
 
 

โครงการออกแบบเกมเร่ือง ลมหายใจสุดทาย 

Game Project “Death Breath” 

 

 

 

 

 

 

ตอสกุล ชัชวาลกิจกุล 13530177 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุลนิพนธน้ีเปนสวนหน่ึงของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปการศึกษา 2556 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

โครงการออกแบบเกมเร่ือง ลมหายใจสุดทาย 

Game Project “Death Breath” 

 

 

 

 

 

ตอสกุล ชัชวาลกิจกุล 13530177 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

 

 

 

 

 

 

จุลนิพนธน้ีเปนสวนหน่ึงของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปการศึกษา 2556 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

หัวขอจุลนิพนธ     โครงการออกแบบเกมเรื่อง DEATH BREATH 

Game Project “Death Breath” 

ผูดําเนินการ     นายตอสกุล ชัชวาลกิจกุล รหัสนักศึกษา 13530177 

ปการศึกษา     2556 

สาขาวิชา     เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ 

อาจารยท่ีปรึกษาจุลนิพนธ   อาจารยสุรพงษ วีระรักษเดชา 

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

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติใหจุลนิพนธฉบับนี้ 

เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 

   .......................................................................  คณะกรรมการตัดสินจุลนิพนธ 

(อาจารยมานพ เอ่ียมสะอาด)    1. อาจารยวรินทร        วัฒนพรพรหม 

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   2. อาจารยวรเดช          รินสุรงควงศ 

   วันท่ี......เดือน..............................พ.ศ. ............   3. อาจารยวรสิงค         รินสรุงควงศ 

4. อาจารยธันยา           นวลละออง 

5. อาจารยพรรษวุฒิ     เคหสุขเจริญ 

  .......................................................................   6. อาจารยมาย              ยนิชัย 

(อาจารยวรินทร วัฒนพรพรหม) 

   อาจารยท่ีปรึกษาจุลนิพนธ 

  วันท่ี......เดือน..............................พ.ศ. ............ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ง 
 

13530177: สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ 

โครงการออกแบบเกมเรื่อง: DEATH  BREATH 

 

จุลนิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเปดโลกของเกมท่ีพัฒนาโดยคนไทยใหแสดงให

เห็นวา นักพัฒนาฝกหัดในไทยสามารถพัฒนาเกมในอุตสาหกรรมระดับโลกได ท้ังนี้เกมท่ีตัวผูพัฒนา

คิดท่ีจะพัฒนาจะเนนไปทางดานอารมณและความรูสึกของตัวผูเลนเปนหลัก และตองเปนอารมณใน

ดานท่ียากจะทําออกมาใหดูสนุก โดยอารมณท่ีผูพัฒนานํามาใชก็คือ ความกลัว แรงกดดัน อารมณ

พวกนี้ถือเปนอารมณดานลบของมนุษยเรา แตอารมณดานลบก็สามารถนํามาทําใหสนุกไดโดยอารมณ

ดานลบพวกนี้จะสงผลถึง ความรูสึกทาทายสําหรับผูเลนเพราะความกดดัน ความกลัว มันจะสงผลถึง

ความยากของเกมมากเพราะอารมณพวกนี้จะทําใหเกมมีความทาทายสูง และยากแกการเลน โดยท่ี

รูปแบบเกมนี้จะแสดงถึงระดับความยากของการพัฒนาอีกดวย และจะเปนความทาทายแกตัวผูพัฒนา

เพ่ือใหผูพัฒนาสามารถพัฒนาฝมือตนใหสูงพอจะไปทํางานขางนอกได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการออกแบบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร   ปการศึกษา 2556 

ลายมือชื่อนักศึกษา.............................................................................................................................. 

ลายมืออาจารยท่ีปรึกษาจุลนิพนธ....................................................................................................... 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



จ 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 

จุลนิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี เพราะไดรับความกรุณาจาก อาจารยวรสิงค รินสุ

รงควงศ ซ่ึงเปนอาจารยท่ีปรึกษาจุลนิพนธท่ีใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชนอยาง

ยิ่งตอขาพเจารวมท้ัง อาจารยวรินทร  วัฒนพรพรหม, อาจารยวรเดช  รินสุรงควงศ, อาจารยธันยา  

นวลละออง,อาจารยพรรษวุฒิ  เคหสุขเจริญและอาจารยมาย  ยินชัย ท่ีกรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนํา 

และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนแกขาพเจา สงผลใหจุลนิพนธฉบับนี้ถูกตองและสมบูรณยิ่งข้ึน จึงขอ

กราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกทานเปนอยางสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาอาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกทานท่ีใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคายิ่ง จนทําใหศิษยคนนี้

ประสบความสําเร็จไดดวยดี 

และขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแมเปนอยางสูงท่ีคอยหวงใยและเปนกําลังใจ

ตลอดการทําจุลนิพนธ ขอบคุณเพ่ือน ๆ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีให

คําแนะนําความชวยเหลือ และกําลังใจในการทําจุลนิพนธ  สุดทายนี้คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจาก

จุลนิพนธฉบับนี้ ขาพเจาขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารยท่ีอบรมสั่งสอน แนะนํา ให

การสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดียิ่งเสมอมา 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



สารบัญ 

   หนา 

บทคัดยอ ……………………………………………………………………………………........................................     ง 

กิตติกรรมประกาศ …………………………………………………………………………………………………..........     จ 

บทท่ี 1 บทนํา ………………………………………………………………………………………………………...........     1 

ท่ีมาและความสําคัญของปญหา …………………………………………………………………………...     1 

วัตถุประสงค ……………………………………………………………………......................................     1 

ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ …………………………………………………………..     1 

ภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ ……………………………………………………………………………......     2 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ……………………………………………………………………………….....     2 

บทท่ี 2 ทฤษฎ ี………………………………………………………………………………………………………...........     3 

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ……………………………………………………………………………….....     3 

ทฤษฎีปญญาประดิษฐ ………………………………………………………………………………………...     4 

ทฤษฎีขนาดภาพและมุมกลอง ……………………………………………………………………………..     5 

ทฤษฎีการเรียนรูกลุมพฤติกรรมนิยม …………………………………………………………………….     8 

ทฤษฎีอารมณและความรูสึก ………………………………………………………………………………..   11 

ทฤษฎีการพัฒนาเกมดวย Unity Script ………………………………………………………………..   12 

ทฤษฎีการพัฒนาเกมดวย Unity Game Engine ……………………………………………………   13 

ทฤษฎีการโปรแกรม ……………………………………………………………………...........................   16 

บทท่ี 3 ผลงานท่ีเก่ียวของ ………………………………………………………………………………………………..   18 

แนวคิด ………………………………………………………………………………………………………………   18 

กรณีศึกษา …………………………………………………………………………….................................   19 

บทท่ี 4 ข้ันตอนการเตรียมการผลิตและแผนการดําเนินงาน ……………………………….....................   22 

แผนการพัฒนาเริ่มตนของเกม ……………………………………………………………………………..   22 

 การออกแบบเกมและกระบวนการทํางาน ………………………………………….......................   23 

 การทํางานในชวงกลางและการควบคุมงาน ……………………………………………………………   30 

การทํางานในชวงสุดทายและการเก็บลายละเอียด ……………………………………................   36 

0โปรแกรมหรือเครื่องมือท่ีใช …………………………………………………….................................   37 

0ตารางดําเนินงาน ………………………………………………………………………………………………..   38 

บทท่ี 5 ข้ันตอนการผลิต …………………………………………………………………………………………………..   39 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



สารบัญ(ตอ) 

หนา 

หนาเมนู………………………………………………………………………………...................................   39 

HowToPlay……………………………………………………………………………………………………….   40 

CutScene………………………………………………………………………………………………………….   40 

           การควบคุมตัวละคร……………………………………………………………………………………….......   42 

ระบบพลังชีวิตของตัวละคร…………………………………………………………………………………..   46 

ระบบผีหรือศัตรูในเกม………………………………………………………………………………………….   46 

ระบบการเปลี่ยนกลอง………………………………………………………………………………………….   49 

ระบบแผนท่ี………………………………………………………………………………………………………...   49 

เนื้อเรื่องภายในเกม……………………………………………………………………..............................   50 

บทท่ี 6 สรุปผลการดําเนินงานและปญหาท่ีพบ…………………………………………………………………….   51 

สรุปผล……………………………………………...........................................................................   51 

ปญหาท่ีพบ………………………………………………………………................................................   51 

ขอเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………................   52 

บรรณานุกรม…………………………………………………………………………………………………………………..   53 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



สารบัญภาพ 

ภาพ                    หนา 

2-1 ภาพตารางอธิบายของGameObject …….………..……………..……………………….......................   15 

2-2 ภาพตารางอธิบายของGameObject …………………….………………..........................................   16 

3-1 ภาพตัวอยางเกมแบบท่ี 1 ………………….…………………….………………......................................   19 

3-2 ภาพตัวอยางเกมแบบท่ี 2 …………………………...…………………………..…………………………........    19 

3-3 ภาพตัวอยางเกมแบบท่ี 1 .......................……………………………..……......................................   20 

3-4 ภาพตัวอยางเกมแบบท่ี 2 ………………………….........................................................................   20 

3-5 ภาพตัวอยางเกมแบบท่ี 1 …………….………………………………………….......................................   21 

3-6 ภาพตัวอยางเกมแบบท่ี 2 .……………………….……………………………………….............................   21 

4-1 ภาพตัวอยางผลงานท่ีนํามาเปนตนแบบแบบท่ี 1  .….…………………………….………………..........   23 

4-2 ภาพตัวอยางผลงานท่ีนํามาเปนตนแบบแบบท่ี 2  ..……….………………....................................    23 

4-3 ภาพการออกแบบตัวละคร ……………………………………………………….....................................    24 

4-4 ภาพการออกแบบฉากเพ่ือใชเปนกรณีศึกษา ……………………………….....................................    24 

4-5 ClassDiagramท่ีออกแบบมา ……………………………………………….…......................................    25 

4-6 SequenceDiagramท่ีออกแบบระบบไว ………………………………..…......................................    29 

4-7 โมเดลผีท่ีทําการสรางข้ึนมา ……….……………………………………………......................................    30 

4-8 โมเดลฉากท่ีสรางข้ึนมา ………………..…………………………………………......................................    30 

4-9 ทดลองการควบคุมตัวละครในฉาก ………..……………………………………………….......................    31 

4-10 ภาพฉากท่ีใชในการทดลองระบบตางๆกอนนํามาใชจริง ………………...................................    31 

4-11 ภาพตอนออกแบบUIตอนแรก ……………….…………………………….........................................    32 

4-12 ภาพตอนออกแบบUIตอนสุดทาย .......................................................................................    32 

4-13 ภาพตอนทดลองUI ............................................................................................................    32 

4-14 ภาพการออกแบบUIระบบเก็บของ .....................................................................................    32 

4-15 ภาพตัวอยางสตอรี่บอรดของเกม ........................................................................................    33 

4-16 ภาพตัวอยางเสนทางของเกม ..............................................................................................    33 

4-17 การออกแบบซีนตางๆ .........................................................................................................    34 

4-18 ภาพการออกแบบ Art ของคัทซีนตัวแรก ……..………………………….......................................   36 

4-19 ภาพการออกแบบ Art ของคัทซีนตัวจริง ………..……………………………..................................   36 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



สารบัญภาพ(ตอ) 

ภาพ                    หนา 

4-20 ภาพจากการรวมเกมภาพท่ี 1 ……………….………….…………………….......................................   36 
4-21 ภาพจากการรวมเกมภาพท่ี 2 ……………………………………….………........................................   36 
4-22 ภาพกราฟแสดงเวลาในการทํางาน ……………………………………….………................................   38 
5-1 หนาเมน ู……………………………………………………………………….................................................   39 

5-2 หนา How to paly ……………………………………………………..………….......................................   40 

5-3 Cut scene 2D ……………..……………………………………………………….......................................   40 

5-4 ภาพ 5-4 Cut scene 3D ……….……………………………………………….......................................   40 

5-5 ระบบ Quick time event ………………………………..…………………….......................................   41 

5-6 การควบคุมของตัวละคร ………………………………………………………….......................................   42 

5-7 ระบบเก็บของ …………………………………………..…………………………….......................................   43 

5-8 ระบบหยุดเกม ………………………………………….………………………………....................................   43 

5-9 ระบบไฟฉาย  ………………………………………………………………………….......................................   44 

5-10 UI พลังงานไฟฉาย ..……………………………………………………………………………........................   44 

5-11 ถานไฟฉายท่ีใชเพ่ิมพลังงานไฟฉาย ……..………………………………….......................................   44 

5-12 รอยเลือดท่ีใชนําทาง ………………………………….………………………….......................................   45 

5-13 ระบบสะบัดผี ……………………………………………………………………….......................................   45 

5-14 Effectตอนตัวละครใกลตาย ………………………………………………….......................................   46 

5-15 UI หัวใจพลังชีวิตของตัวละคร …………………….………………………….......................................   46 

5-16 ผี Boss ……………………….……………………………………………………….......................................   47 

5-17 ผีลูกนอง …………..………………………………………………………………….......................................   47 

5-18 ผีลูกนองระดับสอง ..………………………………………………………………......................................   48 

5-19 ผีผูหญิง …………..………………………………………………………………………………..........................   48 

5-20 ภาพแสดงการเปลี่ยนกลองภายในเกม …………………………………….......................................   51 
5-21 ภาพแสดงการเปลี่ยนกลองภายในเกม …………..…………………………………............................     51 

5-22 ภาพแผนท่ีท่ีใชแสดงในเกม …..……………………………………………….......................................    51 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

หากจะพูดถึงการพัฒนาของเกมในปจจุบันของอุตสาหกรรมเกมไทย ก็จะเห็นถึงรูปแบบเกมท่ี

สามารถพัฒนาข้ึนมาไดงายและทําลงบนโทรศัพทเปนจํานวนมาก โดยความสนุกของเกมประเภทนี้

สามารถกระทําออกมาไดโดยงายจาก ภาพ เสียง และวิธีการเลนท่ีไมยุงยากและซับซอน แตถาหาก

พูดถึงเกมในอุตสาหกรรมโลกในยุคกอนหรือยุคนี้ เกมท่ียุงยากท้ังวิธีการเลนและการพัฒนาก็ยังมีอยู 

เกมประเภทนี้จะมีวิธีการเลนท่ีซับซอนกวาเกมยุคปจจุบัน เนื้อเรื่องท่ีเหมือนดูหนังซักหนึ่งเรื่องไดแต

