
โครงการออกแบบเกมเร่ือง เมคานิมอล พัท 
  Game Project “Mechanimal Putt”   

 
 
 

 
 
 
 

นายรติยา  ฟองเอม 13530236 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

 
 

 
 
 
 
จุลนิพนธน์ี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ 
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยศลิปากร 

ปีการศึกษา 2556 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 
 
 

 
โครงการออกแบบเกมเร่ือง เมคานิมอล พัท 
Game Project “Mechanimal Putt”  

 
 
 
 
 
 

 
นายรติยา  ฟองเอม 13530236 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

 
 

 
 
 

จุลนิพนธน์ี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการออกแบบ 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยศลิปากร 
ปีการศึกษา 2556 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



หัวข้อจุลนิพนธ์ โครงการออกแบบเกมเรื่อง เมคานิมอล พัท 
    Game Project “Mechanimal Putt”  
ผู้ด าเนินการ นายรติยา  ฟองเอม     รหัสนักศึกษา  13530236 
ปีการศึกษา 2556 
สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ 
อาจารย์ท่ีปรึกษาจุลนิพนธ์ อาจารย์วรสิงค์    รินสุรงควงศ์  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติให้จลุนิพนธ์ฉบบันี้
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของวิทยาศาสตรบณัฑิต 
 

   .......................................................................  คณะกรรมการตัดสินจลุนิพนธ์ 
           (อาจารย์มานพ  เอี่ยมสะอาด)   1. อาจารย์วรินทร์       วัฒนพรพรหม 
คณบดีคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  2. อาจารย์วรเดช        รินสุรงควงศ์ 
   วันที่......เดือน..............................พ.ศ. ............  3. อาจารย์วรสิงค์        รินสุรงควงศ์ 
       4. อาจารย์ธันยา         นวลละออง 
       5. อาจารย์พรรษวุฒิ     เคหสุขเจริญ 
   .......................................................................  6. อาจารย์มาย           ยินชัย 
           (อาจารย์วรสิงค์    รินสุรงควงศ์) 

    อาจารย์ที่ปรึกษาจลุนิพนธ์ 
   วันที่......เดือน..............................พ.ศ. ............  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ง 
 

13530236: สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ 
โครงการออกแบบเกมเรื่อง: เมคานิมอล พัท 
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเกมให้เป็นที่รู้จักมากข้ึนในสังคม
เนื่องจากเกมในปัจจุบันน้ันได้รับความนิยมในกลุ่ม เด็ก นักเรียน นักศึกษา เป็นส่วนใหญ่และเกมใน
ปัจจุบันส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้เล่นท าให้ผู้ใหญ่และ
ผู้ปกครองเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อเกม ดังนั้นจึงออกแบบเกมนี้มาเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีให้กับผู้ใหญ่และ
ผู้ปกครอง อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางความคิด และทักษะกระบวนการแก้ปัญหา 
ซึ่งเป็นหนึ่งในสมรรถนะที่ส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 ของส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ที่มี
จุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการการคิด การแก้ไขปัญหา การใช้เทคโนโลยี และ
ทักษะชีวิต เพื่อส่งผลต่อการเรียนและการด ารงชีวิตในอนาคต อีกทั้งยังสอดแทรกเกร็ดความรู้รอบตัว 
ต่างๆ ผ่านความสนุกของตัวเกมและเพิ่ม EQ   ให้กับผู้เล่นด้วย 
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กิตตกิรรมประกาศ  
 

โครงการจุลนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี เพราะได้รับค าปรึกษาจากอาจารย์ทุกท่าน 
ซึ่งอาจารย์ทุกท่านได้ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์และให้ความช่วยเหลือข้าพเจ้าเป็นอย่างยิ่งในการท า
จุลนิพนธ์ฉบับนี้ ซึ่งได้แก่ อาจารย์วรินทร์ วัฒนพรพรหม, อาจารย์มาย ยินชัย, อาจารย์ธันยา นวล
ละออง, อาจารย์พรรษวุฒิ เคหสุขเจริญ, อาจารย์วรเดช รินสุรงควงศ์ และอาจารย์วรสิงค์ รินสุรง
ควงศ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาจุลนิพนธ์ ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อข้าพเจ้า ส่งผลให้จุล
นิพนธ์ฉบับนี้ มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน จึงขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านในความกรุณาเป็น
อย่างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้ให้ค าแนะน า ความรู้ ประสบการณ์ และสิ่งดีๆมากมาย ที่ท าให้ศิษย์คนนี้
ท างานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ขอขอบคุณ นายกฤตติณณ์  คล่องวิชา, นายกิตติกานท์ อรสุทธิกุล และนางสาวสุบงกช 
มณีรัตน์เพื่อนร่วมงานที่คอยปรึกษา และท างานร่วมกันมาด้วยความอุตสาหะ จนท าให้จุลนิพนธ์ฉบับ
นี้ประสบความส าเร็จได้อย่างที่ตั้งไว้ 
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บทท่ี  1 

บทนํา 

 

1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหา 
ปจจุบันเทคโนโลยีตางมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามยุค

สมัยโดยในปจจุบัน  สมารทโฟน ถือวามีบทบาทสําคัญกับเยาวชน ในสวนของแหลงขอมูลการเรียนรู 
ความบันเทิง การติดตอสื่อสาร  และเกมบนมือถือที่เปนความบันเทิงรูปแบบหน่ึงบนสมารทโฟน แต
สังคมต้ังทัศนคติที่ไมดีเพราะปจจุบันเกมบางประเภทมีเน้ือหาที่รุนแรง เลนแลวไมเกิดประโยชนแตใน
ความเปนจริงแลว เกมสามารถพัฒนาทักษะการเรียนรูและสอดแทรกเน้ือหาความรูไดดีกวาหนังสือ
เพราะเกมสามารถมีปฏิสัมพันธกับผูเลน มีทั้งเสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหวที่ดูนาสนุกและนาสนใจ
มากกวาหนังสือ ดวยเหตุน้ีจึงเกิดเปนโครงการออกแบบเกมเรื่อง   เมคานิมอล พัทขึ้นมา เพ่ือแสดงให
เห็นวาเกมสามารถนํามาใชเพ่ือเพ่ิมความรูและทักษะกระบวนการคิด วิเคราะหของผูเลนได 

 
1.2 วัตถุประสงค 

- เพ่ือสอนใหรูจักการวางแผนและคิดอยางเปนระบบ  
 - เพ่ือเสริมสรางทักษะกระบวนการทางความคิด และทักษะกระบวนการแกปญหา 

- เพ่ือพัฒนาเกมเพ่ือขายในตลาดโลก  
- เพ่ือใหความบันเทิง ความสนุกสนาน และความเพลิดเพลิน แกเยาวชน และผูที่สนใจ 
 

1.3 ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ 
ตัวเกมเปนแนวมินิกอลฟในมิติใหมโดยผูเลนจะตอง วางแผนการตีลูกบอลสัตวใหลงหลุม

ภายในจํานวนครั้งที่นอยที่สุด โดยใชโปรแกรม Unity ซึ่งออกแบบตัวโปรแกรมดวยภาษา JavaScript  
และเขียนในรูปแบบของ Oriented Programming (OOP)  โดยเรียกชุดคาสั่งจาก Unity มาใชพรอม
กับโคดที่ถูกออกแบบไว ซึ่งมีไดมีการเก็บลงบนฐานขอมูลลงในตัวเกมอีกดวย 
 
1.4 ภาระหนาที่ความรับผิดชอบ 

รับผิดชอบในสวนของการทํา User Interface , Animation , Document , การจัดการ 
และรวบรวมงาน 
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1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
ผูเลนสามารถพัฒนาทักษะในการคิดอยางเปนระบบโดยใช ตรรกศาสตร และความนาจะ

เปน ผูเลนจะสนุกไปกับตัวละครลูกบอลสัตวและการเลนแบบพัทกอลฟ ไดรับความรู ฝกการใช  EQ 
ในการจินตนาการรูปแบบการเลนได 
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บทท่ี  2 

ทฤษฎ ี

 
2.1 ทฤษฎีส ี

2.1.1 จิตวิทยาเก่ียวกับส ี
สีแดง  ใหความรูสึกรอน รุนแรง กระตุน ทาทาย เคลื่อนไหว ต่ืนเตน เราใจ  มีพลังความ

อุดมสมบูรณ ความมั่งคั่ง ความรัก ความสําคัญ อันตราย 
สีสม  ใหความรูสึก รอน ความอบอุน ความสดใส มีชีวิตชีวา วัยรุน ความคึกคะนอง การ

ปลดปลอย  ความเปรี้ยว  การระวัง 
สีเหลือง  ใหความรูสึกแจมใส ความสดใส ความราเริง ความเบิกบาน สดช่ืนชีวิตใหม 

ความสด ใหม ความสุกสวาง การแผกระจาย อํานาจบาร 
สีเขียว ใหความรูสึก สงบ เงียบ รมรื่น รมเย็น  การพักผอ การผอนคลาย ธรรมชาติ 

ความปลอดภัย ปกติ ความสุข ความสุขุม เยือกเย็น 
สีนํ้าเงิน  ใหความรูสึกสงบ สุขุม สุภาพ หนักแนน เครงขรึม เอาการเอางานละเอียด 

รอบคอบ สงางาม มีศักด์ิศรี สูงศักด์ิ เปนระเบียบถอมตน 
สีมวง  ใหความรูสึก มีเสนห นาติดตาม เรนลับ ซอนเรน มีอํานาจ มีพลังแฝงอยู ความ

รัก ความเศรา ความผิดหวัง ความสงบ ความสูงศักด์ิ 
สีฟา  ใหความรูสึก ปลอดโปรงโลง กวาง เบา โปรงใส สะอาด ปลอดภัย ความสวาง ลม

หายใจ ความเปนอิสระเสรีภาพ การชวยเหลือ แบงปน 
สีขาว  ใหความรูสึก บริสุทธ์ิ สะอาด สดใส เบาบาง ออนโยน เปดเผย การเกิด ความรัก 

ความหวัง ความจริง ความเมตตา ความศรัทธา ความดีงาม 
สีดํา  ใหความรูสึก มืด สกปรก ลึกลับ ความสิ้นหวัง จุดจบ ความตาย ความช่ัว ความลับ 

ทารุณ โหดราย ความเศรา หนักแนน เขมเข็ง อดทน มีพลัง 
สีชมพู  ใหความรูสึก อบอุน ออนโยน นุมนวล ออนหวาน ความรัก เอาใจใส  วัยรุน 

หนุมสาว ความนารัก ความสดใส 
สีเทา  ใหความรูสึก เศรา อาลัย  ทอแท ความลึกลับ ความหดหู ความชรา  ความสงบ 

ความเงียบ สุภาพ สุขุม ถอมตน 
สีทอง ใหความรูสึก ความหรูหรา โออา มีราคา สูงคา สิ่งสําคัญ ความเจริญรุงเรือง 

ความสุข ความมั่งคั่ง ความร่ํารวย การแผกระจาย 
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2.1.2  แสงส ี
แสง เปนพลังงานรังสี  ( Radiation Energy ) ที่ตารับรูและมีปฏิกิริยาตอบสนองดวย

กระบวนการ วิเคราะหแยกแยะของสมอง ตาสามารถวิเคราะห พลังงานแสงโดยการรับรูวัตถุ สัมพันธ
กับตําแหนง ทิศทาง ระยะทาง ความเขมของแสง และความยาวคลื่นที่มองเห็นได  

 

ภาพที่ 2-1 : ภาพแสดงระดับสีตางๆ ของ spectrum 
 

จากทฤษฎีการการหักเหของแสงของ ของนิวตัน และจากสามเหลี่ยมสี  CIE พบวา แสงสี
เปนพลังงานเพียง ชนิดเดียวที่ปรากฎสี จากดานทั้ง 3 ดานของรูปสามเหลี่ยมสี  CIE นักวิทยาศาสตร
ไดกําหนดแมสีของแสงไว 3 สี คือ สีแดง ( Red ) สีเขียว (Green) และสีนํ้าเงิน ( Blue ) แสงทั้งสามสี 
เมื่อนํามาฉายสองรวมกัน จะทําใหเกิด สีตาง ๆ ขึ้นมา คือ 

แสงสีแดง + แสงสีเขียว = แสงสีเหลือง ( Yellow ) 
แสงสีแดง + แสงสีนํ้าเงิน = แสงสีแดงมาเจนตา ( Magenta) 
แสงสีนํ้าเงิน +  แสงสีเขียว = แสงสีฟาไซแอน ( Cyan ) 

 

ภาพที่ 2-2 : ภาพแสดงการวัดระดับ spectrum และวงจรแมสี RGB 
 

และถาแสงสีทั้งสามสีฉายรวมกัน จะไดแสงสีขาว หรือ ไมมีสี เราสามารถสังเกตแมสีของ
แสงไดจากโทรทัศนสี หรือจอคอมพิวเตอรสี  โดยใชแวนขยายสองดูหนาจอจะเห็นเปนแถบสีแสงสวาง 
3  สี  คือ แดง เขียว และนํ้าเงิน  นอกจากน้ีเราจะสังเกตเห็นวา    เครื่องหมายของสถานีโทรทัศนสี  
หลาย ๆ ชอง    จะใชแมสีของแสง  ดวยเชนกัน   ทฤษฎีของแสงสีน้ี เปนระบบสีที่เรียกวา  RGB   
( Red - Green - Blue ) เราสามารถนําไปใชในการ ถายทําภาพยนตร  บันทึกภาพวิดีโอ   การสราง 
ภาพ  เพ่ือแสดงทางคอมพิวเตอร  การจัดไฟแสงสีในการแสดง การจัดฉากเวที เปนตน 
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แสงสีที่เปนแมสี คือ สีแดง นํ้าเงิน เขียว จะเรียกวา สีพ้ืนฐานบวก  ( Additive primary 
colors )คือ เกิดจาก การหักเหของแสงสีขาว   สวนสีใหมที่เกิดจากการผสมกันของแมสีของแสงทั้ง
สามสี จะเรียกวา สีพ้ืนฐานลบ (Subtractive primary colors ) คือ  สีฟาไซแอน (Cyan)  สีแดงมา
เจนตา(Magenta) และสีเหลือง (Yellow)  ทั้งสามสีเปนแมสีแมใชในระบบการพิมพออฟเซท หรือที่
เรียกวา ระบบส ีCMYK โดยที่มีสีดํา (Black) เพ่ิมเขามา 

