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บทที่  1 

บทน า 
 

1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
        คอมพิวเตอร์นับเป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญในการด าเนินชีวิตประจ าวันของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการ
ท างาน การพักผ่อน หรือการท ากิจกรรมต่างๆ 
        “เกม” เป็นหนึ่งในสิ่งที่ถูกพัฒนาและใช้งานบนคอมพิวเตอร์ โดยจัดเป็นสิ่งให้ความบันเทิงกับผู้
เล่น เนื้อหาของบางเกมแฝงไปด้วยเนื้อหา สาระ ความรู้ หรืออาจสอดเทรกการพัฒนาทักษะทางด้าน
ต่างๆ แต่ในมุมมองของคนบางกลุ่มนั้นมองว่าการเล่นเกมไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร อีกท้ังยังมีเนื้อหา
รุนแรง เป็นสาเหตุให้ก่อให้เกิดอาชญากรรม หรือการเลียนแบบที่ผิดได้ 
        โครงการออกแบบเกม “โอลิมปัส” เป็นโครงการที่เกิดข้ึนจากแนวคิดท่ีให้ผู้เล่นได้รับความผ่อน
คลายจากการเล่นเกม และแทรกต านานเกี่ยวกับเทพเจ้ากรีกเข้าไปให้ผู้เล่นได้ติดตามเรื่องราวต่างๆ  
 
1.2 วัตถุประสงค์ 
        1.เพ่ือสอนให้ผู้เล่นรู้จักประวัติศาสตร์ของเทพนิยายกรีก 
        2.เพ่ือเสริมสร้างสมาธิ ความจ า รวมไปถึงพัฒนาทักษะให้กับผู้เล่น 
        3.เพ่ือให้ความบันเทิง ความสนุกสนาน และความเพลิดเพลิน ให้กับผู้เล่น 
 
1.3 ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์ 
        ตัวเกมเป็นเกมที่ได้ประยุกต์มาจากแนวเกมประเภท Endless Running โดยที่ในตัวเกมมี
ลักษณะการเล่นเป็นด่านๆ โดยมีการสร้างเนื้อเรื่องให้ผู้เล่นได้ท าการติดตาม 
 
1.4 ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ 
        รับผิดชอบในส่วนของ Programming, ออกแบบระบบเกม, ทดสอบเกม  

 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
        ผู้เล่นได้รับความบันเทิง ช่วยให้ได้ลดภาวะความกดดันซึ่งเกิดจากการท ากิจกรรมต่างๆ 
นอกจากนี้ผู้เล่นยังได้รับความรู้เกี่ยวกับต านานของเทพนิยาย เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เล่น 
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บทที่  2 
ทฤษฎ ี

 
2.1ทฤษฎีการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming)  
        OOP หรือออบเจ็กต์โอเรียนเท็ดโปรแกรมมิ่ง ( Object Oriented Programming) เป็น
แนวคิดในการเขียน โปรแกรมแบบหนึ่ง ที่ผู้รู้หลาย ๆ ท่าน ได้สรุปหรือได้ให้ค านิยามไว้ว่าเป็นการ
เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ บางท่านก็สรุปหรือ ได้ให้ค านิยามไว้ว่าเป็นการเขียนโปรแกรมแบบอ้างอิงวัตถุ 
ซึ่งก็เป็นการให้ความหมายที่ตรงมากเลยทีเดียว 
        OOP เป็นวิธีการเขียนโปรแกรม โดยอาศัยแนวคิดของวัตถุชิ้นหนึ่ง มีความสามารถในการ
ปกป้องข้อมูล และการ สืบทอดคุณสมบัติ ซึ่งท าให้แนวโน้มของ OOP ได้รับการยอมรับและพัฒนามา
ใช้ในระบบต่าง ๆ มากมาย เช่น ระบบปฏิบัติการ วินโดวส์ เป็นต้น 
        ในบทนี้จะกล่าวถึงความเป็นมา และความหมายของแนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ข้อควร
รู้เกี่ยวกับหลักการเขียน โปรแกรมเชิงวัตถุ ตลอดจนความส าคัญของการเขียนและออกแบบระบบงาน
ก่อนเขียนโปรแกรม รวมถึงประโยชน์ของการ เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุซึ่งจะท าให้ผู้เขียนได้เข้าใจถึง
หลักการเบื้องต้นของแนวความคิดเชิงวัตถุนี้ได้ 
ความเป็นมาของแนวคิดแบบ OOP 
        แนวความคิดดั้งเดิมของการเขียนโปรแกรม ก็คือ การแก้ปัญหาโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็น
เครื่องมือคล้ายกับการใช้ เครื่องคิดเลขในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ดังนั้นการพัฒนาตัวล่าม
แปลภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาเครื่อง ภาษาแอสเซมบลี ภาษาซี และภาษาอ่ืน ๆ ก็มีแนวการเขียน
โปรแกรมแบบเดียวกัน เพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบและกฏเกณฑ์ของภาษาเท่านั้น ด้วยเหตุนี้เอง เมื่อมี
การเสนอแนวคิดใหม่ในการเขียนโปรแกรม หรือที่เรียกว่า การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ นักเขียน
โปรแกรมรุ่นเก่า ๆ ก็ท าความเข้าใจได้ยาก 
        แนวความคิดแบบใหม่ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม ก็คือ การเน้นถึงปัญหาและองค์ประกอบของ
ปัญหา (เพ่ือแก้ปัญหา) การเน้นที่ปัญหาและองค์ประกอบของปัญหา ( Problem Space) จะคล้าย
กับแก้ไขปัญหาและชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ ที่จะต้องมี คน สัตว์ สิ่งของ เพื่อแก้ปัญหา (มีหน้าที่
แก้ปัญหา) มากกว่าจะมองที่วิธีการแก้ปัญหานั้น ๆ หรือขั้นตอนในการ แก้ปัญหา ( Solution Space) 
ซึ่งเป็นวิธีการเขียนโปรแกรมแบบเก่านั่นเอง      
        อาลัน เคย์ ( Alan Kay) เป็นผู้บุกเบิกแนวความคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุคนหนึ่ง และเป็น
ผู้ที่มีส่วนในการพัฒนา ตัวแปลภาษา Small Talk ที่เป็นต้นแบบของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ได้
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เสนอกฎ 5 ข้อ ที่เป็นแนวทางของภาษา คอมพิวเตอร์เชิงวัตถุ หรือท่ีเรียกว่า Object-Oriented 
Programming (OOP) ไว้ดังนี้ 
        1. ทุก ๆ สิ่งเป็นวัตถุ ( Everything is an Object) 
        2. โปรแกรม ก็คือ กลุ่มของวัตถุที่ส่งข่าวสารบอกกันและกันให้ท างาน ( A Program is a 
Bunch of Object Telling Each Other What to do by Sending Messages) 
        3. ในวัตถุแต่ละวัตถุจะต้องมีหน่วยความจ าและประกอบไปด้วยวัตถุอ่ืน ๆ ( Each Object has 
Its Own Memory Made Up of Other Objects) 
        4. วัตถุทุกชนิดจะต้องจัดอยู่ในประเภทใดประเภทหนึ่ง ( Every Object has a Type) 
        5. วัตถุท่ีจัดอยู่ในประเภทเดียวกันย่อมได้รับข่าวสารเสมือนกัน ( All Object of a Particular 
Type Can Receive the Same Messages) 
แนวคิดแบบ OOP 
        ถ้าเราไม่มองในแง่มุมของการเขียนโปรแกรมเพียงอย่างเีดียว ให้มองไปในภาพรวมมองไปในสิ่ง
รอบ ๆ ตัว เราสามารถ บอกไีด้ว่าแนวคิดของ OOP ก็คือ “ธรรมชาติของวัตถุ” หมายความว่า OOP 
จะมองสิ่งแต่ละสิ่งถือเป็น “วัตถุชิ้นหนึ่ง” (Object) มันจะมีสีแดงหรือสีเขียว ยาวหรือสั้น มันก็คือวัตถุ
ชิ้นหนึ่งเหมือนกัน และเราสามารถก าหนดประเภทหรือคลาสให้กับวัตถุเหล่านั้นได้ เช่น วัตถุสีแดงชิ้น
หนึ่งเหมือนกัน หรือวัตถุท่ีมีขนาดยาวก็มารวมอยู่ในกลุ่มเดียวกัน เป็นต้น 
        นอกจากนี้ เมื่อ OOP มองทุกสิ่งถือเป็นวัตถุชิ้นหนึ่งแล้ว ยังสามารถคิดต่อไปอีกว่า“ วัตถุแต่ละ
อย่างนั้น ต่างก็มีลักษณะและวิธีการใช้งานเป็นของตัวเอง ”ประโยคนี้มีหมายความว่า วัตถุแต่ละชนิด
หรือแต่ละชิ้นต่างก็มีรูปร่าง ลักษณะ และการใช้งาน (การกระท า) ที่แตกต่างกันออกไป เราจะเรียก
คุณลักษณะของวัตถุว่า แอตทริบิวต์ (Attribute) และจะเรียกวิธีการใช้งานวัตถุว่า เมธทอด 
(Method) ตัวอย่างเช่น“ดินสอเป็นวัตถุท่ีมีลักษณะเรียวยาว ภายในเป็นไส้ถ่าน ใช้ส าหรับเขียน การ
ใช้ดินสอท าได้โดยใช้มือจับและเขียนลงบนวัสดุรองรับ” 
        จากประโยคในข้างต้นเราสามารถจับใจความได้ว่า คุณลักษณะของวัตถุ (Attribute) ก็คือ "ยาว
เรียว ภายในเป็นไส้ถ่าน" ส่วนการใช้งาน (Method) ก็คือ "ใช้มือจับและเขียนลงบนวัสดุรองรับ" 
        จากการยกตัวอย่างข้างต้นสามารถสรุปได้แล้วว่า ถ้าเกิดวัตถุในมีลักษณะยาวเรียว มีไส้เป็นถ่าน 
เมื่อใช้งานจะต้องใช้มือจับ และเขียนลงบนวัสดุรองรับ เราสามารถบอกได้เลยว่าสิ่งนั้นก็คือ “ ดินสอ 
” นั่นเอง 
        จะเห็นได้ว่าแนวคิดของ OOP นั้นจะมีลักษณะที่คล้ายกับธรรมชาติของสิ่งหนึ่งซึ่งสามารถ
แบ่งแยกสิ่งต่าง ๆ ออกเป็นแต่ละ ประเภทได้ ถ้าน าเอาแนวคิดของ OOP มาใช้ในการเขียนโปรแกรม
และการจัดการข้อมูล จะพบว่าโปรแกรมหรือฟังก์ชัน จะมี ความเป็นอิสระแก่กันอย่างเห็นได้ชัด ก็คือ 
โปรแกรมหรือฟังก์ชันแต่ละตัวถึงแม้จะมาจากที่เดียวกันแต่สามารถท างานในคนละหน้าที่ เก็บข้อมูล
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คนละค่าได้ โดยจะไม่มายุ่งเก่ียวกันแต่อย่างใด 

ข้อความรู้เกี่ยวกับ OOP 
        เนื่องจากหลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเป็นแนวคิดแบบใหม่ ดังนั้น การท างานหลาย ๆ ส่วน
ของการเขียนโปรแกรม แบบนี้อาจจะยังไม่เป็นที่คุ้นเคยมากนัก จึงจ าเป็นที่ผู้ศึกษาต้องท าความเข้าใจ
การท างานของแนวคิดนี้ได้ดียิ่งขึ้น ข้อควรรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ OOP มีดังนี ้

การเชื่อมต่อ (Interface) 
        อินเตอร์เฟส (Interface)หมายถึง การเชื่อมต่อ ถ้าเป็นการเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์ 
จะเรียกการเชื่อมต่อ นั้นว่า ยูสเซอร์อินเตอร์เฟส (User Interface) แต่ในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
การเชื่อมต่อยังรวมไปถึงวัตถุ (Object) เพราะในวัตถุจะต้องมีอินเตอร์เฟส อันเป็นส่วนที่วัตถุนั้น ๆ 
จะให้บริการหรือเป็นส่วนที่บอกว่าวัตถุนั้น ๆ สามารถท าอะไรได้บ้าง ซึ่งบางครั้งเรียกว่าเมธทอด 
(Method) 
        ข้อดีของการมีอินเตอร์เฟส ก็คือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนภายในวัตถุจะไม่กระทบต่อ
อินเตอร์เฟส ดังนั้น ภายในวัตถุผู้เขียนค าสั่งสามารถดัดแปลง แก้ไข หรือเพ่ิมเติมได้ตลอดเวลา 
นอกจากนี้ ภายในวัตถุยังสามารถเก็บค่าต่าง ๆได้อีกด้วย 
        แนวความคิดนี้เองที่เป็นจุดเด่นของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เนื่องจากผู้ใช้สามารถเรียกใช้
วัตถุต่าง ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องทราบ กลไกการท างานภายใน เมื่อใช้ก็เพียงแต่เรียกส่วนของ
อินเตอร์เฟส ( หรือที่เรียกว่า Method) นี้โดยการส่งข่าวสาร (Message) ไปยังวัตถุท่ีต้องการ 
ยกตัวอย่างเช่น การท างานระหว่างโทรทัศน์กับรีโมทซึ่งการใช้งานของโทรทัศน์มีดังต่อไปนี้ คือ เปิด 
ปิด เปลี่ยนช่อง เมื่อผู้ใช้ต้องการเปิดก็ส่งสัญญาณโดยกดปุ่มสัญลักษณ์เปิดส่งไปยังตัวรับที่โทรทัศน์ 
หลังจากนั้นโทรทัศน์ก็จะท างาน ในกลไกของการเปิด ซึ่งเราไม่ต้องรับรู้ถึงวงจรที่อยู่ภายในเลย โดย 
เปิด ปิด และเปลี่ยนช่อง ก็คือ Method ของโทรทัศน์ เป็นต้น 

การซ่อนรายละเอียด (Encapsulation) 
        ส่วนประกอบของวัตถุตามแนวความคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ จะต้องประกอบไปด้วยสอง
ส่วนเป็นอย่างน้อย คือ ส่วนของคุณสมบัติใช้เก็บข้อมูลรายละเอียด สถานะ โอยใช้ตัวแปรเก็บค่าต่าง 
ๆ ไว้ และส่วนของเมธทอดที่เป็นตัวเชื่อม การท างานของวัตถุนั้น ๆ โดยผู้ใช้จะไม่สามารถติดต่อใช้
งานกับตัวแปรที่อยู่ข้างในได้ ในภาษา C++ จะใช้ค า Public,Private และ Protected เข้ามาช่วย
ก าหนดขอบเขตการใช้  

