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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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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.  ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 เกมออนไลน คือ เกมคอมพิวเตอรท่ีใชเลนบนระบบเครอืขายอินเตอรเน็ต ซ่ึงผูเลน
สามารถแขงขันและสนทนา (Chat) กับบุคคลอ่ืนท่ีอยูในเกมไดทันที ผานระบบ Server ซ่ึงทําหนาท่ี
เก็บโปรแกรมเกมหลักและขอมูลสวนใหญของผูเลนเกม โดยผูใหบรกิารเกมออนไลนจะใหบริการ
แกผูเลนท่ีใชเครื่องคอมพิวเตอรท่ีไดตดิตั้ง Client Program เช่ือมโยงกับเครือขายอินเตอรเน็ตและ
ไดเขาลงทะเบียนเพ่ือเลนเกมผานทางเว็บไซตเกมออนไลน (เชนษฎ วิชชจุฑากุล, 2552) เกม
ออนไลนในปจจุบันไดรับความนิยมอยางมาก เนื่องจากผูเลนไดเขาสังคม จึงรูสึกสนกุท่ีจะมีเพ่ือน
เลนเกมไปดวยกันมากกวาการเลนเกมคนเดียว และเกมออนไลนหลายเกมมีกราฟกท่ีสวยงามมาก 
จึงเปนสาเหตุหนึ่งท่ีดึงดูดใหคนหันมาเลนเกมออนไลนมากขึ้น นอกจากนี้การเลนเกมออนไลนยัง
เปนชองทางใหเกิดการตดิตอส่ือสารกับบุคคลอ่ืนกอเกิดเปนชุมชนทางอินเทอรเน็ตขึน้ (human 
community on internet หรือ cyber community) ภายในโลกเสมือนจริง (virtual world) เนื่องจากใน
โลกเสมือนจริง ผูเลนสามารถปกปดตัวตนท่ีแทจริง และสรางตัวตนใหมภายใตนามแฝง และ
บุคลิกภาพของตัวละครจากการกําหนดของตัวผูเลนเองได (ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ 
คอมพิวเตอรแหงชาติ เนคเทค, 2547) สงผลใหตลาดเกมออนไลนในประเทศไทยเติบโตอยาง
รวดเร็วและเปนท่ีไดรับความนิยม (ศูนยวจิัยกสิกรไทย, 2553) โดยปจจุบันมูลคาตลาดเกมมีหลาย
พันลานบาทตอปและยังมีศักยภาพเติบโตไดอีกมากตามจํานวนของผูใชอินเตอรเน็ตในประเทศไทย
และภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต (สมาคมอุตสาหกรรมซอฟตแวรเกมไทย (Thai Game Software 
Industry Association) ) โดยเกมประเภท MMORPG (Massive Multiplayer Online Role-Playing 
Game) เปนประเภทเกมท่ีไดรับความนิยมสูงสุดในประเทศไทย มีสวนแบงทางการตลาดถึง 54 
เปอรเซ็นต (ลัดดาวัลย พัฒนาพรอนันต, 2555)  
 การทําธุรกจิของเกมออนไลนไทยในปจจุบันจะอยูในรูปแบบการใหบริการแกผูเลน 