 

ภาพที่ 2-3 : ภาพแสดงวงจรสี CMYK 
 
2.2 เครื่องจักร 

เครื่องจักร  หมายถึง สิ่งที่ประกอบดวยช้ินสวนหลายช้ิน สําหรับกอกําเนิดพลังงาน 
เปลี่ยนหรือแปรสภาพพลังงาน หรือสงพลังงาน ทั้งน้ี ดวยกําลังนํ้า ไอนํ้า หรือพลังลม แกส ไฟฟา 
หรือพลังงานอ่ืน อยางใดอยางหน่ึง หรือหลายอยางรวมกัน และหมายความถึง เครื่องอุปกรณ ไฟลวีล 
ปุลเล สายพาน เพลา เกียร หรือสิ่งอ่ืนที่ทํางานสัมพันธกันและรวมถึงเครื่องมือกลดวย 

จากคํานิยามของเครื่องจักรจะเห็นวา ไดรวบรวมเอาคุณสมบัติ รูปลักษณ และลักษณะ
การทํางานหลายประเภทซึ่งจะเห็นไดจากการนําเขาไปใชในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม
ตางๆ เชน โรงงานปมโลหะ โรงสีขาว โรงงานนํ้าตาล โรงงานประกอบรถยนต เปนตน 

เพ่ือใหเห็นลักษณะการทํางานที่ชัดเจนของเครื่องจักรที่ใชในโรงงาน สามารถจําแนก
ประเภทของเครื่องจักรออกไดเปน 3 ประเภท คือ 

2.2.1 เครื่องตนกําลัง 
เครื่องตนกําลัง เปนเครื่องจักรที่ใชผลิตหรือเปลี่ยนพลังงานรูปหน่ึงไปเปนอีกรูปหน่ึง เชน 

มอเตอรไฟฟา ใชสําหรับเปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปนพลังงานกล  นอกจากน้ันก็ยังมีเครื่องตนกําลังอ่ืนๆ 
เชน หมอไอนํ้าเครื่องยนตเปนตน 
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2.2.2. เครื่องสงกําลัง 
เครื่องสงกําลัง คือ อุปกรณที่ใชสงผานกําลังจากเครื่องตนกําลังไปใชงานอ่ืนตอไป เชน 

เพลา สายพาน โซ เฟอง ทอลมอัดตางๆ เปนตน 
 
2.2.3. เครื่องจักรทําการผลิต 
เครื่องจักรทําการผลิต เปนเครื่องจักรที่ใชในการผลิตตางๆ ประกอบดวยเครื่องจักรที่

แยกทํางานเฉพาะในแตละเครื่อง เชน เครื่องเจาะ  เครื่องอัด เครื่องตัด เครื่องกลึง เครื่องไส เปนตน  
และเครื่องจักรที่ออกแบบพิเศษเปนลักษณะสายการผลิตที่ทํางานตอเน่ือง เชน เครื่องรีดโลหะ เครื่อง
ผลิตทอนํ้า เครื่องผลิตขวดแกว  เครื่องผลิตภาชนะพลาสติก เครื่องบรรจุอาหาร เปนตน เครื่องจักร
เหลาน้ีลวนทําการผลิตตางๆ จากวัตถุดิบหรือช้ินงานใหกลายเปนผลิตภัณฑ 
 
2.3 หุนยนต 

หุนยนตหรือ โรบอต ( robot) คือเครื่องจักรกลชนิดหน่ึง มีลักษณะโครงสรางและรูปราง
แตกตางกัน หุนยนตในแตละประเภทจะมีหนาที่การทํางานในดานตาง ๆ ตามการควบคุมโดยตรงของ
มนุษย การควบคุมระบบตาง ๆ ในการสั่งงานระหวางหุนยนตและมนุษย สามารถทําไดโดยทางออม
และอัตโนมัติ โดยทั่วไปหุนยนตถูกสรางขึ้นเพ่ือสําหรับงานที่มีความยากลําบากเชน งานสํารวจในพ้ืนที่
บริเวณแคบหรืองานสํารวจดวงจันทรดาวเคราะหที่ ไมมีสิ่งมีชีวิต ปจจุบันเทคโนโลยีของหุนยนต
เจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว เริ่มเขามามีบทบาทกับชีวิตของมนุษยในดานตาง ๆ เชน  ดาน
อุตสาหกรรมการผลิต แตกตางจากเมื่อกอนที่หุนยนตมักถูกนําไปใช ในงานอุตสาหกรรมเปนสวนใหญ 
ปจจุบันมีการนําหุนยนตมาใชงานมากขึ้น เชน  หุนยนตที่ใชในทางการแพทย หุนยนตสําหรับงาน
สํารวจ หุนยนตที่ใชงานในอวกาศหรือแมแตหุนยนตที่ถูกสรางขึ้นเพ่ือเปนเครื่องเลนของมนุษย
จนกระทั่งในปจจุบันน้ีไดมีการพัฒนาใหหุนยนตน้ันมีลักษณะที่คลายมนุษย เพ่ือใหอาศัยอยูรวมกันกับ
มนุษย ใหไดในชีวิตประจําวันซึ่งประเภทของหุนยนตแบงตามลักษณะการใชงานได 2 ประเภท คือ 

2.3.1. หุนยนตชนิดที่ติดตั้งอยูกับที ่(fixed robot) 
หุนยนตชนิดที่ติดต้ังอยูกับที่ (fixed robot) เปนหุนยนตที่ไมสามารถเคลื่อนที่ไปไหนได

ดวยตัวเอง มีลักษณะเปนแขนกล สามารถขยับและเคลื่อนไหวไดเฉพาะแตละขอตอ ภายในตัวเอง
เทาน้ันมักนําไปใชในโรงงานอุตสาหกรรมเชนโรงงานประกอบรถยนต หุนยนตชนิดติดต้ังอยูกับที่ Fix 
Robot(ใชในโรงงานอุตสาหกรรม งานประกอบ Assembly,งานเช่ือม,งานพนสี) 
 

2.3.2. หุนยนตชนิดที่เคลื่อนที่ได (mobile robot) 
หุนยนตชนิดที่เคลื่อนที่ได  (mobile robot) หุนยนตประเภทน้ีจะแตกตางจากหุนยนตที่

ติดต้ังอยูกับที่ เพราะสามารเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนไดดวยตัวเอง โดยการใชลอหรือการใชขา ซึ่ง
หุนยนตประเภทน้ีปจจุบันยังเปนงานวิจัยที่ทําการศึกษาอยูภายในหองทดลอง เพ่ือพัฒนาออกมาใช
งานในรูปแบบตาง ๆ เชนหุนยนตสํารวจดาวอังคาร ขององคการนาซาปจจุบันมีการพัฒนาหุนยนตให
มีลักษณะเปนสัตวเลี้ยงอยางสุนัข เพ่ือใหมาเปนเพ่ือนเลนกับมนุษย เชน  หุนยนต IBO ของบริษัทโซ
น่ี หรือแมกระทั่งมีการพัฒนาหุนยนตใหสามารถเคลื่อนที่แบบสองขาไดอยาง มนุษย เพ่ืออนาคตจะ
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สามารถนําไปใชในงานที่มีความเสี่ยงตออันตรายแทนมนุษย ในประเทศไทย สถานศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาหลายแหงหรือองคกรของภาครัฐ และเอกชน ไดเล็งเห็นถึงประโยนชของเทคโนโลยี
หุนยนต และรวมเปนแรงผลักดันใหเยาวชนในชาติ พัฒนาองคความรู เพ่ือใหกาวทันเทคโนโลยีของ 
ประเทศที่พัฒนาแลว โดยการจัดใหมีการแขงขันหุนยนตขึ้นในประเทศไทยหลายรายการ เพ่ือให
นักศึกษาไดสามารถ นําความรูที่เรียนมาประยุกตใชงานได เปนการเสริมสรางและพัฒนาทักษะ เพ่ือ
นําความรูไปพัฒนาประเทศในอนาคต 

 

2.4.เฟอง 

เฟอง(gear) เปนช้ินสวนเครื่องกลที่มีรูปรางเปนจานแบนรูปวงกลม ตรงขอบมีลักษณะ
เปนแฉก (เรียกวาฟนเฟอง ) ซึ่งสามารถนําไปประกบกับเฟองอีกตัวหน่ึง ทําใหเมื่อเฟองตัวแรกหมุน 
เฟองตัวที่สองจะหมุนในทิศทางตรงกันขาม เกิดเปนระบบสงกําลังขึ้น โดยความเร็วรอบของเฟองที่
สองจะขึ้นกับอัตราสวนจํานวนฟนเฟองของตัวแรกเทียบกับตัวที่สอง ซึ่งอัตราสวนน้ีสามารถปรับให
เกิดเปนความไดเปรียบเชิงกลได จึงถือเปนเครื่องกลอยางงายชนิดหน่ึง 

ดวยคุณลักษณะน้ี เฟอง สามารถนํามาใชสงผานแรงหมุน ปรับความเร็ว , แรงหมุน และ
ทิศทางการหมุนในเครื่องจักรได โดยระบบเฟองหรือระบบสงกําลังน้ี มีความสามารถคลายคลึงกับ
ระบบสายพาน แตจะดีกวาตรงที่ระบบเฟองจะไมสูญเสียพลังงานไปกับการยืดหดและการลื่นไถลของ
สายพาน 

2.4.1ชนิดของเฟอง 
2.4.1.1 เฟองตรง (Spur Gears) 
เฟองตรง (Spur Gears) เปนเฟองที่มีฟนขนานกับแกนหมุนและใชในการสงกําลังการ

หมุนจากเพลาหน่ึงไปยังอีกเพลาหน่ึง 

 

ภาพที่ 2-4 : ภาพตัวอยางลักษณะของเฟองตรง 
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2.4.1.2. เฟองสะพาน (Rack Gears) 
เฟองสะพาน (Rack Gears) เปนเฟองตรงชนิดหน่ึง มีลักษณะรูปรางยาวเปนเสนตรง

เหมือนสะพาน ฟนเฟองทํามุมกับลําตัว 90 องศา โดยประมาณ และตองใชคูกับเฟองตรง 

 

ภาพที่ 2-5 : ภาพตัวอยางลักษณะของเฟองสะพาน 
 
2.4.1.3. เฟองวงแหวน (Internal Gears) 
เฟองวงแหวน ( Internal Gears) เปนเฟองตรงชนิดหน่ึง มีรูปรางลักษณะกลม

เชนเดียวกับเฟองตรง แตฟนเฟองจะอยูดานบนของวงกลม และตองใชคูกับเฟองตรงที่มีขนาดเล็กกวา
ขบอยูภายในเฟองวงแหวน 

 

ภาพที่ 2-6 : ภาพตัวอยางลักษณะของเฟองวงแหวน 
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2.4.1.4. เฟองเฉียง (Helical Gears)  
เฟองเฉียง (Helical Gears) เปนเฟองสงกําลังที่มีฟนเฉียงทํามุมกับแกนหมุน มีลักษณะ

คลายเฟองฟนตรง แตมีเสียงที่เกิดจากการทํางานเบากวาเฟองฟนตรง นอกจากน้ันเฟองเฉียงยังใชใน
การสงกําลังใหกับเพลาที่ไมขนานกันไดอีกดวย 

 

ภาพที่ 2-7 : ภาพตัวอยางลักษณะของเฟองเฉียง 
 
2.4.1.5. เฟองเฉียงกางปลา (Herringbone Gears) 
เฟองเฉียงกางปลา ( Herringbone Gears) เปนเฟองที่มีลักษณะคลายกับเฟองตรงแต

ฟนของเฟองจะเอียงสลับกันเปนฟนปลา 

 

ภาพที่ 2-8 : ภาพตัวอยางลักษณะของเฟองเฉียงกางปลา 
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2.4.1.6. เฟองดอกจอก (Bevel Gears) 
เฟองดอกจอก (Bevel Gears) เปนเฟองที่มีการตัดฟนเฟอง ใชสําหรับสงกําลังจากเพลา

หน่ึงไปยังอีกเพลาหน่ึงที่ตัดกัน มุมระหวางเพลาทั้งสองเปนมุมระหวางเสนศูนยกลางรวมที่ตัดกัน ของ
ฟนเฟอง มุมระหวางเพลาประมาณ 90° แตในหลาย ๆ การใชงานของเฟองชนิดน้ี อาจจะตองการมุม
ระหวางเพลาที่มีคามากกวาหรือนอยกวามุม 90° ก็ได 

 

