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บทคัดย่ อ
ปั จ จุ บ ั น นี้ มี ก ำรน ำเอำเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) เข้ำ มำมี บ ทบำทในด้ ำ น
กำรศึกษำ จึงเป็ นสิ่ งที่น่ำสนใจในยุคดิจิตอลมำกขึ้น อำทิ กำรสร้ำงภำพยนตร์ 3 มิติ เพื่ออรรถรสใน
กำรเข้ำถึ งข้อมู ลได้อย่ำงเต็มรู ปแบบ ผูจ้ ดั ทำจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนำสื่ อกำรเรี ยนกำรสอนโดยกำร
นำเอำเทคโนโลยีเสมือนจริ ง AR (Augmented Reality) เข้ำมำใช้พฒั นำในกำรศึกษำและประยุกต์ใช้
ในกำรนำเสนอสื่ อกำรเรี ยนรู ้ ด้วยกำรผสำนเทคโนโลยีเสมื อนจริ ง เข้ำมำใช้ด้วยกำรใช้งำนผ่ำน
อุปกรณ์กล้องบน Smart Phone โดยกำรใช้ภำษำคอมพิวเตอร์เข้ำมำพัฒนำด้วยภำษำ C# นอกจำกนั้น
ยังใช้โปรแกรม Unity และ Autodesk Maya ที่จะจัดทำโมเดลตัวละครออกมำเป็ นภำพ 3 มิติ มีกำร
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนำเสนอด้วยกำรสร้ำงในรู ปแบบของเกม ต่อสู ้ และสร้ำงตัวละครทั้ง 12
รำศีมำเป็ นตัวละครในกำรเล่นเกม ได้นำโปรแกรม Unity มำประยุกต์ใช้ และใช้กล้อง Smart Phone
ผ่ำนระบบปฏิ บ ตั กำร Android ซึ่ งจะเป็ นตัวอ่ำนจุ ด Marker โดยจุดที่ Marker ไว้น้ ันอยู่บ นกำร์ ด
กระดำษซึ่ งจะมีรูปตัวละครและธำตุ , อำวุธ , เลขลำดับกำรต่อสู ้ , สัญลักษณ์ ประจำแต่ละรำศี ของ
ตัวละครแต่ละรำศี น้ นั ๆ อยู่บนกำร์ ด เมื่ อผูเ้ ล่นนำ กล้อง Smart Phone ส่ องไปยังกำร์ ด เพื่อทำกำร
เลื อกตัวละครเพื่อเข้ำสู่ หน้ำฉำกต่อสู ้ เกมจะแสดงรู ปร่ ำงตัวละคร และ เอฟเฟคตัวละครออกมำใน
รู ปแบบตัวละครสำมมิติ มีแถบพลังชี วิตและทักษะกำรโจมตี ข้ ึ นมำยังหน้ำจอ Smart Phone ทั้งนี้
ผูจ้ ดั ทำหวังที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) กับกำรนำเสนอด้ำนเทคโนโลยี
ทำงด้ำน AR ให้มีควำมน่ำสนใจและแปลกใหม่มำกขึ้น
คาสาคัญ: เกม / เทคโนโลยีเสมือนจริ ง / 3 มิติ
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
เนื่องจากปัจจุบนั การนาเทคโนโลยีเสมือนจริ ง AR (Augmented Reality) เข้ามาใช้พฒั นาใน
การศึกษาและประยุกต์ใช้ในการนาเสนอสื่ อการเรี ยนรู ้ ด้วยการผสานเทคโนโลยีเสมือนจริ ง หรื อ
ภาพ 3 มิติ มากขึ้น เช่น ภาพยนตร์ 3 มิติ ที่จะทาให้ได้รับความคมชัดสมจริ ง และมีสีสันที่สวยสดใส
และเพิ่มอรรถรสในการรับชมภาพยนตร์ 3 มิติ มากยิง่ ขึ้น
การใช้เทคโนโลยีเสมือนจริ ง AR (Augmented Reality) เข้ามาพัฒนาและประยุกต์ใช้ดว้ ยการใช้
งานผ่านกล้องบน Smart Phone และ Tablet โดยการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ เข้ามาพัฒนาด้วยภาษา C#
และ JavaScript นอกจากนั้นยังใช้โปรแกรม Unity และ Autodesk Maya ที่จะจัดรู ปแบบออกมาเป็ น
ภาพ 3 มิติ
เกมตานานสงครามจักรราศี (Legend of Zodiac War) ผูจ้ ดั ทาได้ใช้เทคโนโลยี AR ในการส่ อง
การ์ดกระดาษเพื่อใช้ในการเลือกตัวละคร เข้าสู่ หน้า Stage เพื่อต่อสู ้กบั ฝ่ ายตรงข้าม จนกว่าฝ่ ายใด
ฝ่ ายหนึ่งจะมีพลังชีวติ เหลือศูนย์ ฝ่ ายที่มีพลังชีวติ เหลือคือผูช้ นะ โดยตัวละครแต่ละตัว จะมีพลัง
ชีวติ และค่าพลังโจมตีที่แตกต่างกัน
ผูจ้ ดั ทาจึงมีแนวคิดที่จะนาเทคโนโลยีเสมือนจริ ง AR (Augmented Reality) เข้ามาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาเกมตานานสงครามจักรราศี (Legend of Zodiac War) ในการต่อสู ้ และนาตัวละครของ
แต่ละ ราศี มาเป็ นตัวเล่นเกม จะเริ่ มเล่นเกมได้โดย ผูเ้ ล่นนาการ์ ดมาส่ องโดยการใช้กล้อง Smart
Phone หรื อ Tablet บนระบบปฏิบตั ิการ Android ซึ่ งเป็ นตัวอ่านจุด Marker โดยจุดที่ Marker ไว้น้ นั
อยูบ่ นการ์ ดกระดาษซึ่งจะมีรูปตัวละครและสัญลักษณ์และธาตุ ของตัวละครนั้น ๆ อยูบ่ นการ์ ด เมื่อ
ผูเ้ ล่นนากล้อง Smart Phone ส่ องไปยังการ์ ด จะเข้าสู่ หน้าเลือกเวทีต่อสู ้และเมื่อเลือกเวที แล้วจะเข้า
สู่ หน้าการต่อสู ้ และจะแสดงรู ปร่ างตัวละคร และ เอฟเฟกต์ ตัวละครออกมา ยังฉากต่อสู ้โดยจะ
แสดงขึ้นมายัง จอ Smart Phone และจะมีแถบพลังชีวติ และสกิลขึ้นมา เมื่อถึงตาผูเ้ ล่นนั้น ๆ ทั้งนี้
ผูจ้ ดั ทาหวังที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) กับการนาเสนอเรื่ องราวจักรราศี
ให้มีความน่าสนใจและแปลกใหม่มากยิง่ ขึ้น

2
1.2 วัตถุประสงค์ ของเกมตำนำนสงครำมจักรรำศี (Legend of Zodiac War)
เพื่ อ พัฒ นาระบบเกมต านานสงครามจัก รราศี (Legend of Zodiac War) ด้วยเทคโนโลยี AR
(Augmented Reality) โดยมาประยุกต์และนาเสนอเรื่ องราวของตานาน 12 ราศี ของกรี ก
1.3 ขอบเขตของภำคนิพนธ์
1.3.1 พัฒนาโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AR (Augmented Reality)
1.3.2 พัฒนาเกมในรู ปแบบของเกมการ์ ดโดยการส่ องกล้องโทรศัพท์สมาร์ ทโฟนหรื อ
แท็บเล็ตไปยังบนการ์ดเพื่อนาตัวละครไปอยูใ่ น Stage One โดยจะมีให้เลือก 3
Stage ได้แก่ Stage Two และ Stage Three
1.3.3 การเล่นเกมจะเป็ นลักษณะแบบ Multiplayer ต่างฝ่ ายต่างต่อสู ้กนั
1.3.4 สามารถแสดงตัวละคร Animation และ Effect การต่อสู ้ของตัวละคร รวมถึงเสี ยง
Action การต่อสู ้ได้
1.3.5 ตัวละครจะเป็ นเทพประจาราศี ซึ่ งจะแบ่งระดับพลังชีวติ และความสามารถตามธาตุ
และระดับดาวดังนี้
1.3.5.1 เทพประจาราศี ที่มีธาตุ ดิน , น้ า , ลม , ไฟ มีความสามารถระดับ 4 ดาว
มีพลังชีวติ 2,000 – 2,500 point และมีค่าพลังโจมตี 300-350 point และ
พลังโจมตีพิเศษสุ่ ม 1-450 point ประกอบด้วย
ราศีกนั ย์ (Virgo) ธาตุ (ดิน)
ราศีกรกฎ (Cancer) ธาตุ (น้ า)
ราศีเมถุน (Gemini) ธาตุ (ลม)
ราศีเมษ (Aries) ธาตุ (ไฟ)
1.3.5.2 เทพประจาราศี ที่มีธาตุ ดิน , น้ า , ลม , ไฟ มีความสามารถระดับ 5 ดาว
มีพลังชีวติ 2,000 – 2,500 point และมีค่าพลังโจมตี 400-450 point และ
พลังโจมตีพิเศษสุ่ ม 1-550 point ประกอบด้วย
ราศีมงั กร (Capricorn) ธาตุ (ดิน)
ราศีมีน (Pisces) ธาตุ (น้ า)
ราศีกุมภ์ (Aquarius) ธาตุ (ลม)
ราศีธนู (Sagittarius) ธาตุ (ไฟ)
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1.3.6
1.3.7
1.3.8
1.3.9
1.3.10
1.3.11
1.3.12
1.3.13
1.3.14
1.3.15

