
 

 

เกมต ำนำนสงครำมจกัรรำศี 
Legend of Zodiac War 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นำยรัตนชำติ แจ่มจ ำรัส   5704800056 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคนิพนธ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของกำรศึกษำตำมหลกัสูตรปริญญำวทิยำศำสตรบณัฑิต 
ภำควชิำวทิยำกำรคอมพิวเตอร์ คณะวทิยำศำสตร์ 

มหำวทิยำลยัสยำม 
ปีกำรศึกษำ 2561 







ก 
 

 

หัวข้อภาคนิพนธ์  เกมต ำนำนสงครำมจกัรรำศี 

    Legend  of  Zodiac War 

หน่วยกติของภาคนิพนธ์  3 หน่วยกิต 

รายช่ือผู้จัดท า   นำยรัตนชำติ แจ่มจ ำรัส 5704800056 

อาจารย์ทีป่รึกษา   อำจำรยว์ีนำ โชติช่วง 

ระดับการศึกษา   วทิยำศำสตรบณัฑิต 

ภาควชิา    วทิยำกำรคอมพิวเตอร์ 

ปีการศึกษา   2561 

 

บทคดัย่อ 

 ปัจจุบันน้ี  มีกำรน ำเอำเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) เข้ำมำมีบทบำทในด้ำน

กำรศึกษำ จึงเป็นส่ิงท่ีน่ำสนใจในยุคดิจิตอลมำกข้ึน อำทิ กำรสร้ำงภำพยนตร์ 3 มิติ  เพื่ออรรถรสใน

กำรเขำ้ถึงขอ้มูลได้อย่ำงเต็มรูปแบบ ผูจ้ดัท ำจึงมีแนวคิดท่ีจะพฒันำส่ือกำรเรียนกำรสอนโดยกำร

น ำเอำเทคโนโลยเีสมือนจริง AR (Augmented Reality) เขำ้มำใชพ้ฒันำในกำรศึกษำและประยุกตใ์ช้

ในกำรน ำเสนอส่ือกำรเรียนรู้ ด้วยกำรผสำนเทคโนโลยีเสมือนจริง เขำ้มำใช้ด้วยกำรใช้งำนผ่ำน

อุปกรณ์กลอ้งบน Smart Phone โดยกำรใชภ้ำษำคอมพิวเตอร์เขำ้มำพฒันำดว้ยภำษำ C# นอกจำกนั้น

ยงัใช้โปรแกรม Unity และ Autodesk Maya ท่ีจะจดัท ำโมเดลตวัละครออกมำเป็นภำพ 3 มิติ มีกำร

ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีและน ำเสนอดว้ยกำรสร้ำงในรูปแบบของเกม ต่อสู้ และสร้ำงตวัละครทั้ง 12 

รำศีมำเป็นตวัละครในกำรเล่นเกม ไดน้ ำโปรแกรม Unity มำประยกุตใ์ช ้และใชก้ลอ้ง Smart Phone 

ผ่ำนระบบปฏิบตักำร Android ซ่ึงจะเป็นตวัอ่ำนจุด Marker โดยจุดท่ี Marker ไวน้ั้ นอยู่บนกำร์ด

กระดำษซ่ึงจะมีรูปตวัละครและธำตุ , อำวุธ , เลขล ำดบักำรต่อสู้ , สัญลกัษณ์ประจ ำแต่ละรำศี ของ

ตวัละครแต่ละรำศีนั้นๆ อยู่บนกำร์ด เม่ือผูเ้ล่นน ำ กลอ้ง Smart Phone ส่องไปยงักำร์ด เพื่อท ำกำร

เลือกตวัละครเพื่อเขำ้สู่หน้ำฉำกต่อสู้ เกมจะแสดงรูปร่ำงตวัละคร และ เอฟเฟคตวัละครออกมำใน

รูปแบบตวัละครสำมมิติ มีแถบพลงัชีวิตและทกัษะกำรโจมตีข้ึนมำยงัหน้ำจอ Smart Phone ทั้งน้ี

ผูจ้ดัท ำหวงัท่ีจะประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) กบักำรน ำเสนอด้ำนเทคโนโลย ี

ทำงดำ้น AR ใหมี้ควำมน่ำสนใจและแปลกใหม่มำกข้ึน  

ค าส าคัญ: เกม / เทคโนโลยเีสมือนจริง / 3 มิติ 
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บทที ่1 
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

เน่ืองจากปัจจุบนัการน าเทคโนโลยเีสมือนจริง AR (Augmented Reality) เขา้มาใชพ้ฒันาใน

การศึกษาและประยกุตใ์ชใ้นการน าเสนอส่ือการเรียนรู้ ดว้ยการผสานเทคโนโลยเีสมือนจริง หรือ 

ภาพ 3 มิติ มากข้ึน เช่น ภาพยนตร์ 3 มิติ ท่ีจะท าใหไ้ดรั้บความคมชดัสมจริง และมีสีสันท่ีสวยสดใส 

และเพิ่มอรรถรสในการรับชมภาพยนตร์ 3 มิติ มากยิง่ข้ึน 

การใชเ้ทคโนโลยเีสมือนจริง AR (Augmented Reality) เขา้มาพฒันาและประยกุตใ์ชด้ว้ยการใช้

งานผา่นกลอ้งบน Smart Phone และ Tablet โดยการใชภ้าษาคอมพิวเตอร์เขา้มาพฒันาดว้ยภาษา C# 

และ JavaScript นอกจากนั้นยงัใชโ้ปรแกรม Unity และ Autodesk Maya ท่ีจะจดัรูปแบบออกมาเป็น

ภาพ 3 มิติ 

เกมต านานสงครามจกัรราศี (Legend of Zodiac War) ผูจ้ดัท าไดใ้ชเ้ทคโนโลย ีAR ในการส่อง 

การ์ดกระดาษเพื่อใชใ้นการเลือกตวัละคร เขา้สู่หนา้ Stage เพื่อต่อสู้กบัฝ่ายตรงขา้ม จนกวา่ฝ่ายใด

ฝ่ายหน่ึงจะมีพลงัชีวติเหลือศูนย ์ ฝ่ายท่ีมีพลงัชีวติเหลือคือผูช้นะ โดยตวัละครแต่ละตวั จะมีพลงั

ชีวติและค่าพลงัโจมตีท่ีแตกต่างกนั  

ผูจ้ดัท าจึงมีแนวคิดท่ีจะน าเทคโนโลยเีสมือนจริง AR (Augmented Reality) เขา้มาประยกุตใ์ช้

ในการพฒันาเกมต านานสงครามจกัรราศี (Legend of Zodiac War) ในการต่อสู้ และน าตวัละครของ

แต่ละ ราศี มาเป็นตวัเล่นเกม จะเร่ิมเล่นเกมไดโ้ดย ผูเ้ล่นน าการ์ดมาส่องโดยการใชก้ลอ้ง Smart 

Phone หรือ Tablet บนระบบปฏิบติัการ Android ซ่ึงเป็นตวัอ่านจุด Marker โดยจุดท่ี Marker ไวน้ั้น

อยูบ่นการ์ดกระดาษซ่ึงจะมีรูปตวัละครและสัญลกัษณ์และธาตุ ของตวัละครนั้น ๆ อยูบ่นการ์ด เม่ือ

ผูเ้ล่นน ากลอ้ง Smart Phone ส่องไปยงัการ์ด จะเขา้สู่หนา้เลือกเวทีต่อสู้และเม่ือเลือกเวที แลว้จะเขา้

สู่หนา้การต่อสู้ และจะแสดงรูปร่างตวัละคร และ เอฟเฟกต ์ ตวัละครออกมา ยงัฉากต่อสู้โดยจะ

แสดงข้ึนมายงั จอ Smart Phone และจะมีแถบพลงัชีวติและสกิลข้ึนมา เม่ือถึงตาผูเ้ล่นนั้น ๆ ทั้งน้ี

ผูจ้ดัท าหวงัท่ีจะประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ี AR (Augmented Reality) กบัการน าเสนอเร่ืองราวจกัรราศี 

ใหมี้ความน่าสนใจและแปลกใหม่มากยิง่ข้ึน 
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1.2 วตัถุประสงค์ของเกมต ำนำนสงครำมจักรรำศี (Legend of Zodiac War) 

เพื่อพัฒนาระบบเกมต านานสงครามจกัรราศี (Legend of Zodiac War) ด้วยเทคโนโลยี AR 

(Augmented Reality) โดยมาประยกุตแ์ละน าเสนอเร่ืองราวของต านาน 12 ราศี ของกรีก  

 

1.3 ขอบเขตของภำคนิพนธ์ 

1.3.1 พฒันาโดยประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ีAR (Augmented Reality) 

1.3.2 พฒันาเกมในรูปแบบของเกมการ์ดโดยการส่องกลอ้งโทรศพัทส์มาร์ทโฟนหรือ

แทบ็เล็ตไปยงับนการ์ดเพื่อน าตวัละครไปอยูใ่น Stage One โดยจะมีใหเ้ลือก 3 

Stage ไดแ้ก่ Stage Two และ Stage Three  

1.3.3 การเล่นเกมจะเป็นลกัษณะแบบ Multiplayer ต่างฝ่ายต่างต่อสู้กนั 

1.3.4 สามารถแสดงตวัละคร Animation และ Effect การต่อสู้ของตวัละคร รวมถึงเสียง 

Action การต่อสู้ได ้

1.3.5 ตวัละครจะเป็นเทพประจ าราศี ซ่ึงจะแบ่งระดบัพลงัชีวติและความสามารถตามธาตุ

และระดบัดาวดงัน้ี 

1.3.5.1 เทพประจ าราศี ท่ีมีธาตุ ดิน , น ้า , ลม , ไฟ  มีความสามารถระดบั  4 ดาว  

มีพลงัชีวติ 2,000 – 2,500 point และมีค่าพลงัโจมตี 300-350 point และ 

พลงัโจมตีพิเศษสุ่ม 1-450 point ประกอบดว้ย 

ราศีกนัย ์(Virgo) ธาตุ (ดิน) 