ภาพที่ 2-9 : ภาพตัวอยางลักษณะของเฟองดอกจอก 
 
2.4.1.7. เฟองตัวหนอน (Worm Gears)  
เฟองตัวหนอน (Worm Gears) ประกอบดวยเกลียวตัวหนอน ( Worm) และเฟองตัว

หนอน (Worm gear) ประกอบกันเปนชุด ใชสงกําลังที่แกนเพลาที่ฉากกัน 

 

ภาพที่ 2-10 : ภาพตัวอยางลักษณะของเฟองตัวหนอน 
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2.4.1.8. เฟองเกลียวสกรู (Spiral Gears) 
เฟองเกลียวสกรู (Spiral Gears) เปนเฟองเกลียวที่ใชสงกําลังระหวางเพลาที่ทํามุม 90 

องศา 

 

ภาพที่ 2-11 : ภาพตัวอยางลักษณะของเฟองเกลียวสกรู 
 
2.5.การเคลื่อนที่ของนก 

นกมีกระดูกที่กลวง   ทําใหตัวเบา  และอัดตัวกันแนน  ทําใหนกมีขนาดเล็ก  และรูปราง
เพรียวลมจึงเคลื่อนตัวไปในอากาศไดดี และนกมีกลามเน้ือที่ใชในการขยับปกที่แข็งแรงโดยกลามเน้ือน้ี
จะยึดอยูระหวางโคนปกกับกระดูกอก (keel or sternum) กลามเน้ือคูหน่ึง ทําหนาที่ เปน กลามเน้ือ
ยกปก (levater muscle)  คือ กลามเน้ือเพกทอราลิสไมเนอร (pectorlis minor) และกลามเน้ืออีกคู
มีขนาดใหญมากทําหนาที่ในการหุบปกลง  (depresser muscle) คือ กลามเน้ือเพกทอราลิส
เมเจอร  (pectorralis major)   การทํางานของกลามเน้ือคูน้ีมีลักษณะเปนแอนทาโกนิซึมดวย คือ 
ขณะที่นกกดปกลง กลามเน้ือเพกทอราลิสเมเจอรจะหดตัว   สวนเพกทอราลิสไมเนอรจะคลายตัว
ขณะที่นกยกปกขึ้นกลามเน้ือเพกทอราลิสไมเนอรจะหดตัวขณะที่กลามเน้ือเพกทอราลิสเมเจอรจะ
คลายตัวสลับกันไป 
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ภาพที่ 2-12 : ภาพนกแสดงปกขนที่ปกและกลามเน้ือกดปก 
 

2.5.1 นกมีถุงลม  (air sac) 
ถุงลมของนกเจริญดีมากและอยูติดกับปอด   นอกจากน้ียังแทรกเขาไปในโครงกระดูก

ดวย  ในขณะที่นกหายใจเขากระดูกอกจะลดตํ่าลงถุงลมขยายขนาดขึ้น   อากาศจะไหลผานเขาสู
หลอดลม  เขาสูปอดและเขาสูถุงลมตอนทาย   สวนอากาศที่ถูกใชแลว   จะออกจากปอดเขาสูถุงลม
ตอนหนา   ในขณะที่หายใจออก   อากาศจากถุงลมตอนทายจะเขาสูปอด   ทําใหปอดพองออกและ
อากาศจากถุงลมตอนหนาถูกขับออกนอกรางกายตอไปอยางน้ีเสมอ     การมีถุงลมของนกทําใหเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการถายเทอากาศใหแกปอดไดเปนอยางดี  แตถุงลมทําหนาที่ชวยปอดเทาน้ันไมไดทํา
หนาที่ในการแลกเปลี่ยนแกส   การที่นกบินนกตองใชพลังงานจํานวนมาก จึงทําใหนกมีเมแทบอลิซึม
สูงมาก  นกจึงตองกินมากและใชออกซิเจนมากดวย 

 
2.5.2 นกมีขน (feather) 
ขนของนกบางและเบาชวยในการอุมอากาศ   ขนที่ปกชวยในการดันอากาศขณะหุบปก

ลง  ทําใหตัวนกพุงไปขางหนา     การเคลื่อนที่ของนกในอากาศจะเร็วหรือชาขึ้นอยูกับนํ้าหนัก
ของ   ตัวนก   ขนาดของปก   ความเร็วของการขยับปกและกระแสลมในขณะที่นกเริ่มบินตองใชแรง
อยางมากแตเมื่อลอยตัวอยูในอากาศแลวก็ไมตองใชแรงมากนัก  การบินของนกโดยทั่ว ๆ ไป  มีดังน้ี 

- นกกางปกออกเต็มที่ 
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- นกจะโบกปกลงทําใหลําตัวนกเชิดขึ้น   เน่ืองจากเกิดแรงปะทะกับอากาศ   ตัวนกจึง
ลอยขึ้นไปในอากาศได 

- ปกที่โบกลงน้ันจะเคลื่อนที่ไปขางหนา  ทําใหเกิดแรงปะทะกับอากาศเพ่ิมมากขึ้น 
- เมื่อโบกปกลงและเคลื่อนที่ไปขางหนาแลว   นกจะยกปกขึ้น   และสะบัดไปขางหลัง

อยางแรง  ทําใหนกพุงไปขางหนากระบวนการตางๆ เกิดขึ้นเร็วมาก  จึงทําใหนกบินไดอยางรวดเร็ว 
 

2.6 การเคลื่อนไหวของมา 
การเคลื่อนไหวของมาจะมีอยูดวยกัน 4 จังหวะคือ เดิน ว่ิงเรียบ โขยก ฮอ ตามลําดับ 

บางสายพันธุอาจมีการเคลื่อนไหว 5, 6 หรือ 7 จังหวะตามลําดับ ซึ่งขึ้นอยูกับการฝกฝนหรือ
ธรรมชาติของมาพันธุน้ันๆ 

2.6.1. เดิน 
การเดินจะมีการเคลื่อนที่อยูดวยกัน 4 จังหวะ โดยแตละจังหวะจะมีเทาหลักที่วางอยูที่

พ้ืนเพียง 3 ขางเทาน้ัน ดังน้ี 
(จังหวะที่ 1) – ขาหลังขวา 
(จังหวะที่ 2) – ขาหนาขวา 
(จังหวะที่ 3) – ขาหลังซาย 
(จังหวะที่ 4) – ขาหนาซาย 
 
2.6.2. ว่ิงเรียบ 
เปนการเคลื่อนไหวแบบเดินเร็วลักษณะกระเดงขา 2 จังหวะ โดยการยกขาของมาจะ

เปนแบบเสนทแยงมุมสลับกัน ซึ่งชวงรอยตอของการยกขาเปลี่ยนจังหวะน้ัน ขาทั้งสี่ขางจะลอยอยู
เหนือพ้ืน 

(จังหวะที่ 1) – ขาหนาซาย / ขาหลังขวา 
(จังหวะที่ 2) – ขาหนาขวา / ขาหลังซาย 
 
2.6.3.โขยก 
จังหวะโขยกประกอบดวยการเคลื่อนที่ตอเน่ืองกัน 3 จังหวะ โดยจังหวะโขยกจะเริ่มตน

จากการโยนของขาหลังขางใดขางหน่ึงขึ้นมาดานหนากอนเสมอ 
2.6.3.1. จังหวะที่ใชขาหลังซายนํา : 
(จังหวะที่ 1) – ขาหลังซาย 
(จังหวะที่ 2) – ขาหลังขวา / ขาหนาซาย 
(จังหวะที่ 3) – ขาหนาขวา 
2.6.3.1. จังหวะที่ใชขาหลังขวานํา : 
(จังหวะที่ 1) – ขาหลังขวา 
(จังหวะที่ 2) – ขาหลังซาย / ขาหนาขวา 
(จังหวะที่ 3) – ขาหนาซาย 
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2.6.4.ควบ หรือ ฮอ 
เปนจังหวะขั้นสุดทายและเปนการใชความเร็วขั้นสูงสุดของมา ซึ่งประกอบดวยจังหวะ

การเคลื่อนที่ตอเน่ืองติดตอกัน 4 ครั้ง การเคลื่อนไหวจะคลายคลึงกับจังหวะโขยกแตจะเร็วกวาและ
ตางกันตรงที่จังหวะควบน้ันขาทั้งสี่จะยกไปพรอมกันในครั้งเดียว(การว่ิงเหมือนเสือชีตา) 

2.6.4.1. จังหวะที่ใชขาหลังซายนํา : 
(จังหวะที่ 1) – ขาหลังซาย 
(จังหวะที่ 2) – ขาหลังขวา 
(จังหวะที่ 3) – ขาหนาซาย 
(จังหวะที่ 4) – ขาหนาขวา 
2.6.4.1. จังหวะที่ใชขาหลังขวานํา : 
(จังหวะที่ 1) – ขาหลังขวา 
(จังหวะที่ 2) – ขาหลังซาย 
(จังหวะที่ 3) – ขาหนาขวา 
(จังหวะที่ 4) – ขาหนาซาย 

 
2.7 การเคลื่อนที่ของปลา 

ปลาเปนสัตวมีกระดูกสันหลังอาศัยอยูในแหลงนํ้าซึ่งเปนสภาพแวดลอมที่มีความ
หนาแนนมากกวาอากาศปลาจึงมีโครงสรางในการเคลื่อนที่ที่เหมาะสมกับแหลงที่อยูดังน้ี  

2.7.1. ปลามีรูปรางเพรียว 
ปลามีรูปรางเพรียว ผิวเรียบลื่นและมีเมือก ชวยลดแรงเสียดทานของนํ้า นอกจากน้ีปลา

ยังมีครีบที่แบนบางยังชวยใหปลาสามารถเคลื่อนที่ในนํ้าไดทั้ง 3 มิติ คือ การเคลื่อนที่ไปขางหนาและ
ถอยหลัง หรือการเคลื่อนที่ในลักษณะเลี้ยวซายเลี้ยวขวา รวมทั้งการเคลื่อนที่ขึ้นลงในแนวด่ิงได สวน
ความเร็วในการเคลื่อนที่ของปลา พบวาปลาที่มีรูปรางแบนเพรียวจะเคลื่อนที่ไดเร็วกวาปลาที่มีรูปราง
เพรียวแบบกลมยาว 

 
2.7.2. ปลามีครีบ 
ปลามีครีบ ชวยในการเคลื่อนที่ประกอบดวยครีบคู ไดแก ครีบอก ( pectoral fin) และ

ครีบสะโพก (pelvic fin) ทําหนาที่ชวยในการพยุงตัวปลาและการเคลื่อนที่ขึ้นลงในแนวด่ิง สวนครีบ
เด่ียว ไดแก ครีบหลัง(dorsal fin) และครีบหาง (caudal fin) ทําหนาที่ในการพัดโบกใหปลาเคลื่อนที่
ไปขางหนาได นอกจากน้ีแลวครีบตาง ๆ เหลาน้ียังชวยในการทรงตัวของปลา เพ่ือปองกันไมใหเสีย
ทิศทางในการเคลื่อนที่อีกดวย 
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2.7.3. ปลามีกลามเนื้อยึดติดกับกระดูกสันหลัง  
ปลามีกลามเน้ือยึดติดกับกระดูกสันหลัง  การหดตัวของกลามเน้ือในแตละสวนของลําตัว

ปลาและกลามเน้ือยึดเกาะกับกระดูกครีบตาง ๆ ไมพรอมกันทําใหปลาเคลื่อนที่ได 
 
2.7.4. ปลามีกระเพาะลม 
ปลามีกระเพาะลม ซึ่งชวยในการลอยตัวของปลาที่นอกเหนือจากการลอยตัวของนํ้า พบ

ในปลากระดูกแข็ง เชน ปลาตะเพียน ปลาดุก ปลาทู 
การเคลื่อนที่ของปลา เกิดจากการทํางานรวมกันของโครงสรางลําตัวสวนตาง ๆ กลาวคือ 

เมื่อมีการเคลื่อนที่ กลามเน้ือยึดติดกับกระดูกสันหลังมีการหดและคลายตัว โดยการหดตัวจะเกิดขึ้น
ตรงขามกัน (antagonism)  ของกลามเน้ือทั้งสองขางของลําตัว และจะคอย ๆ หดตัวจากสวนหัวไป
ยังสวนหางทําใหลําตัวปลามีลักษณะโคงไปมาคลายรูปตัวเอส ( S) ขณะเดียวกันครีบหางจะพัดโบกไป
ในทิศทางตรงกันขามกับสวนหัวทําใหปลาสามารถเคลื่อนที่ไปขางหนาได สวนครีบตาง ๆ ชวยในการ
ทรงตัวและควบคุมทิศทางในการเคลื่อนที่  

ปลาไหล เปนปลาที่แตกตางจากปลาชนิดอ่ืน เน่ืองจากมีลําตัวกลม  ยาว และไมมีครีบ 
แตปลาไหลก็เคลื่อนที่ไดอยางคลองแคลว วองไว เชนเดียวกับปลาชนิดอ่ืน การที่ปลาไหลเคลื่อนที่
วองไว เน่ืองจากปลาไหลมีกลามเน้ือมาก เพราะลําตัวยาว และปลาไหลมีเมือกหุมผิวลําตัวมากทําให
ลื่นเปนการลดแรงเสียดทานกับนํ้าที่อยูรอบตัวไปไดมาก เมื่อกลามเน้ือของปลาไหลหดตัวจึงทําใหเกิด
แรงในการผลักดันปลาไหลพุงไปขางหนาไดเปนอยางดี 

 
2.8 การเคลื่อนที่ของเสือชีตา  

 