1.3.5.3 เทพประจาราศี ที่มีธาตุ ดิน , น้ า , ลม , ไฟ มีความสามารถระดับ 6 ดาว
มีพลังชีวติ 2,000 – 2,500 point และมีค่าพลังโจมตี 500-550 point และ
พลังโจมตีพิเศษสุ่ ม 1-650 point ประกอบด้วย
ราศีพฤษภ (Taurus) ธาตุ (ดิน)
ราศีพิจิก (Scorpio) ธาตุ (น้ า)
ราศีตุลย์ (Libra) ธาตุ (ลม)
ราศีสิงห์ (Leo) ธาตุ (ไฟ)
ตัวละครจะสามารถต่อสู ้ได้เมื่อผูเ้ ล่นกดปุ่ มโจมตี หรื อ ปุ่ มโจมตีพิเศษ และปุ่ ม
ป้ องกันการโจมตีได้
ตัวละครจะมีพลังชีวติ ลดลงเมื่อถูกคู่ต่อสู ้โจมตี
สามารถดูขอ้ มูลตัวละครได้จากเมนูภายในเกม
สามารถดูการแนะนาวิธีการเล่นเกมได้จากเมนูภายในเกม
สามารถเปิ ดหรื อปิ ดเสี ยงภายในเกมได้จากเมนูภายในเกม
สามารถเริ่ มต้นเล่นเกมใหม่ได้จากเมนูภายในเกม
สามารถแสดงแถบระดับพลังชีวติ และพลังท่าไม้ตายของตัวละครนั้นๆ ได้
สามารถแสดงตัวละครและเอฟเฟกต์สกิลในรู ปแบบสามมิติได้ดว้ ยการส่ องกล้อง
Smart Phone
สามารถหมุนโมเดลตัวละครสามมิติให้ไปตามแกน X ได้
มีการ์ดตัวละครเป็ น Marker ในการใช้ต่อสู ้

1.4 ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินภำคนิพนธ์
1.4.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล (Data Collection)
การศึกษาและรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี AR (Augmented Reality)
และซอฟต์แวร์ ที่จะนามาใช้ในการพัฒนาระบบให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น เช่ น โปรแกรม
Unity 3D , Maya , Adobe Fuse , ภาษา C# จากอาจารย์และผูเ้ ชี่ ยวชาญในซอฟต์แวร์ แต่ละ
ด้าน หลังจากนั้นผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตานาน 12 ราศี ของกรี ก
ว่ากาเนิ ดขึ้นมาอย่างไร รวมถึงชื่ อและสัญลักษณ์ ของแต่ละราศีและลักษณะของแต่ละราศี
ว่ามีลกั ษณะอย่างไรบ้าง
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1.4.2 วิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
เมื่ อ ศึ ก ษาและรวบรวมข้อ มู ล ทั้ง หมดแล้ว ผู จ้ ัด ท าได้น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ศึ ก ษาและ
รวบรวมมาวิเคราะห์และวางแผนปฏิบตั ิงาน พร้อมทั้งประยุกต์ใช้เครื่ องมือในการพัฒนา
แอพพลิ เคชัน่ ให้มีประสิ ทธิ ภาพ โดยแบ่ งว่าแต่ละส่ วนในการพัฒนาควรจะใช้เครื่ องมื อ
ใดบ้างในการพัฒนาส่ วนนั้น เช่ น การสร้ างโมเดลตัวละคร 3 มิ ติ รวมถึ งการเคลื่ อนไหว
ของตัวละครในรู ป แบบ 3 มิ ติ ผูจ้ ัดท าเลื อ กใช้ซ อฟต์แ วร์ Maya เป็ นตัวพัฒ นา รวมถึ ง
ซอฟต์แวร์ Adobe Fuse ในการสร้างโมเดลตัวละครและการเคลื่อนไหว อีกด้วย ในส่ วนที่
ใช้แสดงโมเดลตัวละคร 3 มิติ เมื่อนากล้อง จากโทรศัพท์มือถือ Smartphone หรื อ Tablet
ส่ อ งกับ การ์ ด และส่ ว นของสกิ ล การโจมตี แ ละเอฟเฟกต์ใ นการต่ อ สู ้ ผู จ้ ัด ท าเลื อ กใช้
ซอฟต์แวร์ Unity และปลัก๊ อิน Vuforia เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนา และสัญลักษณ์ Marker
ของการ์ ด ผู ้จ ัด ท าได้เลื อ กใช้ซ อฟต์แ วร์ Adobe Photoshop และ Adobe illustrator เป็ น
เครื่ องมือในการออกแบบสัญลักษณ์ Marker ของการ์ด
1.4.3 ออกแบบระบบงาน (System Design)
ขั้นตอนการออกแบบระบบ จะถูกแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ ส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้ และ
ส่ วนของตัวละคร
1.4.3.1 ส่ วนติดต่อผูใ้ ช้
1.4.3.1.1 การออกแบบสัญลักษณ์ Marker บนการ์ด
1.4.3.1.2 การออกแบบหน้าตา UI (user interface) ในแอพพลิเคชัน่ บน
ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์
1.4.3.2 ส่ วนของตัวละคร
1.4.3.2.1 การออกแบบรู ปร่ าง ลักษณะ ตัวละคร 3 มิติ
1.4.3.2.2 การออกแบบท่าทางการเคลื่อนไหวของตัวละคร 3 มิติ
1.4.3.2.3 การออกแบบสกิลที่ใช้ในการโจมตีและเอฟเฟกต์ในการต่อสู ้
1.4.4 พัฒนาระบบ (System Development)
ขั้นตอนในการพัฒนาระบบเป็ นการนาข้อมูลที่ได้ จากการวิเคราะห์และรวบรวม
ข้อมู ล รวมถึ งการออกแบบระบบงาน เพื่อที่ จะนามาพัฒนาระบบ ให้อยู่ในประเภทของ
Mobile Application ที่ทางานบนโทรศัพ ท์ สมาร์ ทโฟน บนระบบปฏิ บตั ิการแอนดรอยด์
โดยน าโปรแกรมและซอฟต์ แ วร์ ต่ า ง ๆมาเป็ นเครื่ องมื อ ในการพั ฒ นาระบบ ซึ่ ง
ประกอบด้วย
1.4.4.1 โปรแกรม Unity 3D ใช้ในการเกมในรู ปแบบ AR (Augmented Reality)
และเอฟเฟกต์ในการต่อสู ้
1.4.4.2 โปรแกรม Autodesk Maya ใช้ในการสร้างโมเดลตัวละครในรู ปแบบ 3 มิติ
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1.4.4.3 โปรแกรม Vuforia ใช้ ใ นการเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งโมเดลและสั ญ ลัก ษณ์
Marker
1.4.4.4 โปรแกรม Adobe Fuse ใช้ในการสร้างโมเดลตัวละครในรู ปแบบ 3 มิติ
1.4.4.5 โปรแกรม Adobe Photoshop ใช้ในการออกแบบสัญลักษณ์ Marker
1.4.4.6 โปรแกรม Adobe illustrator ใช้ในการสร้างรู ปแบบการ์ด
1.4.5 ทดสอบระบบ (System Testing)
ขั้น ตอนในการทดสอบ ผู จ้ ดั ท าได้ท าการทดสอบไปพร้ อม ๆ กับ การพัฒ นา
ระบบ เพื่ อตรวจสอบข้อผิดพลาดในการแสดงผลและการท างานของระบบ ว่ามี ค วาม
ผิดพลาดที่ข้ นั ตอนใดบ้าง หากพบข้อผิดพลาดก็จะดาเนิ นการแก้ไขให้ถูกต้อง และทดสอบ
ระบบอีกครั้งจากพัฒนาระบบเสร็ จสิ้ นเรี ยบร้อยแล้ว
1.4.6 จัดทาเอกสาร (Documentation)
การจัดทาเอกสารอธิบายรายละเอียดภาคนิพนธ์ เพื่อนาเสนอต่อทางมหาวิทยาลัย
โดยมีวธิ ีการพัฒนาและขั้นตอนการดาเนิ นภาคนิพนธ์ เพื่อเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา
1.5 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.5.1 ผูใ้ ช้งานได้รับความรู ้เรื่ องราวตานาน 12 ราศี ของกรี ก
1.5.2 ต่อยอดธุ รกิจเกมด้วยเทคโนโลยี AR (Augmented Reality)
1.5.3 สามารถสร้างความบันเทิงพร้อมกับการสอดแทรกเนื้อหาตานาน 12 ราศี ของกรี ก
1.5.4 เสริ มสร้างศักยภาพการเรี ยนรู ้ดว้ ย เทคโนโลยีเสมือนจริ ง
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1.6 ระยะเวลำดำเนินงำนภำคนิพนธ์
ตารางที่ 1.1 แสดงระยะเวลาในการดาเนินงานภาคนิพนธ์
ปี พ.ศ. 2560-2561
ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
60
60
60
61
61
1. ศึกษาระบบและความเป็ นไปได้