ราศีกรกฎ (Cancer) ธาตุ (น ้า) 

ราศีเมถุน (Gemini) ธาตุ (ลม) 

ราศีเมษ (Aries) ธาตุ (ไฟ) 

1.3.5.2 เทพประจ าราศี ท่ีมีธาตุ ดิน , น ้า , ลม , ไฟ  มีความสามารถระดบั  5 ดาว  

มีพลงัชีวติ 2,000 – 2,500 point และมีค่าพลงัโจมตี 400-450 point และ 

พลงัโจมตีพิเศษสุ่ม 1-550 point ประกอบดว้ย 

ราศีมงักร (Capricorn) ธาตุ (ดิน) 

ราศีมีน (Pisces) ธาตุ (น ้า) 

ราศีกุมภ ์(Aquarius) ธาตุ (ลม) 

ราศีธนู (Sagittarius) ธาตุ (ไฟ) 
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1.3.5.3 เทพประจ าราศี ท่ีมีธาตุ ดิน , น ้า , ลม , ไฟ  มีความสามารถระดบั  6 ดาว  

มีพลงัชีวติ 2,000 – 2,500 point และมีค่าพลงัโจมตี 500-550 point และ 

พลงัโจมตีพิเศษสุ่ม 1-650 point ประกอบดว้ย 

ราศีพฤษภ (Taurus) ธาตุ (ดิน) 

ราศีพิจิก (Scorpio) ธาตุ (น ้า) 

ราศีตุลย ์(Libra) ธาตุ (ลม) 

ราศีสิงห์ (Leo) ธาตุ (ไฟ) 

1.3.6 ตวัละครจะสามารถต่อสู้ไดเ้ม่ือผูเ้ล่นกดปุ่มโจมตี หรือ ปุ่มโจมตีพิเศษ และปุ่ม

ป้องกนัการโจมตีได ้

1.3.7 ตวัละครจะมีพลงัชีวติลดลงเม่ือถูกคู่ต่อสู้โจมตี 

1.3.8 สามารถดูขอ้มูลตวัละครไดจ้ากเมนูภายในเกม 

1.3.9 สามารถดูการแนะน าวธีิการเล่นเกมไดจ้ากเมนูภายในเกม 

1.3.10 สามารถเปิดหรือปิดเสียงภายในเกมไดจ้ากเมนูภายในเกม 

1.3.11 สามารถเร่ิมตน้เล่นเกมใหม่ไดจ้ากเมนูภายในเกม 

1.3.12 สามารถแสดงแถบระดบัพลงัชีวติและพลงัท่าไมต้ายของตวัละครนั้นๆ ได ้

1.3.13 สามารถแสดงตวัละครและเอฟเฟกตส์กิลในรูปแบบสามมิติไดด้ว้ยการส่องกลอ้ง 

Smart Phone 

1.3.14 สามารถหมุนโมเดลตวัละครสามมิติใหไ้ปตามแกน X ได ้

1.3.15 มีการ์ดตวัละครเป็น Marker ในการใชต่้อสู้ 

 
1.4 ขั้นตอนและวธีิกำรด ำเนินภำคนิพนธ์ 

1.4.1 ศึกษาและรวบรวมขอ้มูล (Data Collection) 
การศึกษาและรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการใช้เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) 

และซอฟตแ์วร์ท่ีจะน ามาใช้ในการพฒันาระบบให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน เช่น โปรแกรม 
Unity 3D , Maya , Adobe Fuse , ภาษา C# จากอาจารยแ์ละผูเ้ช่ียวชาญในซอฟต์แวร์ แต่ละ
ดา้น หลงัจากนั้นผูจ้ดัท าไดศึ้กษาและรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัต านาน 12 ราศี ของกรีก 
วา่ก าเนิดข้ึนมาอย่างไร รวมถึงช่ือและสัญลกัษณ์ของแต่ละราศีและลกัษณะของแต่ละราศี 
วา่มีลกัษณะอยา่งไรบา้ง  
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1.4.2 วเิคราะห์ระบบ (System Analysis) 
  เม่ือศึกษาและรวบรวมข้อมูลทั้ งหมดแล้ว ผูจ้ ัดท าได้น าข้อมูลท่ีได้ศึกษาและ
รวบรวมมาวิเคราะห์และวางแผนปฏิบติังาน พร้อมทั้งประยุกต์ใช้เคร่ืองมือในการพฒันา
แอพพลิเคชั่นให้มีประสิทธิภาพ โดยแบ่งว่าแต่ละส่วนในการพฒันาควรจะใช้เคร่ืองมือ
ใดบา้งในการพฒันาส่วนนั้น เช่น การสร้างโมเดลตวัละคร 3 มิติ รวมถึงการเคล่ือนไหว
ของตัวละครในรูปแบบ 3 มิติ ผูจ้ ัดท าเลือกใช้ซอฟต์แวร์ Maya เป็นตัวพัฒนา รวมถึง
ซอฟตแ์วร์ Adobe Fuse  ในการสร้างโมเดลตวัละครและการเคล่ือนไหว อีกดว้ย ในส่วนท่ี
ใช้แสดงโมเดลตวัละคร 3 มิติ เม่ือน ากลอ้ง จากโทรศพัท์มือถือ Smartphone หรือ Tablet 
ส่องกับการ์ด และส่วนของสกิลการโจมตีและเอฟเฟกต์ในการต่อสู้ ผูจ้ ัดท าเลือกใช้
ซอฟต์แวร์ Unity และปลัก๊อิน Vuforia เป็นเคร่ืองมือในการพฒันา และสัญลกัษณ์ Marker 
ของการ์ด ผู ้จ ัดท าได้เลือกใช้ซอฟต์แวร์ Adobe Photoshop และ Adobe illustrator เป็น
เคร่ืองมือในการออกแบบสัญลกัษณ์ Marker ของการ์ด 
1.4.3 ออกแบบระบบงาน (System Design) 
  ขั้นตอนการออกแบบระบบ จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้และ 
ส่วนของตวัละคร  

  1.4.3.1 ส่วนติดต่อผูใ้ช ้ 
   1.4.3.1.1 การออกแบบสัญลกัษณ์ Marker บนการ์ด 

1.4.3.1.2 การออกแบบหนา้ตา UI (user interface) ในแอพพลิเคชัน่บน
ระบบปฏิบติัการแอนดรอยด์ 

1.4.3.2 ส่วนของตวัละคร 
 1.4.3.2.1 การออกแบบรูปร่าง ลกัษณะ ตวัละคร 3 มิติ 
 1.4.3.2.2 การออกแบบท่าทางการเคล่ือนไหวของตวัละคร 3 มิติ 
 1.4.3.2.3 การออกแบบสกิลท่ีใชใ้นการโจมตีและเอฟเฟกตใ์นการต่อสู้ 

1.4.4 พฒันาระบบ (System Development) 
ขั้นตอนในการพฒันาระบบเป็นการน าขอ้มูลท่ีได ้จากการวิเคราะห์และรวบรวม

ขอ้มูล รวมถึงการออกแบบระบบงาน เพื่อท่ีจะน ามาพฒันาระบบ ให้อยู่ในประเภทของ 
Mobile Application ท่ีท างานบนโทรศพัท์ สมาร์ทโฟน บนระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์
โดยน าโปรแกรมและซอฟต์แวร์ต่าง ๆมาเป็น เค ร่ืองมือในการพัฒนาระบบ ซ่ึ ง
ประกอบดว้ย 

1.4.4.1 โปรแกรม Unity 3D ใชใ้นการเกมในรูปแบบ AR (Augmented Reality) 
และเอฟเฟกตใ์นการต่อสู้ 

1.4.4.2 โปรแกรม Autodesk Maya ใชใ้นการสร้างโมเดลตวัละครในรูปแบบ 3 มิติ 
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1.4.4.3 โปรแกรม Vuforia ใช้ในการเช่ือมต่อระหว่างโมเดลและสัญลักษณ์ 
Marker 

1.4.4.4 โปรแกรม Adobe Fuse ใชใ้นการสร้างโมเดลตวัละครในรูปแบบ 3 มิติ 
1.4.4.5 โปรแกรม Adobe Photoshop ใชใ้นการออกแบบสัญลกัษณ์ Marker  
1.4.4.6 โปรแกรม Adobe illustrator ใชใ้นการสร้างรูปแบบการ์ด  

1.4.5 ทดสอบระบบ (System Testing) 
 ขั้นตอนในการทดสอบ ผูจ้ดัท าได้ท าการทดสอบไปพร้อม ๆ  กับการพฒันา

ระบบ เพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดในการแสดงผลและการท างานของระบบ ว่ามีความ

ผดิพลาดท่ีขั้นตอนใดบา้ง หากพบขอ้ผดิพลาดก็จะด าเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง และทดสอบ

ระบบอีกคร้ังจากพฒันาระบบเสร็จส้ินเรียบร้อยแลว้ 

1.4.6 จดัท าเอกสาร (Documentation) 