คือ ซ้ือลิขสิทธ์ิเกมมาจากตางประเทศ แลวเปดใหดาวนโหลดเลนกันฟรีทางอินเตอรเนต็ โดยบรษิัท
ผูนําเขาจะไดรายไดจากการใหผูเลนเกมซ้ือตัวชวยตางๆ และการลงโฆษณาของธุรกิจตางๆ ในเกม 
สวนในดานของผูพัฒนาเกมออนไลนของไทยนั้น ปจจุบันมีบริษัท ท่ีเริ่มทําเกมแบบ MMORPG  
ขึ้นมาลองตลาด เชน ตํานานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชออนไลน, อสุรา, Demon online, K.I.A
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online, สิบสองหางออนไลน เปนตน ซ่ึงปจจุบันไดรับการตอบรับท่ีดีพอสมควรแตก็ยังไมเทียบเทา
กับกลุมเกมนําเขา (อาศิรา พนาราม, 2554) ซ่ึงการทําเกมท่ีมีคุณภาพตองใชเงินทุนและปจจัยตางๆ 
มากยิ่งขึน้จนยากท่ีบรษิัทเกมท่ัวไปจะตามบริษัทใหญไดทัน (เจษฎา เรือนเพชร, 2553) เพราะ
องคประกอบของการพัฒนาเกม เปนศาสตรของการนําเอาวิชาชีพหลาย ๆ แขนงเขามาทํางาน
รวมกนั เชน นักเขียนโปรแกรม นักออกแบบเกม นกัออกแบบกราฟก วิศวกรควบคุมเสียง นักเขียน
บท ฯลฯ  (ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิสและคอมพิวเตอรแหงชาติ เนคเทค, 2546) 
 งานทางดานเกมเปนส่ิงใหมสําหรับบานเรา สวนใหญมักเปนผูเลนมากกวาผูสราง การ
เรียนการสอนก็ยังไมเปนท่ีแพรหลายนกั เนื่องจากเกมมักเปนขาวตอสาธารณะชนทางดานลบจึงทํา
ใหเม่ือพูดถึงเกมจึงมักจะเริ่มดวยความคดิท่ีอคติ เนื่องจากขาวตางๆ ท่ีเคยสัมผัสมา แตท้ังนี้ในความ
มืดยอมมีความสวางฉันใด เรื่องของเกมนอกจากจะมีดานท่ีไมดีท่ีไดรับขาวสารกนัอยู ก็ยงัมีดานดีท่ี
ทาทายความสามารถกวา กค็ือเกมท่ีเราๆ เลนกนัอยูทุกวนันี้เขาทําหรือสรางกนัอยางไร (เสรี สิริ
สายัณห, 2548)  
 รากฐานทางดานเทคนคิ ความคิด และพ้ืนฐานทางทัศนส่ือสาร (Visual 
Communication) เปนส่ิงสําคัญยิ่ง ไมวาจะฐานะผูวิพากษวจิารณหรือผูสรางสรรคงานออกแบบ  
(วิรุณ ตั้งเจริญ, 2544) ซ่ึงถือเปนส่ิงท่ีนักออกแบบใชเปนส่ือในการแสดงออกและสรางความหมาย 
(สวนศรี ศรีแพงพงษ) มีความจําเปนตองานออกแบบสรางสรรคตาง ๆ (ฉตัรชัย อรรถปกษ, 2548) 
ใหตรงกับความพึงพอใจของกลุมประชากร (วิรุณ ตั้งเจริญ, 2544) 
 ดังนั้นเพ่ือเปนการสนับสนุนการพัฒนาเกมออนไลนของไทยในดานการออกแบบ   
การศึกษาเลขนศิลปเกมออนไลนท่ีประสบความสําเร็จ จึงเปนเรื่องท่ีนาสนใจในการศึกษา  
 