มี.ค.
61

2. วิเคราะห์ระบบ
3. ออกแบบระบบ
4. พัฒนาระบบ
5. ทดสอบระบบ
6. จัดทาเอกสาร

1.7 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
1.7.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
1.7.1.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค๊ รุ่ น DELL Inspiron 7567-W5671404TH
1.7.1.2 หน่วยความจาหลัก 16 Gigabyte
1.7.1.3 หน่วยความจาสารอง 1 Terabyte
1.7.1.4 โทรศัพท์มือถือ Smartphone ระบบปฏิบตั ิการ Android
1.7.2 ซอฟต์แวร์ (Software)
1.7.2.1 ระบบปฏิบตั ิการไมโครซอฟต์วนิ โดว์สิบ (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 อุปกรณ์ และเครื่ องมือที่รองรับระบบ
1.8.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
1.8.1.1 โทรศัพท์มือถือ Smartphone หรื อ Tablet ที่มีกล้อง
1.8.2 ซอฟต์แวร์ (Software)
1.8.2.1 ระบบปฏิบตั ิการ Android Version 5.0 ขึ้นไป

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมและแนวทฤษฏีที่เกีย่ วข้ อง
2.1 โปรแกรมออกแบบอนิเมชั่น 3 มิติ Autodesk Maya Version 2017[1]
Autodesk Maya เป็ นโปรแกรมสำหรับงำนสร้ำงโมเดลในรู ปแบบ 3 มิติ และอนิ เมชัน่ ต่ำง
ๆ รวมถึงสื่ อต่ำง ๆ เช่น ภำพยนต์อนิ เมชัน่ , กำร์ ตูนอนิ เมชัน่ 3 มิติ , รำยกำรโทรทัศน์ , วิดีโอ , กำร
พัฒนำเกม อื่น ๆ เพรำะเนื่ องจำก โปรแกรม Autodesk Maya ให้กำรแสดงผลที่สมจริ งที่สุด ทำให้
ถู กยกระดับให้เหนื อกว่ำ ซอฟต์แวร์ ในท้องตลำด ณ ตอนนี้ โดยโปรแกรม Autodesk Maya เป็ น
โปรแกรมรู ป แบบ Open Architecture คื อ สำมำรถแปลงสิ่ งที่ สร้ ำงขึ้ นมำให้เป็ น Script ต่ำง ๆ ได้
รวมถึงมี API รองรับเพื่อที่จะนำไปใช้ในกำรเขียนโปรแกรมในภำษำต่ำง ๆ ได้ เช่น Python , C#
โปรแกรม Autodesk Maya เป็ นเครื่ องมือที่รองรับกำรใช้งำน Graphic 3D ทุกประเภท เช่ น
3D Visual Effects , Computer Graphics อื่ น ๆ และยังเป็ นเครื่ อ งมื อ ที่ ผูใ้ ช้ง ำนเริ่ ม ต้น และนัก อนิ
เมชัน่ รวมถึงผูเ้ ชี่ ยวชำญทำงเทคนิ คพิเศษ ให้กำรยอมรับว่ำสำมำรถ ทำให้งำนบรรลุถึงวัตถุประสงค์
ในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนให้มีประสิ ทธิภำพได้อย่ำงไม่มีที่สิ้นสุ ด

รู ปที่ 2.1 ภำพโปรแกรม Autodesk Maya Version 2017
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2.2 โปรแกรม Unity Version 5.5.6f1[2]
โปรแกรม Unity เป็ นโปรแกรมที่ เอำไว้ใช้ส ำหรับ สร้ ำงสรรค์เกมและออกแบบเกม ซึ่ ง
สำมำรถสร้ำงได้ท้ งั เกม 2D และ เกม 3D โดยเกมที่จะสร้ำงใช้ภำษำคอมพิวเตอร์ ในกำรเรี ยกใช้งำน
ต่ำง ๆ หรื อกำรเรี ยกใช้ควำมสำมำรถให้ตวั ละครนั้น ๆ ทำกริ ยำท่ำทำงต่ำง ๆ โดยภำษำที่ใช้อยูห่ ลัก
ๆ มีอยู่ 2 ภำษำ ได้แก่ ภำษำ C# และ ภำษำ Javascript
โปรแกรม Unity นั้นเป็ นโปรแกรมที่ใช้งำนง่ำย สำมำรถใช้งำนบนแพลตฟอร์ มต่ำง ๆ ได้
และคุณภำพของเกมที่สร้ำงขึ้นอยูใ่ นระดับสู ง กำรใช้งำนของโปรแกรม Unity มี 2 แบบ ได้แก่ แบบ
ฟรี และ แบบเสี ยค่ำใช้จ่ำย แบบฟรี เวลำเริ่ มเข้ำสู่ หน้ำเกมจะมีสัญลักษณ์ Unity ขึ้นมำ ว่ำเกมนี้ ถูก
สร้ ำงขึ้ นด้วยโปรแกรม Unity ส่ วนแบบเสี ย ค่ำใช้จ่ำยจะไม่ ข้ ึ นสั ญ ลัก ษณ์ Unity เพรำะได้เสี ยค่ ำ
License ของ โปรแกรม Unity แล้ว ค่ำ License ของ Unity เองก็ถือได้วำ่ คุ ม้ ค่ำที่ได้ใช้ License ของ
Unity เพรำะมี ผู ้ใ ช้ ง ำนมำกที่ สุ ด โดยเฉพำะ เกมที่ อ ยู่ บ น App Store และ Google Play โดยเกม
ส่ วนมำกเหล่ำนี้ถูกสร้ำงโดยโปรแกรม Unity

รู ปที่ 2.2 ภำพโปรแกรม Unity Version 5.5.6f1
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2.3 โปรแกรม 3Ds MAX Version 2017[3]
โปรแกรม 3Ds MAX แต่ ก่ อ นมี ชื่ อ เดิ ม ว่ ำ 3Ds Studio MAX เป็ นโปรแกรมจำกบริ ษ ัท
เดี ยวกับโปรแกรม Maya บริ ษทั Autodesk เป็ นบริ ษทั ด้ำนกรำฟิ ก โมเดลสำมมิ ติและอนิ เมชั่น ณ
ปั จจุบ นั นี้ โปรแกรม 3Ds MAX ได้ถูกพัฒนำให้ดีข้ ึ นเป็ นอย่ำงมำก ในส่ วนของ Plug-in และ กำร
สร้ำงสรรค์งำน Animation ต่ำง ๆ ให้ผใู ้ ช้สำมำรถใส่ ท่ำทำง Animation ได้ใน Layers ที่แตกต่ำงกัน
เพื่อกำรทำงำนที่ ง่ำยขึ้ น แถมเป็ นโปรแกรมที่ มีควำมยืดหยุ่นสู ง โดยสำมำรถนำจินตนำกำรของผู ้
สร้ำงสรรค์ผลงำน มำสร้ำงสรรค์ Model ได้อย่ำงไม่มีขีดจำกัด ถือเป็ นโปรแกรมอเนกประสงค์ที่มี
ควำมสำมำรถสร้ำงสรรค์เกม , สร้ำงหนัง , รวมถึงงำนทำงด้ำนออกแบบสถำปัตยกรรม และอื่น ๆ

รู ปที่ 2.3 ภำพโปรแกรม 3Ds MAX Version 2017
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2.4 โปรแกรม Adobe Fuse[4]
Adobe Fuse คื อโปรแกรม ที่ ใช้สร้ ำงตัวละครโมเดล 3 มิ ติ ที่ สำมำรถปรับแต่ง ตัวโมเดล
รู ปร่ ำง ใบหน้ำ หรื อ เสื้ อผ้ำ ให้มีลกั ษณะตำมที่ตอ้ งกำร เพื่อนำตัวละครที่สร้ำงขึ้นมำไปใช้งำน โดย
สำมำรถ นำไฟล์ที่ได้ ไปใช้งำนได้หลำกหลำย เช่น กำรสร้ำงสื่ อโฆษณำ กำรนำไปพัฒนำเกมต่ำง ๆ