ภาพที่ 2-13 : ภาพแสดงการว่ิงของเสือชีตา 
 

เสือชีตามีกลามเน้ือขาทั้งสี่ที่แข็งแรงมาก   โดยเฉพาะอยางยิ่งขาหลังจะแข็งแรงเปน
พิเศษ เพราะตองใชในการกระโดด   นอกจากน้ีกระดูกสันหลังของเสือชีตาก็ชวยไดมาก   เน่ืองจากมี
ขนาดยาวและเคลื่อนที่ขึ้นลงไดดี   ทําใหชวงการกาวของขาหนาและขาหลังหางกันมาก   มันจึงว่ิงได
เร็ว  ความแข็งแรงของกลามเน้ือชวยใหความถี่และความแรงของการกาวสูง  เสือชีตาจึงว่ิงไดเร็วมาก 

มีลักษณะใกลเคียงกับสิงโตที่เปนสัตวตระกูลเดียวกัน 
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2.9 ทฤษฏีการบริหารงานบุคคล 
2.9.1. ความหมายและเปาหมายของการบริหารงานบุคคล 
การบริหารงานบุคคล ( Personnel Management Business Administration : 

Public Personnel Administration) เปนหน่ึงในทรัพยากรการบริหาร 4 ประเภท ที่เรียกกันวา 4  
M (Man, Money, Material, Management) ซึ่งมีนักวิชาการและนักบริหารทั้งไทยและตางประเทศ
ใหนิยามและ ความหมายไวหลากหลาย พอกลาวโดยสรุปไดวา การบริหารงานบุคคลเปนการบริหาร
ทรัพยากร มนุษย เพ่ือใชคนใหเหมาะสมกับงานตามวัตถุประสงคและความตองการของหนวยงาน 
เปนภารกิจของผูบริหารทุกคนที่มุงปฏิบัติในกิจกรรมทั้งปวงที่เกี่ยวกับบุคลากร เพ่ือใหปจจัย ดาน
บุคคลขององคการเปนทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลา ซึ่งจะสงผลสําเร็จ ตอ
เปาหมายขององคการ ดังน้ัน เปาหมายสําคัญของการบริหารงานบุคคล คือ 

- มีการใชทรัพยากรมนุษยโดยไดประสิทธิภาพ 
- มีบรรยากาศความสัมพันธในหนาที่งานที่ดีในระหวางบรรดาสมาชิกขององคการ 
- มีการสงเสริมความเจริญเติบโตและกาวหนาของแตละบุคคลที่พรอมมูล และ เพ่ือให

เปาหมายขางตนบรรลุผลตามที่ตองการ ภารกิจ 3 ดานที่ตองกระทําใหไดผลลุลวงไปเปน อยางดี 
- ตองสามารถไดคนดีที่มีความสามารถมาทํางาน 
- ตองรูจักวิธีการใชคน ใหสามารถปฏิบัติงานไดโดยมีประสิทธิภาพสูง 
- ตองสามารถดํารงรักษาความเต็มใจของสมาชิกทุกคน ที่จะใหทุมเทจิตใจ ชวยกัน

ทํางานใหกับเปาหมายสวนรวมขององคการ 
 

2.9.2. หนาที่และขอบเขตของการบริหารงานบุคคล 
การบริหารงานบุคคลมีขอบขายกวางขวาง ครอบคลุมต้ังแตการแสวงหาและการ 

เลือกสรรบุคลากรเขาสูหนวยงานจนกระทั่งพนจากการปฏิบัติงาน พิจารณาในแงกระบวนการ การ
บริหารงานบุคคล จึงเปนกระบวนการที่เกี่ยวเน่ืองกันเปนลูกโซ ต้ังแตการวางนโยบาย การ กําหนด
แผนและความตองการดานบุคลากร การสรรหา การเลือกสรร การพัฒนา การกําหนด สวัสดิการและ
ประโยชนเกื้อกูล การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนตําแหนง การโอนยาย และการพนจากการ
ปฏิบัติหนาที่ของบุคลากร 

หนาที่งานทางดานการบริหารงานบุคคลน้ี ลักษณะจะแตกตางกันกับหนาที่ทางธุรกิจ 
ประการอ่ืนๆ ขององคการธุรกิจ กลาวคือ จะมีขอบเขตคาบเกี่ยวไปสองทาง ทางหน่ึงคือเกี่ยวของ 
หรือคาบเกี่ยวเขาไปในกิจกรรมตางๆ เกือบจะทุกดาน และในอีกทางหน่ึงก็คือเปนภาระหนาที่ที่ ตอง
ปฏิบัติของผูบริหารทุกคน ซึ่งตางก็จะตองเปนผูบริหารงานบุคคลดวยพรอมกัน หรือกลาวอีก นัยหน่ึง
ก็คือ ผูบริหารทุกคนลวนแตตองเปน “นักบริหารงานบุคคล” ดวยพรอมกัน 

 
2.9.3. ปรัชญาและความคิดที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 
โดยทั่วไปน้ันเปนที่ทราบกันวา การแสดงออกหรือการกระทําใดๆ ของแตละคน และ 

รูปแบบของการปฏิบัติที่จะเปนไปในทางใดน้ันยอมขึ้นอยูกับขอสมมติฐานหรือความเช่ือที่เปน พ้ืนฐาน 
(basic assumption) ของผูบริหารแตละคนเสมอ ในทํานองเดียวกันกับเรื่องการบริหารงานบุคคล 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



17 

การปฏิบัติหรือปรัชญาของการบริหารงานบุคคลของผูบริหารแตละคนที่มีอยูน้ัน จะเปนไปใน ทางใด
ยอมขึ้นอยูกับปจจัยที่สําคัญหลายประการ คือ 

- ประสบการณ การศึกษา และพ้ืนฐานของผูบริหาร กลาวคือ ขึ้นอยูกับการที่ บุคคลน้ัน
ไดเคยมีความประทับใจ ความเขาใจ และมีพ้ืนฐานเกี่ยวกับคนมาอยางไร ก็จะเปนความ เช่ือที่พัฒนา
และสรางสมขึ้นมาภายใน 

- ปรัชญาของฝายบริหารระดับสูง กลาวคือ หากไดเคยผานการทํางานมาใน องคการ
หรือหนวยงานแบบไหนก็ตาม แตละคนก็มักจะไดเคยมีโอกาสไดรับการถายทอด ไดรูเห็น รับฟงและ
ถูกปฏิบัติมาดวยตนเอง ซึ่งยอมจะกลายเปนความเช่ือไดเชนกัน 

- อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดลอม ไมวาจะเปนในคานิยม รูปแบบ การ
ชีวิต กฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงานหรือความกาวหนาในการศึกษา ลวนมีผลทางออมที่ทําให ปรัชญา
การบริหารงานบุคคลตองเปลี่ยนแปลงไปดวย 

- ขอสมมติฐานที่เกี่ยวกับคน ปรัชญาการบริหารบุคคลจะโนมเอียงไปในทางใด ที่ สําคัญ
ที่สุดขึ้นอยูกับตัวผูบริหารวาจะยึดขอสมมติฐานพ้ืนฐานที่เกี่ยวกับคนแบบใดระหวาง 2 แบบ คือ 
Theory X ที่เช่ือวา “ธาตุแทของคนน้ันเปนคนเลว” หรือเช่ือในทางตรงขาม คือ Theory Y ที่เช่ือวา 
“คนเปนทรัพยากรที่ประเสริฐที่ธาตุแทในสวนลึกเปนคนดีดวยกันทุกคน” 

- ความจําเปนที่ตองมีการจูงใจที่ถูกตองย่ิงขึ้น สภาพลักษณะของคนจะตองมีการ ชักนํา
หรือจูงใจดวยวิธีใหมที่แตกตางจากเดิมตามความกาวหนาของการศึกษาเรื่องทฤษฎีของ การจูงใจ 
(Theory of Motivation) ดังน้ัน การมุงที่จะเขาใจและพยายามทําใหถูกตองยอมเปนผล โดยตรงที่
ทําใหปรัชญาของการบริหารบุคคลเปลี่ยนแปลงไปสูแนวทางใหมที่ถูกตองย่ิงขึ้น 
 

2.9.4. หลักทั่วไปเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  
โดยทั่วไปยึดหลักของระบบสําคัญ 2 ระบบ คือ ระบบอุปถัมภ ( Patronage System) 

และระบบคุณธรรม (Merit System) ซึ่งมีหลักและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลแตกตาง 
กันกลาวคือ ระบบอุปถัมภหรือที่เรียกกันวาระบบชุบเลี้ยง ( Spoils System) ระบบเลนพวก 
(Nepotism) หรือระบบชอบพอเปนพิเศษ ( Favoritism) เปนระบบที่การพิจารณาเลือกสรรคนเขา 
ทํางาน การบรรจุ แตงต้ัง โยกยาย เลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง มักไมคํานึงถึงความรูความสามารถ ไมเปด
โอกาสที่เทาเทียมกันแกบุคลากรของหนวยงาน ทําใหบุคลากรขาดสมรรถภาพ งานไม กาวหนา 
เพราะมีการบรรจุแตงต้ังกันตามความพอใจมากกวาการเลือกสรรจากผูมีความรู ความสามารถ มักจะ
มีอิทธิพลทางการเมืองเขามาในองคการตางๆ ผูปฏิบัติงานจะมุงทํางานเพ่ือ เอาใจผูมีอํานาจมากกวา
ปฏิบัติตามหนาที่ บุคลากรขาดหลักประกันความมั่นคง ระบบดังกลาวทํา ใหเกิดความไมพอใจแก
ราชการมากจึงมีความริเริ่มที่จะขจัดปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น ทําใหเกิดมี ระบบคุณธรรมขึ้น หรือที่เรียก
กันวาระบบคุณวุฒิ ระบบคุณความดี ระบบความรูความสามารถ วิธีการเลือกสรรบุคคลเขาทํางานโดย
ใชการสอบเปนการประเมินความรูความสามารถของบุคคล ที่มีคุณสมบัติครบถวนตามตองการ โดยไม
คํานึงถึงเรื่องการเมืองหรือความสัมพันธสวนตัวเปน สําคัญ ระบบน้ีมีหลักสําคัญๆ คือ หลักความเสมอ
ภาค (Equality of Opportunity) หลักความสามารถ (Competence) หลักความมั่นคง (Security) 
และหลักความเปนกลางทางการเมือง ( Political Neutrality) การนําระบบคุณธรรมมาใชกับการ
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บริหารงานบุคคลก็เพ่ือใหเกิดความประหยัด คาใชจายการบริหารงานบุคคล กับเพ่ือใหสมาชิกทุกคน
ในองคกรไดรับความเปนธรรมจากการ บริหารงานบุคคล และเพ่ือขจัดความยุงยากสลับซับซอน ทํา
ใหมีมาตรการที่สามารถนําไปใชได โดยทั่วไป และเพ่ือเปนการปองกันมิใหระบบอุปถัมภเกิดขึ้นได
โดยงาย 

เพ่ือใหการบริหารงานบุคคลเปนไปตามระบบคุณธรรมอยางจริงจัง จึงตองมีหนวยงาน 
หรือองคกรกลางเพ่ือทําหนาที่กําหนดหลักเกณฑวิธีการและมาตรฐาน ตลอดจนควบคุมดูแล 
ตรวจสอบ แนะนําและช้ีแจงเพ่ือใหการบริหารงานบุคคลเปนไปตามระเบียบมาตรฐานเดียวกัน จึง มี
ความจําเปนตองจัดต้ัง องคการกลางการบริหารงานบุคคล ขึ้น ซึ่งในทางวิชาการสามารถ แบงเปน 4 
รูปแบบ คือ 

2.9.4.1 รูปแบบคณะกรรมการ (Commission) 
รูปแบบคณะกรรมการ (Commission) เปนรูปแบบที่ฝายบริหารจะแตงต้ังบุคคล ขึ้นมา

จํานวนหน่ึงทําหนาที่รวมกัน มีกําหนดวาระของคณะกรรมการ 
 
2.9.4.2 รูปแบบผูอํานวยการ (Directorate – general) 
รูปแบบผูอํานวยการ (Directorate – general) โดยองคการจะแตงต้ังบุคคลใด บุคคล

หน่ึงเปนผูรับผิดชอบเพียงผูเดียว มักนิยมใชในภาคเอกชน 
 
2.9.4.3 รูปแบบผสมระหวางคณะกรรมการและผูอํานวยการ 
รูปแบบผสมระหวางคณะกรรมการและผูอํานวยการ มีการแบงหนาที่ความ รับผิดชอบ

กัน โดยใหงานนโยบายเปนหนาที่ของคณะกรรมการ สวนงานปกติหรืองานธุรการเปนหนาที่ของ
ผูอํานวยการในประเทศไทยใชรูปแบบน้ี ทําใหเกิดมีองคการกลางบริหารงานบุคคล หลายคณะ เชน 
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) คณะกรรมการตุลาการ (ก.ต.) และ คณะกรรมการอัยการ 
(ก.อ.) เปนตน ปกติคณะกรรมการจะไมทํางานประจํา แตจะมาประชุมเปน ครั้งคราว สวนงานประจํา
เปนหนาที่ของเลขาธิการ ก.พ. เลขานุการ ก.ต. 
 

2.9.4.4 รูปแบบกระทรวงหรือทบวง 
 รูปแบบกระทรวงหรือทบวง รูปแบบน้ีองคการกลางบริหารงานบุคคลจะถูกจัดต้ัง ขึ้น
ถาวรในรูปของกระทรวงหรือทบวง เพ่ือรับผิดชอบในเรื่องการบริหารงานบุคคลภาครัฐ โดยเฉพาะ 

ปจจุบันการบริหารงานบุคคลแผนใหมยึดหลักสําคัญ 12 ประการ เปนหลักในการ 
จัดระบบบริหารงานบุคคล คือ หลักความเสมอภาค หลักความสามารถ หลักความมั่นคง หลัก ความ
เปนกลางทางการเมือง หลักพัฒนา หลักความเหมาะสม หลักความยุติธรรม หลักสวัสดิการ หลัก
เสริมสราง หลักมนุษยสัมพันธ หลักประสิทธิภาพและหลักการศึกษาวิจัย ซึ่งหลักทั้ง 12 ประการน้ี
นับเปนรากฐานของการบริหารงานบุคคลแผนใหม 
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บทท่ี  3 

ผลงานท่ีเก่ียวของ 

 
3.1แนวคิด 
 แนวคิดของเกมเปนเกมแนว  Sport Casual โดยเปนเกมที่เลนผานสมารทโฟน สามารถ
ฝกทักษะในการคิดวิเคราะห โดยใชหลักของตรรกศาสตร และความนาจะเปน ซึ่งอาจจะสอดแทรกอยู
ในระบบเกมที่ไมอยากเกินไป ผูเลนตองสนุกและมีความยากเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆตามระดับของผูเลน แตก็
จะไมยากเกินไปจนทําใหรูสึกเบ่ือกับเกม และสามารถสอดแทรกความรูรอบตัวใหกับผูเลน 
 และไดนําเอาสัตวหางมา ผสมผสานกับเครื่องจักรแลวสรางเรื่องราวภายในเกมอีกทั้งพวก
ตัวละครไซไฟแฟนตาซีน้ันยังเปนที่ช่ืนชอบของหลายๆคน โดยไดวางระบบภายในตัวตัวเกมไวดังน้ี 

ลูกบอลจะขยับไปตามแรงฟสิกสพ้ืนฐาน และมีความสามารถในการเปลี่ยนรางและ สกิล

ได เพ่ือใชในการแกไขสถานการณตางๆ โดยทางผูพัฒนาต้ังใจจะหารายไดจากการขายไอเท็มแปลง

รางสําหรับคนที่ตองการทางลัดในการเลน และอาจมีพัฒนาตอเปนขายไอเท็มชวยเหลือผูเลนใน

โอกาสตอไป 

 สําหรับการเลนในแตละดาน เมื่อเลนจบดานแลวจะนํามาคิดคะแนนเปนระดับ เพ่ือปลด

ล็อคการดานถัดๆไป โดยมีเรทการคิดคะแนนอยูที่ 1000 คะแนน/จํานวนไมที่เหลือ และ 500 

คะแนน/ไอเท็มที่เก็บได แลวจะนําคะแนนน้ีไปคิดเรทดาวที่ผูเลนจะไดรับ โดยที่เรทของแตละดานจะ

ไมเทากัน ตามความยากงายของดาน ซึ่งผูพัฒนาไดทดสอบดานแตละดานแลววาสามารถเลนจบได

จริง 

 และนอกจากน้ี หากมีเวลาเหลือทีมผูพัฒนาอยากที่จะทําใหเปนระบบที่มีการแขงขัน

แบบ Multiplayer ไดอีกดวย 
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3.2 กรณีศึกษา 

กรณีศึกษาที่1: เกม Wonder Putt 

 

ภาพที่ 3-1 : ภาพแสดงตัวอยางเกม Wonder Putt 
 

เกมสกีฬาพัทกอลฟ เกมสสุดคลาสสิคดวยการเลนแบบโบราณ ผสมกับกราฟฟค ของ
เกมสแฟลช ทําใหไดเกมสที่ลงตัวมาก เรื่องความเปนธรรมชาติ เหมือนกับวา เราสามารถเลนพัท
กอลฟ บนสถานที่ในฝนของเราได 
จุดเดนของเกม Wonder Putt 

- เปนเกมที่ฝกทักษะการเล็งและควบคุมแรงรวมไปถึงทักษะการคิดแบบงาย 
- เลนงายผูเลนสามารถเขาใจวิธีการเลนไดไมยากถาเทียบกับเกมที่ฝกทักษะการคิด

และการแกไขปญหา อ่ืนๆ 
- การเลนแตละเกมใชเวลาที่ไมนานเหมาะเปนเกมเลนฆาเวลา หรือแกเบ่ือได  
- กราฟฟคสวยสบายตา 

จุดดอยของเกม Wonder Putt 
- ตัวลูกกอลฟคอนขางจะกลืนกับฉาก 
- มีระดับการเลน นอยเกินไป 

วิเคราะหการนําไปใชในงาน 
จากจุดเดนของเกม Wonder Putt น้ันสามารถนําเอาวิธีการเลนที่ฝกทักษะการคิดอยาง

เปนระบบโดยใชหลักของตรรกศาสตร มาใชภายในโครงงานไดเพราะวิธีการเลนไมสับซอนสามารถ
เขาใจไดงาย มาประยุกตเขากับโครงงาน 
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กรณีศึกษาที่2: เกม Pangya 

 

ภาพที่ 3-2 : ภาพแสดงตัวอยางเกม Pangya 
 

Pangya เปนเกมกอลฟแฟนตาซีออนไลน ออกแบบและพัฒนาโดยบริษัท NtreevSoft 
ปงยาเปดใหบริการครั้งแรกโดย HanbitSoft ในป ค.ศ. 2004 กอนมีการเปลี่ยนผูใหบริการมา

เปน SK Telecom ผูนําดานธุรกิจโทรคมนาคมรายใหญของเกาหลี หลังจากที่ NtreevSoft มีปญหา
เรื่องลิขสิทธ์ิกับผูใหบริการเดิมเมื่อป ค.ศ. 2009 กอนที่ NtreevSoft จะเซ็นสัญญาเขาเปนบริษัทลูก
ของ SK Telecom อยางเปนทางการ และได Pangya กลับมาเปดใหบริการตามเดิม 

รูปแบบการเลนจะเปนเกมกอลฟ บนคอมพิวเตอรผานทางอินเทอรเน็ต รูปแบบของเกมไดรับ
อิทธิพลมาจากเกม มินนะโนะกอลฟ ของญี่ปุนจากเครื่องเพลยสเตชัน เปนเกมกอลฟประเภท 3 
จังหวะซึ่งมีตนแบบมาจาก Nintendo Golf เมื่อป พ.ศ. 2527 หรือมาริโอกอลฟในเวลาตอมา 

ปจจุบันปงยามีเซิรฟเวอรในประเทศเกาหลีใต ( Gametree Co เปนผูใหบริการรายปจจุบัน) , 
ญี่ปุน (Gamepot เปนผูใหบริการ) , ไทย ( Ini3 Digital เปนผูใหบริการ) และ โกลบอลเซิฟเวอร 
(Global Server) (SG Interactive เปนผูใหบริการ) 

สําหรับ เซิรฟเวอรใน ประเทศบราซิล ,ประเทศอินโดนีเซีย ,ไตหวัน ,ประเทศจีน และ ,
ประเทศเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต (เซิฟเวอร SEA) , ประเทศเขตทวีปยุโรป ไดปดใหบริการแลว 
สวนประเทศสหรัฐอเมริกา ( Albatross18) น้ันไดเปลี่ยนผูใหบริการ จาก GameFactory Inc. และ 
OGPlanet เปน Ntreev USA (SG Interactive ปจจุบัน) เปนผูใหบริการปงยาอเมริกาปจจุบัน เมื่อ
วันที่ 10 มีนาคม 2009 โดยใชช่ือวา PangYa USA กอนที่จะประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ใหบริการจากเฉพาะเขตอเมริกาเหนือเปนโกลบอลเซิฟเวอร (ผูเลนทั่วโลกสามารถเขาเลนได) เมื่อวันที่ 
16 พฤศจิกายน 2010 

ปงยาไดมีการพัฒนาสําหรับเครื่องเลนเกม นินเทนโด วี ในช่ือ ซูเปอรสวิงกอลฟ และ ซูเปอร
สวิงกอลฟ:ซีซั่น 2 จัดทําโดย NtreevSoft และ เทคโม ออกวางจําหนายในญี่ปุนวันที่ 2 ธันวาคม 
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2008 และรวมไปถึง ในเครื่อง เพลยสเตชันพอรเทเบิล ในช่ือ ปงยา พอรเทเบิล โดย Ntreevsoft 
จําหนายเวอรชันเกาหลีเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2008 และเวอรชันญี่ปุนวันที่ 16 เมษายน 2009 
จุดเดนของเกม Pangya 

- มีตัวละครใหเลือกเลนที่หลากหลาย 
- มีการอัพเดท Patch บอยทุกสัปดาห 
- ใชมุมมองของกลอง ที่นาสนใจเปนมุมมองอิสระของ 3มิติ 
- ผูเลนสามารถเลนกับเพ่ือนและครอบครัว ไดโดยใชคอมพิวเตอรเพียงเครื่องเดียว 
- มีกราฟฟคที่สวยงานเปนอยางมาก 

จุดดอยของเกม Pangya 
- ระบบในเกมมีหลายระบบซึ่งอาจทําใหผูเลนสับสนเวลาเลน 
- ขนาดของเกมที่ใหญตองใชคอมพิวเตอรที่สเปคเครื่องสูงพอควร 

วิเคราะหการนําไปใชในงาน 
- ใชเปน Reference ของมุมกลองและไอเท็มบางสวน 
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กรณีศึกษาที่ 3: เกม Angry Birds 

 

ภาพที่ 3-3 : ภาพแสดงตัวอยางเกม Angry Birds 
 

 Angry Birds เปนเกมแนวลับสมอง พัฒนาขึ้นโดยบริษัทจากฟนแลนดที่ช่ือ โรวิโอโมไบล 
ออกวางจําหนายครั้งแรกทางแอปสโตรทางไอโฟน และไอพ็อดทัช ของแอปเปล และเกมยังอยูในรูป
สมารทโฟนแบบทัชสกรีน อ่ืนอีกดวย ตอมาในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ดิจิตอลเทร็นส.คอม 
กลาววา "มียอดดาวนโหลดกวา 36 ลานครั้ง Angry Birds ถือเปนหน่ึงในเกมกระแสหลักในปจจุบัน 
จุดเดนของเกม Angry Birds 

- เลนงายผูเลนสามารถเขาใจวิธีการเลนไดไมยากถาเทียบกับเกมที่ฝกทักษะการคิด
และการแกไขปญหา อ่ืนๆ 

- ตัวละครมีเอกลักษณจดจําไดงายเช่ือมโยงกับความสามารถของแตละตัวไดดี 
- เน้ือเรื่องไมซับซอนไมจําเปนตองมีคําอธิบาย 

จุดดอยของเกม Angry Birds 
- ถึงแมจะมีภาคใหมออกมาเรื่อยๆแตวิธีเลนและรูปแบบของกราฟฟคไมคอยมีอะไร

เปลี่ยนเทาไหรนัก 
วิเคราะหการนําไปใชในงาน 

- ใชเปน Reference ของวิธีเลนบางสวน 
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กรณีศึกษาที่ 4: เกม Momonga Pinball Advenger 

 

ภาพที่ 3-4 : ภาพแสดงตัวอยางเกม Momonga Pinball Advenger 
 

 Momonga เปนเกมพินบอลที่ไมซ้ํากันที่คุณตีกลับผานโลกที่แตกตางกัน เกี่ยวกับวิธีการ
ที่คุณทํางานรวมกันกับเพ่ือน ๆ ที่จะเอาชนะศัตรูและพิชิต bossfights กระรอกบินเล็ก ๆ นอย ๆ จะ
ใชเวลาในกองกําลังแหงความช่ัวราย - เขารวม Panda, Momo และทอดในการแสวงหาเพ่ือบันทึก 
momongas จากกรงเล็บของนกฮูกช่ัวราย 
จุดเดนของเกม Momonga Pinball Advenger 

- กราฟฟคสวยงาม 
- แนวคิดสรางสรรคในการใชตัวละครเปนลูกบอล 
- ฝกทักษะในการตัดสินใจไดเปนอยางดี 

จุดดอยของเกม Momonga Pinball Advenger 
- เปนเกมที่มี มินิเกมเยอะ ผูเลนอาจสับสนกับระบบ 

วิเคราะหการนําไปใชในงาน 
- ใชแนวคิดเรื่องใชตัวละครมาเปนลูกบอลมาประยุกตเขากับโครงงาน 
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กรณีศึกษาที่ 5: เกม Rockman X 

 

ภาพที่ 3-5 : ภาพแสดงตัวอยางเกม Rockman X 
 

 Rockman X เปนเกมแนว Sidescoll ยุคแรกๆ พัฒนาโดย Capcom  Production 
Studio มีเน้ือเรื่องเขมขนนาติดตาม และเปนหนึ่งในเกมที่เกมเมอรหลายคน ให การยอมรับในความ
สนุก  
จุดเดนของเกม Rockman X 

- กราฟฟคสวยงาม 
- ฉากและอุปสรรคในเกมมีความหลากหลาย 
- ผูเลนสามารถเลือกสูบอสตัวใดตัวหน่ึงกอนก็ได เมื่อชนะแลวจะไดความสามารถของ

บอสมาใชดวย เพ่ือปราบหัวหนาในดานอ่ืนๆตอไป 
- มีความลับมากมายซอนอยูในเกม ทําใหเกมดูนาสนใจมากขึ้น 