เปนหนังท่ีผูคนติดตามชม การเลนเกมประเภทนี้ตองใชท้ังเวลาและประสบการณเปนอยางมากในการ

เลนเกมประเภทนี้ใหจบ นั่นคือเปาหมายท่ีตัวผูพัฒนาเลือกในการทําจุลนิพนธ เพราะตัวผูพัฒนาอยาก

พัฒนาเกมท่ีมีความแตกตางจากเกมท่ัวไปในปจจุบันท่ีรูปแบบการเลนงายและใหความสนุกออกมา

ตรงๆ นั่นก็คืออารมณ ถาอารมณสนุกคือความรูสึก ถูกใจ ดีใจ อารมณดานบวกพวกนี้คืออารมณสนุก

ของเกมประเภทนี้ ซ่ึงผูพัฒนาอยากใชอารมณดานลบมาทําใหมันสนุกไดเชนกัน นั่นคือการเลือก

เปาหมายท่ีตัวผูพัฒนามองเปนอยางแรก ตอมาคือกระบวนการพัฒนาท่ีทาทายและซับซอนกวาเกม

ท่ัวไปมาก นั่นคือบททดสอบท่ีตัวผูพัฒนาใชทดสอบความรูท่ีไดศึกษามาเปนระยะเวลาสี่ป และเปน

เครื่องพิสูจนถึงความสามารถของกลุมผูพัฒนาใหคนท่ัวไปไดรับรู และอยางสุดทายคือความฝนท่ีตัว

ผูพัฒนาอยากสรางเกมท่ีดีสุดจากฝมือของตัวผูพัฒนาเอง โดยตัวผูพัฒนาอยากจะสรางเกมท่ีเก็บ

รายละเอียดทุกอยางใหมีความประณีตใหไดออกมาในระดับสูงสุด โดยทุกสิ่งท่ีตัวผูพัฒนาตองบรรจง

ใหมันเปนสิ่งท่ีเรียกวาเกมท่ีสนุกและยิ่งใหญสําหรับประสบการณท่ีมีมาท้ังสี่ปนี้  

1.2วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหความบันเทิง สนุกสนาน และความประทับใจแกผูเลนใหมากท่ีสุด 

2. เพ่ือใหแงคิดแกผูเลนท้ังทางตรงและทางออม 

3. เพ่ือเปนเครื่องทดสอบถึงความรูและความเขาใจของตัวผูพัฒนาในระยะเวลาสี่ปท่ีไดศึกษามา 

4. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของตัวผูพัฒนาใหมีความสามารถและประสบการณมากข้ึน 

1.3ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ 

 เปนเกมท่ีใช Unity Engine ในการพัฒนาซ่ึงรูปแบบของเกมจะมีระบบตางๆมาประกอบจน

กลายเปนเกมท่ีสมบูรณ ซ่ึงความสนุกของเกมจะอยูท่ีการดําเนินเรื่องท่ีนาติดตาม และระบบการเลนท่ี

ตื่นเตน 
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1.4ภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ 

 รับผิดชอบในสวนของProgramming ออกแบบเกม ระบบเกม ฐานขอมูล Level Design  

รวมงาน ควบคุมความเขากันของตัวเกม อารมณของเกม และจัดวางเสียงกับแสงของเกม 

1.5ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ในสวนของผูเลน คือความสนุกสนาน และความเพลิดเพลิน การฝกจิตใจใหสูกับความกลัว 

และพัฒนาตัวตนใหอยูกับแรงกดดันใหได ในสวนของผูพัฒนา คือการไดพัฒนาตัวเองและแสดง

ความสามารถของตนใหสูงขนไปไดอีกข้ัน    ส
ำนกัหอ
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บทที ่2 

ทฤษฎ ี

 

2.1ทฤษฎีการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object–Oriented Programming)  

 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (อังกฤษ: Object-oriented programming, OOP) คือหนึ่งใน

รูปแบบการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ท่ีใหความสําคัญกับ วัตถุ ซ่ึงสามารถนํามาประกอบกันและ

นํามาทํางานรวมกันได โดยการแลกเปลี่ยนขาวสารเพ่ือนํามาประมวลผลและสงขาวสารท่ีไดไปใหวัตถุ 

อ่ืนๆท่ีเก่ียวของเพ่ือใหทํางานตอไปแนวคิดการเขียนโปรแกรมแบบดังเดิมมักนิยมใช การเขียน

โปรแกรมเชิงกระบวนการ(Procedural Programming) ซ่ึงใหความสําคัญกับข้ันตอนกระบวนการท่ี

ทํา โดยแบงโปรแกรมออกเปนสวนๆตามลําดับข้ันตอนการทํางาน แตแนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิง

วัตถุนั้นใหความสําคัญกับ ขอมูล(data) และ พฤติกรรม(behavior) ของวัตถุ และความสัมพันธกัน

ระหวางวัตถุกันมากกวา 

ตารางท่ี 2-1: แสดงความแตกตางของการเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการ กับ เชิงวัตถุ 

Structural Programming Object-Oriented Programming 

ตัวอยางการเขียนโปรแกรมสรางรถ 

สรางฟงชั่นการทํางานของรถข้ึนมา เชนวิ่ง

เบรก เรงเครื่อง ฯลฯ แลวนําฟงชั่นการ

ทํางานมาทําอยางตอเนื่อง เพ่ือใหโปรแกรม

ทํางานได 

สรางลอ โครงรถ ยาง ฯลฯ แยกออกจากกันโดย

แตละสวนมีการทํางานเปนของตัวเอง เชน

เครื่องยนต สามารถหมุนลอได แลวใหแตละสวน 

ทํางานรวมกัน 

 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุนั้น ประกอบดวย 3 หลักสําคัญ ดังนี้ 

Encapsulation -> การหอหุม 

 การหอหุมในท่ีนี้นั้น จะหมายถึงการท่ีไมยอมใหผูท่ีไมตองการ เขามายุงภายในสวนท่ีเรา

ตองการปกปดไว เชนเราสามารถกําหนดให ตัวโปรแกรม เขาถึงไดเฉพาะบางฟงกชันท่ีเรากําหนดไว

ใหเทานั้น 

Polymorphism -> ความหลากหลาย 

 ความหลากหลายในท่ีนี้ ก็คือความสามารถในการทํางานท่ีหลากหลายของวัตถุท่ีเราสรางข้ึน

ซ่ึงสามารถเปลี่ยนรูปแบบการทํางานไดแมแตในขณะ Runtime ทําใหโปรแกรมของเรามีความ

ยืดหยุน 

Inheritance -> การสืบทอด 
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 การสืบทอด เปนความสามารถท่ีทําใหเราสามารถนําวัตถุท่ีเราสรางข้ึนมา นํามาใชตอไปได 

โดยเราสามารถสืบทอดคุณสมบัติเกาของวัตถุนั้นๆ และเปลี่ยนแปลงบางอยางใหเปนไปตามความ

ตองการของเราได ซ่ึงมีประโยชนมาก 

 

2.2ทฤษฎีปญญาประดิษฐ  

 ปญญาประดิษฐ 0 (Artificial Intelligence) หรือ0 เอไอ0 (AI) หมายถึงความฉลาด 1เทียมท่ีสราง

ข้ึนใหกับสิ่งท่ีไมมีชีวิต ปญญาประดิษฐเปนสาขาหนึ่งในดาน1วิทยาการคอมพิวเตอร และวิศวกรรม 1เปน

หลัก แตยังรวมถึงศาสตรในดานอ่ืนๆอยาง 1จิตวิทยา ปรัชญา หรือ 1ชีววิทยา ซ่ึงสาขาปญญาประดิษฐ

เปนการเรียนรูเก่ียวกับกระบวนการการคิด 0 การกระทํา การใหเหตุผล การปรับตัว หรือ 1การอนุมาน 

และการทํางานของ 1สมอง แมวาดังเดิมนั้นเปนสาขาหลักในวิทยาการคอมพิวเตอร แตแนวคิดหลายๆ 

อยางในศาสตรนี้ไดมาจากการปรับปรุงเพ่ิมเติมจากศาสตรอ่ืนๆ เชน 

 การเรียนรูของเครื่อง นั้นมีเทคนิคการเรียนรูท่ีเรียกวา การเรียนรูตนไมตัดสินใจ ซ่ึงประยุกต

เอาเทคนิคการอุปนัยของ จอหน สจวรต มิลล นักปรัชญาชื่อดังของอังกฤษ มาใช 

 เครือขายประสาทเทียมก็นําเอาแนวคิดของการทํางานของสมองของมนุษย มาใชในการ

แกปญหาการแบงประเภทของขอมูลและแกปญหาอ่ืนๆ ทางสถิติ เชน การวิเคราะหความถดถอยหรือ

การปรับเสนโคง 

นิยามของปญญาประดิษฐ 

มีคํานิยามของปญญาประดิษฐมากมายหลากหลาย ซ่ึงสามารถจัดแบงออกเปน 4 ประเภท

โดยมองใน 2 มิติ ไดแก 

 ระหวาง นิยามท่ีเนนระบบท่ีเลียนแบบมนุษย กับ นิยามท่ีเนนระบบท่ีระบบท่ีมีเหตุผล (แต

ไมจําเปนตองเหมือนมนุษย) 

 ระหวางนิยามท่ีเนนความคิดเปนหลัก กับ นิยามท่ีเนนการกระทําเปนหลัก 

ปจจุบันงานวิจัยหลักๆ ของ AI จะมีแนวคิดในรูปท่ีเนนเหตุผลเปนหลัก เนื่องจากการนํา AI ไป

ประยุกตใชแกปญหา ไมจําเปนตองอาศัยอารมณหรือความรูสึกของมนุษย อยางไรก็ตามนิยามท้ัง 4 

ไมไดตางกันโดยสมบูรณ นิยามท้ัง 4 ตางก็มีสวนรวมท่ีคาบเก่ียวกันอยูนิยามดังกลาวคือ 
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http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%96%E0%B8%94%E0%B8%96%E0%B8%AD%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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1. ระบบท่ีคิดเหมือนมนุษย (Systems that think like humans) 

1. [AI คือ] ความพยายามใหมอันนาตื่นเตนท่ีจะทําใหคอมพิวเตอรคิดไดเครื่องจักรท่ีมี

สติปญญาอยางครบถวนและแทจริง  

2. [AI คือ กลไกของ]กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับความคิดมนุษย เชน การตัดสินใจ การ

แกปญหา การเรียนรู  

2. ระบบท่ีกระทําเหมือนมนุษย (Systems that act like humans) 

0. [AI คือ] วิชาของการสรางเครื่องจักรท่ีทํางานในสิ่งซ่ึงอาศัยปญญาเม่ือกระทําโดยมนุษย  

1. [AI คือ] การศึกษาวิธีทําใหคอมพิวเตอรกระทําในสิ่งท่ีมนุษยทําไดดีกวาใน 

3. ระบบท่ีคิดอยางมีเหตุผล (Systems that think rationally) 

0. [AI คือ] การศึกษาความสามารถในดานสติปญญาโดยการใชโมเดลการ 

1.  [AI คือ] การศึกษาวิธีการคํานวณท่ีสามารถรับรู ใชเหตุผล และกระทํา 

4. ระบบท่ีกระทําอยางมีเหตุผล (Systems that act rationally) 

0. ปญญาประดิษฐคือการศึกษาเพ่ือออกแบบเอเจนตท่ีมีปญญา  

1. AI เก่ียวของกับพฤติกรรมท่ีแสดงปญญาในสิ่งท่ีมนุษยสราง  

2.3ทฤษฎีขนาดภาพและมุมกลอง 

   ขนาดภาพจัดวาเปนสิ่งท่ีสําคัญมากอยางหนึ่งในการถายภาพยนตร เพราะภาพสามารถ

ถายทอดความรูสึกของนักแสดง บอกเลาเรื่องราวตางๆใหกับผูชมไดเขาใจถึงเนื้อหาของภาพยนตร 

ขนาดภาพจึงเปนตัวกําหนดสิ่งท่ีตองการนําเสนอ วาตองการใหผูชมเห็นหรือไมเห็นสิ่งใดในฉาก

องคประกอบตางๆเหลานี้เกิดข้ึนจากผูสรางภาพยนตร ท่ีจะเลือกตั้งกลองในมุมใด ระยะหางจากสิ่งท่ี

ถายเทาใด และใชภาพขนาดใดเปนตัวบอกเลาเรื่อง ขนาดภาพจึงเปนสิ่งท่ีจําเปนมากท่ีจะตองเรียนรู

พอๆกับเรื่องอ่ืน ในการสรางภาพยนตร 

2ภาพไกลมาก (Extreme Long Shot หรือ ELS) 

 ขนาดภาพลักษณะนี้กลองจะตั้งอยูไกลจากสิ่งท่ีถายมาก  ซ่ึงภาพท่ีไดจะเปนภาพมุม-

กวาง  ผูชมสามารถมองเห็นองค-ประกอบของฉากไดท้ังหมด  สามรถมองเห็นสิ่งท่ีถายไดเต็ม

สัดสวน  แมสิ่งท่ีถายนั้นจะมีขนาดเล็กก็ตาม  ซ่ึงภาพลักษณะนี้  จะใชเปนภาพแนะนํา-

สถานท่ี  เหมาะสําหรับการปูเรื่องเริ่มเรื่องซ่ึงภาพยนตรในตางประเทศนิยมใสไตเติ้ลสวนหัวไวในฉาก

ประเภทนี้ตอนท่ีภาพยนตรเริ่มเขาเนื้อเรื่องภาพขนาดไกลนี้จะสรางความรูสึกโออา อลังการ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1


6 
 

แสดงออกถึงความใหญโตของสถานท่ีความนาเกรงขาม ความยิ่งใหญ และยังสามารถสรางความ

ประทับใจรวมถึงสรางความประทับใจใหกับผูชมไดอีกดวย เชน กลุมเรือโจรสลัดกําลังแลนเรือออกสู

ทะเลกวางโดยมีเรือของหัวหนาโจรสลัดแลนออกเปนลําหนา ตามดวยกลุมเรือลูกนองอีกนับ 10ลํา

3  โดยใชภาพขนาดไกลมาก ตั้งกลองในมุมสูงทําใหผูชมเห็นถึงความยิ่งใหญและนาเกรงขามของโจร

สลัดกลุมนี้เปนตน 

2ภาพไกล (Long Shot หรือ LS) 