รู ปที่ 2.4 ภำพโปรแกรม Adobe Fuse
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2.5 Augmented Reality[5]
Augmented Reality Technology คื อเทคโนโลยีที่ ผ สมผสำนระหว่ำงโลกควำมจริ ง และ
โลกเสมือน ที่ผสมผสำนกันผ่ำนซอฟต์แวร์ และ อุปกรณ์ เชื่ อมต่อต่ำง ๆ ซึ่ งเป็ นข้อมูลเป็ นข้อมูลที่
ประกอบอยู่บนโลกเสมือน (Virtual
world) เช่ น งำนกรำฟฟิ ก , วิดีโอ , ข้อควำมต่ำง ๆ ที่ซ้อนทับ
2
กันบนโลกควำมจริ ง โดย Augmented Reality จะแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ แบบที่ใช้สัญลักษณ์
หรื อที่เรี ยกกันว่ำ “Marker” หรื อจะเรี ยกอีกอย่ำงว่ำ “AR code” โดยจะสำมำรถใช้งำนได้ ผ่ำนกล้อง
และ ถูกประมวลผลรู ปภำพ เมื่อเจอสัญลักษณ์ จะแสดงข้อมูลออกมำเป็ นภำพสำมมิติ และ สำมำรถ
หมุนได้ 360 องศำ
ขั้นตอนของกำรทำ Augmented Reality ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน
1. กำรวิเครำะห์ ภำพ (Image Analysis) คื อกำรค้นหำ Marker จำกภำพ และ หำ Marker
Database ที่มีกำรเก็บของข้อมูล Marker เพื่อนำมำวิเครำะห์ รู ปแบบและองค์ประกอบ
ของ Marker นั้น ๆ
2. กำรค ำนวณหำค่ ำต ำแหน่ ง เชิ ง 3D หรื อเรี ย กว่ำ “Pose Estimation” ของ Marker เพื่ อ
เทียบกับกล้องที่ใช้ส่อง Marker
3. กำรสร้ำงภำพ เพื่อที่จะนำ โมเดลสำมมิติ หรื อที่ เรี ยกว่ำ “3D Rendering” เพื่อทำกำร
เพิม่ ข้อมูลเข้ำไปในภำพ โดยใช้ค่ำที่ประมวลผลกำรคำนวณที่ได้จำกภำพเสมือนจริ ง
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2.6 โปรแกรม Vuforia[6]
โปรแกรม Vuforia คือ Augmented Reality Software Development Kit (SDK) เป็ นปลัก๊ อิน
ที่คอยช่ วยพัฒนำให้ Software ที่ใช้เทคโนโลยี Augmented Reality ได้ง่ำยขึ้น รวมถึ งยังสำมำรถที่
จะพัฒ นำ Virtual Reality ได้อีก ด้วย โดยปลัก๊ อิ นนี้ ส ำมำรถใช้ได้บ นหลำยอุ ป กรณ์ ไม่ ว่ำจะเป็ น
สมำร์ ทโฟน แท็บเล็ต โน๊ตบุ๊ค เป็ นต้น โดยปลัก๊ อิน Vuforia ถูกใช้เป็ นส่ วนขยำยที่สำมำรถที่จะใช้
ร่ ว มกับ โปรแกรม Unity เพื่ อ ที่ จ ะน ำไปพัฒ นำออกมำเป็ นเกมได้ และ ยัง สำมำรถใช้ ไ ด้ ท้ ั ง
ระบบปฏิบตั ิกำร IOS และ ระบบปฏิบตั ิกำร Android

14

2.7 Animation[7]
Animation อนิ เมชั่น หรื อภำพนิ่ งหลำย ๆ ภำพ ฉำยต่อกันด้วยควำมเร็ วสู ง ทำให้เกิ ดกำร
เคลื่อนไหว โดยปกติแล้วควำมเร็ วของภำพเคลื่อนไหวจะฉำยที่ควำมเร็ วต่ำงกัน ขึ้นอยูก่ บั ชนิ ดของ
กำรแสดงผล Output โดยสำมำรถแบ่ ง ประเภทของ Animation ออกเป็ น 2 ประเภท คื อ 2D
Animation มองเห็ นได้แค่ ควำมสู ง และ ควำมกว้ำง ส่ วน 3D Animation สำมำรถมองเห็ นได้ท้ งั
ควำมสู ง ควำมกว้ำง และ ควำมลึ ก ของภำพ ซึ่ งจะให้ ค วำมสมจริ งมำกที่ สุ ด รู ป แบบของภำพ
Animation มีท้ งั หมดด้วยกัน 3 แบบ 1. Traditional Animation คือภำพเคลื่อนไหวที่เกิดจำกกำรวำด
ภำพทีละหลำย ๆ พันภำพ และฉำยภำพเหล่ ำนั้น ผ่ำนกล้องโดยใช้เวลำไม่กี่วินำที 2. Stop Motion
คือภำพเคลื่อนไหวที่ผูส้ ร้ำง ทำกำรเคลื่อนไหว กับแบบจำลอง Model เอง 3. Computer Animation
ภำพเคลื่ อนไหวที่ใช้หลักกำร 2D ผสมผสำน กันกับตัวโปรแกรม ซึ่ งเป็ นวิธีที่ประหยัดเวลำและ
ต้นทุนเป็ นอย่ำงมำก

15

2.8 การเปรียบเทียบฟังก์ชั่นระหว่างเกมตานานสงครามจักรราศีและเกมแนว Turn Based
ตำรำงที่ 2.1 เปรี ยบเทียบฟังก์ชนั กำรทำงำนระหว่ำงเกม Turn Based กับ เกมตำนำนสงครำมจักรรำศี
เกมแนว Turn Based

เกมตำนำนสงครำมจักรรำศี

ใช้กำร์ ดในกำรต่อสู ้

✓

✓

แสดงค่ำพลังชีวติ

✓

✓

แสดงค่ำโจมตี

✓

✓

แสดงค่ำป้ องกัน

✓

✓

เลือก Stage ได้

-

-

ท่ำทำงกำรต่อสู ้

✓

-

ใช้กำร์ดเป็ น Marker กำรเล่นเกม

-

✓

ป้ องกันกำรโจมตีได้

✓

✓

เลือกตัวละครที่จะใช้เล่นด้วยกำร
ใช้กำร์ ด ส่ องกล้อง Smart Phone

-

✓

รองรับระบบปฏิบตั ิกำร Android

-

✓

การเปรียบเทียบเกมทั้ง 2 เกม
1. เกม Turn Based ทัว่ ไป จะเป็ นเกมที่สลับกันโจมตีของผูเ้ ล่นกับบอท ที่ระบบเกมสร้ำง
ขึ้นมำ
2. เกมตำนำนสงครำมจักรรำศี (Legend of Zodiac War) จะเป็ นเกมที่ใช้ AR เข้ำมำช่วยให้ผู ้
เล่นได้มีปฏิสัมพันธ์ ในเกมมำกยิง่ ขึ้น โดยผูเ้ ล่นสำมำรถนำกำร์ ดเกม มำใช้ โดยกลวิธีที่ผู ้
เล่นนั้น จะสำมำรถชนะคู่ต่อสู ้ได้จำกกำรวำงแผนกำรนำตัวละครเข้ำมำต่อสู ้

