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บทคัดย่อ
เกมดิจิตอลเกท บนระบบปฏิบตั ิการณ์คอมพิวเตอร์ ถูกสร้างขึ้นจากเกมที่ผจู ้ ดั ทาชื่นชอบใน
สมัยเด็กและต้องการให้ผูเ้ ล่นสมัยใหม่ได้รับความบันเทิงกับเกมแนวสมัยก่อน โดยเกมมีลกั ษณะ
เป็ นผูเ้ ล่นคนเดียว มีการแสดงแอนิ เมชัน และการต่อสู้ในรู ปแบบของตัวละครสองมิติ โดยจาลอง
เหตุการณ์จากเนื้ อเรื่ องภายในเกมว่ามีไวรัสออกมาก่อความวุ่นวาย มีภารกิจหลักในการโจมตีและ
หลบหลีกอุปสรรคต่าง ๆ ในการเล่นผูเ้ ล่นจะสามารถเดินซ้ายเดินขวาได้ กะโดดได้ พุ่งได้ และกด
ปุ่ มโจมตีได้ และผูเ้ ล่นจะมีหลอดเลือดให้ผเู ้ ล่นอีกทั้งยังมีชีวิตอยู่ 3 ชีวิต มีเช็คพอยต์ให้สาหรับผูเ้ ล่น
เมื่อมีการเล่นเกมแล้วพลังชีวิตหมดแต่จานวนชีวิตยังไม่หมด ในการพัฒนาเกมดิจิตอลเกท มีการ
พัฒนาด้วยโปรแกรมยูนิต้ ี โฟโต้ชอป เอฟเอลสตูดิโอ และ อินโนเซ็ตอัพ เป็ นเครื่ องมือ และหวังเป็ น
อย่างยิง่ ว่าเกมดิจิตอลเกทจะทาผูเ้ ล่นสนุกกับการเล่นได้
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ที่มำและควำมสำคัญของปัญหำ
เนื่ อ งจากผูจ้ ัด ท าเป็ นคนที่ ชื่ น ชอบในการเล่ น เกมมาก และเกมที่ ผ มชอบมากที่ สุ ด คือ
Megaman เป็ นเกมแนว 2 side scrolling เนื่องจากเป็ นเกมที่วิธีเล่นไม่ซับซ้อนจึงทาให้ตวั ผมในตอน
เด็กนั้นสามารถเล่นได้ง่ายแต่ไปเพิ่มความยากให้กบั อุสรรคในด่านแทนอีกทั้งยังใช้การล็อคมุมทา
ให้ผูเ้ ล่นไม่สามารถคาดเอาสิ่ งที่อยู่ขา้ งหน้าได้จึงทาให้การเล่นนั้นมีความสนุ กและท้าทายมากขึ้น
เพราะมีการดึงทักษะในการใช้ไหวพริ บและความจาในการผ่านอุปสรรคต่าง ๆ อีกทั้งในช่วงท้าย
ทางผูจ้ ัดท าจึ ง ต้องการที่ จะท าเกมนี้ ข้ ึ นมาเพื่อที่ จะให้เด็ก รุ่ นใหม่ไ ด้ลองเล่นเกม 2 side
scrolling เพราะว่าเกมแนวนี้ มีเอกลักษณ์ที่หน้าสนใจก็คือการพัฒนาของผูเ้ ล่น ด้วยความที่เกมแนว
นี้ น้ ันถึงจะถูกออกแบบมาให้เล่นง่าย แต่อุปสรรคต่างของเกมนั้นยากอยู่พอสมควร จึงทาให้ผูเ้ ล่น
นั้นต้องใช้ระยะเวลาอยู่กบั เกมนานพอมควรเพื่อทีจะเรี ยนรู ้ทกั ษะในการควบคุมตัวละคร ซึ่ งผูเ้ ล่น
นั้นต้องมีไวพริ บที่รวดเร็ วและมีความชานาญในการหลบศัตรู และโจมตีกลับ อีกทักษะในการเล่นที่
สาคัญของเกมแนวนี้ อีกอย่างคือความจาซึ่ งถึ งมันจะเป็ นเกมที่ ยากแต่ศตั รู ที่ปรากฏออกมาจะอยู่
ตาแหน่งเดิมเสมอเพื่อที่จาทาให้เป็ นตัวช่วยในการผ่านด่านในแต่ละด่านของผูเ้ ล่นได้ง่ายขึ้นอีกด้วย
มันจึงทาให้สนุกการพัฒนาตัวเองทุกครั้งที่เราสามารถผ่านจุดที่เราเล่นผิดพลาดมาได้
ด้วยเหตุ น้ ี ท างผูจ้ ัดท าจึ งได้ตดั สิ นใจที่ ทาเกมเป็ นโปรเจ็คจบโดยการนาเกมแนว 2 side
scrolling ที่ชื่นชอบนั้นเป็ นต้นแบบ เพื่อให้เด็กรุ่ นใหม่ได้ลองเล่นเกมรู ปแบบสมัยก่อนและได้สนุก
กับมันในแบบที่ ตวั ผมในสมัยเด็กได้สัมผัสบนบนแพรตฟอมสมัยใหม่ที่เด็กสามารถเข้าถึงได้ง่าย
และเป็ นแนวในศึกษาการสร้างเกมและนาสิ่ งที่ได้จากโปรเจ็คไปพัฒนาต่อยอดในการทาโปรเจ็ค
เกมของตัวเองให้ดียงิ่ ขึ้น
1.2 วัตถุประสงค์ ของเกมดิจิตอลเกท (DigitalGate)
เพื่อพัฒนาเกมดิจิตอลเกท บนระบบปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์
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1.3 ขอบเขตของปริญญำนิพนธ์
1.3.1 มีลกั ษณะเกมแบบ Single player
1.3.2 สามารถแสดงตัวละคร แอนิเมชัน และ Effect การต่อสู้ของตัวละครในรู ปแบบของ
สองมิติได้ รวมถึงเสี ยง Effect และเสี ยง Action การต่อสู้ดว้ ย
1.3.2.1 ตัวละครจะเป็ นจะแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท
- ตัวละครที่ผเู ้ ล่นควบคุม ชื่อว่า ฮิคาริ เธอเป็ น White Hacker ซึ่ง ทาหน้าค่อย
ช่วยเหลือผูค้ นที่เดือดร้อนร่ วมไปถึงกาจัดไวรัสในโลกของเธอ พร้อมกับ
สุ นขั คู่ใจสุ นขั ตัวนี้ คือ Data Beast อุปกรณ์สุดไฮเทคของเธอที่เรี ยกว่า Data
Bracelet ทางานโดยการนั้นความทรงจาของผูใ้ ช้มนั บีบอัดจนเป็ นสิ่ งมีชีวิต
เพื่อช่วยต่อสู ้โดยแนวคิดนี้ได้นามาจากคาพูดที่วา่ “ความรู ้คือพลัง”
- ตัวละครประกอบเนื้อเรื่ อง ชื่อว่า ไอริ ส เธอเป็ น White Hacker ซึ่งทาหน้า
ค่อยประสานงานให้กบั ฮิคาริ เป็ นตัวละครสาหรับช่วยในการดาเนินเนื้อ
เรื่ อง
- ตัวละครประกอบศัตรู เป็ นตัวละครออกไปในรู ปแบบระเบิดต่าง ๆ
เนื่องจากบอสของด่านนี้เป็ นไวรัส Logic Bomb ซึ่งสัญลักษณ์ที่สื่อถึง
ไวรัสตัวนี้คือระเบิด
- Hedman คือศัตรู ที่ลกั ษณะคล้ายกับประทัดโดยอาวุธเป็ นปื นคู่ใจไว้
โจมตีตวั ละครผูเ้ ล่นโดยผูเ้ ล่นสามารถหลบกระสุ นของ Hedman
ได้ดว้ ยการกระโดดหลบและโจมตีกลับในช่องว่างที่อีกฝ่ ายกาลัง
เตรี ยมโจมตีมาอีกครั้ง
- GhostBomb คือศัตรู ที่ลกั ษณะคล้ายกับวิญญาณกลม ๆ จะล่องลอย
ขึ้นลงเพื่อขัดขวางการเดินทางของผูเ้ ล่นแต่ดว้ ยการที่มนั ขยับอย่าง
ต่อเนื่ องจึงทาให้ตวั มันนั้นถูกโจมตีได้ยาก แต่ผูเ้ ล่นสามารถหลบ
การโจมตีของมันได้ง่าย
- LogicBomb คือศัตรู ซ่ ึ งเป็ นบอสของด่ านนี้ ซ่ ึ งมี ลกั ษณะคล้ายกับ
คนแต่ศรี ษะจะเป็ นระเบิดมีการโจมตีท้ งั หมดสามแบบและมีท่าไม้
ตายหนึ่งท่ารวมทั้งหมดเป็ นสี่ ท่า
1.3.3 สามารถตอบสนองผูเ้ ล่นอย่างถูกต้อง รวมไปถึงการคานวณต่าง ๆ
1.3.4 ควบคุมการรัน FPS ไม่ให้เกิน 60
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1.4 ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินภำคนิพนธ์
1.4.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล (Data Collection)
การศึกษาและรวบรวมข้อมูลทศึกษาการทาเกม และซอฟต์แวร์ ที่ใช้ในการ
พัฒนาระบบ เช่นโปรแกรม Unity2D, Adobe Photoshop CS6,FL studio , ภาษา C#
จากอิ น เทอร์ เ น็ ต และยัง ได้มี ก ารศึ ก ษาการพัฒ นาเกมตั้ง แต่ ข้ ัน เริ่ ม ต้น จนถึ ง ขั้น
ทดสอบเกม
1.4.2 วิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
เราได้วิเคราะห์ขอ้ มูลจากเกมในรู ปแบบเดียวกันที่ ทั้งเกมใหม่และเกมเก่าและ
ได้มี ก ารท าแบบสอบถามจากผู เ้ ล่ น โดยตรงและนาสิ่ ง เหล่ า นั้นมาวิ เคราะห์ แ ละ
ออกแบบลงใน Storyboard รวมไปถึงโปรแกรมที่เราต้องการจะใช้ว่ามันสามารถทา
ในสิ่ งที่เราต้องการจะทาได้หรื อไม่
1.4.3 ออกแบบระบบ (System Design)
หลังจากที่ได้ทาการวิเคราะห์ระบบต่าง ๆ เสร็ จเรี ยบร้อยในขั้นตอนนี้ จะต้อง
นาผลวิเคราะห์ที่ได้มาออกแบบส่วนต่าง ๆ ของเกมไม่ว่าจะตัวละคร ,User Interface
,ระบบการเล่น , ด่าน, ระยะเวลาในการเล่น ,การคานวณดาเมจต่าง ๆ ,ขนาดของตัว
ละคร, การเคลื่อนไหวต่าง ๆ
1.4.4 พัฒนาระบบ (System Development)
เมื่อได้ทาการออกแบบระบบต่าง ๆ เรี ยบร้อยแล้วโดยการพัฒนาเกมนั้นจะเริ่ ม
ที่การออกแบบตัวละครและด่านก่อนเพื่อที่จะได้สามารถกาหนด ของเขตของ Box
Colider ได้ง่ายหลังจากนั้นก็จะทาการเขียนโค็ดการขยับต่าง ๆ ตามที่เราต้องการ ใ ห้
ตัวละครมีการเปลี่ยนแอนิเมชัน่ ตามที่เราต้องการจะทาในส่วนของการกระทบ ต่ า ง
ๆ และการคานวณดาเมจและจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
1.4.5 ทดสอบระบบ (System Testing)
ในส่ วนของการทดสอบนั้นจะเป็ นไปในระหว่างการพัฒนาระบบ จะพัฒนา
ระบบและทดสอบระบบไปพร้อม ๆ กัน เมื่อพบข้อผิดพลาดเกิดขึ้น จะแก้ไขในส่ วน
นั้นทันที เมื่อได้เกมและระบบต่าง ๆ ที่เราต้องการก็จะทาการส่งให้ผเู ้ ล่นได้ทดสอบ
และทาการที่แบบสอบถามเพื่อที่จะได้รู้วา่ ผูเ้ ล่นต้องการอะไรและและตัวเกมนั้นขาด
อะไรไปบ้าง
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1.4.6 จัดทาเอกสารประกอบภาคนิพนธ์ (Documentation)
ในขั้นตอนการทาเอกสารจะถูกแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ
1. เอกสารขั้นตอนการพัฒนา จะอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบตั ิในการ
สร้างเกม
2. เอกสารขั้นตอนการเล่น จะอธิบายถึงวิธีการเล่นและปิ ดโปรแกรม
1.5 ประโยชน์ ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.5.1 สร้างความบันเทิงให้แก่ผเู ้ ล่น
1.5.2 เพื่อสร้างแนวความรู ้ เพื่อให้เป็ นพื้นฐานในการศึกษาการทาเกมในลาดับต่อไป
1.5.3 เพื่อเปิ ดมุมมองเกี่ยวกับการทาเกม ว่าการทาเกมต้องมีข้นั ตอนอย่างไรบ้าง
1.5.4 นาไปต่อยอดธุรกิจทางด้านเกมได้ เช่นสร้างเกมเป็ นของตัวเอง
1.6 ระยะเวลำดำเนินงำนภำคนิพนธ์
ตารางที่ 1.1 แสดงระยะเวลาดาเนินงานภาคนิพนธ์
ขั้นตอนในกำรดำเนินงำน
1. ศึกษาระบบและความเป็ นไปได้
2. วิเคราะห์ระบบ
3. ออกแบบระบบ
4. พัฒนาระบบ
5. ทดสอบระบบ
6. จัดทาเอกสาร

