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13530278  :  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ 
โครงการออกแบบเกมเรื่อง : เมคานิมอล พัท 
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์จัดท าข้ึนเพ่ือความบันเ และเพ่ือให้สังคมเปลี่ยนทัศนะคติที่ไม่ดี
ต่อเกม เนื่องจากเกมในปัจจุบันนั้นได้รับความนิยมในกลุ่ม เด็ก นักเรียน นักศึกษา เป็นส่วนใหญ่และ 
เกมส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ความรุนแรง ซึ่งส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้เล่นท าให้ผู้ใหญ่และ
ผู้ปกครอง เกิดทัศนะคติที่ไม่ดีต่อเกม นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางความคิด 
และทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นหนึ่งในสมรรถนะที่ส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 
2551 ที่ต้องการส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะกระบวนที่จ าเป็นเหล่านี้ เพ่ือส่งผลต่อการเรียนและ
การด ารงชีวิตในอนาคต และน าเอาความสามารถของsocial network เข้ามาประยุกต์ใช้ท าให้ผู้เล่นมี
ประติสัมพันธ์กันช่วยเพิ่มความสนุกและ EQ ให้กับผู้เล่นด้วย 
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กิตติกรรมประกาศ 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส ำเร็จลุล่วงด้วยดี เพรำะควำมกรุณำจำก อำจำรย์ วรินทร์ วัฒนพรพรหม, 
อำจำรย์วรเดช รินสุรงควงศ์, อำจำรย์วรสิงค์ รินสุรงควงศ, อำจำรย์ธันยำ นวลละออง, อำจำรย์พรรษ
วุฒิ เคหสุขเจริญ, อำจำรย์มำย ยินชัย และอำจำรย์ผู้ควบคุมดูแลจุลนิพนธ์ที่ให้ค ำปรึกษำแนะน ำช่วย
เติมเต็มในจุดอ่อนต่ำงๆและแก้ไขส่วนที่บกพร่องจนท ำให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ส ำเร็จได้ด้วยดี                         

ขอกรำบขอบพระคุณอำจำรย์คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มหำวิทยำลัย
ศิลปำกรทุกท่ำนที่ได้ประสิทธ์ประสำทวิชำควำมรู้จนท ำให้ศิษย์คนนี้ประสบควำมส ำเร็จได้ด้วยดี   

สุดท้ำยขอกรำบขอบพระคุณ พ่อ แม่ และญำติพ่ีน้องที่มอบควำมรักกำรดูแลแล สนับสนุน
กำรศึกษำจนท ำให้ลูกมีควำมส ำเร็จในวันนี้ 
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สารบัญ 
 

หน้า 
บทคัดย่อ  ง 
กิตติกรรมประกาศ  จ 
บทที่ 1 บทน า  1 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา  1 
วัตถุประสงค์  1 
ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์  1 
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ  2 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  2 

บทที่ 2 ทฤษฎี  3 
ทฤษฎีสี  3 
กอล์ฟ  11 
User Interface  12 
Game Design  19 
ทฤษฎีเสียง  21 

บทที่ 3 ผลงานที่เก่ียวข้อง  23 
แนวคิด  23 
กรณีศึกษา  23 

บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน  27 
โครงเรื่องและแนวทางการด าเนินเรื่อง  27 
Storyboard เนื้อเรื่อง  27 
Sketch Design  28 
โปรแกรมหรือเครื่องมือที่ใช้  36 

บทที่ 5 ขั้นตอนการผลิต  37 
Interface Design  37 

บทที่ 6 สรุปผลการด าเนินงานและปัญหาที่พบ  51 
ปัญหาและอุปสรรค  51 
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ  51 

บรรณานุกรม  52 
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สารบัญภาพ 
 
รูป หน้า 
3 – 1 ตัวอย่างเกม PANGYA  23 
3 – 2 ตัวอย่างเกม Wonder Putt  25 
3 – 3  ตัวอย่างเกม Momonga Pinball Advectures  26 
4 – 1 Sketch Level Design แบบที่ 1  28 
4 – 2 Sketch Level Design แบบที่ 2  28 
4 – 3 Sketch Level Design แบบที่ 3  29 
4 – 4 Sketch Level Design แบบที่ 4  29 
4 – 5 Sketch Level Design แบบที่ 5  30 
4 – 6 Sketch Level Design แบบที่ 6  30 
4 – 7 Sketch Level Design แบบที่ 7  31 
4 – 8 Sketch Level Design แบบที่ 8  31 
4 – 9 Sketch Level Design แบบที่ 9  31 
4 – 10 Sketch Level Design แบบที่ 10  32 
4 – 11 Sketch Level Design แบบที่ 11  32 
4 – 12 Sketch Level Design แบบที่ 12  32 
4 – 13 Sketch Level Design แบบที่ 13  32 
4 – 14 Sketch Level Design แบบที่ 14  33 
4 – 15 Sketch Level Design แบบที่ 15  33 
4 – 16 Sketch Level Design แบบที่ 16  34 
4 – 17 Sketch Level Design แบบที่ 17  34 
4 – 18 Sketch Level Design แบบที่ 18  35 
4 – 19 Sketch Interface Design  36 
5 – 1 Interface Design แบบที่ 1  37 
5 – 2 Interface Design แบบที่ 1  38 
5 – 3 Interface Design แบบที่ 1  38 
5 – 4 Interface Design แบบที่ 1  39 
5 – 5 Interface Design แบบที่ 1  40 
5 – 6 Interface Design แบบที่ 1  41 
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สารบัญภาพ(ต่อ) 
 
รูป หน้า 
5 – 7 Interface Design แบบที่ 2  41 
5 – 8 Interface Design แบบที่ 2  42 
5 – 9 Interface Design แบบที่ 2  43 
5 – 10 Interface Design แบบที่ 2  43 
5 – 11 Interface Design แบบที่ 2  44 
5 – 12 Interface Design แบบที่ 2  44 
5 – 13 Interface Design แบบที่ 2  44 
5 – 14 Interface Design แบบที่ 2  45 
5 – 15 Interface Design แบบที่ 2  45 
5 – 16 Interface Design แบบที่ 2  46 
5 – 17 Interface Design แบบที่ 2  46 
5 – 18 Interface Design แบบที่ 3  47 
5 – 19 Interface Design แบบที่ 3  48 
5 – 20 Interface Design แบบที่ 3  49 
5 – 21 Interface Design แบบที่ 3  50 
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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 ที่มาและความสําคัญของปัญหา                                                                         
 การเติบโตของเทคโนโลยีในปัจจุบันท าให้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นแรงส าคัญในการขับเคลื่อน
ระบบเศรษฐกิจ แม้แต่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก็เข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตมนุษย์เช่น 
เดียวกันโดยเฉพาะในด้านการท างานผู้ที่เรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยี ก็มีโอกาสจะประสบ
ผลส าเร็จในการท างานได้  เชน่ จะเห็นได้ว่ามีการใช้อินเตอร์เน็ตกันอย่างหลากหลาย มีการส่งอีเมล์ มี
การท่องเว็บต่างๆ มีการส่งข้อมูลผ่านเว็บ หรือกระทั่งการเล่นเกมออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต จากเกม
 ในยุคแรกที่เป็นแบบเล่นคนเดียวบนเว็บ จนมาเป็น เกมออนไลน์ที่เล่นกันผ่าน smartphone 
ในยุคปัจจุบันเกมที่คนนิยมเล่นทั่วๆไปคงจะหนีไม่พ้นเกมที่มีวิธีการเล่นง่ายๆ ไม่ซับซ้อนและสามารถ
เล่นได้ทุกที่อย่างเกมบนมือถือหรือ Tablet ทางผู้พัฒนาจึงได้คิดเกมนี้ขึ้นมา ด้วยเหตุนี้จึงเกิดเป็น
โครงการออกแบบเกม MECHANIMAL PUTT ซ่ึงเป็นเกมแนว Sport Casual ในรูปแบบ mini golf  

1.2 วัตถุประสงค์                                                                                              
 -  เพ่ือสอนให้รู้จักการวางแผนและคิดอย่างเป็นระบบ                                                                                                  

 -  เพ่ือเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางความคิด และทักษะกระบวนการแก้ปัญหา                      

 -  เพ่ือให้ความบันเทิง ความสนุกสนาน และความเพลิดเพลิน  

1.3 ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์                                                       
 เป็นเกมประเภท Puzzle Sport Casual ที่ท าลงบน Mobile โดยจุดเด่นของเกมนี้จะอยู่ที่
การเปลี่ยนร่าง และความสามารถของลูกบอล ซึ่งความสามารถของลูกบอลในแต่ละร่างก็จะแตกต่าง
กันไปตามสังกัดธาตุ และนอกจากนี้ ในด่านยังมีความเป็น puzzle แฝงอยู่เล็กน้อย 

 1.4 ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ                                                                          
 รับผิดชอบในส่วนของ Game Design Interface และ Sound ในเกม 

 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                 
 ผู้เล่นสามารถพัฒนาทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบโดยใช้ ตรรกศาสตร์ เพ่ือให้ผู้เล่นได้ใช้
ความคิดว่าจะต้องเปลี่ยนร่างบอลไปเป็นตัวธาตุใด ระดับไหน ท าให้เกมเล็กๆ ดูซับซ้อน และน่าสนใจ
ยิ่งขึ้นไมน่่าเบื่อเพราะได้ลองในหลายรปูแบบ                                                                                                  
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บทที่ 2 

ทฤษฎ ี

2.1 ทฤษฎีสี                                                                                                               
                  2.1.1 สี(COLOUR) หมายถึง ลักษณะกระทบต่อสายตาให้เห็นเป็นสีมีผลถึงจิตวิทยา 
คือมีอ านาจให้เกิดความเข้มของแสงที่อารมณ์และความรู้สึกได้ การที่ได้เห็นสีจากสายตาสายตาจะส่ง
ความรู้สึกไปยังสมองท าให้เกิดความรู้สึก ต่างๆตามอิทธิพลของสี เช่น สดชื่น ร้อน ตื่นเต้น เศร้า สีมี
ความหมายอย่างมากเพราะศิลปินต้องการใช้สีเป็นสื่อสร้างความประทับใจใน ผลงานของศิลปะและ
สะท้อนความประทับใจนั้นให้บังเกิดแก่ผู้ดูมนุษย์เกี่ยวข้องกับสีต่างๆ อยู่ตลอดเวลาเพราะทุกสิ่งที่อยู่
รอบตัวนั้นล้วนแต่มีสีสันแตกต่างกันมากมาย สีเป็นสิ่งที่ควรศึกษาเพ่ือประโยชน์กับตนเองและ ผู้สร้าง
งานจิตรกรรมเพราะ เรื่องราวองสีนั้นมีหลักวิชาเป็นวิทยาศาสตร์จึงควรท าความเข้าใจวิทยาศาสตร์ 
ของสีจะบรรลุผลส าเร็จในงานมากข้ึน ถ้าไม่เข้าใจเรื่องสีดีพอสมควร ถ้าได้ศึกษาเรื่องสีดีพอแล้ว งาน
ศิลปะก็จะประสบความสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่ง 
 
                 2.1.2 ค ำจ ำกัดควำมของสี  
                      - แสงที่มีความถ่ีของคลื่นในขนาดที่ตามนุษย์สามารถรับสัมผัสได้ 
                      - แม่สีที่เป็นวัตถุ (PIGMENTARY PRIMARY) ประกอบด้วย แดง เหลือง น้ าเงิน 
                      - สีที่เกิดจากการผสมของแม่สี 

                 2.1.3 คุณลักษณะของสี 
                     - สีแท้ (HUE) คือ สีที่ยังไม่ถูกสีอ่ืนเข้าผสม เป็นลักษณะของสีแท้ที่มีความสะอาด
สดใส เช่น แดง เหลือง น้ าเงิน 
                    - สีอ่อนหรือสีจาง (TINT) ใช้เรียกสีแท้ท่ีถูกผสมด้วยสีขาว เช่น สีเทา, สีชมพู 
                    - สีแก่ (SHADE) ใช้เรียกสีแท้ที่ถูกผสมด้วยสีด า เช่น สีน้ าตาล
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                  2.1.4 ประวัติควำมเป็นมำของสี                                                                   
  มนุษย์เริ่มมีการใช้สีตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีทั้งการเขียนสีลงบนผนังถ้ า ผนัง
หิน บนพื้นผิวเครื่องปั้นดินเผา และที่อ่ืนๆภาพเขียนสีบนผนังถ้ า(ROCK PAINTING) เริ่ม ท าตั้งแต่
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในทวีปยุโรป โดยคนก่อนสมัยประวัติศาสตร์ในสมัยหินเก่าตอนปลาย 
ภาพเขียนสีที่มีชื่อเสียงในยุคนี้พบที่ประเทศฝรั่งเศสและประเทศสเปนในประเทศ ไทย กรมศิลปากร
ได้ส ารวจพบภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์บนผนังถ้ า และ เพิงหินในที่ต่างๆ จะมีอายุระหว่าง 
1500-4000 ปี เป็นสมัยหินใหม่และยุคโลหะได้ค้นพบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2465 

                  2.1.5 สีสำมำรถแยกออกเป็น 2 ประเภทคือ 
                      - สีธรรมชาติ เป็นสีที่เกิดขึ้นเองธรรมชาติ เช่น สีของแสงอาทิตย์ สีของท้องฟ้ายาม
เช้าเย็นสีของรุ้งกินน้ าเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นเองธรรมชาติตลอดจนสีของ ดอกไม้ ต้นไม้ พื้นดิน ท้องฟ้า 
น้ าทะเล 
                     - สีที่มนุษย์สร้างข้ึน เป็นสีที่มนุษย์สร้างขึ้น หรือได้สังเคราะห์ขึ้น เช่น สีวิทยาศาสตร์ 
มนุษย์ได้ทดลองจากแสงต่างๆ เช่น ไฟฟ้า น ามาผสมโดยการทอแสงประสานกัน น ามาใช้ประโยชน์ใน
ด้านการละคร การจัดฉากเวที โทรทัศน์ การตกแต่งสถานที่ 