การน าวัตถุมาใช้ใหม่ (Reuse the Object) 
        จุดประสงค์ใหญ่ของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ก็คือ การน าส่วนต่าง ๆ ของวัตถุท่ีสร้างข้ึน
กลับมาใช้ใหม่หรือที่เรียก ในภาษาอังกฤษว่า “Reuse” เมื่อผู้เขียนโปรแกรมสร้างวัตถุมีจ านวนมาก
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พอก็สามารถน าวัตถุท่ีสร้างขึ้นมาประกอบเป็นวัตถุใหม่ หรือที่เรียกว่าคอมโพสิตชั่น “Composition” 
ดังตัวอย่างการสร้างรถยนต์ ผู้ใช้ไม่จ าเป็นจะต้องสร้างรถโดยเริ่มจากส่วนประกอบ ต่าง ๆ ที่ท าใหม่
ทุกครั้ง แต่ผู้ใช้สามารถสร้างจากส่วนประกอบที่มีอยู่แล้วได้  

        นอกจากวิธีการคอมโพสิตแล้ว ผู้ใช้ยังสามารถ Reuse ส่วนของวัตถุโดยการใช้การสืบทอด
คุณสมบัติ (Inheritance) จากคลาส ลักษณะเช่นนี้ คือ เป็นการน าส่วนของวัตถุท้ังหมดมาใช้ ซึ่งปกติ
แล้ววัตถุท่ีน ามาใช้ในลักษณะนี้จะมีขนาดใหญ่ ถ้าเป็นการคอมโพสิตจะประกอบขึ้นจากส่วนของวัตถุที่
มีขนาดเล็กกว่า อย่างไรก็ตาม ขนาดของวัตถุมิได้เป็นตัวก าหนด ที่แน่นอนตายตัวเสมอไป  

การพ้องรูป (Polymorphism) 
        รากฐานของการพ้องรูป (Polymorphism) ก็คือ การถ่ายทอดคุณสมบัติ เพราะถ้าไม่มีการ
ถ่ายทอดคุณสมบัติก็จะไม่เกิด สภาวะการพ้องรูป การถ่ายทอดคุณสมบัติเป็นเครื่องมือยืนยันได้ว่า
คลาสลูกท่ีเกิดจากคลาสแม่เดียวกันย่อมมีคุณสมบัติเหมือนกัน  

การเขียนโปรแกรมและการออกแบบระบบงาน 
        โดยปกติก่อนที่ผู้เขียนโปรแกรมจะสามารถเขียนค าสั่งได้ จะต้องมีการออกแบบระบบงานก่อน
แล้วจึงเขียนโปรแกรมเป็นภาษาต่าง ๆ ตามชนิดของงานและความเหมาะสม การเขียนโปรแกรมเชิง
วัตถุก็เช่นกัน ตะต้องมีการออกแบบระบบงานก่อน หลักส าคัญส าหรับการออกแบบเชิงวัตถุ ก็คือ การ
หาวัตถุให้พบ เมื่อพบแล้วจะต้องจ าแนกวัตถุออกเป็นส่วนที่เปลี่ยนแปลง และส่วนที่อยู่คงท่ี วัตถุท่ีไม่
เปลี่ยนแปลงสามารถน าไปใช้ได้เมื่อมีการปรับปรุงระบบงานใหม่ นั่นคือเหตุผลที่ท าให้ต้องมีการ 
ออกแบบระบบงาน วัตถุท่ีมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยก็ได้แก่ วัตถุที่ท าหน้าที่เป็นอินเตอร์เฟส เป็นต้น 
ประโยชน์ของการโปรแกรมแบบ OOP 
        เทคโนโลยีของออบเจ็กต์โอเรียนเท็ดได้น าประโยชนาของการพัฒนาซอฟต์แวร์มาให้ ดังนี้ 
        1. ความสามารถในการเรียกใช้ได้หลายครั้ง ออบเจ็กต์ได้ถูกออกแบบตามหลักการที่ว่าสามารถ
เรียกใช้งานได้หลาย ๆ ครั้ง ในหลักการนี้ท าให้ Application ของ OOP ตัวแรกอาจจะท าได้ยาก แต่
ว่าโปรแกรมแอปพลิเคชันที่เขียนภายหลังจะสร้างง่ายเพราะสามารถเรียกใช้ออบเจ็กต์ท่ีถูกสร้างไว้
ตั้งแต่โครงงานแรกได้ 
        2. ความเชื่อถือได้ โปรแกรมแอปพลิเคชันของ OOP จะมีความเชื่อถือได้สูงเพราะจะรวมเอา
ส่วนย่อยที่ทดสอบจนได้มาตรฐานแล้วมารวมเข้าไว้ด้วยกัน รหัส (Code) ที่เขียนขึ้นมาใหม่ในแต่ละ
แอพลิเคชั่นจะมีไม่มากนัก เนื่องจากรหัสส่วนใหญ่จะถูกดึงมาจากไลบรารีที่มีความเชื่อถือได้สูงอยู่แล้ว 
และในการโปรแกรมภาษา C++ ยังมีคุณประโยชน์อื่นอีก 
        3. ความต่อเนื่องกัน การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ OOP ใน C++ จะเปลี่ยนไปตามฝีมือและ
จ านวนนักเขียนโปรแกรมภาษา C นักโปรแกรมภาษา C ที่ช านาญสามารถเรียนรู้หลักการของ 
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OOP ได้ภายในเวลาไม่นาน และสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ไม่ยาก อีกทั้งสามารถ แปลงโปรแกรม
แอพพลิเคชั่นของ C เป็น C++ ได้  

แนวคิดและกฎเกณฑ์ที่ส าคัญของ OOP 
แนวคิดของชั้นข้อมูล Data Class ท าให้สามารถก าหนด subclass ของอ๊อบเจคเพ่ือการใช้

ร่วมบางส่วนหรือบางส่วนใน class หลัก หรือเรียกว่า inheritance ซึ่งแนวคิดนี้ท าให้วิเคราะห์ท าได้
สะดวกและลดการพัฒนาโปรแกรม 
          การก าหนด Class เฉพาะข้อมูลที่ต้องการ ท าให้เมื่อมีการประมวลผลค าสั่งจะไม่สามารถไป
ใช้ข้อมูลอ่ืนของโปรแกรม คุณลักษณะการซ่อนข้อมูล ท าให้ระบบมีความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการ
ท าให้ข้อมูลเสียหาย 
          การก าหนด Class ท าให้สามารถน าไปใช้ได้อีกท้ังภายในโปรแกรมและโปรแกรมอ่ืนแนวคิด
ของชั้นข้อมูล ยินยอมให้ผู้พัฒนาโปรแกรมสามารถสร้างประเภทข้อมูลใหม่ได้เอง 

ภาษาคอมพิวเตอร์แบบ Object-Oriented ภาษาแรก ๆ คือ Small talk ในปัจจุบันภาษา 
C++ และJava ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ภาษา Java ได้รับการออกแบบโดยเฉพาะ ในการใช้
กระจายโปรแกรมประยุกต์บนระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต 

 

2.2แรงโน้มถ่วง( Gravitational Force) 

        นิวตันไม่ใช่คนแรกที่ค้นพบแรงโน้มถ่วง เรื่องแรงโน้มถ่วงมีการค้นคว้ามาก่อนสมัยของเขา สิ่งที่
เขาค้นพบคือค้นพบว่าแรงโน้มถ่วงเป็นแรงสากลที่มีทั่วไปทั้งจักรวาล ไม่ได้มีแต่บนโลกของเรา อลิสโต
เติลกล่าวว่าการเคลื่อนที่เป็นวงกลมบนท้องฟ้าเกิดขึ้นบนสวรรค์ คนโบราณเข้าใจว่าการเคลื่อนที่ของ
ดวงดาว ดวงจันทร์ และดาวเคราะห์ เคลื่อนที่เป็นวงกลม อิสระจากแรงใดๆ แต่คนโบราณบอกว่าการ
เคลื่อนที่แบบวงกลมไม่สามารถอธิบายได้ และมีกฎอยู่ 2 อย่างคือกฎที่ควบคุมโลกและกฎความคุม
สวรรค์จนกระทั่งเซอร์ ไอแซค นิวตันค้นพบความจริงที่ว่าแรงที่ดึงดูดให้โลก และดวงดาวต่างๆอยู่
ด้วยกันได้เนื่องจากแรงโน้มถ่วงและแรงโน้มถ่วงนี้เองที่เป็นแรงที่ท าดึงดูดให้ลูกแอปเปิลตกลงมาสู่พ้ืน 
นิวตันสร้างความสัมพันธ์ว่าแรงที่โลกดึงดูดแอปเปิล โลกดึงดูดดวงจันทร์ และกับวัตถุอ่ืนทั้งจักรวาล
คือแรงดึงดูดเดียวกัน ซึ่งเราเรียกว่าแรงโน้มถ่วง ดังนั้นกฎของนิวตันจึงเป็นกฎเดียวที่สามารถอธิบาย
ได้บนโลก และทั้งจักรวาล 

แรงโน้มถ่วงของโลก  คือ แรงดึงดูดของโลกที่กระท าต่อวัตถุ จะดึงดูดวัตถุ ให้ตกลงพ้ืนโลก
เสมอแรงโน้มถ่วงนอกจากท าให้วัตถุไม่หลุดออกไปนอกโลกแล้วยังท าให้วัตถุตกลงมาจากที่สูงด้วย
ความเร่งเช่นกันบางครั้งการมีแรงต้านแรงโน้มถ่วงจะท าให้วัตถุตกลงมา ตกช้าลง ตัวอย่างเช่นนัก
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กระโดดร่วมที่กระโดยออกจากเครื่องบินในระดับสูงจากพ้ืนโลกเป็นกิโลเมตร หากเขาดิ่งลงมาสู่พ้ืน
โลกโดยไม่มีร่มชูชีพจะท าให้เขาตกสู่ด้วยความเร่งเท่ากับแรงโน้มถ่วงของโลกแต่เมื่อเขากระตุกให้ร่มชู
ชีพกลาง จะเกิดแรงต้านท าให้นักกระโดดร่มลงมาถึงพ้ืนช้าๆ(ท าให้ขากับศีรษะไม่รวมเป็นก้อนเดียว  
                จากการศึกษา และการค้นคว้าทดลองของนักวิทยาศาสตร์พบว่ามวลของสารแต่ละชนิด
ขึ้นอยู่กับเนื้อของสารโดยไม่เกี่ยวข้องกับสถานที่และต าแหน่งบนผิวโลก ตามปกติวัตถุทุกชนิดมีแรง
ดึงดูดระหว่างมวลของวัตถุกับมวลของโลกเสมอ และแรงดึงดูดนั้นจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับมวลของ
วัตถุกับมวลของโลก แต่เนื่องจากมวลของโลกคงที่  แรงดึงดูดที่เกิดขึ้นจะมากหรือน้อยจึงขึ้นขึ้นกับ
มวลของวัตถุอย่างเดียว และยังก าหนดว่าน้ าหนักของวัตถุ คือ แรงโน้มถ่วงของโลกหรือแรงดึงดูดของ
โลกที่กระท าต่อมวลวัตถุ ถ้าวัตถุมีมวลมาก ก็จะมีน้ าหนักมาก ถ้าวัตถุมีมวลน้อยก็จะมีน้ าหนักน้อย 
แต่ถ้าน าวัตถุนั้นขึ้นไปบนดวงจันทร์ แรงดึงดูดระหว่างวัตถุกับดวงจันทร์น้อยกว่าแรงดึงดูดที่เกิด
ระหว่างมวลวัตถุกับมวลของโลก เพราะมวลของดวงจันทร์น้อยกว่ามวลของโลก ดังนั้นน้ าหนักของ
วัตถุท่ีชั้นบนดวงจันทร์ย่อมน้อยกว่าน้ าหนักของวัตถุชิ้นเดียวกันที่ชั่งบนโลก 

อย่างไรก็ตามวัตถุชิ้นเดียวกันขึ้นไปชั่งที่บริเวณห่างจากผิวโลกขึ้นไป น้ าหนักของวัตถุจะไม่
เท่าเดิม เพราะเมื่ออยู่ห่างจากผิวโลกมาก น้ าหนักของวัตถุจะน้อยลง เนื่องจากแรงดึงดูดจากโลกที่
กระท าต่อวัตถุมีค่าน้อยลง แม้มวลของวัตถุจะมีค่างคงเดิมก็ตาม 

การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งภายใต้การดึงดูดของโลก เป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุตามแนวดิ่งโดยไม่มี
แรงต้านใดๆ มากระท าต่อวัตถุนั้น ยกเว้นแรงดึงดูดของโลกซึ่งเป็นการเคลื่อนที่แบบมีความเร่งที่เกิด
แรงดึงดูดของโลก ความเร่งที่ท าให้เกิดการเคลื่อนที่อย่างอิสระเช่นนี้ เรียกว่า "ความเร่งโน้มถ่วง" ( 
Gravitation acceleration) ความเร่งเนื่องจากแรงดึงดูดของโลก ใช้สัญลักษณ์ "g" มีค่าประมาณ 9.8 
เมตร/วินาที2 ทิศทางลงมาในแนวดิ่ง 

 
กฎความโน้มถ่วงของนิวตัน 
        ในปีพ.ศ. 2230 ไอแซก นิวตันได้ค้นพบกฎความโน้มถ่วงดังนี้ 