2563
ม.ค.

ก.พ.

มี.ต.

เม.ย.

พ.ค.
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1.7. อุปกรณ์ และเครื่ องมือที่ใช้ พฒ
ั นำระบบ
1.7.1 ฮาร์ดแวร์
1.7.1.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค Nitro 5 CPU core i5 gen 8 GPU Nvidia 1050ti
1.7.2 ซอฟต์แวร์
1.7.2.1 ระบบปฏิบตั ิการ Windows 10
1.7.2.2 โปรแกรม Unity2D เวอร์ชนั่ 5.4.2f2
1.7.2.3 โปรแกรม Adobe Photoshop เวอร์ชนั่ CS6
1.7.2.4 โปรแกรม FL Studio 20
1.7.2.5 โปรแกรม Inno Setup Compiler 6.0.4
1.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือที่รองรับระบบ
1.8.1 ฮาร์ดแวร์
1.8.1.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ GPU Nvidia GTX 630 Ram 2
1.8.2 ซอฟต์แวร์
1.8.2.1 ระบบปฏิบตั ิการ Windows xp,7,10
1.8.3.1 Direct X 9.0c ขึ้นไป

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดที่เกีย่ วข้ อง
2.1 Two – Dimension (2D)1
สองมิติ หมายถึง การที่วตั ถุมีความความกว้างและความยาว
มิ ติ หมายถึ ง การวัด ขนาด เช่ น ความกว้า ง ความยาว หรื อ ความสู ง ภาษาอัง กฤษว่า
“dimension” first dimension คือ การวัดเฉพาะความยาว second dimension คือ การวัดเฉพาะความ
กว้าง third dimension คือ การวัดเฉพาะความสู งหรื อความหนา three dimension คือการวัดทั้ง 3
อย่าง โดยทัว่ ไปของคาว่า 3 มิติ จึงสามารถนาเสนอรู ปทรงและพื้นที่สามมิติที่สัมพันธ์กนั เพื่อให้
ผูช้ มสามารถดูได้รอบทิศ
2.2 Animation (แอนิเมชั่น) 2
แอนิ เมชัน่ (Animation) หมายถึง การที่เฟรมแต่ละเฟรมแสดงต่อกันด้วยความเร็ ว ตั้งแต่ 16
เฟรมต่อวินาที ขึ้นไป
ชนิดของแอนิเมชัน่ สามารถแบ่งออกได้เป็ นสามชนิดคือ
2.3.1 Drawn Animation คื อ แอนิ เมชั่นที่ เกิ ด จากการภาพหลายพัน ภาพ ฉายผ่านกล้อ ง
ในเวลาอันสั้น
2.3.2 Stop Motion การสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยการฉายภาพนิ่งต่อเนื่องกัน
2.3.3 Digital Computer Animation ที่เกิดจาการสร้างด้วยระบบดิจิตอลทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ
แอนิเมชัน่ 2 มิติ (2D animation) คือแอนิเมชัน่ ที่สามารถมองได้ดา้ นเดียว
แอนิ เ มชั่น 3 มิ ติ (3D animation) หมายถึ ง แอนิ เ มชั่น ที่ ม องได้ร อบด้า น มี ค วามตื้ น ลึ ก
หนา บาง

1

http://oknation.nationtv.tv/blog/Masa/2013/01/30/entry-1
2
https://sites.google.com/site/parti3322/withi-srangsrrkh-ngananimation
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2.3 โปรแกรม PhotoShop CS6 3
โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 คือ โปรแกรมที่สามารถสร้างออกแบบกราฟฟิ คแก้ไข
ภาพเคลื่อนไหวรวมทั้งการออกแบบหน้าเว็บเพจซึ่ งโปรแกรม Adobe โฟโต้ช็อปซีเอส6มี เครื่ องมือ
เพื่อสนับสนุ นการสร้ างชิ้ นงานประเภทต่าง ๆได้แก่ ประเภทสิ่ งพิมพ์งานนาเสนอตลอดจน การ
ออกแบบเว็บเพจดังนั้นโปรแกรม Adobe โฟโต้ช็อปซีเอส 6 จึงเป็ นโปรแกรมที่มีความนิยมสูง