                  2.1.6 แม่สี(PRIMARIES)                                                                              
 สีต่างๆนั้นมีอยู่มากมายแหล่งก าเนิดของสีและวิธีการผสมของสีตลอดจนรู้สึกที่มีต่อสี
ของมนุษย์แต่ละกลุ่มย่อมไม่เหมือนกัน สีต่างๆที่ปรากฏนั้นย่อมเกิดขึ้นจากแม่สีในลักษณะที่แตกต่าง
กันตามชนิดและประเภทของสีนั้น แม่สี คือ สีที่น ามาผสมกันแล้วท าให้เกิดสีใหม่ ที่มีลักษณะแตกต่าง
ไปจากสีเดิมแม่สี มีอยู่  2 ชนิด คือ 
             - แม่สีของแสง เกิดจากการหักเหของแสงผ่านแท่งแก้วปริซึม มี 3 สี คือ สีแดง สี
เหลือง และสีน้ าเงิน อยู่ในรูปของแสงรังสี  ซึ่งเป็นพลังงานชนิดเดียวที่มีสี คุณสมบัติของแสงสามารถ
น ามาใช้ ในการถ่ายภาพ ภาพโทรทัศน์ การจัดแสงสีในการแสดงต่างๆ เป็นต้น                                                            
           - แม่สีวัตถุธาตุเป็นสีที่ได้มาจากธรรมชาติ และจากการสังเคราะห์โดยกระบวนทางเคมี มี 3 
สี คือ สีแดง สีเหลือง และสีน้ าเงิน แม่สีวัตถุธาตุเป็นแม่สีที่น ามาใช้งานกันอย่างกว้างขวาง ในวงการ
ศิลปะ วงการอุตสาหกรรมฯลฯแม่สีวัตถุธาตุ เมื่อน ามาผสมกันตามหลักเกณฑ์จะท าให้เกิดวงจรสี ซึ่ง
เป็นวงสีธรรมชาติเกิดจากการผสมกันของแม่สีวัตถุธาตุ เป็นสีหลักที่ใช้งานกันทั่วไปในวงจรสีจะแสดง
สิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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                  2.1.7 วงจรสี   ( Colour Circle)  
  สีขั้นที่ 1 คือ แม่สี ได้แก่ สีแดง   สีเหลือง  สีน้ าเงิน 
  สีขั้นที่ 2 คือ สีที่เกิดจากสีขั้นที่ 1 หรือแม่สีผสมกันในอัตราส่วนที่เท่ากัน จะท าให้ 
 เกิดสีใหม่ 3 สี ได้แก่ 
                     - สีแดง ผสมกับสีเหลือง  ได้สี ส้ม 
                     - สีแดง ผสมกับสีน้ าเงิน  ได้สีม่วง 
                     - สีเหลือง ผสมกับสีน้ าเงิน  ได้สีเขียว 
  สีขั้นที่ 3 คือ สีที่เกิดจากสีขั้นที่ 1 ผสมกับสีขั้นที่ 2 ในอัตราส่วนที่เท่ากัน จะได้สี
 อ่ืนๆ อีก 6  สี คือ 
                     - สีแดง ผสมกบัสีส้ม  ได้สี ส้มแดง 
                     - สีแดง ผสมกับสีม่วง  ได้สีม่วงแดง 
                     - สีเหลือง ผสมกับสีเขียว ได้สีเขียวเหลือง 
                     - สีน้ าเงิน ผสมกับสีเขียว  ได้สีเขียวน้ าเงิน 
                     - สีน้ าเงิน ผสมกับสีม่วง  ได้สีม่วงน้ าเงิน 
                     - สีเหลือง ผสมกับสีส้ม ได้สีส้มเหลือง 

                  2.1.8 วรรณะของสี                                                                                   
  คือสีที่ให้ความรู้สึกร้อน-เย็น ในวงจรสีจะมีสีร้อน 7 สี และสีเย็น 7 สี ซึ่งแบ่งท่ี สีม่วง
กับสีเหลืองซึ่งเป็นได้ทั้งสองวรรณะสีตรงข้ามหรือสีตัดกันหรือสีคู่ปฏิปักษ์เป็นสีที่มีค่าความเข้มของสี 
ตัดกันอย่างรุนแรงในทางปฏิบัติไม่นิยมน ามาใช้ร่วมกันเพราะจะท าให้แต่ละสีไม่สดใสเท่าที่ควร การ
น าสีตรงข้ามกันมาใช้ร่วมกันอาจกระท าได้ดังนี้                                                                                                            
                   - มีพ้ืนที่ของสีหนึ่งมาก อีกสีหนึ่งน้อย 
                   - ผสมสีอื่นๆ ลงไปสีสีใดสีหนึ่ง หรือทั้งสองสี                                                                                  
                   - ผสมสีตรงข้ามลงไปในสีทั้งสองสี                                                                      
 สีกลาง คือ สีที่เข้าได้กับสีทุกสี สีกลางในวงจรสี มี 2 สี คือ สีน้ าตาลกับสีเทา 
 สีน้ าตาล เกดิจากสีตรงข้ามกันในวงจรสีผสมกันในอัตราส่วนที่เท่ากัน สีน้ าตาลมี 
คุณสมบัติส าคัญ คือ ใช้ผสมกับสีอ่ืนแล้วจะท าให้สีนั้นๆเข้มขึ้นโดยไม่เปลี่ยน 
แปลงค่าสี ถ้าผสมมาก ๆ เข้าก็จะกลายเป็นสีน้ าตาล 
 สีเทา เกิดจากสีทุกสีๆสีในวงจรสีผสมกันในอัตราส่วนเท่ากัน สีเทา มีคุณสมบัติ 
ที่ส าคัญ คือ ใช้ผสมกับสีอ่ืนๆแล้วจะท าให้ มืดหม่นใช้ในส่วนที่เป็นเงาซึ่งมีน้ าหนัก 
อ่อนแก่ในระดับต่างๆถ้าผสมมากๆเข้าจะกลายเป็นสีเทา 
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                  2.1.9 แม่สีวัตถุธำตุ (PIGMENTARYRRIMARIES)                                                             
  แม่สีวัตถุธาตุนั้นหมายถึง “วัตถุท่ีมีสีอยู่ในตัว” สามาน ามาระบาย ทา ย้อม และ
ผสมได้เพราะมีเนื้อสีและสีเหมือนตัวเอง เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า แม่สีของช่างเขียนสีต่างๆจะเกิดขึ้นมา
อีกมากมายด้วยการผสมของแม่สีซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 3 สีคือ 
                              - น้ าเงิน (PRUSSIAN BLUE) 
                              - แดง (CRIMSON LEKE) 
                              - เหลือง (GAMBOGE TINT)                                                                           
   สีแดง (CRIMSION  LAKE) สะท้อนรังสีของสีแดงออกมาแล้วดึงดูดเอาสีน้ า
เงินกับสีเหลืองซึ่งต่างผสมกันในตัวแล้วกลายเป็นสีเขียว อันเป็นคู่สีของสีแดง 
   สีเหลือง (GAMBOGE YELLOW) สะท้อนรังสีของสีเหลืองออกมาแล้วดึงดูด
เอาสีแดงกับสีน้ าเงินซึ่งผสมกัน ในตัวแล้วกลายเป็นสีม่วง อันเป็นคู่สีของสีเหลือง 
   สีน้ าเงิน (PRESSION BLUE) สะท้อนรังสีของสีน้ าเงินออกมาแล้วดึงดูดเอา
สีแดงกับสีเหลืองเข้ามาแล้วผสมกันก็จะกลายเป็นสีส้ม ซึ่งเป็นคู่สีของสีน้ าเงิน 

                  2.1.10 ระบบสี  RGB                                                                                                     
  ระบบสี RGB เป็นระบบสีของแสง ซึ่งเกิดจากการหักเหของแสงผ่านแท่งแก้วปริซึม 
จะเกิดแถบสีที่เรียกว่า สีรุ้ง (Spectrum) ซึ่งแยกสีตามท่ีสายตามองเห็นได้ 7 สี คือ แดง แสด 
เหลือง  เขียว  น้ าเงิน  คราม  ม่วง   ซึ่งเป็นพลังงานอยู่ในรูปของรังสี ที่มีช่วงคลื่นที่สายตาสามารถ
มองเห็นได้แสงสีม่วงมีความถี่คลื่นสูงที่สุดคลื่นแสงที่มีความถี่สูงกว่าแสงสีม่วงเรียกว่าอุลตราไวโอ
เลต (Ultra Violet) และคลื่นแสงสีแดงมีความถ่ีคลื่นต่ าที่สุด คลื่นแสงที่ต่ ากว่าแสงสีแดงเรียกว่า 
อินฟราเรด(InfraRed)  คลื่นแสงที่มีความถี่สูงกว่าสีม่วงและต่ ากว่าสีแดงนั้น สายตาของมนุษย์ไม่
สามารถรับได้  และเม่ือศึกษาดูแล้วแสงสีทั้งหมดเกิดจากแสงสี  3  สี คือ สีแดง (Red)  สีน้ าเงิน 
(Blue) และสีเขียว (Green) ทั้งสามสีถือเป็นแม่สีของแสง เมื่อน ามาฉายรวมกันจะท าให้เกิดสีใหม่ 
อีก 3 สี คือ สีแดงมาเจนต้า สีฟ้าไซแอนและสีเหลืองและถ้าฉายแสงสีทั้งหมดรวมกันจะได้แสงสี
ขาว จากคุณสมบัติของแสงนี้เราได้น ามาใช้ประโยชน์ทั่วไป ในการฉายภาพยนตร์การบันทึกภาพ
วิดีโอ  ภาพโทรทัศน์การสร้างภาพเพ่ือการน าเสนอทางจอคอมพิวเตอร์ และการจัดแสงสีในการแสดง 
เป็นต้น 
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                  2.1.11 กำรผสมสีวัตถุธำตุ                                                                       
  แม่สีวัตถุธาตุ แดง เหลือง และสีน้ าเงิน นั้น ผสมกันแล้วเกิดสีขึ้นอีกหลายสีแม่สีวัตถุ
ธาตุ (PIGMEMPAR Y PRIMARIES) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สีขั้นที่หนึ่ง 
 ขั้นที่ 1 คือสี 
                         - น้ าเงิน (PRUSSIAN BLUE) 
                         - แดง (CRIMSOM LEKE) 
                         - เหลือง (GAMBOGE TINT) 
แม่สีทั้งสามถ้าน ามาผสมกัน จะไดัเป็นสีกลาง (NEUTRAL TINT) 
          ขั้นที่ 2 (SECONTARY HUES) เกิดจากการน าสีแท้ 2 สีมาผสมกันในปริมาณเท่ากันจะเกิดสี
ใหม่ข้ึน                                                                                                                        
                     - น้ าเงิน ผสม แดง เป็น ม่วง (VIOLET)                                                                                                                                                                                                                                                                
                     - น้ าเงิน เหลือง  เขียว (GREEN) 
                     - แดง เหลือง ส้ม (ORANGE) 
        ขั้นที่ 3 (TERTIARY HUES) เกิดจากการผสมสีขั้นที่ 2 กับแม่ (สีขั้นที่ 1) ได้สีเพิ่มข้ึนอีกคือ 
                     - เหลือง ผสม เขียว เป็น เขียวอ่อน (YELLOW – GREEN) 
                     - น้ าเงิน  เขียว  เขียวแก่ (BLUE – GREEN) 
                     - น้ าเงิน  ม่วง  ม่วงน้ าเงิน (BLUE – VIOLET) 
                     - แดง  ม่วง  ม่วงแก่ (RED – VIOLET) 
                     - แดง  ส้ม  แดงส้ม (RED – ORANGE) 
                     - เหลือง  สม้  ส้มเหลือง (YELLOW – ORANGE)
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                  2.1.12 แผนภำพสรุปวงจรสี  การผสมกันของแม่สีช่างเขียนได้สีอยู่ 3 ขั้น ดังนี้                    
 สีขั้นที่ 1 (Primary Color) ได้แก่                                                                                                                      
                       - สีแดง   สีเหลือง   สีน้ าเงิน 
           สีขั้นที ่2 (Secondary Hues) เป็นการน าเอาแม่สีมาผสมกันในปริมาณเท่าๆ กัน จะได้สีใหม่
อีก 3 สี ดังนี้ 
                      - สีแดง ผสมกับ สีเหลือง เป็น  สีส้ม                                                                                                                           
                      - สีแดง ผสมกับ สีน้ าเงิน เป็น    สีม่วง 
                      - สีเหลืองผสมกับ สีน้ าเงิน เป็น สีเขียว                                                                                                                                                                                        
          สีขั้นที่ 3 (Tertiary Hues) เกิดจากน าเอาแม่สีมาผสมกับสีขั้นที่ 2 โดยจะได้สีใหม่เพ่ิมอีก 6 สี 
ดังนี้                                                                                                                                                                                         
                      - สีแดง      ผสม สีม่วง    เป็น  สีม่วงแดง 
                      - สีแดง      ผสม สีส้ม     เป็น  สีส้มแดง                                                                                                                        
                      - สีเหลือง   ผสม สีส้ม     เป็น  สีส้มเหลือง 
                      - สีเหลือง   ผสม สีเขียว   เป็น  สีเขียวเหลือง                                                                                                                                         
                      - สีน้ าเงิน   ผสม สีม่วง     เป็น  สีม่วงน้ าเงิน 
                      -  สีน้ าเงิน   ผสม สีเขียว   เป็น  สีเขียวน้ าเงิน                                         
                  2.1.13 วรรณะของสี                                                                             
 วรรณะของสี  คือสีที่ให้ความรู้สึกร้อน-เย็น ในวงจรสีจะมีสีร้อน 7 สี และสีเย็น 7 สี 
ซึ่งแบ่งท่ี สีม่วงกับสีเหลือง ซึ่งเป็นได้ท้ังสองวรรณะ แบ่งออกเป็น 2 วรรณะ                                            
                   - วรรณะสีร้อน (WARM TONE) ประกอบด้วยสีเหลือง สีส้มเหลือง สีส้ม สีส้มแดง สี
ม่วงแดงและสีม่วง สีในวรรณะร้อนนี้จะไม่ใช่สีสดๆ ดังที่เห็นในวงจรสีเสมอไป เพราะสีในธรรมชาติ
ย่อมมีสีแตกต่างไปกว่าสีในวงจรสีธรรมชาติอีกมาก ถ้าหากว่าสีใด  ค่อนข้างไปทางสีแดงหรือสีส้ม เช่น 
สีน้ าตาลหรือสีเทาอมทอง ก็ถือว่าเป็นสีวรรณะร้อน                                                                   
                  - วรรณะสีเย็น (COOL TONE) ประกอบด้วย สีเหลือง สีเขียวเหลือง สีเขียว สีเขียวน้ า
เงิน สีน้ าเงิน สีม่วงน้ าเงิน และสีม่วง ส่วนสีอ่ืนๆ ถ้าหนักไปทางสีน้ าเงินและสีเขียวก็เป็นสีวรรณะเย็น
ดังเช่น สีเทา สีด า สีเขียวแก่ เป็นต้น จะสังเกตได้ว่าสีเหลืองและสีม่วงอยู่ทั้งวรรณะร้อนและวรรณะ
เย็น ถ้าอยู่ในกลุ่มสีวรรณะร้อนก็ให้ความรูสึกร้อนและถ้า อยู่ในกลุ่มสีวรรณะเย็นก็ให้ความรู้สึกเย็นไป
ด้วย สีเหลืองและสีม่วงจึงเป็นสีได้ทั้งวรรณะร้อนและวรรณะเย็น 
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                  2.1.14 สีเพิ่มน้ ำหนักขึ้นด้วยกำรใช้สีด ำผสม ( shade) 