การจดัท าเอกสารอธิบายรายละเอียดภาคนิพนธ์ เพื่อน าเสนอต่อทางมหาวทิยาลยั 

โดยมีวธีิการพฒันาและขั้นตอนการด าเนินภาคนิพนธ์ เพื่อเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา 

 

1.5 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.5.1 ผูใ้ชง้านไดรั้บความรู้เร่ืองราวต านาน 12 ราศี ของกรีก 

1.5.2 ต่อยอดธุรกิจเกมดว้ยเทคโนโลย ีAR (Augmented Reality)  

1.5.3 สามารถสร้างความบนัเทิงพร้อมกบัการสอดแทรกเน้ือหาต านาน 12 ราศี ของกรีก 

1.5.4 เสริมสร้างศกัยภาพการเรียนรู้ดว้ย เทคโนโลยเีสมือนจริง 
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1.6 ระยะเวลำด ำเนินงำนภำคนิพนธ์ 

ตารางท่ี 1.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานภาคนิพนธ์ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ปี พ.ศ. 2560-2561 

ต.ค. 
60 

พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

1. ศึกษาระบบและความเป็นไปได ้

2. วเิคราะห์ระบบ 

3. ออกแบบระบบ 

4. พฒันาระบบ 

5. ทดสอบระบบ 

6. จดัท าเอกสาร 

       

      

      

      

      

      

      
 

1.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

1.7.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 

1.7.1.1   เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊รุ่น DELL Inspiron 7567-W5671404TH 
1.7.1.2 หน่วยความจ าหลกั 16 Gigabyte 
1.7.1.3 หน่วยความจ าส ารอง 1 Terabyte 
1.7.1.4 โทรศพัทมื์อถือ Smartphone ระบบปฏิบติัการ Android 

1.7.2 ซอฟตแ์วร์ (Software) 

1.7.2.1 ระบบปฏิบติัการไมโครซอฟตว์นิโดวสิ์บ (Window 10) 

1.7.2.2 โปรแกรม Unity 3D 

1.7.2.3 โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 

1.7.2.4 โปรแกรม Adobe illustrator CS6 

1.7.2.5 โปรแกรม Autodesk Maya 

1.7.2.6 โปรแกรม Vuforia 

1.7.2.7 โปรแกรม Adobe Fuse 
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1.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่รองรับระบบ 
1.8.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 
  1.8.1.1 โทรศพัทมื์อถือ Smartphone หรือ Tablet ท่ีมีกลอ้ง 
1.8.2 ซอฟตแ์วร์ (Software) 
  1.8.2.1 ระบบปฏิบติัการ Android Version 5.0 ข้ึนไป 

   

 



 
 

 

บทที ่2 

การทบทวนวรรณกรรมและแนวทฤษฏีที่เกีย่วข้อง 

 

2.1 โปรแกรมออกแบบอนิเมช่ัน 3 มิติ Autodesk Maya Version 2017[1]  
 Autodesk Maya เป็นโปรแกรมส ำหรับงำนสร้ำงโมเดลในรูปแบบ 3 มิติ และอนิเมชัน่ ต่ำง 
ๆ รวมถึงส่ือต่ำง ๆ เช่น ภำพยนตอ์นิเมชัน่ , กำร์ตูนอนิเมชัน่ 3 มิติ , รำยกำรโทรทศัน์ , วิดีโอ , กำร
พฒันำเกม อ่ืน ๆ เพรำะเน่ืองจำก โปรแกรม Autodesk Maya ให้กำรแสดงผลท่ีสมจริงท่ีสุด ท ำให้
ถูกยกระดับให้เหนือกว่ำ ซอฟต์แวร์ในทอ้งตลำด ณ ตอนน้ี โดยโปรแกรม Autodesk Maya เป็น
โปรแกรมรูปแบบ Open Architecture คือ สำมำรถแปลงส่ิงท่ีสร้ำงข้ึนมำให้เป็น Script ต่ำง ๆ ได ้
รวมถึงมี API รองรับเพื่อท่ีจะน ำไปใชใ้นกำรเขียนโปรแกรมในภำษำต่ำง ๆ ได ้เช่น Python , C#  
 โปรแกรม Autodesk Maya เป็นเคร่ืองมือท่ีรองรับกำรใชง้ำน Graphic 3D ทุกประเภท เช่น 
3D Visual Effects , Computer Graphics อ่ืน ๆ และยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีผูใ้ช้งำนเร่ิมต้นและนักอนิ
เมชัน่รวมถึงผูเ้ช่ียวชำญทำงเทคนิคพิเศษ ให้กำรยอมรับวำ่สำมำรถ ท ำให้งำนบรรลุถึงวตัถุประสงค์
ในกำรสร้ำงสรรคผ์ลงำนใหมี้ประสิทธิภำพไดอ้ยำ่งไม่มีท่ีส้ินสุด  
  

 
 

 

รูปท่ี 2.1 ภำพโปรแกรม Autodesk Maya Version 2017 
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2.2 โปรแกรม Unity Version 5.5.6f1[2]  
 โปรแกรม Unity เป็นโปรแกรมท่ีเอำไวใ้ช้ส ำหรับสร้ำงสรรค์เกมและออกแบบเกม ซ่ึง
สำมำรถสร้ำงไดท้ั้งเกม 2D และ เกม 3D โดยเกมท่ีจะสร้ำงใช้ภำษำคอมพิวเตอร์ในกำรเรียกใชง้ำน
ต่ำง ๆ หรือกำรเรียกใชค้วำมสำมำรถให้ตวัละครนั้น ๆ ท ำกริยำท่ำทำงต่ำง ๆ โดยภำษำท่ีใชอ้ยูห่ลกั 
ๆ มีอยู ่2 ภำษำ ไดแ้ก่ ภำษำ C# และ ภำษำ Javascript  
 โปรแกรม Unity นั้นเป็นโปรแกรมท่ีใชง้ำนง่ำย สำมำรถใช้งำนบนแพลตฟอร์มต่ำง ๆ ได ้
และคุณภำพของเกมท่ีสร้ำงข้ึนอยูใ่นระดบัสูง กำรใชง้ำนของโปรแกรม Unity มี 2 แบบ ไดแ้ก่ แบบ
ฟรี และ แบบเสียค่ำใช้จ่ำย แบบฟรีเวลำเร่ิมเขำ้สู่หน้ำเกมจะมีสัญลกัษณ์ Unity ข้ึนมำ ว่ำเกมน้ีถูก
สร้ำงข้ึนด้วยโปรแกรม Unity ส่วนแบบเสียค่ำใช้จ่ำยจะไม่ข้ึนสัญลกัษณ์ Unity เพรำะได้เสียค่ำ 
License ของ โปรแกรม Unity แลว้ ค่ำ License ของ Unity เองก็ถือไดว้ำ่คุม้ค่ำท่ีไดใ้ช้ License ของ 
Unity เพรำะมีผู ้ใช้งำนมำกท่ีสุดโดยเฉพำะ เกมท่ีอยู่บน App Store และ Google Play โดยเกม
ส่วนมำกเหล่ำน้ีถูกสร้ำงโดยโปรแกรม Unity 
 

 

 

รูปท่ี 2.2 ภำพโปรแกรม Unity Version 5.5.6f1 
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2.3 โปรแกรม 3Ds MAX Version 2017[3]
 

 โปรแกรม 3Ds MAX แต่ก่อนมีช่ือเดิมว่ำ 3Ds Studio MAX เป็นโปรแกรมจำกบริษัท
เดียวกบัโปรแกรม Maya บริษทั Autodesk เป็นบริษทั ดำ้นกรำฟิก โมเดลสำมมิติและอนิเมชั่น ณ 
ปัจจุบนัน้ีโปรแกรม 3Ds MAX ได้ถูกพฒันำให้ดีข้ึนเป็นอย่ำงมำก ในส่วนของ Plug-in และ กำร
สร้ำงสรรคง์ำน Animation ต่ำง ๆ ให้ผูใ้ชส้ำมำรถใส่ท่ำทำง Animation ไดใ้น Layers ท่ีแตกต่ำงกนั
เพื่อกำรท ำงำนท่ีง่ำยข้ึน แถมเป็นโปรแกรมท่ีมีควำมยืดหยุ่นสูง โดยสำมำรถน ำจินตนำกำรของผู ้
สร้ำงสรรคผ์ลงำน มำสร้ำงสรรค ์Model ไดอ้ยำ่งไม่มีขีดจ ำกดั ถือเป็นโปรแกรมอเนกประสงค์ท่ีมี
ควำมสำมำรถสร้ำงสรรคเ์กม , สร้ำงหนงั , รวมถึงงำนทำงดำ้นออกแบบสถำปัตยกรรม และอ่ืน ๆ  
 

 

 

 
รูปท่ี 2.3 ภำพโปรแกรม 3Ds MAX Version 2017 
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2.4 โปรแกรม Adobe Fuse[4]
 

 Adobe Fuse คือโปรแกรม ท่ีใช้สร้ำงตวัละครโมเดล 3 มิติ ท่ีสำมำรถปรับแต่ง ตวัโมเดล 
รูปร่ำง ใบหนำ้ หรือ เส้ือผำ้ ให้มีลกัษณะตำมท่ีตอ้งกำร เพื่อน ำตวัละครท่ีสร้ำงข้ึนมำไปใชง้ำน โดย
สำมำรถ น ำไฟลท่ี์ได ้ไปใชง้ำนไดห้ลำกหลำย เช่น กำรสร้ำงส่ือโฆษณำ กำรน ำไปพฒันำเกมต่ำง ๆ   
 
 

 
 
 

รูปท่ี 2.4 ภำพโปรแกรม Adobe Fuse 
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2 

