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13520166: สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ 
โครงการออกแบบเกมเรื่อง:  

 
        จุลนิพนธ์ฉบับนี้ได้จัดท าข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเกมให้เป็นที่รู้จัก

ในสังคมมากข้ึนเนื่องจากในปจัจบุันน้ันเกมได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในกลุ่มเด็ก วัยรุ่น หรือแม้แต่
ในวัยท างานเพราะสามารถเข้าถึงได้ง่ายผา่นโดยการเลน่เกมผ่านสือ่ต่างๆดั้งนัน้จึงได้คิดออกแบบเกมนี้
ข้ึนมาเพื่อเป็นเกมที่สามารถสร้างความบันเทิง ฝึกไหวพริบของผู้เล่นในการหลบหลีกอุปสรรคต่างๆ
และการควบคุมตัวละคร เป็นเกมที่ใช้เวลาในการเล่นแต่ละด่านเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆ โดยไม่กระทบ
ต่อกิจวัตรประจ าวันของผู้เล่นเพื่อลดการกล่าวว่าการเล่นเกมนั้นเป็นการใช้เวลาที่ไม่เกิดประโยชน์ 
ดังนั้นจึงมีการออกแบบตัวเกมและกราฟฟิกให้สวยงามดูง่ายสบายตาและยังเป็นเกมที่ปราศจากความ
รุนแรงเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเล่นเกมในปัจจุบัน 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
        โครงการจุลนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเพราะได้รับค าปรึกษาจากอาจารย์ทุก

ท่านซึ่งอาจารย์ทุกท่านได้ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์และให้ความช่วยเหลือข้าพเจ้าเป็นอย่างยิ่งใน
การท าจุลนิพนธ์ฉบับนี้ ซึ่งได้แก่ อาจารย์ธันยา นวลละออง อาจารย์วรินทร์  วัฒนพรพรหม อาจารย์
วรเดช  รินสุรงควงศ์ อาจารย์วรสิงค์  รินสุรงควงศ์ และ อาจารย์พรรษวุฒิ  เคหสุขเจริญ ที่กรุณาให้
ค าปรึกษา ค าแนะน า และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้า ส่งผลให้จุลนิพนธ์ฉบับนี้ถูกต้อง
และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็นอย่างสูง 

        ขอกราบขอบพระคุณคณาอาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากรและบุคลากรทุกท่าน ทุกท่านที่ให้ความรู้ ค าแนะน า และประสบการณ์อันมีค่า
ยิ่ง จนท าให้ศิษย์คนน้ีประสบความส าเร็จได้ด้วยดี รวมถึงเพื่อนในคณะของข้าพเจ้าทุกท่านที่ได้ร่วม
เรียนมาด้วยกันที่คอยช่วยเหลือทั้งในเรื่องของการเรียนและการท างานตั้งแต่เริ่มเรียนจนถึงปัจจุบันน้ี 

        คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากจุลนิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารย์ที่อบรมสั่งสอน แนะน า ให้การสนับสนุนและให้ก าลังใจอย่างดีย่ิงเสมอมา 
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บทที่  1 

บทน า 
 
1.1 ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา 

ในปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและท าให้ตลาดของเกมได้มี
การขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ผู้คนสามารถเข้าถึงตัวเกมได้ง่ายและมากข้ึนแต่ในขณะเดียวกันหลายคนก็
มองว่าการเล่นเกมนั้นท าให้เกิดปัญหาข้ึน เช่น การลอกเลียนแบบพฤติกรรมภายในเกม การใช้เวลาใน
การเล่นเกมมากเกินไปจนท าให้ผู้เล่นไม่สนใจอย่างอื่น หรือปัญหาทางด้านสุขภาพของผู้เล่น กลุ่มของ
ข้าพเจ้าจึงได้คิดออกแบบเกมที่น่ารัก มีวิธีการเล่นที่เข้าใจได้ง่ายสามารถเล่นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เป็น
การฝึกไหวพริบและประสาทสัมผัสของผู้เล่นในการหลบหลีกสิ่งกีดขวางต่างๆที่มีอยู่ภายในตัวเกม 
สอนถึงการรักษาวินัยและการตรงต่อเวลาในการเดินทางไปโรงเรียน และเป็นเกมที่ใช้เวลาไม่นาน
เกินไปในการเล่นในแต่ละด่านเพื่อไม่ให้ผู้เล่นเกิดการจดจ้องอยู่กับตัวเกมมากเกินไปจนมาสามารถท า
สิ่งต่างๆ หรือเกิดอาการล้าจากการเล่นเกมได้ 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเล่นเกม 
1.2.2 เพื่อฝึกไหวพริบในการหลบหลีกอุปสรรคที่ขวางอยู่ 
1.2.3 เพื่อฝึกวินัยในการไปโรงเรียนและเรียนรู้อุปกรณ์กันฝน 
1.2.4 เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและแรงผลักดันให้กับนักพัฒนาเกมผู้อื่น 
1.2.5 เพื่อให้ผู้อื่นมีทัศนะคติที่ดีต่อเกมซึ่งเกมสามารถน ามาใช้ส่งเสริมทักษะและไหว

พริบต่างๆของผู้เล่นได้ 
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1.3 ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์ 
 โครงการ Rain Dear เป็นเกมประเภท 2.5 มิติ เป็นเกมที่เล่นคนเดียว ผู้เล่นจะได้สวม
บทบาทเป็นตัวละครภายในเกมเพื่อว่ิงไปให้ถึงโรงเรียนภายในเวลาที่ก าหนดไว้ โดยระหว่างทางจะมี
อุปสรรคต่างๆ ที่ขวางอยู่และผู้เล่นต้องระวังไม่ให้ร่างกายโดนฝนมากเกินไป เกมนี้จะพัฒนาลง
โทรศัพท์มือถือระบบ Android ตัวเกมจะแบ่งเป็นด่านโดยแต่ละด่านจะเป็นสถานที่ที่ตัวละครจะต้อง
ว่ิงจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งให้ทันภายในเวลาที่ได้ก าหนดเอาไว้ เช่น ผู้เล่นจะต้องว่ิงจากบ้านเพื่ อ
เดินทางไปโรงเรียนให้ทันภายในเวลาที่ก าหนด ซึ่งจะมีการเพิ่มความยากและอุปสรรคเข้ามาในระดับ
ของด่านที่สูง ข้ึนเรื่อยๆ โปรแกรมที่ ใ ช้ ในการพัฒนาตัวเกมคือUnity3d version 4.0 
                                     ใช้พัฒนาเกมเพราะการใช้งานที่สามารถเข้าใจได้ง่าย รองรับ
การ Export file                และสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องได้ง่าย 
 
1.4 ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

รับผิดชอบในส่วนของการท าโปรแกรมทั้งหมด รวมถึงการออกแบบระบบต่างๆในเกม 
ออกแบบสูตรการค านวณค่าพลังต่างๆในเกม ออกแบบการบังคับตัวละคร ปรับความสมดุลของไอเทม
ต่างๆภายในเกม ปรับสมดุลของวัตถุที่วางเป็นอุปสรรคของเกมในแต่ละด่าน ปรับสมดุลความยากง่าย
ของเกมในแต่ละด่าน 
 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้เล่นได้รับความเพลิดเพลินและความบันเทิงจากตัวเกม ช่วยฝึกไหวพริบให้กับผู้เล่นใน
การหลบหลีกอุปสรรคต่างๆ ผู้เล่นได้ฝึกทักษะทางด้านการมองและการแยกประสาทสัมผัสในการ
บังคับตวัละครและร่ม ฝึกวินัยในการไปโรงเรียนให้กับผู้เล่นเพราะผู้เล่นน้ันต้องไปโรงเรียนให้ทันก่อน
เวลา 8  ง                                                                  พัฒนาหรือ
สร้างเกมให้แก่ผู้อื่นได้ในอนาคต และท าให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อวงการเกมหรือการเล่นเกม 
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บทที่  2 

ทฤษฎี 

2.1 ทฤษฎีการตรวจสอบการชนของวัตถุ 

ข้ันตอนวิธีการตรวจสอบการชน เป็นข้ันตอนวิธีที่ใช้จ าลองการชนกันของวัตถุตั้งแต่ 2 
ช้ินข้ึนไป โดยส่วนมากจะพบได้ในวิดีโอเกมหรือการจ าลองระบบของวัตถุ ในการตัดสินใจว่าวัตถุสอง
ช้ินชนกันหรือไม่นั้น ข้ันตอนวิธีการตรวจสอบการชนจะต้องค านวณเวลาที่จะเกิดการชน และสามารถ
ระบุพิกัดส่วนที่ชนกันได้ คอมพิวเตอร์จะมองวัตถุเป็นรูปหลายเหลี่ยม (Polygons) การจะค้นหาว่ามี
รูปหลายเหลี่ยมสองรูปชนกันหรือไม่นั้นท าได้ยากและเสียเวลา หนึ่งในวิธีที่ง่ ายและมีประสิทธิภาพ
มากกว่าคือ ก าหนดทรงกลมล้อมที่รอบรูปหลายเหลี่ยมได้พอดี แล้วตรวจสอบว่าทรงกลมสองอันทับ
ซ้อนกันหรือไม่ ด้วยการค านวณว่าระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางทรงกลมสองอันน้อยกว่ารัศมีของ
ทรงกลมทั้งสองบวกกันหรือไม่ ((x1-x2) 

2 + (y1-y2) 
2 + (z1-z2) 

2 ≤ r1
2 + r2

2) เท่านั้น ถ้าน้อยกว่า
แสดงว่ามีการชนเกิดข้ึน แต่การแทนวัตถุทั้งก้อนด้วยทรงกลมนั้นท าให้เกิดความคลาดเคลื่อน
ค่อนข้างมาก เมื่อตรวจพบว่าทรงกลมสองอันใดๆชนกัน วัตถุนั้นอาจไม่ได้ชนกันจริงๆ เพื่อความ
แม่นย ามากขึ้นจึงแบ่งทรงกลมที่ล้อมรอบวัตถุทั้งก้อน เป็นทรงกลมเล็กๆที่มีขนาดใกล้เคียงกับวัตถุ
นั้นๆ แล้วตรวจสอบแต่ละอันว่าอินเตอร์เซคกันอีกหรือไม่ ถ้าพบว่ามีการชนเกิดข้ึนก็อาจแบ่งทรงกลม
ให้เล็กลงไปอีก เพื่อตรวจสอบการชน ต่อไป ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับว่าต้องการความแม่นย ามากแค่ไหน ซึ่งต้อง
แลกมาด้วยเวลาเช่นกันแต่เนื่องจากวัตถุส่วนใหญ่ในวิดีโอเกมเป็นรูปสี่เหลี่ยม จึงอาจจะใช้รูปสี่เหลี่ยม
แทนทรงกลมในการประมาณรูปร่างของวัตถุ เรียกวิธีการนี้ว่า กล่องล้อมรอบที่จัดเรียงตามแนวแกน 
(Axis-Aligned Bounding Boxes-AABBs) หรือ ออคทรีส์ (Octrees) "จัดเรียงตามแนวแกน" 
หมายความว่ากล่องนั้นขนานกับแกนในระบบพิกัดฉากสามมิติ หรือแต่ละด้านของกล่องตั้งฉากกับ
แกนหนึ่งๆ                                                                                        