     วรรณะสีร้อน                                      วรรณะสีเย็น 

                 เหลือง            ม่วง 

เหลืองส้ม                    ม่วงน้ าเงิน 

                 ส้ม               น้ าเงิน 

                 แดงส้ม                     น้ าเงินเขียว 

                 แดง             เขียว 

                 ม่วงแดง                    เขียวเหลือง 
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ตำรำงท่ี 1-1: ตารางแสดงความหมายของสี 

 

ชื่อสี ควำมหมำย-อำรมณ์ 

  Yellow-Green  การเจ็บป่วย – ความอิจฉา – ขี้ขลาด – การแตกแยก 

  Yellow  ความสุข – พลังงาน – ความเจริญ – การเรียนรู้ – การสร้างสรรค์ 

  White 
ความบริสุทธิ์ – ความดี – ความดีพร้อม – ความเงียบสงบ – ความ
ยุติธรรม 

  Red พลัง – อันตราย – สงคราม – อ านาจ 

  Purple 
ความหยั่งรู้ – ความทะเยอทะยาน – ความก้าวหน้า – คามสง่างาม 
– อ านาจ 

  Pink เป็นมิตร – ความรัก – ความโรแมนติก – ความเคารพ 

  Orange ก าลัง – ความมีโชค – พลังชีวิต – การให้ก าลังใจ – ความสุข 

  Light Yellow ปัญญา – ความฉลาด 

  Light Red ความรู้สึกดีใจ – เรื่องทางเพศรส – ความรู้สึกของความรัก 

  Light Purple เรื่องรักใคร่ – ความสงบ - 

  Light Green ความกลมกลืน – ความสงบ – สันติภาพ 

  Light Blue การหยั่งรู้ – โอกาส – ความเข้าใจ – ความอดทน – ความอ่อนโยน 
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Green ความอุดมสมบูรณ์ – การเติบโต – การกลับมาของมิตรภาพ 

Gold สติปัญญา – ความร่ ารวย – ความสว่าง – ความส าเร็จ – โชคลาภ 

Dark Yellow: การตักเตือน – การเจ็บป่วย – ความเสื่อม – ความอิจฉา 

Dark Red ความโกรธ – ความรุนแรง – ความกล้าหาญ – ก าลังใจ 

Dark Purple ความสูงส่ง – ความปรารถนาอันแรงกล้า – ความหรูหรา 

Dark Green ความทะเยอทะยาน – ความโลภ – ความริษยา 

Dark Blue ความจริง – สัจธรรม – อ านาจ – ความรู้ – ความซื่อสัตย์ – การป้องกัน 

Brown ความอดทน – ความมั่นคง 

Blue 
สุขภาพ – ความเชื่อถือ – ไหวพริบ – จงรักภักดี – ความเลื่อมใส – 
ความถูกต้อง 

Black 
ความลึกลับ – ความตาย – อ านาจ – พลัง – ความแรง – สิ่งชั่วร้าย – 
ความปราณีต 

Aqua การป้องกัน – สุขภาพ 
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2.2 กอล์ฟ 
กอล์ฟ (อังกฤษ: Golf) คือกีฬาหรือเกมประเภทบอลชนิดหนึ่ง ซึ่งผู้เล่นใช้ไม้หลายชนิดตีลูก

บอลให้ลงหลุม จากกฎของกอล์ฟ ระบุว่า "กีฬากอล์ฟประกอบด้วยการเล่นลูกใดลูกหนึ่งด้วยไม้กอล์ฟ
จากแท่นตั้งทีไปลงหลุมโดยการสโตรคหนึ่งครั้งหรือหลายครั้งต่อเนื่องกันตามกฎข้อบังคับ" กอล์ฟเป็น
หนึ่งในกีฬาประเภทบอลเพียงไม่ก่ีชนิดที่ไม่มีอาณาเขตการเล่น ที่แน่นอน (สนามกอล์ฟแต่ละแห่ง
สามารถมีรูปร่างและขนาดต่างกัน) 
               2.2.1 สนำมกอล์ฟ 
  กีฬากอล์ฟเล่นในพ้ืนที่ซึ่งเรียกว่า "สนามกอล์ฟ" (อังกฤษ: golf course) สนาม
กอล์ฟประกอบไปด้วยหลุมหลายหลุม โดยในทางกอล์ฟ "หลุม" หมายถึงท้ังหลุมที่เจาะลงไปในพ้ืนดิน 
และอาณาเขตตั้งแต่แท่นตั้งทีไปจนถึงกรีน สนามกอล์ฟส่วนใหญ่ประกอบไปด้วย 
หลุมสิบแปดหลุม 
               2.2.2 อุปสรรค 
  ในสนามกอล์ฟ หลุมหลายหลุมอาจมีเขต "อุปสรรค" (hazard) ซึ่งแบ่งออกสองชนิด
คือ "เขตอุปสรรคน้ า" (water hazard) และ "บังเกอร์" (bunker) (บางครั้งเรียกว่า "หลุมทราย" หรือ 
"อุปสรรคทราย") ในเขตอุปสรรค จะมีกฎบังคับการเพิ่มเติม ซึ่งท าให้การเล่นล าบากมากข้ึน 
ตัวอย่างเช่น ในเขตอุปสรรค ผู้เล่นไม่สามารถใช้ไม้กอล์ฟสัมผัสพื้นก่อนการเล่นลูกได้ ลูกที่อยู่ในเขต
อุปสรรคสามารถเล่นจากจุดที่ลูกหยุดอยู่ได้โดยไม่ถูกปรับแต้ม หากไม่สามารถเล่นจากต าแหน่งนั้นได้ 
(โดยเฉพาะในอุปสรรคน้ า) ผู้เล่นอาจจะเลือกเล่นจากจุดอ่ืน โดยทั่วไปจะปรับโทษหนึ่งสโตรค (แต้ม) 
ซ่ึงต าแหน่งการเลน่นอกเขตน้ัน ถูกบังคับอย่างเข้มงวดโดยกฎกอล์ฟ บังเกอร์เป็นเขตอุปสรรคเพราะ
การเล่นลูกนั้นท าได้ยากกว่าการตีจากหญ้า 
              2.2.3 กรีน 

เมื่อลูกกอล์ฟอยู่บน "กรีน" (putting green) แล้ว ผู้เล่นจะพัตลูกไปยังหลุมจนกว่าจะลง 
"หลุม" (hole หรือ cup) การ "พัต" (putt) คือการตีลูกครั้งหนึ่ง มักจะท าบนกรีน (แต่ไม่เสมอไป) โดย
ใช้ไม้กอล์ฟซึ่งมีหน้าแบนเรียบ ท าให้ลูกกลิ้งไปบนพ้ืนโดยไม่ลอยจะพ้ืนดิน หญ้าบนกรีนนั้นจะตัดสั้น
มาก ท าให้ลูกกลิ้งไปได้อย่างง่ายดาย ทิศทางของใบหญ้าและความลาดเอียงของพ้ืนจะส่งผลต่อ
ทิศทางการกลิ้งของลูก หลุมกอล์ฟจะอยู่บนกรีนเสมอ มีขนาด 108 มิลลิเมตร และลึกอย่างน้อย 100 
มิลลิเมตร ต าแหน่งของหลุมบนกรีนอาจเปลี่ยนไปได้ในแต่ละวัน โดยทั่วไปมักจะมีธงปักในหลุมกอล์ฟ
เพ่ือให้เห็นหลุมได้จากระยะไกล แม้ว่าอาจจะไม่ใช่จากแท่นตั้งทีก็ตาม 
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2.3 User Interface 
 User Interface หมายถึง ส่วนติดต่อระหว่างผู้ใช้กับระบบ เพ่ือรองรับการน าข้อมูลหรือ
ค าสั่งเข้าไปสู่ระบบ ตลอดจนน าเสนอสารสนเทศกลับมายังผู้ใช้ 
 
           2.3.1 กำรออกแบบ User Interface  
จะพิจารณาประสิทธิภาพในการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับระบบเป็นหลัก เช่น 

          -  ความยากง่ายในการเรียนรู้การโต้ตอบของระบบผู้ใช้งาน 
          -  ความดึงดูดความสนใจของผู้ใช้ต่อระบบ เป็นต้น 
 

           2.3.2 หลักกำรออกแบบส่วนต่อประสำน 
               -  ให้ผู้ใช้ควบคุมการท างาน 
               -  ลดภาระการต้องจดจ าของผู้ใช้ 
               -  สร้างส่วนต่อประสานอย่างคงเส้นคงวา (สอดคล้องกัน) 
 
          2.3.3 ให้ผู้ใช้เป็นผู้ควบคุมกำรท ำงำน 

          -  การออกแบบควรค านึงถึงความต้องการของผู้ใช้ 
          -  ให้ผู้ใช้มีอิสระในการเลือกใช้งานหรือตอบโต้กับระบบ 
          -  สามารถควบคุมการใช้งานบางส่วนได้ 
 

          2.3.4 หลักเกณฑ์ในกำรออกแบบให้ผู้ใช้เป็นผู้ควบคุมกำรท ำงำน                      
ก าหนดโหมดการโต้ตอบในลักษณะที่ไม่บังคับผู้ใช้  
               - จัดให้มีการตอบโต้ที่ยืดหยุ่น สามารถโต้ตอบกับระบบได้ 
               - อนุญาตให้ผู้ใช้ท าการหยุดหรือสามารถยกเลิกได้ 
  
          2.3.5 ให้ผู้ใช้เป็นผู้ควบคุมกำรท ำงำน 
               -  ออกแบบการโต้ตอบเป็นไปตามระดับความช านาญในการใช้งานเตรียมเครื่องมือสร้าง
การท างานแบบอัตโนมัติให้กับผู้ใช้ เนื่องจากผู้ใช้มีทักษะในการใช้งานไม่เหมือนกันจึงควรปรับเปลี่ยน
ส่วนต่อประสานให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะตัวได้ 
               - ซ่อนรายละเอียดด้านเทคนิคจากผู้ใช้ทั่วไป ไม่ควรให้ใช้ติดต่อกับระบบปฏิบัติการด้วย
การพิมพ์ค าสั่งโดยตรง 

          -  การออกแบบที่วัตถุวางไว้บนจอให้เข้าถึงโดยตรง เพื่อผู้ใช้จะได้รู้สึกว่าได้ควบคุมวัตถุท่ี
ดูได้ 
 

           2.3.6 ลดภำระกำรต้องจดจ ำของผู้ใช้ 
                -  ซอฟต์แวร์ที่ให้ผู้ใช้จดจ ารายละเอียดการท างานมากเกินไป เสี่ยงต่อการเกิดความ
ผิดพลาดในการใช้งานสูง จึงไม่ควรเพิ่มภาระให้ผู้ใช้งานต้องจดจ า 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



13 

                -  ระบบควรสามารถจดจ าข้อมูลที่ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย และช่วยเตือนความจ าให้ผู้ใช้เมื่อ
ต้องกลับมาใช้งานภายหลังได้  
 
