ การช่วยเหลือ
และการสอน และส่วนต่อประสานผู้ใช้ โดยแต่ละปัจจัยคาอธิบายและผลกระทบต่อผู้ใช้งานในเชิงบวก
และเชิงลบดังนี้
ผลกระทบ
เชิงบวก

ผลกระทบ
เชิงลบ

1.2.1.
การ
ช่วยเหลื
อและ
การ
สอน
(Help

การช่วยเหลือคือ
ข้อความที่แสดงผล
ขึ้นมาเพื่อช่วยผู้เล่น
ในการเล่นเกม เพื่อ
บอกให้ผู้เล่นทราบ
ว่าจะต้องทาอะไร
ต่อไปหรือเป็นคู่มือ
and
ให้ผู้เล่นเปิดขึ้นมา
tutorial อ่านได้ การสอนเป็น
)
การช่วยเหลือผู้เล่น
ในรูปแบบของ
บทเรียนให้ผเู้ ล่น
ปฏิบัติตามสิ่งที่เกม
กาหนดเพื่อช่วยใน
การเรียนรู้ที่จะเล่น
เกม

การช่วยเหลือ
และการสอน
สามารถสร้าง
ความเข้าใจใน
การเล่นเกมแก่
ผู้เล่นได้จาก
การอ่านการ
ช่วยเหลือและ
โดยการสอน
ของเกม ซึ่งทั้ง
สอง
องค์ประกอบนี้
ต้องสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย
และมีความ
สอดคล้องกับ
เกม

การช่วยเหลือ
และการสอนไม่
สามารถสร้าง
ความเข้าใจแก่
ผู้เล่นได้
องค์ประกอบ
เหล่านี้อาจ
เข้าถึงได้ยาก
หรือไม่
สอดคล้องกับ
เกม

1.2.2.
ส่วนต่อ
ประสา
นผู้ใช้
(User

การควบคุมเกม
ผ่านอุปกรณ์
นาเข้าเป็นไปได้
ง่าย ส่วน
แสดงผลข้อมูล
ประกอบการ
เล่นเกมมีความ
สอดคล้อง

การควบคุมเกม
ทาได้ยาก ส่วน
แสดงผลข้อมูล
ประกอบการ
เล่นเกมไม่
สอดคล้อง
เหมาะสมกับ
เกมและยากต่อ

ปัจจัย

คาอธิบาย

ส่วนประกอบของ
เกมที่ผู้เล่นต้องทา
ปฏิสัมพันธ์ด้วยเวลา
เล่นเกม ประกอบไป
ด้วยส่วนควบคุมเกม
interfac ผ่านอุปกรณ์นาเข้า
e)
เช่น คีย์บอร์ด เม้าส์
ส่วนแสดงผลข้อมูล

ระดับความ
เหมาะสม
5 4 3 2 1

ไม่ ข้อเสนอแ
เหมาะสม นะ
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ผลกระทบ
เชิงบวก

ผลกระทบ
เชิงลบ

ระดับความ
เหมาะสม
5 4 3 2 1

ไม่ ข้อเสนอแ
เหมาะสม นะ

ประกอบการเล่นเกม เหมาะสมกับ การใช้งาน
เช่น สถานะของผู้
เกมและง่ายต่อ
เล่น คะแนน เวลา การใช้งาน
จานวนชีวิตที่
เหลืออยู่

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกม
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................

147
2. ปัญหาของเกม (Game Problem) คือสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นหรือไม่ได้ถูกออกแบบไว้ให้เกิด
ขึ้นกับเกม ซึ่งทาให้ผู้เล่นไม่สามรถเล่นเกมต่อไปได้ หรือเป็นปัจจัยที่สร้างความไม่พอใจกับผู้เล่น ซึ่ง
ปัญหาไม่ได้เกิดจากการพัฒนาเกมเพียงอย่างเดียว สามารถเกิดจากการตลาดของเกมได้ด้วย สามารถ
แบ่งปัญหาได้เป็น 3 ปัญหาคือ ปัญหาจากตัวเกม ปัญหาจากผู้เล่นอื่น และปัญหาจากการตลาดของ
เกม ซึ่งแต่ละปัญหามีคาอธิบายและผลกระทบต่อผู้ใช้ดังนี้
ปัญหา

คาอธิบาย

ผลกระทบ

ระดับความ
เหมาะสม
5 4 3 2 1

2.1. ปัญหา
ด้านเทคนิค
ของเกม
(Game
technical
problems)

2.2. ปัญหา
จากการ
กระทาไม่
เหมาะสม
ของผู้เล่น
(Other
players’
illicit
actions
problems)