รู ปที่ 2.1 แสดงตัวอย่างโปรแกรม PhotoShop CS6
2.4 โปรแกรม Unity เวอร์ ชั่น 2019.2.4f14
Unity คื อ เกมเอนจิ้ นส าหรั บการสร้ างเกม สามารถสร้ างเกมได้ท้ งั 2D และ 3D รองรั บ
ทางานบน Windows, OS X สามารถ Compile ลงบน iOS, Android, Windows และแพลตฟอร์มอื่น
ๆ ด้วยเหตุน้ ีจึงทาให้ Unity คือเกมเอนจิ้นอันดับหนึ่ง และมีผใู ้ ช้งานมากที่สุด

รู ปที่ 2.2 แสดงตัวอย่างโปรแกรม Unity เวอร์ชนั่ 2019.2.4f1
3

http://ladadawan.blogspot.com/p/3.html
4
https://www.unity3d.in.th/unity-intro/.
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2.5 โปรแกรม Inno Setup Compiler 6.0.45
Inno Setup Compiler คือโปรแกรมสร้างขึ้นมาเพื่อทาตัว setup โปรแกรม และจะทาการบีบ
อัดไฟล์น้ นั

รู ปที่ 2.3 แสดงตัวอย่างโปรแกรม Inno Setup Compiler 6.0.4

2.6 โปรแกรม FL Studio 206
เอฟแอลสตู ดิ โ อ (อั ง กฤษ: FL Studio หรื อชื่ อ เดิ ม FruityLoops) เป็ นดิ จิ ทั ล ออดิ โ อ
เวิร์กสเตชันพัฒนาโดยบริ ษทั เบลเยียม Image-Line มีจุดเด่นคือภาพหน้าจออินเตอร์ เฟสที่คล้ายกับ
เครื่ องซีเควนเซอร์ เป็ นโปรแกรมเขียนเพลงที่สามารถจัดลาดับโน๊ตเพลงขึ้นมาเองได้

รู ปที่ 2.4 แสดงตัวอย่างโปรแกรม FL Studio 20

5

https://www.priabroy.name/archives/1412
6
https://th.wikipedia.org/wiki/เอฟแอลสตูดิโอ.
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2.7 สตอรี่บอร์ ด (Story Board)7
สตอรี่ บอร์ด(Story Board) คือ การวางแผนออกแบบฉาก ตัวละคร เนื้ อเรื่ อง และมุม
กล้อง โดย ผูจ้ ดั ต้องมีการวางแผนเป็ นหลักก่อนการสร้างเกม การ์ ตูน หรื อภาพยนตร์ เพื่อ
ลดความสับสน และสามารถดาเนินการตามแผนการที่วางไว้
สตอรี่ บอร์ ดเน้นการวาดเป็ นตัวอย่าง และเขียนกากับการสร้างเพื่อสื่ อให้เข้าใจว่า
สิ่ งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้น เป็ นแนวต่อไปในแนวทางใดได้บา้ ง การออกแบบเป็ นสิ่ งที่สาคัญ จึง
ใช้เวลาค่อนข้างนาน และใส่ ใจในการสื่ อภาพให้คนสร้างเข้าใจ ในขั้นตอนการทางาน
2.7.1 องค์ประกอบ สตอรี่ บอร์ดจะต้องประกอบด้วย
- ตัวละครเอก,ตัวละครประกอบ และตัวละครต่าง ๆ
- ฉากเหตุการณ์ที่อยูใ่ นเกมและคัทซีน
- คาบรรยายพูดคุยของตัวละคร
- เนื้อเรื่ องเกม