2.5 Augmented Reality[5]
 

 Augmented Reality Technology คือเทคโนโลยีท่ีผสมผสำนระหว่ำงโลกควำมจริง และ 
โลกเสมือน ท่ีผสมผสำนกนัผ่ำนซอฟต์แวร์ และ อุปกรณ์เช่ือมต่อต่ำง ๆ ซ่ึงเป็นขอ้มูลเป็นขอ้มูลท่ี
ประกอบอยู่บนโลกเสมือน (Virtual world) เช่น งำนกรำฟฟิก , วิดีโอ , ขอ้ควำมต่ำง ๆ ท่ีซ้อนทบั
กนับนโลกควำมจริง โดย Augmented Reality จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  คือ แบบท่ีใชส้ัญลกัษณ์ 
หรือท่ีเรียกกนัวำ่ “Marker” หรือจะเรียกอีกอยำ่งวำ่ “AR code” โดยจะสำมำรถใชง้ำนได ้ผำ่นกลอ้ง 
และ ถูกประมวลผลรูปภำพ เม่ือเจอสัญลกัษณ์ จะแสดงขอ้มูลออกมำเป็นภำพสำมมิติ และ สำมำรถ
หมุนได ้360 องศำ 
 ขั้นตอนของกำรท ำ Augmented Reality ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน 

1. กำรวิเครำะห์ภำพ (Image Analysis) คือกำรค้นหำ Marker จำกภำพ และ หำ Marker 
Database ท่ีมีกำรเก็บของขอ้มูล Marker เพื่อน ำมำวิเครำะห์ รูปแบบและองค์ประกอบ
ของ Marker นั้น ๆ 

2. กำรค ำนวณหำค่ำต ำแหน่งเชิง 3D หรือเรียกว่ำ “Pose Estimation” ของ Marker เพื่อ
เทียบกบักลอ้งท่ีใชส่้อง Marker 

3. กำรสร้ำงภำพ เพื่อท่ีจะน ำ โมเดลสำมมิติ หรือท่ีเรียกว่ำ “3D Rendering”  เพื่อท ำกำร
เพิ่มขอ้มูลเขำ้ไปในภำพ โดยใชค้่ำท่ีประมวลผลกำรค ำนวณท่ีไดจ้ำกภำพเสมือนจริง 
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2.6 โปรแกรม Vuforia[6]  
 โปรแกรม Vuforia คือ Augmented Reality Software Development Kit (SDK) เป็นปลัก๊อิน
ท่ีคอยช่วยพฒันำให้ Software ท่ีใช้เทคโนโลยี Augmented Reality ไดง่้ำยข้ึน รวมถึงยงัสำมำรถท่ี
จะพฒันำ Virtual Reality ได้อีกด้วย โดยปลัก๊อินน้ีสำมำรถใช้ได้บนหลำยอุปกรณ์ ไม่ว่ำจะเป็น 
สมำร์ทโฟน แท็บเล็ต โน๊ตบุ๊ค เป็นตน้ โดยปลัก๊อิน Vuforia ถูกใช้เป็นส่วนขยำยท่ีสำมำรถท่ีจะใช้
ร่วมกับโปรแกรม Unity เพื่อท่ีจะน ำไปพัฒนำออกมำเป็นเกมได้ และ ยงัสำมำรถใช้ได้ทั้ ง
ระบบปฏิบติักำร IOS และ ระบบปฏิบติักำร Android  
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2.7 Animation[7]  
 Animation อนิเมชั่น หรือภำพน่ิงหลำย ๆ ภำพ ฉำยต่อกนัด้วยควำมเร็วสูง ท ำให้เกิดกำร

เคล่ือนไหว โดยปกติแลว้ควำมเร็วของภำพเคล่ือนไหวจะฉำยท่ีควำมเร็วต่ำงกนั ข้ึนอยูก่บัชนิดของ

กำรแสดงผล Output โดยสำมำรถแบ่งประเภทของ Animation ออกเป็น 2 ประเภท คือ 2D 

Animation มองเห็นได้แค่ ควำมสูง และ ควำมกวำ้ง ส่วน 3D Animation  สำมำรถมองเห็นได้ทั้ ง

ควำมสูง ควำมกวำ้ง และ ควำมลึกของภำพ ซ่ึงจะให้ควำมสมจริงมำกท่ีสุด รูปแบบของภำพ 

Animation มีทั้งหมดดว้ยกนั 3 แบบ 1. Traditional Animation คือภำพเคล่ือนไหวท่ีเกิดจำกกำรวำด

ภำพทีละหลำย ๆ พนัภำพ และฉำยภำพเหล่ำนั้น ผ่ำนกลอ้งโดยใช้เวลำไม่ก่ีวินำที 2. Stop Motion 

คือภำพเคล่ือนไหวท่ีผูส้ร้ำง ท ำกำรเคล่ือนไหว กบัแบบจ ำลอง Model เอง 3. Computer Animation 

ภำพเคล่ือนไหวท่ีใช้หลกักำร 2D ผสมผสำน กนักบัตวัโปรแกรม ซ่ึงเป็นวิธีท่ีประหยดัเวลำและ

ตน้ทุนเป็นอยำ่งมำก 
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2.8 การเปรียบเทยีบฟังก์ช่ันระหว่างเกมต านานสงครามจักรราศีและเกมแนว Turn Based 

ตำรำงท่ี 2.1 เปรียบเทียบฟังก์ชนักำรท ำงำนระหวำ่งเกม Turn Based กบั เกมต ำนำนสงครำมจกัรรำศี 

 เกมแนว Turn Based เกมต ำนำนสงครำมจกัรรำศี 

ใชก้ำร์ดในกำรต่อสู้ ✓ ✓ 

แสดงค่ำพลงัชีวติ ✓ ✓ 

แสดงค่ำโจมตี ✓ ✓ 

แสดงค่ำป้องกนั ✓ ✓ 

เลือก Stage ได ้ - - 

ท่ำทำงกำรต่อสู้ ✓ - 

ใชก้ำร์ดเป็น Marker กำรเล่นเกม - ✓ 

ป้องกนักำรโจมตีได ้ ✓ ✓ 

เลือกตวัละครท่ีจะใชเ้ล่นดว้ยกำร
ใชก้ำร์ด ส่องกลอ้ง Smart Phone 

- ✓ 

รองรับระบบปฏิบติักำร Android - ✓ 

 

การเปรียบเทยีบเกมทั้ง 2 เกม 

1. เกม Turn Based ทัว่ไป จะเป็นเกมท่ีสลบักนัโจมตีของผูเ้ล่นกบับอท ท่ีระบบเกมสร้ำง

ข้ึนมำ  

2. เกมต ำนำนสงครำมจกัรรำศี (Legend of Zodiac War) จะเป็นเกมท่ีใช ้AR เขำ้มำช่วยใหผู้ ้

เล่นไดมี้ปฏิสัมพนัธ์ ในเกมมำกยิง่ข้ึน โดยผูเ้ล่นสำมำรถน ำกำร์ดเกม มำใช ้โดยกลวธีิท่ีผู ้

เล่นนั้น จะสำมำรถชนะคู่ต่อสู้ไดจ้ำกกำรวำงแผนกำรน ำตวัละครเขำ้มำต่อสู้ 



 
 

 

บทที ่3 
วเิคราะห์และออกแบบระบบ 

3.1 การวเิคราะห์ภาพรวมของเกมต านานสงครามจักรราศี (Legend of  Zodiac War) 

เกมต ำนำนสงครำมจกัรรำศี (Legend of Zodiac War) มีลกัษณะเป็นเกมกำร์ด ท่ีน ำเสนอใน
รูปแบบใหม่ เหมำะกบัผูเ้ล่นอำย ุ12 ปีข้ึนไป  โดยจะมีกำร์ดตวัละครท่ีใชใ้นกำรเล่นและกำร์ดพิเศษ
เพื่อเพิ่มควำมน่ำสนใจให้กบัเกม กำร์ดตวัละครจะแสดงตวัละครโมเดลมำในรูปแบบของภำพสำม
มิติ ท่ีพฒันำโดยน ำมำประยกุตใ์ชก้บัเทคโนโลยเีสมือนจริง AR (Augmented Reality) 
โดยจะแสดงผลภำพผ่ำนหน้ำจอโทรศพัท์สมำร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต ทั้ งน้ีผูจ้ดัท ำได้น ำเสนอ
เร่ืองรำวของต ำนำนรำศี ของกรีก โดยใชต้วัละครจำกแต่ละรำศี มำเป็นตวัด ำเนินกำรเล่นเกม อีกทั้ง
ผูเ้ล่นไดมี้ส่วนร่วมในกำรเล่นเกมและไดรั้บรู้เร่ืองของกำรเกิดข้ึนของแต่ละรำศีอีกดว้ย โดยผูเ้ล่น
จะตอ้งท ำกำรสุ่มวำ่แต่ละคนจะไดก้ำร์ดตวัละครใดบำ้ง และ ใครจะไดเ้ป็นผูโ้จมตีก่อน เม่ือหลงัจำก
ท ำกำรสุ่มเรียบร้อยแลว้ผูเ้ล่นท่ีไดโ้จมตีก่อน ก็จะสำมำรถคลิกปุ่มโจมตีไปยงัคู่ต่อสู้ได ้อีกทั้งผูเ้ล่น
ยงัสำมำรถเลือกท่ีจะท ำกำรป้องกนักำรโจมตีจำกคู่ต่อสู้ไดก่้อนอีกดว้ย เม่ือท ำกำรโจมตีใส่คู่ต่อสู้จน
อีกฝ่ำยพลงัชีวิตหมด ฝ่ำยท่ีพลงัชีวิตหมดก่อนสำมำรถน ำกำร์ดตวัละครท่ีมีอยู ่ข้ึนมำต่อสู้ต่อไปได ้
หรือหำกโดนคู่ต่อสู้โจมตีถึงพลงัชีวิตท่ีก ำหนดจะมีสกิลกำรโจมตีพิเศษข้ึนมำให้โจมตีคู่ต่อสู้ ท ำให้
สำมำรถพลิกโอกำสในกำรชนะได ้ ซ่ึงเม่ือผูเ้ล่นฝ่ำยไหนไม่เหลือกำร์ดตวัละครอยูเ่ลยก็จะเป็นฝ่ำย
ท่ีพำ่ยแพใ้นเกมต ำนำนสงครำมจกัรรำศี (Legend of Zodiac War)   
 