  ขนาดภาพแบบนี้ไมสามารถกําหนดระยะหางระหวางกลองกับสิ่งท่ีถายได  แตจะกําหนด

โดยประมาณวาสิ่งท่ีถายจะอยูในกรอบภาพ (Frame) พอดี  ถาเปนคน  ศีรษะจะพอดีกับกรอบภาพ

ดานบนสวนกรอบภาพดานลางก็จะพอดีกับเทาซ่ึงสามารถเห็นบุคลิกอากัปกิริยาการแสดงการ

เคลื่อนไหว ตําแหนงท่ีอยูในการแสดงหรือในฉาก  ดวยเหตุนี้จึงสามารถใชเปนภาพแนะนําตัว

ละคร หรือเริ่มฉากใหมได บางครั้งอาจใชเปนภาพในฉากเริ่มเรื่องไดเชนกันกับภาพขนาดไกล

มาก และบางครั้งภาพขนาดไกลยังมีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา  เอสทาบริชชิง ช็อต (Establishing 

Shot)  สวนองคประกอบรอบขางผูชมจะไดเห็นรายละเอียดชัดเจนมากข้ึน 

2ภาพปานกลาง Medium Shot หรือ MS) 

 ขนาดภาพลักษณะนี้ถาเปนภาพบุคคล ผูชมจะไดเห็นตั้งแตเอวของนักแสดงข้ันไปจนถึงศีรษะ 

ขนาดภาพแบบนี้ผูชมสามารถเห็นการเคลื่อนไหวของนักแสดง  และรายละเอียดของฉากหลัง

พอสมควร   ซ่ึงพอท่ีจะเขาใจเรื่องราวตางๆได จึงถือไดวาเปนภาพท่ีถายทอดเหตุการณในเรื่องไดดี

ขนาดภาพปานกลาง เปนขนาดภาพท่ีนิยมใชมากท่ีสุด เพราะใชเปนภาพเชื่อมตอ กลาวคือ การ

เปลี่ยนขนาดภาพจากภาพไกลมาเปนภาพใกลหรือจากภาพใกลมาเปนภาพไกลก็ตามจะตองเปลี่ยนมา

เปนภาพขนาดปานกลางเสียกอน ท้ังนี้เพ่ือไมใหขัดตออารมณความรูสึกของผูชมเนื่องจากภาพจะ

กระโดด นอกจากนี้ภาพขนาดปานกลางยังนิยมใชถายภาพบุคคล 2 คนในฉากเดียวกัน หรือท่ีเรียกกัน

วา ภาพ Two Shot ซ่ึงนิยมใชกันมากในภาพยนตรบันเทิง 

2ภาพใกล (Close-Up หรือ CU, Close Shot หรือ CS)  

  ภาพใกล  ผูชมจะมองเห็นนักแสดงตั้งแตไหลข้ึนไป เปนขนาดภาพท่ีผูชมสามารถเขาถึง

อารมณของนักแสดงไดมากท่ีสุด เพราะการใชภาพขนาดใกลถายบริเวณใบหนาของนักแสดง จะ

สามารถถายทอดรายละเอียด  เก่ียวกับอารมณความรูสึกท่ีอยูภายในของนักแสดงไดอยางชัดเจน

มาก นอกจากนี้ยังจะทําใหผูชมไดรูสึกใกลชิดกับสิ่งท่ีถายอีกดวยท้ังนี้เพ่ือทําใหเขาใจถึงรายละเอียด

   ส
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ของวัตถุตางๆ ตามเนื้อหาท่ีกําลังนําเสนอ  และภาพขนาดใกลนี้ยังสามารถบังคับใหผูชมสนใจในวัตถุ

ท่ีกลองกําลังถาย หรือสิ่งท่ีกําลังนําเสนอ 

2ภาพใกลมาก (Extreme Close-Up Shot หรือ ECU, Big Close-Up Shot หรือ BCU) 

  เปนภาพท่ีถายในระยะใกลมากๆ ท้ังนี้เพ่ือเปนการเนนสิ่งท่ีถาย  เพ่ือใหผูชมเห็นรายละเอียด

ของวัตถุ  หรือเพ่ือเพ่ิมความเขาใจในกรณีท่ีวัตถุมีขนาดเล็กมากๆ เชน การถายอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

เปนตนหรือถาถายใบหนานักแสดง  ก็เพ่ือเปนการเนนอารมณของนักแสดงเชน จับภาพท่ีดวงตาของ

นักแสดงทําใหเห็นน้ําตาท่ีกําลังไหลออกจากดวงตา  เปนตนและท้ังหมดนี้ก็เปนขนาดภาพท่ีนิยมนํามา

ถายทอดเรื่องราวของภาพยนตร  ซ่ึงตมความเปนจริงแลว เราสามารถท่ีจะประยุกตหรือดัดแปลง

ขนาดภาพไปเปนอยางอ่ืนก็ไมไดผิดอะไร  เพียงแตท้ังหมดนี้เปนขนาดภาพสากลท่ีทําใหเราเขาใจ

ตรงกันวาตองการใหภาพออกมาในลักษณะใดเทานั้นนอกจากนี้อารมณและความรูสึกท่ีผูชมจะไดรับ

ขณะชมภาพยนตรไมไดข้ึนอยูกับขนาดภาพเพียงยางเดียว แตตองอาศัยองคประกอบของภาพยนตร

อ่ืนๆ เขามาเปนตัวชวยเสริมความนาเชื่อถือและ ความเปนภาพยนตรมากข้ึน 

 มุมกลอง (Camera Angle) 

  มุมกลองจัดวาเปนสิ่งสําคัญอีกอยางหนึ่งของการจัดองคประกอบเพ่ือการถายภาพยนตรซ่ึง

จะสัมพันธกับขนาดภาพดวยหากสังเกตจากบทภาพยนตรโดยท่ัวไปนั้นจะเห็นวารายละเอียดเรื่องของ

ขนาดภาพและมุมกลองตองถูกเขียนมาควบคูกันซ่ึงบางครั้งอาจจะรวมถึงลักษณะการเคลื่อนท่ีของ

กลองอีกดวย มุมกลองเกิดจากความสัมพันธกันระหวางระดับการตั้งกลองภาพยนตรกับวัตถุท่ีถาย 

การเลือกใชมุมกลองในระดับตางๆจะทําใหเกิดผลดานภาพท่ีแตกตางกันไป รวมถึงอารมณความรูสึก

ของผูชมท่ีจะแตกตางกันออกไปดวยหากจะแบงมุมกลองในระดับตางๆโดยเริ่มจากระดับสูงกอน

สามารถแบงไดดังนี้ 

มุมกลองระดับสายตานก (Bird's eye view) 

  เปนการตั้งกลองในระดับเหนือศีรษะหรือเหนือวัตถุท่ีถายภาพท่ีถูกบันทึกจะเหมือนกับภาพ

ท่ีนกมองลงมาดานลาง เม่ือผูชมเห็นภาพแบบนี้จะทําใหดูเหมือนกําลังเฝามองเหตุการณจากดานบน

มุมกลองในลักษณะนี้ จะทําใหผูชมรูสึกเหมือนตกอยูในสถานการณท่ีชวยเหลือตัวเองไมได เวิ้งวาง ไร

อํานาจ ตกอยูในภาวะคับขันไมมีทางรอด เพราะตามหลักความเปนจริงแลวมนุษยเราจะเคยชินกับ

การยืน นั่ง นอน เดิน หรือใชชีวิตสวนใหญบนพ้ืนโลกมากกวาท่ีจะเดินเหินยูบนท่ีสูงและดวยความท่ี

มุมภาพในระดับนี้ไมสามารถมองเห็นรายละเอียดในฉากไดครบเพราะเปนภาพท่ีมองตรงลงมา จึงทํา
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ใหภาพรูสึกลึกลับ นากลัว เหมาะกับเรื่องราวท่ียังไมอยากเปดเผยตัวละครหรือเปนภาพยนตรสยอง

ขวัญ 

มุมกลองระดับสูง (Hight Angle) 

  ตําแหนงของกลองมุมนี้จะอยูสูงกวาสิ่งท่ีถาย การบันทึกภาพในลักษณะนี้จะทําใหเห็น

รายละเอียดของเหตุการณท้ังดานหนาและดานหลังเทากันโดยตลอด จึงทําใหภาพในระดับนี้มีความ

สวยงามทางดานศิลปะมากกวาภาพในระดับอ่ืน นอกจากนี้สิ่งท่ีถูกถายดวยกลองระดับนี้มักจะทําให

ผูชมรูสึกวาสิ่งท่ีถายมีความต่ําตอย  ไรคา  ไรความหมาย สิ้นหวัง ความพายแพ 

มุมกลองระดับสายตา (Eye Level) 

 มุมกลองในระดับนี้เปนมุมกลองในระดับสายตาคนซ่ึงเปนการเลียนแบบมา จากการมองเห็น

ของคนซ่ึงโดยสวนใหญคนเราจะมองออกมาในระดับสายตาตัวเองทําใหภาพท่ีผูชมเห็นรูสึกมีความ

เปนกันเอง  เสมอภาค และเหมือน ตัวเองไดเขาไปอยูในเหตุการณนั้นดวยแตรายละเอียดของภาพใน

ระดับนี้จะสามารถมองเห็นไดแตดานหนาเทานั้น 

 มุมกลองระดับต่ํา (Low Angle) 

 เปนการตั้งกลองในระดับท่ีต่ํากวาสิ่งท่ีถาย เวลาบันภาพตองเงยกลองข้ึนภาพมุมต่ํานี้ก็มี

อิทธิพลตอความรูสึกของผูชมไดเชนเดียวกัน ซ่ึงจะทําใหผูชมรูสึกวาสิ่งท่ีถายนั้นมีอํานาจมีคานาเกรง

ขาม มีความยิ่งใหญ ซ่ึงจะตรงขามกับภาพมุมสูง นิยมถายภาพโบราณสถานสถาปตยกรรม แสดงถึง

ความสงางาม  ชัยชนะ  และใชเปนการเนนจุดสนใจของภาพไดดวย 

2.4ทฤษฎีการเรียนรูกลุมพฤติกรรมนิยม (Behavioral Theory) 

 นักคิด นักจิตวิทยาในกลุมพฤติกรรมนิยมมองธรรมชาติของมนุษยในลักษณะเปนกลาง คือ 

ไมดีไมเลว (neutral-passive)  การกระทําตาง ๆ เกิดจากอิทธิพลของสิ่งแวดลอมภายนอก 

พฤติกรรมของมนุษยเกิดจากการตอบสนองตอสิ่งเรา (stimulus-response) การเรียนรูเกิดจากการ

เชื่อมโยงระหวางสิ่งเราและการตอบสนอง กลุมพฤติกรรมนิยมใหความสําคัญกับ “พฤติกรรม” มาก 

เพราะพฤติกรรมเปนสิ่งท่ีสังเกตเห็นได สามารถวัดและทดสอบได 

                ทฤษฎีการเรียนรูในกลุมพฤติกรรมนิยม ประกอบดวยแนวคิดสําคัญ 3 แนวคิดดังตอไปนี้ 

1. ทฤษฎีการเช่ือมโยงของธอรนไดค (Thorndike’s Connectionism Theory) 

2. ทฤษฎีการวางเง่ือนไข (Conditioning Theory) 
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3. ทฤษฎีการเรียนรูของฮัลล (Hull’s Systematic Behavior Theory) 

 ทฤษฎีพ้ืนฐานทางความคิด (assumption) ของทฤษฎีกลุมพฤติกรรมนิยม คือ พฤติกรรมทุก

อยางเกิดข้ึนโดยการเรียนรูและสามารถสังเกตได  พฤติกรรมแตละชนิดเปนผลรวมของการเรียนรูท่ี

เปนอิสระหลายอยางเสริมแรง (Reinforcement) ชวยใหพฤติกรรมเกิดข้ึน  

ทฤษฎีการเช่ือมโยงของธอรนไดค (Thorndike’s Connectionism Theory) 

          เอ็ดเวิรด ลี ธอรนไดค (Edward Lee Thorndike) เปนนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน เกิดวันท่ี 31 

สิงหาคม ค.ศ. 1814 ท่ีเมืองวิลเลี่ยมเบอรี่ (Williambury) รัฐแมซซาชูเสท (Massachusetts) และ

สิ้นชีวิตวันท่ี 9 สิงหาคม ค.ศ. 1949 ท่ีเมืองมอนทโร (Montrore) รัฐนิวยอรค (New York) เขาเริ่ม

การทดลองเม่ือป  ค.ศ. 1898 เก่ียวกับการใชหีบกล (Puzzle-box) ทดลองการเรียนรูจนมีชื่อเสียง 

หลังจากนั้นในป ค.ศ. 1899 เขาไดสอนอยูท่ีวิทยาลัยครู ในมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย (Columbia 

University) ซ่ึง ณ ท่ีนั้นเขาไดศึกษาเก่ียวกับการเรียนรู กระบวนการตาง ๆ ในการเรียนรู และ

ธรรมชาติของภาษาอังกฤษท้ังของมนุษยและสัตว 

         ธอรนไดค ไดใหกําเนิดทฤษฎีการเรียนรูทฤษฎีหนึ่งข้ึนมา ซ่ึงเปนท่ียอมรับแพรหลายตั้งแตป 

ค.ศ. 1899 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน ทฤษฎีของเขาเนนความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการ

ตอบสนอง 

         ตลอดระยะเวลา 41 ปในการทํางานทางดานการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยโคลัมเบียนั้น เขาได

ทดลองทางดานการเรียนรูตาง ๆ ในหองปฏิบัติการ และไดรวบรวมเปนสถิติท่ีเชื่อถือได ผลงาน  ตาง 

ๆ เขาไดสงใหวิลเลียม เจมส (William James) เปนผูตรวจสอบและวิจารณตลอดมา ผลงานของเขา

รวบรวมไดประมาณ 507 ฉบับ ผลงานท่ีมีชื่อเสียงมากคือการทดลองการเรียนรู โดยการเชื่อมโยง

ระหวางสิ่งเรากับการตอบสนองโดยการลองถูกลองผิด (Trialand error) ซ่ึงมีการสรางกลองปญหา

หรือกลองหีบกลข้ึน โดยเริ่มทดลองท่ีมหาวิทยาลัยฮารวารด (Harvard University) และสําเร็จท่ี

มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ซ่ึงไดรับการตีพิมพลงในหนังสือพิมพนิวยอรคไทม (New York Time) ใน

เดือนมกราคม ป ค.ศ. 1934 กลาวยกยองวาความสําเร็จของเขานั้นเปนความสําเร็จครั้งแรกและครั้ง