ซึ่งจะแบ่งได้ 2 แบบคือ 

แบบที่ 1(Trigger): เป็นกรณีที่เราต้องการเช็คชนแบบไม่ต้องการฟิสิกส์ เอาแค่ชนแล้วรู้
ว่าชน หรือยังใช้กับกรณีที่ต้องการให้ชนแล้ววัตถุสามารถทะลุไปต่อได้ 
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แบบที่ 2(Collision): เป็นกรณีที่เราต้องการให้มีการชนแล้วเกิดการกระแทก   มีการ
จ าลองแรงปะทะ และแรงปฏิกิริยา เกิดการกระเด็นของวัตถุ และยังใช้กับกรณีที่ไม่ต้องการให้วัตถุตัว
กระท า ทะลุผ่านตัวถูกกระท า ง่ายๆก็คือ ค านวณการชนด้วย Physic Engine นั่นเอง 

 

2.2 แนวคิดของเกมเอนจิ้น 

Unity คือเกมเอนจิ้นส าหรับการสร้างเกมสามมิติ ที่ถูกพัฒนาข้ึนมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่
ในช่วงแรกๆที่รองรับการพอร์ทเกมลงบน Windows, OS X และเวบเท่านั้น แต่ปัจจุบันได้เพิ่ม
ความสามารถในการพอร์ทลงบน iOS, Android และล่าสุดบน Flash Player อีกด้วย ซึ่งนี่ก็เป็น
จุดเด่นของ Unity ที่ท าให้นักพัฒนาเกม ที่แม้พัฒนาเกมเกมเดียวก็สามารถมีช่องทางในการน าเสนอ
ได้หลายช่องทาง โปรแกรม Unity สามารถท างานได้บนระบบปฏิบัติการ Windows และ OS X โดย
การโอนงานข้ามเครื่องก็ไม่มีข้ันตอนพิเศษเพิ่มเติม พูดง่ายๆก็คือ ถ้าเครื่องเราใช้ Windows แต่เพื่อน
เราใช้ OS X เราก็สามารถโอนงานข้ามไปมาได้ ด้วยการก็อปปี้ไฟล์ไปเท่านั้นเอง  Unity นั้นเป็น
เครื่องมือช่วยสร้างเกมสามมิติ ซึ่งข้อแตกต่างระหว่างโลกสองมติิและสามมิติกคื็อแกน Z หรือความลึก
ที่เพิ่มเข้ามา พูดง่ายๆก็คือ นอกจากเราจะเดินข้ึนเดินลงบนหน้าจอได้ เรายังเดินเข้าไปในจอได้อีกด้วย 
Unity มองทุกอย่างเป็น GameObject ไม่ว่าจะเป็นก้อนหินก้อนหนึ่ง หรือแมลงตัวหนึ่ง ก็ถือเป็น 
GameObject โดย GameObject จะท างานร่วมกับ Component  GameObject ที่ปราศจาก 
Component ก็เหมือนฝุ่นผง ขยับไม่ได้ มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ซึ่ง Component จะเข้ามาเพิ่ม
คุณสมบัติและพฤติกรรมให้กับ GameObject ให้สามารถเคลื่อนที่ได้ เปล่งเสียงได้ เป็นต้น  

 

ภาพท่ี2-1:                  

จากรปูจะเห็นว่า GameObject หนึ่งตัวมี Component มาประกอบได้หลายอัน  
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ภาพท่ี2-2: การแสดงผลของโปรแกรม 

 จากรูปจะเห็นได้ว่าการแสดงผลทางหน้าจอของโปรแกรมนั้นจะประกอบไปด้วย 
GameObject มากมายที่ถูกน ามาประกอบกัน 

ใน Unity เราจะแบ่งย่อยเกมออกเป็นซีน (Scene) ในหนึ่งซีนจะประกอบด้วย 
GameObject หลายตัว เช่นซีนหมู่บ้านเห็ดจะมี GameObject มาริโอ้ เต่าเขียว เต่าแดง ท่อน้ า เส้น
ชัย เป็นต้น นอกจากซีนหมู่บ้านเหด็ เราอาจจะมีซีนปราสาทคุปปะ ซีนฉากไตเติ้ล ซีนแผนที่เลือกด่าน 
เมื่อน าซีนเหล่าน้ีมาประกอบกันก็จะกลายเป็นเกมที่สมบูรณ์ 

 

2.3 ทฤษฎีขนาดภาพและมุมกล้อง  

ขนาดภาพจัดว่าเป็นสิ่งที่สาคัญมากอย่างหนึ่ง เพราะภาพสามารถถ่ายทอดความรู้สึก 
บอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้กับผู้ชมได้เข้าใจถึงเนื้อหา ขนาดภาพจึงเป็นตัวกาหนดสิ่งที่ต้องการนาเสนอ 
ว่าต้องการให้ผู้ชมเห็นหรือไม่เห็นสิ่งใดในฉากองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้เกิดข้ึนจากผู้ สร้าง ที่จะ
เลือกตั้งกล้องในมุมใด ระยะห่างจากสิ่งที่ถ่ายเท่าใด และใช้ภาพขนาดใดเป็นตัวบอกเล่าเรื่อง ขนาด
ภาพจึงเป็นสิ่งที่จาเป็นมากๆ ภาพไกลมาก (ExtremeLongShot หรือ ELS) ขนาดภาพลักษณะนี้
กล้องจะตั้งอยู่ไกลจากสิ่งที่ถ่ายมาก ซึ่งภาพที่ได้จะเป็นภาพมุมกว้าง ผู้ชมสามารถมองเห็นองค์-
ประกอบของฉากได้ทั้งหมด สามารถมองเห็นสิ่งที่ถ่ายได้เต็มสัดส่วน แม้สิ่งที่ถ่ายนั้นจะมีขนาดเล็กก็
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ตาม ซึ่งภาพลักษณะนี้ จะใช้เป็นภาพแนะนา-สถานที่ เหมาะสาหรับการปูเรื่อง เริ่มเรื่อง แสดงออกถึง
ความใหญ่โตของสถานที่ ความน่าเกรงขาม ความยิ่งใหญ่ และยังสามารถสร้างความประทับใจให้กับ
ผู้ชมได้อีกด้วย  

ภาพไกล (LongShot หรือ LS) ขนาดภาพแบบนี้ไม่สามารถกาหนดระยะห่างระหว่าง
กล้องกับสิ่งที่ถ่ายได้ แต่จะกาหนดโดยประมาณว่าสิ่งที่ถ่ายจะอยู่ในกรอบภาพ (Frame) พอดี ถ้าเป็น
คน ศีรษะจะพอดีกับกรอบภาพด้านบน ส่วนกรอบภาพด้านล่างก็จะพอดีกบัเท้า หรือบางครั้งก็อาจจะ
เหลือขอบเฟรมด้านบนและล่างไว้บ้าง ทั้งนี้ก็ข้ึนอยู่กับความเหมาะสม ซึ่งขนาดภาพลักษณะนี้สามารถ
เห็นบุคลิกอากัปกิริยาการแสดง การเคลื่อนไหว ตาแหน่งที่อยู่ในการแสดงหรือในฉาก ด้วยเหตุนี้จึง
สามารถใช้เป็นภาพแนะนาตัวละคร หรือเริ่มฉากใหม่ได้ บางครั้งอาจใช้เป็นภาพในฉากเริ่มเรื่องได้
เช่นเดียวกันกับภาพขนาดไกลมาก ส่วนองค์ประกอบรอบข้างผู้ชมจะได้เหน็รายละเอียดชัดเจนมากข้ึน  

ภาพปานกลาง (MediumShot หรือ MS) ขนาดภาพลักษณะนี้ถ้าเป็นภาพบุคคล ผู้ชม
จะได้เห็นต้ังแต่เอวของตัวละครข้ันไปจนถึงศีรษะ ขนาดภาพแบบนี้ผู้ชมสามารถเห็นการเคลื่อนไหว
ของตัวละคร และรายละเอียดของฉากหลังพอสมควร ซึ่งพอที่จะเข้าใจเรื่องราวต่างๆได้ จึงถือได้ว่า
เป็นภาพที่ถ่ายทอดเหตุการณ์ในเรื่องได้ดีขนาดภาพปานกลาง  เป็นขนาดภาพที่นิยมใช้มากที่สุด 
เพราะใช้เป็นภาพเช่ือมต่อ กล่าวคือ การเปลี่ยนขนาดภาพจากภาพไกลมาเป็นภาพใกล้หรือจากภาพ
ใกล้มาเป็นภาพไกลก็ตาม จะต้องเปลี่ยนมาเป็นภาพขนาดปานกลางเสียก่อน ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ขัดต่อ
อารมณ์ความรู้สึกของผู้ชมเนื่องจากภาพจะกระโดด ภาพใกล้ (Close-Up หรือ CU,CloseShot หรือ 
CS) ภาพใกล้ ผู้ชมจะมองเห็นตัวละครตั้งแต่ไหล่ข้ึนไป เป็นขนาดภาพที่ผู้ชมสามารถเข้าถึงอารมณ์
ของตัวละครได้มากที่สุด เพราะการใช้ภาพขนาดใกล้ถ่ายบริเวณใบหน้าของตัวละคร  จะ5 สามารถ
ถ่ายทอดรายละเอียด เกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกที่อยู่ภายในของตัวละครได้อย่างชัดเจนมาก
นอกจากนี้ยังจะทาให้ผู้ชมได้รู้สึกใกล้ชิดกับสิ่งที่ถ่ายอีกด้วยทั้งนี้เพื่อทาให้เข้าใจถึงรายละเอียดของ
วัตถุต่างๆ ตามเนื้อหาที่กาลังนาเสนอ และภาพขนาดใกล้นี้ยังสามารถบังคับให้ผู้ชมสนใจในวัตถุที่
กล้องกาลังถ่ายหรอืสิ่งที่กาลังนาเสนอ ภาพใกล้มาก (ExtremeClose-UpShot หรือ ECU,BigClose-
UpShot หรือ BCU) เป็นภาพที่ถ่ายในระยะใกล้มากๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเน้นสิ่งที่ถ่าย เพื่อให้ผู้ชมเห็น
รายละเอียดของวัตถุ หรือเพื่อเพิ่มความเข้าใจในกรณีที่วัตถุมีขนาดเล็กมากๆ เช่น การถ่ายอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือช่าง อาวุธเป็นต้นหรือถ้าถ่ายใบหน้าตัวละคร ก็เพื่อเป็นการเน้นอารมณ์ของ
ตัวละคร 
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2.4 ทฤษฎีการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming)  