           2.3.7 หลักกำรลดภำระกำรต้องจดจ ำของผู้ใช้ 
               -  ลดความต้องการใช้งานหน่วยความจ าระยะสั้นของผู้ใช้ ขณะที่ใช้โปรแกรมอยู่ ส่วนต่อ
ประสานควรจะออกแบบให้ลดความจ าเป็นที่ต้องจดจ าการกระท าและผลที่เพ่ิงท ามา เพ่ือให้ผู้ใช้
สามารถตรวจสอบงานที่ท าได้ โดยไม่ต้องเสียเวลานกย้อนกลับไปด้วยตนเอง 

          -  การก าหนดค่าโดยปริยายที่มีความหมาย ควรก าหนดค่าเริ่มต้นการใช้งานที่เหมาะสม
กับผู้ใช้ทั่วไปและมีตัวเลือกอ่ืนเพ่ือให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งค่าได้ และสามารถเรียกคืนค่าเริ่มต้น
กลับมาได้ด้วย 
          - นิยามปุ่มลัด (shortcut) ที่เข้าใจง่าย ตัวย่อควรออกแบบในลักษณะที่ง่ายต่อการจดจ า          
          - การจัดภาพของส่วนต่อประสานควรเป็นไปตามอุปลักษณ์ของโลกจริง เพ่ือให้ผู้ใช้เข้าใจ

ล าดับการท างานได้ง่าย โดยไม่ต้องจดจ าขั้นตอนการโต้ตอบกับระบบ 
          - เปิดเผยข่าวสารในลักษณะค่อยๆเพ่ิมพูน ส่วนต่อประสานควรมีการจัดล าดับชั้นแสดง

รายละเอียดการใช้งาน 
 

          2.3.8 สร้ำงส่วนต่อประสำนอย่ำงคงเส้นคงวำ(สอดคล้องกัน) 
               - ข่าวสารทางภาพจัดระเบียบตามมาตรฐานการออกแบบเดียวกัน ตลอดจนทุกหน้าจอ
ของระบบ 

          - กลไกลการท่องระบบจากงานหนึ่งสู่งานหนึ่งเป็นไปอย่างคงเส้นคงวา สอดคล้องกัน 
เชื่อมโยงกันเป็นล าดับขั้นตอน                                                                                                    

          - ช่วยให้ผู้ใช้ทราบว่างานปัจจุบันอยู่ภายใต้บริบทใด ระบบอาจมีหลายหน้าจอซึ่งอาจท า
ให้ผู้ใช้สับสนว่าท างานอยู่ในชั้นตอนใด จึงต้องมีส่วนที่บ่งบอก เช่น ชื่อ หน้า ไอคอน สี ที่ช่วยให้ผู้ใช้
ทราบว่าปัจจุบันคืออะไร                                                                                                       

          - ด ารงความคงเส้นคงวาตลอดทั้งตระกูลของแอพพลิเคชั่น นั่นคือ ส่วนประสานต้อง
เหมือนและสอดคล้องกันตลอดกลุ่มผลิตภัณฑ์เดียวกันแม้ว่าวัตถุประสงค์จะแตกต่างกันก็ตาม 

 
          2.3.9 กำรโต้ตอบด้วยเมนูค ำสั่ง (Menu Interaction)                                                                   
               - เมนู คือการเตรียมค าสั่งส าหรับให้ผู้ใช้เลือก 
                - เป็นการโต้ตอบกับระบบด้วยการแสดงเมนูค าสั่งโดยผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้องป้อนค าสั่งเอง      
                - รูปแบบเมนูมีดังนี้คือ Pull down Menu เมนูแสดงค าสั่ง โดยแบ่งรายการของค าสั่ง
เป็นหมวดหมู่ เมื่อผู้ใช้คลิก จะแสดงรายการค าสั่งจากบนลงล่าง 
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Pop up Menu เมนูแสดงค าสั่ง เมื่อผู้ใช้คลิกเลือกวัตถุ หรือ object ใดๆ ในจอภาพ ค าสั่ง
หรือคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับ object นั้นจะถูกแสดงออกมา Tool Bar เป็นปุ่มเลือกท่ีเตรียมไว้ 

 
          2.3.10 หลักเกณฑ์ในกำรออกแบบเมนูค ำสั่ง 
                 - แต่ละเมนูค าสั่งควรเลือกใช้ค าสั่งที่สื่อความหมายได้ชัดเจน 
                 - ควรมีการใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่หรือตัวอักษรพิมพ์เล็กตามความเหมาะสม 
                 - ควรมีการจัดกลุ่มค าสั่งที่มีความเกี่ยวข้องกันไว้ในกลุ่มเดียวกัน                                              
                 - ไม่ควรมีจ านวนเมนูค าสั่งมากเกินไป                                                                         
                  - ควรมีเมนูย่อยส าหรับเมนูค าสั่งที่มีการท างานย่อยภายในมากเกินไป 

             - เมื่อมีการเลือกเมนูค าสั่ง ควรออกแบบให้มีแถบสีปรากฏที่เมนูค าสั่งที่ถูกเลือก 
       
          2.3.11 กำรโต้ตอบด้วยแบบฟอร์ม (Form Interaction) 
                 - เป็นการโต้ตอบที่ผู้ใช้ระบบจะต้องป้อนข้อมูลลงในช่องว่างที่อยู่ ในฟอร์มที่แสดงบน
หน้าจอคอมพิวเตอร์ คล้ายการออกแบบฟอร์มลงในกระดาษ                                                  
                 - ชื่อของช่องป้อนข้อมูลต้องสื่อความหมาย                                                       
                 - แบ่งส่วนของข้อมูลฟอร์มให้เหมาะสม                                                                           
                 - ควรแสดงข้อมูลเริ่มต้น (Default) ให้กับช่องป้อนข้อมูลที่ต้องใช้ข้อมูลนั้นบ่อยครั้ง                     
                 - ช่องป้อนข้อมูลไม่ควรยาวมากจนเกินไป                                                                  
                 - ไม่ควรให้หน้าของฟอร์มยาวเกินไป ซึ่งต้องท าให้ scroll ขึ้นลงไปมา 
  
          2.3.12 กำรโต้ตอบผ่ำนวัตถุ (Object-Based Interaction)                                                         
                 - วัตถุสัญลักษณ์ หรือ วัตถุรูปภาพ ถูกใช้เป็นตัวแทนค าสั่งหรือฟังก์ชัน โดยผู้ใช้
สามารถตอบโต้กับวัตถุเหล่านั้นเพื่อการออกค าสั่ง                                                                                              
                 - วัตถุสัญลักษณ์หรือรูปภาพแทนค าสั่งการท างานถูกเรียกว่า ไอคอน (Icon) ซึ่งจะช่วย
ประหยัดพื้นที่บนหน้าจอและช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจได้ง่ายขึ้น  
  
          2.3.13 แนวทำงกำรออกแบบ User Interface 
เรื่องท่ีต้องพิจารณาในการออกแบบ User Interface 
                  - การออกแบบการจัดวาง (Layout) ขององค์ประกอบบนหน้าจอ 
                  - การออกแบบโครงสร้างของการป้อนข้อมูล (Structure Data Entry) 
                  - การควบคุมความถูกต้องในการป้อนข้อมูล (Controlling Data Input) 
                  - การตอบสนองของระบบ (Feedback Message) 
                  - การแสดงส่วนช่วยเหลือ (Help) 
                  - การออกแบบการควบคุมการเข้าถึงของข้อมูลผู้ใช้ (Access Control) 
                  - การออกแบบล าดับการเชื่อมโยงจอภาพ (Dialogue Design) 
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          2.3.14 กำรออกแบบกำรจัดวำงองค์ประกอบ (Layouts Design) 
                - การออกแบบหน้าจอของฟอร์มหรือรายงานต่างๆ ควรจะจัดวางรูปแบบให้เหมือนกับ
เอกสารมากท่ีสุด 
                - การป้อนข้อมูลในแต่ละรายการหรือแต่ละฟิลด์ ต้องจัดล าดับการป้อนข้อมูลในแต่ละ
ฟิลด์ให้คล้ายกับการกรอกบนเอกสารจริง เริ่มกรอกจากซ้ายไปขวา และจากบนลงล่าง 
                - ควรมีความยืดหยุ่นและสอดคล้องในการท างาน สามารถย้าย                   
ฟิลด์ที่ต้องการแก้ไขได้ 
                - การเชื่อมโยงข้อมูลแต่ละราย 
                - เราต้องก าหนดล าดับในการป้อนข้อมูลให้สอดคล้อง 
                - ไม่ควรก าหนดล าดับสลับไปมาโดยไม่มีนัยส าคัญ 

 
          2.3.15 กำรออกแบบกำรจัดวำงองค์ประกอบ (Layouts Design) 
                - การออกแบบหน้าจอของฟอร์มหรือรายงานต่างๆ ควรจะจัดวางรูปแบบให้เหมือนกับ
เอกสารมากท่ีสุด 
                - การป้อนข้อมูลในแต่ละรายการหรือแต่ละฟิลด์ ต้องจัดล าดับการป้อนข้อมูลในแต่ละ
ฟิลด์ให้คล้ายกับการกรอกบนเอกสารจริง เริ่มกรอกจากซ้ายไปขวา และจากบนลงล่าง 
               - ควรมีความยืดหยุ่นและสอดคล้องในการท างาน สามารถย้าย                   
ฟิลด์ที่ต้องการแก้ไขได้ 
               - การเชื่อมโยงข้อมูลแต่ละราย 
               - เราต้องก าหนดล าดับในการป้อนข้อมูลให้สอดคล้อง 
               - ไม่ควรก าหนดล าดับสลับไปมาโดยไม่มีนัยส าคัญ  
 
          2.3.16 กำรออกแบบโครงสร้ำงของกำรป้อนข้อมูล (Structure Data Entry) 
                 -  การออกแบบโครงสร้างการป้อนข้อมูลคือ การออกแบบเพ่ือก าหนดรูปแบบ หรือ
ลักษณะ การป้อนข้อมูล 

          - เพ่ือเตรียมความสะดวกให้กับผู้ใช้ในการป้อนข้อมูล หรือป้องกันการป้อนข้อมูล
ผิดพลาดเช่น การก าหนดค่าเริ่มต้น (Default) การจัดรูปแบบข้อมูล เป็นต้น                                         

          - โครงสร้างของการป้อนข้อมูล (Structure Data Entry) 
                      -  การป้อนข้อมูล (Entry) 
                      -  การก าหนดค่าเริ่มต้น (Default) 
                      -  หน่วยของข้อมูล (Unit) 
                      -  ค าอธิบายต่างๆ (Caption) 
                      -  รูปแบบ (Format) 
                      -  การจัดวาง (Justify) 
                      -  ส่วนช่วยเหลือ (Help
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การป้อนข้อมูล (Entry) 
         -  ข้อมลูบางส่วนที่มีแล้วฐานข้อมูลไม่ควรให้ผู้ใช้ป้อนข้อมูลเอง 
         -  ควรดึงข้อมูลส่วนนั้นออกมาจากฐานข้อมูลให้ผู้ใช้เลือก 
         -  ท าให้ช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดจากการป้อนข้อมูลและลดระยะเวลาในการป้อนข้อมูลได้ 

 
การก าหนดค่าเริ่มต้น (Default)                                                                                     
         -  ควรก าหนดค่าเริ่มต้นส าหรับการป้อนข้อมูลเพ่ือความสะดวกต่อการใช้งาน เช่นวันที่   
ปัจจุบันของการออกเอกสาร 
         -  นอกจากนี้ควรก าหนดการท างานให้ละระยะเวลาให้กับผู้ใช้งานในการกรอกข้อมูล 
 
หน่วยของข้อมูล (Unit)ในการกรอกข้อมูล                                
               หน่วยของข้อมูลเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก เช่น ระบบต้องการให้บันทึกข้อมูลมีหน่วยเป็น 
กิโลกรัม แต่เรามีข้อมูลเป็นตัน ก็ต้องเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมและถูกต้องตามความต้องการของ
ระบบ 
 
ค าอธิบายต่างๆ (Caption) 
               เราต้องมีการเขียนค าอธิบายต่างๆ ให้ผู้ใช้ทราบว่าข้อมูลในฟิลด์นี้ จัดเก็บข้อมูลใด 
สามารถท าได้โดยการเขียนค าอธิบายหรือฉลากก ากับไว้ให้ 
 
       (Format) 
         -  การจัดเรียงล าดับการกรอกข้อมูล การก าหนดค าอธิบาย และส่วนอ่ืนๆ ต้องมีการ 
   ก าหนดให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
         -  เช่น ปุ่มต่างๆ ที่ท างานเหมือนกัน ต้องออกแบบเหมือนกันในทุกๆหน้า 

 
การจัดวาง (Justify)  
              การจัดวางต้องสวยงาม เป็นระเบียบ ใช้งานง่าย และมีการจัดวางโดยอัตโนมัติ เช่น 
         -  ตัวอักษรควรจัดวางให้ชิดซ้าย 
         -  ข้อมูลที่เป็นตัวเลขควรจัดวางชิดขวาของช่องข้อมูล
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การควบคุมความถูกต้องในการป้อนข้อมูล (Controlling Data Input) 
-  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Correctness) ว่าตรงกับท่ีระบุไว้หรือไม่ 
-  ถ้าช่องกรอกข้อมูลถูกก าหนดให้หรอกเป็นจ านวน แต่ผู้ใช้กรอกเป็นข้อความระบบ 
   จะต้องแจ้งเตือน 
-  ตรวจสอบรูปแบบ (Format) ของข้อมูลว่าตรงกับท่ีก าหนดหรือไม่ 
-  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Correctness) ที่ป้อน 
-  ตรวจสอบความสมบูรณ์ (Completeness) ของข้อมูลที่ป้อน 
-  ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ป้อนอยู่ในช่วง (Range) ที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
-  ตรวจสอบว่ามีข้อมูลส่วนใดยังไม่ได้ป้อนหรือไม่ โดยระบบควรมีการแจ้งเตือนในกรณีที่ผู้ใช้ 
   ลืมกรอกข้อมูลที่จ าเป็น 