ปัญหาที่เกิดจาก
ข้อผิดพลาดของการ
เขียนโปรแกรมเกม
ความผิดปกติของ
เครื่องคอมพิวเตอร์
ของผู้เล่น หรือระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ทาให้เกิดพฤติกรรมที่
ไม่ควรจะเกิดกับเกม
ทาให้เกมไม่สามารถ
ดาเนินการต่อไปได้
เกิดการแสดงผลที่
ผิดพลาด

ผู้เล่นไม่สามารถเล่น

ปัญหาที่เกิดจากการที่
ผู้เล่นกระทาการที่ไม่
เหมาะสม เช่นทาการ
แก้ไขโปรแกรมเกม
เพื่อให้มีความสามารถ
ที่ผู้พัฒนาเกมไม่ได้
ออกแบบไว้ ซึ่งมักถูก
นาไปใช้ในการโกงผู้
เล่นอื่น มักพบในเกม
ที่มีความสามารถใน
การเล่นได้หลายผู้เล่น

เกิดความไม่พอใจต่อผู้
เล่นที่ถูกโกง เพราะเป็น
การเอาเปรียบ ทาให้
ระบบและโปรแกรมเกม
ได้รับผลกระทบ อาจทา
ให้เกิดความผิดพลาด
และเสียหายกับ
โปรแกรมเกมได้

เกมต่อไปได้ เกมเกิด
อาการค้างหรือปิดตัวลง
ผู้เล่นไม่สามารถรับรู้
ข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในเกมได้

ไม่ ข้อเสนอแ
เหมาะสม นะ
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ผลกระทบ

ระดับความ
เหมาะสม

ไม่ ข้อเสนอแ
เหมาะสม นะ

5 4 3 2 1
2.3. ปัญหา
จาก
การตลาด
(Marketing
problems)

ปัญหาที่เกิดจากการ
ทาตลาดของเกมทีผ่ ู้
เล่นเห็นว่าไม่
เหมาะสม เช่นการตั้ง
ราคาที่ไม่
สมเหตุสมผลกับ
เนื้อหาและคุณสมบัติ
ของเกม หรือทาการ
เพิ่มราคาต้นของเกม
เมื่อมีการลดราคาเกม
ทาให้ราคาเกมเท่ากับ
ราคาปัจจุบันก่อนที่
จะมีการลดราคา เป็น
ต้น

เกิดความไม่พอใจกับผู้
เล่นที่คาดหวังกับ
เนื้อหาและคุณสมบัติ
ของเกมว่าจะมีความ
สมเหตุสมผลกับราคา
ของเกม รวมทั้งการ
ปรับราคาทีไ่ ม่
สมเหตุสมผลก็สร้าง
ความไม่ไว้ใจผู้พัฒนา
เกม

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาของเกมแอ็คชัน
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................

ภาคผนวก ข
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมและปัญหาของเกมที่ปรับปรุงแล้วครั้งที่ 2
ข.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมด้านการดึงดูด
การดึงดูด (Immersion) เป็นความสามารถของเกมในการดึงดูดผู้เล่น โดยทาให้ผู้เล่นคลาย
จากความกังวล หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง ทาให้ผู้เล่นรู้สึกเหมือนถูกดูดเข้าไปในโลกของเกม
ไม่สนใจในสิ่งรอบข้างและลืมเวลาไปชั่วขณะ จากการที่ผู้เล่นได้ใช้สมาธิทั้งหมดไปในการจดจ่อไปยัง
เกมที่เล่นอยู่ จึงสามารถมองการดึงดูดได้ว่าเป็นความสนุกในการเล่นเกมได้ โดยการดึงดูดจะเกิด จาก
ปัจจัยย่อย 6 ปัจจัยได้แก่ ความท้าทาย ความหลากหลายของการเล่น การปรับแต่งและดัดแปลง การ
ดาเนินเรื่อง ภาพ และเสียง
โดยแต่ละปัจจัยย่อยจะมีคาอธิบายและผลกระทบต่อผู้ใช้งานในเชิงบวกและเชิงลบซึ่งเป็น
การอธิบายถึงผลกระทบต่อผู้เล่นเมื่อผู้เล่นได้ประสบการณ์ในการเล่น ซึ่งส่งผลต่อความสามารถของผู้
เล่นในการข้าถึงเกม หรือความรู้สึกถูกดึงดูดเข้าไปในโลกของเกม รวมทั้งความสนุกในการเล่นเกม
แสดงดังตารางที่ ข.1
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ตารางที่ ข.1 รายการปัจจัยและผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมด้านการ
ดึงดูด
ปัจจัย