สุดทายของการเปนนักวิทยาศาสตรทีเดียว (But First and Last he is a Scientist 

 หลักการเรียนรูของทฤษฎีการเช่ือมโยงของธอรนไดค 

ทฤษฎีของธอรนไดคเรียกวาทฤษฎีการเชื่อมโยง (Connectionism Theory) ทฤษฎีนี้

กลาวถึงการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรา (Stimulus - S) กับการตอบสนอง (Response - R) โดยมีหลัก

เบื้องตนวา “การเรียนรูเกิดจากการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง โดยท่ีการตอบสนอง

มักจะออกมาเปนรูปแบบตาง ๆ หลายรูปแบบ จนกวาจะพบรูปแบบท่ีดี หรือเหมาะสมท่ีสุด เราเรียก

การตอบสนองเชนนี้วาการลองถูกลองผิด (Trial and error) นั่นคือการเลือกตอบสนองของผูเรียนรู

จะกระทําดวยตนเองไมมีผูใดมากําหนดหรือชี้ชองทางในการปฏิบัติใหและเม่ือเกิดการเรียนรูข้ึนแลว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



10 
 

การตอบสนองหลายรูปแบบจะหายไปเหลือเพียงการตอบสนองรูปแบบเดียวท่ีเหมาะสมท่ีสุด และ

พยายามทําใหการตอบสนองเชนนั้นเชื่อมโยงกับสิ่งเราท่ีตองการใหเรียนรูตอไปเรื่อยๆ 

จากขอความดังกลาวขางตนสามารถเขียนเปนแผนผังไดดังนี้ 

 

                                                                                                R1 

                                 เริ่มตน S                                            R2            ผล

สุดทาย S                      R 

                                                                                                R3 

 

 จากแผนผังอธิบายไดวา ถามีสิ่งเราท่ีตองการใหเกิดการเรียนรูมากระทบอินทรีย อินทรียจะ

เลือกตอบสนองเองแบบเดาสุมหรือลองผิดลองถูก (Trial and error) เปน R1, R2, R3 หรือ R  อ่ืน 

ๆ  จนกระท่ังไดผลท่ีพอใจและเหมาะสมท่ีสุดของท้ังผูใหเรียนและผูเรียน การตอบสนองตาง ๆ ท่ีไม

เหมาะสมจะถูกกําจัดท้ิงไปไมนํามาแสดงการตอบสนองอีก เหลือไวเพียงการตอบสนองท่ีเหมาะสมคือ

กลายเปน S-R แลวทําใหเกิดการเชื่อมโยงไปเรื่อย ๆ ระหวาง S กับ R นั้น 

 

กฎการเรียนรู 

 1.กฎแหงความพรอม (Law of Readiness) การเรียนรูจะเกิดข้ึนไดดี ถาผูเรียนมีความ

พรอมท้ังทางรางกายและจิตใจ 

 2.กฎแหงการฝกหัด (Law of Exercise) การฝกหัดหรือกระทําบอย ๆ ดวยความเขาใจจะ

ทําใหการเรียนรูนั้นคงทนถาวร ถาไมไดกระทําซํ้าบอย ๆ การเรียนรูนั้นจะไมคงทนถาวร และในท่ีสุด

อาจลืมได 

 3.กฎแหงการใช (Law of Use and Disuse) การเรียนรูเกิดจากการเชื่อมโยงระหวางสิ่ง

เรากับการตอบสนอง ความม่ังคงของการเรียนรูจะเกิดข้ึน หากไดมีการนําไปใชบอย ๆ หากไมมีการ

นําไปใชอาจมีการลืมเกิดข้ึนได 

 4.กฎแหงผลท่ีพึงพอใจ (Law of Effect) เม่ือบุคคลไดรับผลท่ีพึงพอใจยอมอยากจะเรียนรู

ตอไป แตถาไดรับผลท่ีไมพึงพอใจ จะไมอยากเรียนรู ดังนั้นการไดรับผลท่ีพึงพอใจ จึงเปนปจจัยสําคัญ

ในการเรียนรู 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



11 
 

2.5ทฤษฎีอารมณและความรูสึก 

มีทฤษฎีท่ีแตกตางของอารมณความรูสึกเพ่ืออธิบายสิ่งท่ีอารมณและวิธีการท่ีพวกเขาทํางาน

อยูนี้เปนยาก เนื่องจากอารมณสามารถวิเคราะหจากมุมมองท่ีแตกตางกันมากข้ึน นี้เปนสิ่งท่ีทาทาย

เนื่องจากอารมณสามารถวิเคราะหไดจากมุมมองท่ีแตกตางกันมากในความรูสึกหนึ่ง อารมณจะ

ซับซอน และละเอียด epitome ของอะไรทําเรามนุษย ในอีกแงหนึ่งอารมณท่ีมีความซับซอนและ

บอบบางท่ีดีเลิศของสิ่งท่ีทําใหเรามนุษยดูในความรูสึกอีก อยางไรก็ตาม มนุษยอารมณเหมือน จะ

คลายกันมากกับ (ถาไมเหมือน) ตอบกลับท่ีแสดงสัตวอ่ืน ๆ ในความรูสึกอ่ืนแตอารมณของมนุษยดู

เหมือนจะคลายกันมากกับ (ถาไมไดเปนเชนเดียวกับ) การตอบสนองท่ีแสดงสัตวอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 

อารมณท่ีเรามีและวิธีการท่ีเรา express สะทอนสภาพแวดลอมทางสังคมของเรา แตดูยังเหมือนมาก

วา อารมณมีรูปตามธรรมชาติสวนท่ีเลือกเม่ือเวลาผานไป นอกจากนี้อารมณความรูสึกท่ีเรามีและวิธีท่ี

เราแสดงใหพวกเขาสะทอนใหเห็นถึงสภาพแวดลอมทางสังคมของเราแตก็ยังดูเหมือนวาอารมณมี

รูปการคัดเลือกโดยธรรมชาติเม่ือเวลาผานไปเหลานี้และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ของความขัดแยงของ

อารมณท่ีทําใหตรวจทฤษฎียาก และมีผูนําการสรางทฤษฎีตาง ๆ ท่ีหลากหลาย เหลานี้และคุณสมบัติ

อ่ืนๆ ท่ีขัดแยงกันของอารมณท่ีทําใหการสรางทฤษฎีท่ียากลําบากและไดนําไปสูการสรางความ

หลากหลายของทฤษฎีท่ีแตกตางกัน 

            ทฤษฎีของอารมณอาจจัดประเภทในแงของเนื้อหาภายในซ่ึงคําอธิบายท่ีถูกพัฒนาข้ึน 

ทฤษฎีของอารมณสามารถแบงไดในแงของบริบทภายในซ่ึงเปนคําอธิบายท่ีพัฒนาแลวบริบทมาตรฐาน

คือมีชีวิต สังคม และภายใน บริบทท่ีเปนมาตรฐานการวิวัฒนาการทางสังคมและภายในมีชีวิตทฤษฎี

ความพยายามเพ่ือใหมีการวิเคราะห historical ของอารมณ มักจะมีประโยชนในการอธิบายวา ทําไม

มนุษยวันนี้มีอารมณท่ีพวกเขาทํา ทฤษฎีวิวัฒนาการพยายามท่ีจะใหการวิเคราะหประวัติศาสตรของ

อารมณท่ีมักจะมีความสนใจเปนพิเศษในการอธิบายวาทําไมมนุษยในวันนี้มีอารมณท่ีพวกเขาทําสังคม

ทฤษฎีอธิบายอารมณเปนผลิตภัณฑของวัฒนธรรมและสังคม ทฤษฎีทางสังคมอธิบายอารมณ

ความรูสึกเปนผลิตภัณฑของวัฒนธรรมและสังคมวิธีการภายในความพยายามท่ีจะใหคําอธิบายของ

กระบวนการอารมณตัวเอง วิธีการภายในพยายามท่ีจะใหคําอธิบายของกระบวนการอารมณตัวเอง

บทความนี้มีการจัดระเบียบท่ัวท้ังสามประเภทนี้ และจะกลาวถึงแนวคิดพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับแตละ 

บทความนี้จะจัดรอบสามประเภทเหลานี้และจะหารือเก่ียวกับแนวคิดพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับแตละ

ทฤษฎี เฉพาะบาง รวมท้ังคุณลักษณะหลักของอารมณจะยังสามารถอธิบาย บางทฤษฎี ท่ี

เฉพาะเจาะจงเชนเดียวกับคุณสมบัติหลักของอารมณจะไดรับการอธิบาย 

            ประเภทของทฤษฎีท่ีมีผูท่ีพยายามท่ีจะอธิบายกระบวนการอารมณของตัวเองพูดงาย ๆ 

กระบวนการความรูสึกเริ่ม ดวยความเขาใจของตัวกระตุน ถึงแมวาในบางกรณี "กระตุน" อาจเปนคา

ภายใน ตัวอยาง ความคิด หรือหนวยความจําแบบ โดยท่ัวไปกระบวนการอารมณท่ีเริ่มตนดวยการ
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รับรูของกระตุนแตในบางกรณีท่ี "กระตุน" อาจจะภายใน ตัวอยางเชนความคิดหรือหนวยความจําแรก 

ๆ ของกระบวนการอารมณกิจกรรมระหวางท่ีเขาใจและการทริกเกอรของการตอบสนองตอรางกาย 

(นั่นคือ การตอบสนองอารมณ), และสวนหลังของกระบวนการความรูสึกเปนการตอบสนองตอ

รางกาย: การเปลี่ยนแปลงในอัตราหัวใจ ความดันโลหิต สีหนา ผิว conductivity และอ่ืน ๆ สวนตน

ของกระบวนการอารมณเปนกิจกรรมระหวางการรับรูและกระตุนการตอบสนองของรางกาย (นั่นคือ

การตอบสนองอารมณ), และสวนท่ีตอมาของกระบวนการทางอารมณท่ีมีการตอบสนองของรางกาย: 

การเปลี่ยนแปลงในอัตราการเตนหัวใจ ความดันโลหิต แสดงออกทางสีหนาการนําผิวหนังและอ่ืนๆ 

            สวนใหญของทฤษฎีท่ีจะพิจารณาในสวนนี้มุงเนนในในชวงแรก ๆ ของกระบวนการ

ความรูสึกเนื่องจาก — ตามการทฤษฎีเหลานี้ — อารมณเฉพาะท่ีเกิดข้ึนจะถูกกําหนดในระหวางนี้

สวนหนึ่งของกระบวนการ สวนใหญของทฤษฎีท่ีจะไดรับการพิจารณาในสวนนี้มุงเนนในสวนเริ่มตน

ของกระบวนการอารมณเพราะตามทฤษฎีเหลานี้ท่ีอารมณความรูสึกท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีเกิดข้ึนจะถูก

กําหนดในระหวางสวนหนึ่งของกระบวนการนี้โทมีอยู อยางไรก็ตาม ขอขัดแยงเก่ียวกับความเรียบงาย

หรือจํานวนเชิงซอนในชวงแรก ๆ ของกระบวนการอารมณอาจจะ ซ่ึงมีระยะการแขงขันรับรู และ

ไมใชรับรูทฤษฎี มีแตไมเห็นดวยเก่ียวกับวิธีการเรียบงายหรือซับซอนสวนตนของกระบวนการทาง

อารมณท่ีอาจจะมีท่ีมีนําไปสูการแขงขันทางความคิดทฤษฎีและไมใชความรูความเขาใจเหลานี้สอง

ชนิดของทฤษฎีจะกลาวถึงในสวนนี้ เปนเปนชนิดท่ีสาม ทฤษฎีคําติชม somatic ท้ังสองประเภทของ

ทฤษฎีท่ีจะกลาวถึงในสวนนี้เปนเปนประเภทท่ีสามท่ีรางกายของทฤษฎีความคิดเห็น  

2.6ทฤษฎีการพัฒนาเกมดวย Unity Script 

 การเขียนสคริปตใน Unity เปนการทํางานท่ีมีความรวดเร็วของการดําเนินการ มีความ

แข็งแรงของโครสรางและยืดหยุนได ซ่ึงมีความเหมาะสมของการเขียนโปรแกรมในระดับชั้นนําของ

โลก ซ่ึง Unity Script มีภาษาใหเราเลือกใชไดคือ JavaScript , C# และ  Boo โดยทุกภาษาสามารถ

เรียนรูและเขาใจไดงายและยังสามารถทํางานในโอเพนซอรสไดอยาง .NET platform , Mono ซ่ึง

สามารถใชเวลาในการคอมไพลไดอยางรวดเร็ว 

สคริปตมีประสิทธิภาพและงายแกการใชงานดวย :   

 สามารถแกจุดบกพรองไดงาย 

 สามารถแกสคริปตไดแบบครบวงจรดวย MonoDevelop ท้ังใน Windows และ Mac  
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 คุณสมบัติทางดานวิชวล 

 ตัวแปรสาธารณะท่ีกําหนดโดยสคริปตจะแสดงในUnity Editor โดยท่ีเราสามารถลากวัตถุจน

ไปถึงการตั้งคาตัวแปรจากการอางอิง จับวางบนรายการและเปลี่ยนสีดวยตัวจิ้มสีได 

 Game logic ตามบนโอเพนซอรส .NET platform , Mono 

 สคริปตมีความม่ันคงรวดเร็วและยืดหยุนในระดับแนวหนาของภาษาโปรแกรมระดับโลก 

 Event System 

 ใชการคนหา ขอความในการเรียกวิธีใชงานภายในสคริปต 

 ใชงานงาย 

 การเคลื่อนท่ี หมุน และ การปรับขนาดของวัตถุ สามารถทําไดดวยโคดเพียงบรรทัดเดียวและ

เชนเดียวกันกับการทําซํ้าของขอมูลหรือวัตถุ ลบ และการเปลี่ยนคุณสมบัติ ทุกอยางเราสามารถ

อางอิงไดโดยตรงโดย ชื่อหรือลําดับชั้น ปาย ความใกลชิดและการแตะ 

 Simple Co-Routines 

 กระแสลอจิกท่ีเก่ียวของกับเวลาในการทํางานของโคดในหนึ่งบรรทัด ซ่ึงถูกสรางจาก Co-

Routines ท่ีงายและแข็งแรง 

ท่ีมา : Workflow Unity3D Scripting.Copyright © 2014 Unity Technologies 

2.7ทฤษฎีการพัฒนาเกมดวย Unity Game Engine 

 การพัฒนาเกมของตัวเองสักเกม คงเปนความฝนของใครหลายๆคน เพราะเกมคือสิ่งท่ีผูกพัน

กับเรามาตั้งแตเด็กจนโต ทุกคนคนปฏิเสธไมไดวา ตนเองมีเกมในดวงใจของตนเอง อยางนอยก็คนละ