รู ปที่ 2.5 แสดงภาพการทา Story Board ของเกม

7

https://kruuthit.wordpress.com/2013/02/09/การเขียน-story-board/
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2.8 ทฤษฎีเกม8
ทฤษฎีเกมคือ ทฤษฎีที่อธิ บายการตัดสิ นใจในสถานการณ์ที่เรี ยกว่าเกม ซึ่ งเกมนั้นต้องมีผู ้
เล่นมากกว่าหนึ่งคน นัน่ ก็คือ เราไม่ได้ติดสิ นใจอยู่คนเดียว แต่การตัดสิ นใจของเราต้องคานึงถึงการ
ตัดสิ นใจของผูอ้ ื่นที่มีความคิดด้วย ซึ่งผูต้ ดั สิ นใจแต่ละคนก็ย่อมต้องการให้เกิดประโยชน์กบั ตนเอง
มากที่สุดด้วยเช่นกัน
หลักการใหญ่ที่สุดของทฤษฎีเกมก็คือ การเอาใจเขามาใส่ ใจเรา (Put yourself in the other
player’s shoes)คือ คิดว่าถ้าเราเป็ นอีกคนหนึ่งเราจะทาอย่างไร
Scope เรื่ องระยะเวลาของเกม
แบ่งได้เป็ น 2 อย่าง ใหญ่ๆคือ
2.8.1 เกมที่ เล่นที เดี ย วจบ ผูเ้ ล่นจะเลื อกทางเลื อกเพื่ อให้ตนได้ประโยชน์สู งสุ ด ไม่ว่า
จะต้องใช้วิธีที่ดูเลวร้ายแค่ไหน
2.8.2 เกมที่ ตอ้ งเล่นซ้ าหลายๆ รอบ ผูเ้ ล่นมี แนวโน้มมากขึ้นที่ จะเลื อกทางเลื อกที่ ได้ผล
ประโยชน์ท้ งั สองฝ่ ายในระยะยาว เพราะหากเราใช้วิธีที่รุนแรง เราก็จะโดนโต้ตอบ
ด้วยวิธีที่รุนแรงเช่นกัน ซึ่งจะทาให้เสี ยประโยชน์ท้ งั คู่
ลัก ษณะการตัด สิ น ใจทางกลยุ ท ธ์ ใ นเกม สามารถแบ่ ง ออกเป็ น 2 แบบใหญ่ ๆ คื อ
- ผลัดกันตัดสิ นใจ (Sequential Move) คือการที่แต่ละคนจะผลัดกันตัดสิ นใจ มีลาดับ
แน่นอน โดยที่แต่ที่แต่ละฝ่ ายรู ้ว่าฝ่ ายตรงข้ามได้ตดั สิ นใจอะไรในตาก่อนหน้า (เช่น
เกมส์ OX , การเล่นหมากรุ ก) ซึ่ งการเล่นแบบนี้ จะสามารถหาวิธีการเล่นที่ดีที่สุดได้
โดย การคิ ดย้อนกลับ (Backward Thinking) ซึ่ งอาจใช้ก ารวิเคราะห์ แผนภูมิ ก าร
ตัด สิ น ใจแบบต้น ไม้( Tree Diagram) โดยหาผลลัพ ธ์ ที่ ดี ที่ สุ ด ที่ ป ลายทาง (ต้ อ ง
พิจารณาแล้วว่าอีกฝ่ ายก็ได้เลือกทางที่ดีที่สุดสาหรับอีกฝ่ ายเช่นกัน) แล้วไล่ยอ้ นกลับ
มาจนถึงการตัดสิ นใจแรกสุด
-ดตัดสิ นใจพร้อม ๆ กัน (Simultaneous) คือการเล่นเกมที่ตอ้ งตัดสิ นใจพร้อม ๆ กัน
หรื ออาจไม่ได้พร้อมกันซักทีเดียว แต่ไม่รู้วา่ อีกฝ่ ายเลือกอะไร
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2.9 ทฤษฎีในการออกแบบเกม9
หลักการออกแบบเกมนั้นไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว แต่มีปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับความรู ้สึก
ของผูเ้ ล่นเกมโดยตรง เราลองเริ่ มจากสมมุติตวั เองเป็ นผูเ้ ล่น ลองคิดดูวา่ ผูเ้ ล่นอยากได้อะไรจากเกม
ในเกมของเรานั้นมีส่วนที่ไม่จาเป็ นหรื อมีส่วนที่ตอ้ งเพิ่มเติมหรื อไม่ ซึ่งเป็ นกระบวนการที่ตอ้ ง
อาศัยจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์
InterActive Design
การออกแบบระบบควบคุมในเกม เช่น ระบบควบคุมตัวละคร ควบคุมมุมมอง
เป็ นต้น โดยการออกแบบต้องคานึงถึงว่า เราต้องให้เล่นควบคุมเกมให้นอ้ ยที่สุดแต่มี
ประสิ ทธิภาพมากที่สุด การควบคุมเกมสามารถแบ่งได้เป็ น
- InterActive Task คือแถบควบคุมที่อยูบ่ ริ เวณหน้าจอ (Interface) ซึ่งควรมีการออกแบบ
ลาดับการจัดวางที่ดี เพื่อสามารถช่วยให้ผเู ้ ล่นควบคุมเกมได้อย่างราบรื่ น
- InterActive Device คือการควบคุมจากภายนอก เช่น คียบ์ อร์ด จอยสติ๊ก เมาส์ หน้าจอ
ทัชสกรี น
Graphic Design
เกมที่มีกราฟิ กสวยงามเป็ นสิ่ งที่ดึงดูดผูเ้ ล่นได้เป็ นอย่างดี องค์ประกอบของกราฟิ ก
ที่ดีน้ นั ส่ วนใหญ่มาจากหลักการออกแบบพื้นฐาน เช่น ทฤษฎีสี จังหวะ การจัดวาง ความ
กลมกลืน ฯลฯ รวมถึงลักษณะมุมมองที่เหมาะสมกับเกม สาาหรับเกมที่มีเนื้ อเรื่ อง การ
ออกแบบตัวละครต้องมีความพิถีพิถนั เป็ นอย่างมาก
Game Play Design
ลักษณะการเล่นหลักของเกมนั้น ๆ รวมไปถึงกฎข้อบังคับภายในเกม เช่น หมาก
รุ กมีลกั ษณะการเล่นแบบผลัดกันเดิน (Turn-Base) และยูนิตแต่ละตัวมีรูปแบบการเดิ นที่
แตกต่างกัน ฝ่ ายใดโดนกินขุนก่อนจะแพ้ เกมเพลย์เป็ นส่ วนสาคัญต่อความสนุกของเกม
การออกแบบเกมจึงควรให้มีความสาคัญกับปัจจัยนี้เป็ นอันดับแรก
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Concentration
เกมจะต้องดึงดูดและผูเ้ ล่นสามารถอยูก่ บั เกมได้นาน
1). เกมควรจะมีสิ่งกระตุน้ อย่างหลากหลายภายในเกม เพื่อให้ผเู ้ ล่นได้จดจ่อและ
เพลิดเพลินไปกับสิ่ งเหล่านั้น เช่น มีไอเทมในเกมอย่างหลากหลายให้เลือกใช้
ซึ่งไอเทมแต่ละอย่างจะให้ผลที่แตกต่างกันออกไปหรื อในแต่ละเกมก็อาจจะมี
มุมมองที่หลากหลาย เป็ นต้น
2) สิ่ งกระตุน้ ภายในเกมจะต้องมีความน่าสนใจเพียงพอ ซึ่งจะแตกต่างกันไปตาม
ลักษณะพฤติกรรมของผูเ้ ล่น
3) เกมควรจะเป็ นที่น่าสนใจของผูเ้ ล่นอย่างรวดเร็ว และรักษาระดับความน่าสนใจ
อันนี้ให้ได้ท้ งั เกม
4) เกมแต่ละเกมจะมีเป้าหมายหลัก ผูเ้ ล่นไม่ควรจะทาสิ่ งที่ไม่ใช่เป้ าหมายของหลัก
เกมซึ่งจะทาให้เกมน่าเบื่อ เช่น การพูดคุยภายในเกมที่นานเกินไป
Challenge
เกมควรมีการท้าทายอย่างเหมาะสมกับระดับทักษะของผูเ้ ล่นตามกลุ่มเป้าหมาย
1) ความท้าทายในเกมจะต้องเหมาะสมกับระดับทักษะของผูเ้ ล่น ไม่ควรยากหรื อ
ง่ายจนเกินไป
2) เกมควรมีความท้าทายหลายๆระดับสาหรับผูเ้ ล่นต่าง ๆ กัน เช่น มีโหมดให้เลือก
ระดับความยากง่าย
3) ระดับความท้าทายควรเพิ่มขึ้นตามทักษะการเล่นที่พฒั นาขึ้นของผูเ้ ล่นตลอดทั้ง
เกม เช่น เกมในฉากแรกจะง่ายก่อน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ล่นได้พฒั นาทักษะการ
เล่น และจะยากขึ้นไปเรื่ อยๆในฉากต่อๆไป
4) เกมควรมีความท้าทายใหม่ๆเมื่อถึงจังหวะเวลาที่เหมาะสม ความท้าทายในเกม
ควรมีหลากหลายเพื่อลดความน่าเบื่อ สร้างความแปลกใหม่และความคาดไม่ถึง
ให้กบั ผูเ้ ล่น
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Player Skill
เกมจะต้องเอื้อให้เกิดการส่ งเสริ มให้ผเู ้ ล่นได้พฒั นาทักษะและความชานาญ
1) ควรทาาให้ผเู ้ ล่นสามารถเริ่ มเล่นเกมโดยไม่ตอ้ งการคู่มือ โดยใช้ระบบบทเรี ยน
(Tutorial) แต่ตอ้ งทาาให้ผเู ้ ล่นรู ้สึกเหมือนเล่นเกมจริ งๆอยู่
2) การเรี ยนรู ้ในการเล่นเกมไม่ควรน่าเบื่อ ควรสอดแทรกเข้าไประหว่างการเล่น
เกม ไม่ควรให้ผเู ้ ล่นอ่านอะไรที่ยาวเกินไป ควรทาประโยคที่เป็ นตัวหนังสื อให้
เป็ นกราฟิ กที่เข้าใจง่าย
3) เกมควรมีโหมดช่วยเหลือ (Help) ในขณะที่เล่น ซึ่งผูเ้ ล่นไม่จาเป็ นต้องออกจาก
เกม
4) เกมควรจะเพิ่มทักษะของผูเ้ ล่นเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมตลอดทั้งเกม
5) เกมควรทาให้ผูเ้ ล่นได้รับรางวัลที่ เหมาะสมกับสิ่ งที่ ทาและทักษะที่พฒ
ั นาขึ้น
เช่น การได้รับโบนัสหรื อได้รับไอเทมที่พิเศษกว่าอันอื่น ๆ เป็ นต้น
Control
ควรทาให้ผเู ้ ล่นสามารถควบคุมสิ่ งต่าง ๆในเกมได้เป็ นอย่างดี
1) ควรทาาให้ผเู ้ ล่นสามารถควบคุมตัวละครหรื อยูนิตได้เป็ นอย่างดี ไม่ติดขัด
2) ควรทาาให้ผเู ้ ล่นสามารถควบคุม InterActive Task และInterActive Device ได้
อย่างสะดวก
3) ควรทาให้ผูเ้ ล่นสามารถควบคุมการเริ่ มเกม การหยุดเกม และการเซฟเกมได้
อย่างสะดวก
4) เมื่อมีความผิดพลาดร้ายแรงในเกม ควรทาให้ผเู ้ ล่นได้รับการช่วยเหลือเพื่อ
แก้ไขข้อผิดพลาด
5) เกมควรทาาให้ผูเ้ ล่นควบคุมการกระทาาของตัวเองและแผนการที่ใช้ ซึ่ งเป็ น
อิสระในการเล่นเกมในแบบที่ผเู ้ ล่นต้องการ
Clear Goals
ควรให้เกมมีการเคลียร์จุดมุ่งหมายต่าง ๆ ที่ต้ งั ไว้ในเวลาที่เหมาะสม
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Feedback
ควรให้ผเู ้ ล่นได้รับ “ผลที่ได้รับจากการกระทา” ที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม
1) ควรให้ผเู ้ ล่นได้รับผลที่ได้รับจากการกระทาที่มีค่าในเกมสู งขึ้นเมื่อเล่นเข้าใกล้
จุดหมายไปเรื่ อย ๆ
2) ควรให้ผเู ้ ล่นได้รับผลที่ได้รับจากการกระทาทันที เมื่อกระทาสิ่ งใด ๆ ในเกมที่ดี
และควรแสดงให้ผูเ้ ล่นเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผูเ้ ล่นสะดวกในการรับ และ
เข้าใจในทันที
3) ควรให้ผเู ้ ล่นรู ้สถานะค่าคะแนนของตัวเองเสมอ
Social InterAction
ควรทาให้เกมรองรับและสร้างโอกาสให้มีการเข้าสังคม โดยเน้นความสนุกสนาน
เป็ นหมู่คณะ
1) ควรทาให้เกมรองรับการต่อสู้และการช่วยกันระหว่างผูเ้ ล่น
2) ควรทาให้เกมช่วยให้เกิดสังคมระหว่างผูเ้ ล่น เช่น การแชท (Chat)
3) ควรทาให้เกมช่วยให้เกิดสังคมทั้งในและนอกเกม สิ่ งที่ทาให้เกิดสังคมภายนอก
เกม เช่น การพูดคุยกันภายนอกผ่าน Forum หรื อ Webboard ถึงเรื่ องการพิชิตเกม
เรื่ องของเทคนิคการเล่น ฯลฯ
Storytelling
ส่ วนของเนื้อเรื่ องหรื อเนื้อหาภายในเกม การสอดแทรกเรื่ องราวลงไปในเกม
สามารถสร้างความสนุกสนานและความบันเทิงให้กบั ผูเ้ ล่นได้เป็ นอย่างดี
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2.10 ขั้นตอนในการสร้ างเกม10
2.10.1 Scope
วางแผนขนาดของเกมให้มีความพอดีกบั ความสามารถของตัวเอง เพื่อให้เหมาะสม
กับทรัพยากรและทีมผูจ้ ดั ทา เพราะในการทาเกมการที่ขอบเขตที่เรากาหนดมีขนาดที่ใหญ่
เกินไปจะทาให้ใช้เวลาและงบประมาณที่สูงมาในการสร้างผลงานขึ้น รวมไปถึงจานวนคน
โดยทางผูจ้ ดั ทาจะทาการกาหนดขอบเขตที่เหมาะสมกับระยะเวลาที่พอเหมาะกับเวลาใน
การดาเนิ นการ ยกตัวอย่างเช่น โปรเจ็คนี้ มีเวลาในการทาแค่ 1 ปี ผูจ้ ดั ทาก็จะต้องกาหนด
ขอบเขตเพื่ อให้เหมาะสมกับระยะเวลา 1 ปี โดยดู จากความส าคัญของขอบเขตเพราะ
ความสาคัญของเกมแต่ละเกมนั้นแตกต่างกัน โดยอาศัยหลักการทฤษฎีของเกมข้อที่ 2.8
2.10.2 Skill
ประเมิ น ความสามารถของผู ้จั ด ท าว่ า มี ค วามสามารถด้ า นไหนและขา ด
ความสามารถด้านไหนเพื่อวางแผนออกแบบเกมให้เหมาะสมกับบุคลากรในทีมของตนเอง
เพื่อจะทาให้ผลงานนั้นออกมาดีและไปถึงวัตถุประสงค์ได้ง่ายขึ้น
2.10.3 Design
หลัง จากเราเริ่ ม ประเมิ น Scope งานกับ ระดับ ความสามารถของผูจ้ ัด ท าเสร็ จ
หลังจากนั้นจึ งเริ่ มออกแบบเกม โดยการเลือกแนวเกมและธี มเกมรวมไปถึงภาพเพื่อให้
เหมาะสมกับทีมของตนเอง เช่น ต้องทากราฟิ กอย่างไร และควรเขียนโค้ดอย่างไร โดยใช้
วิธีเพื่อตามหัวข้อที่ 2.9 และเมื่อการออกแบบเสร็ จสิ้ น ทางผูจ้ ดั ทาจะเริ่ มทาสตอรี่ บอร์ ดเผื่อ
ทาการนาเสนอเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจโดยใช้ทฤษฎีของการออกแบบเกม ข้อที่ 2.7
2.10.4 Tool(Game Engine)
โดยขั้นตอนนี้ เมื่อทางผูจ้ ดั ทาได้ทาการออกแบบเป็ นที่เรี ยบร้อย ทางผูจ้ ดั ทาก็จะ
สิ่ งที่ออกแบบไว้ท้ งั หมดว่าควรจะเลือกเครื่ องมือแบบไหนในการสร้างเกมที่ออกแบบขึ้น
เนื่ องจากเครื่ องมื อในการทาเกมนั้นแต่ละเครื่ องมื อมี ค วามแตกต่างกัน จึ งต้องเลื อกให้
เหมาะสมกับงาน รวมไปถึงเครื่ องมือที่ใช้ในการเล่น โดยโปรเจคนี้ ทางผูจ้ ดั ทาได้เลื อกใช้
unity เพราะมันเหมาะสมกับโปรเจคของผูจ้ ดั ทา ตัวอย่างเครื่ องในหัวข้อที่ 2.4
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https://www.auntara.com/2018/02/09/5-steps-to-start-game-dev/
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2.11 แนวคิดที่เกี่ยวข้อง
2.11.1 เกม Mega man Zero
เกม Mega man Zero เป็ นเกมแนว (เกมแนวแอ็คชัน่ มุมมองด้านข้าง) โดยเกม
นี้ มีจุดเด่น ผูเ้ ล่นจะต้องควบคุม ตัวละครไปตามเส้นทาง ผ่านศัตรู และอุปสรรคใน
รู ปแบบต่าง ๆ และเมื่อไปถึงห้องสุ ดท้าย ตัวละครจะต้องสู ้กบั หัวหน้าของด่านนั้น
หากเอาชนะได้ ตัวละครจะความสามารถของหัวหน้าตัวนั้น และสามารถนาความ
สามรถดังกล่าวไปใช้ได้ตลอดจนจบเกม