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (อังกฤษ: Object-Oriented Programming, OOP) คือหนึ่ง
ในรูปแบบการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ให้ความสาคัญกับ วัตถุ ซึ่งสามารถนามาประกอบกัน
และนามาทางานรวมกันได้ โดยการแลกเปลี่ยนข่าวสารเพื่อนามาประมวลผลและส่งข่าวสารที่ได้ไปให้ 
วัตถุ อื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทางานต่อไปแนวคิดการเขียนโปรแกรมแบบดังเดิมมักนิยมใช้ การเขียน
โปรแกรมเชิงกระบวนการ (Procedural Programming) ซึ่งให้ความสาคัญกับข้ันตอนกระบวนการที่
ทา โดยแบ่งโปรแกรมออกเป็นส่วนๆตามลาดับข้ันตอนการทางาน แต่แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิง
วัตถุนั้นให้ความสาคัญกับ ข้อมูล(Data) และ พฤติกรรม(Behavior) ของวัตถุ และความสัมพันธ์กัน
ระหว่างวัตถุกันมากกว่า  

OOP นั้น ประกอบด้วย 3 หลักสาคัญ ดังนี้  

Encapsulation -> การห่อหุ้ม  

การห่อหุ้มในที่นี้นั้น จะหมายถึงการที่ไม่ยอมให้ผู้ที่ไม่ต้องการ เข้ามายุ่งภายในส่วนที่เราต้องการ
ปกปิดไว้ เช่นเราสามารถกาหนดให้ ตัวโปรแกรม เข้าถึงได้เฉพาะบางฟังก์ชันที่เรากาหนดไว้ให้เท่านั้น  

Polymorphism -> ความหลากหลาย  

ความหลากหลายในที่นี้ ก็คือความสามารถในการทางานที่หลากหลายของวัตถุที่เราสร้างข้ึน  ซึ่ง
สามารถเปลี่ยนรูปแบบการทางานได้แม้แต่ในขณะ Runtime ทาให้โปรแกรมของเรามีความยืดหยุ่น  

Inheritance -> การสืบทอด  

การสืบทอด เป็นความสามารถที่ทาให้เราสามารถนาวัตถุที่เราสร้างข้ึนมา นามาใช้ต่อไปได้ โดยเรา
สามารถสืบทอดคุณสมบัติเก่าของวัตถุนั้นๆ และเปลี่ยนแปลงบางอย่างให้เป็นไปตามความต้องการ
ของเราได้ ซึ่งมีประโยชน์มาก  

ตัวอย่าง Inheritance และ Polymorphism  

#include"iostream.h"  

class Programmer 

{  
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public: virtual void WriteProgram() 

{  

cout << "Write Program";  

}  

} 

class DatabaseProgrammer:public Programmer 

{  

public: void WriteProgram() 

{  

cout << "Write Database Program";  

}  

}; 

int main() 

{  

Programmer *Poi;  

Programmer Pg;  

DatabaseProgrammer Db;  

Poi = &Pg;  

Poi->WriteProgram();  

cout << endl;  

Poi = &Db;  
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Poi->WriteProgram();  

return 0;  

}  

ในที่นี้เราได้สร้าง virtual Function ข้ึนมาช่ือ WriteProgram จะเห็นได้ว่า class แม่ จะต้องมีคาว่า 
virtual นาหน้าช่ือ Function ด้วย  

ถ้าเราจะใช้ Polymorphism ใน C++ เราต้องสร้าง Pointer ที่เป็นชนิดของ class แม่ก่อน เช่น  

Programmer *Poi;  

จากนั้นเราจึงสร้าง Object ของ class ลูก และให้ Pointer ช้ีไปที่ Object นั้น  

DatabaseProgrammer Db;  

Poi = &Db;  

ถึงตอนนี้ถ้าเราใช้ Member Function WriteProgram ก็จะเป็น Function ของ class 
DatabaseProgrammer ใน C++ Pointer ที่เป็นประเภทของ class แม่สามารถช้ีไปที่ Object ของ 
class แม่ หรือของ class ลูกก็ได้ แต่ Pointer ที่เป็นประเภทของ class ลูก จะไม่สามารถช้ีไปที่ 
Objectของ class แม่ได้ เช่น  

DatabaseProgrammer *PoiDb;  

Programmer Pg;  

ตัวอย่าง Encapsule  

public class Test 

{  

private int data = 10; // ทาเป็น private เพื่อที่ object อื่นๆจะเข้ามาแก้ไขโดยตรง
ไม่ได้  

public void setData(int data) // Interface ให้ object อื่นๆมาแก้ไข data  
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{  

this.data = data;  

}  

public int getData()// Interface ให้ object อื่นๆมารับค่า data 

{ // Interface ให้ object อื่นๆมารับค่า data  

data = doSomthing();  

return data;  

}  

} 

private int doSomething()// ซ่อน method เพื่อไม่ให้ object อื่นๆเห็น หรือ เรียก method ได้
โดยตรง 

{  

data = data * 5;  

return data;  

}  

จากโค้ดข้างบน ถ้าทา method doSomething() ให้เป็น public ถ้าตอนหลังเกิดแก้ไขอะไรเพิ่มเติม
เป็นแบบนี้  

public class Test 

{  

private int data = 10;  

public void setData(int data) 
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{  

this.data = data;  

} 

public int getData() 

{  

data = doSomthing();  

data = doAnotherThing();  

return data;  

}  

public int doSomething() 

{  

data = data * 5;  

return data;  

}  

public int doAnotherThing() 

{  

data = data + 5;  

return data;  

}  

}  
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object อื่นที่เคยเรียก method doSomething() โดยตรงเพื่อจะเอาค่า data จะได้ค่าที่ไม่ถูกต้อง
ครับ (เพราะเพิ่ม method doAnotherThing() เข้าไปเพื่อแก้ไข data ) ปัญหาที่ว่าจะหมดไปถ้าเรา
ทาการซ่อน method ต่างๆเอาไว้ และให้ object อื่นๆติดต่อผ่านทาง interface ซึ่งได้แก่ getData 
และ setData แทน 

 

2.5 ทฤษฎีการเคลื่อนท่ี 

การเคลื่อนที่ คือการเปลี่ยนต าแหน่งของวัตถุในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งวัดโดยผู้สังเกตที่เป็น
ส่วนหนึ่งของกรอบอ้างอิง เมื่อปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 เซอร์ไอแซก นิวตัน ได้เสนอกฎการเคลื่อนที่
ของนิวตันในหนังสือPrincipia ของเขา ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นกฎพื้นฐานของฟิสิกส์ดั้งเดิม การค านวณ
การเคลื่อนที่ของวัตถุต่างๆ โดยใช้ฟิสิกส์ดั้งเดิมนั้นประสบความส าเร็จมาก จนกระทั่งนักฟิสิกส์เริ่ม
ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมาก   นักฟิสิกส์พบว่า ฟิสิกส์ดั้งเดิมไม่สามารถค านวณสิ่ง
ที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงได้แม่นย า เพื่อแก้ปัญหาน้ี อองรี ปวงกาเร และ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ได้เสนอ
ทฤษฎีอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุ เพื่อใช้แทนของกฎของนิวตัน กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
ก าหนดให้อวกาศและเวลาเป็นสิ่งสัมบูรณ์ แต่ทฤษฎีไอน์สไตน์กับปวงกาเร ซึ่งเรียกว่า ทฤษฎีสัมพัทธ
ภาพพิเศษ ก าหนดให้ค่าเหล่านี้เป็นสิ่งสัมพัทธ์ ซึ่งต่อมา ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษก็ เป็นที่ยอมรับใน
การอธิบายการเคลื่อนที่ เพราะท านายผลลัพธ์ได้แม่นย ากว่า อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ กฎการ
เคลื่อนที่ของนิวตันยังเป็นที่ใช้กันอยู่ โดยเฉพาะงานด้านฟิสิกส์ประยุกต์และงานวิศวกรรม เพราะ
สามารถค านวณได้ง่ายกว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ 

 

การเคลื่อนท่ีในแนวเส้นตรง แบ่งเป็น 2 แบบ คือ 

1. การเคลือ่นที่ในแนวเส้นตรงที่ไปทิศทางเดียวกันตลอด เช่น โยนวัตถุข้ึนไปตรงๆ 
รถยนต์ก าลงัเคลือ่นที่ไปข้างหน้าในแนวเส้นตรง 
               2. การเคลื่อนที่ในแนวเส้นเส้นตรง แต่มีการเคลื่อนที่กลับทศิด้วย เช่น รถแล่นไป
ข้างหน้าในแนวเส้นตรง เมือ่รถมกีารเลี้ยวกลับทิศทาง ท าใหท้ิศทางในการเคลือ่นที่ตรงข้ามกัน 
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การเคลื่อนที่ในแนวตรงด้วยความเร่งคงที่ มีสูตรดังนี ้ 
1.v=u+at  

  

  
4. v2 = u2 + 2as  
u = ความเร็วเริม่ต้น  
v = ความเร็วตอนปลาย (เมือ่เวลาผ่านไป t )  
s = ระยะทาง  
a = ขนาดของความเร่ง  
ในกรณีที่ความเร็วเพิ่มข้ึน v > u a เป็น + 
ในกรณีที่ความเร็วลดลง v < u a เป็น -  
ข้อสังเกต 1. u = 0 แสดงว่าวัตถุเคลื่อนที่จากจุดหยุดน่ิง  
2. v = 0 แสดงว่าวัตถุเคลื่อนที่ไปจนกระทั่ง 
หยุดนิ่ง  
3. a = 0 แสดงว่าวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที ่