หนึ่งเกม แตเดิมการสรางเกมนั้นจําเปนตองใชความพยายามเปนอยางมาก เพราะไหนจะยากในเชิง

เทคนิค การเขียนโปรแกรม ความสามารถในเชิงศิลปะ ทําใหแมเราจะมีไอเดียดีๆมากมาย แตก็ไม

สามารถถายทอดความคิดเหลานั้นออกมาได แตเพราะเกมท่ีดีคือเกมท่ี “สนุก” ท่ีโปรแกรมม่ิงเรา

อยากกําจัดขอจํากัดท้ังหลายออกไป ใหทุกคนสามารถปลดปลอยความคิดสรางสรรคออกมาไดอยาง

เต็มท่ี วันนี้เราขอนําเสนอเครื่องมือท่ีใชงานงาย และทําใหคุณสรางเกมระดับคุณภาพได โปรแกรมตัว

นี้ชื่อวา “Unity” ครับ 
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 Unity คือเกมเอนจิ้นสําหรับการสรางเกมสามมิติ ท่ีถูกพัฒนาข้ึนมาอยางตอเนื่อง ตั้งแต

ในชวงแรกๆท่ีรองรับการพอรทเกมลงบน Windows, OS X และเว็บเทานั้น แตปจจุบันไดเพ่ิม

ความสามารถในการพอรทลงบน iOS, Android และลาสุดบน Flash Player อีกดวย  ซ่ึงนี่ก็เปน

จุดเดนของ Unity ท่ีทําใหนักพัฒนาเกม ท่ีแมพัฒนาเกมเกมเดียวก็สามารถมีชองทางในการนําเสนอ

ไดหลายชองทาง 

 โปรแกรม Unity สามารถทํางานไดบนระบบปฏิบัติการ Windows และ OS X โดยการโอน

งานขามเครื่องก็ไมมีข้ันตอนพิเศษเพ่ิมเติม พูดงายๆก็คือ ถาเครื่องเราใช Windows แตเพ่ือนเราใช 

OS X เราก็สามารถโอนงานขามไปมาได ดวยการก็อปปไฟลไปเทานั้นเอง  พูดถึงเรื่องการใชงานกัน

บาง การสรางเกมดวย Unity นั้น ถือวาทําไดงายมากๆ หากเทียบกับเกมเอนจิ้นตัวอ่ืน ถาจะบอกวา

แคลากวางๆ ก็สามารถสรางเกมได ก็คงไมผิดนัก แตหากจะสรางเกมท่ีซับซอนสักหนอย ก็คงตองออก

แรงเขียนสคริปตกันบาง แตก็ตองขอชมทางผูพัฒนาวาสรางโปรแกรม Unity ออกมาไดยอดเยี่ยม 

รูปแบบการเขียนสคริปตใน Unity นั้นถือวาไมยาก ทําใหถึงแมคนท่ีไมเคยเขียนโปรแกรมมากอน ก็ยัง

สามารถเขาใจในรูปแบบการเขียนสคริปตของ Unity ได สําหรับคาใชจายข้ันต่ําในการใชงาน Unity 

ก็คือฟรี เพราะ Unity มีฟรีเวอรชั่นใหเราไดใชกัน สวนถาจะทําลง iOS หรือ Android ก็มีคาใชจาย

ข้ันต่ําอยูท่ี $400 ตอแพลทฟอรม 

 เนื่องจาก Unity มีฟรีเวอรชั่นท่ีทุกคนสามารถใชได ทําใหเปนท่ีนิยมและมีผูใชงานเปน

จํานวนมาก มีสังคมออนไลนและวิดีโอใหความรูเก่ียวกับการใชงานเปนจํานวนมาก เรียกวาถาติด

ปญหาอะไร แคคนหาใน Google เราก็สามารถหาคําตอบไดแลว  นอกจากนี้ Unity ยังมี Asset 

Store ซ่ึงเปรียบเสมือนรานคาท่ีขายตัวชวยตางๆในการสรางเกม ถาเราไมมีความชํานาญทางดาน

กราฟก เราก็สามารถหาโมเดลหรือภาพประกอบตางๆจากท่ีนี่ได หรือหากเราไมมีความชํานาญดาน

การเขียนโปรแกรม ใน Store ก็จะมีสคริปตหรือโปรแกรมชวยเหลือตางๆขายหรือแจกฟรีเชนกัน ทํา

ใหตอไปนี้ ขอจํากัดเดียวในการสรางเกมคือความคิดสรางสรรคในการสรางผลงานคุณภาพเทานั้นเอง 

 Unity นั้นเปนเครื่องมือชวยสรางเกมสามมิติ ซ่ึงขอแตกตางระหวางโลกสองมิติและสามมิติก็

คือแกน Z หรือความลึกท่ีเพ่ิมเขามา พูดงายๆก็คือ นอกจากเราจะเดินข้ึนเดินลงบนหนาจอได เรายัง

เดินเขาไปในจอไดอีกดวย   Unity มองทุกอยางเปน GameObject ไมวาจะเปนกอนหินกอนหนึ่ง 

หรือแมลงตัวหนึ่ง ก็ถือเปน GameObject โดย GameObject จะทํางานรวมกับ Component   
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 GameObject ท่ีปราศจาก Component ก็เหมือนฝุนผง ขยับไมได มองไมเห็นดวยตาเปลา 

ซ่ึง Component นี่แหละ ท่ีจะเขามาเพ่ิมคุณสมบัติและพฤติกรรมใหกับ GameObject ใหสามารถ

เคลื่อนท่ีได เปลงเสียงได เปนตน มาดูรูปประกอบกันดีกวา 

 

รูปท่ี 2-1 : ภาพตารางอธิบายของ Game Object 

 จากรูปจะเห็นวา GameObject หนึ่งตัวมี Component มาประกอบไดหลายอัน 

GameObject ของตัวละครมาริโอ ก็จะมี Component ชื่อ Controller ทําใหผูเลนสามารถบังคับได 

มี Component ชื่อ AudioSource เพ่ือใหเปลงเสียงตอนเดินหรือกระโดด    

จากรูปจะเห็นวา Component บางตัวมีการใช Asset มาประกอบ เจา Asset นี้ก็คือไฟล

ภายนอก เชน Component ชื่อ AudioSource ตองการไฟล jump.mp3 มาประกอบ เพ่ือบอกวา

ตอนกระโดดใหเลนเสียงอะไรนั่นเอง 
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รูปท่ี 2-2 : ภาพตารางอธิบายของ Game Object 

 ใน Unity เราจะแบงยอยเกมออกเปนซีน (Scene) ในหนึ่งซีนจะประกอบดวย 

GameObject หลายตัว เชนซีนหมูบานเห็ดจะมี GameObject มาริโอ เตาเขียว เตาแดง ทอน้ํา เสน

ชัย เปนตน นอกจากซีนหมูบานเห็ด เราอาจจะมีซีนปราสาทคุปปะ ซีนฉากไตเติ้ล ซีนแผนท่ีเลือกดาน 

เม่ือนําซีนเหลานี้มาประกอบกันก็จะกลายเปนเกมท่ีสมบูรณ 

ท่ีมา : Thai Unity3D. by Pro Gaming 

 

2.8ทฤษฎีการโปรแกรม 

 "การเขียนโปรแกรม ทุกภาษานั้นเหมือนกัน" สิ่งท่ีแตกตางกัน ของแตละภาษาคือ syntax 

แตสิ่งท่ีเหมือนกันของทุกภาษาคือ การใชประสบการณจากภาษาหนึ่ง ไปใชในอีกภาษาหนึ่งได ดวย

การซึมซับ เรื่องของ Structure Programming จนเขาใจ เพ่ือควบคุมในสิ่งท่ีคลาย ๆ กันคือ input, 

process และ output ซ่ึงหมายความวา ถาทานเขียนโปรแกรมอะไร ในภาษาหนึ่งไดแลว การเขียน

โปรแกรมแบบนั้น ในภาษาอ่ืนยอมไมใชเรื่องยากอีกตอไป เพียงแตตองศึกษาถึง syntax หรือ รูปแบบ

การเขียนของภาษาใหมนั้นเพ่ิมเติม แลวนําประสบการณท่ีเคยเขียน ไปสั่งใหภาษาใหมทํางานตาม

ตองการ ผมจึงมักสนับสนุนใหนักเรียน ไดศึกษาภาษาท่ีไมมีตัวชวยมาก เพ่ือใหเขาใจในหลักการ และ

ข้ันตอนการทํางาน อยางละเอียดชัดเจน จากการทํางานของตัวแปรภาษาท่ีมีตัวชวยนอย ทํางานบน 

dos สามารถแปลเปน exe และ นําไปใชไดโดยไมยุงยาก เชน c, pascal, basic, fox... หรือ clipper 

เปนตน 
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 การโปรแกรมแบบมีโครงสราง หรือ การโปรแกรมโครงสราง คือ การกําหนดข้ันตอนให

เครื่องคอมพิวเตอรทํางานโดยมีโครงสรางการควบคุมพ้ืนฐาน 3 หลักการ ไดแก การทํางานแบบ

ตามลําดับ(Sequence) การเลือกกระทําตามเง่ือนไข(Decision) และ การทําซํ้า(Loop) 

ตําราหลายเลมจะขยายความออกไปวา Decision แยกเปน If และ Case สวน Loop แยกเปน 

While และ Until ถาแยกใหละเอียดก็อาจไดถึง 5 หลักการ แตในท่ีนี้ขอนําเสนอไวเพียง 3 หลักการ 

ดังนี้ 

 2.1 การทํางานแบบตามลําดับ(Sequence) คือ การเขียนใหทํางานจากบนลงลาง เขียน

คําสั่งเปนบรรทัด และทําทีละบรรทัดจากบรรทัดบนสุดลงไปจนถึงบรรทัดลางสุด สมมติใหมีการ

ทํางาน 3 กระบวนการคือ อานขอมูล คํานวณ และพิมพ จะเขียนเปนผังงาน(Flowchart) ในแบบ

ตามลําดับไดตามภาพ 

 2.2 การเลือกกระทําตามเง่ือนไข(Decision) คือ การเขียนโปรแกรมเพ่ือนําคาไปเลือก

กระทํา โดยปกติจะมีเหตุการณใหทํา 2 กระบวนการ คือเง่ือนไขเปนจริงจะกระทํากระบวนการหนึ่ง 

และเปนเท็จจะกระทําอีกกระบวนการหนึ่ง แตถาซับซอนมากข้ึน จะตองใชเง่ือนไขหลายชั้น เชนการ

ตัดเกรดนักศึกษา เปนตน ตัวอยางผังงานนี้ จะแสดงผลการเลือกอยางงาย เพ่ือกระทํากระบวนการ

เพียงกระบวนการเดียว 

 2.3 การทําซํ้า(Repeation or Loop) คือ การทํากระบวนการหนึ่งหลายครั้ง โดยมีเง่ือนไข

ในการควบคุม หมายถึงการทําซํ้าเปนหลักการท่ีทําความเขาใจไดยากกวา 2 รูปแบบแรก เพราะการ

เขียนโปรแกรมแตละภาษา จะไมแสดงภาพอยางชัดเจนเหมือนการเขียนผังงาน(Flowchart) ผูเขียน

โปรแกรมตองจินตนาการ ถึงรูปแบบการทํางาน และใชคําสั่งควบคุมดวยตนเอง ตัวอยางผังงานท่ี

นํามาแสดงนี้เปนการแสดงคําสั่งทําซํ้า(do while) ซ่ึงหมายถึงการทําซํ้าในขณะท่ีเปนจริง และเลิกการ

ทําซํ้าเม่ือเง่ือนไขเปนเท็จ 
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ผลงานที่เกี่ยวของ 

 

 แนวเกมเปนเกม Adventure + Horor ท่ีจะใหเราเขาไปสนุกกับเรื่องราวอันเปนปริศนา

ตางๆ ท่ีผูเลนจะไมเขาใจวามันเกิดอะไรข้ึน ผูเลนจะตองปลดล็อคเหตุการณตางๆเพ่ือจะไปสูบทสรุป

ของเรื่องราวท้ังหมด ท้ังนี้ผูเลนจะไดเปนเสมือนตัวละครเอกในเกมท่ีจะทําใหผูเลนไดเขาไปผจญภัยใน

บรรยากาศสยองขวัญและหลอนประสาท 

3.1แนวคิด 

จากการท่ีผูพัฒนาไดทดลองเลนเกมในหลายๆแนวทําใหตัวผูพัฒนามีความคิดวาเกมมีความ

แตกตางกันในแนวคิดแตดวยโครงสรางนั้นกับเหมือนกัน เหมือนกันในแงของเปาหมาย ดวยความท่ีตัว

เกมเปนสื่อประเภทหนึ่งสิ่งท่ีเกมจะสื่อจะไมไดเกิดจากตัวผูสรางเพียงฝายเดียวแตจะเกิดจากผูเลนเอง

ดวย เชน หากผูเลนเลือกการกระทําใดก็ตามในเหตุการณหนึ่งนั่นก็มาจากตัวผูเลนเปนหลัก และมัน

จะผันแปรตามพ้ืนฐานทางอารมณของผูเลนในจังหวะนั้น ซ่ึงมันจะแสดงใหเห็นถึงนิสัยตางๆของผูเลน

ได และนี่ก็คือจุดแรกท่ีทําใหตัวผูพัฒนาสนใจสรางเกมท่ีมีพ้ืนฐานความสนุกมาจากอารมณและ

ความรูสึกของผูเลนเปนหลัก 

 อารมณเปนสิ่ง ท่ีควบคุมไดยากไมใชแคสําหรับตัวเราเองแตรวมถึงตัวผู เลนเองดวย 

เพราะฉะนั้นการสรางเกมจากการใชอารมณของผูเลนเองนั้นจึงเปนสิ่งทาทายสําหรับตัวผูพัฒนา ดวย

ตัวรูปแบบเกมเราไมไดสื่ออารมณมาในทางดานบวกแตเราจะใชอารมณในทางดานลบผลักดันใหตัว

เกมเกิดความสนุกข้ึน และอารมณทางดานลบท่ีตัวผูพัฒนานํามาใชก็คือ แรงกดดัน 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



19 

 

3.2กรณีศึกษา 

กรณีศึกษาท่ี1: เกม Silent hill 

    