รู ปที่ 2.6 ตัวอย่างเกม Mega man Zero
2.11.2 เกม CupHead
เกม CupHead เป็ นเกมแนว 2 side scrolling (เกมแนวแอ็คชัน่ มุมมองด้านข้าง)
โดยเกมนี้ มี จุดเด่ น ผูเ้ ล่นจะต้องควบคุ ม ตัวละครไปตามเส้ นทาง ผ่านศัตรู แ ละ
อุปสรรคในรู ปแบบต่าง ๆ และเมื่อไปถึงห้องสุ ดท้าย ตัวละครจะต้องสู้กบั หัวหน้า
ของด่านนั้น อีกทั้งภาพการ์ตูนยุค 90 ยังเป็ นเสน่ห์ของเกมนี้ที่น่าสนใจอีกด้วย

รู ปที่ 2.7 ตัวอย่างเกม CupHead

บทที่ 3
การวิเคราะห์ และออกแบบ
3.1 การออกแบบเกม (Game Design)
Digital Gate เป็ นเกมที่ออกแบบมาให้มีความเป็ นแคชช่วล นัน่ คือมีการเล่นที่ไม่ซับซ้อนเข้าใจ
ได้ง่าย เช่นเดียวกับเกมแนวในเกมประเภทเดียวกัน โดยเกมจะให้ผเู ้ ล่น หลบหลีกจากการโจมตีของศัตรู
ภายในด่าน และจะมีบอสให้พิชิตในท้ายด่าน
3.1.1 เรื่ องราวของเกม (Story)
โลกเป็ นดาวที่ มีทรั พยากรมากที่ สุด นับจากดาวทั้งหมดในระบบ Galaxy ด้วย
ความขาดแคลนของทรัพยากรของดาวอื่น ๆ จึงทาให้ตอ้ งเสาะหาทรัพยากรต่าง ๆ มา
ทดแทนของเก่ าที่ หมดไปและไม่สามารถเกิ ดขึ้นใหม่ไ ด้ ดาวโลกจึ งเป็ นเป้ า หมายที่
สาคัญ ดาวต่าง ๆ จึงเริ่ มที่จะเข้ามาบุกรุ กดาวโลก ในขณะที่โลกก็ได้ทาการรับมือกับศึก
ครั้งนี้ โดยการแจกจ่ายอาวุธต่าง ๆ ให้กบั หน่วย Zealot เพื่อช่วยปกป้อง พิทกั ษ์โลกจาก
การคุกคามนอกโลก
3.1.2 ชนิดของเกม
เป็ นเกมแนว 2 Side Scrolling Games
3.1.3 สัตว์ประหลาด
ศัตรู ของเกม คือ สัตว์ประหลาด 3 ตัว ได้แก่
3.1.3.1 เฮดแมน มอนสเตอร์ (Hedman Monster) เป็ นสัตว์ประหลาดที่เป็ น
ลูกน้องของ Logic Bomb
3.1.3.2 โกสบอม มอนสเตอร์ (GhostBomb Monster) เป็ นสัตว์ประหลาดที่
เป็ นลูกน้องของ Logic Bomb
3.1.3.3 โลจิคบอม มอนสเตอร์ (LogicBomb Monster) เป็ นหัวหน้าของสัตว์
ประหลาดลูกน้องของด่านนี้
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3.1.4 ฉากและสิ่ งแวดล้อม
ฉากหลังจะแบ่งสามช่วง ดังนี้
3.1.4.1 ช่วงแรกฉากหลังเป็ นเมืองที่แบ่งออกเป็ น 3 ชั้น
ชั้นที่ 1 จะเป็ นพื้นสาหรับให้ตวั ละครเหยียบ (plateform)
ชั้นที่ 2 เป็ นซากตึกที่โดนทาลาย
ชั้นที่ 3 เป็ นฉากพื้นหลังเมือง
3.1.4.2 ช่วงแรกฉากหลังเป็ นภายในโรงงานที่แบ่งออกเป็ น 2 ชั้น
ชั้นที่ 1 จะเป็ นพื้นสาหรับให้ตวั ละครเหยียบ (plateform)
ชั้นที่ 2 เป็ นฉากพื้นภายในตึก
3.1.4.3 ช่วงแรกฉากหลังเป็ นห้องบอสที่แบ่งออกเป็ น 2 ชั้น
ชั้นที่ 1 จะเป็ นพื้นสาหรับให้ตวั ละครเหยียบ (plateform)
ชั้นที่ 2 เป็ นฉากพื้นหลังภายในตึกแต่ระยะต่างกันเพื่อให้บอสกระโดดไปข้าง
หลังเพื่อใช่ท่าไม้ตาย
3.1.5 อาวุธ
3.1.5.1 ปื น จะเป็ นการยิงปื นไปที่สัตว์ประหลาด โดยจะมองเห็นแค่กระสุนปื น
3.1.6 เมนู
เมนูภายในเกมประกอบด้วย
3.1.6.1 หน้าเมนูหลัก
3.1.6.1.1 Play เป็ นปุ่ มสาหรับเริ่ มเกม
3.1.6.1.2 Exit เป็ นปุ่ มสาหรับออกจากแอปพลิเคชัน
3.1.6.2 หน้า GameOver
3.1.6.2.1 ปุ่ ม Start Menu เป็ นกลับไปหน้าเริ่ มเกม
3.1.6.3 หน้า To Be Continun
3.1.6.3.1 ปุ่ ม Start Menu เป็ นกลับไปหน้าเริ่ มเกม
3.1.6.4 หน้า HUD
3.1.6.4.1 HUD ค่าพลังชีวิต เป็ นแถบที่แสดงถึงค่าพลังชีวิตของตัวเอง
3.1.6.4.2 HUD ค่าจานวนชีวิต เป็ นสัญลักษน์ที่แสดงถึงจานวนชีวิตของตัวเอง
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3.1.7 การควบคุม
3.1.7.1 ปุ่ มยิงหรื อปุ่ ม s คือ ปุ่ มที่ไว้สาหรับยิงกระสุ นไปยังสัตว์ประหลาด โดยทิศทาง
จะถูกยิงออกไปด้านหน้าของตัวละครนั้น
3.1.7.2 ปุ่ มเดินหรื อปุ่ มลูกศร ซ้าย หรื อ ขวา คือ ปุ่ มที่ไว้เคลื่อนที่ตวั ละครของผูเ้ ล่นโดย
การขยับขยับได้แค่ซายและขวา
3.1.7.3 ปุ่ มกระโดดหรื อ Specbar คือ ปุ่ มสาหรับละครที่ควบคุมทาการกระโดด โดยใช่
ปุ่ มเดินในการควบคุมทิศทาง
3.1.7.4 ปุ่ มพุ่งไปข้างหน้าหรื อปุ่ ม d คือ ปุ่ มสาหรับละครที่ควบคุมทาการพุ่งไปข้างหน้า
โดยใช่ปุ่มเดินในการควบคุมทิศทางของการพุ่ง แต่เมื่อพุ่งไปได้ระยะเวลาหนึ่ ง
จะหยุดการพุ่ง
3.2 การออกแบบกราฟฟิ ก (Graphic Design)
3.2.1 การออกแบบตัวละคร (Character design)
3.2.1.1 โยชิโนะ ฮิคาริ (Yoshino Hikari) เป็ นตัวละครสาหรับควบคุม
โดยมีค่าสถานะ ดังนี้
- พลังชีวิต เท่ากับ 100
- ความเร็วเคลื่อนที่ เท่ากับ 10
- ความสูงในการกระโดด เท่ากับ 10
- ความเร็วในการพุ่ง เท่ากับ 15
- พลังในการโจมตี เท่ากับ 10
รู ปที่ 3.1 แสดงรู ปตัวละครของ โยชิโนะ ฮิคาริ (Yoshino Hikari)
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การเคลื่อนไหว
- ยิงเป็ นแสงเรเซอร์
- การเดิน เดินซ้ายเดินขวา
- การกระโดด
- การพุ่งไปข้างหน้า
รู ปที่ 3.2 แสดงรู ปการเคลื่อนไหวของ โยชิโนะ ฮิคาริ (Yoshino Hikari)