บทที่ 3
วิเคราะห์ และออกแบบระบบ
3.1 การวิเคราะห์ ภาพรวมของเกมตานานสงครามจักรราศี (Legend of Zodiac War)
เกมตำนำนสงครำมจักรรำศี (Legend of Zodiac War) มีลกั ษณะเป็ นเกมกำร์ด ที่นำเสนอใน
รู ปแบบใหม่ เหมำะกับผูเ้ ล่นอำยุ 12 ปี ขึ้นไป โดยจะมีกำร์ ดตัวละครที่ใช้ในกำรเล่นและกำร์ ดพิเศษ
เพื่อเพิ่มควำมน่ำสนใจให้กบั เกม กำร์ ดตัวละครจะแสดงตัวละครโมเดลมำในรู ปแบบของภำพสำม
มิติ ที่พฒั นำโดยนำมำประยุกต์ใช้กบั เทคโนโลยีเสมือนจริ ง AR (Augmented Reality)
โดยจะแสดงผลภำพผ่ำนหน้ำจอโทรศัพ ท์ส มำร์ ท โฟน หรื อ แท็ บ เล็ ต ทั้ง นี้ ผูจ้ ดั ท ำได้น ำเสนอ
เรื่ องรำวของตำนำนรำศี ของกรี ก โดยใช้ตวั ละครจำกแต่ละรำศี มำเป็ นตัวดำเนิ นกำรเล่นเกม อีกทั้ง
ผูเ้ ล่นได้มีส่วนร่ วมในกำรเล่นเกมและได้รับรู ้เรื่ องของกำรเกิ ดขึ้นของแต่ละรำศีอีกด้วย โดยผูเ้ ล่น
จะต้องทำกำรสุ่ มว่ำแต่ละคนจะได้กำร์ ดตัวละครใดบ้ำง และ ใครจะได้เป็ นผูโ้ จมตีก่อน เมื่อหลังจำก
ทำกำรสุ่ มเรี ยบร้อยแล้วผูเ้ ล่นที่ได้โจมตีก่อน ก็จะสำมำรถคลิกปุ่ มโจมตีไปยังคู่ต่อสู ้ได้ อีกทั้งผูเ้ ล่น
ยังสำมำรถเลือกที่จะทำกำรป้ องกันกำรโจมตีจำกคู่ต่อสู ้ได้ก่อนอีกด้วย เมื่อทำกำรโจมตีใส่ คู่ต่อสู ้จน
อีกฝ่ ำยพลังชี วิตหมด ฝ่ ำยที่พลังชี วิตหมดก่อนสำมำรถนำกำร์ ดตัวละครที่มีอยู่ ขึ้นมำต่อสู ้ต่อไปได้
หรื อหำกโดนคู่ต่อสู ้โจมตีถึงพลังชีวิตที่กำหนดจะมีสกิลกำรโจมตีพิเศษขึ้นมำให้โจมตีคู่ต่อสู ้ ทำให้
สำมำรถพลิกโอกำสในกำรชนะได้ ซึ่ งเมื่อผูเ้ ล่นฝ่ ำยไหนไม่เหลือกำร์ ดตัวละครอยูเ่ ลยก็จะเป็ นฝ่ ำย
ที่พำ่ ยแพ้ในเกมตำนำนสงครำมจักรรำศี (Legend of Zodiac War)
3.2 เนื้อเรื่ องของเกมตานานสงครามจักรราศี (Legend of Zodiac War)
ท่ำมกลำงจักรวำลหนึ่ ง ที่เต็มไปด้วย กลุ่มดำว มำกมำย ได้มีเรื่ องรำวของตำนำนกลุ่มดำว
จักรรำศี เมื่อกำลเวลำผ่ำนไป ๆ ในแต่ละเดือน กลุ่มดำวจักรรำศีจะผลัดเปลี่ยน หมุนเวียนกันคอยปก
ปั กรักษำ และคอยดูแลทุกข์ สุ ข ของเหล่ำมนุ ษย์ ในแต่ละเดื อน ซึ่ งเป็ นที่ตกลงกันไว้แล้วว่ำ เมื่อถึ ง
เดื อ นมกรำคม กลุ่ ม ดำวรำศี ม ัง กร (Capricorn) และเมื่ อ ถึ ง เดื อ นกุ ม ภำพัน ธ์ กลุ่ ม ดำวรำศี กุ ม ภ์
(Aquarius) เดื อนมี นำคม กลุ่ ม ดำวรำศี มี น (Pisces) เดื อนเมษำยน กลุ่ ม ดำวรำศี เมษ (Aries) เดื อน
พฤษภำคม กลุ่มดำวรำศีพฤษ (Taurus) เดือนมิถุนำยน กลุ่มดำวรำศีเมถุน (Gemini) เดือนกรกฎำคม
กลุ่ มดำวรำศี กรกฎ (Cancer) เดื อนสิ งหำคม กลุ่ ม ดำวรำศี สิงห์ (Leo) เดื อนกันยำยน กลุ่ ม ดำวรำศี
กันย์ (Virgo) เดือนตุลำคม กลุ่มดำวรำศีตุลย์ (Libra) เดือนพฤศจิกำยน กลุ่มดำวรำศีพิจิก (Scorpio)
แต่เมื่อเข้ำสู่ เดื อนธันวำคม ครั้น กลุ่มดำวรำศี ธนู (Sagittarius) ที่ จะต้องมำคอยปกป้ อง กับถู กกลุ่ ม
ดำวรำศีพิจิก ใส่ ร้ำยต่ำง ๆ นำ ๆ และยังกี ดกัน ไม่ให้รำศีธนู ข้ ึนมำปกปั กรักษำเหล่ำมนุ ษย์ในเดือน
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ของตนเอง แถมยังร้ำยกลุ่มดำวรำศีต่ำง ๆ ที่เมื่อถึงเดือนของแต่ละตนจะต้องมำปกป้ องเหล่ำมนุ ษย์
กับไม่ได้ช่วยเหลื อเหล่ ำ มนุ ษย์เลย จึงทำให้เรื่ องรำวเหล่ ำนี้ ไปเข้ำหู ของผูน้ ำกลุ่มดำวจักรรำศีเข้ำ
เหล่ ำกลุ่ มดำวจักรรำศี จึงคิ ดที่ จะเลื อกผูน้ ำกลุ่ ม ดำวจักรรำศี ใหม่ จึ งเกิ ดกำรทะเลำะกันครั้ งใหญ่
ส่ งผลให้โลกที่ เคยสงบสุ ข กลับตำลปั ตร พื ชผลที่ เคยมัง่ มี กับ ขำดสน เหล่ ำมนุ ษ ย์พำกันล้ม ตำย
เพรำะกำรทะเลำะกันของกลุ่มดำวจักรรำศี
ซึ่งเรื่ องรำวทั้งหมด ได้นำพำทั้ง 12 รำศีมำพบกับกำรแก่งแย่ง ชิ งบัลลังก์ ของผูน้ ำของกลุ่ม
ดำวจักรรำศี โดยต้นเรื่ องนั้นเกิดมำจำกกลุ่มดำวรำศีพิจิก (Scorpius) นั้นไม่พอใจที่กลุ่มดำวรำศีเมษ
(Aries) ซึ่ งเป็ นผูน้ ำของกลุ่มดำวจักรรำศี อยู่ก่อนแล้ว ซึ่ งกลุ่มดำวรำศีเมษได้เป็ นผูน้ ำมำนำนแสน
นำน จึงออกอุบำยให้กลุ่มดำวจักรรำศี แตกคอกันเอง และเพื่อจะให้กลุ่มดำวรำศีพิจิก ขึ้นมำเป็ นผูน้ ำ
กลุ่มดำวทั้ง 12 รำศี แทน แต่ผลลัพธ์กบั ไม่เป็ นอย่ำงที่คำดหวังไว้ จำกอุบำยที่ได้วำงไว้ ทำให้ กลุ่ม
ดำวทั้ง 12 รำศี ต้องมำทำศึกใหญ่กนั เอง และนัน่ ก็เป็ นที่มำของตำนำนสงครำมจักรรำศี
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3.3 การออกแบบตัวละคร (Character Design)
กำรออกแบบตัวละคร ในเกมตำนำนสงครำมจัก รรำศี (Legend of Zodiac War)
ผูจ้ ดั ทำได้ คำนึ งถึ งลักษณะของแต่ละรำศี ที่ มีควำมแตกต่ำงกัน และหำสิ่ งที่ สื่อถึ งตัวตน
ของแต่ละรำศี ไม่วำ่ จะเป็ นอำวุธ หรื อ ชุดที่แต่ละรำศีสวมใส่ ดังรู ปต่อไปนี้

รู ปที่ 3.1 ตัวละครรำศีมงั กร (Capricorn) ของเกมตำนำนสงครำมจักรรำศี (Legend of Zodiac War)

รู ปที่ 3.2 ตัวละครรำศีกุมภ์ (Aquarius) ของเกมตำนำนสงครำมจักรรำศี (Legend of Zodiac War)
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รู ปที่ 3.3 ตัวละครรำศีมีน (Pisces) ของเกมตำนำนสงครำมจักรรำศี (Legend of Zodiac War)

รู ปที่ 3.4 ตัวละครรำศีเมษ (Aries) ของเกมตำนำนสงครำมจักรรำศี (Legend of Zodiac War)
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รู ปที่ 3.5 ตัวละครรำศีพฤษภ (Taurus) ของเกมตำนำนสงครำมจักรรำศี (Legend of Zodiac War)

รู ปที่ 3.6 ตัวละครรำศีเมถุน (Gemini) ของเกมตำนำนสงครำมจักรรำศี (Legend of Zodiac War)
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รู ปที่ 3.7 ตัวละครรำศีกรกฏ (Cancer) ของเกมตำนำนสงครำมจักรรำศี (Legend of Zodiac War)

รู ปที่ 3.8 ตัวละครรำศีสิงห์ (Leo) ของเกมตำนำนสงครำมจักรรำศี (Legend of Zodiac War)
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รู ปที่ 3.9 ตัวละครรำศีกนั ย์ (Virgo) ของเกมตำนำนสงครำมจักรรำศี (Legend of Zodiac War)

รู ปที่ 3.10 ตัวละครรำศีตุลย์ (Libra) ของเกมตำนำนสงครำมจักรรำศี (Legend of Zodiac War)
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รู ปที่ 3.11 ตัวละครรำศีพิจิก (Scorpio) ของเกมตำนำนสงครำมจักรรำศี (Legend of Zodiac War)