ภาพท่ี 3-1 : ภาพตัวอยางเกมแบบท่ี 1                      ภาพท่ี 3-2 : ภาพตัวอยางเกมแบบท่ี  2 

เกม Silent hill เปนเกมท่ีมีเนื้อเรื่องท่ีนาติดตามจนประสบความสําเร็จ จนสามารถทํา

ใหเปนเกม    ซีรี่ยสยองขวัญอันดับตนๆของโลก ซ่ึงความสําเร็จของเกมนี้ไมไดเกิดจากเนื้อเรื่อง

เพียงอยางเดียวสิ่งสําคัญของเกมท่ีทําใหเกมนี้ตราตรึงใจแกคนท่ัวไปก็คือ บรรยากาศหลอนๆ ท่ีมี

แตหมอกควันเต็มไปหมด ปศาจท่ีอัปลักษณและวิปราศ ความยากจนถึงข้ันตองปาจอยท้ิงนั่น

แหละคือสิ่งท่ีเกมนี้มีจนกลายเปนเกมแหงตํานาน 

จากท่ีตัวผูพัฒนาไดทดลองเลนเกม Silent hill ทําใหตัวผูพัฒนามองเห็นถึงจุดหลักของ

เกมคือเนื้อเรื่องท่ีเดาทิศทางไมถูก มุมกลองและบรรยากาศสุดหลอน ศัตรูท่ีดูนากลัว และการ

บังคับท่ียากมาก นั่นคือสวนประกอบท่ีทําใหเกมมีแรงกดดันในระดับสูง ผูเลนจะรูสึกเสมือนอยูใน

เหตุการณนั้นจริงๆและอยากจะเอาชนะมันใหได ซ่ึงในสวนนี้ตัวผูพัฒนาจึงไดยกการบังคับท่ียาก

ของเกมเนื้อเรื่องและบรรยากาศสุดหลอนมาเปนตัวอยางในการพัฒนาเกมของงานชิ้นนี้ 
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กรณีศึกษาท่ี2: เกม Biohazard 

     

ภาพท่ี 3-3 : ภาพตัวอยางเกมแบบท่ี 1                        ภาพท่ี 3-4 : ภาพตัวอยางเกมแบบท่ี 2 

เกม Biohazard เปนอีกหนึ่งเกมในตํานาน และเปนซีรี่ยเกมระดับยอดฮิตตลอดการ 

ดวยบรรยากาศและจังหวะของศัตรูในการปรากฏตัวในเกมท่ีทําใหเราตกใจกลัวไดเกือบ

ตลอดเวลา เกมนี้ทําใหผูเลนตองระวังตัว และตองพยายามเอาตัวรอดจากเหตุการณนั้นใหได โดย

เนื้อเรื่องจะออกไปแนววิทยาศาสตร เก่ียวกับอาวุธท่ีจะทําลายโลกไดซ่ึงเนื้อเรื่องของเกมนี้ก็ทําให

เกิดปรากฎการณ ถกเถียงกันถึงเรื่องซอมบี้อยางจริงจังกันข้ึนมาแลว 

จากท่ีไดลองเลนเกม Biohazard มาซ่ึงตัวผูพัฒนาเลือกเลนในสวนของภาคแรกจนถึง

ภาคสามสิ่งท่ีตัวผูพัฒนาสนใจก็คือมุมกลองและจังหวะของเกมท่ีทําใหเราตกใจไดตลอดเวลา มุม

กลองจะสัมพันธกับเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนและเหตุการณท่ีเกิดข้ึนจะถูกคลุมดวยจังหวะของเกมอีก

ครั้ง ตัวผูพัฒนาจึงไดนําจุดเดนนี้ของเกมมาทดลองใชในตัวงานของตน 
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กรณีศึกษาท่ี3: เกม Fatal Frame 

    

ภาพท่ี 3-5  :ภาพตัวอยางเกมแบบท่ี 1                ภาพท่ี 3-6 : ภาพตัวอยางเกมแบบท่ี 2 

เกม Fatal Frame คือซีรี่ยเกมแหงความหลอนในระดับตํานานของโลกเกมหนึ่งดวย 

รูปแบบวิญญาณ จังหวะ บรรยากาศ ตัวละคร เสียง และระบบการเลนท่ีไมเหมือนใคร ความยาก

ท่ีผูเลนตองปวดขมับ ความหลอนท่ีผูเลนตองเปดไฟนอนหรือท้ิงจอยไปดื้อๆเพราะความหลอนใน

ระดับสูงสุด เกมนี้คือหนึ่งในตัวอยางเกมท่ีดีท่ีสุดท่ีถูกพัฒนาออกมาใหแตกตางจากเกมสยองขวัญ

ท่ัวไป และเดนกวาเกมอ่ืนๆ จนอยูในระดับเดียวกับเกมในตํานานเกมอ่ืนๆเลยทีเดียว 

สําหรับเกม Fatal Frame ตัวผูพัฒนาชอบเกมนี้มากเปนสวนตัว ดวยซ่ึงวิธีการเลนท่ี

แตกตางจากเกมอ่ืนๆในยุคนั้นๆจากปกติเราใชปนยิงศัตรู แตเกมนี้ใชกลองในการสูถาถายไมดีก็

อาจจะตองตายได และอีกความประทับใจคือความหลอนของเหตุการณตางๆ จังหวะจนไปถึง

ความนาติดตามของในเนื้อเรื่อง ในสวนนี้ตัวผูพัฒนาจึงนําระบบเกมนี้และแนวคิดมาคิดตอยอด

สรางเอกลักษณของตัวเกมของตนข้ึนมา 
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2ข้ันตอนการเตรียมการผลิตและแผนการดําเนินงาน 

 

4.1แผนการพัฒนาเริ่มตนของเกม 

 ตัวผูพัฒนาเองไดเริ่มวาง Concept เปนสิ่งแรกในการออกแบบเกมนี้ Concept ของตัว

ผูพัฒนาก็คือการ “ หนี ” เม่ือตัวผูพัฒนาไดวาง Concept ไดแลวนั้น ตัวผูพัฒนาจึงเริ่มวางแนวทาง

ของเกม โดยเริ่มจากการตั้งหัวขอสวนประกอบของเกมข้ึน โดยมีดังนี้ 

 

 4.1.1รูปแบบของเกม 

   รูปแบบของเกมตัวผูพัฒนาเปนผลมาจาก Concept ของเกม ดวย Concept วาหนี ทําให

เกมมีภาพลักษณออกไปในทางนากลัว ตื่นเตน และสยองขวัญ เพราะสําหรับตัวผูพัฒนาการ หนีท่ี

ตื่นเตนท่ีสุดคือการหนีจากความตาย ตัวผูพัฒนาจึงตองการท่ีจะถายทอดออกมาเปนเกมท่ีทําใหผูเลน

รูสึก กดดัน เครียด ตื่นเตน และสนุกกับการหนีตายใหไดมากท่ีสุด 

 

 4.1.2ระบบการเลนหลัก 

ระบบการเลนหลักเกิดข้ึนโดยผลของ Concept และรูปแบบของเกม โดยเรามีการออกแบบ

ดังนี้ 

 -> พลังชีวิต พลังชีวิตท่ีบงบอกวาผูเลนจะแพตอนไหน  

 -> ความสามารถท่ีผูเลนมี เพ่ือท่ีผูเลนจะใชความสามารถในการสรางโอกาสใหผูเลนหนีได

และไมเกิดการพายแพในเกม  

 -> อุปสรรค อุปสรรคท่ีผูเลนตองพบเจอและเอาตัวรอดใหได โดยสิ่งหนีตองมีภาพลักษณท่ี

นากลัวพอท่ีจะทําใหผูเลนเกิดความหวาดกลัวได 

 

 4.1.3เนื้อเรื่อง 

 ในสวนเนื้อเรื่องนั้นเกิดมาจากตัว Concept ของเกมท่ีจะตองแสดงใหเห็นถึงแรงกดดัน ท่ีมี

แกตัวละคร โดยสวนเนื้อเรื่องนี้จะตองมีความนาสนใจมากพอท่ีผูเลนจะใชเวลาในการรับชมและเลน

มันใหไดนานท่ีสุดหรือจนกวาเกมจะจบ 
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4.2การออกแบบเกมและกระบวนการทํางาน 

จากแผนการพัฒนาเกมของตัวผูพัฒนาท่ีไดวางแผนไว ตัวผูพัฒนาจะเริ่มการออกแบบใหเห็น

ภาพอยางชัดเจนสําหรับการพัฒนาในระดับผลงานเพ่ือไมใหเกิดปญหาในเรื่องตางๆ โดยตัวผูพัฒนาจะ

มีการออกแบบแยกกันดังนี้ 

 4.2.1ออกแบบดาน Art 

 การออกแบบงานในสวนนี้ของตัวผูพัฒนาจะใชการกําหนดลักษณะของงาน จากงานอ่ืนกอน 

เพ่ือท่ีจะทําใหฝายออกแบบรางแบบไดตรงแนวท่ีตองการมากท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

                                                                 ภาพท่ี 4-2 : ภาพตัวอยางผลงานท่ีนํามาเปนตนแบบ 

                                                                                 แบบท่ี 2 

 

ภาพท่ี 4-1 : ภาพตัวอยางผลงานท่ีนํามาเปนตนแบบ 

     แบบท่ี 1                                           
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 จากนั้นเม่ือคนในทีมเห็นภาพตรงกันแลวจึงนํามาออกแบบตามท่ีตองการเพ่ือใหเห็นผลงานให

ชัดเจนท่ีสุด 

 

 

 

 

        

          ภาพท่ี 4-4 : ภาพการออกแบบฉากเพ่ือใชเปนกรณีศึกษา 

 

ภาพท่ี 4-3 : ภาพการออกแบบตวัละคร 

4.2.2ออกแบบระบบ 

 การออกแบบระบบของตัวผูพัฒนาจะกระทําพรอมกับการออกแบบทางดาน Art เพ่ือใหคน

ในกลุมเห็นภาพตรงกันมากท่ีสุด โดยการออกแบบจะแบงไปตามระบบตางๆท่ีมีในเกม คือ  

1. ระบบการเตนของหัวใจท่ีใชในการวัดความแพหรือชนะของผูเลน  

2. ระบบเก็บของเพ่ือนําไปใชในการเก็บของในการแกปริศนาของตัวเกม  

3. ระบบไฟฉายท่ีใชในการหาทางออกและสูกับผี  

4. ระบบการหนีท่ีถาหากผีอยูในรัศมีของเราหัวใจก็จะเตนเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆในระดับความเร็วปกติ 

ถาถูกจับก็จะเตนเร็วข้ึนและเราก็จะตายเร็วข้ึนดวยโดยท่ีเม่ือผูเลนโดนจับเราสามารถสะบัด

ใหผีหลุดออกไปได 
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จากรูป 4-5 อธิบายไดดังนี้ 

Player ประกอบดวย  

 - Energy Flashlight  พลังงานไฟฉาย  

 - Heartbeat Speed  อัตราการเตนของหัวใจ 

 - Movement Speed  ความเร็วในการเคลื่อนท่ีของตัวละคร 

 - Flick  การสะบัดผี 

 - Flashlight System  ระบบไฟฉาย 

 - Movement System  ระบบการเคลื่อนท่ีของตัวละคร 

 - Heartbeat System  ระบบการเตนของหัวใจ 

 - Flick System  ระบบการสะบัดผี 

 - Survey System  ระบบสํารวจ 

 - Detect System  ระบบตรวจจับ 

 - Storage System  ระบบเก็บของ 

Ghost ประกอบดวย 

 - Heart  พลังงานชีวิตของผี 

 - Movement Speed  ความเร็วในการเคลื่อนท่ีของผี 

 - Movement System  ระบบการเคลื่อนท่ีของผี 

 - Flashlight System  ระบบไฟฉายท่ีสงผลตอผี 

 - Heart System  ระบบพลังงานชีวิตของผี 

 - Arrest System  ระบบจับตัว 

Sound 

  - Sound Background  เสียงของฉาก 

 - Sound System  ระบบเสียง 

Save / Load 
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Flashlight System 

 - Fight of ghost  ระบบการตอสูกับผี 

 - Show vestige ระบบนําทาง 

UI 

 - TimeUI  สัญลักษณแสดงเวลา 

 - HeartbeatUI  สัญลักษณแสดงอัตราการเตนของหัวใจ 

 - Energy FlashlightUI สัญลักษณแสดงพลังงานไฟฉาย 

 - Inventory สัญลักษณแสดงระบบเก็บของ  

Cutscene 

 - Animated ภาพเคลื่อนไหวแสดงเรื่อง 

 - Subtitle บทพากยของ Cutscene 

Scene 

 - Warps scene จุดเคลื่อนท่ีของฉากตอฉาก 

 - Load scene การโหลดฉากแตละฉาก 

Inventory 

  - Battery สิ่งของท่ีใชเพ่ิมพลังงานไฟฉาย 

  - Key สิ่งของท่ีใชเปดประตูท่ีปดไว 

 - Paper สิ่งของท่ีใชผานฉากสําคัญ 

Practise Object 

  - Open สิ่งของท่ีใชเปดได 

Show Object 

 - ShowUI สิ่งของท่ีแสดงสัญลักษณใหเห็นได 

Object 
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Light System 

 - Value ความเขมของแสง 

 - Open / Off ระบบเปดปดแสงไฟ 

 - Time Light System ระบบเวลาท่ีใชแสงไฟได 

Camera 

 - Camera Switch ระบบการเปลี่ยนกลอง 
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4.2.3ออกแบบเนื้อเรื่อง 

 ในสวนนี้จะทําการออกแบบหลังจากท่ีทําการออกแบบงานดาน Art และระบบเสร็จแลว 

เพ่ือท่ีจะสามารถใสเอกลักษณ และจินตนาการใหเห็นภาพชัดเชนมากท่ีสุดเพ่ือใหการแตงเรื่องออกมา

สมบูรณในสวนนี้ตัวผูพัฒนาไดไปศึกษาคนควาเก่ียวกับอารมณตางๆมาโดยผานทางหนังสยองขวัญ 

เกมสยองขวัญ และนิยายหรือบทความสยองขวัญตางๆมา ทําใหตัวผูพัฒนาเขาใจถึงจังหวะ ฉากและ

มุมตางๆมากข้ึน โดยเนื้อเรื่องท่ีจะทําใหผูเลนรูสึกอินไปกับเกม ตองแสดงออกมาใหผูเลนจินตนาการ

ไดและตองมีความโดดเดี่ยวในตัวเกม ผูเลนจะเหมือนไมมีใครชวย ทุกสิ่งสามารถทํารายตัวผูเลนได ผู