คาอธิบาย

ผลกระทบเชิงบวก

ผลกระทบเชิงลบ

1. ความท้า
ทาย
(Challenge)

ความสามารถในการสร้างความ
ตื่นเต้นหรือความกดดันกับผู้เล่น
ทาให้ผู้เล่นรู้สึกอยากเอาชนะหรือ
ผ่านความท้าทายนั้นไป

ผู้เล่นรู้สึกว่าความ
ท้าทายมีความ
สอดคล้องกับ
เนื้อหาของเกมและ
ความสามารถของ
ตน

ผู้เล่นรู้สึกว่าความ
ท้าทายไม่สอดคล้อง
กับเนื้อหาของเกม
และความสามารถ
ของตน

2. ความ
หลากหลาย
ของการเล่น
(Variety of
play)

ความอิสระที่เกมมอบให้ผู้เล่นใน
การทากิจกรรมในเกม
ความสามารถในการเลือกวิธีการ
เล่นในแบบที่ผู้เล่นต้องการ ความ
หลากหลายของสิ่งที่ผู้เล่น
สามารถกระทาได้ มีสิ่งใหม่ๆ ให้ผู้
เล่นคิด รวมทั้งความหลากหลาย
ของศัตรูและการออกแบบศัตรู

ผู้เล่นรู้สึกมีอิสระ
และสามารถเล่น
เกมในแบบที่ตน
ต้องการ ความ
ซ้าซากของเนื้อหา
ในการเล่นมีความ
พอเหมาะสาหรับผู้
เล่น

ผู้เล่นรู้สึกขาดความ
อิสระในการเล่นใน
แบบที่ตนต้องการ
ความซ้าซากของ
เนื้อหาในการเล่น
เกินความเหมาะสม

3. การ
ปรับแต่งและ
ดัดแปลง
(Customizatio

ความสามารถในการอนุญาตให้ผู้
เล่นปรับแต่งเกมได้ตามความ
ต้องการของผู้เล่น เช่นการ
ปรับแต่งลักษณะหน้าตาของตัว
ละคร ปรับแต่งภาพและเสียงของ
เกม การดัดแปลงเกมคือการที่
เกมอนุญาตให้ผู้เล่นสามารถ
เปลี่ยนแปลงกฎหรือเนื้อหาเกมได้
เช่น การติดตั้งตัวดัดแปลงหรือ
Modification เพื่อเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการเล่นเกมให้แตกต่างไป

ผู้เล่นสามารถ
ปรับแต่ง และ
ดัดแปลงเกมได้ตาม
ความต้องการของผู้
เล่น

ผู้เล่นถูกจากัดการ
ปรับแต่ง และไม่
สามารถดัดแปลง
เกมได้ตามความ
ต้องการของผู้เล่น

n and
modification)
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ผลกระทบเชิงบวก

ผลกระทบเชิงลบ

ผู้เล่นรู้สึกเกิด
อารมณ์และ
ความรู้สึกร่วมกับ
เนื้อเรื่อง ผู้เล่นชอบ
เนื้อเรื่องและ
เหตุการณ์ภายใน
เกม การเล่าเรื่อง
และภารกิจที่ผู้เล่น
ต้องทาน่าสนใจและ
ชวนติดตาม

ผู้เล่นไม่รู้สึกถึง
อารมณ์และ
ความรู้สึกร่วมกับ
เนื้อเรื่อง ผู้เล่นไม่
ชอบเนื้อเรื่องและ
เหตุการณ์ภายใน
เกม การเล่าเรื่อง
และภารกิจที่ผู้เล่น
ต้องทาไม่น่าสนใจ
และชวนติดตาม

จากรูปแบบเดิมของเกมนั้น
4. การดาเนิน
เรื่อง
(Narration)

ความสามารถในการเล่าถึง
เหตุการณ์ เนื้อเรื่องที่เกิดขึ้น
ภายในเกม การสร้างความรู้สึกที่
ผู้เล่นมีต่อเกม การดาเนินเนื้อหา
และภารกิจต่างๆ ที่ผู้เล่นต้องทา

5. ภาพ
(Visual)

ภาพที่สร้างขึ้นเพื่อประกอบเกม ภาพของเกมมีความ ภาพของเกมไม่มี
เช่น โมเดลสามมิติของตัวละครใน เหมาะสมและ
ความเหมาะสมและ
เกม สิ่งแวดล้อมในเกม เป็นส่วนที่ สอดคล้องกับเกม สอดคล้องกับเกม
ช่วยสร้างความเหมาะสมของ
ลักษณะและรูปแบบของเกม