รู ปที่ 3.12 ตัวละครรำศีธนู (Sagittarius) ของเกมตำนำนสงครำมจักรรำศี (Legend of Zodiac War)
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3.4 กติกาการเล่นของเกมตานานสงครามจักรราศี (Legend of Zodiac War)
3.4.1 ผูเ้ ล่นทั้งสองฝ่ ำยทำกำรสลับกำร์ ดและแบ่งกำร์ ดคนละ 6 ใบ
3.4.2 ผูเ้ ล่นทั้งสองฝ่ ำยเลือกกำร์ ดที่จะให้ตวั ละครเข้ำไปสู่ หน้ำ Stage ด้วยกำรส่ องกำร์ ดของ
แต่ละฝ่ ำย และตัวละครจะแสดงที่หน้ำ Stage
3.4.3 หมำยเลขบนกำร์ ดของผูเ้ ล่นคนใดน้อยกว่ำจะได้สิทธิ โจมตี ฝ่ ำยตรงข้ำมได้ก่อน
3.4.4 ผูเ้ ล่นทั้งสองฝ่ ำย สลับกำรโจมตีกนั โดยใช้ไหวพริ บ ในกำรเอำชนะฝ่ ำยตรงข้ำมด้วย
กำรใช้ สกิลพิเศษ ทั้ง 2 สกิล
3.4.5 เมื่อผูเ้ ล่นฝ่ ำยใดก็ตำมที่ตำย จะแสดงปุ่ ม Continue ให้ผเู ้ ล่นคลิกเพื่อยืนยันกำรสแกน
กำร์ ดตัวละครใหม่เข้ำมำต่อสู ้
3.4.6 เมื่อผูเ้ ล่นฝ่ ำยใดก็ตำมถู กโจมตีแล้วเลือดลดลงเหลื อครึ่ งนึ ง ปุ่ มสกิ ล พิเศษ ทั้ง 2 ปุ่ ม
จะถู กแสดง ให้ฝ่ำยที่เลื อดลดเหลื อครึ่ งนึ ง ได้เลื อกใช้สกิ ลพิเศษ ทั้ง 2 สกิ ล โดยเมื่อ
ผูใ้ ช้คลิกใช้สกิลพิเศษ 1 สกิล ก็ยงั สำมำรถใช้ สกิลพิเศษที่เหลือ ได้ในรอบต่อไป หำก
ผูเ้ ล่น ใช้สกิลพิเศษทั้ง 2 สกิลแล้ว ตัวละครยังไม่ตำย ผูเ้ ล่นจะไม่สำมำรถใช้สกิลพิเศษ
ได้อีก
3.4.7 เมื่อผูเ้ ล่นทั้งสองฝ่ ำยโจมตีกนั จนฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่ ง ไม่มีกำร์ ดที่จะสแกนได้แล้วผูเ้ ล่นจะ
ถือว่ำผูเ้ ล่นฝ่ ำยนั้นแพ้ทนั ที
3.5 ความต้ องการของระบบ
3.5.1 Functional Requirement
F01 ระบบมีไอคอนเกม
F02 ระบบมีโลโก้เกม
F03 ระบบมีหน้ำเมนูหลักเกม
F04 ระบบมีเมนู Play เพื่อเข้ำสู่ หน้ำเกม
F05 ระบบสำมำรถส่ องกำร์ ดเพื่อนำตัวละครเข้ำสู่ กำรต่อสู ้
F06 ระบบมีหน้ำเมนู Stage เพื่อเลือก เวทีกำรต่อสู ้
F07 ระบบมีเสี ยงแบล็คกรำวน์เกม, เสี ยงปุ่ ม และ เสี ยงเอฟเฟกต์กำรต่อสู ้
F08 ระบบมีแถบเลือดของตัวละครเมื่อถูกโจมตีแถบเลือดจะลดลง
F09 ระบบสำมำรถแสดงท่ำทำงอนิ เมชัน่ กำรต่อสู ้ของตัวละครได้จำกกำรคลิก
ปุ่ ม
F10 ระบบสำมำรถกลับไปยังหน้ำเมนูหลักในเกมได้จำกกำรคลิกปุ่ ม Back
F11 ระบบสำมำรถเปิ ด/ปิ ด เสี ยงเกมได้จำกกำรคลิกปุ่ ม Volume
F12 ระบบแสดงเอฟเฟกต์ฝ่ำยที่ชนะ
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F13
F14
F15
F16
F17

ระบบมี เมนู Character เพื่ อ เข้ำ สู่ ห น้ ำ Character ที่ แสดงรำยละเอี ย ดตัว
ละคร
ระบบแสดงค่ำสถำนะของตัวละครในหน้ำเมนู Character เมื่อคลิกปุ่ มตัว
ละครนั้น ๆ
ระบบสำมำรถหมุนโมเดลตัวละครได้ในหน้ำ Character เมื่อคลิกปุ่ ม Left ,
Right
ระบบมีเมนู Card Anatomy ที่แสดงรำยละเอียดของกำร์ดตัวละคร
ระบบมีเมนู Game Rules แสดงกฎกำรเล่นเกม

3.5.2 Non-Functional Requirement
NF01 ระบบมีเสถียรภำพในกำรใช้งำนได้รวดเร็ ว
NF02 ระบบมีกำร Scan card ที่รวดเร็ วขึ้น
NF03 ระบบมีกำรแสดงสถำนะกำรต่อสู ้ ของตัวละครว่ำกำลังอยูส่ ถำนะใด

26

3.6 การวิเคราะห์ ด้วยแผนภาพ UML (Unified Modeling Language)
3.6.1 Use case Diagram

รู ป 3.13 User Case Diagram เกมตำนำนสงครำมจักรรำศี (Legend of Zodiac War)
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3.6.2 Use case Description
ตำรำงที่ 3.1 รำยละเอียดของ Use Case : Select Menu
Select Menu
UC1
เลือกเมนูที่ตอ้ งกำร
User
User ทำกำรคลิกเลือกปุ่ มเมนูที่ตอ้ งกำร

Use Case Name
Use Case ID
Brief Descriptions
Primary Actors
Secondary Actors
Pre Conditions
Main Flow :
1. ระบบจะทำกำรแสดงเมนูให้ผใู ้ ช้เลือกเมนูที่ผใู ้ ช้ตอ้ งกำร
2. เมื่อผูใ้ ช้คลิกเลือกเมนู Play ระบบจะเข้ำสู่ หน้ำจอ Scan Marker
3. เมื่อผูใ้ ช้คลิกเลือกเมนู Character ระบบจะเข้ำสู่ หน้ำจอที่แสดงรำยละเอียดของตัวละคร
4. เมื่อผูใ้ ช้คลิกเลือกเมนู Card Character ระบบจะเข้ำสู่ หน้ำแสดงรำยละเอียดของกำร์ ด
5. เมื่อผูใ้ ช้คลิกเลือกเมนู Game Rules ระบบจะเข้ำสู่ หน้ำแสดงกฏกำรเล่นเกม
Post Conditions
แสดงปุ่ มเมนูเกม 4 ปุ่ ม เมนู Play , เมนู Character ,
เมนู Card Character , เมนู Game Rules
Alternative Flow
-
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Use Case Name
Use Case ID
Brief Descriptions

ตำรำงที่ 3.2 รำยละเอียดของ Use Case : Scan Marker
Scan Marker
UC2
ระบบสแกนกำร์ ด เพื่อตรวจสอบ และจะนำข้อมูลตัวละครเข้ำสู่ หน้ำจอ
เล่นเกม
User
User ทำกำรคลิกเลือกปุ่ มเมนู Play

Primary Actors
Secondary Actors
Pre Conditions
Main Flow :
1. เมื่อผูใ้ ช้ทำกำรคลิกปุ่ ม Play ระบบจะเข้ำสู่ โหมดกล้อง เพื่อทำกำรสแกนกำร์ ดตัวละคร
2. เมื่อผูใ้ ช้ทำกำรสแกนกำร์ ด ครบทั้งสองฝ่ ำย ระบบจะเข้ำสู่ หน้ำจอเลือกเวทีกำรต่อสู ้
Post Conditions
Alternative Flow

แสดงข้อควำม Scan Marker ของ Player 1 และ Player 2
ตำรำงที่ 3.3 รำยละเอียดของ Use Case : Select Stage
Select Stage
UC3
ระบบแสดงเวที ให้ผใู ้ ช้เลือก ในกำรต่อสู ้
User
User ทำกำรสแกนกำร์ ด ครบทั้ง สองฝ่ ำย จะมำยังหน้ำเลือกเวที

Use Case Name
Use Case ID
Brief Descriptions
Primary Actors
Secondary Actors
Pre Conditions
Main Flow :
1. เมื่อผูใ้ ช้สแกนกำร์ ดครบทั้งสองฝ่ ำย ระบบจะแสดงหน้ำเลือกเวที
2. เมื่อผูใ้ ช้เลือกเวทีเรี ยบร้อย ระบบจะแสดงปุ่ ม Play และเมื่อผูใ้ ช้คลิกปุ่ ม Play ระบบจะ
ไปยังหน้ำเล่นเกม
Post Conditions
แสดงปุ่ มเมนูเวที
Alternative Flow
-
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ตำรำงที่ 3.4 รำยละเอียดของ Use Case : Play Game
Play Game
UC4
ระบบแสดงตัวละคร ที่ใช้ในหน้ำกำรต่อสู ้
User
User ทำกำรสแกนกำร์ ด ครบทั้งสองฝ่ ำย และ เลือกเวทีเรี ยบร้อยแล้ว