        นั่นคือความโน้มถ่วงแปรผันตรงกับมวล (มวลมากก็มีความโน้มถ่วงมาก) และแปรผกผันกับ
ระยะห่างก าลังสอง (ระยะห่างมากก็มีความโน้มถ่วงน้อย) 
ความโน้มถ่วงของโลก 
        จากกฎความโน้มถ่วงของนิวตัน แรงโน้มถ่วงของโลกที่กระท ากับมวลใดๆ จะขึ้นอยู่กับ
ระยะทางระหว่างศูนย์กลางมวลของโลกกับศูนย์กลางมวลวัตถุยกก าลังสอง ดังนั้นแรงโน้มถ่วงของโลก
บริเวณต่างๆ จึงมีค่าไม่เท่ากัน และเนื่องจากโลกมีการหมุนรอบตัวเองมีผลท าให้เกิดแรงหนีศูนย์กลาง 
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แรงหนีศูนย์กลางนี้จะหักล้างกับแรงโน้มถ่วงของโลก แรงหนีศูนย์กลางจะมีค่ามากที่สุดบริเวณเส้น
ศูนย์สูตรและมีค่าน้อยที่สุดบริเวณข้ัวโลก ผลของแรงหนีศูนย์กลางนี้ท าให้แรงโน้มถ่วงของโลกบริเวณ
เส้นศูนย์สูตรมีค่าน้อยกว่าแรงโน้มถ่วงของโลกบริเวณขั้วโลกเหนือ นอกจากนั้น โลกก็มิได้เป็นทรงกลม
โดยสมบูรณ์ แต่แป้นตรงกลางเล็กน้อยคล้ายผลส้ม ท าให้ระยะห่างจากจุดศูนย์กลางของโลกถึง
พ้ืนผิวโลกแปรผันไปตามละติจูดส าหรับการค านวณทางวิศวกรรมโดยทั่วไปความเปลี่ยนแปลงของ
ค่าแรงโน้มถ่วงไม่ถือเป็นนัยส าคัญ จึงสามารถใช้ค่าเฉลี่ยของแรงโน้มถ่วงของโลกได้ โดยก าหนดให้ 
ความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วงของโลก (g) มีค่าเท่ากับประมาณ 9.81(~10) เมตรต่อวินาทีก าลังสอง 
ค่าคงที่โน้มถ่วงสากล G (The Universal Gravitational Constant, G) เมื่อมีกฎแรงโน้มถ่วงค่าคงที่
โน้มถ่วงสากล G ในตอนแรกถูกสร้างขึ้นมาโดยนิวตัน แต่ยังไม่ทราบว่ามีค่าเท่าไร ถ้ามวลแต่ละอันมี
ขนาด 1 kg และห่างกัน 1 mจะได้แรงโน้มถ่วงเป็น 0.0000000000667 N ซึ่งเท่ากับค่าคงที่โน้มถ่วง 

 
ภาพที่ 2-1 : การทดลองหาค่าคงที ่
ที่มา : http://noonantoomtum.wordpress.com , แรงโน้มถ่วง , เข้าถึงเมื่อ 11 มิถุนายน 2556 

การทดลองหาค่าคงท่ีโน้มถ่วงสากล 
           หลังจากนิวตันเสียชีวิตไปแล้ว 70 ปี นักฟิสิกส์ชาวอังกฤษ เฮนรี่ คาเวนดีช(HenryCavendish) 

สามารถวัดค่า G ได้หลังยุคของนิวตันหลายปี ศตรวรรษที่ 18 เขาวัดค่าแรงโน้มถ่วงอันน้อยนิดได้ด้วย
คานที่มีความไวต่อการเปลี่ยนแปรงมากๆและถ่วงคานทั้งสองข้างด้วยลูกตุ้มหนัก 6 ตัน อุปกรณ์
ทั้งหมดอยู่ในครอบแก้วแรงโน้มถ่วงระหว่างมวลสองอันวัดได้โดยให้วัตถุตึงดูดกัน ค่า m1และ m2ค่า
ระยะ R ท าให้หาค่าคงที่โน้มถ่วงสากลไกเม่ือค่า G เป็นแรงที่อ่อนมากๆ เป็นแรงพ้ืนฐานที่อ่อนที่สุด 
(แรงอีกสามอย่างที่เหลือคือ แรงแม่เหล็กไฟฟ้าแรงนิวเคลียร์อย่างเข้ม แรงนิวเคลียร์อย่างอ่อน)ถ้าเรา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



9 
 
ยืนอยู่ในเรือ แรงโน้มถ่วงระหว่างเรากับเรือก็มีแต่ยังน้อยกว่าแรงโน้มถ่วงที่เรามีต่อโลก แรงโน้มถ่วงที่
เรามีต่อโลกนี้เราสามารถวัดได้นั่นก็คือน้ าหนักของเรานั่นเองน้ าหนักของเราขึ้นอยู่กับมวลของเรา ถ้า
มวลมากน้ าหนักก็มาก แต่ถ้าเราขึ้นยานอวกาศออกห่างจากโลกไปเรื่อยๆน้ าหนักของเราจะลดลง 
จนกระท่ังออกห่างจากโลกมากๆก็จะกลายเป็นสภาวะไร้น้ าหนักถ้าเรารู้ค่า G ก็สามารถวัดค่าน้ าหนัก
ของโลกได้อย่างง่ายดาย แรงโน้มถ่วงของโลกท่ีมีต่อมวล 1 kgที่ผิวโลก 9.8 N ระยะห่างจากจุด
ศูนย์กลางโลก6.4×106 เมื่อค่าคงที่โน้มถ่วง ให้ m1คือมวล 1 kg และ m2คือมวลของโลก 

                      สรุปได้ว่ามวลโลกคือ 6.4×106ในยุคนั้นการวัดค่า Gได้เป็นครั้งแรงท าให้ผู้คนสนใจมาก 
หนังสือพิมพ์ทุกๆฉบับพาทหัวข่าวเรื่องการวัดมวลของโลก สมการของนิวตันเป็นสมการที่น่าตื่นเต้น 
ท าให้เรารู้มวลของภูเขา มหาสมุทร และทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ 
        แรงโน้มถ่วงของโลกเป็นแรงซึ่งโลกกระท าต่อวัตถุทุกชิ้น โดยมีทิศทางเข้าสู่ศูนย์กลางโลก เป็น
แรงที่ยึดเหนี่ยววัตถุให้ติดอยู่กับพื้นโลก มิฉนั้นวัตถุหรือแม้กระท้ังบรรยากาศจะหลุดปลิวไปในอากาส 
นิวตันได้ค้นพบธรรมชาติพ้ืนฐานของแรงดึงดูดโน้มถ่วงระหว่างวัตถุใดๆ สองวัตถุ นิวตันตีพิมพ์กฏ
ความโน้มถ่วงพร้อมกับกฏการเคลื่อนที่ 3ข้อของเขา ในปี ค.ศ.1687 เราอาจแถลงกฏนี้ได้ดังนี้ 
"ทุกอนุภาคสสารนี้เอกภพดึงดูดทุกอนุภาคอ่ืนด้วยแรงซึ่งแปรผันตรงกับผลคูณของมวลของอนุภาค
และแปรผกผันกับก าลังสองของระยะห่างระหว่างอนุภาคท้ังสองนั้น" 
  
วัตถุมีมวล m จะมีแรงโน้มถ่วงกระท าต่อวัตถุขนาดเท่ากัน 
F = mg 
เมื่อ g = ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก 
= 9.81 m/s.s 
ถ้า m มีหน่วยเป็นกิโลกรัม 
F จะมีหน่วยเป็นนิวตัน 
   
         แรง F นี้คือสิ่งที่เรามักเรียกว่า "น้ าหนัก" (Weight) เนื่องจาก g มีค่าเปลี่ยนแปลงไปตาม
ต าแหน่งต่างๆ ของโลก แรง F จึงมีค่าเปลี่ยนไปด้วยเล็กน้อย 
มนุษอวกาศท่ีอยู่บนดวงจันทร์ (g=1.6 m/s.s) จะมีน้ าหนักน้อยกว่าขนาดที่อยู่บนโลกประมาณ 1/6 
เท่า 
ในอวกาศ g มีค่าเป็น 0 แรง F จึงมีค่าเป็นศูนย์ด้วย นี่คือสภาพที่เรียกว่า "ไร้น้ าหนัก" 
(อ้างอิง : หนังสือฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ Life Science Physics, ชัยวิทย์ ศิลาวัชนาไนย ภาควิชา
ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2527, หนังสือฟิสิกส์ระดับอุดมศึกษา เล่ม 1, Hugt D.Young 
Roger A.Freedman, ปิยพงษ์ สิทธิคง แปลและเรียบเรียง, 2547 ) 
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ปรากฏการณ์ที่เก่ียวข้องกับแรงโน้มถ่วงโลก 
การพังทลายของดินกับแรงโน้มถ่วงของโลก            
           ปัจจัยที่ท าให้เกิดการพังทลายของดิน ได้แก่ แผ่นดินไหว มนุษย์ สัตว์ น้ า ลม และแรงโน้ม
ถ่วงของโลก แรงโน้มถ่วงของโลกมีผลท าให้เกิดการพังทลายของดิน ซึ่งพบได้จากบริเวณท่ีมีความลาด
ชันสูง เมื่อมีฝนตกหนักจนดินอ่ิมตัว ท าให้แรงยึดตัวของดินมีน้อยกว่าแรงโน้มถ่วงของโลก ดินที่อ่ิมตัว
ด้วยน้ าจะเคลื่อนที่จากที่สูงลงสู่ที่ต่ าตามแรงดึงดูดของโลก เกิดดินเลื่อนหรือดินถล่มเป็นต้น 
 

2.3อาร์เรย์ (Array) 
        แนวคิดของอาร์เรย์ลองจินตนาการว่ามีปัญหาอยู่ปัญหาหนึ่ง คือ ต้องการตัวแปรแบบจ านวน
เต็ม 20 ตัว และให้รับค่าตัวแปรทั้ง 20 ตัว และแสดงค่าตัวแปรทั้ง 20 ตัวนั้นด้วย ฉะนั้นวิธีการ
แก้ปัญหา คือ จะต้องประกาศตัวแปร 20 ตัว ดังรูป 

 
ภาพที่ 2-2 : ตัวแปร 20 ตัว 
ที่มา : Itd.htc.ac.th , การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 1 , เข้าถึงเม่ือ 20 มิถุนายน 2556 
 

        ปัญหาต่อมาคือ ผู้ใช้จะต้องเขียนโปรแกรมยาวขนาดไหน ในการรับค่ามาใส่ตัวแปรทั้ง 20 ตัว 
และแสดงค่าของตัวแปรทั้ง 20 ตัว ในรูปที่ 2-3 แสดงผังงานการท างานของการรับข้อมูลและการ
แสดงข้อมูลซึ่งถ้ามีตัวแปรเพียงแค่ 20 ตัวก็คงไม่สร้างปัญหาให้มากนัก แต่ถ้าปัญหานั้นต้องการใช้ตัว
แปรมากกว่านั้น เป็น 200 หรือ 2000 หรือ 20000 ตัวจะท าให้โปรแกรมยาวขนาดไหนและผู้ใช้
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จะต้องจ าชื่อตัวแปรเหล่านั้นทั้งหมด จึงเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดตัวแปรแบบอาร์เรย์ หรือ Array ขึ้นมา 
        อาร์เรย์คือ ชุดของตัวแปรชนิดเดียวกัน ซึ่งสมาชิกของอาร์เรย์จะเป็นตัวแปรพื้นฐาน จ านวน
สมาชิกในอาร์เรย์มีขนาดแน่นอน และสมาชิกของอาร์เรย์แต่ละตัว (ในที่นี้จะขอเรียกว่า Element) 
จะมีล าดับ (Index) ประจ าตัว ลักษณะอาร์เรย์ทางความคิดแสดงในรูปที่ 2-4  

ภาพที่ 2-3 : แสดงลักษณะของอาร์เรย์ตามแนวความคิด 
ที่มา : Itd.htc.ac.th , การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ1 , เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 2556 

        ถ้าต้องการเข้าถึงอาร์เรย์แต่ละ Element ก็สามารถท าได้โดยการอ้างชื่อแล้วตามด้วยล าดับ
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ของ Element ที่ต้องการ เช่น ถ้าต้องการเข้าอาร์เรย์ที่ชื่อ number ใน Element ที่ 0 ก็ สามารถท า
ได้ดังนี้ 
number[0] 
กลับไปท่ีปัญหาเดิมในตอนต้น วิธีการรับเข้าและแสดงข้อมูลก็จะท าได้ง่ายขึ้นโดยอาศัยลูปเข้ามาช่วย 
ไม่ว่าจะมี 2, 20, 200 หรือ 20,000 ก็จะเปลี่ยนล าดับของ Element จากตัวเลขเป็นตัวแปร 
ตัวอย่างเช่น i ซึ่งในภาพที่ 2-4 แสดงการใช้ลูปเข้ามาช่วยในการใช้อาร์เรย์ number[i] 
การใช้อาร์เรย์ในภาษา C 
        ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงการประกาศและการก าหนดลักษณะของอาร์เรย์ รวมไปถึงการก าหนดค่า
ให้กับอาร์เรย์ การเข้าและเปลี่ยนแปลงค่าภายในแต่ละ Element ของอาร์เรย์ ซึ่งในรูปที่ 8-5 แสดง
อาร์เรย์ชื่อ scores และค่าของมัน 
การประกาศและการก าหนดลักษณะของอาร์เรย์ 
        ทั้ง 2 อย่างนี้จะต้องท าก่อนการใช้อาร์เรย์เสมอ การประกาศและการก าหนดลักษณะของ
อาร์เรย์จะเป็นการบอกให้ตัวคอมไพเลอร์ทราบว่า อาร์เรย์นี้ชื่อว่าอะไร มีชนิดข้อมูลเป็นแบบไหน 
และมีจ านวนกี่ Element ซึ่งในรูปที่ 8-6 แสดงอาร์เรย์ 3 อาร์เรย์ที่มีชนิดข้อมูลที่แตกต่างกัน 
การเข้าถึงแต่ละ Element ของอาร์เรย์ 
        ภาษา C นั้นจะใช้ล าดับในการเข้าถึงแต่ละ Element ของอาร์เรย์ ซึ่งล าดับแรกจะเป็น 0 เสมอ 
ล าดับของ Element ของอาร์เรย์โดยส่วนมากจะเป็นค่าตัวเลขจ านวนเต็ม ตัวอย่างเช่น ใช้อาร์เรย์ 
scores ในรูปที่ 8-5 เราจะเข้าถึง Element แรกได้ดังนี้ 
scores[0] 
และถ้าต้องการจะประมวลผล Element ทั้งหมด ก็สามารถใช้ลูปเข้ามาช่วยได้ดังตัวอย่างด้านล่างนี้ 
for (i=0;<9;i++) 
scores[i]…; 
 
การกระท ากับอาร์เรย์ 
        การประกาศและก าหนดลักษณะอาร์เรย์นั้น อาร์เรย์ที่ได้จะเป็นค่าว่าง หรือ Null อยู่ถ้า
ต้องการจะบรรลุค่าลงในอาร์เรย์ จะต้องใช้วิธีการก าหนดค่าให้แต่ละ Element 
 

การก าหนดค่าเริ่มต้น (Initialization) 
การก าหนดค่าเริ่มต้นให้กับอาร์เรย์สามารถท าได้ 4 แบบ ดังนี้ 
        1. Basic Initialization เป็นการประกาศและก าหนดลักษณะ พร้อมทั้งก าหนดค่าเริ่มต้นให้กับ
อาร์เรย์เลย จะก าหนดว่ามีจ านวน Element กี่ Element พร้อมก าหนดค่าให้แต่ละ Element เลย 
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ดังแสดงในรูปที่ 8-7 ก 
        2. Initialization Without Size เป็นการประกาศและก าหนดลักษณะ พร้อมทั้งก าหนดค่า
เริ่มต้นให้กับอาร์เรย์ แต่ไม่ก าหนดว่าจ านวน Element ใดเท่าไร แต่จะก าหนดค่าให้ไปเลยแล้วตัว
คอมไพเลอร์จะก าหนดจ านวนของ Element ตามจ านวนค่าที่ก าหนดไว้ 
        3. Parthia Initialization เป็นการประกาศและก าหนดลักษณะ พร้อมทั้งก าหนดค่าเริ่มต้น
ให้กับอาร์เรย์ โดยก าหนดเลยว่ามีจ านวน Element แต่จะก าหนดค่าให้ไม่ครบตามจ านวนของ 
Element ฉะนั้น Element ที่เหลือจะมีค่าเป็น 0 
        4. Initialization to All Zero เป็นการประกาศและก าหนดลักษณะ พร้อมทั้งก าหนดค่า
เริ่มต้นให้กับอาร์เรย์ โดยก าหนดเลยว่ามีจ านวน Element กี่ Element แต่ค่าที่ก าหนดให้ มีเลข 0 
เพียงตัวเดียว ตัวคอมไพเลอร์จะก าหนดให้ Element ทุกตัวมีค่าเป็น 0 ทั้งหมด 
การรับค่า เป็นการใช้ฟังก์ชัน scanf มารับค่าใส่ลงในแต่ละ Element ของอาร์เรย์ โดยการใช้ลูปเข้า
มาช่วยในการรับค่า โดยส่วนใหญ่จะใช้ลูป for เพราะว่ารู้จ านวนของ Element อยู่แล้ว 
        for (i=0;i<9;i++) 
        scanf(“%d”,&scores[i]); 
การก าหนดค่า เป็นการก าหนดค่าให้กับเฉพาะ Element โดยการใช้เครื่องหมาย ก าหนดค่าหรือ 
เท่ากับนั้นเอง ตัวอย่างเช่น 
        score[4] = 23; 
และยังสามารถคัดเลือกค่าจากอาร์เรย์หนึ่งไปใส่ในอีกอาร์เรย์หนึ่งได้ ดังตัวอย่าง 
        for (i=0;i<25;i++) 
        second[i] = first[i]; 
 
การสลับค่า 
        ในการสลับค่าระหว่าง 2 Element ในอาร์เรย์ ตัวอย่างเช่น ผู้พัฒนาต้องการสลับค่าระหว่าง 
number[3] และ number[1] ดังนี้ 
        number[3] = number[1]; 
        number[1] = number[3]; 
       ซึ่งตัวอย่างด้านบนนั้นเป็นการเขียนโปรแกรมที่ผิดจะพบว่าค่าจริง ๆ ใน number[3] นั้นหายไป
หลังจากท่ีท าการสลับ วิธีการแก้ก็สามารถท าได้โดยการหาตัวแปรขยะตัวหนึ่งมาเก็บค่าของ 
number[3] ก่อนจะย้ายค่าจาก number[1] มาใส่ 
        temp = number[3] 
        number[3] = number[1]; 
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        number[1] = temp; 
 

การแสดงค่า 
        เป็นการน าค่าในแต่ละ Element ออกมาแสดง โดยใช้ลูป for เข้ามาช่วย ดังแสดงในตัวอย่าง
ด้านล่าง 
        for (i=0;i<9;i++) 
        printf(“%d”,second[i]); 
        printf(“\n”); 
        ตัวอย่างข้างต้นนี้ เมื่อจบลูป for แล้ว จะเห็นได้ว่าข้อมูลจะพิมพ์ออกในบรรทัดเดียวกันทั้งหมด 
ถ้ามีข้อมูล 100 ตัว ก็จะท าให้ผลลัพธ์ที่แสดงออกมานั้นดูไม่สวย ฉะนั้นควรจะจัดให้แสดง 10 ตัวต่อ
บรรทัด 

ภาพที่ 2-4 : แสดงการพิมพ์ 10 ตัวต่อบรรทัด  
ที่มา : Itd.htc.ac.th , การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 1 , เข้าถึงเม่ือ 20 มิถุนายน 2556 
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ภาพที่ 2-5 : โปรแกรมแสดงล าดับ และค่าของ Element ในล าดับนั้น 
ที่มา : Itd.htc.ac.th , การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 1 , เข้าถึงเม่ือ 20 มิถุนายน 2556 
 

ผลลัพธ์ที่ได้ 
  Element     Square 
  = = = = = = =  = = = = = = = = = = 

1. 0 
2. 1 
3. 4 
4. 9 
5. 12 

        จากภาพที่ 2-5 เป็นโปรแกรมท่ีจะรับค่าตัวเลขตามจ านวนที่ได้ก าหนดไว้ในตอนแรกแล้วจะ
พิมพ์ตัวเลขเหล่านั้นย้อนหลังจากตัวที่รับสุดท้ายมาแสดงเป็นตัวแรก 
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ภาพที่ 2 – 6 : โปรแกรมแสดงการรับตัวเลขและแสดงตัวย้อนหลัง 
ที่มา : Itd.htc.ac.th , การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 1 , เข้าถึงเม่ือ 20 มิถุนายน 2556 
 

ผลลัพธ์ที่ได้ 
You may enter up to 50 integers: 
 How many would you like to enter ? 12 
Enter your numbers: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Your numbers reversed are: 
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
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อาร์เรย์กับฟังก์ชัน 
        ในการประมวลอาร์เรย์ในโปรแกรมใหญ่นั้น ผู้ใช้ต้องการใช้การส่งค่าอาร์เรย์ไปให้กับฟังก์ชัน 
ซึ่งสามารถท าได้ 2 แบบ คือ 
        1. การส่งค่าแบบ Element เดียว (Passing Individual Elements)ผู้ใช้สามารถจะส่งค่าของ 
Element เดียว ไปให้กับฟังก์ชันอื่นได้ ตัวอย่าง สมมุติว่ามีฟังก์ชัน print_square ซึ่งต้องการ
พารามิเตอร์ที่มีชนิดข้อมูลเป็น int และจะพิมพ์ค่านั้นออกทางหน้าจอ และใช้อาร์เรย์ชื่อ base ผู้ใช้
สามารถใช้ลูปเพื่อส่งค่าแต่ละ Element ไปให้กับฟังก์ชัน print_square 
        2. การส่งค่าแบบทั้งอาร์เรย์ (Passing The Whole Array)เมื่อผู้ใช้ต้องการส่งค่าอาร์เรย์ให้กับ
ฟังก์ชันอ่ืน จะใช้ชื่อของอาร์เรย์เป็นพารามิเตอร์ที่ส่งไปให้ ซึ่งพารามิเตอร์ของฟังก์ชันที่ถูกเรียกมีการ
ประกาศ ดังนี้ 
        int x[] 
การเรียกการส่งค่าจะมีข้อก าหนดังนี้ เวลาจะส่งค่าไปให้กับฟังก์ชันที่ถูกเรียก ก็เพียงใช้ชื่อของอาร์เรย์
เท่านั้น ส่วนพารามิเตอร์ที่อยู่ในฟังก์ชันที่ถูกเรียก จะต้องก าหนดให้มีชนิดข้อมูลเดียวกัน แต่จะไม่ต้อง
ก าหนดขนาดของอาร์เรย์ 
        จะพบว่า พารามิเตอร์ x นั้นจะชี้ไปยังอาร์เรย์ base ซึ่งการเรียกใช้ค่าในแต่ละ Element ของ
อาร์เรย์ base ได้เลยทุกตัว โดยการเรียกผ่านพารามิเตอร์ x และผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าใน
อาร์เรย์ที่ส่งค่าแบบนี้มา จะท าการคูณค่าในแต่ละ Elementในอาร์เรย์ base ด้วย 2 
 

อาร์เรย์ 2 มิต ิ
        ในตอนต้นที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นจะเป็นอาร์เรย์เพียง 1 มิติเท่านั้น แต่ในงานบางอย่างต้องการ
ข้อมูลที่อยู่ในลักษณ์ที่มากกว่า 1 มิติ อาร์เรย์ 2 มิตินั้นกเ็ปรียบเสมือนตารางนั้นที่ประกอบไปด้วยแถว
และคอลัมน์ แสดงตารางซึ่งสามารถเรียกได้เป็น อาร์เรย์ 2 มิต ิ
         ถึงแม้ว่าอาร์เรย์ 2 มิติที่แท้จริงนั้น แต่ในภาษา C จะมองเป็นในอาร์เรย์ 1 มิติอยู่ แต่จะใช้เลข
ล าดับของ Element เป็น 2 ตัว ตัวแรกเป็นแถวตัวที่ 2 เป็นคอลัมน์ ซึ่งลักษณะทางแนวความคิดของ
ภาษา C  
การประกาศและการก าหนดลักษณะของอาร์เรย์ 2 มิติ 
        อาร์เรย์ 2 มิติ จะเหมือนกับอาร์เรย์ 1 มิติ ในการประกาศและก าหนดลักษณะก่อนการใช้ จะ
เป็นตัวบอกให้คอมไพเลอร์รู้ว่า อาร์เรย์ที่สร้างมีชื่ออะไร มีชนิดข้อมูลของแต่ละ Element เป็นชนิด
อะไร และมีขนาดของแต่ละมิติเป็นเท่าไร สามารถท าการประกาศและก าหนดลักษณะได้ดังนี้ 
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        int talbe [5] [4]; 
        โดยตัวเลขตัวแรกจะบอกจ านวนของแถว และตัวเลขตัวที่ 2 จะบอกจ านวนของคอลัมน์ในแต่
ละแถว การก าหนดค่าเริ่มต้นหลังจากท่ีได้ท าการประกาศและก าหนดลักษณะของอาร์เรย์แล้วในแต่
ละ Element ของอาร์เรย์จะยังไม่มีค่าบรรจุอยู่ ในการก าหนดค่าเริ่มต้นของ Element แต่ละตัว
สามารถท าได้หลังจากการประกาศ ตัวอย่างสมมุติว่าต้องการใช้ 20 ค่า การก าหนดค่าเริ่มต้นแบบทาง
เดียวจะเป็นดังนี้ 
        int table [5] [4]; =  { 0, 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 40,41, 
42, 43 }; 
หรือการก าหนดค่าเริ่มต้นให้กับอาร์เรย์ วิธีที่ดีที่สุดจะเป็นดังนี้ 
        int table [5] [4]; 
  { 
   { 0, 1, 2, 3 }, 
   {10, 11, 12, 13 }, 
   {20, 21, 22, 23 }, 
   {30, 31, 32, 33 }, 
   {40, 41, 42, 43 } 
 }; /* table */ 
แต่เมื่อใดที่ผู้ใช้ไม่ต้องการจะก าหนดขนาดของมิติใดมิติหนึ่ง ผู้ใช้ก็สามารถท าการก าหนดค่าเริ่มต้นได้
ดังนี้ 
 int table [] [4] = 
  { 
  { 0, 1, 2, 3 }, 
  {10, 11, 12, 13 }, 
   {20, 21, 22, 23 }, 
  {30, 31, 32, 33 }, 
   {40, 41, 42, 43 } 
  }; /* table */ 
และถ้าต้องการก าหนดค่าเริ่มต้นทั้งอาร์เรยให้เป็น 0 ทั้งหมด ผู้ใช้สามารถท าได้ดังนี้ 
        int table [5] [4] = {0}; 
การรับค่า เป็นการใช้ฟังก์ชัน scanf มารับค่าใส่ลงในแต่ละ Element ของอาร์เรย์ 2 มิตินั้น จะต้องใช้
ลูป 2 ลูปซ้อนกัน สมมุติว่าอาร์เรย์มีขนาด nm ลูปแรกจะเป็นของแถวโดยจะท าตั้งแต่ 0 ถึง n–1ส่วน
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ลูปที่ 2 จะเป็นของคอลัมน์จะท าตั้งแต่ 0 ถึง m – 1 ถ้าต้องการรับค่าเข้าในอาร์เรย์สามารถท าได้ดังนี้ 
        for (row = 0; row < 5; row++) 
  for (column = 0; column < 4; column++) 
    scanf (“%d”,&table[row][column]); 
        การแสดงค่าเป็นการน าค่าในแต่ละ Element ออกมาแสดง โดยใช้ลูป for ซ้อนกัน 2 ลูปเข้า
มาช่วย โดยลูปแรกจะเป็นตัวควบคุมการพิมพ์ของแถว และลูปที่ 2 จะเป็นตัวควบคุมการพิมพ์ของ
คอลัมน์ เมื่อจะพิมพ์อาร์เรย์ table ออกมาเป็นรูปแบบตาราง จะต้องท าการข้ึนบรรทัดใหม่ทุกครั้ง 
เมื่อพิมพ์แต่ละแถวจบ ซึ่งแสดงดังตัวอย่างด้านล่าง 
         for (row = 0; row < 5; row++) 
           { 
                for (coluun =0; column < 4; column++) 
               printf(“%8d”, tale[row][column]); 
               printf(“\n”); 
           } 
        การก าหนดค่าเป็นการก าหนดค่าให้กับเฉพาะ Element โดยการใช้เครื่องก าหนดค่าหรือ = 
นั่นเอง ตัวอย่างเช่น 
table[2][0] = 23; 
table[0][1] = table[3][2] + 15; 
การส่งค่าของอาร์เรย์ 2 มิติไปให้กับฟังก์ชัน 
        การส่งค่าของอาร์เรย์ 2 มิติไปให้กับฟังก์ชันนั้น สามารถท าได้ 3 แบบ ดังนี้ 
        1. การส่งค่าแบบ Element เดียว (Passing Individual Elements)ซึ่งมีการกระท าเหมือนกับ
อาร์เรย์ 1 มิติ คือ ให้ลูปวนส่งค่าไปทีละ Element 
        2. การส่งค่าท่ีแถว (Passing a Row)เป็นการส่งค่าทั้งแถว โดยการใช้ล าดับของแถวเป็นตัว
ส่งไปพารามิเตอร์ที่รับจะเป็นอาร์เรย์ 1 มิติ ในฟังก์ชันที่ถูกเรียงก็จะใช้ลูป for เพียง 1ลูปในการ
ท างานเหมือนกับการส่งอาร์เรย์ 1 มิติมาให้ 
        3. การส่งค่าแบบทั้งอาร์เรย์ (Passing The Whole Array) เมื่อผู้ใช้ต้องการส่งค่าอาร์เรย์ 2 มิติ
ไปให้กับฟังก์ชันอื่น จะใช้ชื่อของอาร์เรย์เป็นพารามิเตอร์ที่เป็นอาร์เรย์ 2 มิติ โดยมีตัวอย่างการ
ประกาศฟังก์ชันดังนี้ 
        Double average (int table[] [MAX_COLS]); 
ซึ่งจะสังเกตได้ว่าการประกาศพารามิเตอร์ที่เป็นอาร์เรย์ 2 มิติ ที่ก าหนดแต่ขนาดของคอลัมน์ไว้เพียง
เท่านั้น ซึ่งจะมีข้อก าหนดในการส่งค่าดังนี้ 
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         1. เวลาจะส่งค่าไปให้กับฟังก์ชันที่ถูกเรียก ก็เพียงใช้ชื่อของอาร์เรย์เท่านั้น 
        2. ส่วนพารามิเตอร์ในฟังก์ชันที่ถูกเรียก จะต้องก าหนดให้มีชนิดข้อมูลเดียวกัน และเป็นอาร์เรย์ 
2 มิติ โดยก าหนดแต่ขนาดของคอลัมน์เท่านั้น 

 
 
ภาพที่ 2-7 : ก าหนดค่าลงในอาร์เรย์ 
ที่มา : Itd.htc.ac.th , การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 1 , เข้าถึงเม่ือ 20 มิถุนายน 2556 

 

อาร์เรย์หลายมิติ 
        อาร์เรย์หลายมิติสามารถมีได้ตั้งแต่ 3 มิติ 4 มิติ หรือหลายมิติ ซึ่งในรูปทื่ 8-18 แสดงอาร์เรย์ที่
มีมิติ 3 มิต ิ
        ถึงแม้ว่าอาร์เรย์ 3 มิติ  แต่ในภาษา Cจะมองเป็นแบบอื่น คือ การสร้างอาร์เรย์ 3 มิติ จะสร้าง
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จากอาร์เรย์ 2 มิติหลายอัน และอาร์เรย์ 2 มิติ ก็จะสร้างมาจากอาร์เรย์ 1 มิติ ฉะนั้นจะเรียกอาร์เรย์ 
3 มิติ ว่าเป็นอาร์เรย์ของอาร์เรย์นั้นเอง ลักษณะที่ภาษา C มองกับอาร์เรย์ 3 มิติ 
 

การประกาศและการก าหนดลักษณะของอาร์เรย์ 3 มิติ 
        อาร์เรย์หลายมิติจะเหมือนกับอาร์เรย์ 1 มิติ ในการประกาศและก าหนดลักษณะก่อนการใช้ ซึ่ง
การประกาศและก าหนดลักษณะนั้นจะเป็นตัวบอกให้คอมไพเลอร์รู้ว่า อาร์เรย์ที่สร้างมีชื่ออะไร มีชนิด
ข้อมูลของแต่ละ Element เป็นอะไร และมีขนาดของแต่ละมิติเป็นเท่าไร ซึ่งตัวอย่างที่แสดงในรูปที่ 
8-19 สามารถท าการประกาศและก าหนดลักษณะได้ดังนี้ 
        int table [3] [5][4]; 
        การก าหนดค่าเริ่มต้น หลังจากท่ีได้ท าการประกาศและก าหนดลักษณะของอาร์เรย์แล้วในแต่
ละ Element ของอาร์เรย์จะยังไม่มีค่าบรรจุอยู่ ในการก าหนดค่าเริ่มต้นของ Element แต่ละตัว
สามารถท าได้หลังจากที่การประกาศอาร์เรย์ โดยการก าหนดค่าเริ่มต้นสามารถท าได้ดังนี้ 
         int table [3][5][4]; 
  { 
  { /* แผ่น 0 */ 
    { 0, 1, 2, 3},   /* แถว 0 */ 
    {10, 11, 12 13},   /* แถว 1 */ 
    {20, 21, 22, 23},   /* แถว 2 */ 
    {30, 31, 32, 33},   /* แถว 3 */ 
    {40, 41, 42, 43}    /* แถว 4 */ 
  }, 
   { /* แผ่น 0 */ 
    {100, 101, 102, 103},  /* แถว 0 */ 
    {110, 111, 112, 113},  /* แถว 1 */ 
    {120, 121, 122, 123},  /* แถว 2 */ 
    {130, 131, 132, 133},  /* แถว 3 */ 
    {140, 141, 142, 143}   /* แถว 4 */ 
   }, 
   { /* แผ่น 0 */ 
    {200, 201, 202, 203},  /* แถว 0 */ 
    {210, 211, 212, 213}  /* แถว 1 */ 
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    {220, 221, 222, 223},  /* แถว 2 */ 
    {230, 231, 232, 233},   /* แถว 3 */ 
    {240, 241, 242, 243}   /* แถว 4 */ 
   } 
  };/* table */ 
        และถ้าต้องการก าหนดค่าเริ่มต้นทั้งอาร์เรย์ให้เป็น 0 ทั้งหมด ผู้ใช้สามารถท าได้ดังนี้ 
        int table [3][5][4] = {0}; 
 
2.4 ทฤษฎีเกม(Game Theory) 
        ทฤษฎีเกม(Game Theory)เป็นแนวทางหรือทฤษฎีที่ใช้ในการเจรจาต่อรองที่มีการศึกษาและ
น าไปใช้กันในวงกว้าง ความจริงนั้นทฤษฎีเกม(Game Theory)นั้นเป็นทฤษฎีที่มีการใช้กันในวงการ
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในทางรัฐศาสตร์ ตลอดจนเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเจรจาต่อรอง ทฤษฎีเกมสามารถ
ที่จะใช้ในการวิเคราะห์และพยากรณ์พฤติกรรมของคู่เจรจาหรือในกรณีท่ีเป็นการเจรจาทางการทูตนั้น
ก็สามารถที่จะพยากรณ์ถึงผลการเจรจาที่จะเกิดขึ้น ในทางวิชารัฐศาสตร์นั้นทฤษฎีเกมก็เคยถูกหยิบ
ยกมาอธิบายในเรื่องเก่ียวกับพฤติกรรมของประเทศต่างๆในโลกยุคสงครามเย็นอันเป็นโลกซึ่งมีการ
แบ่งระบบการเมืองออกเป็น2ขั้ว หรือทางวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีเกมได้ถูกน าไปใช้เป็นเครื่องมือใน
การศึกษาพฤติกรรมกลยุทธ์(strategic behavior) 
 ในเรื่องการเจรจาต่อรองนั้นทฤษฎีเกมได้ถูกน ามาใช้กันอย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพซึ่ง
ท าให้การเจรจาต่อรองนั้นเป็นตามเงื่อนไขหรือทิศทางที่ก าหนดไว้ ทฤษฎีเกมนั้นตั้งอยู่บนสมมุติฐาน
ว่าคู่เจรจานั้นจะมีความรู้ความสามารถเท่าเทียมกันและมีข้อมูลมากเท่าเทียมกันซึ่งองค์ประกอบ
ดังกล่าวจะส่งผลให้การเจรจามีข้อยุติในลักษณะที่คาดการณ์ได้ อย่างไรก็ตามทฤษฎีเกมนั้นสามารถท่ี
จะใช้ในการอธิบายได้อย่างดีในกรณีท่ีถ้าหากว่าคู่เจรจาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีข้อมูลที่ดีกว่าและมีการ
เตรียมการที่ดีกว่าย่อมประสบความส าเร็จและได้เปรียบอีกฝ่ายหนึ่งที่ขาดข้อมูลและการเตรียมการ 
ทฤษฎีเกม(Game Theory)จ าแนกออกเป็น3ลักษณะ ดังนี้ 
        1.เกมศูนย์(Zero Sum Game) 
         พ้ืนฐานข้อเท็จจริงของเกมศูนย์คือการเจรจาใดๆก็ตามจะมีผู้ได้กับผู้เสียมีผู้กล่าวกันว่าเกม
ศูนย์มาจากเกมการเล่นไพ่ ในการเจรจานั้นถ้าหากมีผู้ได้และผู้เสียท าให้การเจรจาจะไม่ประสบ
ผลส าเร็จเนื่องจากผู้เสียจะไม่ยอมเจรจาด้วย การเจรจานั้นจะต้องตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าคู่เจรจาจะได้
ผลประโยชน์จากการเจรจาร่วมกัน ลักษณะเกมศูนย์จึงเป็นตัวอธิบายได้ว่าการเจรจาจะไม่ประสบ
ผลส าเร็จ นอกเสียจากการเจรจานั้นจะมีลักษณะที่มีอ านาจต่อรองที่ไม่เท่ากัน 
        2 .เกมลบ( N e g a t i v e  S u m  G a m e ) 
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         ตามหลักการนี้ก็คือ การเจรจาใดๆ ก็ตามที่ส่งผลกระทบซึ่งจะท าให้คู่เจรจาเสียผลประโยชน์ 
การเจรจาดังกล่าวนั้นจะไม่มีวันไปสู่ข้อยุติเพราะว่าข้อยุติที่เกิดขึ้นนั้นจะส่งผลในแง่ลบต่อทุกฝ่ายๆ
ดังนั้นทุกฝ่ายจึงต้องพยายามหาทางเจรจาต่อกันไม่ให้น าไปสู่เกมลบ 
        3.เกมบวก(Positive Sum Game) 
         เกมบวก คือ การเจรจาที่ทุกฝ่ายประสบความส าเร็จและได้ผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมการ
เจรจาจึงต้องอยู่บนสมมติฐานว่าความส าเร็จต้องขึ้นอยู่กับข้อสรุปที่ทุกฝ่ายเป็นฝ่ายได้ 
 
2.5 ผังงาน(Flowchart) 
ความหมายของผังงาน  

ผังงาน (Flowchart) คือ รูปภาพ (Image) หรือสัญลักษณ์(Symbol) ที่ใช้เขียนแทนขั้นตอน 
ค าอธิบาย ข้อความ หรือค าพูด ที่ใช้ในอัลกอริทึม (Algorithm) เพราะการน าเสนอขั้นตอนของงานให้
เข้าใจตรงกัน ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ด้วยค าพูด หรือข้อความท าได้ยากกว่า  
ผังงานแบ่งได้ 2 ประเภท  
1. ผังงานระบบ (System Flowchart)  

คือ ผังงานที่แสดงขั้นตอนการท างานในระบบอย่างกว้าง ๆ แต่ไม่เจาะลงในระบบงานย่อย  
2. ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart)  

คือ ผังงานที่แสดงถึงขั้นตอนในการท างานของโปรแกรม ตั้งแต่รับข้อมูล ค านวณ จนถึงแสดง
ผลลัพธ์  

 
ประโยชน์ของผังงาน  

1. ท าให้เข้าใจ และแยกแยะปัญหาได้ง่าย (Problem Define)  
2. แสดงล าดับการท างาน (Step Flowing)  
3. หาข้อผิดพลาดได้ง่าย (Easy to Debug)  
4. ท าความเข้าใจโปรแกรมได้ง่าย (Easy to Read)  
5. ไม่ข้ึนกับภาษาใดภาษาหนึ่ง (Flexible Language) 
  
การโปรแกรมแบบมีโครงสร้าง หรือ การโปรแกรมโครงสร้าง ประกอบด้วยอะไรบ้าง  

ผมขอตอบอย่างสั้น ๆ ว่าทุกภาษาต้องมีหลักการ 3 อย่างนี้คือ การท างานแบบตามล าดับ
(Sequence) การเลือกกระท าตามเงื่อนไข(Decision) และ การท าซ้ า(Loop) แม้ต าราหลาย ๆ เล่ม
จะบอกว่า decision แยกเป็น if กับ case หรือ loop นั้นยังแยกเป็น while และ until ซึ่งแตกต่าง
กัน แต่ผมก็ยังนับว่าการเขียนโปรแกรม แบบมีโครงสร้างนั้น มองให้ออกแค่ 3 อย่างก็พอแล้ว และ
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หลายท่านอาจเถียงผมว่าบางภาษาไม่จ าเป็นต้องใช้ Structure Programming แต่เท่าท่ีผมศึกษามา 
ยังไม่มีภาษาใด เลิกใช้หลักการทั้ง 3 นี้อย่างสิ้นเชิง เช่น MS Access ที่หลายคนบอกว่าง่าย ซึ่งก็
อาจจะง่ายจริง ถ้าจะศึกษาเพ่ือสั่งให้ท างานตาม wizard หรือตามท่ีเขาออกแบบมาให้ใช้ แต่ถ้าจะ
น ามาใช้งานจริง ตามความต้องการของผู้ใช้แล้ว ต้องใช้ประสบการณ์ในการเขียน Structure 
Programming เพ่ือสร้าง Module ส าหรับควบคุม Object ทั้งหมดให้ท างานประสานกัน 
 
1. การท างานแบบตามล าดับ(Sequence) 

รูปแบบการเขียนโปรแกรมที่ง่ายที่สุดคือ เขียนให้ท างานจากบนลงล่าง เขียนค าสั่งเป็น
บรรทัด และท าทีละบรรทัดจากบรรทัดบนสุดลงไปจนถึงบรรทัดล่างสุด สมมติให้มีการท างาน 3 
กระบวนการคือ อ่านข้อมูล ค านวณ และพิมพ์ 
 