2.  ความมุงหมายและวัตถปุระสงคของการศกึษา 
 เพ่ือเปนแนวทางในการเลือกใชเลขนศิลปในการออกแบบเกมออนไลน 
 
3.  สมมติฐานของการศึกษา 
 เลขนศิลปเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งในการออกแบบเกมออนไลน 
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4.  ขอบเขตการศึกษา 
 4.1 ศึกษาเฉพาะเกมออนไลนประเภท MMORPG (Massive Multiplayer Online Role-
Playing Game) ท่ีไดรับการจัดอันดับในป พ.ศ.2555 และปจจุบันยังเปดใหบรกิารอยูในประเทศไทย
เทานั้น 
 4.2 ศึกษาเฉพาะ ตัวละครเริ่มตน, ฉากเริ่มตน และอินเตอรเฟสพ้ืนฐาน (สถานะตัว
ละคร, ชองสนทนา, คาประสบการณ,  Quick Skill, แผนท่ี) ของเกมแนว MMORPG เทานั้น 
 
5.  ขั้นตอนของการศกึษา 
 5.1 ศึกษาและรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของ 
        5.1.1 ขอมูลประเภทเอกสารและเอกสารอิเลคทรอนิก 
                  5.1.1.1 องคประกอบศิลปในการออกแบบเลขนศิลป 
                  5.1.1.2 ขอมูลเกี่ยวกับการออกแบบเกมออนไลน 
        5.1.2 ขอมูลประเภทกรณีศึกษา 
                  เกมประเภท MMORPG ท่ีไดรับการจดัอันดับประเภท Best Graphic จาก
เว็บไซต mmosite.com และปจจุบันยังเปดใหบริการอยูในประเทศไทย ประกอบไปดวย 
                  5.1.2.1 ELSWORD 
                  5.1.2.2 Forsaken World 
                  5.1.2.3 Dragon Nest 
                  5.1.2.4 Battle Of The Immortals 
                  5.1.2.5 Digimon Masters Online 
                  5.1.2.6 Twelve Sky2 
                  5.1.2.7 Seal Online Plus 
                  5.1.2.8 Rohan 
                  5.1.2.9 Granado Espada 
        5.1.3 ขอมูลประเภทบุคคล 
                  ผูเช่ียวชาญดานเกมออนไลน 
 5.2 วิเคราะหขอมูลประเภทเอกสารและเอกสารอิเลคทรอนกิส เพ่ือสรางตาราง
วิเคราะห 
 5.3 สรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 
        ตารางวิเคราะหคุณลักษณะของเกมออนไลนท่ีเกี่ยวของกับเลขนศิลป 
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 5.4 วิเคราะหคณุลักษณะของเกมออนไลนโดยใชตารางวิเคราะหคุณลักษณะของเกม
ออนไลนท่ีเกี่ยวของกับเลขนศิลป 
 5.5 สรางแบบสัมภาษณผูเช่ียวชาญหลังจากการวิเคราะหขอมูลจากตารางวิเคราะห
คุณลักษณะของเกมออนไลนท่ีเกี่ยวของกับเลขนศิลป 
 5.6 สัมภาษณผูเช่ียวชาญโดยใชแบบสัมภาษณผูเช่ียวชาญ 
 5.7 อภิปรายผลการศึกษา 
 5.8 สรุปผลการศึกษา 
 