Use Case Name
Use Case ID
Brief Descriptions
Primary Actors
Secondary Actors
Pre Conditions
Main Flow :
1. เมื่อผูใ้ ช้ทำกำรเลือกเวที ที่ใช้ในกำรต่อสู ้เรี ยบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงหน้ำเวที และตัว
ละครที่สแกนเข้ำมำ ให้อยูใ่ นเวที พร้อมสำหรับกำรต่อสู ้
2. ระบบจะแสดงเอฟเฟคตัวละคร และ เสี ยงเอฟเฟค ตัวละคร
3. ระบบจะแสดงปุ่ มกำรโจมตี ของหมำยเลขบนกำร์ ด ที่นอ้ ยกว่ำ เพื่อให้สิทธิ กำรโจมตี
ก่อน
Post Conditions
Alternative Flow
ตำรำงที่ 3.5 รำยละเอียดของ Use Case : View Character
Use Case Name
View Character
Use Case ID
UC5
Brief Descriptions
ระบบแสดงข้อมูลและรำยละเอียดของตัวละครในเกม
Primary Actors
User
Secondary Actors
Pre Conditions
User ทำกำรคลิกเลือกปุ่ มเมนู Character
Main Flow :
1. ระบบจะทำกำรแสดงตัวละครให้ผใู ้ ช้เลือกตัวละครที่ตอ้ งกำรดูรำยละเอียด
2. เมื่อผูใ้ ช้เลือกตัวละครที่ตอ้ งกำร จะมีตวั ละครปรำกฎท่ำทำง และแสดงค่ำพลัง
3. เมื่อผูใ้ ช้ทำกำรคลิกที่ปุ่ม Mute Volume เสี ยงเกมจะถูกปิ ด
4. เมื่อผูใ้ ช้ทำกำรคลิกที่ปุ่ม Back ระบบจะกลับสู่ หน้ำเมนู
Post Conditions
แสดงตัวละคร และรำยละเอียดตัวละคร
Alternative Flow
-
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ตำรำงที่ 3.6 รำยละเอียดของ Use Case : View Card Detail
Use Case Name
View Card Detail
Use Case ID
UC6
Brief Descriptions
ระบบแสดงข้อมูลและรำยละเอียดของกำร์ดที่ใช้เป็ น Marker
Primary Actors
User
Secondary Actors
Pre Conditions
User ทำกำรคลิกเลือกปุ่ มเมนู Card Anatomy
Main Flow :
1. เมื่อผูใ้ ช้ทำกำรคลิกปุ่ ม Card Anatomy ที่หน้ำเมนูเกม ระบบจะเข้ำสู่ หน้ำแสดง
รำยละเอียดของกำร์ ด ที่ใช้ในกำรส่ อง Marker
2. เมื่อผูใ้ ช้ทำกำรคลิกที่ปุ่ม Mute Volume เสี ยงเกมจะถูกปิ ด
3. เมื่อผูใ้ ช้ทำกำรคลิกที่ปุ่ม Back ระบบจะกลับสู่ หน้ำเมนู
Post Conditions
แสดงข้อมูลและรำยละเอียดของกำร์ด
Alternative Flow
ตำรำงที่ 3.7 รำยละเอียดของ Use Case : View Tutorial
View Tutorial
UC7
ระบบแสดงกฏกติกำกำรเล่นเกม
User
User ทำกำรคลิกเลือกปุ่ มเมนู Game Rules

Use Case Name
Use Case ID
Brief Descriptions
Primary Actors
Secondary Actors
Pre Conditions
Main Flow :
1. เมื่อผูใ้ ช้ทำกำรคลิกปุ่ ม Game Rules ที่หน้ำเมนูเกม ระบบจะเข้ำสู่ หน้ำแสดงกฏกติกำ
กำรเล่นเกมขึ้นมำ
2. เมื่อผูใ้ ช้ทำกำรคลิกที่ปุ่ม Mute Volume เสี ยงเกมจะถูกปิ ด
3. เมื่อผูใ้ ช้ทำกำรคลิกที่ปุ่ม Back ระบบจะกลับสู่ หน้ำเมนู
Post Conditions
แสดงกฏกติกำกำรเล่นเกม
Alternative Flow
-
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Use Case Name
Use Case ID
Brief Descriptions
Primary Actors
Secondary Actors

ตำรำงที่ 3.8 รำยละเอียดของ Use Case : Game Setting
Game Setting
UC8
ระบบแสดงปุ่ มเมนูภำยในเกม
User
-

Pre Conditions
User ทำกำรเลือกเมนู Play
Main Flow :
1. ระบบจะแสดงปุ่ ม Back ภำยในเกม เมื่อผูเ้ ล่นทำกำรคลิกจะกลับสู่ หน้ำเมนู
2. ระบบจะแสดงปุ่ ม Mute Volume ภำยในเกม เมื่อผูเ้ ล่นทำกำรคลิก ระบบจะทำกำรปิ ด
เสี ยงภำยในเกม
3. ระบบจะแสดงปุ่ ม Refresh ก็ต่อเมื่อผูเ้ ล่นฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่งตำย เมื่อผูใ้ ช้คลิกจะเริ่ มเกม
ใหม่ท้ งั หมด
Post Conditions
แสดงปุ่ มเมนูท้ งั สำมปุ่ ม ภำยในเกม ปุ่ ม Back ,ปุ่ ม Mute Volume
Alternative Flow
-
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3.6.3 Class Diagram

รู ป 3.14 Class Diagram เกมตำนำนสงครำมจักรรำศี (Legend of Zodiac War)
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3.6.5 Sequence Diagram

รู ป 3.15 Sequence Diagram : Select Menu เกมตำนำนสงครำมจักรรำศี (Legend of Zodiac War)

รู ป 3.16 Sequence Diagram : Character เกมตำนำนสงครำมจักรรำศี (Legend of Zodiac War)
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รู ป 3.17 Sequence Diagram : Card Anatomy

รู ป 3.18 Sequence Diagram : Game Rules เกมตำนำนสงครำมจักรรำศี (Legend of Zodiac War)

บทที่ 4
การออกแบบทางกายภาพ
4.1 โครงสร้ างเกมตานานสงครามจักรราศี (Legend of Zodiac War)
การออกแบบโครงสร้างเกมตานานสงครามจักรราศี (Legend of Zodiac War) เป็ นการจัด
โครงสร้ างต่ าง ๆ ให้อยู่ในรู ป แบบ Tree Chart โดยการจัดการโครงสร้ างเป็ นไปตามที่ ออกแบบ
โครงสร้างมา

รู ปที่ 4.1 แสดงโครงสร้างเกมตานานสงครามจักรราศี (Legend of Zodiac War)
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4.2 การออกแบบส่ วนติดต่ อกับผู้ใช้ (User Interface)
แอปพลิ เคชั่น เกมตานานสงครามจัก รราศี (Legend of Zodiac War) ที่ ผูจ้ ดั ท าได้ท าการ
ออกแบบโดยต้องการให้ผูใ้ ช้งาน เข้าใจได้ง่ายและให้ใช้งานแอปพลิ เคชัน่ ได้ง่ายรวดเร็ ว และการ
ออกแบบทุกส่ วน ภายในแอปพลิเคชัน่ จะต้องเป็ นไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด
การใช้งานแอปพลิ เคชั่นเกมตานานสงครามจักรราศี (Legend of Zodiac War) จะเริ่ มเมื่ อ
ผูใ้ ช้ค ลิ ก ใช้งานแอปพลิ เคชั่น เกมต านานสงครามจัก รราศี (Legend of Zodiac War) บนหน้าจอ
โทรศัพท์ ในระบบปฎิบตั ิการแอนดรอยด์ ดังรู ปที่ 4.2

รู ปที่ 4.2 แสดงไอคอนเกมตานานสงครามจักรราศี (Legend of Zodiac War)
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หลังจากที่ผใู ้ ช้งานทาการคลิกใช้งานแอปพลิเคชัน่ ที่ไอคอนเกมแล้ว จะเข้าสู่ หน้า เมนู หลัก
ภายในเกม ดังรู ปที่ 4.3

รู ปที่ 4.3 แสดงหน้าเมนูหลักภายในเกมตานานสงครามจักรราศี (Legend of Zodiac War)
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ผูใ้ ช้งานสามารถเลือกเมนู ต่าง ๆ ที่ตอ้ งการ เพื่อเข้าสู่ หน้าเมนู น้ นั ๆ เมื่อผูใ้ ช้ทาการคลิกปุ่ ม
เมนู Play ระบบจะเข้าสู่ หน้าจอ Scan Card ของผูเ้ ล่นที่ 1 และ ของผูเ้ ล่นที่ 2 ดังรู ปที่ 4.4 และ 4.5

รู ปที่ 4.4 แสดงหน้า Scan Card Player 1

รู ปที่ 4.5 แสดงหน้า Scan Card Player 2
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หลังจากผูใ้ ช้ทาการ Scan Card ตัวละครที่จะใช้ในการต่อสู ้เสร็ จแล้ว จะเข้าสู่ หน้าจอ Stage
เพื่อทาการเลือกเวที การต่อสู ้ ดังรู ป 4.6

รู ปที่ 4.6 แสดงหน้า Stage ของเกมตานานสงครามจักรราศี (Legend of Zodiac War)

เมื่อผูใ้ ช้เลือก เวทีการต่อสู ้แล้วจะปรากฏรู ปเวทีและปุ่ ม Play เพื่อเข้าสู่ หน้าจอการต่อสู ้ ดังรู ป 4.7

รู ปที่ 4.7 แสดงหน้า Stage ที่ผใู ้ ช้เลือกของเกมตานานสงครามจักรราศี (Legend of Zodiac War)
เมื่อผูใ้ ช้งานเลือก Stage ที่จะใช้ในการต่อสู ้ได้แล้วคลิกปุ่ ม Play จะเข้าสู่ หน้าการต่อสู ้ โดย
จะโชว์เวที ที่ผูใ้ ช้ทาการเลือก และจะแสดงตัวละคร, แถบ HP , สัญลักษณ์ ราศี , ชื่ อตัวละคร ,ปุ่ ม
Back , ปุ่ ม Volume และปุ่ มการโจมตี ดังรู ปที่ 4.8
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รู ปที่ 4.8 หน้าจอ การต่อสู ้ ของเกมตานานสงครามจักรราศี (Legend of Zodiac War)
ในรู ปที่ 4.8 เมื่ อผูเ้ ล่นสแกนการ์ ด เสร็ จเรี ยบร้ อย แล้วเลื อกเวทีการต่อสู ้แล้ว ตัวละครที่ ผู ้
เล่ นเลื อก จะเข้าสู่ หน้าการต่อสู ้ และจะแสดงเวที , หลอดเลื อดของแต่ละตัวละครพร้ อมกับชื่ อตัว
ละครนั้น ๆ รวมถึง ปุ่ มการโจมตี และ ปุ่ มเมนูภายในเกม โดยการต่อสู ้จะเริ่ มจากผูเ้ ล่นที่มีหมายเลข
บนการ์ ดน้อยสุ ดจะได้สิทธิ โจมตีก่อนจากรู ป