 
ภาพที่ 2-8 : Sequence diagram 
ที่มา : http://www.thaiall.com/flowchart/indexo.html, ผังงาน , เข้าถึงเมื่อ 2 มิถุนายน 2556 

 
2. การเลือกกระท าตามเงื่อนไข (Decision or Selection) 

การตัดสินใจ หรือเลือกเงื่อนไขคือ เขียนโปรแกรมเพ่ือน าค่าไปเลือกกระท า โดยปกติจะมี
เหตุการณ์ให้ท า 2 กระบวนการ คือเงื่อนไขเป็นจริงจะกระท ากระบวนการหนึ่ง และเป็นเท็จจะกระท า
อีกกระบวนการหนึ่ง แต่ถ้าซับซ้อนมากขึ้น จะต้องใช้เงื่อนไขหลายชั้น เช่นการตัดเกรดนักศึกษา เป็น
ต้น ตัวอย่างผังงานนี้ จะแสดงผลการเลือกอย่างง่าย เพ่ือกระท ากระบวนการเพียงกระบวนการเดียว 
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ภาพที่ 2-9 : Decision diagram 
ที่มา : http://www.thaiall.com/flowchart/indexo.html, ผังงาน , เข้าถึงเมื่อ 2 มิถุนายน 2556 

 
3. การท าซ  า(Repeation or Loop) 

การท ากระบวนการหนึ่งหลายครั้ง โดยมีเงื่อนไขในการควบคุม หมายถึงการท าซ้ าเป็น
หลักการที่ท าความเข้าใจได้ยากกว่า 2 รูปแบบแรก เพราะการเขียนโปรแกรมแต่ละภาษา จะไม่แสดง
ภาพอย่างชัดเจนเหมือนการเขียนผังงาน ผู้เขียนโปรแกรมต้องจินตนาการด้วยตนเอง 

 

 
ภาพที่ 2-10 : Repeation diagram 
ที่มา : http://www.thaiall.com/flowchart/indexo.html, ผังงาน , เข้าถึงเมื่อ 2 มิถุนายน 2556 
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ท าความเข้าใจกับผังงานก่อนลงมือเขียน 

หน้าที่ของผังงาน คือ การน าเสนอกระบวนการ (Process) ในขอบเขตจ ากัด ให้เข้าใจว่าหาก
รับข้อมูลเข้า (Input) แล้วจะประมวลผลอย่างไร จึงได้ออกมาเป็นผลลัพธ์ (Output) ในอดีตการเขียน
โปรแกรม หรือกระบวนการไม่ซับซ้อน การมองภาพว่า input - process - output สามารถอยู่ในผัง
งานเดียวกันก็ท าได้ จึงนิยมใช้เป็นเครื่องมือสร้างทักษะให้กับผู้เริ่มต้นในการมองการประมวลผลของ
ระบบทีละขั้นตอน  

ปัจจุบันการประมวลผล จะรับข้อมูล แล้วประมวลผล ส่งผลไปเป็นข้อมูลของอีกกระบวนการ
หนึ่ง อาจท าอย่างนี้อีกหลายรอบ ด้วยกระบวนการ และข้อมูลที่ต่างกัน การใช้ผังงานจึงได้รับความ
นิยมลดลงในการใช้แสดงแบบซอฟท์แวร์ขนาดใหญ่ เนื่องจากการประมวลผลมีความซับซ้อนมากข้ึน 
ปัจจุบันมีการใช้ Data Flow Diagram หรือ UML มาแสดงแบบซอฟท์แวร์ที่มองได้กว้างและ
ครอบคลุมกว่า  
 

 
ภาพที่ 2-11 : ตัวอย่างการเขียนผังงาน 
ที่มา : http://www.thaiall.com/flowchart/indexo.html, ผังงาน , เข้าถึงเมื่อ 2 มิถุนายน 2556 
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การเขียนผังงานในการท างาน   
ผังงาน เป็นเครื่องมือส าหรับวาดภาพ 2 มิติ น าเสนอข้ันตอนการด าเนินการ มักใช้ในการ

แสดงแบบโปรแกรมที่ไม่ซับซ้อนมากนัก ต่อมาก็มีการประยุกต์ใช้แสดงขั้นตอนการท างานของส่วน
งานต่าง ๆ เพราะสัญลักษณ์ในแผนภาพช่วยในการอธิบายการท างานแบบมีเงื่อนไขได้ดีกว่าการเขียน
เชิงพรรณนา  

แผนผังนี้สื่อว่าการด าเนินการหลังได้มีการออกระเบียบ ประกาศ ค าสั่งนั้น มีหลายแนวทางใน
การน าเข้าระบบฐานข้อมูล หรือไม่น าเข้าระบบก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าของเรื่อง หาก
น าเข้าระบบซึ่งเป็นฐานข้อมูลภายใน ก็เลือกได้อีกว่าจะเผยแพร่โดยบุคคลที่เก่ียวข้องหรือไม่ แสดงให้
เห็นว่ามีท้ังระบบและกลไกที่เข้ามาเกี่ยวข้องในผังงานนี้  

 
ภาพที่ 2-12 : ตัวอย่างการเขียนผังงานในการท างาน 
ที่มา : http://www.thaiall.com/flowchart/indexo.html, ผังงาน , เข้าถึงเมื่อ 2 มิถุนายน 2556 
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ผังงานแบบโครงสร้าง กับไม่เป็นโครงสร้าง 
มีโอกาสพูดคุยกับนักศึกษาเรื่องการเขียนผังงาน ว่าเขียนแบบใดน าไปเขียนโปรแกรมได้ และ

ได้คุยกับนักศึกษาท่ีท า IS และบุคลากรที่สนใจใช้ SPSS เพ่ือให้เห็นภาพรวมของการประมวลผลข้อมูล
ทางสถิติ ต้องรู้ว่าเริ่มต้นอย่างไร และสิ้นสุดอย่างไร เพราะการประมวลผล T-Test, F-Test, Chi-
Square หรือ One-way ANOVA เป็นเพียงขั้นตอนตรงกลางของการวิจัยทางสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์เท่านั้น 

 

 
ภาพที่ 2-13 : ตัวอย่างผังงาน 
ที่มา : http://www.thaiall.com/flowchart/indexo.html, ผังงาน , เข้าถึงเมื่อ 2 มิถุนายน 2556 

 
วิธีการและหลักการของการออกแบบฐานข้อมูล 

ส าหรับการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ( Relational Database) นี้มีวิธีเริ่มต้นได้
มากกว่า 1 วิธี  ซึ่งโดยทั้งไปแล้วนิยมเริ่มต้นด้วยการสร้าง ER Diagram   โดยน ารายละเอียดที่
รวบรวมมาได้จากความต้องการของผู้ใช้มาท าการวิเคราะห์  หลังจากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาสร้างเป็น ER 
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Diagram และท าการเปลี่ยน ER Diagram ให้เป็นโครงสร้างแบบรีเลชัน (Relational Schemes) ซึ่ง
มีลักษณะเป็นรูปแบบของตาราง หลังจากนั้นน ารีเลชันต่าง ๆ มาท าการนอร์ มัลไลเซชันเพ่ือให้
ฐานข้อมูลที่ออกแบบมานั้น    มีความซ้ าซ้อนน้อยที่สุด 

 
Data Analysis 
              เป็นการส ารวจระบบงานและน ามาวิเคราะห์ว่า  ในระบบงานนั้นมีข้อมูลอะไรบ้าง มี 
ข้อบังคับเงื่อนไขอะไร  มีใครเกี่ยวข้องบ้างและสารสนเทศที่ได้จากฐานข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการมีอะไรบ้าง 
 
สร้าง ER Diagram 
        เมื่อได้ข้อมูลจากข้ันตอน Data Analysis แล้ว  ต่อจากนั้นก็จะน าข้อมูลที่ได้มาเขียนเป็น ER 
Model  ในการ สร้าง ER  Diagram  มีข้ันตอนต่อไปนี้ 
        1. ก าหนดเอนติตี้ 
        2. ก าหนดแอททริบิวท์ให้แต่ละเอนติตี้ 
        3. ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอนติตี้  
      ตัวอย่างการสร้าง ER Model จากระบบการลงทะเบียนเรียนวิชาของวิทยาลัยราชพฤกษ์  เมื่อ

ท าการส ารวจและวิเคราะห์ระบบเรียบร้อยแล้ว จะน าข้อมูลที่ได้มาท าตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
1. ก าหนดเอนติตี้ 
        ในระบบการลงทะเบียนจะประกอบด้วยเอนติตี้ดังนี้  เอนติตี้นักศึกษา, เอนติตี้วิชา, เอนติตี้
อาจารย์  เมื่อก าหนดเอนติตี้เรียบร้อยแล้วให้น ามาเขียนเป็นสัญลักษณ์ในรูปแบบ ER ดังนี้              

 
ภาพที่ 2-14 : ตัวอย่างผังงาน 
ที่มา : http://www.thaiall.com/flowchart/indexo.html, ผังงาน , เข้าถึงเมื่อ 2 มิถุนายน 2556 

2. ก าหนดแอททริบิวท์ให้แต่ละเอนติตี้ 
        เมื่อได้เอนติตี้มาแล้วขั้นตอนต่อไปคือการก าหนดแอททริบิวท์ที่เหมาะสมให้แต่ละเอนติตี้ เช่น
เอนติตี้นักศึกษาจะประกอบด้วยแอททริบิวท์ที่เหมาะสมดังนี้คือ รหัสนักศึกษา, ชื่อ-สกุล, สาขาวิชา, 
คณะ, ที่อยู่ เมื่อก าหนดแอททริบิวท์เรียบร้อยแล้วให้น ามาเขียนเป็นสัญลักษณ์ในรูปแบบ ER ดังนี้    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



30 
 
 
 

 
ภาพที่ 2-15 : ตัวอย่างผังงาน 
ที่มา : http://www.thaiall.com/flowchart/indexo.html, ผังงาน , เข้าถึงเมื่อ 2 มิถุนายน 2556 

3. ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอนติตี้  
        ขัน้ต่อไปเป็นการน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างเอนติตี้เช่นความสัมพันธ์ระหว่าง
เอนติตี้นักศึกษากับเอนติตี้วิชา มีความสัมพันธ์กันคือ ลงทะเบียนเรียน   ซึ่งความสัมพันธ์มีลักษณะ
เป็นแบบ M:N   เมื่อก าหนดความสัมพันธ์ได้แล้วให้น ามาเขียนเป็นสัญลักษณ์ในรูปแบบ ER ดังนี้  

 
ภาพที่ 2-16 : ตัวอย่างผังงาน 
ที่มา : http://www.thaiall.com/flowchart/indexo.html, ผังงาน , เข้าถึงเมื่อ 2 มิถุนายน 2556 

การแปลง ER Diagram ให้อยู่ในรูปแบบของตาราง (Relational Schemes) 
การน า ER Diagram มาท าให้อยู่ในรูปแบบของตารางนั้นมีหลักการดังนี้ 

                        เมื่อน าเอนติตี้มาเขียนเพ่ือแสดงความสัมพันธ์ในรูปแบบของ ER  เช่นตัวอย่าง
ข้างต้น  จะเห็นได้ว่าหากความสัมพันธ์นั้นเป็นแบบ M:N  สัญลักษณ์ท่ีแสดงความสัมพันธ์ (สัญลักษณ์
สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด) จะต้องมีแอททริบิวท์ด้วย  แต่ถ้าเป็นความสัมพันธ์ 1: 1 หรือ 1: M ใน
สัญลักษณ์ท่ีแสดงความสัมพันธ์ไม่ต้องมีแอททริบิวท์ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 2-17 : ตัวอย่างผังงาน 
ที่มา : http://www.thaiall.com/flowchart/indexo.html, ผังงาน , เข้าถึงเมื่อ 2 มิถุนายน 2556 

 
ภาพที่ 2-18 : ตัวอย่างผังงาน 
ที่มา : http://www.thaiall.com/flowchart/indexo.html, ผังงาน , เข้าถึงเมื่อ 2 มิถุนายน 2556 

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการแปลงเอนติตี้วิชา ให้เป็นรีเลชัน(ตาราง)วิชา  ซึ่งเป็นการแปลงในกรณี
ที่มีแอททริบิวท์ชนิดปกติ 

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการแปลงเอนติตี้นักศึกษา ให้เป็นรีเลชัน(ตาราง)นักศึกษา  ซ่ึงเป็นการ
แปลงในกรณีที่มีแอททริบิวท์ชนิดกลุ่ม 

 
ภาพที่ 2-19 : ตัวอย่างผังงาน 
ที่มา : http://www.thaiall.com/flowchart/indexo.html, ผังงาน , เข้าถึงเมื่อ 2 มิถุนายน 2556 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 2-20 : ตัวอย่างผังงาน 
ที่มา : http://www.thaiall.com/flowchart/indexo.html, ผังงาน , เข้าถึงเมื่อ 2 มิถุนายน 2556 

 
ภาพที่ 2-21 : ตัวอย่างผังงาน 
ที่มา : http://www.thaiall.com/flowchart/indexo.html, ผังงาน , เข้าถึงเมื่อ 2 มิถุนายน 2556 

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นภาพ ER Diagram ทีมีความสัมพันธ์ระหว่างเอนติตี้รถยนต์กับเอนติตี้สมุด
จดทะเบียนรถยนต์เป็นแบบ 1:1 

            การแปลงเป็นตารางนั้นจะต้องน าคีย์หลัก (primary key : pk) ของตารางหนึ่งไปเป็นคีย์
นอก (foreign key : fk) ของอีกตารางหนึ่งเพ่ือให้ตารางทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน   จากตัวอย่าง
ข้างต้นแปลงแล้วได้ดังรูปต่อไปนี้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 2-22 : ตัวอย่างผังงาน 
ที่มา : http://www.thaiall.com/flowchart/indexo.html, ผังงาน , เข้าถึงเมื่อ 2 มิถุนายน 2556 

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นภาพ ER Diagram ทีมีความสัมพันธ์ระหว่างเอนติตี้แผนกกับเอนติตี้
พนักงานเป็นแบบ 1: M 