6. นิยามศัพทเฉพาะ 
 6.1 เกมออนไลนประเภท MMORPG (Massive Multiplayer Online Role-Playing 
Game) หมายถึง เกมออนไลนท่ีสามารถรองรับผูเลนเกมไดพรอมกันเปนจํานวนมาก โดยผูเลนทุก
คนสามารถมีปฏิสัมพันธกันในโลกของเกมไดพรอมกัน (Real Time Interaction) ซ่ึงเปดโอกาสใหผู
เลนสามารถแขงขันหรือผูกมิตรกันไดเสมือนอยูในโลกแหงความเปนจริง (ชเนษฎ วิชชจุฑากุล, 
2552) โดยสวนมากจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการตอสูผจญภัยในดนิแดนสมมุติ ท่ีใหผูเลนเลือกสวม
บทบาท สะสมประสบการณ เดินทาง ตอสู สะสมไอเทม ทําแตมในดานตางๆ ซ่ึงในระหวางนั้นก็
สามารถสรางสังคมกับผูท่ีเลนเกมเดียวกนัไปดวย ยิ่งขึน้เลเวลสูงเทาไหรก็จะยิ่งเปนท่ียอมรับมาก
ขึ้นเทานั้น (อาศิรา พนาราม, 2554) นอกจากนี้ เอกกวี เตยีรธิติ ผูเช่ียวชาญดานเกมออนไลน  ได
ยกตัวอยางลักษณะของเกมประเภท MMORPG ไววา เกมประเภท MMORPG หรือท่ีนิยมเรียกกัน
วา “เอ็มเอ็มโออารพีจ”ี เปรยีบเสมือนการท่ีผูเลนหลายคนดูภาพยนตรเรื่องหนึ่ง แตส่ิงท่ีมากไปกวา
การดกู็คือ ผูเลนแตละคนสามารถสวมบทบาทเปนตัวละครในภาพยนตรเรื่องนี้ผานตวัละครในเกม
ได โดยผานการเช่ือมตอดวยระบบเครือขายอินเตอรเน็ท 
 6.2 คอมพิวเตอร (Computer) หมายถึง เครื่องจักรท่ีสามารถรับขอมูลเขา ประมวลผล
งาน และใหผลลัพธออกมาไดตามขั้นตอนหรือโปรแกรมท่ีกําหนดไว (วิโรจน ชัยมูล, จกัรกฤษณ 
นพคุณ และสุพรรษา ยวงทอง, 2548) 
 6.3 โปรแกรม (Program) หมายถึง กลุมของคําส่ังเพ่ือบอกใหคอมพิวเตอรทํางาน 
(วิโรจน ชัยมูล, จกัรกฤษณ นพคุณ และสุพรรษา ยวงทอง, 2548) 
 6.4 Client Program หมายถึง โปรแกรมท่ีตดิตั้งบนเครือ่งคอมพิวเตอรของผูใชงาน 
(เอกกวี เตียรธิติ) 
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 6.5 อินเตอรเน็ท (Internet) หมายถึง เครือขายคอมพิวเตอรสาธารณะใหญท่ีสุดในโลก 
ไมมีใครเปนเจาของท่ีแทจริง ประกอบไปดวยการเช่ือมตอของคอมพิวเตอรจํานวนมากผานทางผู
ใหบริการอินเตอรเน็ท (วิโรจน ชัยมูล, จักรกฤษณ นพคุณ และสุพรรษา ยวงทอง, 2548) 
 6.6 อินเตอรเฟส (Interface) หมายถึง การส่ือสารกันระหวางผูใชกับคอมพิวเตอร ไมวา
จะเปนหนาจอการทํางานของโปรแกรม เมนูคําส่ังหนาจอโตตอบ เปนตน (วิโรจน ชัยมูล, 
จักรกฤษณ นพคณุ และสุพรรษา ยวงทอง, 2548)

   ส
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของ 

 
 ในการวจิัยเรื่อง การวิเคราะหเลขนศิลปเกมออนไลนท่ีประสบความสําเร็จ ไดศึกษา 
เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ดังตอไปนี ้
 1.  องคประกอบศิลปในการออกแบบเลขนศิลป 
      1.1 คําจํากดัความและความหมาย 
      1.2 ความสําคัญและประโยชน 
      1.3 องคประกอบพ้ืนฐาน 
      1.4 การจัดองคประกอบภาพ 
 2.  องคประกอบและธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับเกมออนไลน 
      2.1 เกมออนไลน 
      2.2 สังคมเกมออนไลน 
      2.3 ผูผลิตเกมออนไลน 
      2.4 ผูใหบริการเกมออนไลน 
 3.  ขอมูลเกี่ยวกับการออกแบบเกมออนไลน 
      3.1 การออกแบบตัวละคร 
      3.2 การออกแบบฉาก 
      3.3 การออกแบบอินเตอรเฟส 
      3.4 การออกแบบแผนท่ี  
 