 
การตอบสนองของระบบ (Feedback Message) 
 -  การแจ้งสถานะการท างาน (Status Information) 
 -  การแสดงความพร้อมในการรับค าสั่ง (Prompting Cues) 
 -  ข้อความแจ้งเตือนเมื่อมีข้อผิดพลาด (Error/Warning Message) 

-  การแจ้งสถานะการท างาน (Status Information) 
-  แสดงให้ผู้ใช้เห็นว่ายังมีการประมวลผลการท างานอยู่ เนื่องจากบ่อยครั้ง ที่เราเขียน 
-  โปรแกรม โดยไม่ได้แสดงให้เห็นถึงสถานะปัจจุบันว่า ระบบก าลังท างานอะไรอยู่ ท าให้ผู้ใช้         
เข้าใจผิดว่าเครื่องมีปัญหา 
-  ปกติจะแสดงเป็น นาฬิกาทราย                                                
-  การแสดงความพร้อมในการรับค าสั่ง (Prompting Cues) 
-  มีการแสดงข้อความพร้อมให้ผู้ใช้ทราบ และมีการอธิบาย Field หรือ Caption ที่ก าหนด 
-  ข้อความแจ้งเตือนเมื่อมีข้อผิดพลาด (Error/Warning Message) 
-  เราจ าเป็นต้องมีการแจ้งเตือน เมื่อมีการท างานที่ติองการยืนยัน หรือในกรณีที่เกิด 
   ข้อผิดพลาดขึ้น เพ่ือให้ผู้ใช้ได้ทราบและท าการตัดสินใจ
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 การแสดงส่วนช่วยเหลือ (Help) 
 -  สามารถเข้าใจได้ง่าย (Simplicity) 
 -  มีการจัดรูปแบบอย่างเป็นระเบียบ 
 -  มีการแสดงตัวอย่าง 
 
การออกแบบการควบคุมการเข้าถึงของข้อมูลผู้ใช้ (Access Control) 
 -  จ ากัดความสามารถในการมองเห็นข้อมูลจากฐานข้อมูล  (View/Subschema) 
 -  ก าหนดในการเข้าถึงและปรับปรุงข้อมูล (Authorization Rules) 
 -  การเข้ารหัส (Encryption Procedures) 
 -  การตรวจสอบผู้มีสิทธิ์เข้าใช้ระบบ (Authentication schemas) 
 
 การออกแบบล าดับการเชื่อมโยงจอภาพ (Dialogue Design) 
 เป็นการออกแบบล าดับของการแสดงส่วนติดต่อกับผู้ใช้ของโปรแกรม หรือล าดับของการ
แสดงส่วน User Interface ทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ แผนภาพการแสดงล าดับการเชื่อมโยงจอภาพ 
(Dialogues Diagram) ประกอบไปด้วย 3 ส่วน 

     -  ส่วนบน: เลขล าดับหน้าจอ 
     -  ส่วนกลาง: ชื่อหน้าจอการท างาน 
     -  ส่วนล่าง: เลขล าดับหน้าจอท่ีอ้างอิงมา ต่อไป หรือ ย้อนกลับ 

-  Dialogues Diagram เป็นแผนภาพแสดงล าดับการเชื่อมโยงของจอภาพ ตัวอย่าง
สัญลักษณข์อง Dialogue Diagram มีรายละเอียด ดังนี้ 

 - Top ใช้แสดงหมายเลขล าดับเพื่ออ้างอิงจากหน้าจออ่ืน หมายเลขล าดับในส่วนบนนี้จะต้อง
ไม่ซ้ ากัน 
 - Middle ใช้แสดงชื่อหน้าจอท างานหรือข้อความแสดงรายละเอียดการท างาน เพื่อให้ทราบ
ว่าหน้าจอหมายเลขดังกล่าวใช้ท างานใด 
 - Bottom ใช้แสดงหมายเลขของหน้าจอที่อ้างอิงมา (เชื่อมโยง) คนั่ด้วยเครื่องหมายจุลภาค
ตามด้วยหมายเลขหน้าจอต่อไปหรือหน้าจอย้อนกลับเมื่อเสร็จสิ้นการท างานแล้
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2.4 Game Design 
Game Level Design เป็                   ล่นให้   คล้องกับความสามารถ  

ของผู้ ล่น 
เกณฑ์การออกแบบเกมมีด้วยกัน 4 อย่างคือ 

     -    ท าอย่างไรให้มีผู้เล่น            
     -    ท าอย่างไรให้ผู้เล่นบอกต่อ 
     -    ท าอย่างให้ผู้เล่นติด          
     -    ท าอย่างไรให้ผู้เล่นจ่ายเงิน 

 
สิ่งที่จะท าให้ผู้เล่นท าตามอย่างที่ผู้พัฒนาเกมอยากให้ท านั้น  
แบ่งออกเป็น 2อย่าง คือ  

- คุณค่าภายใน   
          - รางวัลภายนอก 

 
  โดยคุณค่าภายในมีแรงสูงกว่า คุณค่าภายในเช่น ความหมายการเป็นเจ้าของความชอบ เช่น
การสะสมของจากในเกมที่ไม่ได้ส่งผลอะไรกับผู้เล่นหรือตัวเกม  
รางวัลภายนอก เช่น Level, Exp, Money, Badge, Stats 

นอกจากนี้แล้วยังต้องรู้อีกว่า การจะกระตุ้นให้ผู้เล่นท าตามสิ่งที่เราอยากให้ท านั้น ขึ้นอยู่กับ
ประเภทของผู้เล่นนั้นๆด้วย ซึ่งเกมก็ควรจะตอบสนองให้ได้ครบทุกกลุ่มโดยผู้เล่นแบ่งออกได้ 4 
ประเภท ตามท่ีคุณ Richard Bartle ได้กล่าวไว้ดังรูปต่อไปนี้
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ท ำอย่ำงไรให้มีผู้เล่น                                                                                           
 - ประเภทกลุ่มผู้เล่น                                                                                           
 - Theme ของเกม        
 - การเริ่มต้นระดับความยากง่ายของเกม      
 - สร้างแรงเสียดทานในการเล่นให้น้อยที่สุด      
 - ค าอธิบายวิธีการเล่นคือสิ่งที่จ าเป็นที่สุด 

 ท ำอย่ำงไรให้ผู้เล่นบอกต่อ                                                                                      
 - ผู้เล่นได้ของรางวัลจากการบอกต่อ      
 - หากผู้เล่นเล่นคนเดียวจะไม่สามารถส าเร็จได้     
 - มีผู้เล่นร่วมกันหลายคนจะส่งผลให้ได้รับผลประโยชน์มากมายตามมา   
 - มีเหตุให้บอกต่อเยอะๆ แต่ต้องไม่บังคับ      
 - ระบบ Social ฝังอยู่ในระบบการเล่นหลักของเกม 

ท ำอย่ำงไรให้ผู้เล่นติด                                                                                             
 - ท าให้ผู้เล่นได้ค้นหาอะไรเพิ่มข้ึนจากตัวเกม     
 - มีการเติบโตอยู่ตลอดเวลา       
 - มีช่วงเวลาที่มีความสุขในเกม เช่น การสะสมของในเกมครบตามเป้าหมาย  
 - ออกแบบส าหรับผู้เล่นหลายประเภท (Achievers, Explorers, Socializers, Killers) 
 - เพ่ิมส่วนของ คุณค่าภายใน ในเกม   

ท ำอย่ำงไรให้ผู้เล่นจ่ำย                                                                                        
 - สิ่งที่ท าให้ผู้เล่นเกิดความรู้สึก คุณค่าภายใน     
 - ส าหรับผู้เล่นที่ไม่ต้องการรอ       
 - Premium Content ให้ผู้เล่นรู้สึกพิเศษกว่าผู้อื่น     
 - เมื่อผู้เล่นจ่ายตังไปแล้วเขาอยากจะจ่ายอีก ความรู้สึกเหมือนลงทุนไปแล้วหรือลองคิดว่า 
คุณซื้อนิยายที่มีทั้งหมด 5เล่มจบ คุณซื้อไปแล้ว3 เล่ม คุณก็อยากจะซื้อเล่ม4 เล่ม5 ต่อให้ครบ
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2.5 ทฤษฎีเสียง 

 เสียง เป็นคลื่นกลที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุ เมื่อวัตถุสั่นสะเทือน ก็จะท าให้เกิดการ
อัดตัวและขยายตัวของคลื่นเสียง และถูกส่งผ่านตัวกลาง เช่น อากาศ ไปยังหู แต่เสียงสามารถเดิน
ทางผ่านสสารในสถานะก๊าซ ของเหลวและของแข็งก็ได้ แต่ไม่สามารถเดินทางผ่านสุญญากาศได้ 
 เมื่อการสั่นสะเทือนนั้นมาถึงหู มันจะถูกแปลงเป็นพัลส์ประสาท ซึ่งจะถูกส่งไปยังสมอง ท าให้
เรารับรู้และจ าแนกเสียงต่างๆ ได้ 

 คุณลักษณะของเสียง  คุณลักษณะเฉพาะของเสียงได้แก่ ความยาวช่วงคลื่น แอมปลิจูด และ 
ความเร็วเสียงแต่ละเสียงมีความแตกต่างกัน เสียงสูง-เสียงต่ า, เสียงดัง-เสียงเบา, หรือคุณภาพของ
เสียงลักษณะต่างๆทั้งนี้ข้ึนอยู่กับแหล่งก าเนิดเสียง และจ านวนรอบต่อวินาทีของการสั่นสะเทือน 

ควำมถี่ ระดับเสียง (pitch) หมายถึงเสียงสูงเสียงต่ าสิ่งที่ท าให้เสียงแต่ละเสียงสูงต่ าแตกต่าง
กันนั้น ขึ้นอยู่กับความเร็ว ในการสั่นสะเทือนของวัตถุ วัตถุที่สั่นเร็วเสียงจะสูงกว่าวัตถุท่ีสั่นช้า โดยจะ
มีหน่วยวัดความถีข่องการสั่นสะเทือน ต่อวินาที เช่น 60 รอบต่อวินาที, 2,000 รอบต่อวินาที เป็นต้น 
นอกจากวัตถุที่มีความถี่ในการสั่นสะเทือนมากกว่า จะมีเสียงที่สูงกว่าแล้ว หากความถี่มากข้ึนเท่าตัว 
ก็จะมีระดับเสียงสูงขึ้นเท่ากับ 1 ออกเตฟ (octave) ภาษาไทยเรียกว่า 1 ช่วงคู่แปด 

ควำมยำวช่วงคลื่น 
  ความยาวช่วงคลื่น (wavelength) หมายถึง ระยะทางระหว่างยอดคลื่นสองยอดที่
ติดกันซึ่งเกิดข้ึนระหว่างการอัดตัวของคลื่นเสียง (คล้ายคลึงกับยอดคลื่นในทะเล) ยิ่งความยาวช่วง
คลื่นมีมาก ความถี่ของเสียง (ระดับเสียง) ยิ่งต่ าลง 
 
 แอมปลิจูด                                                                                         
  แอมปลิจูด (amplitude) หมายถึง ความสูงระหว่างยอดคลื่นและท้องคลื่นของคลื่น
เสียง ทีแ่สดงถึงความเข้มของเสียง   (Intensity) หรือความดังของเสียง (Loudness) ยิ่งแอมปลิจูดมี
ค่ามาก ความเข้มหรือความดังของเสียงก็ยิ่งเพ่ิมขึ้น
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คลื่นเสียงเปรียบเสมือนคลื่นน ้าที่เคลื่อนที่เชิง 3 มิติ                                                         
 ส่วนประกอบของเสียง  “ส้อมเสียง” หรือ “Tuning Fork” ที่เอาไว้ใช้จูนเสียงเครื่องดนตรี
เพ่ือให้สามารถออกเสียงได้ตรงโน๊ต (หรอืมี pitch ที่ถูกต้อง) ด้วยการปล่อยความถี่พ้องกันกับตัวโน๊ตที่
ส้อมเสียงคันนั้นถูกออกแบบไว้ โดยได้ผลิตภัณฑ์เป็นความถี่เดี่ยวๆ เช่น “A” มีความถี่อ้างอิงที่ 
440Hz ซึ่งกระบวนการสร้างความถี่ลักษณะนี้เรียกว่า Simple Harmonic Motion ได้ผลผลิตคือ 
Sine-Wave  ทุกๆเสียงที่เราได้ยินนั้นประกอบไปด้วย Sine-Wave หลายความถี่ ถ้ายกตัวอย่างเป็น
เสียงเครื่องสาย เช่นกีตาร์หรือไวโอลิน เวลาเราเอานิ้วดีดสาย 1 ครั้งส่งผลให้สายจะสั่นแรงที่สุดครั้ง
แรกและจะค่อยๆ สั่นน้อยลงจนหยุดนิ่ง โดยจุดที่สั่นแรงที่สุดนั้นเรียกว่า First Harmonic หรือ 
Fundamental เป็นตัวระบุให้เราทราบว่าสายที่เพิ่งดีดไปเป็นโน๊ตตัวอะไร และยังมีความถ่ีฮาโมนิก 
(2nd order, 3rdorder…) มาเป็นส่วนประกอบหรือเรียกอีกชื่อว่า Overtone อีกด้วย (โอเวอร์โทน
หรือฮาโมนิกเกิดจากการสั่นของสายที่มีความแรงน้อยลงจนไปพ้องกับ ความถ่ีที่มีค่าเป็นตัวคูณกับ
ความถีF่undamental เช่น 2อย่างมีนัยยะส าคัญ) เมื่อ Fundamental และ Overtone มารวมกัน
เป็น Complex Wave Form จะเกิดเสียงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเครื่องดนตรีชิ้นนั้นๆเรียกว่า 
Timbre ท าให้เรารู้ว่าเครื่องดนตรีที่เพิ่งเล่นไป เล่นโน๊ตอะไรและเป็นเครื่องดนตรีอะไร  เนื่องจากสิ่งที่
สร้างเสียงทุกชนิดในโลกเกิดจากการสั่นไปมาของวัตถุจึงท าให้ Resonance (การสั่นพ้อง) เข้ามามี
บทบาทใน Complex Waveform ด้วย ยกตัวอย่างเช่นอคูสติกกีตาร์ท่ีเล่นโน๊ตแต่ละตัวได้ความดังไม่
เท่ากันเพราะมีบอดี้ของกีตาร์เป็น Resonator (ตัวสั่นพ้อง)ซึ่งมีความถี่ธรรมชาติตรงกับสาย และ
ต าแหน่งกดสายบน Bridge หลายต าแหน่งที่ความดังไม่เท่ากันนั่นเอง  