 
ภาพที่ 2-23 : ER Diagram 
ที่มา : http://www.thaiall.com/flowchart/indexo.html, ผังงาน , เข้าถึงเมื่อ 2 มิถุนายน 2556 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 2-24 : ตัวอย่างผังงาน 
ที่มา : http://www.thaiall.com/flowchart/indexo.html, ผังงาน , เข้าถึงเมื่อ 2 มิถุนายน 2556 

เมื่อแปลง ER แบบ 1: M ให้เป็นตารางแล้ว  ให้น าคีย์หลัก (primary key: pk) จากตารางที่
เป็น 1 ไปไว้ที่ตารางที่เป็น M ซึ่งจะกลายเป็นคีย์นอก (foreign key : fk) ของตารางที่เป็น M 
นั่นเอง  ดังรูปต่อไปนี้ 
วิธีการแปลง ER ที่มีความสัมพันธ์แบบ M : N 

 ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นภาพ ER Diagram ทีมีความสัมพันธ์ระหว่างเอนติตี้นักศึกษากับเอนติตี้
วิชาเป็นแบบ M: N 

 
ภาพที่ 2-25 : ตัวอย่างผังงาน 
ที่มา : http://www.thaiall.com/flowchart/indexo.html, ผังงาน , เข้าถึงเมื่อ 2 มิถุนายน 2556 

ในการแปลง ER Diagram ที่มีความสัมพันธ์แบบ M:N เมื่อแปลงเป็นตารางแล้วจะเกิดตาราง
เพ่ิมข้ึนมาอีก 1 ตาราง ดังรูปต่อไปนี้ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 2-26 : ตัวอย่างผังงาน 
ที่มา : http://www.thaiall.com/flowchart/indexo.html, ผังงาน , เข้าถึงเมื่อ 2 มิถุนายน 2556 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่  3 

ผลงานที่เกี่ยวข้อง 
 

        3.1 กรณีศึกษา 
กรณีศึกษาที1่: เกม Little Big Planet 

 

ภาพที่3-1: แสดงตัวอย่างเกม Little Big Planet 
ที่มา  : Littlebigplanet.playstation.com , Little Big Planet , เข้าถึงเมื่อ 10 มิถุนายน 2556 

จุดเด่น 
 - ลักษณะของตัวละครรวมไปถึงฉากมีความเป็นเอกลักษณ์ 
 - ผู้พัฒนาสามารถต่อยอดได้ เช่น เพ่ิมฉาก เพ่ิมชุดของตัวละคร เป็นต้น 
จุดด้อย 
 - เกมจ าหน่ายบนเครื่องคอนโซล (PlayStation3) ซึ่งท าให้จ ากัดจ านวนของผู้ที่จะสามารถ
เล่นเกมนี้ได ้  
สิ่งท่ีน ามาใช้ในโครงการ 
 - การออกแบบลักษณะตัวละครให้มีเอกลักษณ์ ซึ่งจะท าให้ผู้เล่นสามารถจดจ าตัวละคร ของ
เราได้ 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กรณีศึกษาที่2: เกม Subway Surfers 

 
ภาพที่3-2: แสดงตัวอย่างเกม Subway Surfers 
ที่มา : Game.mthai.com/mobile-games , Subway Surfers  ,  เข้าถึงเมื่อ 10 มิถุนายน 2556 

จุดเด่น 
 - กราฟฟิกน่ารัก สดใส 
 - เกมสามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัย เพราะวิธีการเล่นนั้น ไม่มีความซับซ้อนมากจนเกิน ไป  
 - เกมเล่นบนโทรศัทพ์มือถือ โดยในปัจจุบันบุคคลทุกวัยล้วนมีโทรศัพท์ติดตัว จึงท าให้ มี
โอกาศเข้าถึงผู้เล่นได้จ านวนมาก 
จุดด้อย 
 -  เกมมีรูปแบบที่ตายตัวอาจเป็นเหตุผลที่ท าให้ผู้เล่นได้ 
สิ่งท่ีน ามาใช้ในโครงการ 
          - แนวหลักของเกมที่เป็น Endless Running 
          - รูปแบบของอุปสรรค 
          - Feature gamesต่างๆ เช่น interface , การค านวนคะแนน เป็นต้น 
         
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ
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กรณีศึกษาที3่: เกมDisney Hercules 

 
ภาพที่ 3-3 : ภาพแสดงตัวอย่างเกม Disney Hercules 
ที่มา : Cockpitperson.blogspot.com , Disney Hercules , เข้าถึงเมื่อ 10 มิถุนายน 2556 

จุดเด่น 

 - วิธีการเล่นของเกมที่มีความหลากหลาย ท้าทายผู้เล่น 
 - เกมมีการสร้างเนื้อเรื่องให้ผู้เล่นได้ติดตามและการสร้างแรงจูงใจหรือเป้าหมายในการเล่น 
จุดด้อย 
 - ระบบการควบคุมของเกม ที่ยังมีส่วนท าให้การเล่นยาก เช่น การเคลื่อนที่ซ้ายขวาที่เป็น
อิสระไม่ได้อ้างอิงแกน เป็นต้น 
สิ่งท่ีน ามาใช้ในโครงการ 
 - Concept Game , Theme game 
 - น าวีธีการเล่นไปพัฒนาคู่กับการเล่นแบบEndless running 
 - Feature games เช่น อุปสรรค เป็นต้น 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ
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 บทที่ 4  

ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน 
 

4.1วางแผนและก าหนดแนวทางการด าเนินการ 
        ในการด าเนินการพัฒนาโครงการ โดยจ าเป็นต้องอาศัยการวางแผนหรือลงรายละเอียดที่ใช้ใน
การพัฒนา เพ่ือเป้นการประหยัดเวลา รวมไปถึงสามารถแยกแยะการท างานให้มีสัดส่วนชัดเจน 
รายละเอียดของโครงการมีดังนี้ 
        4.1.1ค่าต่างๆภายในเกม 
ตารางท่ี 4-1 : แสดงค่าต่างๆภายในเกม 

ค่าภายในเกม อธิบาย 

Gold ใช้ในการซื้อสิ่งของจากร้านค้า 

Score ใช้ในการให้ Ranking ในการเล่น 

         4.1.2 ค่าสถานะตัวละคร 
ตารางท่ี 4-2 : แสดงค่าสถานะของตัวละคร 

ค่าสถานะของตัวละคร อธิบาย 

Speed ก าหนดความเร็วของตัวละคร 

Jump เช็คการกระโดดของตัวละคร 

Way เส้นทางท่ีตัวละครอยู่ 

        4.1.3 ค่าสถานะของวัตถุอ่ืนๆ 
ตารางท่ี 4-3 : แสดงค่าสถานะของวัตถุ 

ค่าสถานะของวัตถุ อธิบาย 

item[] เก็บชนิดของ item 

Oracle[] เก็บชนิดของอุปสรรค 

Destroy เช็คว่าวัตถุโดนท าลายหรือยัง 
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4.1.4 Item 
ตารางท่ี 4-4 : แสดงรายชื่อItemภายในเกม 

ชนิด ชื่อ อธิบาย 

1 Coin เพ่ิม Gold 

2 Wing เพ่ืม Speed ตัวละครช่วงเวลา
หนึ่ง 

4.1.5 อุปสรรค 
ตารางท่ี 4-5 : แสดงรายชื่ออุปสรรคภายในเกม 

ชนิด ชื่อ 

1 ก้อนหิน 

2 เสาล้ม 

3 เสาต้ัง 

4 เสาหัก 

5 ป้ายบอกทางซ้าย 

6 ป้ายบอกทางขวา 

7 หอระฆังเล็ก 

8 หอระฆังใหญ่ 

9 กระถางต้นไม้ 

10 ฉาก 

   ส
ำนกัหอ
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4.2 Flowchart 

   ส
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ภาพที่ 4-1 : Flowchart แสดงการเชื่อมต่อเกม 
      แผนผัง(Flowchart) ด้านบนแสดงถึงระบบโดยรวมของเกม หลักคือการแสดงการเชื่อมต่อของ
หน้าจอเกมต่างๆ จากจุดไหนไปยังจุดไหน เพ่ือที่ผู้พัฒนาสามารถแบ่งการท างานได้อย่างชัดเจน 
 
4.3 Diagram 

ภาพที่ 4-2 : Sequence Diagram  

        Diagram ด้านบนแสดงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับผู้เล่น อ้างอิงส่วนหนึ่งมาจากFlowchart 

   ส
ำนกัหอ
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ภาพที่ 4-3 : Diagram แสดงการเล่น Animation ตัวละคร 

        จากภาพแสดงในส่วนของหลักการเลือกอนิเมชั่นให้กับตัวละคร ว่าในเหตุการณ์ท่ีเช่นนี้ตัวละคร
จะต้องแสดงอนิเมชั่นไหนออกมา 

ภาพที่ 4-4 : Diagram แสดงการใช้งานไอเท็มและอาวุธ 

 ภาพนี้ประกอบไปด้วย 2 Diagrams คือ Diagram แสดงการใช้อาวุธ และการแสดงผลของ
item   
 

   ส
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4.4 CPM 

ภาพที่ 4-5 : CPM 
 
ตารางท่ี 4-6 : ตารางแสดงเวลาการพัฒนาเกม 

ล าดับที่  รายละเอียด สิ่งที่ท าก่อนหน้า ระยะเวลา รวม 

1 Crate game   3 3 

2 Analyze 1 3 6 

3 Search reference 2 3 9 

4 Theme game  3 3 12 

5 GDD ver.1 4 4 16 

6 Character design 4 7 20 

7 Stage design 4 7 27 

8 Interface design 4 7 36 

9 Monster design 4 7 29 

10 Storyboard  4 7 42 

11 Study code 4 7 42 

   ส
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ล าดับที่  รายละเอียด สิ่งที่ท าก่อนหน้า ระยะเวลา รวม 

12 Model character 6 10 30 

13 Rigging character 12 5 35 

14 Animation character 13 7 42 

15 Model monster  9 5 34 

16 Rigging monster  15 3 37 

17 Animation monster 16 5 42 

18 Model Stage 7 15 42 

19 Design font  8 3 39 

20 Design GUI 19 3 42 

21 GDD v.2 10,11,14,17,18,20 3 45 

22 UV character  14,21 20 75 

23 UV s 17,21 20 65 

24 UV monster 18,21 20 80 

25 Texture character 22 20 95 

26 Texture monster  24 15 95 

27 Texture Stage 23 30 95 

28 Paint Scene 10,21 20 95 

29 Coding  11,21 50 95 

30 Effect 25,26,27,28 10 105 

31 Sound  25,26,27,28 10 105 

32 Combine 29,30,31 10 115 

33 Debug 32 10 125 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   46 
 

 

4.5 Granttchart 
ตารางที่ 4-7 : Granttchart 

รายการ มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

สรุปรูปแบบเกม          

ออกแบบระบบการ
เล่น 

         

รวมฉากกับตัวละคร
ฉากที่ 1 

         

รวมฉากกับตัวละคร
ฉากที่ 2 

         

รวมฉากกับตัวละคร
ฉากที่ 3 

         

รวมหน้าจอต่างๆ          

ท ารูปเล่มรายงาน          

 
4.6 เครื่องมือที่ใช่ในการพัฒนา 
        Unity เป็นโปรแกรมท่ีรองรับการพัฒนาเกมรูปแบบ 3D ได้ง่าย นอกจากนั้นยังมีเครื่องมือต่างๆ
ที่ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงอ านวยความสะดวกได้มากขึ้น 
        เหตุผลที่เลือกใช้ Unity 
 1.ผู้พัฒนารวมไปถึงสมาชิกมีประสบการณ์ในการพัฒนาเกมด้วยโปรเกรม Unity มาแล้ว 
 2.โปรแกรมได้รับความไว้วางใจจากผู้พัฒนาเกมในวงกว้าง 
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บทที5่ 

ขั้นตอนการผลิต 
 

        ในการท าการพัฒนาโครงการนั้น เราได้ท าการแบ่งหน้าที่ออกเป็นส่วนๆรวมทั้งในส่วนประกอบ
ต่างๆ ท าให้เราสามารถประกอบส่วนต่างๆออกมาได้ เเบ่งได้เป็นดังต่อไปนี้ 
5.1 หน้าจอเกม 
        5.1.1ส่วนประกอบของหน้าหลัก 

ภาพที่5-1 : หน้าเมนูหลัก 

        ส่วนของหน้าเมนูนี้ประกอบไปด้วยส่วนที่ให้ผู้เล่นท าการเลือกหน้าเข้าสู่หน้าเกมหรือหน้าอ่ืนๆ 
ซึ่งประกอบไปด้วย หน้าต่างๆดังนี้ 
        1.เข้าสู่เมนูเกม 
        2.Option 
        3.Shop 
        4.ปิดโปรเกรม 
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5.1.2 หน้าจอปรับเต่งข้อมูล Option 

ภาพที่5-2 : หน้าเมนูปรับแต่งข้อมูล 

             คือ หน้าจอส าหรับปรับแต่งเกมจ าพวกการลดเสียงเกม หรือเสียงเพลงบนหน้าจอต่างๆ 
 
5.1.3 หน้าจอสอนใช้งาน 

ภาพที่5-3 : หน้าจอสอนใช้งาน 

        หน้าจอนี้จะแสดงวิธีการใช้งานโครงการในส่วนของวิธีการเล่นเกม รายละเอียดมีดังนี้ 
            ลูกศรบนและล่าง - กระโดดหลบสิ่งกีดขวางจากแนวบนเละล่าง 
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            ลูกศรซ้ายและขวา – เคลื่อนที่ไปทางซ้ายและขวา 
5.1.4หน้าจอเลือกด่าน 

ภาพที่5-4 : หน้าเลือกฉาก 

        เป็นหน้าจอที่ใช้เลือกฉากท่ีต้องการจะเล่น ดังเช่นในภาพมีให้เลือก2ฉาก ได้แก่ ฉากภูเขา และ
ฉากเมือง เป็นต้น 
 
5.1.5 หน้าจอแสดงคะแนน 

ภาพที่ 5-5 : หน้าจอแสดงคะแนน 
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        หน้าจอนี้จะขึ้นมาหลังจากเล่นเกมจบด่าน ระบบจะค านวนในส่วนคะแนนออกมาให้ว่าจะผู้เล่น
จะได้คะแนนเท่าใด โดยมีการใช้สมการที่ตั้งบขึ้นมาค านวน  
 