6. เสียง
(Audio)

เสียงที่สร้างขึ้นมาประกอบเกม
เช่น เสียงที่เกิดจากการกระทบ
กันของวัตถุในเกม เพลงประกอบ
ฉากในเกม เป็นต้น เสียงเหล่านี้
จะช่วยสร้างความสมจริงและ
อารมณ์ความรู้สึกร่วมแก่ผู้เล่น

เสียงในเกมช่วย
สร้างความสมจริง
มีความสอดคล้อง
กับเกมและสร้าง
อารมณ์ร่วมแก่ผู้
เล่น

เสียงในเกมไม่
สมจริง ไม่สอดคล้อง
กับเกมและไม่สร้าง
อารมณ์ร่วมแก่ผู้เล่น
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ง.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมด้านการใช้งานเกม
การใช้งานเกม (Game Usability) คือความสามารถของการใช้งานหรือการเล่นเกม เป็น
คุณสมบัติที่ช่วยให้ผู้เล่นเข้าใจการใช้งานเกม ประกอบไปด้วย 2 ปัจจัยย่อยคือ การช่วยเหลือและการ
สอน และส่วนต่อประสานผู้ใช้
โดยแต่ละปัจจัย จะมีคาอธิบายและผลกระทบต่อผู้ใช้งานในเชิงบวกและเชิงลบซึ่งเป็นการ
อธิบายถึงผลกระทบต่อผู้เล่นเมื่อผู้เล่นได้ประสบการณ์ในการเล่น โดยปัจจัย ด้านการใช้งานเกมจะมี
ผลกระทบต่อความยากง่ายในการใช้งานเกม ความสามารถในการแสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นกับ
เกม แสดงดังตารางที่ ข.2
ตารางที่ ข.2 รายการปัจจัยและผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบที่ส่งผลต่อคุณภาพของเกมด้านการใช้
งานเกม
ปัจจัย
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ผลกระทบเชิงบวก

ผลกระทบเชิงลบ

1. การ
ช่วยเหลือ
และการ
สอน (Help

การช่วยเหลือคือข้อความที่
แสดงผลขึ้นมาเพื่อช่วยผู้เล่นใน
การเล่นเกม เพื่อบอกให้ผู้เล่น
ทราบว่าจะต้องทาอะไรต่อไปหรือ
เป็นคู่มือให้ผู้เล่นเปิดขึ้นมาอ่านได้
การสอนเป็นการช่วยเหลือผู้เล่น
ในรูปแบบของบทเรียนให้ผู้เล่น
ปฏิบัติตามสิ่งที่เกมกาหนดเพื่อ
ช่วยในการเรียนรู้ที่จะเล่นเกม

การช่วยเหลือและการ
สอนสามารถสร้าง
ความเข้าใจในการเล่น
เกมแก่ผู้เล่นได้จากการ
อ่านการช่วยเหลือและ
โดยการสอนของเกม
ซึ่งทั้งสององค์ประกอบ
นี้ต้องสามารถเข้าถึงได้
ง่ายและมีความ
สอดคล้องกับเกม

การช่วยเหลือและ
การสอนไม่สามารถ
สร้างความเข้าใจแก่
ผู้เล่นได้
องค์ประกอบเหล่านี้
อาจเข้าถึงได้ยาก
หรือไม่สอดคล้องกับ
เกม

ส่วนประกอบของเกมที่ผู้เล่นต้อง
มีปฏิสัมพันธ์ด้วยเวลาเล่นเกม
ประกอบไปด้วยส่วนควบคุมเกม
ผ่านอุปกรณ์นาเข้าเช่น คีย์บอร์ด
เม้าส์ ส่วนแสดงผลข้อมูล
ประกอบการเล่นเกม เช่น สถานะ
ของผู้เล่น คะแนน เวลา จานวน
ชีวิตที่เหลืออยู่ เป็นต้น

การควบคุมเกมผ่าน
อุปกรณ์นาเข้าเป็นไป
ได้ง่าย ส่วนแสดงผล
ข้อมูลประกอบการเล่น
เกมมีความสอดคล้อง
เหมาะสมกับเกมและ
ง่ายต่อการใช้งาน

การควบคุมเกมทา
ได้ยาก ส่วน
แสดงผลข้อมูล
ประกอบการเล่น
เกมไม่สอดคล้อง
เหมาะสมกับเกม
และยากต่อการใช้
งาน

and
tutorial)