 

   ส
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บทที่ 3 

ผลงานที่เกี่ยวของ 

3.1 แนวคิด                                                                                                        
        แนวเกมเปนเกมแนว Sport Casual ผูเลนสามารถฝกทักษะในการคิดวิเคราะหโดยใชหลักของ
ตรรกศาสตร และความนาจะเปน โดยสอดแทรกอยูในระบบเกมท่ีไมอยากเกินไป ใหความสนุกสนาน
แกผูเลนและมีความยากเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆตามเลเวลของผูเลน 
 

3.2 กรณีศึกษา                                                                                                           
         กรณีศึกษาท่ี1: PANGYA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี3-1: แสดงตัวอยางเกม PANGYA
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        ปงยา (เกาหลี: 팡야; อังกฤษ: PangYa) เปนเกมกอลฟแฟนตาซีออนไลน ออกแบบและ

พัฒนาโดยบริษัท NtreevSoft รูปแบบการเลนจะเปนเกมกอลฟ บนคอมพิวเตอรผานทาง
อินเทอรเน็ต รูปแบบของเกมไดรับอิทธิพลมาจากเกม มินนะโนะกอลฟ ของญี่ปุนจากเครื่องเพลย
สเตชัน ซ่ึงมีตนแบบมาจาก Nintendo Golf เม่ือป พ.ศ.2527 หรือ มาริโอกอลฟในเวลาตอมา 
 
จุดเดนของเกม PANGYA                                                                                            

- ภาพกราฟฟกการตูน สีสันดึงดูดผูเลน  
- ไมเนนความรุนแรง                                                                                          
- สามารถเลนไดทุกเพศทุกวัย  

 
จุดดอยของเกม PANGYA 

- Interface มีความซับซอนทําใหผูเลนสับสนในการใชงาน                                              
- ตัวเกมมักจะมีอาการกระตุก                                                                               
- SERVER ของเกมมักลมอยูบอยๆ 

วิเคราะหการนําไปใชในงาน                                                                                    
  จากจุดเดนของเกม PANGYA สามารถนํามุมมองในลักษณะของ 3มิติท่ีดี การใชสีสันรวมไปถึง 
SOUND ท่ีนารักสดใสในการดึงดูดผูเลนไดอีกวิธีหนึ่ง 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%9F&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2527
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กรณีศึกษาท่ี2: Wonder Putt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี3-2: แสดงตัวอยางเกม Wonder Putt 

 Wonder Putt เปนเกมกอลฟแบบ 3 มิติ ในมุมมอง Isometric ออกแบบและพัฒนาโดย  
Damp Gnat Ltd., รูปแบบการเลนจะเปนเกมกอลฟบนคอมพิวเตอร และ Ipad ผานทาง
อินเทอรเน็ต  
 
จุดเดนของเกม Wonder Putt 

-  ภาพกราฟฟกสวยงาม ดึงดูดผูเลน  
-  ไมมีความรุนแรง  
-  สามารถเลนไดทุกเพศทุกวัย 
-  มีการเคลื่อนไหวท่ีดี  

 
จุดดอยของเกม Wonder Putt 

-  มองไดเพียงมุมเดียว ทําใหเลนลําบาก 
 

วิเคราะหการนําไปใชในงาน                                                                               
  จากจุดเดนของเกม Wonder Putt มีการใช Sound ท่ีเหมาะสมในแตละ Level ตัวเกม
ดีไซนมีการออกแบบท่ีดีเหมาะสมและลงตัว  
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95
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กรณีศึกษาท่ี3: Momonga Pinball Adventures 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี3-3: แสดงตัวอยางเกม Momonga Pinball Adventures 

               Momonga Pinball Adventures เปนเกมพินบอลในรูปแบบ 3 มิติ ออกแบบและ
พัฒนาโดย Paladin Studios รูปแบบการเลนจะเปนเกมบนสมารทโฟนเชน ไอโฟน  
 
จุดเดนของเกม Momonga Pinball Adventures 

-  ภาพกราฟฟกสวยงาม  
-  มีเปาหมายในแตละดานชัดเจน 
-  มีเนื้อเรื่องในเกมท่ีนาสนใจ 
-  มีภารกิจท่ีทาทายในแตละดาน 
 

จุดดอยของเกม Momonga Pinball Adventures 
-  พ้ืนท่ีภาพในการเลนมีมุมมองแคบทําใหผูเลนสับสนในการเลน 
 

วิเคราะหการนําไปใชในงาน                                                                               
  จากจุดเดนของเกม Momonga Pinball Adventures มีเนื้อเรื่องในเกมท่ีนาสนใจซ่ึงจะผูก
กับภารกิจในแตละดานทําใหผูเลนรูสึกทาทาย มีLevel Designท่ีนาสนใจและภาพมีกราฟฟกสวยงาม 
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บทที่ 4 

ขั้นตอนการเตรียมการผลิตและแผนการด าเนินงาน 
 

4.1 โครงเรื่องและแนวทางการด าเนินเรื่อง 
          โปรแกรมเมคานิมอล พัท (Mechanimal Putt) เป็นโปรแกรมเกมที่จัดท าขึ้นเพ่ือความ
บันเทิง  เป็นโปรแกรมท่ีต้องการจะพัฒนาต่อไปให้เล่นบนสมาร์ทโฟน  โดยลักษะของเกมจะเป็นเกม
แนว Sport Casual ในรูปแบบของเกมมินิกอล์ฟ และได้น ามาผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ของ
กลุ่มผู้จัดท าให้มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตัวเอง  มีความเป็นเกม Puzzle นิดๆผสมอยู่ด้วย 
โดยเกมนี้ผู้เล่นจะต้องยิงลูกบอลผ่านอุปสรรคต่างๆไปลงหลุมให้ได้ จึงจะสามารถผ่านไปสู่ด่านต่อๆไป 
ซึ่งลูกบอลจะมีลักษณะพิเศษคือสามารถเปลี่ยนรูปร่างได้ 7 แบบ และแต่ละแบบจะมีความสามารถ
แตกต่างกันไป ท าให้ผู้เล่นจะต้องคิดวางแผนให้ดีว่าจะต้องใช้ลูกบอลแบบไหนจึงจะผ่านด่านไปได้ 
ทั้งนี้ทั้งนั้น การที่จะเปลี่ยนร่างได้จ าเป็นที่จะต้องซื้อไอเทมเปลี่ยนร่างด้วย และแต่ละร่าง แต่ละแบบก็
จะใช้เหรียญต่างแบบกันในการซื้อด้วย ผู้เล่นจึงต้องคิดบริหารเกมของตัวเองให้ดีๆจึงจะสามารถเล่น
ผ่านไปได้ทั้งนี้ทั้งนั้น การที่จะเปลี่ยนร่างได้จ าเป็นที่จะต้องซื้อไอเทมเปลี่ยนร่างด้วย และแต่ละร่าง แต่
ละแบบก็จะใช้เหรียญต่างแบบกันในการซื้อด้วย                                                               
 ผู้เล่นจึงต้องคิดบริหารเกมของตัวเองให้ดีๆจึงจะสามารถเล่นผ่านไปได้แต่การที่เกม จะขายได้
ต้องอาศัยปัจจัยในหลายๆอย่าง ทางทีมพัฒนาจึงหยิบจับเกมแนว Casual มาใช้เพราะเป็นเกมท่ีเล่น
ได้ง่าย ใช้เวลาเล่นไม่นาน และค่อนข้างได้รับความสนใจพอสมควร และด้วยความที่ทีมพัฒนาเป็นคน
ไทย จึงอยากลองน าเกมกีฬาไทยๆ อย่างเช่น ดีดลูกแก้วมาปรับเป็นเกมดู แต่การที่จะตีตลาดโลกได้
นั้น ทางทีมพัฒนาเล็งเห็นว่าใช้กีฬาที่มีความคล้ายกัน แต่เป็นสากลน่าจะเป็นที่รู้จักได้กว้างขวาง
มากกว่า จึงท าเกมออกมาในรูปแบบของมินิกอล์ฟแทน และเพ่ือให้ตัวเกมดูมีความแปลกใหม่ จึงได้คิด
ระบบแปลงร่างขึ้นมาซ่ึงทางทีมพัฒนาคาดว่าจะมีความน่าสนใจได้มากยิ่งข้ึน 

 
4.2 Storyboard เนื้อเรื่อง 
          ในอวกาศอันแสนกว้างใหญ่ ยังมีหุ่นยนต์ต่างดาวที่มีรูปร่างเหมือนลูกบอลอยู่ เจ้าหุ่นนี้ท่องไป
เรื่อยทุกที่ๆในอวกาศนั้น กระทั่งยานเกิดขัดข้องจนตกลงมาบนโลกด้วยความรุนแรง ท าให้ตัวยานเกิด
ความเสียหายอย่างหนัก ฟันเฟืองที่เป็นชิ้นส่วนส าคัญพังไม่เหลือชิ้นดี ด้วยเหตุนั้นหุ่นยนต์บอลจึงต้อง
ออกหาชิ้นส่วนอะไหล่เพื่อมาซ่อมแซมยาน ในขณะนั้นเอง มันก็ไปพบเข้ากับมหกรรมการแข่งขันอย่าง
หนึ่ง เป็นเกมกีฬาที่ต้องส่งบอลจักรกลไปลงหลุมให้ได้ และรางวัลอันทรงคุณค่าส าหรับผู้ที่เคลียร์เกม
ได้ก็คือฟันเฟืองชั้นดีส าหรับใช้ในงานกลไกชื่อเกมนั้นก็คือ"Mechanimal Putt"
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4.3 Sketch Design                                                                                           
         ในส่วนของขั้นตอนการวางแผนด าเนินงานนั้น  ทางฝ่ายออกแบบจะเริ่มจากการกระบวนการ
ผลิต Sketch Design โดยในแต่ละสัปดาห์จะท าการออกแบบ Level Design เป็นขั้นตอนแรก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

ภาพที่ 4-1 : Sketch Level Design แบบที่ 1 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ภาพที่ 4-2: Sketch Level Design แบบที่ 2 
            จากภาพที่ 4-1และภาพที4่-2 นั้นฝ่ายออกแบบได้ท าการร่างภาพ Conceptของ
            Theme       ซึ่งคิดออกมาในรูปแบบของโรงละครสัตว์ เพื่อให้มีความหลากหลายใน
ตัวด่านมากขึ้นทางกลุ่มได้ท าการใส่ลูกเล่นและอุปสรรคไปตั้งแต่ด่านแรก โดยที่ยังไม่ได้ค านึงถึงความ
ยากง่ายของตัวด่าน ท าให้ในด่านด่านหนึ่งจะมีอุปสรรคอยู่มากกว่าหนึ่งซึ่งอาจท าให้ผู้เล่นรู้สึกว่าตัว
เกมเล่นยากตั้งแต่ด่านแรกได้
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ภาพที่ 4-3: Sketch Level Design แบบที่ 3 