การตาย
- พลังชีวิต เท่ากับ 0
- มีเอฟเฟกต์ระเบิดที่ตวั ละคร
- ตัวละครจะเกิดใหม่ที่จุด checkpoint
รู ปที่ 3.3 แสดงรู ปการตายของ โยชิโนะ ฮิคาริ (Yoshino Hikari)
3.2.1.2 เฮ็ดแมน มอนสเตอร์ (Hadman Monster) เป็ นตัวสัตว์ประหลาดที่ เป็ นลูกน้อง
ของ Logic Bomb
โดยมีค่าสถานะ ดังนี้
- พลังชีวิต เท่ากับ 50
- ความเร็วโจมตี เท่ากับ 3
- พลังโจมตี เท่ากับ 10
รู ปที่ 3.4 แสดงรู ปตัวละครของ เฮ็ดแมน มอนสเตอร์ (Hadman Monster)
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การตาย
- พลังชีวิต เท่ากับ 0
- มีเอฟเฟกต์เมื่อโดนโจมตี
- ตัวสัตว์ประหลาดหายไป
รู ปที่ 3.5 แสดงรู ปการตายของ เฮ็ดแมน มอนสเตอร์ (Hadman Monster)
3.2.1.3 โกสบอม มอนสเตอร์ (GhostBomb Monster) เป็ นตัว สั ต ว์ป ระหลาดที่ เ ป็ น
ลูกน้องของ Logic Bomb
โดยมีค่าสถานะ ดังนี้
- พลังชีวิต เท่ากับ 50
- ความเร็วเคลื่อนที่ เท่ากับ 4

รู ปที่ 3.6 แสดงรู ปตัวละครของ โกสบอม มอนสเตอร์ (GhostBomb Monster)
การตาย
- พลังชีวิต เท่ากับ 0
- มีเอฟเฟกต์ระเบิดที่ตวั สัตว์ประหลาด
- ตัวสัตว์ประหลาดหายไป
รู ปที่ 3.7 แสดงรู ปการตายของ โกสบอม มอนสเตอร์ (GhostBomb Monster)
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3.2.1.4 โรจิคบอม มอนสเตอร์ (LogicBomb Monster) เป็ นสัตว์ประหลาดที่เป็ น หัวหน้า
ของสัตว์ประหลาดทั้งหมดของด่านนี้
โดยมีค่าสถานะ ดังนี้
- พลังชีวิต เท่ากับ 100
- ความเร็วโจมตี เท่ากับ 15
- ความเร็วเคลื่อนที่ เท่ากับ 15
- พลังโจมตี เท่ากับ 10
รู ปที่ 3.8 แสดงรู ปตัวละครของ โรจิคบอม มอนสเตอร์ (LogicBomb Monster)
การเคลื่อนไหว
- ท่ากระโดด กระโดดจากข้ามตัวผูเ้ ล่น
- ท่าสไลด์ สไลด์พ้ืนไปด้านหน้า
- ท่าลูกตุม้ ระเบิด โยนลูกตุม้ ไปแล้วดึงกลับ
- ท่าไม้ตาย จะกระโดดไปฉากหลังและโจมตี
รู ปที่ 3.9 แสดงรู ปการเคลื่อนไหวของ โรจิคบอม มอนสเตอร์ (LogicBomb Monster)
การตาย
- พลังชีวิต เท่ากับ 0
- มีเอฟเฟกต์ระเบิดที่ตวั สัตว์ประหลาด

รู ปที่ 3.10 แสดงรู ปการตายของ โรจิคบอม มอนสเตอร์ (LogicBomb Monster)
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3.2.2 การออกแบบฉาก (Environmental design)
3.2.2.1 ฉากที่ 1 เมือง

ฉากหลังเป็ นพวกตึกในระยะไกล

รู ปที่ 3.11 แสดงรู ปฉากที่ 1 ฉากเมือง
3.2.2.2 ฉากที่ 2 ภายในโรงงาน
ฉากหลังเป็ นกาแพงภายในโรงงาน

รู ปที่ 3.12 แสดงรู ปฉากที่ 2 ภายในโรงงาน
3.2.2.3 ฉากที่ 3 ห้องบอส
ฉากหลังเป็ นกาแพงที่มีระยะไกลกว่า
กาแพงในฉากที่ 2 เพื่อให้บอสสามารถ
กระโดดไปด้านหลังได้
รู ปที่ 3.13 แสดงรู ปฉากที่ 3 ห้องบอส
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3.2.2.4 ฉากที่ 4 ทางออกโรงงาน
ฉากหลังจะเป็ นภายในตึกหลังจากสู้
บอสเสร็จ

รู ปที่ 3.14 แสดงรู ปฉากที่ 4 หลังจากสู้กบั บอส
3.2.2. ฉากที่ 5 เมืองที่ลม้ สลาย

ฉากหลังเมืองที่ถูกทาลาย

รู ปที่ 3.15 แสดงรู ปฉากที่ 5 เมืองที่ถูกทาลาย
3.2.3 การออกแบบอาวุธ (Weapon design)
3.2.3.1 เลเซอร์ (Laser)
ได้มีการอกกแบบให้เป็ นแสงเลเซอร์
ความแรง ระดับ 1
ความถี่ในการยิง = 1 วินาที
รู ปที่ 3.16 แสดงรู ปอาวุธ เลเซอร์
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3.3 การออกแบบและวิเคราะห์ ระบบ (System Analysis and Design)
3.3.1 วิเคราะห์ดว้ ยแผนภาพ UML (Unified Modeling Language)
3.3.1.1 Use Case Diagram

รู ปที่ 3.17 แสดง Use Case Diagram ของเกม DigitalGate
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3.3.1.2 Use Case Description
ตารางที่ 3.1 แสดงรายละเอียดของ Use case : Menu Screen
Use Case Name

Menu Screen

Use Case ID

UC1

Primary Actors

Player

Secondary Actors

-

Brief Descriptions

มันคือหน้าที่ไว้สาหรับเป็ นหน้าเริ่ มต้นที่ให้ Player เลือกว่าจะเล่นเกมหรื อ
ออกจากเกม

Preconditions

-

Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มเมื่อผูเ้ ล่นได้เข้าสู่เกมแอปพลิเคชัน
2. ระบบแสดงหน้าจอเมนูหลัก
2.1 ระบบแสดงปุ่ มสาหรับเริ่ มเกม
2.2 ระบบแสดงปุ่ มสาหรับออกจากเกมแอปพลิเคชัน
Postconditions