2. ส่วนต่อ
ประสาน
ผู้ใช้ (User
interface)
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ง.3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาของเกม
ปัญหาของเกม (Game Problem) คือสิ่งที่เกิดจากการพัฒนาเกมและการตลาดของเกมที่
ไม่ควรเกิดขึ้นหรือไม่ได้ถูกออกแบบไว้ให้เกิดขึ้นกับเกม ทาให้ผู้เล่นไม่สามารถเล่นเกมต่อไปได้ หรือ
เป็นปัจจัยที่สร้างความไม่พอใจให้กับผู้เล่น สามารถแบ่งปัญหาได้เป็น 3 ปัญหาคือ ปัญหาจากตัวเกม
ปัญหาจากผู้เล่นอื่น และปัญหาจากการตลาดของเกม
โดยแต่ละปัจจัยย่อยจะมีคาอธิบายและผลกระทบต่อผู้ใช้งานซึ่งเป็นการอธิบายถึงผลกระทบ
ต่อผู้เล่นเมื่อผู้เล่นได้ รับประสบการณ์ในการเล่นที่เกิดจากปัจจัยแต่ละปัจจัย ซึ่งปัญหาของเกมจะมี
ผลกระทบต่อการเล่นเกมของผู้เล่น ทาให้เกิดการติดขัด หรือมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของผู้เล่น
มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ ข.3
ตารางที่ ข.3 รายการปัจจัยและผลกระทบที่ส่งผลต่อปัญหาของเกมที่ปรับปรุงแล้วครั้งที่ 1
ปัญหา

คาอธิบาย

ผลกระทบ

1. ปัญหาด้าน
เทคนิคของเกม
(Game technical
problem)

ปัญหาที่เกิดจากข้อผิดพลาดของ
การเขียนโปรแกรมเกม ความ
ผิดปกติของอุปกรณ์ที่ใช้เล่นเกม
ของผู้เล่น หรือระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ทาให้เกิดพฤติกรรมที่
ไม่ควรจะเกิดกับเกม ทาให้เกมไม่
สามารถดาเนินการต่อไปได้ เกิด
การแสดงผลที่ผิดพลาด เกมเกิด
ปัญหาในการตอบสนอง ปัญหา
ประสิทธิภาพในการทางานของเกม

ผู้เล่นไม่สามารถเล่นเกมต่อไปได้
เกมเกิดอาการค้างหรือปิดตัวลง ผู้
เล่นไม่สามารถรับรู้ข้อมูลหรือ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเกมได้ เกมมี
การตอบสนองช้า เกิดปัญหากับ
ประสิทธิภาพการเล่นเกม

2. ปัญหาจากการ
กระทาไม่เหมาะสม
ของผู้เล่นอื่น
(Other player’s

ปัญหาที่เกิดจากการที่ผู้เล่นกระทา
การที่ไม่เหมาะสม เช่น ทาการ
แก้ไขโปรแกรมเกมเพื่อให้มี
ความสามารถที่ผู้พัฒนาเกมไม่ได้
ออกแบบไว้ ซึ่งมักถูกนาไปใช้ใน
การโกงผู้เล่นอื่น มักพบในเกมที่มี
ความสามารถในการเล่นได้หลายผู้
เล่น

เกิดความไม่พอใจต่อผู้เล่นที่ถูกโกง
เพราะเป็นการเอาเปรียบ ทาให้
ระบบและโปรแกรมเกมได้รับ
ผลกระทบ อาจทาให้เกิดความ
ผิดพลาดและเสียหายกับโปรแกรม
เกมได้

illicit action
problem)
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ปัญหา
3. ปัญหาจาก
การตลาด
(Marketing
problem)

คาอธิบาย

ผลกระทบ

ปัญหาที่เกิดจากการทาตลาดของ
เกมที่ผู้เล่นเห็นว่าไม่เหมาะสม เช่น
การตั้งราคาที่ไม่สมเหตุสมผลกับ
เนื้อหาและคุณสมบัติของเกม หรือ
ทาการเพิ่มราคาต้นของเกมเมื่อมี
การลดราคาเกม ทาให้ราคาเกม
เท่ากับราคาปัจจุบันก่อนที่จะมีการ
ลดราคา เป็นต้น

เกิดความไม่พอใจกับผู้เล่นที่
คาดหวังกับเนื้อหาและคุณสมบัติ
ของเกมว่าจะมีความสมเหตุสมผล
กับราคาของเกม รวมทั้งการปรับ
ราคาที่ไม่สมเหตุสมผลก็สร้างความ
ไม่ไว้ใจผู้พัฒนาเกม
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