จากภาพที ่4-3 จะเน้นแสดงภาพร่างในส่วนของProp                                     
       น โดยจากภาพที่4-1 ถึง4-3 นั้นเป็นเพียงการร่างแบบ Level Design ด้วยดินสอก่อนเพื่อ
วิเคราะห์ว่าสามารถน าไปใช้ในระบบเกมจริงได้หรือไม่ โดยทางฝ่ายออกแบบจะค านึงระดับความง่าย
ไปถึงยากและไม่ท าให้ผู้เล่นรู้สึกเบื่อและต้องใช้ความคิดในการเล่นเกมควบคู่ไปด้วย 
           หลังการวิเคราะห์หลังการออกแบบแล้วพบว่า Sketch Level Design จากภาพในข้างต้นยัง
มีจุดบกพร่องอยู่หลายจุดเช่น ด่านแรกมีความยากเกินไปซึ่งเราควรจะเริ่มจากระดับที่ง่ายที่สุดเพ่ือให้
ผู้เล่นท าความเข้าใจในตัวเกมแล้วปรับระดับไปเรื่อยๆ ทางฝ่ายออกแบบจึงท าการ Sketch Level 
Design แบบใหม่ขึ้นมาใหม่อีกครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4-4: Sketch Level Design แบบที่ 4 
 จากภาพที่ 4-4 ฝ่ายออกแบบได้ตัดทอนรายละเอียดรอบๆด่านเพื่อให้เกิดความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้นในการมองเห็นเส้นทางของตัวลูกบอลและหลุม
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ภาพที่ 4-5: Sketch Level Design แบบที่ 5 
            จากภาพที่ 4-5 ในส่วนของด่านนั้นทางกลุ่มได้ออกแบบให้เริ่มมีอุปสรรคในด่านขึ้นมา 
เพ่ือให้ผู้เล่นได้ใช้ความคิดและวิเคราะห์ว่าควรใช้ลูกบอลประเภทใดถึงจะท าการผ่านด่านได้โดยง่าย
ที่สุด จากภาพวัตถุโปร่งแสงที่ท าการแรเงาไว้คือวัตถุ ที่ออกแบบไว้ให้เป็นอุปสรรคในการสกัดลูกไม่ให้
ลงหลุมได้โดยง่ายและมีทะเลทรายเป็นอีกหนึ่งในอุปสรรคด้วยที่ทางกลุ่มออกแบบขึ้นมา หากผู้เล่นท า
การดีดลูกบอลหล่นลงในทะเลทราย จะท าให้การดีดในครั้งต่อไปเป็นไปได้ยากขึ้น อาจต้องใช้ลูกบอล
ชนิดพิเศษเพ่ือข้ามผ่านได้ไปอย่างง่ายดาย แต่หากใช้ลูกบอลธรรมดาจะท าให้เสียคะแนนเพราะต้อง
ดีดลูกบอลหลายครั้งจึงจะหลุดออกมาจากทะเลทรายได้ และลูกศรนั้นออกแบบเพ่ือให้ผู้เล่นทราบว่า
บริเวณนั้นเป็นระนาบซึ่งมีผลโดยตรงกับการเคลื่อนที่ของตัวลูกบอล โดยทิศทางที่ลูกบอลเคลื่อนที่จะ
ขึ้นอยู่กับตัวลูกศรที่ทางกลุ่มได้ออกแบบไว้ โดยทางกลุ่มได้ออกแบบแบบนี้ไว้อีกหลายด่าน โดยจะ
เปลี่ยนเพียงทิศทางและรูปแบบของด่านเท่านั้น แต่อุปสรรคจะมีลักษณะใกล้เคียงกัน ดังภาพที่ 4-6 
ถึง 4-8 ต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4-6: Sketch Level Design แบบที่ 6
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ภาพที่ 4-7: Sketch Level Design แบบที่ 7         ภาพที่ 4-8: Sketch Level Design แบบที่ 8 
             จากภาพที่ 4-8 จะเห็นได้ว่ามีอุปสรรคเพ่ิมข้ึนมาอีกหนึ่งอย่างนั่นคือน้ า ซึ่งหากผู้เล่นท าลูก
บอลตกน้ าจะท าให้เสียรอบในการดีดลูกบอลลงหลุม แต่ถ้าหากผู้เล่นใช้ลูกบอลพิเศษที่สามารถลงน้ า
ได้ก็จะไม่เสียรอบในการดีดลูกบอลและสามารถท าการดีดลูกบอลต่อไปได้ ซึ่งในภาพท่ี 4-9 ก็
เช่นเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4-9: Sketch Level Design แบบที่ 9

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4-10: Sketch Level Design แบบที่ 10    ภาพที่ 4-11: Sketch Level Design แบบที่ 11 

  จากภาพที ่4-10อุปสรรคที่เพ่ิมข้ึนมาอีกหนึ่งคือหลุม หากผู้เล่นท าลูกบอลตกลงไปในหลุม
จะท าให้การดีดลูกบอลออกมาจากหลุมเป็นไปได้ยากข้ึน ผู้เล่นต้องท าการคิดว่าควรใช้ลูกบอลพิเศษ
ลูกใด ที่จะท าให้ดีดลูกบอลได้ง่ายขึ้น 
            จากภาพที่ 4-11 อุปสรรคในด่านคือ ทะเลทรายและวัตถุโปร่งแสง ซึ่งหากผู้เล่นใช้ลูกบอล
ธรรมดาจะไม่สามารถมองเห็นวัตถุโปร่งแสงว่าขวางทางไว้อยู่ ผู้เล่นต้องใช้ลูกบอลพิเศษเท่านั้นจึงจะ
สามารถท าให้เห็นวัตถุโปร่งแสงที่ขวางทางการเดินทางของลูกบอลและผ่านด่านได้โดยง่ายขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4-12: Sketch Level Design แบบที่ 12            
 
 
 
ภาพที่ 4-13: Sketch Level Design  แบบที่ 13            
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   จากภาพที่ 4-12 จะมีอุปสรรคด้วยกันอยู่ 3 ประเภทคือ ลม ทะเลทราย และน้ า ซึ่งตัว
ลูกศรบนด่านจะหมายถึงลมหรือทิศทาง หากผู้เล่นดีดลูกบอลมาตรงบริเวณลูกศร ลมจะพัดลูกบอลไป
ตามทิศที่ก าหนดไว้นั่นเอง 
   จากภาพที่ 4-13 ถึงภาพท่ี 4-17 อุปสรรคก็จะประกอบไปด้วยน้ าและลม  
คล้ายกับด่านที่ผ่านมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4-14: Sketch Level Design แบบที่ 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4-15: Sketch Level Design แบบที่ 15 
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ภาพที่ 4-16: Sketch Level Design แบบที่ 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4-17: Sketch Level Design แบบที่ 17 
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ภาพที่ 4-18: Sketch Level Design แบบที่ 18 
            จากภาพที่ 4-18 นอกจากจะมีอุปสรรคในด่านแต่ละด่านแล้ว ฝ่ายออกแบบได้เพ่ิมลูกเล่น
เพ่ือให้ผู้เล่นรู้สึกผ่อนคลายและสนุก ด้วยการเพ่ิมไม้กระดกลงไปในตัวด่าน เพ่ือสร้างสีสันในด่านๆนั้น
มากขึ้น ซึ่งไม่ได้ส่งผลต่อคะแนนแต่อย่างใด 
           ในการออกแบบ Level นั้น ทางกลุ่มได้ค านึงถึงระดับความยากง่าย โดยเริ่มเรียงจากด่านที่
ไม่มีอุปสรรคใดใด เพื่อให้ผู้เล่นได้เริ่มปรับตัวในการเล่นและให้ผู้เล่นไม่รู้สึกเครียดจนเกินไป จากนั้นจึง
ได้เพ่ิมอุปสรรคทีละอย่างลงไปในด่านถัดๆไป เพื่อให้ผู้เล่นได้ศึกษาและท าความเข้าใจว่าอุปสรรคนั้นๆ
ได้ส่งผลต่อผู้เล่นอย่างไรบ้างและท าให้ผู้เล่นเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาต่อไปเรื่อยๆ ในด่านล าดับถัดๆมา 
ทางกลุ่มก็ได้เพ่ิมอุปสรรคเข้ามาเรื่อยๆ จากช่วงแรกที่อาจจะมีเพียงด่านละอุปสรรค เพ่ือไปยังด่าน
ถัดไป จึงได้เพ่ิมความยากโดยการใส่อุปสรรคมากกว่าหนึ่ง ต่อหนึ่งด่าน เพ่ือให้ผู้เล่นรู้จักท าการแก้ไข
ปัญหาให้ได้มากยิ่งขึ้น 
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ภาพที่ 4-19: Sketch Interface Design  
              นอกจาก Sketch Level Design แล้ว ฝ่ายออกแบบได้ท าการ Sketch Interface ด้วย
เช่นกัน ซึ่งทางกลุ่มได้ Sketch ออกมาในหลายๆแบบ หลายๆ Theme เพ่ือมาวิเคราะห์อีกทีว่าแบบ
ใดที่จะเหมาะกับการน าไปใช้ในตัวเกม ซึ่งเมื่อ Sketch ไว้หลายเรียบร้อยแล้ว ก็จะไปท า กราฟฟิก
ต่อไปเพ่ือลองใส่สีและน าเข้าไปวางในเกมเพ่ือวิเคราะห์ว่า Interface แบบใดที่มีความเหมาะสมและ
ควรใช้สีประมาณใดเพ่ือให้เข้ากับตัวเกมมากที่สุด ซึ่งกระบวนการผลิตจะอยู่ในบทถัดไปคือบทที่ 5 
 
4.5 โปรแกรมหรือเครื่องมือที่ใช้   
            โปรแกรมที่ฝ่ายออกแบบน ามาใช้ในการสร้างด่านนั้นฝ่าย 3D ได้เลือกโปรแกรม Autodesk 
Maya 2011 มาใช้ในการท า Model ขึ้นมาเพราะว่าโปรแกรม Maya สามารถปั้นโมเดลได้ละเอียด
และครอบคลุมไปถึงการท า Texture Lighting animate render ได้ในโปรแกรมเดียวและศึกษา
โปรแกรมได้ไม่ยากนัก ในส่วน 2D นั้น ฝ่ายออกแบบได้เลือกใช้ 2 โปรแกรมคือ Adobe Illustrator 
CS6 และ Adobe Photoshop CS6 มาใช้ในการท ากราฟฟิก เพราะทั้งสองโปรแกรมนี้มีวิธีการศึกษา
ที่ไม่ยาก สามารถท างานกราฟฟิกได้ครอบคลุม มีความเป็น Vector สูง สามารถท าการออกแบบได้
หลายอย่าง 
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บทที่  5 

ขั้นตอนการผลิต 

 ในส่วนของขั้นตอนการผลิตนั้น หลังจากท่ีวางแผนการด าเนินงานเรียบร้อยแล้ว จึงเริ่ม
กระบวนการผลิตถัดไป ซึ่งคือการท ากราฟฟิกลงไปในโปรแกรม Photoshop และ Illustrator  
 
5.1 Interface Design 

เริ่มแรกหลังจากการSketchลงกระดาษแล้วจากนั้นจึงน าไปท าต่อในโปรแกรม Adobe 
Illustrator และ Adobe Photoshop ทางกลุ่มได้ท าการออกแบบในหลายๆรูปแบบ โดยออกแบบให้
อยู่ใน Theme เดียวกัน และน ามาทดลองวางลงในระบบเกมเพ่ือท าการวิเคราะห์ว่ามีความเข้ากัน
หรือเหมาะสมหรือไม่ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-1: Interface Design แบบที่ 1 
               จากภาพที่ 5-1 Interface หน้านี้ทางกลุ่มได้คิดออกมาใน Theme ที่ท าให้ผู้เล่นรู้สึกว่า
เกมนี้มีความเป็นกีฬาจึงเลือกใช้โทนสีที่สดใสและท าให้รู้สึกแข็งแกร่งหรือเข้มแข็งลงไปด้วย โดยใช้
ลวดลายเป็นเส้นตรงเพื่อให้ดูมั่นคง Interface หน้านี้เป็นส่วนหนึ่งในหน้าระบบการซื้อ-ขาย ลูกบอล
โดยยังไม่ได้ลงรายละเอียด เป็นเพียงเค้าโครงเท่านั้น 
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ภาพที่ 5-2: Interface Design แบบที่ 1 
               จากภาพที่ 5-2 ส่วนนี้คือ ส่วนแยกย่อยในระบบ setting ของตัวเกมซึ่งประกอบไปด้วย
ปุ่ม เปิดปิดเสียงเกม คือ Background Music และเสียงของ Effect ภายในเกม และปุ่มการตั้งค่า
อ่ืนๆที่ย่อยออกมาอีก โดยที่ท าแยกเป็น 2สี เพ่ือให้ผู้เล่นทราบว่า หากปุ่มเป็นสีเหลืองแสดงว่าระบบ
นั้นๆท าการเปิดอยู่ หากปุ่มเปลี่ยนเป็นสีเทาแสดงว่าระบบนั้นๆท าการปิดอยู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-3: Interface Design แบบที่ 1 