3.2 เน้ือเร่ืองของเกมต านานสงครามจักรราศี (Legend of  Zodiac War) 

ท่ำมกลำงจกัรวำลหน่ึง ท่ีเต็มไปดว้ย กลุ่มดำว  มำกมำย ไดมี้เร่ืองรำวของต ำนำนกลุ่มดำว

จกัรรำศี เม่ือกำลเวลำผำ่นไป ๆ ในแต่ละเดือน กลุ่มดำวจกัรรำศีจะผลดัเปล่ียน หมุนเวยีนกนัคอยปก

ปักรักษำ และคอยดูแลทุกข ์สุข ของเหล่ำมนุษย ์ในแต่ละเดือน ซ่ึงเป็นท่ีตกลงกนัไวแ้ลว้วำ่ เม่ือถึง

เดือนมกรำคม กลุ่มดำวรำศีมังกร (Capricorn)  และเม่ือถึงเดือนกุมภำพันธ์ กลุ่มดำวรำศีกุมภ ์

(Aquarius) เดือนมีนำคม กลุ่มดำวรำศีมีน (Pisces) เดือนเมษำยน กลุ่มดำวรำศีเมษ (Aries) เดือน

พฤษภำคม กลุ่มดำวรำศีพฤษ (Taurus) เดือนมิถุนำยน กลุ่มดำวรำศีเมถุน (Gemini) เดือนกรกฎำคม 

กลุ่มดำวรำศีกรกฎ (Cancer) เดือนสิงหำคม กลุ่มดำวรำศีสิงห์ (Leo) เดือนกนัยำยน กลุ่มดำวรำศี

กนัย ์(Virgo) เดือนตุลำคม กลุ่มดำวรำศีตุลย ์(Libra)  เดือนพฤศจิกำยน กลุ่มดำวรำศีพิจิก (Scorpio) 

แต่เม่ือเขำ้สู่เดือนธันวำคม คร้ัน กลุ่มดำวรำศีธนู (Sagittarius) ท่ีจะตอ้งมำคอยปกป้อง กบัถูกกลุ่ม

ดำวรำศีพิจิก ใส่ร้ำยต่ำง ๆ นำ ๆ และยงักีดกนั ไม่ให้รำศีธนูข้ึนมำปกปักรักษำเหล่ำมนุษยใ์นเดือน
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ของตนเอง แถมยงัร้ำยกลุ่มดำวรำศีต่ำง ๆ ท่ีเม่ือถึงเดือนของแต่ละตนจะตอ้งมำปกป้องเหล่ำมนุษย ์

กบัไม่ได้ช่วยเหลือเหล่ำ มนุษยเ์ลย จึงท ำให้เร่ืองรำวเหล่ำน้ีไปเขำ้หู ของผูน้ ำกลุ่มดำวจกัรรำศีเขำ้ 

เหล่ำกลุ่มดำวจกัรรำศี จึงคิดท่ีจะเลือกผูน้ ำกลุ่มดำวจกัรรำศีใหม่ จึงเกิดกำรทะเลำะกนัคร้ังใหญ่ 

ส่งผลให้โลกท่ีเคยสงบสุข กลับตำลปัตร พืชผลท่ีเคยมัง่มี กบัขำดสน เหล่ำมนุษยพ์ำกนัล้มตำย 

เพรำะกำรทะเลำะกนัของกลุ่มดำวจกัรรำศี  

ซ่ึงเร่ืองรำวทั้งหมด ไดน้ ำพำทั้ง 12 รำศีมำพบกบักำรแก่งแยง่ ชิงบลัลงัก์ ของผูน้ ำของกลุ่ม

ดำวจกัรรำศี โดยตน้เร่ืองนั้นเกิดมำจำกกลุ่มดำวรำศีพิจิก (Scorpius) นั้นไม่พอใจท่ีกลุ่มดำวรำศีเมษ 

(Aries) ซ่ึงเป็นผูน้ ำของกลุ่มดำวจกัรรำศี อยู่ก่อนแลว้ ซ่ึงกลุ่มดำวรำศีเมษได้เป็นผูน้ ำมำนำนแสน

นำน จึงออกอุบำยใหก้ลุ่มดำวจกัรรำศี แตกคอกนัเอง และเพื่อจะใหก้ลุ่มดำวรำศีพิจิก ข้ึนมำเป็นผูน้ ำ

กลุ่มดำวทั้ง 12 รำศี แทน แต่ผลลพัธ์กบัไม่เป็นอยำ่งท่ีคำดหวงัไว ้จำกอุบำยท่ีไดว้ำงไว ้ท ำให้ กลุ่ม

ดำวทั้ง 12 รำศี ตอ้งมำท ำศึกใหญ่กนัเอง และนัน่ก็เป็นท่ีมำของต ำนำนสงครำมจกัรรำศี 
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3.3 การออกแบบตัวละคร (Character Design) 

กำรออกแบบตวัละคร ในเกมต ำนำนสงครำมจกัรรำศี (Legend of Zodiac War) 

ผูจ้ดัท ำได ้ค ำนึงถึงลกัษณะของแต่ละรำศี ท่ีมีควำมแตกต่ำงกนั และหำส่ิงท่ีส่ือถึงตวัตน

ของแต่ละรำศี ไม่วำ่จะเป็นอำวธุ หรือ ชุดท่ีแต่ละรำศีสวมใส่ ดงัรูปต่อไปน้ี 

 

รูปท่ี 3.1 ตวัละครรำศีมงักร (Capricorn) ของเกมต ำนำนสงครำมจกัรรำศี (Legend of Zodiac War) 

 

 

รูปท่ี 3.2 ตวัละครรำศีกุมภ ์(Aquarius) ของเกมต ำนำนสงครำมจกัรรำศี (Legend of Zodiac War) 
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รูปท่ี 3.3 ตวัละครรำศีมีน (Pisces) ของเกมต ำนำนสงครำมจกัรรำศี (Legend of Zodiac War) 

 

 

 
รูปท่ี 3.4 ตวัละครรำศีเมษ (Aries) ของเกมต ำนำนสงครำมจกัรรำศี (Legend of Zodiac War) 
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รูปท่ี 3.5 ตวัละครรำศีพฤษภ (Taurus) ของเกมต ำนำนสงครำมจกัรรำศี (Legend of Zodiac War) 

 

 

 

รูปท่ี 3.6 ตวัละครรำศีเมถุน (Gemini) ของเกมต ำนำนสงครำมจกัรรำศี (Legend of Zodiac War) 
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รูปท่ี 3.7 ตวัละครรำศีกรกฏ (Cancer) ของเกมต ำนำนสงครำมจกัรรำศี (Legend of Zodiac War) 

  

 

 

รูปท่ี 3.8 ตวัละครรำศีสิงห์ (Leo) ของเกมต ำนำนสงครำมจกัรรำศี (Legend of Zodiac War) 
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รูปท่ี 3.9 ตวัละครรำศีกนัย ์(Virgo) ของเกมต ำนำนสงครำมจกัรรำศี (Legend of Zodiac War) 

 

 

 

รูปท่ี 3.10 ตวัละครรำศีตุลย ์(Libra) ของเกมต ำนำนสงครำมจกัรรำศี (Legend of Zodiac War) 
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รูปท่ี 3.11 ตวัละครรำศีพิจิก (Scorpio) ของเกมต ำนำนสงครำมจกัรรำศี (Legend of Zodiac War) 

 

 

 

รูปท่ี 3.12 ตวัละครรำศีธนู (Sagittarius) ของเกมต ำนำนสงครำมจกัรรำศี (Legend of Zodiac War) 
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3.4 กติกาการเล่นของเกมต านานสงครามจักรราศี (Legend of  Zodiac War) 
3.4.1 ผูเ้ล่นทั้งสองฝ่ำยท ำกำรสลบักำร์ดและแบ่งกำร์ดคนละ 6 ใบ 
3.4.2 ผูเ้ล่นทั้งสองฝ่ำยเลือกกำร์ดท่ีจะใหต้วัละครเขำ้ไปสู่หนำ้ Stage ดว้ยกำรส่องกำร์ดของ   

แต่ละฝ่ำย และตวัละครจะแสดงท่ีหนำ้ Stage 
3.4.3 หมำยเลขบนกำร์ดของผูเ้ล่นคนใดนอ้ยกวำ่จะไดสิ้ทธิโจมตี ฝ่ำยตรงขำ้มไดก่้อน  
3.4.4 ผูเ้ล่นทั้งสองฝ่ำย สลบักำรโจมตีกนั โดยใชไ้หวพริบ ในกำรเอำชนะฝ่ำยตรงขำ้มด้วย

กำรใช ้สกิลพิเศษ ทั้ง 2 สกิล 
3.4.5 เม่ือผูเ้ล่นฝ่ำยใดก็ตำมท่ีตำย จะแสดงปุ่ม Continue ให้ผูเ้ล่นคลิกเพื่อยืนยนักำรสแกน

กำร์ดตวัละครใหม่เขำ้มำต่อสู้ 
3.4.6 เม่ือผูเ้ล่นฝ่ำยใดก็ตำมถูกโจมตีแลว้เลือดลดลงเหลือคร่ึงนึง ปุ่มสกิล พิเศษ ทั้ง 2 ปุ่ม 

จะถูกแสดง ให้ฝ่ำยท่ีเลือดลดเหลือคร่ึงนึง ไดเ้ลือกใช้สกิลพิเศษ ทั้ง 2 สกิล โดยเม่ือ
ผูใ้ชค้ลิกใชส้กิลพิเศษ 1 สกิล ก็ยงัสำมำรถใช ้สกิลพิเศษท่ีเหลือ ไดใ้นรอบต่อไป หำก
ผูเ้ล่น ใชส้กิลพิเศษทั้ง 2 สกิลแลว้ ตวัละครยงัไม่ตำย ผูเ้ล่นจะไม่สำมำรถใชส้กิลพิเศษ
ไดอี้ก  

3.4.7 เม่ือผูเ้ล่นทั้งสองฝ่ำยโจมตีกนัจนฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึง ไม่มีกำร์ดท่ีจะสแกนไดแ้ลว้ผูเ้ล่นจะ
ถือวำ่ผูเ้ล่นฝ่ำยนั้นแพท้นัที 

 
3.5 ความต้องการของระบบ  

3.5.1 Functional Requirement 
 F01 ระบบมีไอคอนเกม 
 F02 ระบบมีโลโกเ้กม 
 F03 ระบบมีหนำ้เมนูหลกัเกม 
 F04 ระบบมีเมนู Play เพื่อเขำ้สู่หนำ้เกม 
 F05 ระบบสำมำรถส่องกำร์ดเพื่อน ำตวัละครเขำ้สู่กำรต่อสู้ 
 F06 ระบบมีหนำ้เมนู Stage เพื่อเลือก เวทีกำรต่อสู้ 
 F07 ระบบมีเสียงแบล็คกรำวน์เกม, เสียงปุ่ม และ เสียงเอฟเฟกตก์ำรต่อสู้ 
 F08 ระบบมีแถบเลือดของตวัละครเม่ือถูกโจมตีแถบเลือดจะลดลง 

F09 ระบบสำมำรถแสดงท่ำทำงอนิเมชัน่กำรต่อสู้ของตวัละครไดจ้ำกกำรคลิก
ปุ่ม 

F10 ระบบสำมำรถกลบัไปยงัหนำ้เมนูหลกัในเกมไดจ้ำกกำรคลิกปุ่ม Back 
 F11 ระบบสำมำรถเปิด/ปิด เสียงเกมไดจ้ำกกำรคลิกปุ่ม Volume 
 F12 ระบบแสดงเอฟเฟกตฝ่์ำยท่ีชนะ 
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F13 ระบบมีเมนู Character เพื่อเข้ำสู่หน้ำ Character ท่ีแสดงรำยละเอียดตัว
ละคร 

F14 ระบบแสดงค่ำสถำนะของตวัละครในหนำ้เมนู Character เม่ือคลิกปุ่มตวั
ละครนั้น ๆ 

F15 ระบบสำมำรถหมุนโมเดลตวัละครไดใ้นหนำ้ Character เม่ือคลิกปุ่ม Left , 
Right 

 F16 ระบบมีเมนู Card Anatomy ท่ีแสดงรำยละเอียดของกำร์ดตวัละคร 
 F17 ระบบมีเมนู Game Rules แสดงกฎกำรเล่นเกม 
  
3.5.2 Non-Functional Requirement 

  NF01 ระบบมีเสถียรภำพในกำรใชง้ำนไดร้วดเร็ว 
  NF02 ระบบมีกำร Scan card ท่ีรวดเร็วข้ึน 

  NF03 ระบบมีกำรแสดงสถำนะกำรต่อสู้ ของตวัละครวำ่ก ำลงัอยูส่ถำนะใด 
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3.6 การวเิคราะห์ด้วยแผนภาพ UML (Unified Modeling Language) 
 3.6.1 Use case Diagram 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูป 3.13 User Case Diagram เกมต ำนำนสงครำมจกัรรำศี (Legend of Zodiac War) 
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3.6.2 Use case Description 

ตำรำงท่ี 3.1 รำยละเอียดของ Use Case : Select Menu 
Use Case Name Select Menu 
Use Case ID UC1 
Brief Descriptions เลือกเมนูท่ีตอ้งกำร 
Primary Actors User 
Secondary Actors - 
Pre Conditions User ท ำกำรคลิกเลือกปุ่มเมนูท่ีตอ้งกำร 
Main Flow : 
          1. ระบบจะท ำกำรแสดงเมนูใหผู้ใ้ชเ้ลือกเมนูท่ีผูใ้ชต้อ้งกำร 
          2. เม่ือผูใ้ชค้ลิกเลือกเมนู Play ระบบจะเขำ้สู่หนำ้จอ Scan Marker  
          3. เม่ือผูใ้ชค้ลิกเลือกเมนู Character ระบบจะเขำ้สู่หนำ้จอท่ีแสดงรำยละเอียดของตวัละคร 
          4. เม่ือผูใ้ชค้ลิกเลือกเมนู Card Character ระบบจะเขำ้สู่หนำ้แสดงรำยละเอียดของกำร์ด 
          5. เม่ือผูใ้ชค้ลิกเลือกเมนู Game Rules ระบบจะเขำ้สู่หนำ้แสดงกฏกำรเล่นเกม 
Post Conditions แสดงปุ่มเมนูเกม 4 ปุ่ม เมนู Play , เมนู Character ,  

เมนู Card Character , เมนู Game Rules 
Alternative Flow - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 

 

ตำรำงท่ี 3.2 รำยละเอียดของ Use Case : Scan Marker 
Use Case Name Scan Marker 
Use Case ID UC2 
Brief Descriptions ระบบสแกนกำร์ด เพื่อตรวจสอบ และจะน ำขอ้มูลตวัละครเขำ้สู่หนำ้จอ

เล่นเกม 
Primary Actors User 
Secondary Actors - 
Pre Conditions User ท ำกำรคลิกเลือกปุ่มเมนู Play 
Main Flow : 
          1. เม่ือผูใ้ชท้  ำกำรคลิกปุ่ม Play ระบบจะเขำ้สู่โหมดกลอ้ง เพื่อท ำกำรสแกนกำร์ดตวัละคร 
          2. เม่ือผูใ้ชท้  ำกำรสแกนกำร์ด ครบทั้งสองฝ่ำย ระบบจะเขำ้สู่หนำ้จอเลือกเวทีกำรต่อสู้ 

Post Conditions แสดงขอ้ควำม Scan Marker ของ Player 1 และ Player 2 
Alternative Flow - 
 

ตำรำงท่ี 3.3 รำยละเอียดของ Use Case : Select Stage 
Use Case Name Select Stage 
Use Case ID UC3 
Brief Descriptions ระบบแสดงเวที ใหผู้ใ้ชเ้ลือก ในกำรต่อสู้ 
Primary Actors User 
Secondary Actors - 
Pre Conditions User ท ำกำรสแกนกำร์ด ครบทั้ง สองฝ่ำย จะมำยงัหนำ้เลือกเวที 
Main Flow : 
          1. เม่ือผูใ้ชส้แกนกำร์ดครบทั้งสองฝ่ำย ระบบจะแสดงหนำ้เลือกเวที 
          2. เม่ือผูใ้ชเ้ลือกเวทีเรียบร้อย ระบบจะแสดงปุ่ม Play และเม่ือผูใ้ชค้ลิกปุ่ม Play ระบบจะ

ไปยงัหนำ้เล่นเกม 
Post Conditions แสดงปุ่มเมนูเวที  
Alternative Flow - 
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ตำรำงท่ี 3.4 รำยละเอียดของ Use Case : Play Game 
Use Case Name Play Game 
Use Case ID UC4 
Brief Descriptions ระบบแสดงตวัละคร ท่ีใชใ้นหนำ้กำรต่อสู้ 
Primary Actors User 
Secondary Actors - 
Pre Conditions User ท ำกำรสแกนกำร์ด ครบทั้งสองฝ่ำย  และ เลือกเวทีเรียบร้อยแลว้ 
Main Flow : 
          1. เม่ือผูใ้ชท้  ำกำรเลือกเวที ท่ีใชใ้นกำรต่อสู้เรียบร้อยแลว้ ระบบจะแสดงหนำ้เวที และตวั

ละครท่ีสแกนเขำ้มำ ใหอ้ยูใ่นเวที พร้อมส ำหรับกำรต่อสู้ 
          2. ระบบจะแสดงเอฟเฟคตวัละคร และ เสียงเอฟเฟค ตวัละคร 
          3. ระบบจะแสดงปุ่มกำรโจมตี ของหมำยเลขบนกำร์ด ท่ีนอ้ยกวำ่ เพื่อใหสิ้ทธิกำรโจมตี

ก่อน  
Post Conditions - 
Alternative Flow - 

 