เลนจะไมรูอะไรเลยในเสนทางขางหนาผูเลนจะตองรูสึกเหมือนถูกควบคุมอยูตลอดเวลา 

4.3การทํางานในชวงกลางและการควบคุมงาน 

 การทํางานในชวงนี้จะเปนหลังจากท่ีทําการออกแบบมาอยางดีท่ีสุดแลว โดยเราจะเริ่มลง

รายละเอียดของงานกัน เพ่ือจะพัฒนาใหเกมนี้กลายเปนภาพของเกมใหได โดยเราจะแบงงานในชวงนี้

เปนดังนี้ 

 4.3.1สรางโมเดลตามท่ีออกแบบไว 

 งานในสวนนี้จะเปนหนาท่ีของฝาย Art ท่ีจะเริ่มสรางโมเดลตามท่ีไดออกแบบไวในตอนตน 

และ จัดรูปแบบการเคลื่อนไหวของตัวละครใหแสดงทาทางตามเอกลักษณของตัวละครนั้นๆ ทํา 

Texture ใหเหมาะสมกับ concept ของเกมโดยท่ีธีมของเกมจะไมเปลี่ยนแปลงไปเพราะภาพของเกม 

ภาพของเกมตองดูเปนเนื้อเดียวกันท้ังเกม 

 

           

 

 

 

ภาพท่ี 4-7 : โมเดลผีท่ีทําการสรางข้ึนมา               ภาพท่ี 4-8 : โมเดลฉากท่ีสรางข้ึนมา 
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4.3.2การพัฒนาเกมข้ันตน 

สวนนี้จะเปนงานของฝายโปรแกรมเมอรโดยงานในชวงนี้ จะเปนการเริ่มพัฒนาระบบตางๆ

ข้ึนมาแตละระบบ และทดสอบระบบตางๆดูวามีความสมบูรณมากพอท่ีเราจะสามารถนําไปรวมใน

งานเกมของตัวผูพัฒนาไดรึยัง โดยในข้ันตอนพัฒนาจะไมจําเปนตองใชโมเดลหลักมาทดลองก็ไดหรือ

หากโมเดลหลักพรอมทันก็สามารถนํามาทดลองพัฒนาระบบไปเลยก็ได  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4-9 : ทดลองการควบคุมตัวละครในฉาก 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4-10 : ภาพฉากท่ีใชในการทดลองระบบตางๆกอนนํามาใชจริงๆ 
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4.3.3การออกแบบ UI ตางๆของเกม 

ในสวนนี้จะเปนการออกแบบ UI ท้ังหมดของเกม โดย UI ท่ีออกแบบมาตองเปนเนื้อ

เดียวกับธีมเกม โดยท่ีผูเลนจะตองเห็นและเขาใจวา UI นั้นทําอะไรไดบาง ในสวนนี้ตัวผูพัฒนาจะเนน

ออกแบบมาหลายๆแบบ และทดลองนํามาใสในเกมแลวเปรียบเทียบถึงความเหมาะสมท่ีจะใชในเกม  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4-11 : ภาพตอนออกแบบ UI ตอนแรก      ภาพท่ี 4-12 : ภาพตอนออกแบบ UI ตอนสุดทาย 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4-13 : ภาพตอนทดลอง UI                    ภาพท่ี 4-14 : ภาพการออกแบบ UI ระบบเก็บของ 
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4.3.4การเขียนสตอรี่บอรดเสนทางและเนื้อเรื่องของเกม  

สําหรับสวนนี้ถือเปนสวนสําคัญหลักของเกมเพราะการเขียนสตอรี่บอรดของเกมจะทําให

ผูพัฒนากําหนดจังหวะตางๆของเกมได ซ่ึงถาหากออกแบบสตอรี่บอรดออกมาไดอยางชัดเจน และ

นาสนใจก็จะทําใหกระบวนการสุดทายในการรวมเกมงายข้ึน และความนาสนใจของสตอรี่บอรดก็จะ

สงผลเก่ียวกับความสนุกของเกมดวย ดังนั้นในสวนนี้ตัวผูพัฒนาจึงจะตองทําใหชัดเจนมากท่ีสุด

เพ่ือท่ีจะนําไปเซ็ตเกมใหออกมาไดตามความตองการ ดวยการเขียนสตอรี่บอรดไดชัดเจนนั้น ก็จะทํา

ใหสามารถเขียนเสนทางในเกมท่ีตองกําหนดใหผูเลนตองเดินไปไดชัดเจนข้ึนอีกดวย 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4-15 : ภาพตัวอยางสตอรี่บอรดของเกม              ภาพท่ี 4-16 : ภาพตัวอยางเสนทางของเกม        

4.3.5 การออกแบบซีนตางๆของเกม 

ในสวนนี้คือการออกแบบถึงจํานวนซีนท่ีเราจะใชท้ังหมด การออกแบบสิ่งนี้จะทําใหเรารู

ขอบเขตของงานท่ีเราทําไดชัดเจนข้ึนเปนอยางมาก 
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ภาพท่ี 4-17 : การออกแบบซีนตางๆ     

จากรูป4-17อธิบายไดดังนี้ 

หนา Main Menu จะมีปุมอยู 4 ปุมคือ 

1.New Game -> Loading -> Game Play -> Stop Game 

ในสวนของ New Game จะนําไปสูหนา Loading กอนเขาหนา Game Playโดยใน

เกมเรา  สามารถ Stop Game ไดตลอดเวลา และสามารถกลับมาหนา Game 

Play หรือหนา Main Menu ได 
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       2.How To -> How to play 

ปุม How To จะนําไปหนา How to play และจะกดปุม Next เพ่ือดูไปเรื่อยๆ หรือ 

Back  เพ่ือ   ยอนกลับมาหนากอนหนานี้ได 

       3.Load Game -> Game Play -> Game Over 

ปุม Load Game จะนําไปหนา Game Play ในจุดท่ีผูเลนเลนคางไว โดยถาหากผู

เลนเลนเกมแลวตัวละครเกิดเสียชีวิตข้ึนจะถูกนําไปหนา Game Over โดยหนานี้จะ

นําเรากลับไปหนา Main Menu ได 

       3.Credit -> Credit  

ปุม Credit จะนําไปหนา Credit และสามารถยอนกลับมาหนา Main Menu ได

ตลอดเวลา 

 4.3.6 การออกแบบคัทซีนของเกม 

 การออกแบบคัทซีนนั้นก็คือการออกแบบรูปแบบของคัทซีนในรูปของงาน Art วามีความ

เหมาะสมกับตัวเกมรึเปลา โดยการการออกแบบจะตองทําการทดลองในหลายๆแบบเพ่ือใหเขากับธีม

เกมมากท่ีสุด และการทําคัทซีนของเกมจะมีสวนสําคัญตางๆท่ีตองเนนคือ 

  ->มุมกลอง ตองเปนมุมท่ีสื่อความหมายและอารมณใหผูเลนเขาใจได  

  -> การจัดองคประกอบ ถาหากจัดไมดีก็จะทําใหผูเลนเขาใจผิดพลาดและลายตาได 

  ->ความเร็วชา หากเร็วไปผูเลนอาจมองไมทัน ชาไปอาจทําใหเบื่อได จะตองให

 พอดีกับเนื้อเรื่องหรืออารมณในแตละคัทดวย 
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ภาพท่ี 4-18 : ภาพการออกแบบ Art ของคัทซีนตัวแรก     ภาพท่ี 4-19 : ภาพการออกแบบ Art ของคัทซีนตัวจริง     

4.4การทํางานในชวงสุดทายและการเก็บลายละเอียด 

 ชวงนี้คือชวงสุดทายแลวท่ีเราเราจะทําในการพัฒนาเกม เพ่ือจะนําเกมนี้ออกไปแสดง หรือ

นําออกไปขายสิ่งแรกคือการรวมเกม หลังจากนั้นคือการทดสอบตัวเกมวามีปญหาอะไรรึเปลา และ

พัฒนาใหสมบูรณท่ีสุดเทาท่ีจะทําได โดยเกมของเรามีกระบวนการทํางานในชวงสุดทายดังนี้ 

 4.4.1การรวมเกม 

 ข้ันตอนนี้คือการนําทุกสิ่งทุกอยางท่ีแตละฝายทํานํามารวมกันเพ่ือใหกลายเปนสิ่งท่ีเรียกวา

เกม โดยข้ันตอนนี้จะมีปญหามากท่ีสุดหากเราไมทดลองในการนํางานในสวนตางเขามารวมใหดีกอน 

บางครั้งอาจเกิดปญหางานในบางสวนไมสามารถใชรวมกันได แตถาหากสามารถรวมเกมไดแลวนั้น

ปญหาตอไปคือการคุมจังหวะตางๆ และ ปรับสมดุลของเกมใหเขาท่ีมากท่ีสุด 

 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4-20 : ภาพจากการรวมเกมภาพท่ี 1                    ภาพท่ี 4-21 : ภาพจากการรวมเกมภาพท่ี 2    
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 4.4.2การทดสอบเกมและการเก็บรายละเอียด 

ข้ันตอนสุดทายของการพัฒนาเกม เริ่มจากการท่ีผูพัฒนาไดนําเกมท่ีพัฒนาเสร็จแลวไปใหคน

ภายนอกไดทดลองเลน และเก็บแบบสอบถามผูเลนกลับมาจะทําใหรูวาเกมขาดอะไร หลังจากนั้น

ผูพัฒนาจึงจะพัฒนาและเก็บลายละเอียดกันตอเพ่ือใหเกมออกมาสมบูรณมากท่ีสุด 

4.5โปรแกรมหรือเครื่องมือท่ีใช  

 ->Unity Game Engine  เหตุผลท่ีใชเพราะเปน Engine ท่ีใชในการพัฒนาเกมไดงายและ

สามารถทําลงไดในหลายๆแพลตฟอรม มีฟงกชั่นในการพัฒนาอยูครบครัน 

 -> Photoshop เปนโปรแกรมท่ีใชในงานฝาย Art ไดหลากหลายและมีฟงกชั่นมากมายได

เลือกใช 

 -> Maya เปนโปรแกรมท่ีใชในการปนโมเดลไดงายและมีฟงกชั่นเปนท่ียอมรับในระดับ

มาตรฐาน 

 -> Samplitude โปรแกรมเก่ียวกับเสียงเพียงโปรแกรมเดียวท่ีสามารถทําไดทุกอยาง 

 ->yEd Graph Editor โปรแกรมเขียนไดอะแกรมท่ีใชงานไดและมีขนาดเล็ก 
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4.6ตารางดําเนินงาน 

ตารางท่ี 4-1 : ภาพตารางการดําเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 4-23 : ภาพกราฟแสดงเวลาในการทํางาน    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

บทที ่5 

ข้ันตอนการผลิต 

 

ในสวนของการผลิตเกมนั้นในตัวเกมของผูพัฒนาจะมีการเขียนระบบเปนระบบยอยๆไปในแต

ละสวน แลวคอยนําแตละสวนมาประกอบกันจนเปนหนึ่งฉาก และนําทุกฉากมาประกอบกันเปนหนึ่ง

เกม ซ่ึงจากการท่ีผูพัฒนาทําแผนงานอยางนี้ทําใหผูพัฒนาสามารถพัฒนาหรือแกไขในสวนตางๆได

แบบแผนมากและไมยุงยากในการหางาน โดยจะแยกเปนระบบ และฉาก ดังนี้ 
5.1 หนาเมนู 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5-1 : หนาเมนู 

สวนของหนาเมนูจะเปนหนาเริ่มตนของเกม โดยถาหากผูเลนเกมแพจะกลับมาหนาเมนูเปน

หลักดังนั้นหนาเมนูก็จะเปนตัวเริ่มตนในการเขาเลนเกมหรือทําในสวนตาง ซ่ึงหนาเมนูจะมีระบบดังนี้  

 “ New Game ”  ->  เริ่มเกมใหมจากฉากแรกของเกม 

 “ How To Play ” ->  ไปหนาสอนผูเลนเลนเกม 

 “ Load Game ” ->  เริ่มเกมจากสวนท่ีเซฟไวจุดลาสุด 

 “ Exit ” ->  ออกจากเกม  
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5.2 How To Play 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5-2 : หนา How to paly 

หนา How to play จะเปนหนาท่ีใชสอนใหผูเลนเขาใจถึงระบบของเกม วิธีการบังคับตางๆ 

เพ่ือใหผูเลนเขาใจวิธีการเลนกอนเขาไปเลนเกม โดยท่ีหนา How to play จะมีระบบดังนี้ 

 “ Next ”  ->  เปลี่ยนไปหนาตอไป 

 “ Back ” ->  ยอนกลับไปหนากอนหนาปจจุบัน 

5.3 Cut Scene 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5-3 : Cut scene 2D                                       ภาพท่ี 5-4 : Cut scene 3D 
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ระบบ Cut Scene  ของเกมจะเปนระบบท่ีใชเลาเรื่องในเกม นี้ตั้งแตตนจนจบโดยในตัว Cut 

Scene ก็จะมีปริศนาท้ิงไวในบางจุดเพ่ือใหผูเลนสามารถนําไปใชในเกมไดซ่ึงในเกมจะมี Cut Scene 

อยู 2 แบบ โดยท้ัง 2  แบบ จะมีการเลาเรื่องท่ีไมเหมือนกัน 

5.3.1 Cut Scene 2D 

เปนระบบท่ีใชเลาเรื่องสวนหลักของเกม จะเปนการเลาเรื่องในรูปแบบความคิด จะ

แสดงถึงเหตุการณในอดีต ท่ีเปนปริศนาหลักของเกม 

5.3.2 Cut Scene 3D 

เปนระบบเลาเรื่องในรูปแบบ 3D มุมมองบุคคลท่ีหนึ่งในสวนระบบนี้จะเปนการเลา

เรื่องของเหตุการณปจจุบันท่ีเรากําลังเจออยู โดยในตัวระบบนี้จะมีระบบเสริมอีกระบบหนึ่ง 

5.3.2.1 Quick time event 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5-5 : ระบบ Quick time event 

ระบบนี้จะอยูในสวน Cut Scene 3D ซ่ึงจะเปนระบบท่ีทําเพ่ือใหผูเลน

ตื่นตัวอยูเสมอ เพราะในตอน Cut Scene ผูเลนจะเหมือนไดนั่งพักหากมีเหตุการณ

ใหผูเลนไดกระทําก็จะทําใหผูเลนรูสึกตื่นตัวตลอดเวลา โดยระบบนี้ของเกมจะมี

กระบวนการดังนี้ ในตอน Cut scene กําลังแสดงอยูเราจะไมรูวาจะมี Quick time 

event เกิดข้ึนตอนไหน โดยการเกิด Quick time event จะมีปุมข้ึนมาใหผูเลนได

กดหากผูเลนกดไมทันเกมก็จะใหเรากลับไปเลนในตําแหนงเซฟลาสุด 
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5.4 การควบคุมตัวละคร 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5-6 : การควบคุมของตัวละคร 