1.  องคประกอบศลิปในการออกแบบเลขนศิลป 
 1.1 คําจํากดัความและความหมายขององคประกอบศิลป  
        1.1.1 เปนการนําสวนประกอบ (องคประกอบ) ท่ีจําเปนในการสรางสรรคงาน
ศิลปะและการออกแบบตาง ๆ มารวมเขากันอยางพอเหมาะลงตัวและเกิดเปนผลงานขึ้น ซ่ึงอาจจะ
ใชองคประกอบทุกชนดิหรือบางชนิดมาใชในการทํางานกไ็ด (ฉัตรชัย อรรถปกษ, 2548: 18) 
        1.1.2 การนําสวนประกอบยอยหรือสวนประกอบท่ีสําคัญของศิลปะ ไดแก จุด 
เสน สี น้ําหนักออนแก พ้ืนผิว หรือรูปราง รูปทรง นํามารวมเขาดวยกันโดยการจัด
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ระเบียบสวนตาง ๆ เหลานั้น ใหประสานกลมกลืนกันในงานศิลปะ (เทียนชัย ตั้งพรประเสริฐ, 2535 
: 3) 
        1.1.3 การนําเอารูป ฟอรม หรือสัญลักษณความหมาย มาประสานเขากนัได 
อยางสมบูรณ (กุลนดิา เหลือบจําเริญ, 2553: 17) 
 1.2  ความสําคัญและประโยชน 
        สําหรับผูท่ีสรางสรรคงานศิลปะ ถาขาดความรูในวิชานี้แลว ผลงานท่ีสรางขึ้น 
ก็ยากท่ีจะทําใหประสบผลสําเร็จ โดยเฉพาะงานศิลปะสมัยใหมท่ีแสดงเฉพาะ เสน สี น้ําหนกัออน
แกของแสงและเงา พ้ืนผิว จังหวะ และบริเวณวาง ยิ่งมีความจําเปนตองนําหลักขององคประกอบ
ศิลปมาใช (เทียนชัย ตั้งพรประเสริฐ, 2535:  3)  
 1.3  องคประกอบพ้ืนฐาน 
        1.3.1  จุด 
                  จุดเปนส่ิงท่ีปรากฏบนพ้ืนระนาบท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุด ไมมีความกวาง ความ
ยาว ความสูง ความหนา หรือความลึก (ฉัตรชัย อรรถปกษ, 2548: 23) 
 

 
ภาพท่ี 1 แสดงการใชจุด 
 
        1.3.2 เสน 
                  รอยขีดเขียนดวยวัสดุอุปกรณตาง ๆ ท่ีสรางใหปรากฏบนพ้ืนระนาบ หรือ
การนําจุดมาเรียงตอกันเปนจํานวนมาก โดยมีความยาวและทิศทาง และยังหมายถึงสวนขอบรอบ
นอกวัตถุอีกดวย นอกจากนี้เสนสามารถแสดงใหเกดิความหมายของภาพและใหความรูสึกไดตาม
ลักษณะของเสน เสนท่ีเปนเสนพ้ืนฐานไดแก เสนตรงและเสนโคง 
                  จากเสนตรงและเสนโคงสามารถนํามาสรางใหเกิดเปนเสน 
ใหมท่ีใหความรูสึกท่ีแตกตางกันออกไปไดดังนี้  
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                  1.3.2.1 เสนตรงแนวตั้ง ใหความรูสึกแข็งแรง สูงเดน สงางาม นาเกรงขาม 
 

 
ภาพท่ี 2 แสดงเสนตรงแนวตั้ง  
 
                  1.3.2.2 เสนตรงแนวนอน ใหความรูสึกสงบ ราบเรียบ กวางขวาง การ
พักผอน หยุดนิ่ง 

 

 
ภาพท่ี 3 แสดงเสนตรงแนวนอน 
 
                  1.3.2.3 เสนตรงแนวเฉียง ใหความรูสึก ไมปลอดภัย การลม ไมหยุดนิ่ง 
 

 
ภาพท่ี 4 แสดงเสนตรงแนวเฉียง 
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                  1.3.2.4 เสนตัดกัน ใหความรูสึกประสานกนั แขง็แกรง 
 

 
ภาพท่ี 5 แสดงเสนตัดกนั 

 
                  1.3.2.5 เสนโคง ใหความรูสึกออนโยน นุมนวล 

 

 
ภาพท่ี 6 แสดงเสนโคง 

  
                  1.3.2.6 เสนคล่ืน ใหความรูสึกเคล่ือนไหว ไหลเล่ือน ราเริง ตอเนื่อง 

 
ภาพท่ี 7 แสดงเสนคล่ืน 
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                  1.3.2.7 เสนประ ใหความรูสึกขาดหาย ลึกลับ ไมสมบูรณ แสดงสวนท่ีมอง
ไมเห็น 
 

 
ภาพท่ี 8 แสดงเสนประ 

 
                  1.3.2.8 เสนโคงกระจายออกจากศูนยกลาง ใหความรูสึกถึงการเจริญงอก
งาม 
 

 
ภาพท่ี 9 แสดงเสนโคงกระจายออกจากศูนยกลาง 
 
                  1.3.2.9 เสนโคงเปนลักษณะซอนสลับกัน ใหความรูสึกเพ่ิมพูน ทับถม อุดม
สมบูรณ 

 