-

Alternative Flows

-
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ตารางที่ 3.2 แสดงรายละเอียดของ Use case : Exit Game
Use Case Name

Exit Game

Use Case ID

UC2

Primary Actors

Player

Secondary Actors

-

Brief Descriptions

เมื่อผูเ้ ล่นทาการกดปุ่ ม Exit จะทาให้ออกจากเกมได้

Preconditions

-

Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มเมื่อผูเ้ ล่นกดปุ่ มสาหรับออกจากเกมแอปพลิเคชัน่
2. เกมแอปพลิเคชัน่ ถูกปิ ด
Postconditions

-

Alternative Flows

-
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ตารางที่ 3.3 แสดงรายละเอียดของ Use case : Start
Use Case Name

Start

Use Case ID

UC3

Primary Actors

Player

Secondary Actors Brief Descriptions เมื่อผูเ้ ล่นทาการกดเริ่ มเกมจะเข้าสู ้หน้าเล่นเกมโดยอัตโนมัติ
Preconditions

-

Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มเมื่อผูเ้ ล่นได้กดปุ่ ม Start
2. ระบบโหลดเข้าสู่ หน้าฝึ กฝน
2.1 ระบบแสดงปุ่ ม Enter เพื่อข้ามไปยังหน้าถัดไป
Postconditions

-

Alternative Flows -
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ตารางที่ 3.4 แสดงรายละเอียดของ Use case : Attack
Use Case Name

Attack

Use Case ID

UC4

Primary Actors

Player

Secondary Actors Brief Descriptions ผูเ้ ล่นสัมผัสที่ปุ่ม S เพื่อให้ตวั ละครแสดงแอนิเมชัน่ ต่อสู ้จะทาการยิงกระสุน
ปื นไปข้างหน้า
Preconditions

ผูเ้ ล่นกดปุ่ ม S คียบ์ อร์ด

Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มเมื่อผูเ้ ล่นทาการทาการกดปุ่ ม S
2. ระบบทาการแสดงแอนิ เมชัน่ การโจมตี
2.1 ระบบทาการลดค่าพลังชีวิตของศัตรู
Postconditions

-

Alternative Flows -
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ตารางที่ 3.5 แสดงรายละเอียดของ Use case : Jump
Use Case Name

Jump

Use Case ID

UC5

Primary Actors

Player

Secondary Actors Brief Descriptions ผูเ้ ล่นสัมผัสที่ปุ่ม Specbar เพื่อให้ตวั ละครแสดงแอนิเมชัน่ กระโดด และการ
เคลื่อนที่ของตัวละครจะลอยขึ้นในช่วงระยะที่กาหนด และตกลงมา
Preconditions

ผูเ้ ล่นกดปุ่ ม Specbar บนคียบ์ อร์ด

Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มเมื่อผูเ้ ล่นทาการทาการกดปุ่ ม Specbar
2. ระบบทาการแสดงแอนิ เมชัน่ การกระโดด
Postconditions

-

Alternative Flows -
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ตารางที่ 3.6 แสดงรายละเอียดของ Use case : Dash
Use Case Name

Dash

Use Case ID

UC9

Primary Actors

Player

Secondary Actors Brief Descriptions ผูเ้ ล่นสัมผัสที่ปุ่ม D เพื่อให้ตวั ละครแสดงแอนิเมชัน่ พุ่งไปข้างหน้า ตัวละครจะ
เคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยความเร็ วที่เพิ่มขึ้นและหยุดลงในระยะเวลาที่กาหนด
Preconditions

ผูเ้ ล่นกดปุ่ ม D บนคียบ์ อร์ด

Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มเมื่อผูเ้ ล่นทาการทาการกดปุ่ ม D
2. ระบบทาการแสดงแอนิ เมชัน่ การพุ่งไปข้างหน้า
Postconditions

-

Alternative Flows -
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ตารางที่ 3.7 แสดงรายละเอียดของ Use case : Game Over
Use Case Name

Game Over

Use Case ID

UC11

Primary Actors

Player

Secondary Actors Brief Descriptions หน้านี้จะถูกแสดงขึ้นเมื่อผูเ้ ล่นได้ทาการเล่นแล้วเสี ยพลังชีวิตจนหมดจะแสดง
หน้านี้ โดยทันทีและจมีปุ่มให้สามารถกลับไปหน้าหน้าหลัก
Preconditions

ผูเ้ ล่นต้องอยูใ่ นฉากเกมหลัก

Main Flow :
1. ยูสเคสจะเริ่ มเมื่อตัวผูเ้ ล่นถูกสัตว์ประหลาดทาให้พลังชีวิตของผูเ้ ล่นเท่ากับ 0
2. ระบบแสดงหน้าจอจบเกม
2.3 ระบบแสดงหน้าจอ Game Over
2.2 ระบบแสดงปุ่ มสาหรับกลับไปหน้า Main Screen
Postconditions

-

Alternative Flows -
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3.3.1.3 Class Diagram

รู ปที่ 3.18 แสดง Class Diagram ของเกม DigitalGate
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3.3.1.4 Sequence Diagram
sd ChangeScene

รู ปที่ 3.19 แสดง Sequence Diagram : ChangeScene

35

Sd Attack

รู ปที่ 3.20 แสดง Sequence Diagram : Attack

36

Sd Jump

รู ปที่ 3.21 แสดง Sequence Diagram : Jump

37
Sd Dash

รู ปที่ 3.22 แสดง Sequence Diagram : Dash

38
Sd Walk

รู ปที่ 3.23 แสดง Sequence Diagram : Walk

บทที่ 4
ออกแบบทางกายภาพ
4.1 โครงสร้ างของเกม DigitalGate

รู ปที่ 4.1 แสดงโครงสร้างของเกม DigitalGate
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4.2 การออกแบบส่ วนติดต่ อกับผู้ใช้ (User Interface)
ในการออกแบบนั้นได้มีการออกแบบให้สัญลักษณ์หรื อสิ่ งที่เห็นแล้วรู ้ว่าคือไอดอนของเกมนี้
โดยได้ใช้ตวั อักษรของเกมตัวแรกเป็ นไอคอนของเกม รู ปที่ 4.2

รู ปที่ 4.2 แสดงรู ปไอคอนของเกม DigitalGate
จากรู ปที่ 4.2 เมื่อกดปุ่ มที่ไอคอน จะทาการเข้าสู่ หน้าจอเริ่ มเกมดิจิตอลเกท (DigitalGate)

รู ปที่ 4.3 แสดงรู ปหน้าจอเริ่ มเกมดิจิตอลเกท (DigitalGate)
ซึ่ งหน้าหลักของเกมจะมี Logo เกมและ Menu ต่าง ๆ ประกอบด้วย Play คือปุ่ มเริ่ มเกม, High
Score คือปุ่ มดูคะแนนสูงสุด, Option คือปุ่ มปรับตัวเลือก และ Exit คือปุ่ มออกเกม ดังรู ปที่ 4.3
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รู ปที่ 4.4 แสดงรู ปหน้า Tutorial แบบมี PopUp (DigitalGate)

รู ปที่ 4.5 แสดงรู ปหน้า Tutorial หลังจาก PopUp ปิ ดไปแล้ว (DigitalGate)
เมื่อกด Start จะเข้าสู่หน้าฝึ กซ้อมพร้อมกับแสดงปุ่ มต่าง ๆ ของเกม โดยมีป็อบอัพขึ้นมาอธิ บาย
ก่อนว่ามีปุ่มอะไรยังไงบ้างจากนั้นผูเ้ ล่นสามารถกดปุ่ มสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อเปลี่ยนหน้าได้แล้วเมื่อถึง
หน้าสุ ดท้ายแล้วกดที่ลูกศรอีกครั้งป็ อปอัพจะหายไปเอง จากนั้นจะเป็ นห้องว่าง ๆ ไว้ให้สาหรับผูเ้ ล่นได้
ทดลองเล่นจนผูเ้ ล่นพร้อมสามารถกด Enter เพื่อเข้าสู่ ด่านถัดไปดังรู ปที่ 4.4 และ 4.5
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รู ปที่ 4.6 แสดงรู ปหน้าตอนช่วงเนื้อเรื่ อง เพื่อให้เล่นนั้นได้เข้าใจเป้าหมายของผูเ้ ล่น(DigitalGate)
เมื่อผูเ้ ล่นกดปุ่ ม Enter ในรู ปที่ 4.5 ระบบจะเข้าสู่ หน้าของเกมด่านแรก โดยเมื่อเข้าเกมมาครั้ง
แรกจะมีเนื้ อเรื่ องให้ผเู ้ ล่นได้เข้าใจว่าเป้าหมายของเกมคืออะไร และปลายทางของด่านเราต้องเจอกับ
อะไรและสามารถกด Enter เพื่อไปยังบทสนธนาถัดไปได้ ดังรู ปที่ 4.6