ระบบการควบคุมตัวละครของเกมจะใชรูปแบบจากระบบเกมยุคกอน โดยการควบคุมจะ

ใชท้ัง Keyboard และ Mouse  ซ่ึง Keyboard จะเปนการควบคุมตัวละครเก่ียวกับการเคลื่อนท่ี

และปรับทิศทาง สวน Mouse จะใชในการควบคุมระบบไฟฉาย,คนหาสิ่งของ,เก็บของและใช

เก่ียวกับระบบการสะบัดผี 

 5.4.1ระบบควบคุมตัวละครท่ีใชโดย Keyboard 

  5.4.1.1การควบคุมตัวละคร 

   การควบคุมตัวละครจะใชปุมบน Keyboard เปนหลักโดยจะมีดังนี้ 

   “ W ”-> ตัวละครเดินไปขางหนา 

   “ S ”-> ตัวละครเดินถอยหลัง 

   “ A ”-> หมุนตัวละครไปทางซาย 

   “ D ”-> หมุนตัวละครไปทางขวา 
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  5.4.1.2ระบบเก็บของ 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 5-7 : ระบบเก็บของ 

ระบบเก็บของจะเปนระบบท่ีใชในการเก็บของตามฉากและสามารถใชของ

ท่ีเราเก็บมาไดโดยของท่ีจะเก็บจะมีอยู 3 อยางคือ ถานไฟฉาย กระดาษปริศนา 

กุญแจปริศนา ซ่ึงของบางอยางจะตองเก็บและใชในการผานดานดังนั้นตัวละครจึง

ตองพยายามคนหาของใหเจอใหได โดยการควบคุมจะตองใชท้ัง Keyboard และ 

Mouse ใชรวมกัน โดยจะมีการควบคุมดังนี้ 

   “ I ”-> เปด-ปดระบบ 

   “ Mouse Left ”-> กดเลือกของ,ใชของท่ีมี,ยายหนาตางระบบ 

  5.4.1.3ระบบหยุดเกม 

 

   

 

 ภาพท่ี 5-8 : ระบบหยุดเกม 

  เปนการพักเกมเม่ือตัวผูเลนไมวางตองไปทําอยางอ่ืนกอน มีการเปดใชไดดังนี้ 

   “ Esc ”-> เปด-ปดระบบ 
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 5.4.2ระบบควบคุมตัวละครท่ีใชโดย Mouse 

  5.4.2.1ระบบไฟฉาย 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5-9 : ระบบไฟฉาย 

ระบบไฟฉายถือเปนระบบสําคัญของเกม ระบบไฟฉายจะมีความสามารถชี้

เสนทางใหผูเลนไดโดยจะปรากฏเปนรอยเลือด ใชซ้ือเวลาตอนท่ีผูเลนเจอผีเม่ือผีโดน

แสงไฟจะทําใหผีหายไปได แตระบบนี้จะมีขอจํากัดในเวลาการใชอยูเพราะระบบไฟ

ฉายจะมีพลังงานจํากัดท่ีจะสามารถใชได ซึงเราก็สามารถเพ่ิมพลังนั้นไดดวยการใช

ถานไฟฉายเพ่ิม พลังงาน มีการควบคุมดังนี้ 

  “ Mouse Left ”-> เปด-ปดระบบไฟฉาย 

 

 

ภาพท่ี 5-10 : Ui พลังงานไฟฉาย                 ภาพท่ี 5-11 : ถานไฟฉายท่ีใชเพ่ิมพลังงานไฟฉาย 
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ภาพท่ี 5-12 : รอยเลือดท่ีใชนําทาง 

  5.4.2.2ระบบคนหา 

ระบบคนหาเปนระบบท่ีใชในการคนหาของหรือใชเปดประตูตางๆได และ

เปนระบบท่ีใชเก็บอีกดวย มีการควบคุมดังนี้  

  “ Mouse Right ”-> เปดระบบการคนหา 

  5.4.2.3ระบบสะบัดผี 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 5-13 : ระบบสะบัดผ ี

  เปนระบบท่ีใชตอนโดนผีจับซ่ึงเราจะสามารถสะบัดผีใหหลุดออกไปไดวิธีควบคุม คือ 

  “ Mouse Left ”-> สะบัดผี ( ใชไดตอนโดนผีจับ ) 
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5.5 ระบบพลังชีวิตของตัวละคร 

ระบบนี้เปนระบบท่ีจะใชเช็ควาตัวละครเราจะตายเม่ือไหร และเปนระบบท่ีสําคัญท่ีสุด

ของเกม ดวยความท่ีระบบนี้จะสามารถเช็คไดดวยวามีผีอยูใกลตัวเราไหม โดยระบบนี้จะแสดง

ออกมาเปน UI รูปหัวใจทางแถบซายลางของจอ และจะแสดง Effect ออกมาทางจอเพ่ือแสดง

ระดับของพลังชีวิตของเราวาใกลตายรึยัง ซ่ึง Concept ของระบบพลังชีวิตของเกมจะเก่ียวกับ

การเตนของหัวใจ หากหัวใจตัวละครเตนจนถึงขีดสุดหัวใจเราก็จะหยุดทํางานหรือหัวใจวายตาย

นั่นเอง 

 

ภาพท่ี 5-14 : Effectตอนตัวละครใกลตาย ,                                      ภาพท่ี 5-15 : UI หัวใจพลังชีวิต                                                   

                ของตัวละคร 

5.6 ระบบผีหรือศัตรูในเกม 

ศัตรูของเราภายในเกมจะมีรูปลักษณเปนผีหรือวิญญาณ โดยผีสามารถท่ีจะเดินทะลุสิ่ง

ตางๆได กําแพง สิ่งของ เปนตน ซ่ึงผีจะไมมีวันตาย แตจะแพแสงไฟหากผีโดนแสงไฟนานๆจะทํา

ใหผีจางและหายไปแตเม่ือเวลาผานไปไมนาน ผีจะเห็นชัดข้ึนแลวเคลื่อนท่ีเร็วข้ึน หากผูเลนเจอผี 

UI หัวใจจะเตนเร็วข้ึนและเกิด Effect ใหเราเห็นวิธีเดียวท่ีเราจะชนะผีไดก็คือการหนีใหพนระยะ

ของผีใหไดโดยผีจะมีลักษณะตางๆดังนี้ 
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ภาพท่ี 5-16 : ผี Boss 

ผีBoss -> จะมีพลังตานทานแสงสวางสูงกวาผีตนอ่ืน เวลาผานแสงไฟบนเพดานไฟจะดับลงผูเลน

จะไมสามารถหนีผีตนนี้ไดนอกจากจะเปลี่ยนฉากเพียงเทานั้น 

 

ภาพท่ี 5-17 : ผีลูกนอง 

ผีลูกนอง -> มีคาพลังตางๆอยูในระดับกลาง ระยะในการตามตัวละครหรือการฟนตัวจะต่ํากวาผี

ตนอ่ืน   
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ภาพท่ี 5-18 : ผีลูกนองระดับสอง 

ผีลูกนองระดับสอง -> มีความสามารถในการเคลื่อนท่ีท่ีเร็วท่ีสุด แตจะตานพลังแสงไดต่ํากวาผีตัว

อ่ืนๆ 

 

ภาพท่ี 5-19 : ผีผูหญิง 

ผีผูหญิง -> หากตัวละครโดนผีตันนี้จับอัตราการเตนของหัวใจของตัวละครจะเตนเร็วมากเร็ว

มากกวาผีตนอ่ืนหลายเทา และผีตนนี้จะไลผูเลนจนกวาผูเลนจะขามฉากได แตผีตนนี้จะเคลื่อนท่ี

ไดชากวาผีตัวอ่ืนเชนกัน 
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5.7 ระบบการเปล่ียนกลอง 

การตั้งกลองภายในเกมจะเปนการตั้งกลองในมุมตางๆหากตัวละครเดินผานจุดไหนไป

กลองก็จะเปลี่ยนไปเปนมุมตางๆอยางตอเนื่อง 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5-20 : ภาพแสดงการเปลีย่นกลองภายในเกม1 ภาพท่ี 5-21 : ภาพแสดงการเปลี่ยนกลองภายในเกม 2 

5.8 ระบบแผนท่ี 

  ระบบนี้จะใหผูเลนตองเดินไปดูแผนท่ีเองเทานั้นแปลวาผูเลนจะไมมีแผนท่ีติดตัว แต

ผูเลนตองเดินไปจุดท่ีแผนท่ีอยูแลวเปดดูแผนท่ีไดแคตรงนั้นเทานั้น 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5-22 : ภาพแผนท่ีท่ีใชแสดงในเกม 
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5.9 เนื้อเรื่องภายในเกม 

เนื้อเรื่องภายในเกมจะใชระบบ Cut scene ในการแสดงออกมาใหผูเลนไดดู โดยผูเลน

จะตองเลนไปตามทางเรื่อยๆคอยแกปริศนาแลวเนื้อเรื่องจะเปดออกมาทีละตอน โดยเนื้อเรื่อง

กอนเริ่มตนและเนื้อเรื่องเริ่มตนมีดังนี้ 

มีขาวขาวหนึ่งท่ีทาใหเกิดความหวาดกลัวกันข้ึนท่ัวไปในขณะนี้ คือขาวท่ีคนท้ัง 12 คนได

หายตัวไปอยางไรรองรอยและตอนนี้ตํารวจก็ยังไมมีหลักฐาน หรือการเชื่อมตอเรื่องราวอะไรเลย

ในขณะนี้ 

ฌอหน 1 ใน 12 คนไดตื่นมาในหองๆ หนึ่ง เขารูสึกปวดหัวมาก เขาจาอะไรไมไดเลยวา

ทาไมเขาถึงมาอยูท่ีแหงนี้ได แตเม่ือสายตาเขาปรับเขากับความมืดไดนั้น เขาก็ตองตกใจสุดขีดเม่ือ

เขาเห็นลอยเลือดตามพ้ืนและตามตัวเขา เขารีบลุกข้ึนยืนและเห็นไฟฉายอยูแถวนั้นเขาจึงหยิบมัน

ข้ึนมา และวิ่งตามลอยเลือดนั้น ไปสูความมืดของบานหลังนั้น และปมปริศนาอันมืดมน……….. 
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บทที ่6 

สรุปผลการดําเนินงานและปญหาที่พบ 

 

6.1 สรุปผล 

หลังจากท่ีผูพัฒนาไดพัฒนาเกมเสร็จสมบูรณในเวอรชั่นนี้แลวผลท่ีออกมาคือ ตัวเกมมี

รูปแบบการเลนเหมือนเกมยุคเกา โดยไดสอบถามจากผูเลนท่ีมาทดสอบเกม ผูเลนหลายคนบอก

วาตัวเกมมีกลิ่นอายของเกมยุคสมัยกอน เวลาเลนทําใหนึกถึงเกมเกาๆ ในสวนทางดานอารมณ

ของตัวเกมนั้นยังมีอารมณท่ีไมกระตุนผูเลนใหรูสึกกดดันไดในระดับท่ีนาพอใจ เหตุนี้เกิดจากท่ีตัว

เกมมีความยาวในการเลนมากจนเกินไป ตอนเริ่มเกมไมมีอารมณใหผูเลนรูสึกตื่นเตน วิธีการเลนท่ี

แตกตางจากเกมยุคปจจุบัน มุกหรือจังหวะของเกมยังไมสมบูรณและซํ้ามากเกินไป มุมมองในเกม

ทําใหผูเลนเขาถึงอารมณไดยากตรงจุดนี้เปนเพราะผูพัฒนายังมีประสบการณยังไมเพียงพอ และ

สุดทายคือตัวเกมมีอารมณกดดันนอยเกินไปสิ่งท่ีเกมนี้ควรมีคือการอัดอารมณใหผูเลนตั้งแตเริ่ม

เกมจนหาจังหวะผอนอารมณกอนจะปลอยจังหวะหนักๆลงไป สุดทายตัวเกมยังมีบัคอยูอีกมาก 

แตตัวเกมสามารถเลนจนจบไดและมีกลิ่นอายท่ีแปลกใหมทางดานการควบคุมและเปน

ประสบการณแกผูสนใจท่ีจะไปตอยอดแนวคิดนี้ตอไปอีกในอนาคต   

6.2 ปญหาท่ีพบ 

• การปรับอารมณในเกมใหผูเลนรูสึกตามไปดวยทําไดยากเพราะขาดประสบการณ 

• เทคนิคในการลดการประมวลผลขอมูลของฝายโปรแกรมเมอรยังไมดีพอทําใหตัวเกมมีปญหา

กระตุกจนเลนไมไดในบางฉาก 

• การสื่อสารจากตัวเกมไปสูผูเลนยังไมดีพอท่ีผูเลนจะเขาใจ 

• ขาดประสบการณในการเซ็ตจังหวะของอารมณในเกม ทําใหเกมยังมีอารมณท่ีนิ่งมากไปดูไม

ตื่นเตนและกดดันตาม concept ท่ีตั้งไวตั้งแตตน 
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6.3 ขอเสนอแนะ 

จากปญหาตางๆท่ีกลาวไวในหัวขอ 6.2 วิธีแกปญหาของผูพัฒนาคือการศึกษาจากเกม

ตนแบบและละครหรือหนังท่ีเก่ียวกับแนวสยองขวัญ ทําใหเขาใจจังหวะตางๆรวมถึงอารมณไดใน

ระดับหนึ่ง สวนทางดานการสื่อสารทางตัวผูพัฒนาเนนไปท่ีงานภาพ Art เปนหลักผูพัฒนาจึงให

ฝาย Art ไปศึกษาเก่ียวกับมุมกลองและจํานวนภาพและกริยาในการแสดงออกมาเพ่ิมเติม เรื่อง

สุดทายคือเรื่องของโปรแกรมในสวนนี้ผูพัฒนาไดแกไขโดยการศึกษาเพ่ิมและคอยปรับโครง

โปรแกรมไปเรื่อยๆเพ่ือใหเกมถูกพัฒนาออกมาใหเร็วท่ีสุดและแกปญหาไปพรอมๆกัน  
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