 
ภาพท่ี 10 แสดงเสนโคงเปนลักษณะซอนสลับกนั 
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                  1.3.2.10 เสนขด ใหความรูสึกหมุนเวียน มึนงง 
 

 
ภาพท่ี 11 แสดงเสนขด 
     
                  1.3.2.11 เสนโคงทางเดียวกันหลายเสน ใหความรูสึกพล้ิวไหว ออนลูไป
ตามทิศทาง 

 
ภาพท่ี 12 แสดงเสนโคงทางเดียว 

 
                  1.3.2.12 เสนตรงหรือโคงหลายทิศทาง ใหความรูสึกสับสน ยุงเหยิง ไร
จุดหมาย 
 

 
ภาพท่ี 13 แสดงเสนตรงหลายทิศทาง 
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                  1.3.2.13 เสนหยัก ใหความรูสึกขัดแยง นากลัว ตื่นเตนแปลกตา (ฉตัรชัย 
อรรถปกษ, 2548: 28) 
 

 
ภาพท่ี 14 แสดงเสนหยัก 

 
        1.3.3  รูปรางและรูปทรง 
                  1.3.3.1  รูปราง คือสวนท่ีเปนท่ีมีเสนขอบท่ีแยกเปนตัวพ้ืนท่ี (กุลนดิา 
เหลือบจําเริญ, 2553: 40) ไมมีความหนาหรือความลึก มีลักษณะ 2 มิติ (ฉตัรชัย อรรถปกษ, 2548  
: 39) 
 

 
ภาพท่ี 15 แสดงรูปราง 
     
                  1.3.3.2  รูปทรง คือรูปท่ีแสดงลักษณะสามมิติ โดยนอกจากจะแสดงความ
กวาง ความยาวแลว ยังมีความลึกหรือความหนานูนดวย เชน รูปทรงกลม ทรงสามเหล่ียม 
ทรงกระบอก เปนตน ใหความรูสึกมีปริมาตร ความหนแนน (กุลนดิา เหลือบจําเริญ, 2553: 42) 
 

 
ภาพท่ี 16 แสดงรูปทรง 
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                                รูปรางและรูปทรงแบงออกได 3 ลักษณะ คือ 
                                1.3.3.2.1 รูปทรงเรขาคณิต เปนรูปทรงท่ีเกิดจากการประกอบกัน
ของรูปเรขาคณิต ซ่ึงไดแก วงกลม วงรี สามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม หาเหลียม ฯลฯ ทําใหเกิดความหนา
เปนรูปทรงลักษณะตาง ๆ (ฉัตรชัย อรรถปกษ, 2548: 40) 
 

 
ภาพท่ี 17 แสดงรูปทรงเรขาคณิต 
     
                                1.3.3.2.2 รูปทรงอินทรียรูป เปนรูปทรงของส่ิงมีชีวิตท่ีมีอยูใน
ธรรมชาติ (ฉัตรชัย อรรถปกษ, 2548: 41)  

 

 
ภาพท่ี 18 แสดงรูปทรงอินทรียรูป 
 
                                1.3.3.2.3 รูปทรงอิสระ เปนรูปท่ีไมใชแบบเรขาคณติหรือแบบ
อินทรีย แตเกิดขึ้นอยางอิสระ ไมมีโครงสรางท่ีแนนอน (กลุนิดา เหลือบจําเริญ, 2553: 40) 
 

 
ภาพท่ี 19 แสดงรูปทรงอิสระ 
    
 



  
14 

 