จุดดอยของเกม Rockman X 
- เปนเกมที่มีวิธีการเลนคอนขางตายตัว 
- ความสามารถของศัตรูมีความเปนแพทเทิรนคอนขางมาก ทําใหหลบเลี่ยงไดงาย 

วิเคราะหการนําไปใชในงาน 
- ใชเปนแนวคิดเรื่องความสามารถหลากหลายมาประยุกตคิดเปนฟเจอรแปลงราง 
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บทท่ี 4 

ขั้นตอนการเตรียมการผลิตและแผนการดําเนินงาน 

 
4.1 โครงเรื่องและแนวทางการดําเนินเรื่อง 

ในขั้นตนของการทํางาน ไดเริ่มคิดที่จะออกแบบเกมใหเปนแนวกีฬาไทยๆที่เด็กนิยมเลน
กันในสมัยกอน ซึ่งก็คือกีฬาดีดลูกแกว  โดยชวงแรกไดชวยกันออกแบบใหเปนเกมที่เลนไดแบบ 
Multiplayer ใหผูเลนไดแขงขันกันเองบนเครื่องเดียวกัน  ดวยกฏกติกาการเลนแบบกีฬาดีดลูกแกว
จริงๆ และหาผูชนะเพียงคนเดียวที่เลนจบไดกอนผูเลนคนอ่ืนๆ 

ตอมาไดลงความเห็นกันวาเปนเกมที่ยังดูคอนขางธรรมดา ไมไดมีอะไรแปลกใหมไปกวา
การเลนลูกแกวทั่วๆไป ซึ่งเปนกีฬาที่เลิกฮิตกันไปแลว  จึงไดเปลี่ยนวิธีการเลนใหมใหเปนแบบกีฬาที่มี
ความคลายคลึงกัน แตรูจักกันไปทั่วโลกอยางเชนกอลฟแทน  โดยที่ใสลูกเลนในการแปลงรางลงไป
เพ่ือใหเกมไมนาเบ่ือ หลังจากน้ันจึงเริ่มมาดีไซนรูปรางหนาตาของเกมตอไปในแบบตางๆ ในชวงแรก
ออกแบบเปนธีมลูกบอลกลุมดาว 12 ราศีใชช่ือเกมวา ZODIAC CROSS ที่ใหความหมายในเชิงวา"12 
ราศี กระเด็นไปมา" เปนเชิงบอกวาเปนเกมที่ใชลูกบอลที่มีรูปรางเปนสัตวประจําจักรราศีในการเลน 
แลวจึงมาลงตัวที่รูปแบบของธีมเครื่องจักรเพ่ือใหทํา Animation ไดไมยากนักจนออกมาเปน 
Mechanimal Putt แลวไดมีการเปลี่ยนดีไซนอยูเรื่อยๆเพ่ือใหเกิดความลงตัวและสวยงามพอ 

เมื่อไดเกมเปนรูปเปนรางแลว จึงไดเริ่มวางเน้ือเรื่องตอ เพ่ือใหเกมดูมีเรื่องราวและนา
ติดตาม จึงไดวางเน้ือเรื่องของเกมขึ้นมาโดยอางอิงจากวิธีการเลนของเกมซึ่งตองดีดลูกบอลลงหลุม
แลวคํานวณอัตราคะแนนในแตละดานเพ่ือแจกดาว จึงไดใชฟนเฟองแทนดาวแลววางเน้ือเรื่องใหตัว
ลูกบอลออกตามหาฟนเฟองจนออกมาเปนแบบในปจจุบัน 
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4.2 Scene Link Design 
ในสวนน้ีเปนการออกแบบสวนประกอบตางๆของเกม  และการโยงเขาแตละซีน  โดยจะมี

ทั้งหมด 5 หนา ไดแก 
- หนาเปดเกม( Title) เปนหนาที่ใชดึงดูความสนใจและใหผูเลนไดเตรียมพรอมกอนเริ่ม

เกม 
- หนาเลือกดาน(Select) เปนหนาที่ใหผูเลนไดเลือกดานที่ตองการจะเลน และตรวจสอบ

ผลงานที่ทําในแตละดาน 
- หนาซื้อของ( Shop) เปนหนาที่ผูเลนจะไดวางแผนในการเลน โดยการซื้อบอลและไอ

เทมตางๆสําหรับเตรียมพรอมเพ่ือเขาไปเลนในดานตางๆ 
- หนาเลนเกม (Game Play) เปนหนาที่ผูเลนจะตองแสดงความสามารถในการเลนเกม 

ซึ่งจะมีปุมความสามารถและไอเทมชวยเหลืออยูดวย 
- หนาคิดคะแนน( Score) เปนหนาที่จะบอกผลการเลนของผูเลนในดานน้ันๆ แลวเก็บ

สถิติที่ดีที่สุดเอาไว ซึ่งในจุดน้ีหากผูเลนทําคะแนนไดมากในระดับหน่ึงจะสามารถปลดลอกดานอ่ืนๆ
และไปเลนในดานถัดไป(Next Stage) ได 
 
 

ภาพที่ 4-1 : Scene Link Design เกม 

หนาเปด
เกม(Title) 

หนาเลือก
ดาน(Select) 

หนาเลนเกม
(Game Play) 

Icon บน Interface 
    - ออพช่ัน 
     เปด/ปดเสียง ยอนกลับ 
    - ไอเทม  
    - หมุนกลอง 
    - แปลงราง 

หนาคิดคะแนน
(Score) 

หนาซื้อของ
(Shop) 

ไปดานถัดไป
(Next Stage) 
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4.3 Interface Design 
แบบแรก เปนการดีไซนในชวงแรกสุด ซึ่งในขณะน้ันยังคงใชช่ือเกมวา ZODIAC CROSS 

อยู ใชการดีไซนแบบรูปตัว Z ใช BG รูปกาแลกซี่ เช่ือมโยงระหวางช่ือเกมและปุม เพ่ือใหเขากับเน้ือ

เรื่องและธีมของเกมดวย ปุมเริ่มเกม กดแลวจะเขาไปเลนตอจากเดิมที่เลนคางไว ถายังไมเคยเลนมา

กอนจะเขาเน้ือเรื่องดานแรกเลย (ภาพที ่4-2) 

 

ภาพที่ 4-2 : ภาพ Title Interface Design 1 
 

แบบที่ 2 จะเหมือนกับแบบกอนหนาน้ี (ภาพที่ 4-2) แตจะตางกันที่ปุมบนหนาเมนูเกม 

ยกเอาหนาเลือกดานไปไวหลังกดปุมเริ่มเกม (ภาพที ่4-3) 

 

ภาพที่ 4-3 : ภาพ Title Interface Design 2 
 

แบบที่ 3 จะเหมือนกับแบบที่สอง (ภาพที่ 4-3) แตจะตางกันที่เอาปุมเริ่มเกมไปไวทาง

ขวามือ เพราะเปนดานที่คนสวนใหญถนัด  (ภาพที ่4-4) 

 

ภาพที่ 4-4 : ภาพ Title Interface Design 3 
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แบบที่ 4 ใหปุมเริ่มเกมอยูตรงกลาง เพ่ือใหดูเดนและเปนจุดสนใจ(ภาพที ่4-5) 

 

ภาพที่ 4-5 : ภาพ Title Interface Design 4 
 

แบบที่ 5 ดีไซนยังคงเปนตัว Z อยู ออกแบบใหมีลักษณะเหมือนเปนกาแลกซี่ เปนรูปวง
แหวน ใชการสไลดหรือจิ้มที่ปุมน้ันๆเพ่ือเปลี่ยนตําแหนงปุม แลวจึงกดปุมที่ใหญที่สุดตรงกลางเพ่ือเขา
สูหนาเกมแตละหนาตอไป(ภาพที ่4-6) 

 

ภาพที่ 4-6 : ภาพ Title Interface Design 5 
 

ตอมาจึงเริ่มมาออกแบบปุมแตละปุมที่จะใสในหนาเปดเกม โดยอางอิงความเปนอวกาศ
และเครื่องจักรลงไปดวย(ภาพที ่4-7 ถึง ภาพที่ 4-10) 

 

แบบแรก ออกแบบใหดูมีความเปนเครื่องจักรออกแนวไซเบอรหนอยๆ(ภาพที่ 4-7) 

 

ภาพที่ 4-7 : ภาพ Game Start Button Design 1 
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แบบที่ 2 ออกแบบใหดูมีความเปนเครื่องจักร ออกแบบจากลักษณะของสายพาน และให
ความรูสึกแนวไซเบอรเหมือนแบบแรก(ภาพที่ 4-8) 

 

ภาพที่ 4-8 : ภาพ Game Start Button Design 2 
 

แบบที่ 3 ออกแบบใหดูมีความเปนเครื่องจักร มีฐานต้ังคลายๆกับประตูวารปให
ความรูสึกแนวไซเบอรเหมือนแบบแรก(ภาพที่ 4-9) 

 

ภาพที่ 4-9 : ภาพ Game Start Button Design 3 
 

แบบที่ 4 ออกแบบใหดูมีความเปนเครื่องจักร มีฐานต้ัง โดยรวมใหลักษณะเหมือนเปนลูก
บอล ใหความรูสึกแนวไซเบอรเหมือนแบบแรก(ภาพที่ 4-10) 

 

ภาพที่ 4-10 : ภาพ Game Start Button Design 4 
 

แลวจึงออกแบบ Interface ตางๆในหนาเลนเกม และหนาซื้อของตอ(ภาพที ่4-11) 
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ภาพที่ 4-11 : ภาพ Game Play Interface Design 
 

หลังจากเปลี่ยนธีมเกมใหมเปนแนวเครื่องจักรอยางเดียว แปละเปลี่ยนช่ือเกมเปน 
Mechanimal Putt จึงไดมาออกแบบโลโกใหม(ภาพที ่4-12 ถึง ภาพที ่4-15) และหนาเปดเกมใหม
(ภาพที ่4-16 ถึง ภาพที ่4-20) โดยอางอิงโครงสรางและการจัดวางตําแหนงแบบเดิม  
 

โลโกแบบแรก - ออกแบบเรียบดูเรียบงาย ใหความรูสึกสนุกสนาน และออกแนวแฟนตา

ซีนิดๆ(ภาพที ่4-12) 

 

ภาพที่ 4-12 : ภาพ Logo Design 1 
 

 โลโกแบบที่ 2 - ออกแบบใหดูแข็งขึ้นมาเล็กนอย ใหดูมีความเปนเครื่องจักรมากขึ้น 

(ภาพที ่4-13) 
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ภาพที่ 4-13 : ภาพ Logo Design 2 
 

 โลโกแบบที่ 3 - ออกแบบใหดูเรียบงายมากๆ ใหงายตอการอาน ใสรูปฟนเฟองเขาไป
ดวยเพ่ือสื่อถึงความเปนเครื่องจักร(ภาพที ่4-14) 
 

 

ภาพที่ 4-14 : ภาพ Logo Design 3 
 
 โลโกแบบที่ 4 - ออกแบบดวยการนําทั้ง 3 แบบขางบนมารวมเขาดวยกัน ใหดูดีขึ้น มี

ความเรียบงาย และสื่อถึงความเปนเครื่องจักร(ภาพที ่4-15) 

 

ภาพที่ 4-15 : ภาพ Logo Design 4 
 
 หนาเมนูแบบที่ 1 - เปลี่ยนปุมใหดูเรียบงายขึ้นจากปุมแบบกอนหนา(ภาพที่ 4-7) ใชพ้ืน
หลังเปนภาพวิวและเนินสื่อถึงการตองผานดานไปเรื่อยๆ(ภาพที ่4-16) 

 

ภาพที่ 4-16 : ภาพ Title Interface Design 6 
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 หนาเมนูแบบที่ 2 - ตัดปุมออพช่ันออกแลวยายปุมสตารทมาไวตรงกึ่งกลาง ใชพ้ืนหลัง

เปนองคประกอบของฉากภายในเกม(ภาพที ่4-17) 

 

ภาพที่ 4-17 : ภาพ Title Interface Design 7 
 

  หนาเมนูแบบที่ 3 - ออกแบบใหปุมสตารทเปนลูกบอล และใหฉากหลังดู

เปนสนามกอลฟ เพ่ือสื่อถึงตัวเกม(ภาพที ่4-18) 

 

ภาพที่ 4-18 : ภาพ Title Interface Design 8 
 

 หนาเมนูแบบที่ 4 - ออกแบบปุมสตารทใหเปนรูปนาฬิกาพก และฉากหลังเปนเหมือนมิติ

เวลา สื่อถึงวาตัวเกมสามารถเลนไปไดเรื่อยๆ(ภาพที ่4-19) 

 

ภาพที่ 4-19 : ภาพ Title Interface Design 9 
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 หนาเมนูแบบที่ 5 - ปุมสตารทออกแบบใหเรียบๆ มีขอบลึกและความนูนใหมีมิติ แลวใส

ตัวละครลงไปเพ่ือสื่อวามีตัวละครเปลี่ยนไดหลายตัว ฉากหลังใชเปนสนามกอลฟ สื่อถึงตัวเกมเอง

(ภาพที ่4-20) 

 

ภาพที่ 4-20 : ภาพ Title Interface Design 10 
 
 ดีไซนโลโกของเกมใหมเพ่ือใหสวยงามและเขากับตัวเกมมากกวาเติม(ภาพที4่-21) 

 

ภาพที่ 4-21 : ภาพ Logo Design 5 

 
4.4 โปรแกรมและเครื่องมือที่ใช 

สวนของ Graphic 
- ใช Adobe Illustrator CS6   ในการสราง Interface เพราะวาทําเปน vector graphic 