  

 

2.6ทฤษฎีกฎแรงโน้มถ่วง 

 แรงโน้มถ่วง ในทางฟิสิกส์ คือแรงที่กระท าระหว่างมวล แรงโน้มถ่วงเป็นหนึ่งในสี่แรง
หลัก ซึ่งประกอบด้วย แรงโน้มถ่วง แรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงนิวเคลียร์แบบอ่อน และ แรงนิวเคลียร์แบบ
เข้ม ในจ านวนแรงทั้งสี่แรงหลัก แรงโน้มถ่วงมีค่าน้อยที่สุด ถึงแม้ว่าแรงโน้มถ่วงจะเป็นแรงที่เราไม่
สามารถรับรู้ได้มากนักเพราะความเบาบางของแรงที่กระท าต่อเรา แต่ก็เป็นแรงเดียวที่ยึดเหนี่ยวเราไว้
กับพื้นโลก แรงโน้มถ่วงมีความแรงแปรผันตรงกับมวล และแปรผกผันกับระยะทางยกก าลังสอง ไม่มี
การลดทอนหรือถูกดูดซับเนื่องจากมวลใดๆ ท าให้แรงโน้มถ่วงเป็นแรงที่ส าคัญมากในการยึดเหนี่ยว
เอกภพไว้ด้วยกัน 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A0%E0%B8%9E
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 นอกเหนือจากความโน้มถ่วงที่เกิดระหว่างมวลแล้ว ความโน้มถ่วงยังสามารถเกิดข้ึนได้
จากการที่เราเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ตามกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน เช่น การเพิ่มหรือลดความเร็ว
ของวัตถุ การเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ เป็นต้น 

 ในปี พ.ศ. 2230 ไอแซก นิวตัน ได้ค้นพบกฎความโน้มถ่วงคือ F = Gm1m2 / r
2 โดย  

 F แทนความโน้มถ่วงระหว่างมวลทั้งสอง  

 G แทนค่านิจโน้มถ่วงสากล 

 m1 แทนมวลของวัตถุแรก  

  m2 แทนมวลของวัตถุที่สอง 

 r แทนระยะห่างระหว่างวัตถุทั้งสอง 

นั่นคือความโน้มถ่วงแปรผันตรงกับมวล (มวลมากก็มีความโน้มถ่วงมาก) และแปรผกผันกับระยะห่าง
ก าลังสอง (ระยะห่างมากก็มีความโน้มถ่วงน้อย) 

 

2.7 ทฤษฎีภาพเคลื่อนไหว 

 กิตติ ภักดีวัฒนกุล ได้กล่าวถึงความหมายของภาพเคลื่อนไหวว่า ภาพเคลื่อนไหว
หมายถึงภาพกราฟิกที่มีการเคลื่อนไหว เพื่อแสดงข้ันตอน หรือปรากฏการณ์ต่างๆที่ เกิดข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การเคลื่อนที่ของอะตอมในโมเลกุล หรือการเคลื่อนที่ของลูกสูบของเครื่องยนต์ทั้งนี้เพื่อ
สร้างสรรค์จินตนาการให้เกิดแรงจูงใจจากผู้ชม  การผลิตภาพเคลื่อนไหวจะต้องใช้โปรแกรมที่มี
คุณสมบัติเฉพาะทางซึ่งอาจมีปัญหาเกิดข้ึนอยู่บ้างเกี่ยวกับขนาดของไฟล์ที่ต้องใช้พื้นที่ในการจัดเก็บ
มากกว่าภาพน่ิงหลายเท่า 

 วิสิฐ จันมา ได้กล่าวถึงความหมายของภาพเคลื่อนไหวว่าค าว่า Animation 

เป็นค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษ อ่านเป็นไทยได้ว่า แอนิเมชัน หมายถึง การท าภาพให้เคลื่อนไหวเช่น น า
หุ่นตุ๊กตามาหนึ่งตัววางลงในฉากจ าลองและถ่ายภาพหนึ่งครั้งแล้วจึงขยับหุ่นให้มีท่าทางเปลี่ยนจาก
เดิมแล้วถ่ายใหม่ ท าอย่างนี้ไปประมาณ 100 ภาพ แล้วน าภาพมาเรียงต่อกัน จะพบว่าตุ๊กตาตัวนั้นมี
การเคลื่อนไหวได้เอง ความหมายของภาพเคลื่อนไหวของ Animation นี้เป็นความหมายแตกต่างจาก
ค าว่า Motion Picture กับ Movie หรือ (Moving Picture) ความหมายในภาษาไทยคือ ภาพยนตร์
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แต่ว่า Animation ความหมายไม่ได้จ ากัดเพียงการ์ตูนเท่านั้น ค าว่า Animation ยังมีความหมายมี
เทคนิคและวิธีสร้างสรรค์หลากหลายวิธี 
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บทที่  3 

ผลงานที่เก่ียวข้อง 
 
3.1 แนวคิด 

แนวเกมเป็นแนว Running ที่มี Concept คือ Run to School โดยผู้เล่นจะได้สวม
บทบาทเป็นนักเรียนที่โดยปกติแล้วจะเดินทางไปโรงเรียนด้วยรถโรงเรียนแต่เพราะวันนี้ตื่นสายจึงท า
ให้ไม่ทันรถโรงเรียนและด้านนอกได้เกิดฝนตกด้วย แต่เพราะใกล้เวลาที่จะต้องเข้าเรียนแล้วและเธอก็
เป็นถึงประธานนักเรียนเธอจึงไม่สามารถขาดความรับผดิชอบได้ตึงท าใหเ้ธอตัดสินใจว่ิงไปโรงเรียนโดย
มีร่มเป็นอุปกรณ์ป้องกันฝน 

ในระหว่างทางที่ว่ิงไปจะมเีหรียญให้ผูเ้ลน่เก็บสะสม ร่มที่จะท าให้ขนาดของร่มที่ตัวละคร
มีอยู่ขยายขนาดใหญ่ข้ึนในช่วงเวลาหนึ่ง เสื้อกันฝนที่จะช่วยให้แถบวัดค่าความเปียกฝนของตัวละคร
หยุดช่ัวคราว นอกจากนี้ยังมีอุปสรรคที่จะวางขวางทางการว่ิงของตัวละครเอาไว้เช่นตู้ไปรษณีย์ ท่อน้ า 
ที่กั้น ผู้คนที่เดินสวนทาง และน้ าพุ ผู้เล่นจะต้องบังคับตัวละครหลบสิ่งกีดขวางรวมถึงคอยบัง คับร่ม
เพื่อบังฝนให้กับตัวละครเพื่อไม่ให้ตัวละครเปียกฝนมากเกินไปและต้องว่ิงไปให้ถึงโรงเรียนให้ทัน
ภายในเวลาที่ก าหนดเอาไว้ 

จะแบ่งออกเป็นด่านย่อยในแต่ละด่านจะให้เวลาหนึ่งนาทีที่ผู้เล่นจะต้องว่ิงไปให้ถึง
โรงเรียนถ้าผู้เล่นไม่สามารถไปถึงโรงเรียนได้ภายในเวลาที่ก าหนดจะถือในด่านนั้นผู้เล่นเล่นเกมไม่
ส าเร็จซึ่งจะต้องเล่นใหม่ให้ผ่านด่านนั้นเพื่อปลดล็อคไปเล่นในด่านต่อไป โดยในแต่ละด่านจะค่อยๆ
เพิ่มความยากขึ้นเรื่อยๆโดยการเพิ่มอุปสรรคที่คอยกีดขวางเข้ามา 
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3.2 กรณีศึกษา 
กรณีศึกษาท่ี1: เกม escape from rikon 

 
ภาพท่ี3-1: ตัวอย่างเกม escape from rikon 
 ผู้เล่นถูกคุมขังอยู่ในคุกบนเกาะซึ่งภารกิจที่ผู้เล่นได้รับคือจะต้องหนีออกไปให้ได้โดย
ระหว่างทางก็จะมีอุปสรรคคอยขัดขวางอยู่เช่นเถาวัลย์ พืชมีพิษที่อยู่ในป่า นอกจากนี้ยังมีเหรียญที่ผู้
เล่นสามารถเก็บสะสมเพื่อน าไปซื้อพลังพิเศษภายในเกมได้ 
จุดเด่น 
- มีระบบ Hi-Score สร้างการแข่งขันให้กับผู้เล่นด้วยกัน 
- สามารถเล่นได้หลายคนภายในเกมท าให้เพิ่มความสนุกได้มากข้ึน 
จุดด้อย 
- ต้นไม้ที่เป็นฉากในบางจุดและอุปสรรคบางอย่างดูใหญ่เกินไป 
วิเคราะห์การน าไปใช้งาน 
 เป็นเกม2มิติที่มีการว่ิงในทางด้านข้างซึ่งตรงกับแนวคิดที่ได้วางเอาไว้จึงสามารถน ามาใช้
เป็นตัวอย่างในการจัดวางต าแหน่งของกล้อง ฉากในแต่ละด่านรวมถึงอุปสรรคต่างๆที่มีอยู่ภายในด่าน
ด้วยนอกจากนี้ยังรวมถึงการควบคุมโทนของสีภายในฉากให้ออกมาอยู่ในโทนเดียวกันด้วย 
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กรณีศึกษาท่ี2: เกม manuganu 

 
ภาพท่ี3-2: ตัวอย่างเกม manuganu 
 เป็นเกม 3                  จะมีลักษณะด่านที่แตกต่างกันทั้งด่านของพื้นดินธรรมดา 
น้ าแข็ง หิมะ ในถ้ า ซึ่งแต่ละสถานที่ก็จะมีอุปสรรคที่คอยขัดขวางผู้เลน่อยู่ และมีไอเทมเหรยีญใหผู้้เลน่
ได้เก็บ นอกจากนี้ยังไม่ศัตรูคอยขัดขวางด้วย 
จุดเดน่ 
- มี Achievement ที่หลากหลายและท้าทายผู้เล่น 
- มีการท ามิชช่ันเพื่อเพิ่มจุดดึงดูดความสนใจในการเล่นเพิ่มข้ึน 
- มีการจัดองค์ประกอบของฉากที่ท าให้มองได้สบายตา 
จุดด้อย 
- บางครั้งมิชช่ันที่ต้องท าผู้เล่นไม่สามารถท าให้ส าเร็จได้ง่ายอาจจะท าให้เกิดความเบื่อหน่าย 
วิเคราะห์การน าไปใช้งาน 
 ตัวเกมสามรถใช้เป็นตัวอย่างในการวางต าแหนง่ของกล้อง การจัดวางฉากภายในแต่ละ
ด่านรวมถึงอุปสรรคต่างๆที่มีภายในด่าน การสร้างความหลากหลายภายในแต่ละด่านเพื่อสร้างความ
ตื่นเต้นให้กบัผูเ้ล่นรวมถึงการจัดวางต าแน่งของปุม่ต่างๆบนหน้าจอ 
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กรณีศึกษาท่ี3: เกม sonic the hedgehog 4 

 
ภาพท่ี3-3: ตัวอย่างเกม sonic the hedgehog 4 
 ตัวละครเป็นที่รู้จักกนัโดยแพร่หลายอยู่แล้วซึ่งท าให้ง่ายในการสร้างความสนใจของผู้เล่น
ที่มีต่อเกมนอกจากนี้ยังมีการออกแบบฉากที่มีความหลากหลายสร้างความตื่นเต้นให้แก่ผู้เล่น โดยใน
แต่ละด่านผู้เล่นจะต้องว่ิงไปในฉากที่เตรียมไว้และในระหว่างทางก็จะมีเหรียญให้ผู้เล่นได้เก็บ 
จุดเด่น 
- อุปสรรคหรือสิ่งขีดขวางช่วยกระตุ้นความตื่นเต้นในการเล่น 
- ฉากมีความหลากหลาย มีลูกเล่นที่ท าให้ผู้เล่นสนใจ 
- ตัวละครเป็นที่รู้จักชวนให้น่าเล่น 
จุดด้อย 
- ในบางจุดฉากดูโดดเด่นมากกว่าตัวละครท าให้ไม่ถนัดในการเล่นเกมได้ 
วิเคราะห์การน าไปใช้งาน 

ตัวเกมสามารถเป็นตัวอย่าง                                          ที่อยู่
ภายในด่านด้วย ในแต่ละด่านของเกมจะมีการออกแบบฉากที่แตกต่างกันเช่นทางว่ิงที่เป็นเกลียวท าให้
เป็นการการสร้างความหลากหลายในแต่ละด่านให้กับผู้เล่นซึ่งจะสามารถสร้างความตื่นเต้นได้ และใน
ด้านการคุมโทนสีของเกมที่ออกมาในรูปแบบที่เป็นโทนเดียวกันหมด 
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กรณีศึกษาท่ี4: เกม rayman jungle run  

ภาพท่ี3-4: ตัวอย่างเกม rayman jungle run 
 ตัวเกมเป็นเกมว่ิงที่มีความแตกต่างจากเกมอื่นๆที่ตัวละครที่ถึงแม้จะเป็นตัวละคร2 มิติ
ทั่วไปแต่ตัวละครนั้นจะแยกส่วนต่างๆออกจากกันท าให้สามารถสร้างลูกเล่นได้ โดยตัวเกมนั้นจะให้ผู้
เล่นว่ิงไปในแต่ละด่านเพื่อเก็บสะสมไอเทมต่างๆและเพื่อปลดล็อคภายด่านต่อๆไปเมื่อผู้เล่นสามารถ
ผ่านในแต่ละด่านได้ 
จุดเด่น 
- game play ของเกมมีจุดเด่นที่ดึงดูดความสนใจ 
- มีการออกแบบฉากที่ดึงดูดความสนใจผู้เล่นได้ดี 
- มีกราฟฟิกที่สวยมองดูสบายตาและการคุมโทนของสีได้ดี 
จุดด้อย 
- ในบางด่านตัวละครเหมือนกับถูกกลืนเข้าไปกับฉากท าให้เล่นได้ยาก 
วิเคราะห์การน าไปใช้งาน 
 ตัวเกม                                                                 ที่อยู่
ภายในด่านด้วย ในแต่ละด่านของเกมจะมีการออกแบบฉากที่แตกต่างกันท าให้เป็นการการสร้างความ
หลากหลายในแต่ละด่านให้กับผู้เล่นซึ่งจะสามารถสร้างความตื่นเต้นได้ การสร้างตัวละครที่แปลกใหม่
แตกต่างจากเกมทั่วไปเพราะตัวละครในเกมนั้นจะแยกสัดส่วนต่างๆออกจากกันท าให้ตัวละครดูมี
เอกลักษณ์และในด้านการคุมโทนสีของเกมที่ออกมาในรูปแบบที่เป็นโทนเดียวกันหมด 
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กรณีศึกษาท่ี5: เกม stick city run2 

ภาพท่ี3-5: ตัวอย่างเกม stick city run2 
 เป็นเกมว่ิงที่ออกแบบได้เรียบง่ายโดยให้ตัวละครและส่วนที่เป็นอุปสรรคนั้นเป็นสีเดียวที่
โดดเด่นออกมาจากฉากด้านหลังท าให้มองได้ชัด ซึ่งตัวเกมนั้นผู้เล่นจะต้องว่ิงผ่านอุปสรรคต่างๆที่มี
และเก็บไอเทม เหรียญที่มีอยู่ภายในเกมไปด้วย นอกจากนี้ยังมีการวางหน้าเล่นเกมที่เรียบไม่มีปุ่มที่
เยอะเกินไป 
จุดเด่น 
- มีสิ่งจูงใจให้ผู้เล่นท าคะแนนให้ได้สูงสุดเพราะจะสามารถเพิ่มความสามารถได้ 
- มีวิธีการเล่นที่เข้าใจได้ง่าย 
จุดด้อย 
- กราฟฟิกที่เป็นสีด าบางช่วงดูตัวกับฉากด้านหลังมากเกินไป 
วิเคราะห์การน าไปใช้งาน 
 ตัวเกมเป็นเก                                                สร้างความชัดเจนของตัว
ละคร อุปสรรคต่างๆได้อย่างชัดเจนเพราะตัวเกมใช้โทนสีที่เป็นมีเดียวที่เห็นดัดเจน การจัดต าแหน่ง
ของฉากด้านหลังที่เหมือนกับแนวคิดของเกมที่ได้คิดไว้ 
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บทที่ 4 

ขั้นตอนการเตรียมการผลิตและแผนการด าเนินงาน 
 
4.1 โครงเรื่องและแนวทางการด าเนินเรื่อง 

ก าหนดให้ผู้เล่นต้องควบคุมตัวละครใหว่ิ้งไปถึงโรงเรียนใหท้ันเวลาเข้าเรียน และเปียกฝน
ให้น้อยที่สุด โดยตัวละครจะมีอาวุธส าหรับป้องกันตัวเองคือร่มคู่กาย 1 คัน โดยเส้นทางที่ตัวละครว่ิง
จะมีอุปสรรคที่คอยขวาง และต้องเก็บไอเท็มในด่านต่างๆ 

 

4.2 เนื้อเรื่อง 

Rin ตัวละครหลักของเรื่อง เป็นประธานนักเรียน ท าให้เธอมีภาระหน้าที่หลายอย่างที่
จะต้องท า เธอจึงต้องไปถึงโรงเรียนให้ทันตามเวลาทุกวัน และสิ่งส าคัญก็เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่รุ่น
น้องแต่ช่วงนี้ก าลังเริ่มต้นฤดูฝน ท าให้เช้าวันน้ีท้องฟ้ามืดครึ้ม สภาพอากาศดูเหมือนฝนก าลังจะตกลง
มาในไม่ช้า เธอเดินออกมารอรถรถประจ าทางที่หน้าบ้านตามปกติ แต่วันนี้พบว่ารถประจ าทางมาช้า
กว่าปกติ และถนนหนทางยังเต็มไปด้วยรถยนต์ที่เคลื่อนตัวกันไปอย่างช้าๆ พร้อมกันนั้นฝนก็เริ่มโปรย
ปรายลงมาและเวลาก็เริ่มเดินไปเรื่อยๆ เธอกังวลใจว่ารถประจ าทางจะส่งเธอไปเข้าเรียนไม่ทัน 8.30 
น. Rin จึงตัดสินใจลงจากรถประจ าทาง เพื่อว่ิงไปโรงเรียนด้วยตัวเองพร้อมกับใช้ร่ม 1 คันที่เธอเตรียม
มาด้วย เพื่อช่วยในการป้องกันฝนที่จะตกลงมาโดนตัวเธอ 
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4.3 รายละเอียดของเกม 

สิ่งที่ผู้เล่นต้องท า 

-ควบคุมการเคลื่อนที่เปลี่ยนต าแหน่งการว่ิงเพื่อหลบสิ่งกีดขวางคือบนฟุตบาทและ
ข้างล่างฟุตบาทและการกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง 

-ควบคุมร่มที่ตัวละครถือเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวละครโดนฝนมากเกินไปเพื่อไม่ให้แถบเลือด
ของตัวละครลดลง 

-ควบคุมตัวละครให้ว่ิงไปถึงจุดหมายที่ก าหนดก่อนที่แถบเวลาจะหมด 

ฉากและสิ่งแวดล้อม  

ฉากจะสภาพแวดล้อมจะเป็นภายในชุมชนเช่นการว่ิงจากบ้านไปยังโรงเรียน ว่ิงจาก
โรงเรียนกลับบ้าน ว่ิงจากวัดไปยังโรงเรียน ฯเป็นต้น ส่วนด้านหลังจะเป็นท้องฟ้า อาคารบ้านเรือน
ต่างๆ และต้นไม้ เพื่อท าให้เหมือนกับว่ิงอยู่ในชุมชนที่อยู่อาศัยมากข้ึน 

อุปสรรคในเกม  
-จะเป็นตัวละครที่เคลื่อนที่สวนทางกับตัวละครซึ่งจะมีตัวละครผู้หญิงและตัวละครผู้ชาย

หากผู้เล่นว่ิงชนเข้ากับตัวละครเหล่าน้ีจะถือว่าจบเกมทันที 
-ตู้ไปรษณีย์ผู้เล่นจะไม่สามารถกระโดดข้ามได้จะต้องว่ิงหลบเพียงอย่างเดียวหากผู้เล่นว่ิง

ชนจะไม่สามารถไปต่อได้ 
-ที่กั้นผู้เล่นสามารถกระโดดข้ามได้หากผู้เล่นว่ิงชนจะไม่สามารถไปต่อได้ 
-หัวจ่ายน้ าผู้เล่นสามารถกระโดดข้ามได้หากผู้เล่นว่ิงชนจะไม่สามารถไปต่อได้ 
-น้ าพุผู้เล่นสามารถกระโดดข้ามได้หากผูเ้ลน่ว่ิงชนจะไม่สามารถไปต่อได้โดยจะไม่มผีลต่อ

การเปียกของตัวละคร 
ไอเทม 

-       
-                                                             ลา     ของการเล่น 
-         น

                                                                                    ของการเล่น 
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รายละเอียดโปรแกรมท่ีจะพัฒนา (Software Specification) 
- Input/Output Specification 
Input Specification 

ผู้เล่นสามารถควบคุมการเล่นเกมได้ด้วยการสัมผัสปุ่มบนหน้าจอ 
-กดลูกศรล่างเพื่อเป็นการเปลี่ยนต าแหน่งของตัวละครไปด้านล่างฟุตบาท 
- กดลูกศรบนเพื่อเป็นการเปลี่ยนต าแหน่งของตัวละครไปด้านบนฟุตบาท 
- กดลูกศรข้ึนเพื่อเป็นการกระโดด 
- กดปุ่มที่ส าหรับการบังคับทิศทางของร่มเพื่อเปลี่ยนองศาของร่ม 
- กดปุ่มต่างๆในหน้าอื่นๆของการเล่นเกม 

Output Specification 
ผลลัพธ์การควบคุมทิศทางตัวละคร การหลบหนีอุปสรรค รวมถึงการแสดง

ข้อมูลหรือข้อความที่ เกี่ยวข้องบนหน้าจอของการเล่นเกมโดยการกดปุ่มต่างๆดัง
รายละเอียดข้างต้น 
-Functional Specification 

1.กดปุ่มขณะเข้าเล่นเกมโปรแกรมจะตรวจสอบว่ามีการกดปุ่มใด  แล้ว
โปรแกรมก็จะแสดงผลตามที่ได้ก าหนดไว้ 

2.ไอเทมจะมีการก าหนดระยะเวลาในการท างานเอาไว้โดยโปรแกรมจะ
ค านวณเวลาที่จะยุติการท างานของไอเทม 

3. การใช้ไอเทม จะถูกใช้โดยอัตโนมัติเมื่อชนเข้ากับไอเทม โปรแกรมจะท า
การเช็คชน   
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4.4 Diagram แสดงการท างานของหน้าจอเกม  

 
ภาพท่ี4-1: Diagram                       
 อธิบายรายละเอียดต่างๆของแตล่ะหน้าจอทีม่ีภายในเกมว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง ได้แก ่
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 Start  
- New Game เป็นการเริ่มเล่นเกมใหม่ 
- Cont เล่นเกมต่อจาการเล่นครั้งที่แล้ว 

 Cutscene 
แสดงเรื่องราวของตัวละครก่อนเริ่มเล่นเกม 

 Map 
 แสดงด่านต่างๆภายในเกมโดยจะเปน็การล็อคด่านผูเ้ลน่จะต้องเล่นไปเรื่อยๆทีละด่านจบ
ครบ หากผู้เล่นได้เลน่ผ่านด่านที่ก าหนดไว้จึงจะสามารถปลดลอ็คด่านต่อไปได้และสามารถกลับมาเล่น
ด่านที่เล่นไปแล้วได้ 
 Playscene 
 หน้าส าหรับให้ผู้เล่นได้เล่นเกมโดยจะประกอบด้วย 

-ปุ่มบังคับตัวละคร 
-                       
-ปุ่มหยุดการเล่นช่ัวคราว 
-แ  แ       ในการเล่นและแถบแสดงเลือดของตัวละคร 

 Pause 
 ตัวเกมจะแสดงหน้านี้ก็ต่อเมื่อผู้เล่นกดหยุดเกมช่ัวคราวซึ่งจะประกอบไปด้วย 
  -                                                                     
  -ปุ่มส าหรับไปยังหน้าแผนที่ 
  -ปุ่มส าหรับไปยังหน้าตั้งค่า 
  -ปุ่มส าหรับออกจากเกม 
 Endgame 
 หากผู้เล่นสามารถว่ิงไปยังจุดหมายได้ภายในเวลาที่ก าหนดและแถบของเวลาและเลือด
ไม่หมดตัวเกมจะแสดงหน้านี้ข้ึนเพื่อให้ผู้เล่นทราบว่าได้ผ่านด่านน้ีแล้ว 
 Overgame 
 ตัวเกมจะแสดงหน้านี้หากผู้เล่นไม่สามารถผ่านนี้ได้คือผู้เล่นไม่สามารถควบคุมตัวละคร
ให้ว่ิงไปยังจุดหมายได้ภายในเวลาที่ก าหนด แถบเวลาหรือเลือดหมดลง 
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 Setting 
 ผู้เล่นจะสามารถตั้งค่าให้กับตัวเกมได้เช่นการปิดหรือเปิดเสียงเพลงที่ประกอบการเล่น
เกมโดยประกอบด้วยการตั้งค่า 3 อย่าง 
  -Sound 
  - Vibration 
  - Subtitle  
 
4.5 Diagram Flow การเปลี่ยนหน้าจอในระบบเกม 

 
ภาพท่ี4-2: Diagram Flow การเปลี่ยนหน้าจอ 
 เริ่มต้นที่หน้าเริ่มเกมผู้เล่นสามารเลือกไปที่หน้า Cutscene ซึ่งจะแสดงเรื่องราวของเกม
ให้ผู้ เล่นได้รู้และจะไปที่หน้าของแผนที่ เมื่อผู้ เล่นกดเลือกด่านจะไปที่หน้าของการเล่นเกม  
               แผนที่             หากผูเ้ลน่เลอืกเลน่เกมต่อจากทีเ่คยเลน่ไว้โดยจะไปที่หน้าของแผน
ที่และแดสงให้ผู้เล่นได้เห็นว่าได้เล่นด่านไหนไปแล้วบ้างเมื่อกดเลือกด่านก็จะแสดงหน้าเล่นเกม
เช่นเดียวกัน หากผู้เล่นสามารถเล่นเกมผ่านด่านไปได้จะแสดงหน้าจบเกมข้ึนมาที่จะแสดงคะแนน
ต่างๆแต่หากผู้เล่นไม่สามารถเล่นผ่านด่านไปได้ผู้เล่นจะต้องกลับมาเล่นใหม่จนกว่าจะผ่านเพื่อท าการ
ปลดล็อคไปยังด่านต่อไป ในระหว่างที่ผู้เล่นได้ท าการเล่นเกมอยู่นั้นผู้เล่นสามารถท าการหยุดเล่น
ช่ัวคราวได้ซึ่งจะแสดงหน้าการหยุดช่ัวคราวข้ึนมาซึ่งผู้เล่นยังสามารถไปหน้าการตั้งค่าการเล่นเกมหรือ
ผู้เล่นท าการตั้งค่าก่อนเริ่มเกมก็ได ้
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4.6 Interface Diagram 

 
ภาพท่ี4-3: Interface Diagram 
 แสดงเหตุการณ์ต่างๆที่ที่จะเกิดข้ึนภายในเกมให้ผู้เล่นได้ทราบโดยเริ่มต้นนั้นผู้เล่นจะ
สามารถเลือกได้ว่าจะท าการตั้งค่าเกมก่อนเริ่มเกมหรือเข้าเล่นเกมทันทีเมื่อผู้เล่นกดเข้าเล่นเกมจะมี
การบอกเล่าเรื่องราวของตัวเกมให้ผู้เล่นได้ทราบก่อนที่จะเข้าสู่หน้าจอหลักของการเล่นเกมและเมื่อ
จบด่านหรือผู้เล่นสามารถไปถึงจุดหมายได้ภายในกติกาที่ก าหนดไว้จะแสดงหน้าสรุปผลคะแนนให้ผู้
เล่นทราบแต่หากผู้เล่นไม่สามารถผ่านด่านได้ผู้เล่นจะต้องเล่นในด่านนั้นอีกครั้งหรือออกจากเกมก็ได้ 
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4.7 Sequence Diagram 

 
ภาพท่ี4-4: Sequence Diagram 
 แสดงเหตุการณ์ให้ผู้เล่นทราบโดยเรียงล าดับตามหน้าเกมแต่ละหน้าโดยเริ่มจากหน้าเริ่ม
เกมไปที่หน้าตั้งค่าหลังจากที่ผู้เล่นได้ท าการตั้งค่าให้กับตัวเกมแล้วผู้เล่นจะเข้าสู่หน้าของการเล่า
เรื่องราวของตัวละครเพื่อสร้างความเข้าใจในการเล่นเกมจากนั้นจะเข้าสู่หน้าการเลือกด่านโดยจะก า
หยดให้ผู้เล่นค่อยๆเล่นไปทีละด่านเมื่อผู้เล่นสามารถผ่านด่านได้แล้วจะปรากฏหน้าสรุปผลคะแนนข้ึน
และผู้เล่นสามารถเล่นในด่านต่อไปได้แต่หากผู้เล่นไม่สามารถผ่านด่านนั้นไปได้ผู้เล่นจะต้องกลับมา
เล่นด่านนั้นอีกครั้งและผู้เล่นไม่สามารถเล่นด่านต่อไปได้ 
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4.8 Player Case 

 
ภาพท่ี4-5: Player Case 
 อธิบายความสามารถหรือสิ่งที่ตัวละครสามารถท าได้ภายในเกมประกอบด้วย 
 -การว่ิงซึ่งเป็นความสามารถหลักของตัวละครเพราะตัวละครนั้นจะต้องว่ิงไปให้ถึง
จุดหมายของด่านให้ได้ทันภายในเวลาที่ก าหนด 
 -การกระโดดเป็นการหลบหลีกอุปสรรหรือสิ่งกีดขวางที่ผู้เล่นสามารถท าได้ 

-การเกบ็ไอเทมซึ่งในเกมนั้นจะมีไอเทมสองอย่างที่ผูเ้ล่นสามารถเก็บได้โดยการว่ิงชนคือ
เสื้อกันฝนและรม่ซึง่เมือ่ผูเ้ล่นว่ิงชนจะสามารถใช้งานได้ทันที 

 -         แ                                                  แ   ะด่าน 
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4.9 Level Design 