ตำรำงท่ี 3.5 รำยละเอียดของ Use Case : View Character 
Use Case Name View Character 
Use Case ID UC5 
Brief Descriptions ระบบแสดงขอ้มูลและรำยละเอียดของตวัละครในเกม 
Primary Actors User 
Secondary Actors - 
Pre Conditions User ท ำกำรคลิกเลือกปุ่มเมนู Character 
Main Flow : 
          1. ระบบจะท ำกำรแสดงตวัละครใหผู้ใ้ชเ้ลือกตวัละครท่ีตอ้งกำรดูรำยละเอียด 
          2. เม่ือผูใ้ชเ้ลือกตวัละครท่ีตอ้งกำร จะมีตวัละครปรำกฎท่ำทำง และแสดงค่ำพลงั 
          3. เม่ือผูใ้ชท้  ำกำรคลิกท่ีปุ่ม Mute Volume เสียงเกมจะถูกปิด 
          4. เม่ือผูใ้ชท้  ำกำรคลิกท่ีปุ่ม Back ระบบจะกลบัสู่หนำ้เมนู 
Post Conditions แสดงตวัละคร และรำยละเอียดตวัละคร 
Alternative Flow - 
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ตำรำงท่ี 3.6 รำยละเอียดของ Use Case : View Card Detail 
Use Case Name View Card Detail 
Use Case ID UC6 
Brief Descriptions ระบบแสดงขอ้มูลและรำยละเอียดของกำร์ดท่ีใชเ้ป็น Marker 
Primary Actors User 
Secondary Actors - 
Pre Conditions User ท ำกำรคลิกเลือกปุ่มเมนู Card Anatomy 
Main Flow : 
          1. เม่ือผูใ้ชท้  ำกำรคลิกปุ่ม Card Anatomy ท่ีหนำ้เมนูเกม ระบบจะเขำ้สู่หนำ้แสดง

รำยละเอียดของกำร์ด ท่ีใชใ้นกำรส่อง Marker  
          2. เม่ือผูใ้ชท้  ำกำรคลิกท่ีปุ่ม Mute Volume เสียงเกมจะถูกปิด 
          3. เม่ือผูใ้ชท้  ำกำรคลิกท่ีปุ่ม Back ระบบจะกลบัสู่หนำ้เมนู 
Post Conditions แสดงขอ้มูลและรำยละเอียดของกำร์ด 
Alternative Flow - 

 
ตำรำงท่ี 3.7 รำยละเอียดของ Use Case : View Tutorial 

Use Case Name View Tutorial 
Use Case ID UC7 
Brief Descriptions ระบบแสดงกฏกติกำกำรเล่นเกม 
Primary Actors User 
Secondary Actors - 
Pre Conditions User ท ำกำรคลิกเลือกปุ่มเมนู Game Rules 
Main Flow : 
          1. เม่ือผูใ้ชท้  ำกำรคลิกปุ่ม Game Rules ท่ีหนำ้เมนูเกม ระบบจะเขำ้สู่หนำ้แสดงกฏกติกำ

กำรเล่นเกมข้ึนมำ 
          2. เม่ือผูใ้ชท้  ำกำรคลิกท่ีปุ่ม Mute Volume เสียงเกมจะถูกปิด 
          3. เม่ือผูใ้ชท้  ำกำรคลิกท่ีปุ่ม Back ระบบจะกลบัสู่หนำ้เมนู 
Post Conditions แสดงกฏกติกำกำรเล่นเกม 
Alternative Flow - 
 

 



31 

 

ตำรำงท่ี 3.8 รำยละเอียดของ Use Case : Game Setting 
Use Case Name Game Setting 

Use Case ID UC8 

Brief Descriptions ระบบแสดงปุ่มเมนูภำยในเกม 

Primary Actors User 

Secondary Actors - 

Pre Conditions User ท ำกำรเลือกเมนู Play    

Main Flow : 
          1. ระบบจะแสดงปุ่ม Back ภำยในเกม เม่ือผูเ้ล่นท ำกำรคลิกจะกลบัสู่หนำ้เมนู 
          2. ระบบจะแสดงปุ่ม Mute Volume  ภำยในเกม เม่ือผูเ้ล่นท ำกำรคลิก ระบบจะท ำกำรปิด

เสียงภำยในเกม 
          3. ระบบจะแสดงปุ่ม Refresh ก็ต่อเม่ือผูเ้ล่นฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงตำย เม่ือผูใ้ชค้ลิกจะเร่ิมเกม

ใหม่ทั้งหมด 
Post Conditions แสดงปุ่มเมนูทั้งสำมปุ่ม ภำยในเกม ปุ่ม Back ,ปุ่ม Mute Volume 

Alternative Flow - 
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3.6.3 Class Diagram 

 

 

 รูป 3.14 Class Diagram เกมต ำนำนสงครำมจกัรรำศี (Legend of Zodiac War) 
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3.6.5 Sequence Diagram 

 

รูป 3.15 Sequence Diagram : Select Menu เกมต ำนำนสงครำมจกัรรำศี (Legend of Zodiac War) 

 

รูป 3.16 Sequence Diagram :  Character เกมต ำนำนสงครำมจกัรรำศี (Legend of Zodiac War) 
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รูป 3.17 Sequence Diagram :  Card Anatomy 

 

 

รูป 3.18 Sequence Diagram :  Game Rules เกมต ำนำนสงครำมจกัรรำศี (Legend of Zodiac War) 



 

 

บทที ่4 

การออกแบบทางกายภาพ 

4.1 โครงสร้างเกมต านานสงครามจักรราศี (Legend of Zodiac War) 

 การออกแบบโครงสร้างเกมต านานสงครามจกัรราศี (Legend of Zodiac War) เป็นการจดั

โครงสร้างต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบ Tree Chart โดยการจดัการโครงสร้างเป็นไปตามท่ีออกแบบ

โครงสร้างมา 

 

 

รูปท่ี 4.1 แสดงโครงสร้างเกมต านานสงครามจกัรราศี (Legend of Zodiac War) 
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4.2 การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface) 

แอปพลิเคชั่นเกมต านานสงครามจกัรราศี (Legend of Zodiac War) ท่ีผูจ้ดัท าได้ท าการ

ออกแบบโดยตอ้งการให้ผูใ้ช้งาน เขา้ใจไดง่้ายและให้ใช้งานแอปพลิเคชัน่ไดง่้ายรวดเร็ว และการ

ออกแบบทุกส่วน ภายในแอปพลิเคชัน่ จะตอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกนัทั้งหมด 

การใช้งานแอปพลิเคชั่นเกมต านานสงครามจกัรราศี (Legend of Zodiac War) จะเร่ิมเม่ือ

ผูใ้ช้คลิกใช้งานแอปพลิเคชั่นเกมต านานสงครามจกัรราศี (Legend of Zodiac War) บนหน้าจอ

โทรศพัท ์ ในระบบปฎิบติัการแอนดรอยด ์ ดงัรูปท่ี 4.2 

 

 

รูปท่ี 4.2 แสดงไอคอนเกมต านานสงครามจกัรราศี (Legend of Zodiac War) 

 

 

 

 

 

 

 



37 
  

 

 หลงัจากท่ีผูใ้ชง้านท าการคลิกใชง้านแอปพลิเคชัน่ท่ีไอคอนเกมแลว้ จะเขา้สู่หนา้ เมนูหลกั 

ภายในเกม  ดงัรูปท่ี 4.3 

 

 

รูปท่ี 4.3 แสดงหนา้เมนูหลกัภายในเกมต านานสงครามจกัรราศี (Legend of Zodiac War) 
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 ผูใ้ชง้านสามารถเลือกเมนูต่าง ๆ ท่ีตอ้งการ เพื่อเขา้สู่หนา้เมนูนั้น ๆ เม่ือผูใ้ชท้  าการคลิกปุ่ม

เมนู Play ระบบจะเขา้สู่หนา้จอ Scan Card ของผูเ้ล่นท่ี 1 และ ของผูเ้ล่นท่ี 2 ดงัรูปท่ี 4.4 และ 4.5 

 

รูปท่ี 4.4 แสดงหนา้ Scan Card Player 1 

 

 

รูปท่ี 4.5 แสดงหนา้ Scan Card Player 2 
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 หลงัจากผูใ้ชท้  าการ Scan Card ตวัละครท่ีจะใชใ้นการต่อสู้เสร็จแลว้ จะเขา้สู่หนา้จอ Stage 

เพื่อท าการเลือกเวที การต่อสู้ ดงัรูป 4.6 

 

รูปท่ี 4.6 แสดงหนา้ Stage ของเกมต านานสงครามจกัรราศี (Legend of Zodiac War) 

 

เม่ือผูใ้ชเ้ลือก เวทีการต่อสู้แลว้จะปรากฏรูปเวทีและปุ่ม Play เพื่อเขา้สู่หนา้จอการต่อสู้ ดงัรูป 4.7 

 

รูปท่ี 4.7 แสดงหนา้ Stage ท่ีผูใ้ชเ้ลือกของเกมต านานสงครามจกัรราศี (Legend of Zodiac War) 

 เม่ือผูใ้ชง้านเลือก Stage ท่ีจะใชใ้นการต่อสู้ไดแ้ลว้คลิกปุ่ม Play จะเขา้สู่หนา้การต่อสู้ โดย

จะโชวเ์วที ท่ีผูใ้ช้ท  าการเลือก และจะแสดงตวัละคร, แถบ HP , สัญลกัษณ์ราศี ,  ช่ือตวัละคร ,ปุ่ม 

Back , ปุ่ม Volume และปุ่มการโจมตี ดงัรูปท่ี 4.8 
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รูปท่ี 4.8 หนา้จอ การต่อสู้  ของเกมต านานสงครามจกัรราศี (Legend of Zodiac War) 