ไดงาย ทําใหปรับขนาดไดดี 
- ใช Adobe Photoshop CS6 ในการชวยตกแตงภาพในบางจุด 
สวนของตัวเกม Animation 
- ใช Autodesk Maya ในการ Animate เพราะเปนโปรแกรมที่งายและสามารถ  Export 

เพ่ือนําไปใชใน Unity โดยที่ยังคงการเคลื่อนไหวทั้งหมดไวไดดวย 
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4.5 ตารางการดําเนินงาน (Gantt Chart) 
 ตารางการดําเนินงานของฝายกราฟฟค เกม เมคานิมอล พัท มีดังน้ี 
ตารางที่ 4-1 : ตารางการทํางานของฝายกราฟฟค เกมเมคานิมอล พัท 
ขั้นตอนและระยะเวลา

ในการดําเนินงาน 
ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

2556 2557 

1.Interface          

   - Title          

   - Select Stage          

   - Shop          

   - Score Result          

2.Animation          

   - Original          

   - Scorpion          

   - Bull          

   - Horse          

   - Fish          

   - Lion          

   - Bird          

   - Map          
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บทท่ี  5 

ขั้นตอนการผลิต 

 
ในสวนของขั้นตอนการผลิตน้ัน หลังจากที่วางแผนการดําเดินงานเรียบรอยแลว จึงเริ่ม

กระบวนการผลิต   ซึ่งจะขอแบงออกเปน 2 สวนคือสวนของการทํา Interface และการทํา 
Animation 
 
5.1 การทํา Interface 

ในสวนน้ีเปนการจัดทํา Interface ในแตละหนาของตัวเกมหลังจากที่วางแผนแลววาจะมี
หนาอะไรอยูบาง  โดยเริ่มจาก Sketch Design แตละหนาในเบ้ืองตนกอน 
 

5.1.1 Sketch Design  
เริ่มแรกจากการรางภาพลงกระดาษ ซึ่งเปนการวาด Sketch ตําแหนงและลักษณะของ

สวนตางๆทั้งหมดในแตละหนาใหครบถวน หลายๆแบบ โดยที่ยังไมตองลงรายละเอียดมากนัก เพ่ือใช
เปนตนแบบในการทํา Interface จริงๆใน Adobe Illustrator CS6 ตอไป 
 

 

 
ภาพที่ 5-1 : ภาพตัวอยางการ Sketch รายละเอียด Interface ของแตละหนา 
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5.1.2 Interface Illustration 
หลังจากที่ Sketch ภาพเสร็จ แลว ขั้นตอนตอไปคือเขาโปรแกรม Adobe Illustrator 

CS6 เพ่ือที่จะทําการจัดวางองคประกอบของ Interface ใหเหมาะสมตามแบบ จากน้ันจึงตกแตงให
สวยงาม สามารถนําไปใชงานจริงได 

  
ภาพที่ 5-2 : ตัวอยางภาพการทํา Interface โดยดูจากแบบ Sketch 
 

หลังจากทําการจัดวางองคประกอบและตกแตงเรียบรอยแลว ขั้นตอไปคือตองแยกแตละ
สวนของ Interface ออกมาเปนชิ้นๆ เพ่ือนําไปใชเปน Texture โดยแบงเปน 

- ปุมกด คือ สวนที่ผูเลนสามารถกระทํากับตัวปุมได 
- สวนที่ตองนําไปทําเปน Animation คือ สวนที่จะใสการเคลื่อนไหวลงไป 
- องคประกอบอ่ืนๆของ Interface คือ สวนลอยออกมาจากพ้ืนหลัง แตไมใชปุมกด 
- Background คือ สวนที่เปนพ้ืนหลังของหนาน้ันๆ 

 
ภาพที่ 5-3 : ภาพตัวอยางการแยกสวน Interface เปนชิ้นๆ 
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สวนอ่ืนๆสามารถนําไปใชเปน Texture ไดเลย แตสวนที่ตองทํา Animation 
จะใชโปรแกรม Autodesk Maya ชวย แลวจึง Export ออกมาใชงาน 

 
ภาพที่ 5-4 : ภาพตัวอยางทํา Interface Animation ดวย Autodesk Maya 
 

เมื่อทําทุกสวนเสร็จเรียบรอยทั้งหมดดีแลว จึงนําเอาทั้งมาใสใน Unity แลวจัดวางตาม
แบบอีกครั้ง  เพ่ือที่จะนํา Interface ทั้งหมดไปใชงานจริง 
 
5.2 การทํา Animation 

ในสวนน้ี จําเปนจะตองมี Model ทั้งหมดจากฝาย Modeling เสียกอน ซึ่งการทํา 
Animation จะขอแบงเปนการทํา Character Animation และ Stage Animation 
 

5.2.1 การทํา Character Animation 
เริ่มแรกจากการจัดวางไทมไลนของการ  Animation ใน Autodesk Maya เอาไวเปน

ชวงๆดังน้ี 
- Idle ทาเมื่อตัวละครอยูน่ิง Frame 1-41 
- Slide ทาเมื่อตัวละครถูกดึงเพ่ือใสแรงเขาไป Frame 42-47 
- Shoot ทาเมื่อตัวละครถูกดีดออกไป Frame 48-51 
- Stop ทาเมื่อตัวละครที่ถูกดีดออกไปแลวกําลังหยุด Frame 52-74 
ตอมาจึงเตรียม Model สําหรับทําการ Animation โดยจะตองมีการ Duplicate สํารอง

งานเอาไวกันพลาดเสมอ เสร็จแลวจึงนําตัวละครมาใส Joint Bind Skin และ Paint Weight ตามจุด
ที่ตองการใหเคลื่อนไหวตอไป(ภาพที5่-5) 
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ภาพที่ 5-5 : ภาพตัวอยางการเตรียม Model สําหรับทํา Animation 
 

จากน้ันจึงคอยๆทําทา Animation ตามแบบที่ไดกําหนดเอาไวทีละไทมไลนจนครบ เมื่อ
เสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมดแลว ทําการลบสวนที่ไมไดใชงานทิ้ง แลวจึง Export 
ออกมาใชงานในลําดับตอไป 
 

5.2.1 การทํา Stage Animation 
เริ่มแรกจากการเปด scene Unity ของดานที่ตองการจะทํา Animation จัดวาง

องคประกอบภายในดานใหเรียบรอย เลือกสวนที่ตองใส Animation เสร็จแลวจึงใช Unity 
Animation ในการทําใหดานเคลื่อนไหว 

 

 

ภาพที่ 5-6 : ภาพตัวอยางการทํา Stage Animation 
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บทท่ี  6 

สรุปผลการดําเนินงานและปญหาท่ีพบ 

 
6.1 สรุปผล 

โดยรวมแลวโปรแกรมสามารถใชงานไดจริง และสามารถเลนผานไดทุกดาน แตตัว

โปรแกรมยังไมไดเช่ือมตอกับ App Store จริงๆ จึงยังไมสามารถใชระบบ In-App Purchase ซื้อของ

จริงๆได 

ตัวโปรแกรมอาจมีปญหาเล็กนอย ขึ้นอยูกับประสิทธิภาพของเครื่องที่ใชในการทดสอบ 

ทั้งประสิทธิภาพของหนวยประมวลผลและขนาดของหนาจอ 

 

6.2 ปญหาที่พบ 

- เน่ืองจากตัวเกมทําลงทั้งบนมือถือและแท็บเล็ทซึ่งมีประสิทธิภาพและขนาดแตกตางกัน 

ทําใหตัวโปรแกรมทํางานไดประสิทธิภาพตางกัน 

- การคํานวณแรงที่ใชในการยิงลูกบอล ขึ้นอยูกับสัดสวนของหนาจอเครื่อง จึงไมสเถียร

เมื่อใชเครื่องทดสอบที่มีขนาดแตกตางกัน  

- การทํางานอาจมี Bug ที่ตรวจสอบไมพบเน่ืองจากเวลาในการทดสอบมีจํากัด ซึ่งสวน

ใหญผูเลนใชงานผิดจากที่กําหนดไว 

 

6.3 ขอสรุปและขอเสนอแนะ 

โปรแกรมน้ีเปนโปรแกรมที่ออกแบบมาเพ่ือความบันเทิงยุคใหมที่สามารถสงเสริมทักษะ

กระบวนการคิดและการแกไขปญหา ไปพรอมกับความสนุก โดยสามารถอัพเดท เพ่ิมเติม ดานและ

อุปสรรคใหมๆไดอยูเสมอๆ 
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ก-1. Title 

ภาพที่ ก-1 : ภาพหนาเปดเกม 
ตารางที่ ก-1 : ตารางแสดงองคประกอบของหนาเปดเกม 
ช่ือ ประเภท ภาพแยกของ Interface คําอธิบาย 
btn_Play ปุม กดเพ่ือสูการเลนเกม 

โดยจะเขาไปเริ่มที่
หนาคัทซีน 

btn_Info ปุม กดเพ่ือเขาสูขอมูลของ
ผูจัดทําและสปอนเซอร 

btn_Setting ปุม กดเพ่ือเปดปุมออพช่ัน
ยอยอ่ืนๆ 

btn_BGM ปุม เปนปุมออพช่ันยอย ใช
เปด/ปด BGM เกม 

btn_Sound ปุม ปุมออพช่ันยอย ใช
เปด/ปด Sound 
Effect ในเกม 

Logo Animation โลโกของเกม เฟอง
ดานหลังจะหมุนอยู
ตลอดเวลา ทําใหเกมดู
ไมน่ิง 

BG ภาพ ภาพพ้ืนหลังของหนา 
Title 
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ก-2. Select Stage 

ภาพที่ ก-2 : ภาพหนาเลือกดาน 
ตารางที่ ก-2 : ตารางแสดงองคประกอบของหนาเลือกดาน 
ช่ือ ประเภท ภาพแยกของ Interface คําอธิบาย 
btn_0Gear ปุม ปุมเลือกดาน ที่บอกใหผู

เลนรูวาดานน้ียังเลนไม
ผาน 

btn_1Gear ปุม ปุมเลือกดาน ที่บอกใหผู
เลนรูวาดานน้ีผานได
เฟอง 1 ช้ิน 

btn_2Gear ปุม ปุมเลือกดาน ที่บอกใหผู
เลนรูวาดานน้ีผานได
เฟอง 2 ช้ิน 

btn_3Gear ปุม ปุมเลือกดาน ที่บอกใหผู
เลนรูวาดานน้ีผานได
เฟอง 3 ช้ิน สมบูรณ 

Locked ปุม ปุมเลือกดาน ที่บอกใหผู
เลนรูวาดานน้ียังไมได
ปลดลอค 

btn_Unlocked ปุม ปุมเลือกชุดของดาน 
เลือกธีม 

btn_Purchase ปุม ปุมเขา App-Purchase 
สําหรับเติมเงิน 

btn_Shop ปุม กดเพ่ือเขาหนา Shop 
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ตารางที่ ก-2 : ตารางแสดงองคประกอบของหนาเลือกดาน(ตอ) 
BG ภาพ ภาพพ้ืนหลัง สําหรับวาง

เลขบอกจํานวนเฟองที่
ได แบตเตอรี่แปลงราง
แตละสีที่มี และ Hard 
cash ที่เหลือ 

Anim_Gear Animation Background 
Animation 

ก-3. Shop 

ภาพที่ ก-3 : ภาพหนารานคา 
ตารางที่ ก-3 : ตารางแสดงองคประกอบของหนารานคา 
ช่ือ ประเภท ภาพแยกของ Interface คําอธิบาย 
btn_Magnet ปุม ปุมไมเลือก/เลือกไอ

เทมแมเหล็ก 
btn_Undo ปุม ปุมไมเลือก/เลือกไอ

เทมนาฬิกา 
btn_Extra ปุม ปุมไมเลือก/เลือกไอ

เทมแบตเตอรี่ 
btn_Buy ปุม ปุมซื้อไอเทมที่เลือก 

btn_Purchase ปุม ปุมเขา App-
Purchase สําหรับ
เติมเงิน 

btn_Back ปุม กดเพ่ือกลับหนา 
Select Stage 
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ตารางที่ ก-3 : ตารางแสดงองคประกอบของหนารานคา(ตอ) 
Detail ภาพ ภาพพ้ืนหลังสําหรับ

บอกขอมูลไอเทมแต
ละช้ินและจํานวนที่ผู
เลนมี 

BG ภาพ ภาพพ้ืนหลัง สําหรับ
วางเลขบอกจํานวน
เฟองที่ได แบตเตอร่ี
แปลงรางแตละสีที่มี 
และ Hard cash 
ที่เหลือ 

Anim_Gear Animation Background 
Animation 

ก-4. Game Play 

ภาพที่ ก-4 : ภาพหนาเลนเกม 
ตารางที่ ก-4 : ตารางแสดงองคประกอบของหนาเลนเกม 
ช่ือ ประเภท ภาพแยกของ Interface คําอธิบาย 
btn_Select ปุม กดเพ่ือเลื่อนเขา-ออก Slide Bar 

เปด-ปด ปุมแปลงราง 

btn_Clear ปุม กดเพ่ือแปลงรางเปนลูกบอล
ธรรมดา 

btn_Brown ปุม กดเพ่ือแปลงรางเปนลูกบอลแมง
ปอง ไดตามจํานวนเลขดานขาง 
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ตารางที่ ก-4 : ตารางแสดงองคประกอบของหนาเลนเกม(ตอ) 
btn_Red ปุม กดเพ่ือแปลงรางเปนลูกบอล