 จากภาพที่ 5-3 นั้นจะเป็นส่วนหนึ่งในหน้าของการคิดคะแนนในแต่ละด่านหลังเล่น
จบ หากมีเครื่องหมายถูกเช็คลงตรงหน้าครบทุกอัน จะส่งผลไปยังคะแนนของผู้เล่นโดยตรงซึ่งจะ
ปรากฏดังภาพ
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ภาพที่ 5-4: Interface Design แบบที่ 1 
                  จากภาพที ่5-4 กล่าวคือ หากผู้เล่นท าครบทุกเงื่อนไขของแต่ละด่านก็จะส่งผลให้ผู้เล่น
ได้คะแนน Perfect ไปพร้อมกับดาว 3ดวงและ ปุ่มในภาพที่ 5-4 นั้นยังประกอบไปด้วยปุ่มแรกเป็น
สัญลักษณ์ของการกลับไปเล่นในด่านเดิมอีกครั้ง หากผู้เล่นไม่พอใจในคะแนนของตนเองหรือเหตุผล
อ่ืนๆ ปุ่มถัดมาคือสัญลักษณ์ของการไปต่อนั่นคือหากผู้เล่นต้องการเล่นในด่านถัดไปจะต้องท าการกด
ปุ่มนี้ ปุ่มสุดท้ายสัญลักษณ์กากบาท คือออกจากหน้านี้เพ่ือท าการเลือกด่านอ่ืนๆหรือกลับไปหน้าแรก
ของเกม ซึ่งหน้าการเลือกด่านคือภาพถัดไป 
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ภาพที่ 5-5: Interface Design แบบที่ 1 
             จากภาพที่ 5-5 ภาพนี้คือส่วนหนึ่งในหน้าของการเลือกด่านในตัวเกม ซึ่ง 1 ดา่นใหญ่จะ
ประกอบไปด้วย 18 ด่านย่อย หากด่านไหนที่ผู้เล่นได้ท าการเล่นแล้วจะข้ึนดาวบ่งบอกไว้อย่างเด่นชัด 
โดยจะเรียงจากด่าน 1ไปยังด่าน 18  หากด่านไหนที่ผู้เล่นยังไม่ได้เล่นก็จะมีรูปกุญแจปรากฏ
เปรียบเสมือนว่าได้ท าการ Lock ด่านนั้นไว้ ผู้เล่นจะเล่นได้ก็ต่อเมื่อต้องผ่านด่านปัจจุบันเสียก่อน จึง
จะท าการเล่นด่านถัดไปได้ และหากด่านไหนที่ผู้เล่นท าการเล่นแล้วได้ไม่ถึง 3ดาว หรือยังไม่พอใจใน
คะแนนก็สามารถย้อนกลับไปท าการเล่นซ้ าได้ หากผู้เล่นท าคะแนนได้ดีขึ้น ระบบก็จะท าการอัพเดต
คะแนนใหม่ให้ผู้เล่นทันที และปุ่มลูกศรซ้ายขวาที่ก ากับอยู่ทั้งทางด้านซ้ายและขวานั้น เพ่ือให้ผู้เล่นได้
เลื่อนไปดูด่านอ่ืนๆด้วย ซึ่งทางกลุ่มได้ออกแบบไว้ 3ด่านใหญ่ ด้วยกันและแต่ละด่านก็จะประอบด้วย 
18 ด่านย่อย รวมทั้งหมด 54 ด่าน
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ภาพที่ 5-6: Interface Design แบบที่ 1 
              จากภาพที่ 5-6 Interface หน้านี้เป็นส่วนหนึ่งในหน้าของการเล่นเกม โดยพื้นที่โล่งได้เว้น
ไว้ให้ฝ่ายโมเดลใส่ด่านเล่นลงไป ส่วนมุมขวาบนประกอบไปด้วยปุ่ม pause และปุ่ม setting 
หากผู้เล่นต้องการหยุดเล่นชั่วคราวก็สามารถเลือกที่ปุ่ม pause ได้ทันที ส่วนปุ่ม setting ก็จะ
ประกอบไปด้วยการย้อนกลับไปเมนูหลัก การเปิดปิดเสียงภายในตัวเกมหรือเสียง Effect ของเกม 
เป็นต้น 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-7: Interface Design แบบที่ 2 
               จากภาพที่ 5-7 คือเค้าโครงหน้าเปิดเกม ทางฝ่ายออกแบบได้เปลี่ยน Theme ใหม่โดยน า
ความทันสมัยเข้ามาเพ่ิม จึงเปลี่ยนโทนสีจากเดิมแต่ยังคงความเป็นเหล็กไว้  
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ภาพที่ 5-8: Interface Design แบบที่ 2 
               จากภาพที่ 5-8 คือสัญลักษณ์ลูกบอลในเกมโดยใช้สีเป็นตัวแทนที่จะบ่งบอกถึง
ความสามารถพิเศษของแต่ละลูก ซึ่งมีความสามารถท่ีแตกต่างกันออกไป 
                - ลูกบอลสีฟ้าเป็นสัญลักษณ์แทน ลูกบอลปลา ความสามารถพิเศษคือ วิ่งบนน้ าและไต่
น้ าตกได้ 
                - ลูกบอลสีเหลืองเป็นสัญลักษณ์แทน ลูกบอลสิงโต ความสามารถพิเศษคือ ชนวัตถุบาง
ชนิดไม่เสียแต้ม และมองเห็นวัตถุล่องหนได้ 
                 - ลูกบอลสีม่วงเป็นสัญลักษณ์แทน ลูกบอลม้า ความสามารถพิเศษคือ มองเห็นวัตถุในที่
มืด และกะจุดตกลูกได้ 

       - ลูกบอลสีส้มเป็นสัญลักษณ์แทน ลูกบอลแมงป่อง ความสามารถพิเศษคือ วิ่งบนทราย 
ได้โดยไม่เสียความเร็วและย่อร่างได้ 

       - ลูกบอลสีเขียวเป็นสัญลักษณ์แทน ลูกบอลนก ความสามารถพิเศษคือ ต้านกระแสลม  
และแยกร่างได้ 
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ภาพที่ 5-9: Interface Design แบบที่ 2 
                     จากภาพที5่-9เป็นInterface ส่วนหนึ่งในเกมนั่นคือเหรียญ ซึ่งแต่ละสีก็จะจ าแนก
ออกไปตามประเภทของลูกบอลตามที่ได้กล่าวไว้ในภาพที่ 5-8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-10: Interface Design แบบที่ 2 
            จากภาพที5่-10 คือดาวที่จะน าไปใช้ในหน้าคิดคะแนนซึ่งถ้าผู้เล่นท าคะแนนได้ดีก็จะได้ดาว 
3ดวง หากท าคะแนนได้ไม่ดีคะแนนน้อยก็จะได้ดาวน้อยลงไปตามล าดับ
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                                                        ภาพที่ 5-12: Interface Design แบบที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่5-11: Interface Design แบบที2่ 
              
                                                          ภาพที่ 5-13: Interface Design แบบที่ 2       

 
           จากภาพที่ 5-11 Interface นี้จะแสดงจ านวนเหรียญที่เรามี หรือแสดงราคาของเหรียญใน
กรณีท่ีเราจะซื้อลูกบอลแบบพิเศษ  
           จากภาพที่ 5-12 คือเค้าโครง Interface ในหน้าเลือกด่าน โดยข้างในที่เว้นว่างไว้จะใส่ตัวเลข
ระบุว่าผู้เล่นอยู่ด่านที่เท่าไร ปุ่มไหนที่มีแสงสว่างสีเหลืองปรากฏจะหมายถึงว่าผู้เล่นก าลังเลือกด่านนั้น
อยู่ ปุ่มใดที่ไม่มีแสงสว่างสีเหลืองปรากฏแสดงว่าผู้เล่นไม่ได้ท าการเลือกด่านนั้น และหากด่านใดที่ผู้
เล่นยังเล่นไม่ถึงด่านนั้นจะท าการล็อกกุญแจไว้ดังภาพที่ 5-13
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ภาพที่ 5-14: Interface Design แบบที่ 2       
 จากภาพที่ 5-14 คือหน้าเลือกด่านโดยจะปรากฏดาวไว้ว่าผู้เล่นได้เล่นด่านนั้นผ่านไปแล้ว
และได้ดาวตามคะแนนที่ผู้เล่นเล่นได้ ส่วนด่านที่ยังเล่นไม่ถึงจะมีกุญแจล็อคและไม่ปรากฏดาว ส่วน
ลูกศรมุมซ้ายขวาคือการเลื่อนหน้าจอซ้ายไปขวา ซึ่งจะหมายถึงหารเลือกด่านก่อนหน้าหรือด่านถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-15: Interface Design แบบที่ 2       
  จากภาพที่ 5-15 คือ Interface หน้าซื้อขายลูกบอล โดยลูกบอลจะมี 2 ระดับ คือ 
Lv.1 และ Lv.2 ช่องว่างจะเว้นไว้แสดงภาพการเคลื่อนไหวของลูกบอลว่ามีความสามารถพิเศษ
อย่างไรบ้าง ซึ่งผู้เล่นสามารถกดดูลูกบอลแต่ละประเภทได้ตรงขวามือที่จะแสดงลูกบอลแต่ละสีไว้ ซึ่ง
หากผู้เล่นเลือกลูกบอลสีใดก็จะโชว์ราคาทั้งแบบจ่ายด้วยเหรียญและจ่ายด้วยเพชร 
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ภาพที่ 5-16: Interface Design แบบที่ 2   

จากภาพที่ 5-16 เป็นหน้าซื้อขายเช่นเดียวกันกับภาพที่ 5-15 แต่แตกต่างกันที่โทนสี 
ซึ่งทางกลุ่มได้ปรับสีให้มีความมืดลงเพ่ือดูความแตกต่างกันในหลายๆรูปแบบ     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5-17: Interface Design แบบที่ 2   
 จากภาพที่ 5-17 คือส่วนของ Background หลักๆของตัวเกมและหน้า Interface  

หน้าอื่นๆทั้งหมด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5-18: Interface Design แบบที่ 3   
                จากภาพที่ 5-18 ฝ่ายออกแบบได้ท าการเปลี่ยน Theme Interface อีกครั้งซึ่งแนวคิด
ใหม่คือโรงยิม เน้นความเป็นงานแข่งขันงานกีฬา ฝ่ายออกแบบเลยปรับโทนสีให้รู้สึกสดใส มากยิ่งขึ้น 
โดยหน้านี้จะเป็นหน้าเล่นเกมโดยเว้นที่ว่างไว้ใส่ฉากและด่านเล่นเกมเข้าไปโดยจะมีกล่องสามใบตรง
มุมล่างซ้ายมือไว้เก็บ Item ระหว่างการเล่นเกม มุมซ้ายมือบนจะโชว์โลโก้ของเกม ส่วนมุมขวาบนจะ
เป็นส่วนของการ setting ระบบต่างๆในเกม ประกอบไปด้วยปุ่มแรกคือ ปุ่มหยุดหรือเล่น ปุ่มสองและ
สามคือปุ่มเปิดเสียงในเกมตามล าดับ ส่วน Interface ที่มีเหรียญสีทองนั้นคือจะไว้ท าการซื้อขายลูก
บอล 
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ภาพที่ 5-19: Interface Design แบบที่ 3   
          จากภาพที่ 5-19 เป็น Interface ในส่วนของ setting ประกอบไปด้วยปุ่มแรกคือ ปุ่มหยุด
หรือเล่น ปุ่มสองและสามคือปุ่มเปิดเสียงในเกมตามล าดับ ปุ่มใดท่ีท าการอยู่จะเป็นสีขาวปุ่มใดที่ปิด
ไม่ได้ใช้การจะปรับความสว่างให้น้อยลง 
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ภาพที่ 5-20: Interface Design แบบที่ 3 
                  จากภาพที่ 5-20 คือหน้าเลือกด่าน ซึ่งจะออกแบบให้เหมือนกับเป็นแผนผังโรงยิม โดย
จะมีธงระบุว่าผู้เล่นได้เล่นถึงด่านไหนแล้วและมีดาวปรากฏเพ่ือแสดงถึงความสามารถของผู้เล่น ด่านที่
มีกุญแจล็อคท่ีธงหมายถึงผู้เล่นยังเล่นด่านก่อนหน้าไม่ผ่าน จึงไม่สามารถเล่นด่านถัดไปได้ 
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ภาพที่ 5-21: Interface Design แบบที่ 3 
                  จากภาพที่ 5-21 คือ Interface หน้าซื้อขายลูกบอล โดยลูกบอลจะมี 2 ระดับ คือ 
Lv.1 และ Lv.2 ช่องว่างจะเว้นไว้แสดงภาพการเคลื่อนไหวของลูกบอลว่ามีความสามารถพิเศษ
อย่างไรบ้าง ซึ่งผู้เล่นสามารถกดดูลูกบอลแต่ละประเภทได้บริเวณด้านล่างที่จะแสดงลูกบอลแต่ละสีไว้ 
ซึ่งหากผู้เล่นเลือกลูกบอลสีใดก็จะโชว์ราคาทั้งแบบจ่ายด้วยเหรียญและจ่ายด้วยเพชร 
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บทที่6 

สรุปผลการด าเนินงานและปัญหาที่พบ 
 

6.1  สรุปผล 
 โดยรวมแล้วโปรแกรมสามารถใช้งานได้จริง และสามารถเล่นผ่านได้ทุกด่าน แต่ตัวโปรแกรม
ยังไม่ได้เชื่อมต่อกับ App Store จริงๆ จึงยังไม่สามารถใช้ระบบ In-App Purchase ซื้อของจริงๆได ้
 ตัวโปรแกรมอาจมีปัญหาเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเครื่องที่ใช้ในการทดสอบ ทั้ง
ประสิทธิภาพของหน่วยประมวลผลและขนาดของหน้าจอ 
 
6.2 ปัญหาที่พบ 
          - เนื่องจากตัวเกมท าลงทั้งบนมือถือและแท็บเล็ทซึ่งมีประสิทธิภาพและขนาดแตกต่างกัน ท า
ให้ตัวโปรแกรมท างานได้ประสิทธิภาพต่างกัน 
          - การค านวณแรงท่ีใช้ในการยิงลูกบอล ขึ้นอยู่กับสัดส่วนของหน้าจอเครื่อง จึงไม่สเถียรเมื่อใช้
เครื่องทดสอบที่มีขนาดแตกต่างกัน  
          - การท างานอาจมี Bug ที่ตรวจสอบไม่พบเนื่องจากเวลาในการทดสอบมีจ ากัด ซึ่งส่วนใหญ่ผู้
เล่นใช้งานผิดจากที่ก าหนดไว้ 
 
6.3 ข้อเสนอแนะ 
 โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพ่ือความบันเทิงยุคใหม่ที่สามารถส่งเสริมทักษะ
กระบวนการคิดและการแก้ไขปัญหา ไปพร้อมกับความสนุก โดยสามารถอัพเดท เพ่ิมเติม ด่านและ
อุปสรรคใหม่ๆได้อยู่เสมอ 
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โครงการออกแบบเกมเรื่อง เมคานิมัล พัท 
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ข้อก ำหนดเร่ืองกลอ่งใส ่CD/DVD 

 ให้ใช้กลอ่งแบบพลำสตกิ ตำมตวัอยำ่งนีเ้ทำ่นัน้ เนื่องจำกมคีวำมทนทำน และมีอำยกุำรใช้งำนท่ียำวนำนกวำ่

กลอ่งแบบอื่นๆ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง


	หน้าปก
	ใบอนุมัติ
	บทคัดย่อ
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	บทที่ 1
	บทที่ 2
	บทที่ 3
	บทที่ 4
	บทที่ 5
	บทที่ 6
	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก

