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 วิสุทธ์ิ  ปานพุมช่ืน: การวิเคราะหเลขนศิลปเกมออนไลนท่ีประสบความสําเร็จ.  
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ: ผศ.วัฒนพันธุ ครุฑะเสน และ อ.ดร.ชลฤทธ์ิ  เหลืองจินดา.  152 หนา. 
 การวจิัยนี้มีวตัถุประสงคเพ่ือเปนแนวทางในการเลือกใชเลขนศิลปในการออกแบบเกม
ออนไลน โดยใชกรณีศึกษาเปนเกมท่ีไดรับการจัดอันดับประเภท Best Graphic จากเว็บไซต 
mmosite.com ในป พ.ศ.2555 และปจจุบันยังเปดใหบรกิารอยูในประเทศไทย ซ่ึงมีจํานวนท้ังหมด 9 
เกมมาวิเคราะหดวยตารางวิเคราะห โดยทําการวิเคราะหท้ังหมด 3 สวน ประกอบไปดวย ตัวละคร, 
ฉาก และอินเตอรเฟส จากนั้นนําขอมูลสรุปท่ีไดจากตารางวิเคราะห มาจดัทําแบบสัมภาษณเพ่ือไป
สัมภาษณผูเช่ียวชาญดานเกมออนไลน โดยนําผลวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสัมภาษณความคิด
เห็นของผูเช่ียวชาญมาสรุปผลขอมูล 
 ผลการวิจัยนี้พบวา เกมออนไลนท่ีประสบความสําเร็จสวนใหญใชเลขนศิลปในการ
ออกแบบท่ีมีความใกลเคียงกัน ซ่ึงผูเช่ียวชาญสวนใหญไดใหความเห็นตรงกันวา เปนเพราะการ
ออกแบบเกมออนไลนตองออกแบบใหใกลเคียงกับเกมออนไลนท่ีประสบความสําเร็จในยคุแรก ๆ 
เนื่องจากผูเลนท่ีเปนกลุมเปาหมายสวนใหญมีประสบการณ และความคุนเคยกับเกมออนไลนท่ีเคย
ประสบความสําเร็จในยคุแรก ๆ มากอน ดังนัน้ถาหากมีการออกแบบท่ีแตกตางออกไปก็อาจจะทํา
ใหผูเลนตองทําการเรียนรูใหม ซ่ึงอาจจะทําใหผูเลนรูสึกวาเกมนั้นซับซอน และยาก ถึงแมวาการ
ออกแบบนั้นอาจจะเปนการออกแบบท่ีดกี็ตาม ซ่ึงผลท่ีตามมาก็อาจจะสงผลใหผูเลนรูสึกไมสนุก 
และไมอยากเลนตามมา 
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                This research aims to produce a guideline of graphic usage for online games.  The 
online games which are used as the case study in this research come from the Best Graphic 
ranking of the existing well known website “mmosite.com” in year 2012.  Totally 9 games from 
the rank have been analyzed by the criteria table.  The game analyzing process concerns 
with 3 main parts which are characters, scene, and interface of the game. After gaining the 
analyzed data by using the criteria table, the data will be used for designing the interview 
questions for the professionals in game online design.  Then, the data from the interview 
questions will be collected and analyzed for the conclusion. 
 The results show that most of the successful online games tend to use the similar 
graphic design.  The professionals also agree that the graphic design usage of the online 
games has to be similar to the successful online games in the past as the target game players 
are familiar and experienced with the graphic design of the former successful games.  If the 
designers use the different graphic design, it can effect on the perceiving of the game players; 
they have to start to learn and might feel unaccustomed to the new design.  As a result, these 
might make the game players feel that the design is complicated and difficult even it is a good 
design. As a consequence, this can make the players feel unpleasant and don’t want to play 
the game. 
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 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี เนื่องจากความอนุเคราะหจากบุคคลหลายทาน  
ขอขอบคุณอาจารยท่ีปรกึษาวิทยานิพนธ ผูชวยศาสตราจารยวัฒนพันธุ ครุฑะเสน และ อาจารย ดร.
ชลฤทธ์ิ เหลืองจินดา รวมท้ังอาจารยทุกทานท่ีเคยสอนผูวิจยัมา 
 ขอขอบคุณผูเช่ียวชาญจากสาขาตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ ท่ีใหความอนุเคราะหขอมูล ให
คําปรึกษา และชวยทําแบบสัมภาษณใหในการทําวิทยานิพนธในครั้งนี้ ไดแก คณุสินไทย บุญไมตร,ี  
คุณเอกกวี เตียรธิต,ิ คุณปติ ช้ันรัตนกุล, คุณพิชญะ เอ่ียนเหล็ง, คุณปรเมษ ชลรัตนกุล, คุณอังคาร 
จันทนา และคณุมนันย อุดมทรัพย 
 ขอขอบคุณผูท่ีชวยเหลือในเรื่องคําแนะนํา, กําลังใจ และความชวยเหลือในดานตาง ๆ 
ใหแกผูวจิัย ไดแก  อาจารยพรทิพย ธรรมจริยาพันธุ, คุณกมลวรรณ อภิรจุ,ิ อาจารย ดร.กําไลทิพย 
ปตตะพงศ, อาจารยสุมนัสยา โวหาร, คุณนิชานนัท ปนตา, คุณดารณี ศุภภะ, คณุอติ คุรกุิจกําจร,  
คุณพงศธร ภูมาลา, คุณอรรถวิทย เทสาภิรตัิ, คุณวีรยุทธ สัทธาเลิศอมร, คุณนิพัทธ แยมลออ,  
คุณนิยดา หวังววิัฒนศิลป, คุณสุกานดา เสาวพฤกษ และคณุจตุพร เลิศเศรษฐกานนท 
 สุดทายนี้ ขอขอบคณุพอกับแม ท่ีเปนกําลังใจและเปนแรงผลักดันใหแกผูวจิัยตลอดมา 
รวมท้ังอีกหลาย ๆ ทานท่ีไมไดเอยนามไว ณ ท่ีนีด้วย 
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