กระทิง ไดตามจํานวนเลขดานขาง 

btn_Purple ปุม กดเพ่ือแปลงรางเปนลูกบอลมา 
ไดตามจํานวนเลขดานขาง 

btn_Indigo ปุม กดเพ่ือแปลงรางเปนลูกบอลปลา 
ไดตามจํานวนเลขดานขาง 

btn_Gold ปุม กดเพ่ือแปลงรางเปนลูกบอลสิงโต
ไดตามจํานวนเลขดานขาง 

btn_Green ปุม กดเพ่ือแปลงรางเปนลูกบอลนกได
ตามจํานวนเลขดานขาง 

Slide_Bar Animation เปนฐานวางปุมแปลงราง เลื่อน
เขา-ออก เมื่อกดปุม btn_Select 

btn_Menu ปุม กดเพ่ือเปดปุมออพช่ันยอยอ่ืนๆ 

btn_Sound(of
f) 

ปุม ปุมออพช่ันยอย ใชปดเสียงในเกม 

btn_Sound(o
n) 

ปุม ปุมออพช่ันยอย ใชเปดเสียงในเกม 

btn_Back ปุม ปุมออพช่ันยอย ใชยอนกลับไป
หนา Select Stage 

btn_Left_Rot
ation 

ปุม ปุมหมุนมุมกลองไปทางซาย(ตาม
เข็มนาฬิกา) 

btn_Right_Ro
tation 

ปุม ปุมหมุนมุมกลองไปทางขวา
(ทวนข็มนาฬิกา) 

btn_Magnet ปุม ปุมใชไอเทมแมเหล็ก ใชไดตาม
จํานวนเลขดานขาง 

btn_Undo ปุม ปุมใชไอเทมนาฬิกา ใชไดตาม
จํานวนเลขดานขาง 

btn_Extra ปุม ปุมใชไอเทมแบตเตอรี่ใชไดตาม
จํานวนเลขดานขาง 

Battery_Show ภาพ แสดงจํานวนครั้งที่ยังดีดลูกบอล
ได และช่ือของดานที่เลนอยู 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ก-5. Score Result 

ภาพที่ ก-5 : ภาพหนาคิดคะแนน 
ตารางที่ ก-5 : ตารางแสดงองคประกอบของหนาคิดคะแนน 
ช่ือ ประเภท ภาพแยกของ Interface คําอธิบาย 
Gear ภาพ เฟองที่เปนของรางวัลใน

การผานดาน จะไดมาก
หรือนอย ขึ้นอยูกับ
คะแนนที่ทําได 

btn_Menu ปุม ปุมกลับไปหนาเลือกดาน 

btn_Restart ปุม ปุมกลับไปเลนดานเดิมซ้ํา
อีกครั้ง 

btn_Next ปุม ปุมไปเลนดานถัดไป จะ
ขึ้นมาก็ตอเมื่อไดรับเฟอง
อยางนอย 1 ช้ิน 

BG Animation พ้ืนหลังสําหรับจัดวางปุม
และคะแนนที่ไดในแตละ
ดาน เฟองที่ดานหลังจะ
หมุนตลอดเวลาเพ่ือให
เกมไมน่ิง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ภาคผนวก ข 

Animation 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ข- 1.Original 
ข- 1.1 Idle 
เปนทาที่ตัวละครจะอยูกับที่ ซึ่งผูเลนยังไมไดไปกระทําการอะไรกับตัวละครทั้งสิ้น 

ภาพที่ ข-1 : Sprite Sheet ลูกบอลออริจินอล ทา Idle 

ข- 1.2 Slide 
เปนทานที่ตัวละครถูกผูเลนสัมผัสเพ่ือใสแรง ระยะของหางที่ยืดออกจะขึ้นอยูกับแรงที่ผู

เลนใสลงไป 

ภาพที่ ข-2 : Sprite Sheet ลูกบอลออริจินอล ทา Slide 

ข- 1.3 Shoot 
เปนทาที่ตัวละครจะแปลงรางกลับไปเปนลูกบอลเพ่ือสงตัวเองไปขางหนาตามแรงและ

ทิศทางที่ผูเลนกําหนดไว 

ภาพที่ ข-3 : Sprite Sheet ลูกบอลออริจินอล ทา Shoot 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ข- 1.4 Stop 
เปนทาที่ตัวละครจะกระทําเมื่อหยุดน่ิงหลังจากที่ถูกผูเลนยิงออกไป เปนทาที่จะเปลี่ยน

กลับเขาสูสถานะ Idle เพ่ือรอการกระทําของผูเลนตอไป 

ภาพที่ ข-4 : Sprite Sheet ลูกบอลออริจินอล ทา Stop 

ข- 2.Bird 
ข- 2.1 Idle 
เปนทาที่ตัวละครจะอยูกับที่ ซึ่งผูเลนยังไมไดไปกระทําการอะไรกับตัวละครทั้งสิ้น 

ภาพที่ ข-5 : Sprite Sheet ลูกบอลนก ทา Idle 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ข- 2.2 Slide 
เปนทานที่ตัวละครถูกผูเลนสัมผัสเพ่ือใสแรง ระยะของหางที่ยืดออกจะขึ้นอยูกับแรงที่ผู

เลนใสลงไป 

ภาพที่ ข-6 : Sprite Sheet ลูกบอลนก ทา Slide 

ข- 2.3 Shoot 
เปนทาที่ตัวละครจะแปลงรางกลับไปเปนลูกบอลเพ่ือสงตัวเองไปขางหนาตามแรงและ

ทิศทางที่ผูเลนกําหนดไว 

ภาพที่ ข-7 : Sprite Sheet ลูกบอลนก ทา Shoot 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ข- 2.4 Stop 
เปนทาที่ตัวละครจะกระทําเมื่อหยุดน่ิงหลังจากที่ถูกผูเลนยิงออกไป เปนทาที่จะเปลี่ยน

กลับเขาสูสถานะ Idle เพ่ือรอการกระทําของผูเลนตอไป 

ภาพที่ ข-8 : Sprite Sheet ลูกบอลนก ทา Stop 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ข- 3.Bull 
ข- 3.1 Idle 
เปนทาที่ตัวละครจะอยูกับที่ ซึ่งผูเลนยังไมไดไปกระทําการอะไรกับตัวละครทั้งสิ้น 

ภาพที่ ข-9 : Sprite Sheet ลูกบอลวัว ทา Idle 

ข- 3.2 Slide 
เปนทานที่ตัวละครถูกผูเลนสัมผัสเพ่ือใสแรง ระยะของหางที่ยืดออกจะขึ้นอยูกับแรงที่ผู

เลนใสลงไป 

ภาพที่ ข-10 : Sprite Sheet ลูกบอลวัว ทา Slide 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ข- 3.3 Shoot 
เปนทาที่ตัวละครจะแปลงรางกลับไปเปนลูกบอลเพ่ือสงตัวเองไปขางหนาตามแรงและ

ทิศทางที่ผูเลนกําหนดไว 

ภาพที่ ข-11 : Sprite Sheet ลูกบอลวัว ทา Shoot 

ข- 3.4 Stop 
เปนทาที่ตัวละครจะกระทําเมื่อหยุดน่ิงหลังจากที่ถูกผูเลนยิงออกไป เปนทาที่จะเปลี่ยน

กลับเขาสูสถานะ Idle เพ่ือรอการกระทําของผูเลนตอไป 

ภาพที่ ข-12 : Sprite Sheet ลูกบอลวัว ทา Stop 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ ข-12 : Sprite Sheet ลูกบอลวัว ทา Stop(ตอ) 

ข- 4.Fish 
4.1 Idle 
เปนทาที่ตัวละครจะอยูกับที่ ซึ่งผูเลนยังไมไดไปกระทําการอะไรกับตัวละครทั้งสิ้น 

ภาพที่ ข-13 : Sprite Sheet ลูกบอลปลา ทา Idle 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ข- 4.2 Slide 
เปนทานที่ตัวละครถูกผูเลนสัมผัสเพ่ือใสแรง ระยะของหางที่ยืดออกจะขึ้นอยูกับแรงที่ผู

เลนใสลงไป 

ภาพที่ ข-14 : Sprite Sheet ลูกบอลปลา ทา Slide 

ข- 4.3 Shoot 
เปนทาที่ตัวละครจะแปลงรางกลับไปเปนลูกบอลเพ่ือสงตัวเองไปขางหนาตามแรงและ

ทิศทางที่ผูเลนกําหนดไว 

ภาพที่ ข-15 : Sprite Sheet ลูกบอลปลา ทา Shoot 

ข- 4.4 Stop 
เปนทาที่ตัวละครจะกระทําเมื่อหยุดน่ิงหลังจากที่ถูกผูเลนยิงออกไป เปนทาที่จะเปลี่ยน

กลับเขาสูสถานะ Idle เพ่ือรอการกระทําของผูเลนตอไป 

ภาพที่ ข-16 : Sprite Sheet ลูกบอลปลา ทา Stop 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ ข-16 : Sprite Sheet ลูกบอลปลา ทา Stop(ตอ) 

ข- 5.Horse 
ข- 5.1 Idle 
เปนทาที่ตัวละครจะอยูกับที่ ซึ่งผูเลนยังไมไดไปกระทําการอะไรกับตัวละครทั้งสิ้น 

ภาพที่ ข-17 : Sprite Sheet ลูกบอลมา ทา Idle 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ ข-17 : Sprite Sheet ลูกบอลมา ทา Idle(ตอ) 
 

ข- 5.2 Slide 
เปนทานที่ตัวละครถูกผูเลนสัมผัสเพ่ือใสแรง ระยะของหางที่ยืดออกจะขึ้นอยูกับแรงที่ผู

เลนใสลงไป 

 
ภาพที่ ข-18 : Sprite Sheet ลูกบอลมา ทา Slide 

 
ข- 5.3 Shoot 
เปนทาที่ตัวละครจะแปลงรางกลับไปเปนลูกบอลเพ่ือสงตัวเองไปขางหนาตามแรงและ

ทิศทางที่ผูเลนกําหนดไว 

 
ภาพที่ ข-19 : Sprite Sheet ลูกบอลมา ทา Shoot 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ข- 5.4 Stop 
เปนทาที่ตัวละครจะกระทําเมื่อหยุดน่ิงหลังจากที่ถูกผูเลนยิงออกไป เปนทาที่จะเปลี่ยน

กลับเขาสูสถานะ Idle เพ่ือรอการกระทําของผูเลนตอไป 

 

 

 
ภาพที่ ข-20 : Sprite Sheet ลูกบอลมา ทา Stop 

 
ข- 6.Lion 

ข- 6.1 Idle 
เปนทาที่ตัวละครจะอยูกับที่ ซึ่งผูเลนยังไมไดไปกระทําการอะไรกับตัวละครทั้งสิ้น 

 
ภาพที่ ข-21 : Sprite Sheet ลูกบอลสิงโต ทา Idle 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ ข-21 : Sprite Sheet ลูกบอลสิงโต ทา Idle(ตอ) 
 

ข- 6.2 Slide 
เปนทานที่ตัวละครถูกผูเลนสัมผัสเพ่ือใสแรง ระยะของหางที่ยืดออกจะขึ้นอยูกับแรงที่ผู

เลนใสลงไป 

 
ภาพที่ ข-22 : Sprite Sheet ลูกบอลสิงโต ทา Slide 

 
ข- 6.3 Shoot 
เปนทาที่ตัวละครจะแปลงรางกลับไปเปนลูกบอลเพ่ือสงตัวเองไปขางหนาตามแรงและ

ทิศทางที่ผูเลนกําหนดไว 

 
ภาพที่ ข-23 : Sprite Sheet ลูกบอลสิงโต ทา Shoot 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ข- 6.4 Stop 
เปนทาที่ตัวละครจะกระทําเมื่อหยุดน่ิงหลังจากที่ถูกผูเลนยิงออกไป เปนทาที่จะเปลี่ยน

กลับเขาสูสถานะ Idle เพ่ือรอการกระทําของผูเลนตอไป 

 

 

 
ภาพที่ ข-24 : Sprite Sheet ลูกบอลสิงโต ทา Stop 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ข- 7.Scorpion 
ข- 7.1 Idle 
เปนทาที่ตัวละครจะอยูกับที่ ซึ่งผูเลนยังไมไดไปกระทําการอะไรกับตัวละครทั้งสิ้น 

 

 

 
ภาพที่ ข-25 : Sprite Sheet ลูกบอลแมงปอง ทา Idle 
 

ข- 7.2 Slide 
เปนทานที่ตัวละครถูกผูเลนสัมผัสเพ่ือใสแรง ระยะของหางที่ยืดออกจะขึ้นอยูกับแรงที่ผู

เลนใสลงไป 

 
ภาพที่ ข-26 : Sprite Sheet ลูกบอลแมงปอง ทา Slide 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ข- 7.3 Shoot 
เปนทาที่ตัวละครจะแปลงรางกลับไปเปนลูกบอลเพ่ือสงตัวเองไปขางหนาตามแรงและ

ทิศทางที่ผูเลนกําหนดไว 

 
ภาพที่ ข-27 : Sprite Sheet ลูกบอลแมงปอง ทา Shoot 
 

ข- 7.4 Stop 
เปนทาที่ตัวละครจะกระทําเมื่อหยุดน่ิงหลังจากที่ถูกผูเลนยิงออกไป เปนทาที่จะเปลี่ยน

กลับเขาสูสถานะ Idle เพ่ือรอการกระทําของผูเลนตอไป 

 

 

 
ภาพที่ ข-28 : Sprite Sheet ลูกบอลแมงปอง ทา Stop 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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