 
ตารางท่ี4-1: ตารางLevel Design 
 เป็นแนวคิดของแต่ละด่านภายในเกมที่ได้มีการจัดวางจุดมุ่งหมายในการว่ิงของตัวละคร
ในแต่ละด่านที่แตกต่างกันโดยที่ผู้เล่นนั้นจะต้องว่ิงไปให้ถึงจุดหมายให้ทันภายในเวลาที่ได้ก าหนด
เอาไว้นอกจากนี้ภายในแต่ละจะมีอุปสรรคและสิ่งกีดขวางและระดับความยากง่ายที่แตกต่างกันเพื่อ
เพิ่มอรรถรสในการเล่นเกม 
 
4.10 ตารางการท างาน 
 เป็นตารางก าหนดระยะเวลาในการท างานโดยประมาณว่าในแต่ละช่วงเวลาในการ
ท างานนั้นควรใช้เวลาประมาณเท่าใดเพื่อที่จะสามารถประเมินระยะเวลาในการท างานจริงได้และ
สามารถปรับเวลาในการท างานให้มีความเหมาะสมในแต่ละช่วงของตัวงานเพื่อท าให้งานเสร็จได้
ทันเวลาที่ก าหนดและมีความสมบูรณ์มากที่สุด โดยมีการประมาณเวลาไว้ดังนี้คือ 
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ตารางท่ี4-2: ตารางรายละเอียดของแผนการด าเนินงาน 
 ตารางก าหนดวางแผนการในการท างานซึ่งมีการก าหนดระยะเวลาในการท างานเอาไว้
โดยประมาณ  
 -                                แ  แ         แ                    
 -ต่อมาในเดือนสิงหาคมเป็นการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับเกมเช่นเกมที่จะใช้เป็น
ตัวอย่าง ตัวอย่างของโปรแกรมที่ใช้ศึกษาข้อมูล 
 -ต่อมาเป็นการวางแผนวิธีการเล่นและลองท าเกมตัวอย่างออกมาเพื่อใช้เป็นตัวอย่างและ
วางแผนเลเวลของเกมในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน 
 -ในช่วงของเดือนกันยายนจนถึงกุมภาพันธ์เป็นการท างานในส่วนต่างๆมารวมกันเพื่อ
ทดสอบและปรับปรุงแก้ไขให้ตัวเกมนั้นมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึนรวมถึงการใส่เสียงเพื่อเพิ่มความ
สนุกสนานในการเล่นเกมมากขึ้น 
 -และในช่วงสุดท้ายเป็นการตรวจสอบความเรียบร้อยของงานและจัดท าเอกสารของ
โครงการ 
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4.11 เครื่องมือในการพัฒนาเกม 

 

ภาพท่ี4-6: Logo Game Engine Unity Unity  
 Game Engine ส าหรับสร้างเกมสามมิติ ที่ถูกพัฒนาข้ึนมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ในช่วง

แรกๆที่รองรับการพอร์ทเกมลงบน Windows, OS X และเว็บเท่านั้น แต่ปัจจุบันได้เพิ่ม 
ความสามารถในการพอร์ทลงบน iOS, Android และล่าสุดบน Flash Player อีกด้วย ซึ่งนี่ก็เป็น 
จุดเด่นของ Unity ที่ท้าให้นักพัฒนาเกม ที่แม้พัฒนาเกมเกมเดียวก็สามารถมีช่องทางในการน้าเสนอ 
ได้หลายช่องทาง Unity สามารถท้างานได้บนระบบปฏิบัติการ Windows และ OS X โดยการโอน
งาน ข้ามเครื่องได้เลยโดยไม่มีข้ันตอนพิเศษเพิ่มเติม กล่าวคือถ้าเครื่องเราใช้ Windows แต่เพื่อนเรา
ใช้ OS X เราก็สามารถโอนงานข้ามไปมาได้ด้วยการก็อปปี้ไฟล์ไปเท่านั้นเอง 
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บทที่  5 

ขั้นตอนการผลิต 
  

หลังจากที่ได้รับงานในส่วนของกราฟฟิกและโมเดลตัวละครจากเพื่อนร่วมงานแล้วจึงน า
งานที่ได้รับนั้นเข้าตัวโปรแกรมแทนที่ตัวเกมที่จัดท าเป็นตัวอย่างไว้เพื่อให้สามารถมองเห็นภาพรวม
ของตัวเกมและจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ตัวงานนั้นมีความกลมกลืนกันมากข้ึนและเพิ่มเติมในส่วนของ
โปรแกรมของตัวเกมให้ตัวเกมนั้นมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
 
5.1 การน างานเข้าสู่โปรแกรม 

 
ภาพท่ี5-1: เริ่มโปรแกรม 
 เป็นการน างานในส่วนต่างๆเข้าสู่โปรแกรมทั้งในส่วนของกราฟฟิกต่างๆได้แก่ ฉาก ปุ่ม
ต่างๆ รวมทั้งตัวละครและอุปสรรคต่างๆที่ก าหนดเอาไว้เพื่อจะสามารถมองภาพรวมของตัวงานได้และ
จะได้ปรับปรุงแก้ไขงานให้มีความสอดคล้องกันมากขึ้น 
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5.2 จัดวางฉาก 

 
ภาพท่ี5-2: การจัดวางฉากระยะหลัง 
 เป็นการจัดวางท้องฟ้าและฉากที่อยู่ในระยะหลังสุดเป็นบรรยากาศชองเมืองต่างๆ 
 

 
ภาพท่ี5-3: การจัดวางฉากระยะกลาง 
 เป็นการจัดวางฉากในระยะที่สองเป็นระยะกลางของการมองเห็นของผู้เล่นโดยจะเป็น
จากชุมชนที่อยู่อาศัย 
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ภาพท่ี5-4: การจัดวางฉากระยะหน้า 
 เป็นการจัดวางฉากในระยะหน้าซึ่งอยู่ใกล้สายตาของผู้เล่นที่สุด 
 
5.3 จัดวางอุปสรรค  

 
ภาพท่ี5-5: การจัดวางอุปสรรค 
 เป็นการจัดวางฉากอุปสรรคที่จะใช้เป็นสิ่งกีดขวางผู้เล่นโดยจะมีทั้งอุปสรรคที่ผู้เล่นชน
แล้วจบเกมทันทีและผู้เล่นยังสามารถเล่นเกมนั้นได้จนจบเกมซึ่งอุปสรรคนั้นประกอบด้วย 

 
-อุปสรรคที่เมื่อชนแล้วยังสามารถเล่นเกมได้จนจบเกม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



37 

 

 

 
ภาพท่ี5-6: ตู้ไปรษณีย์  
 ตู้ไปรษณีย์เป็นอุปสรรคที่ผู้เล่นไม่สามารถกระโดดข้ามได้ผู้เล่นสามารถว่ิงหลบหลีกได้
เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่หากชนผู้เล่นจะไม่สามารถว่ิงต่อไปได้ 
 

 
ภาพท่ี5-7: หัวจ่ายน้ า  
 หัวจ่ายน้ าเป็นอุปสรรคที่ผู้เล่นสามารถกระโดดข้ามผ่านได้แต่หากชนผู้เล่นจะไม่สามารถ
ว่ิงต่อไปได้ 
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ภาพท่ี5-8: ที่กั้น 
 ที่กั้นเป็นอุปสรรที่ผู้เล่นสามาถกระโดดข้ามผ่านได้แต่หากชนผู้เล่นจะไม่สามารถว่ิงต่อไป
ได ้

  
-อุปสรรคที่เมื่อชนแล้วจบเกมทันที 

 
ภาพท่ี5-9: คนที่สวนทาง 
 คนเหล่าน้ีจะเป็นคนที่สวนทางกับผู้เล่นโดยผู้เล่นจะต้องว่ิงหลบคนเหล่านี้หากผู้เล่นวาง
ชนจะถือว่าเป็นการจบเกมทันที 
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5.4 จัดทาง Item และ เหรียญ 

 
ภาพท่ี5-10: การจัดวางItem 
 เป็นการจัดวาง Item ที่จะเป็นตัวช่วยให้แก่ผู้ เล่นในการเล่นเกม ซึ่ ง Item จะ
ประกอบด้วย 
 

 
ภาพท่ี5-11: ไอเทมร่ม 
                 ไอเทมร่ม                                                                    
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ภาพท่ี5-12: ไอเทมเสื้อกันฝน 
                 ไอเทมเสื้อกันฝนได้จะท าให้เกิดฟองอากาศข้ึนรอบตัวละครในช่วง
ระยะเวลาหนึ่งของการเล่น 
 

 
ภาพท่ี5-13: การจัดวางเหรียญ 
 เป็นเหรียญที่วางเพื่อให้ผู้เล่นเก็บเพื่อสะสม 
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5.5 จัดวางตัวละคร 

 
ภาพท่ี5-14: การจัดวางตัวละคร 
 น าตัวละครที่ใช้เป็นตัวหลักในการเล่นมาใส่ภายในฉากที่วางไว้เพื่อปรับวิสัยทัศในการ
มองของผู้เล่นให้เข้าที่และเหมาะสม 
 
5.6 การใส่ Code ให้แก่วัตถุต่างๆ 

 
ภาพท่ี5-15: การใส่ Code 
 เป็นการใส่ code ให้แก่วัตถุต่างภายในเกมเพื่อให้ตัวเกมนั้นสามารถท างานได้ตามที่ได ้
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



42 

 

5.7 ทดสอบการเคลื่อนท่ีของวัตถุต่างๆ 

 
ภาพท่ี5-16: ทดสอบการเคลื่อนที่ 
 เป็นการทดสอบการเคลื่อนที่ของวัตถุต่างๆที่มีภายในฉากโดยทุกอย่างจะเคลื่อนที่ไปใน
ทิศทางเดียวกันคือด้านขวาของหน้าจอแต่จะมีพียงคนเท่านั้นที่จะเคลื่อนที่สวนทางกับตัวละคร 
5.8 การควบคุมตัวละคร 

 
ภาพท่ี5-17: การควบคุมตัวละคร 
 ตัวละครจะสามารถแสดงท่าทางการว่ิงซึ่งคือท่าหลักของตัวละครและท่ากระโดดที่ตัว
ละครนั้นจะใช้กระโดดข้ามสิ่งกีดขวางต่างๆที่วางไว้ 
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ภาพท่ี5-18: ปุ่มควบคุมตัวละคร 
 ทางด้านซ้ายน้ันเป็นปุ่มที่ใช้ควบคุมให้ตัวละครสามารถกระโดดได้ส่วนในทางด้านขวาน้ัน
เป็นปุ่มส าหรับควบคุมตัวละครให้เปลี่ยนต าแหน่งในการว่ิงระหว่างด้านบนฟุตบาทและด้านล่าง
ฟุตบาท 
 