        1.3.4 พ้ืนผิว 
                  ลักษณะของบริเวณพ้ืนผิวของส่ิงตาง ๆ ท่ีเม่ือสัมผัสจับตอ หรือ 
เม่ือเห็นแลวรูสึกไดวา หยาบ ละเอียด มัน ดาน ขรขุระ เปนเสน เปนจุด เปนกํามะหยี่ ฯลฯ (ชลูด นิ่ม
เสมอ, 2542: 62) 
        1.3.5 สัดสวน 
                  ความสัมพันธกนัระหวางขนาดขององคปรกอบตาง ๆ ของ ศิลปะ เชน 
ขนาด รูปทรง เนื้อท่ี ความเขม ความหนักเบาฯลฯ มีท้ังเล็ก กลาง ใหญ สูง ต่ํา ไมวาจะเปนภาพคน 
สัตว ตนไม หรือส่ิงของ ถาจัดอยางเหมาะสมพอดีกนักจ็ะเกิดความงาม (กุลนิดา เหลือบจําเริญ, 
2553: 53) 
        1.3.6 ท่ีวาง 
                  บริเวณวางท่ีลอมรอบรูปทรง ระยะหางระหวางรูปทรง พ้ืนท่ี 
ระนาบวางเปลาหรือท่ีวางภายในรูปทรง (เทียนชัย ตั้งพรประเสริฐ, 2535) เปนบริเวณท่ีนักออกแบบ
เวนไวเพ่ือประโยชนใชสอย หรือความสวมงาม (ฉตัรชัย อรรถปกษ, 2548: 105) 
        1.3.7 สี 
                  สีเกิดจากปรากฏการณท่ีแสงสองกระทบวตัถุแลวสะทอนคล่ืน 
แสงเขาตา ระบบประสาทตอบสนองพลังงานของคล่ืนแสงท่ีมีความยาวคล่ืนตางกัน ซ่ึงมากระทบ
ประสาทตา คล่ืนแสงท่ีมีความยาวคล่ืนตางกนัทําใหเกดิสีสันตางกนั (กุลนิดา เหลือบจําเริญ, 2553 
: 75) 
                  1.3.7.1 คุณสมบัติของสี 
                                สีมีคุณสมบัติอยู 3 ประการ คือ 
              1.3.7.1.1 เนื้อสี (Hue) 
          ความแตกตางของสีบริสุทธ์ิแตละสี ซ่ึงเราจะเรียกเปน
ช่ือสี เชน สีแดง สีน้ําตาล สีมวง เปนตน โดยวงจรสี (Colour Wheel) เปนมาตรฐานแบบจําลองของ
การวางเรียงเนื้อสีใหเปนระบบ (โสรชัย นันทวัชรวิบูลย, 2545: 76) 
 

 
ภาพท่ี 20 แสดงเนื้อสี 
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          1.3.7.1.1.1 แมสี (สีขั้นท่ี 1 หรือสีปฐมภูมิ) เปนสีท่ีมี
ความเขมมาก สามารถนําไปผสมใหเกดิสีตาง ๆ ไดมากมายหลายสี แมสีมี 3 สี คือ สีแดง สีเหลือง 
และสีน้ําเงิน  
 

 
ภาพท่ี 21 แสดงแมสีขั้นท่ี 1 

 
        1.3.7.1.1.2 สีขั้นท่ี 2 (สีทุติยภูมิ) เกิดจาการนําแมสีมา
ผสมกันทีละคู โดยมีอัตราสวนเทากัน จะทําใหเกดิสีขึ้นมาอีก 3 สี คือ สีสม สีเขียว และสีมวง 
 

 
ภาพท่ี 22 แสดงแมสีขั้นท่ี 2 

 
        1.3.7.1.1.3 สีขั้นท่ี 3 (สีตติยภูมิ) ไดจากการนําสีท่ีเกิดขึน้
ใหม (สีขั้นท่ี 2) มาผสมกับแมสีทีละคู โดยมีอัตราสวนเทากัน จะทําใหไดสีใหมอีก 6 สีคือ สีมวง
แดง สีแสดแดง สีเหลืองแสด สีเขียวเหลือง สีน้ําเงินเขียว และสีน้ําเงินมวง 
 