41

เมื่อทาการต่อสู ้จนฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งแพ้ไป ตัวละครที่แพ้จะทาท่าอนิ เมชัน่ ตาย และตัวละคร
ที่ ช นะจะมี เอฟเฟกต์ แสดงขึ้ น ว่า เป็ นฝ่ าย Winner และมี ปุ่ ม Continue ขึ้ น เพื่ อให้ ตวั ละครที่ แ พ้
สแกนการ์ ดมาสู ้ต่อ และ ปุ่ ม End Game เพื่อจบการต่อสู ้ ดังรู ปที่ 4.9

รู ปที่ 4.9 หน้าจอตัวอย่างผูเ้ ล่นที่ชนะ จะขึ้นว่าฝ่ ายใดชนะ

เมื่อผูเ้ ล่นเลือกเมนู End Game จะเข้าสู่ หน้าจอแสดงผลฝ่ ายชนะ ในสงครามจักรราศี และมี
เมนูปรากฎขึ้นให้กลับไปยังหน้า Main Menu

รู ปที่ 4.10 หน้าจอตัวอย่างผูเ้ ล่นที่ชนะ จะขึ้นว่าฝ่ ายใดชนะ
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เมื่อผูใ้ ช้เลือกเมนู Character จะเข้าสู่ หน้าจอ Character เพื่อแสดงรายระเอียดต่าง ๆ ของตัว
ละคร เมื่อผูใ้ ช้ทาการคลิกปุ่ ม ที่รูปตัวละคร จะแสดง ค่าสถานะ ของตัวละครนั้น ๆ ที่ผใู ้ ช้คลิก และ
สามารถดู Model ตัวละคร 3 มิติ จากการคลิกปุ่ ม เพื่อดูรูปร่ างของตัวละครแต่ละตัว ดังรู ปที่ 4.11

รู ปที่ 4.11 แสดงหน้าเมนู Character ของเกมตานานสงครามจักรราศี (Legend of Zodiac War)
เมื่อผูใ้ ช้เลือกเมนู Card Anatomy จะเข้าสู่ หน้าจอ Card Anatomy ที่แสดงรายละเอียด ของ
การ์ดตัวละคร ดังรู ป 4.12

รู ปที่ 4.12 แสดงหน้าเมนู Card Anatomy ของเกมตานานสงครามจักรราศี (Legend of Zodiac War)
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เมื่อผูใ้ ช้เลื อกเมนู Game Rules จะเข้าสู่ หน้าจอ Game Rules ที่แสดงกฏกติ กาการเล่นเกม
ดังรู ป 4.13

รู ปที่ 4.13 แสดงหน้าเมนู Game Rules ของเกมตานานสงครามจักรราศี (Legend of Zodiac War)
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4.3 การออกแบบการ์ ดเกม (Marker)

การออกแบบการ์ ดเกมตานานสงครามจักรราศี (Legend of Zodiac War) ผูจ้ ดั ทาได้ทาการ
ออกแบบให้ การ์ด มีขอ้ มูล ที่ประกอบไปด้วย ชื่อตัวละคร สัญลักษณ์ประจาราศี ธาตุตวั ละคร อาวุธ
ตัวละคร ระดับดาว หมายเลขตัวละคร โดยการ์ ดเกมจะมีท้ งั หมด 12 ใบ ดังต่อไปนี้

รู ปที่ 4.14 การ์ดราศีมงั กร (Capricorn) ของเกมตานานสงครามจักรราศี (Legend of Zodiac War)

รู ปที่ 4.15 การ์ดราศีกุมภ์ (Aquarius) ของเกมตานานสงครามจักรราศี (Legend of Zodiac War)
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รู ปที่ 4.16 การ์ดราศีมีน (Pisces) ของเกมตานานสงครามจักรราศี (Legend of Zodiac War)

รู ปที่ 4.17 การ์ดราศีเมษ (Aries) ของเกมตานานสงครามจักรราศี (Legend of Zodiac War)
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รู ปที่ 4.18 การ์ดราศีพฤษภ (Taurus) ของเกมตานานสงครามจักรราศี (Legend of Zodiac War)

รู ปที่ 4.19 การ์ดราศีเมถุน (Gemini) ของเกมตานานสงครามจักรราศี (Legend of Zodiac War)
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รู ปที่ 4.20 การ์ดราศีกรกฎ (Cancer) ของเกมตานานสงครามจักรราศี (Legend of Zodiac War)

รู ปที่ 4.21 การ์ดราศีสิงห์ (Leo) ของเกมตานานสงครามจักรราศี (Legend of Zodiac War)
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รู ปที่ 4.22 การ์ ดราศีกนั ย์ (Virgo) ของเกมตานานสงครามจักรราศี (Legend of Zodiac War)

รู ปที่ 4.23 การ์ดราศีตุลย์ (Libra) ของเกมตานานสงครามจักรราศี (Legend of Zodiac War)
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รู ปที่ 4.24 การ์ดราศีพิจิก (Scorpio) ของเกมตานานสงครามจักรราศี (Legend of Zodiac War)

รู ปที่ 4.25 การ์ดราศีธนู (Sagittarius) ของเกมตานานสงครามจักรราศี (Legend of Zodiac War)

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลภาคนิพนธ์
การพัฒนาแอปพลิ เคชัน่ เกมตานานสงครามจักรราศี (Legend of Zodiac War) ในรู ปแบบ
เกมการ์ดด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริ ง (Augmented Reality) ได้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และขอบเขต
ที่ ไ ด้ว างไว้ โดยผู ้จ ัด ท าได้น าเทคโนโลยี เสมื อ นจริ ง (Augmented Reality) มาประยุ ก ต์ ใ ช้ใ น
โปรแกรม Unity โดยใช้การส่ องกล้อง Smart Phone เพื่อรับค่าข้อมูลตัวละครและตัวโมเดลตัวละคร
ภาพ 3 มิติ เข้ามายัง ฉากต่อสู ้ ทาให้รูปแบบเกม AR (Augmented Reality) มีลกั ษณะแปลกใหม่มาก
ยิง่ ขึ้น
5.2 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ ไข
5.2.1 ต้องใช้เวลาในการศึกษาการใช้โปรแกรมต่าง ๆ ที่จาเป็ นต่อการพัฒนา
แอปพลิเคชัน่
5.2.2 ต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างโมเดล และลงรายละเอียดโมเดล เป็ นอย่างมาก เช่น
สัญลักษณ์ราศี อาวุธ การแต่งกายของตัวละคร
5.2.3 ปัญหาในการ Rig กระดูก ที่ไม่สามารถ Rig กระดูกได้ จนต้องเสี ยระยะเวลาการ
ทางานอย่างอื่นไป เพื่อที่จะหาหนทางแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นได้
5.2.4 ปั ญหาในการใส่ Texture ที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้จากโปรแกรม Maya ทาให้เสี ย
ระยะเวลา ในการใช้งานหลายโปรแกรม ในการแก้ปัญหานี้
5.2.5 การศึกษาโปรแกรม Unity ยังไม่มากพอจึงทาให้งานที่พฒั นาออกมาอาจไม่ราบรื่ น
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5.3 ข้ อจากัดของระบบ
5.3.1 แอปพลิเคชัน่ เกมตานานสงครามจักรราศี (Legend of Zodiac War) พัฒนาด้วย
ระบบปฏิบตั ิการ Android ไม่สามารถใช้บนแพลตฟอร์ มอื่นได้ เช่น IOS
5.3.2 ไม่รองรับอุปกรณ์ Smart Phone ระบบปฏิบตั ิการ Android เวอร์ ชนั่ ที่ต่ากว่า 5.0
ลงไป
5.3.3 เนื่องจากแอปพลิเคชัน่ เกมตานานสงครามจักรราศี (Legend of Zodiac War)
Graphic ค่อนข้างสู ง จึงต้องใช้อุปกรณ์ Smart Phone ที่มีหน่วยความจา RAM
4GB-8GB ขึ้นไป เพื่อช่วยให้ระบบทางานได้อย่างรวดเร็ ว
5.4 ข้ อเสนอแนะในการพัฒนาต่ อ
5.4.1 ศึกษาข้อมูลและการทางานของโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาระบบให้เรี ยบร้อย ให้
พร้อมต่อการปฏิบตั ิการพัฒนาโปรแกรม
5.4.2 เพิม่ Stage ในการต่อสู ้ให้หน้าสนใจมากยิง่ ขึ้น
5.4.3 เพิ่มรู ปแบบการเล่นให้มีความน่าสนใจมากยิง่ ขึ้น
5.4.4 ปรับสมดุลของค่าพลังแต่ละตัวละครให้มีความสมดุลกัน
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