ในรูปท่ี 4.8 เม่ือผูเ้ล่นสแกนการ์ด เสร็จเรียบร้อย แล้วเลือกเวทีการต่อสู้แลว้ ตวัละครท่ีผู ้

เล่นเลือก จะเขา้สู่หน้าการต่อสู้ และจะแสดงเวที , หลอดเลือดของแต่ละตวัละครพร้อมกบัช่ือตวั

ละครนั้น ๆ รวมถึง ปุ่มการโจมตี และ ปุ่มเมนูภายในเกม  โดยการต่อสู้จะเร่ิมจากผูเ้ล่นท่ีมีหมายเลข

บนการ์ดนอ้ยสุดจะไดสิ้ทธิ โจมตีก่อนจากรูป  
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เม่ือท าการต่อสู้จนฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงแพไ้ป ตวัละครท่ีแพจ้ะท าท่าอนิเมชัน่ ตาย และตวัละคร

ท่ีชนะจะมีเอฟเฟกต์ แสดงข้ึนว่าเป็นฝ่าย Winner และมีปุ่ม Continue  ข้ึนเพื่อให้ตวัละครท่ีแพ้

สแกนการ์ดมาสู้ต่อ และ ปุ่ม End Game เพื่อจบการต่อสู้ ดงัรูปท่ี 4.9 

 

รูปท่ี 4.9 หนา้จอตวัอยา่งผูเ้ล่นท่ีชนะ จะข้ึนวา่ฝ่ายใดชนะ  

 

เม่ือผูเ้ล่นเลือกเมนู End Game จะเขา้สู่หนา้จอแสดงผลฝ่ายชนะ ในสงครามจกัรราศี และมี

เมนูปรากฎข้ึนใหก้ลบัไปยงัหนา้ Main Menu 

 

รูปท่ี 4.10 หนา้จอตวัอยา่งผูเ้ล่นท่ีชนะ จะข้ึนวา่ฝ่ายใดชนะ 
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 เม่ือผูใ้ช้เลือกเมนู Character จะเขา้สู่หนา้จอ Character เพื่อแสดงรายระเอียดต่าง ๆ ของตวั

ละคร เม่ือผูใ้ชท้  าการคลิกปุ่ม ท่ีรูปตวัละคร จะแสดง ค่าสถานะ ของตวัละครนั้น ๆ ท่ีผูใ้ชค้ลิก และ

สามารถดู Model ตวัละคร 3 มิติ จากการคลิกปุ่ม เพื่อดูรูปร่างของตวัละครแต่ละตวั ดงัรูปท่ี 4.11 

 

รูปท่ี 4.11 แสดงหนา้เมนู Character ของเกมต านานสงครามจกัรราศี (Legend of Zodiac War) 

 เม่ือผูใ้ชเ้ลือกเมนู Card Anatomy จะเขา้สู่หนา้จอ Card Anatomy ท่ีแสดงรายละเอียด ของ

การ์ดตวัละคร ดงัรูป 4.12 

 

รูปท่ี 4.12 แสดงหนา้เมนู Card Anatomy ของเกมต านานสงครามจกัรราศี (Legend of Zodiac War) 
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เม่ือผูใ้ช้เลือกเมนู Game Rules จะเขา้สู่หน้าจอ Game Rules ท่ีแสดงกฏกติกาการเล่นเกม 

ดงัรูป 4.13 

 

รูปท่ี 4.13 แสดงหนา้เมนู Game Rules ของเกมต านานสงครามจกัรราศี (Legend of Zodiac War) 
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4.3 การออกแบบการ์ดเกม (Marker)  

การออกแบบการ์ดเกมต านานสงครามจกัรราศี (Legend of Zodiac War) ผูจ้ดัท าไดท้  าการ

ออกแบบให้ การ์ด มีขอ้มูล ท่ีประกอบไปดว้ย ช่ือตวัละคร สัญลกัษณ์ประจ าราศี ธาตุตวัละคร อาวุธ

ตวัละคร ระดบัดาว หมายเลขตวัละคร โดยการ์ดเกมจะมีทั้งหมด 12 ใบ ดงัต่อไปน้ี 

รูปท่ี 4.14 การ์ดราศีมงักร (Capricorn) ของเกมต านานสงครามจกัรราศี (Legend of Zodiac War) 

 

 

รูปท่ี 4.15 การ์ดราศีกุมภ ์(Aquarius) ของเกมต านานสงครามจกัรราศี (Legend of Zodiac War) 
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รูปท่ี 4.16 การ์ดราศีมีน (Pisces) ของเกมต านานสงครามจกัรราศี (Legend of Zodiac War) 

 

 

 

รูปท่ี 4.17 การ์ดราศีเมษ (Aries) ของเกมต านานสงครามจกัรราศี (Legend of Zodiac War) 
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รูปท่ี 4.18 การ์ดราศีพฤษภ (Taurus) ของเกมต านานสงครามจกัรราศี (Legend of Zodiac War) 

 

 

 

รูปท่ี 4.19 การ์ดราศีเมถุน (Gemini) ของเกมต านานสงครามจกัรราศี (Legend of Zodiac War) 
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รูปท่ี 4.20 การ์ดราศีกรกฎ (Cancer) ของเกมต านานสงครามจกัรราศี (Legend of Zodiac War) 

 

 

 

รูปท่ี 4.21 การ์ดราศีสิงห์ (Leo) ของเกมต านานสงครามจกัรราศี (Legend of Zodiac War) 
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รูปท่ี 4.22 การ์ดราศีกนัย ์(Virgo) ของเกมต านานสงครามจกัรราศี (Legend of Zodiac War) 

 

 

 

รูปท่ี 4.23 การ์ดราศีตุลย ์(Libra) ของเกมต านานสงครามจกัรราศี (Legend of Zodiac War) 
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รูปท่ี 4.24 การ์ดราศีพิจิก (Scorpio) ของเกมต านานสงครามจกัรราศี (Legend of Zodiac War) 

 

 

 

รูปท่ี 4.25 การ์ดราศีธนู (Sagittarius) ของเกมต านานสงครามจกัรราศี (Legend of Zodiac War) 

 

 

 



 

 

บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลภาคนิพนธ์ 
 การพฒันาแอปพลิเคชัน่เกมต านานสงครามจกัรราศี (Legend of Zodiac War) ในรูปแบบ
เกมการ์ดดว้ยเทคโนโลยเีสมือนจริง (Augmented Reality) ไดเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละขอบเขต
ท่ีได้วางไว้  โดยผู ้จ ัดท าได้น าเทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality) มาประยุกต์ใช้ใน
โปรแกรม Unity โดยใชก้ารส่องกลอ้ง Smart Phone เพื่อรับค่าขอ้มูลตวัละครและตวัโมเดลตวัละคร 
ภาพ 3 มิติ เขา้มายงั ฉากต่อสู้  ท าใหรู้ปแบบเกม AR (Augmented Reality) มีลกัษณะแปลกใหม่มาก
ยิง่ข้ึน  
 
5.2 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 

5.2.1 ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาการใชโ้ปรแกรมต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการพฒันา
แอปพลิเคชัน่ 

5.2.2 ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการสร้างโมเดล และลงรายละเอียดโมเดล เป็นอยา่งมาก เช่น 
สัญลกัษณ์ราศี อาวธุ การแต่งกายของตวัละคร 

5.2.3 ปัญหาในการ Rig กระดูก ท่ีไม่สามารถ Rig กระดูกได ้จนตอ้งเสียระยะเวลาการ
ท างานอยา่งอ่ืนไป เพื่อท่ีจะหาหนทางแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้

5.2.4 ปัญหาในการใส่ Texture ท่ีไม่สามารถแกปั้ญหาไดจ้ากโปรแกรม Maya ท าใหเ้สีย
ระยะเวลา ในการใชง้านหลายโปรแกรม ในการแกปั้ญหาน้ี 

5.2.5 การศึกษาโปรแกรม Unity ยงัไม่มากพอจึงท าใหง้านท่ีพฒันาออกมาอาจไม่ราบร่ืน 
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5.3 ข้อจ ากดัของระบบ 
5.3.1 แอปพลิเคชัน่เกมต านานสงครามจกัรราศี (Legend of Zodiac War) พฒันาดว้ย

ระบบปฏิบติัการ Android ไม่สามารถใชบ้นแพลตฟอร์มอ่ืนได ้เช่น IOS 
5.3.2 ไม่รองรับอุปกรณ์ Smart Phone ระบบปฏิบติัการ Android เวอร์ชัน่ท่ีต ่ากวา่ 5.0 

ลงไป 
5.3.3 เน่ืองจากแอปพลิเคชัน่เกมต านานสงครามจกัรราศี (Legend of Zodiac War) 

Graphic ค่อนขา้งสูง จึงตอ้งใชอุ้ปกรณ์ Smart Phone ท่ีมีหน่วยความจ า RAM 
4GB-8GB ข้ึนไป เพื่อช่วยให้ระบบท างานไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 
5.4 ข้อเสนอแนะในการพฒันาต่อ 

5.4.1 ศึกษาขอ้มูลและการท างานของโปรแกรมท่ีใชใ้นการพฒันาระบบใหเ้รียบร้อย ให้
พร้อมต่อการปฏิบติัการพฒันาโปรแกรม 

 5.4.2 เพิ่ม Stage ในการต่อสู้ใหห้นา้สนใจมากยิง่ข้ึน 
 5.4.3 เพิ่มรูปแบบการเล่นใหมี้ความน่าสนใจมากยิง่ข้ึน 
 5.4.4 ปรับสมดุลของค่าพลงัแต่ละตวัละครใหมี้ความสมดุลกนั 
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