5.1.6  หน้าจอเกม 

ภาพที่ 5-6 : หน้าจอเกม 

        หน้าจอนี้จะติดตามตัวละครไปเรื่อยๆ กล่าวคือมีการล๊อคกล้องกับตัวละครซึ่งถ้าตัวคขยับซ้าย
หรือขวา หน้าจอจะตามตัวละครไป เพ่ือให้ผู้เล่นเห็นตัวละครรวมไปถึงอุปสรรคข้างหน้าได้อย่าง
ชัดเจน วิธีการเล่นเช่นเดียวกับในหน้าสอนการใช้งาน (ภาพที่ 5-3)  
 
5.2การเปลี่ยนแปลงระบบเกม 
        ในระหว่างการพัฒนระบบเกม เริ่มต้นได้ยึดตามสิ่งที่มีการออกแบบไว้ โดยหลังจากที่ได้ท าการ
พัฒนาระบบเกมระยะเวลานึง ได้พบกับปัญหาในบางส่วน รวมไปถึงได้รับค าแนะน า ความคิดเห็นจาก
บุคคลอื่น ท าให้ได้มีการปรับเปลี่ยนระบบการเล่นของเกม  
        โดยในวิธีการเล่นเกมได้มีการปรับเปลี่ยน4ครั้งจนได้วิธีการเล่นในปัจจุบัน โดยแบ่งออกเป็น 4 
ครั้งดังนี ้
        ครั้งที่ 1 : ได้มีการออกแบบรูปแบบการเล่นที่มีการเล่นหลายมุมมองได้แก่ จากข้างหลัง ข้างบน 
เละด้านข้าง ซึ่งวัตถุประสงค์คือ ต้องการให้มีหลายมุมมองหลายรูปแบบ แต่ว่าได้มีการปรับเปลี่ยน
เพราะจากการส ารวจพบว่า ผู้เล่นอาจจะมีการสับสนกับการเล่นซึ่งมีการเปลี่ยนมากเกินไป จึงอยาก
ให้มีมุมมองการเล่นเดียวให้ผู้เล่นเข้าใจได้ง่าย 
        ครั้งที่ 2 : ปรับเปลี่ยนจากข้างต้นที่มีหลายมุมมองออกไป เหลือเพียงมุมมองจากด้านหลังเพียง
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อย่างเดียว โดยยึดหลักการวิ่ง 3 ทางจากเกมต้นแบบ หากแต่ว่าเกิดปัญหาขึ้นในการสร้างฉากและ
อุปสรรคออกมา 
        ครั้งที่ 3 : เปลี่ยนจากการที่ให้โปรเกรมสร้างฉากขึ้นมาเองนั้น เป็นการวางฉากไว้เป็นต่ าแหน่ง 
แล้วให้ตัวละครวิ่งไปตามทาง แต่เกิดปัญหาในการเช็คชนหรือในการหมุนตัวละครบ่อยๆนั้นเอง 
         ครั้งที่ 4 : เปลี่ยนจากการที่ต้องมีการเลี้ยวโค้งหรือการหมุนตัวละคร เป็นการขยายทางให้วิ่ง
แทน จากเดิมที่มีอยู่ 3 ทางจึงขยายออกมาเป็น 7 ทาง แล้วท าการวางให้ฉากหรืออุปสรรคบีบให้ต้อง
ขยับมายังเส้นทางอ่ืนเรื่อยๆ 
 
5.3ระบบภายในเกม 
        5.3.1 การควบคุมตัวละคร 
        การควบคุมตัวละครทางเราไม่ได้ใช้ Character controller ที่โปรแกรมมีไว้ให้ โดยได้ท าการ
เขียนขึ้นมาใหม่ทั้งหมด การควบคุมตัวละครมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งตามที่ได้กล่าวถึงการ
เปลี่ยนแปลงระบบเกมข้างต้น ท าให้การเปลี่ยนแปลงการควบคุมตัวละครจนได้การควบคุมหลักดังนี้ 
        ตัวละครถูกเปลี่ยนแปลงค่าต่ าแหน่งในแกนหลัก  แกนZ คือแกนด้านหน้าและด้านหลัง แกนY 
คือแกนบนและล่างของตัวละคร แกนXคือแกนด้านซ้ายและขวาของตัวละคร 
         ส่วนในการเคลื่อนที่แกน Y คือการกระโดดของตัวละคร ในส่วนนี้ได้มีการ rigid body ของตัว
ละคร ซึ่งโปรแกรมจะท าการค านวนค่าฟิสิกส์ (มวลของตัวละคร ความเร็วของตัวละคร ค่าแรงโน้ม
ถ่วง) 
        แกน X เป็นการเคลื่อนท่ีซ้ายและขวา จะถูกก าหนดค่าต่ าแหน่งด้วยตัวแปรตัวหนึ่ง ว่าต่ าแหน่ง
ที่อยู่คือต่ าแหน่งไหน มีค่าเท่าใด 
if(way==1) 
{ 
transform.position = 
Vector3.Lerp(transform.position,Vector3(15,transform.position.y,transform.position.z),Ti
me.deltaTime *10); 
} 
if(way==2) 
{ 
transform.position = 
Vector3.Lerp(transform.position,Vector3(9,transform.position.y,transform.position.z),Ti
me.deltaTime *10); 
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} 
        ดังข้างต้นคือการโปรแกรมให้ตัวละครเคลื่อนที่ไปยังต่ าแหน่งที่เราได้ก าหนดไว้ ในส่วนของแกน 
X จะเป็นค่าแกนเดียวที่มีการก าหนดค่าไว้ตายตัว เพราะเป็นการก าหนดให้ตัวละครอยู่ในต่ าแหน่งที่ไว้
หลบสิ่งกีดขวาง แกน X เปลี่ยนแปลงอ้างอิงตามตัวแปร way   
if (Input.GetKeyDown ("left")) 
{ 
 if(way>min) 
 { 
  way--; 
 } 
} 
        
        กระบวนการข้างต้นคือ เมื่อผู้เล่นกดปุ่มซ้าย โปรแกรมจะท างานเช็คว่าต่ าแหน่งที่ตัวละครอยู่
นั้นสามารถไปเคลื่อนที่ไปในทาซ้ายได้หรือไม่ โดยเช็คจากค่า Min ที่มีการเก็บค่าต่ าแหน่งที่ต่ าที่สุดที่
ตัวละครสามารถขยับไปได้  หากเง่ือนไขผ่าน ตัวละครจะท าการขยับต่ าแหน่งการกระโดด 
if(Input.GetKeyDown ("up") ){ 
if(canjump) 
{ 
if(onGround) 
 { 
 rigidbody.AddForce (Vector3.up * 600); 
 onGround = false; 
 canjump = false; 
 yield WaitForSeconds(0.5); 
 canjump = true; 
 rigidbody.AddForce (Vector3.up * -900); 
 } 
} 
        การกระโดดของตัวละครจะเริ่มทันทีเมื่อผู้เล่นท าการกดปุ่มลูกศรขึ้น โดยโปรเกรมจะสร้าง
แรงดันให้ตัวละครมีแรงส่งในการลอยตัวขึ้น แต่จะมีการเช็คก่อนว่าตัวละครนั้นอยู่บนพ้ืนหรือไม่ เพ่ือ
ป้องกันการที่กระโดดแล้วกระโดดอีก หากเงื่อนไขผ่านเล้วท าการกระโดดแล้ว จะมีการนับช่วงเวลา
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ถอยหลังแล้วมีการสร้างแรงกดให้ตัวละครตกลงเร็วขึ้น เพื่อไม่ใฝห้ตัวละครลอยมากจนเกินไป โดยได้มี
การทดสอบค่าท่ีเหมาะสมแล้ว 
 
การเล่นอนิเมชั่นของตัวละคร 
if (animate_run){ 
 animation.CrossFade("run"); 
} 
        มีการก าหนดตัวแปรให้สอดคล้องกับชื่ออนิเมชั่นตัวละครเช่น เดิน กระโดด เป็นต้น 
 
5.3.2 การเช็คชนตัวละครกับอุปสรรค ไอเท็ม 
var OBJplayer : GameObject; 
        สร้างตัวแปร 1 ตัวเอาไว้เก็บค่าobjectของตัวละคร ไว้ใช้ในการสร้างเป็น Collider หรือ กล่อง
ที่ไว้คอยเช็คว่า ตัวละครไปชนกับสิ่งใดหรือไม่ 
if(collision.gameObject.name =="Oracle"){ 
   animate_die = true; 
   speed = 0; 
   OBJplayer.rigidbody.Sleep();} 
        ในส่วนนี้จะมีการเช็คตลอดว่าตัวละครนั้นได้มีการชนกับobject ที่มีชื่อว่า Oracle หรือไม่ หาก
มีการชนกันนั้น ตัวละครจะท าการเล่นอนิเมชั่นที่ชื่อว่า Die และลดความเร็วของตัวละครเพ่ือไม่ให้ตัว
ละครเคลื่อนที่ต่อไป ส่วนการ Sleep() rigid body นั้นมีเพ่ือไม่ให้มีการเช็คซ้ าหลายรอบซึ่งอาจท าให้
เกิดการกระตุกได้ 
 
5.3.3 การค านวนคะแนน 
        สมการในการค านวนคะแนน คือ  
             คะแนน =  ((เวลาที่วิ่ง * 100)/เวลาที่วิ่งถึงโดยไม่เก็บไอเท็มเพ่ิมความเร็ว)*เหรียญที่เก็บได้ 
        แต่ถ้าหากว่าเล่นได้ไม่ถึงจบด่านนั้นจะมีการค านวนอีกแบบนึง คือ 
             คะแนน = ((ระยะทางท่ีวิ่ง/ระยะทางท้ังหมด)*100))*เหรียญที่เก็บได้ 
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บทที่ 6 

สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
 

6.1 สรุปผล  

        ตัวเกมได้รับการตอบรับจากผู้ทดลองเล่นได้เป็นอย่างดี โดยรวมผู้เล่นสามารถเข้าใจวิธีการเล่นได้
อย่างรวดเร็ว และสามารถเล่นจนจบแต่ล่ะฉากนั้นได้ โดยไม่ยากหรือใช้เวลานานจนเกินไป 

6.2 ปัญหาที่พบ 

        ปํญหาหลักที่เกิดขึ้นในระหว่างการพ๊ฒนาแบ่งออกเป็น 2 เรื่อง คือ 1.ปัญหาที่เกิดจาก
โปรแกรม และ 2.ปัญหาที่เกิดจากบุคคล 

        6.1.ปัญหาที่เกิดจากโปรแกรม โดยส่วนมากแล้วคือBugs ที่เกิดขึ้นในระหว่างการพัฒนา เช่น 
Code Error, โปรแกรมมีข้อจ ากัด เป็นต้น 

        6.2.ปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล แบ่งออกเป็นเกิดจากตัวผู้พัฒนาเอง และเกิดจากสมาชิก  

                6.2.1ปัญหาที่เกิดจากผู้พัฒนา เช่น ไม่สามารถพัฒนาฟังค์ชั่นหรือFeature game ใน
ส่วนใดส่วนหนึ่งได้ เป็นต้น 

       6.2.2.ปัญหาที่เกิดจากสมาชิก ปัญหาที่เกิดบ่อยที่สุดคือ การติดต่อสื่อสาร และ การส่ง
งานล่าช้า สองเหตุการณ์นี้ท าให้การพัฒนาในส่วนต่างๆ เกิดความล่าช้า  

6.3 ข้อเสนอแนะ 

        จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ผู้ พัฒนาได้หาทางออก โดยการศึกษาข้อมูล การขอ
ข้อเสนอแนะจากบุคคลอ่ืน รวมไปถึงการท าความเข้าใจกับสมาชิก ท าให้ปัญหาต่างๆได้รับการแก้ไข
เป็นส่วนมาก เช่น 

        ปัญหาเกี่ยวกับ Bug โปรเกรม ผู้พัฒนาได้สอบถามไปยังบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการ
ใช้โปรแกรมที่เกิดปัญหา เช่น เพ่ือน อาจารย์ หรือบุคคลทั่วไป โดยในบางครั้งผู้พัฒนาไม่ได้รับ
ทางออกที่ชัดเจน แต่ความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆนั้น สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหาได ้

        ปัญหาการส่งงานล่าช้า หรือการติดต่อสื่อสารของสมาชิก การแก้ปัญหานี้เริ่มจากการท าความ
เข้าใจกัน ให้มีความเข้าใจตรงกัน วางตารางการส่งงาน และการติดต่อสื่อสารกันที่มีชัดเจน 
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บรรณานุกรม 
 

บทเรียนออนไลน์เรื่อง “การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ“  , เข้าถึงเมื่อ 21 เมษายน 2556 
เข้าถึงได้จากhttp://itd.htc.ac.th/st_it51/it5107/chatuporn/5139011007/C+ 
+/test1.html 

แรงโน้มถ่วง , เข้าถึงเมื่อ 21 เมษายน 2556 , เข้าถึงได้จาก 
http://noonantoomtum.wordpress.com /เนื้อหาบทเรียน/แรงโน้มถ่วง-gravitational-
force/ 

Computer programming 1บทที่ 8 Array , เข้าถึงเมื่อ 20 มิถุนายน 
2556 , เข้าถึงได้จาก http://itd.htc.ac.th/st_it50/it5016/nidz/Web_C/unit8  

ทฤษฎีเกม (Game Theory) , เข้าถึงเมื่อ 13 พฤษภาคม 2556 , เข้าถึงได้จาก  
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=304896  

การเขียนแผนภาพ ER Diagram , เข้าถึงเมื่อ 16 มิถุนายน 2556 , เข้าถึงได้จาก  
http://dbms-database-manageme-system.blogspot.com/2010/03/er-diagram 

ผังงาน , เข้าถึงเมื่อ 2 มิถุนายน 2556 , เข้าถึงได้จาก 
http://www.thaiall.com/flowchart/indexo.html 
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DVD Template - Senior Project (Update Thursday, May 1, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการออกแบบเกมเรื่อง โอลิมปัส 

Game Project “Olympus” 

จิรายุ    เตียเจริญ    13530143 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปีการศึกษา 2556 

   จิรายุ  เตยีเจริญ  13530143  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การออกแบบ  ปีการศึกษา 2556  (G)    
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