รู ปที่ 4.7 แสดงรู ปหน้าเกมหลังจบเนื้อเรื่ อง (DigitalGate)
เมื่ อผูเ้ ล่นได้ทาการอ่า นเนื้ อเรื่ องของเกมเสร็ จเรี ยบร้ อย ก็จะเข้าสู ้ภารกิ จโดย Interface จะมี
หลอดเลือดและด่านล้างข้องหลอดเลือดจะมีจานวนชีวิตของผูเ้ ล่น โดยผูเ้ ล่นจะมี 3 ชีวิตเมื่อตายครบ 3
ครั้งจะเกมโอเวอร์ ทนั ที ผูเ้ ล่นสามารถเดินซ้าย เดินขวา กระโดด และพุ่งได้ และในแต่ละช่วงของด่าน
จะมีการออกแบบการล็อคการขยับของกล้องเอาไว้แล้วเพื่อให้การควบคุมของผูเ้ ล่นนั้นง่ายขึ้นดังรู ป 4.7
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รู ปที่ 4.8 แสดงรู ปหน้าเมื่อเราเจอมอนเตอร์ (DigitalGate)
ในระหว่างทางผูเ้ ล่นจะพบกับศัตรู หรื ออุปสรรคต่าง ๆ เพื่อค่อยขัดขวางผูเ้ ล่นเพื่อให้ตลอดทาง
นั้นผูเ้ ล่นจะตื่ นตัวอยู่เสมอเพราะด้วยการที่ ตวั กล้องนั้นจะมี การล็อคให้อยู่กับตัวละครอยู่เสมอและ
อุปสรรคบางอย่างอาจะทาให้ผเู ้ ล่นนั้นตายได้ แต่ศตั รู จะเกิดที่เดิมเสมอเพราะว่าเกมแนวนี้ จุดเด่นคือการ
ที่ผเู ้ ล่นนั้นมีการพัฒนาตามระยะเวลาทักษะการจาจึงจาเป็ นมาก ๆ เพื่อที่จะทาให้เราผ่านได้

รู ปที่ 4.9 แสดงรู ปหน้าเมื่อเราเจอบอส (DigitalGate)
เมื่อผูเ้ ล่น เล่นไปจนถึงช่วงท้ายของเกม จะเจอกับบอสของด่านตามที่เนื้อเรื่ องของเราได้บอกเอาไว้ และ
เมื่อเราสามารถชนะบอสได้จะปลดล็อกพลังใหม่มาดังรู ป 4.9
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รู ปที่ 4.10 แสดงรู ปหน้า Game Over ของเกมดิจิตอลเกท (DigitalGate)

รู ปที่ 4.11 แสดงรู ปหน้า ฉากต่อไป ของเกมดิจิตอลเกท (DigitalGate)
หลังจากเราชนะบอสได้จะเหลี่ยนฉากไปเป็ นด่านต่อไป แต่ถา้ เกิดแพ้จะขึ้นเป็ นหน้า game over
ดังภาพ 4.10 และ 4.11
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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลและข้ อดีข้อเสี ยของปริญญานิพนธ์
การพัฒนาเกมส์ดิจิตอลเกท (DigitlGate) สาเร็ จตามวัตถุประสงค์และขอบเขตที่ต้ งั ไว้ โดย
ผูใ้ ช้สามารถนาไปเล่นได้จริ งตามกติกาที่ได้กาหนดไว้ แต่ก็ยงั มีปัญหามากมายในแต่ละระบบการ
เล่นของตัวเกมเช่นการคานวณ ฮิตบ็อคซึ่ งมีบางครั้งที่อยู่ คานวณดาเมจทั้งทูเ้ ล่นก็ไม่ได้ชนรวมถึง
เล็ก ๆ น้อย ๆ หลายอย่าง ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากจากการที่เราออกแบบไม่ดีพอและอุปกรณ์ที่ใช้น้ นั
ไม่มีความสามารถมากพอในการทดสอบ
อย่างไรก็ตามผูจ้ ดั ทาได้ทาการประยุกต์การเล่นเกมส์แบบดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ ๆ
ทาให้เกมส์ มีรูปแบบการเล่นที่ น่าสนใจมากยิ่งขึ้น รวมถึ งการดึ งความสามารถของปฏิกิริยาตอย
สนองระหว่างเกมกับผูเ้ ล่นนั้นก็ตอบสนองได้ดีเยีย่ ม
5.2 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ ไข
5.2.1 ใช้เวลาในการสื บค้นนานเกินไปเนื่ องจากทางผูพ้ ฒั นานั้นไม่เคยมีประสบการณ์ ใน
การทาเกมมาก่อนจึงทาให้ส่ิ งที่เราค้นคว้ามานั้นเราอาจะยังไม่ทราบดีถึงข้อดีขอ้ เสี ย
ของมัน
5.2.2 การออกแบบที่ไม่ดีพอของผูพ้ ฒั นา ขั้นตอนการ ออกแบบนั้นสาคัญมาก ๆ ในการทา
เกมเพราะเนื่องจากเกมนั้นมีโครงสร้างที่สลับซับซ่อนมาก ๆ จึงควรที่จะออกแบบให้
ดีก่อนที่เราจะลงมือทาซึ่งเมื่อเราทาไปแล้วพอจะกลับมาแก้ไขนั้นเป็ นสิ่ งที่ยากมาก
5.3 ข้อจากัดของระบบ
5.3.1 เมื่ออุปกรณ์ที่ใช่ทดสอบนั้นมีระสิ ทธิภาพต่า อาจะมีการทางานที่ผิดปกติเกิดขึ้น
5.3.2 มีบางครั้งที่ทรัพยากรต่างของเกมที่โหลดขึ้นระหว่างเกมทาให้เฟรมลดลงได้
5.4 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อ
5.4.1 เพิ่มการตั้งค่าของเกมเพื่อที่จะได้สามารถอานวยความสะดวกของผูเ้ ล่นได้มากขึ้น
เช่น แก้ไขวิธีการควบคุม
5.4.2 เพิ่มด่านของเกม เพื่อที่เกมจะได้มีระดับความยากขึ้นตามลาดับ
5.4.3 เพิ่มความสามารถของตัวละคร เพื่อทาให้การเล่นนั้นมีความหลากหลายมากขึ้น
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ภาคผนวก ก
การออกแบบ Story board
การออกแบบ Story board ของเกมดิจิตอลเกท (DigitalGate)
1. หน้าจอเริ่ มเกมดิจิตอลเกท (DigitalGate)

รู ปที่ ก.1 การออกแบบหน้าจอเริ่ มเกมดิจิตอลเกท (DigitalGate)
2. เนื้อเรื่ องของเกมหน่วยคนคลัง่ พิทกั ษ์โลก
ในปี 2019 ได้เกิ ดการระเบิ ดครั้ งใหญ่ที่เรี ยกว่า data impact ซึ่ งเหตุการณ์ น้ ี ทาให้ ข้อมูล
(Data) กับ โลกรวมกันเป็ นหนึ่งเดียว ฮิคาริ โยชิโนะ เป็ นหนึ่งในคนที่รอดจากเหตุการณ์ครั้งนั้น เมื่อ
เวลาผ่านไปถึง 15 ปี เธอตัดสิ นจึงได้ตดั สิ นใจที่จะเป็ น White Hacker เพื่อทาหน้าที่ปกป้องผูค้ น และ
โลกที่ เปลี่ ย นไปท าให้ผูค้ นที่ ส ามารถติ ดไวรั ส และบ้าคลังท าร้ ายผูค้ น รวมไปถึ งตามจับ Black
Hacker ที่ค่อยก่อความวุ่นวายให้กบั เมืองนี้ แต่เธอกลับไม่รู้เลยว่าโลกใบนี้ มีบางอย่าที่หน้าเหลือเชื่อ
ซ่อนอยู่
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ภาคผนวก ข
วิธีติดตั้งเกมดิจิตอลเกท
1. กดคลิกที่ตวั setup DigitalGate

รู ปที่ ข.1 รู ป ตัว setup DigitalGate

2. จากนั้นเลือกตาแหน่งที่ตอ้ งการจะจัดเก็บ

รู ปที่ ข.2 แสดงหน้าจอเริ่ มต้นการติดตั้ง
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3. หลังจากนั้นกด Install เกม

รู ปที่ ข.3 แสดงหน้าจอหลังจากกดเลือกตาแหน่งจัดเก็บ DigitalGate

4. รอให้โปรแกรมทาการ install จนเสร็จ
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รู ปที่ ข.4 แสดงหน้าจอช่วงกาลังติดตั้ง
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ภาคผนวก ค
วิธีการเล่นเกมดิจิตอลเกท
1. กดลูกศรขวาเพื่อเดินทางขวา กดลูกศรซ้ายเพื่อเดินทางซ้าย กดสเปชบาร์เพื่อกระโดด

รู ปที่ ค.1 รู ปวิธีการเล่นการเคลื่อนไหวต่าง ๆ

2. กด S เพื่อโจมตี กด D เพื่อพุ่งไปข้างหน้า

รู ปที่ ค.2 รู ปวิธีการเล่นในการโจมตีและพุ่งไปข้างหน้า