5.9 เช็คการชนกันของวัตถุ 

 
ภาพท่ี5-19: ตรวจเช็คการชนกันของวัตถุ 
 เป็นการตรวจเช็คการชนกันของวัตถุที่มีภายในฉากซึ่งประกอบด้วยอุปสรรค เหรียญ 
และ Item  
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5.10 การควบคุมร่ม 

 
ภาพท่ี5-20: การควบคุมร่ม 
 ผู้เล่นจะต้องควบคุมร่มที่ตัวละครถือเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวละครเปียกฝนที่ตกลงมา 
 

 
ภาพท่ี5-21: ปุ่มควบคุมร่ม 
 เป็นปุ่มส าหรับควบคุมร่มโดยผู้เล่นนั้นจะต้องสัมผัสไปตามจุดที่อยู่ด้านบนปุ่มที่เป็นสี
เข้มๆดังภาพที่ 5-20 เพื่อที่จะเปลี่ยนทิศทางองศาของร่มให้สามารถป้องกันฝนให้กับตัวละคร 
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5.11 ทดสอบการใช้งาน Item 

 
ภาพท่ี5-22: การใช้ Item เสื้อกันฝน 
 เมื่อผู้เล่นว่ิงชนเข้ากับเสื้อกันฝนจะสามารถใช้งาน Item ทันทีโดยจะเกิดฟองอากาศ
ข้ึนมารอบตัวละครช่วงหนึ่ง 
 

 
ภาพท่ี5-23: การใช้ Item ร่ม 
 เมื่อผู้เล่นว่ิงชนเข้ากับร่มจะสามารถใช้งาน Item ทันทีโดยจะท าให้ร่มที่ตัวละครถืออยู่
นั้นมีขนาดที่ใหญ่ข้ึนในช่วงหนึ่ง 
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5.12 ทดสอบระบบชีวิตและเวลา 

 
ภาพท่ี5-24: ทดสอบการลดของเวลาและพลังเลือด 
 ภายในเกมจะมีการก าหนดเวลาและพลังชีวิตของตัวละครไว้ผู้เล่นจะต้องคอยระวังไม่ให้
แถบทั้งสองอันลดลงจนหมดเพราะถ้าหมดจะถือว่าเป็นการจบเกม 
 

  
ภาพท่ี5-25: แถบพลังชีวิตและเวลา 
 ฝั่งทางด้านซ้ายเป็นแถบของพลังชึวิตของผู้เล่นโดยจะแปรผกผันกับปริมาณน้ าฝนที่โดน
ตัวละครหากผู้เล่นไม่บังคับให้ร่มอยู่ในทิศทางที่สามารถกันฝนให้กับตัวละครได้แถบพลังชีวิตจะค่อยๆ
ลดลงเรื่อยๆจนหมด ส่วนในฝั่งทางด้านขวานั้นเป็นแถบเวลาโดยในแต่ละด่านจะก าหนดเวลาเอาไว้
โดยผู้เล่นจะต้องบังคับตัวละครให้ว่ิงไปให้ถึงจุดหมายก่อนที่แถบเวลาจะหมดลง หากแถบใดแถบหนึ่ง
หรือทั้งสองแถบหมดลงจะถือว่าเป็นอันจบเกมผู้เล่นจะต้องเล่นในด่านนั้นใหม่ 
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5.13 สรุปผลการให้คะแนน 

 
ภาพท่ี5-26: การสรุปคะแนน 
 เมื่อผู้เล่นสามารถว่ิงไปถึงจุดหมายที่ก าหนดไว้ได้ทันเวลาและพลังชีวิตไม่หมดจะถือว่าผู้
เล่นสามารถผ่านด่านน้ันได้ซึ่งจะปรากฏหน้าสรุปคะแนนข้ึนโดย 
  Money นั้นจะมาจากเหรียญที่ผู้เล่นสามารถเก็บได้ในระหว่างที่เล่นเกมในด่านนั้นๆ 
 Itemแ  Bonus จะเป็นการสุ่มใหค้ะแนนผู้เล่นซึง่จะมาจากการใช้เวลาในการเล่นเกมใน
แต่ละด่าน 
 
5.14 การเชื่อมหน้าต่างๆภายในเกม 

 
ภาพท่ี5-27: การเช่ือมหน้าต่างๆในเกม 
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 เป็นการเช่ือหน้าต่างๆที่มีภายในเกมที่ผู้เล่นสามารภเข้าถึงได้ภายในเกมจากรูปตะเห็นได้
ว่าเกมนั้นจะเริ่มจากหน้าเริม่ต้นเมื่อผูเ้ลน่กดเริ่มเกมจะปรากฏหน้าแสดงเรื่องราวของตัวละครให้ผู้เล่น
ได้รู้และไปที่หน้าแผนที่โดยจีการลอคด่านไว้ให้ผู้เล่นค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆเมื่อผู้เล่นกดเลือกด่านและจึง
ปรากฏหน้าเล่นเกมให้ผู้เล่นได้เล่นเกมในด่านนั้น 
 
5.15 ทดสอบระบบเกมท้ังหมดและแก้ไข 
 เป็นการทดสอบระบบต่างๆที่มีภายในเกมและตรวจสอบหาข้อผิดพลาดภายในเกมเพื่อ
ด าเนินการแก้ไขก่อนที่จะ Export         เพื่อเป็นการเสร็จสิ้นโครงการทั้งหมด 
 
5.16 Export ตัวเกม 

 
ภาพท่ี5-28: Logo Game 
 เป็น Logo ของเกมที่ใช้แสดงเป็นทั้ง Logo ของงานและ Icon ของเกมที่ให้ผู้เล่นกดเข้า
สู่เกมเมื่อได้ท าการ Export ตัวเกมออกมาและท าการติดตั้งลงเป็นอุปกรณ์ที่ได้ก าหนดไว้เป็นตัว
รองรับการเล่นเกม 
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บทที่  6 

สรุปผลการด าเนินงานและปัญหาที่พบ 
 
6.1 สรุปผล 
 ตัวเกมเล่นได้ตามที่ได้ก าหนดวางแผนเอาและสามารถเล่นได้จริงบน Smartphoneใน
ระบบ Android ที่ได้ก าหนดให้เป็นอุปกรณ์ในการรองรับการเล่นเกมและโครงการ Rain Dear ได้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในการท างานคือเป็นเกมที่สร้างความเพลิดเพลินให้แก่ผู้เล่นโดยไม่สร้าง
เพราะเป็นเกมที่ใช้เวลาในการเล่นที่สั้นและง่ายในการจบเกมในแต่ละด่าน ผู้เล่นได้ฝึกทักษะไหวพริบ
และสร้างทัศนคติที่ได้ต่อเกมได้ โดยการใช้ความรู้ที่ได้ศึกษาภายในช้ันเรียน การศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
ผ่านสื่อต่างๆที่มี และการสอบถามข้อมูลความรู้จากผู้รู้เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการท างานเพื่อให้เกม
นั้นเสร็จสมบูรณ์โดย 
 
6.2 ปัญหาท่ีพบ 

- บางครั้งฝ่ายโปรแกรมและฝ่ายกราฟฟิกประสานงานกันแล้วเกิดความเข้าใจไม่ตรงกัน 
- ประสบการณ์ยังน้อย ต้องใช้เวลาศึกษาและท าความเข้าใจ ท าให้เสียเวลาไปบ้าง 
- การวางแผนการท างานของสมาชิกในทีมแต่ละคนยังไม่ดีท าให้เกิดความล่าช้า 
- การออกแบบฉากในเกม เนื่องจากไม่เคยท างานใหญ่แบบนี้มาก่อน และประสบการณ์

ยังน้อย ท าให้ต้องใช้เวลาศึกษาและท าความเข้าใจอยู่สักพัก 
- การทดสอบเล่นเกมเพื่อหาจุดบกพร่องและข้อผิดพลาดของโปรแกรม ใช้เวลาทดสอบ

นานพอสมควร ท าให้แบ่งเวลาไปท างานของตัวเองตรงส่วนอื่นช้า 
- เสียงประกอบและดนตรีในเกมยังไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากสมาชิกทุกคนในกลุ่มไม่มี

ความรู้และความช านาญทางด้านน้ี 
- การติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีม เนื่องจากสมาชิกแต่ละคนไม่ได้ท างานอยู่ที่เดียวกัน 

ท าให้การสื่อสารอาจไม่ชัดเจนและเวลาที่ใช้ติดต่อกัน ไม่ค่อยตรงกันเท่าไร 
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6.3 ข้อเสนอแนะ 
 ในการท างานแต่ละครั้งย่อมต้องเกิดปัญหาซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในส่วนของปัญหา
ที่เกิดข้ึนน้ันมีวิธีการแก้ปัญหาได้ดังนี้ 

- ปัญหาด้านการสื่อสารควรแก้ไขโดยให้มีการจดบันทึกสรุปงานที่ต้องท าของแต่ละคน
เพื่อให้เข้าใจตรงกันก่อนการท างาน 

- ปัญหาเทคนิคการท างานช้า ซึ่งต้องหมั่นฝึกฝนและศึกษาเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหา 
- ควรเข้าใจถึงข้อจ ากัดในเวลาท างานจริง เพราะอาจไม่ได้เป็นแบบที่ตั้งไว้ เนื่องจากบาง

โปรแกรมอาจท าไม่ได้อย่างที่ต้องการ หรือสมาชิกในทีมบางคนอาจท าได้ไม่ดีเท่าที่ควร  
- เสียงประกอบและดนตรีในเกมมีความส าคัญอย่างมาก ควรเผื่อเวลาในการท างานด้าน

เสียงด้วย เพราะดนตรีจะช่วยเพิ่มอรรถรสในการเล่น และยังดึงดูดหรือสร้างความตื่นเต้นอีกด้วย 
- การออกแบบงานนั้น ไม่ควรยึดติดกับความคิดของตัวเอง ควรปรึกษาสมาชิกภายใน

กลุ่มเพราะว่าการท าเกมนั้นเราไม่ได้ท าเล่นเอง จึงควรค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายที่เราต้ังไว้ 
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