 
ภาพท่ี 23 แสดงแมสีขั้นท่ี 3    
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        1.3.7.1.1.4 สีกลาง (Neutral Colour) คือ สีท่ีเขาไดกับทุก
สี เกิดจากการผสมสีทุกสี ในวงจรสี หรือ แมสี 3 สี ผสมกัน (โกสุม สายใจ, 2540) สรางความสวาง
ดวยสีขาว (White) และสรางความมืด ทึบ ดวยสีดํา (Black) เชน สีเทา หรือ  สีดํา ซ่ึงสีกลาง (gray) 
คือ สีพ้ืนฐานของระบบสี (สมิทธ์ิ บุญชุติมา, 2552) 
             1.3.7.1.2 น้ําหนักสี (Value/Brightness) 
         ความสวางของสี หรือการเพ่ิมขาวเติมดําลงในเนื้อสี ซ่ึง
การปรับเปล่ียนน้ําหนักสีทําใหภาพดุมีมิติ ดูมีความลึก (โสรชัย นันทวัชรวิบูลย, 2545: 79) เชน สี
ของผนังท่ีอยูใกลแสงเทียนมีน้ําหนักออนกวาบริเวณอ่ืน (ฉัตรชัย อรรถปกษ, 2548: 93) 
              1.3.7.1.3 ความสดของสี (Intensity/Saturation) 
         ความสดของสีเปนเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งในการ
ออกแบบ การใชสีบางครั้งตองลดหรือเพ่ิมความสดของสีใดสีหนึ่ง หรือท้ัง 2 สี ในกรณีลดความสด
ของสีก็เพ่ือไมใหภาพงานท่ีออกมานั้นดูฉูดฉาดจนเกนิไป  (โสรชัย นันทวัชรวิบูลย, 2545: 82)  
                  1.3.7.2 วรรณะสี (tone) 
             เปนการแบงเนื้อสีออกเปน 2 กลุมตามอุณหภมิูของสีคือ สีโทน
รอนและสีโทนเย็น 
 

 
ภาพท่ี 24 แสดงสีโทนรอน 

 
            1.3.7.2.1 สีวรรณะรอน (warm tone) คือ กลุมสีท่ีใหความรูสึกมี
พลัง อบอุน สนุกสนานและดึงดูดความนาสนใจไดด ี(โสรชัย นันทวัชรวิบูลย, 2545: 78) 
ประกอบดวยสี 6 สี คือ สีเหลือง สีสมเหลือง สีสม สีสมแดง สีแดง และสีมวงแดง (กุลนิดา เหลือบ
จําเริญ, 2553: 83) 
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ภาพท่ี 25 แสดงสีโทนเย็น 
 
            1.3.7.2.2 สีวรรณะเย็น (cool tone) คือ กลุมสีท่ีให ความรูสึกเรียบ 
สงบ เยือกเย็น ลึกลับ มีระดับ ( โสรชัย นันทวัชรวิบูลย, 2545: 78) ประกอบดวยสี 6 สี คือ สีมวง สี
มวงน้ําเงิน สีน้ําเงิน สีเขียว สีเขียวน้ําเงิน สีเขียว และสีเขียวเหลือง  (กุลนิดา เหลือบจําเริญ, 2553 
: 83) 
                  1.3.7.3 ความรูสึกท่ีไดรับจากสี 

         สีมีอิทธิพลตอจิตใจมนุษย สามารถทําใหเกิดความรูสึกตาง  ๆ
            1.3.7.3.1 สีเหลือง (yellow) ส่ือความในเชิงบวก คือ ความเบิกบาน 
ความกระจางแจงแสงแดด ความมีสติปญญา การแสดงออก ความเยาววัย ส่ือความในเชิงลบ คือ ขี้
ขลาด คดโกง ความเจ็บปวย ส่ือความในเชิงรสชาติ คือ รสมะนาว รสออน รสเปรีย้ว ส่ือความในเชิง
ภาษา คือ ความขาดเขลา (Yellow Stripe) นักขาวประโลมโลก (Yellow Journalism) ผลกระทบตอ
จิตใจ คือ ความกระจางแจง 
            1.3.7.3.2 สีแดง (red) ส่ือความในเชิงบวก คือ ความสุข ความรืน่เริง 
ความกลา ความกระตือรือรน ความมีสุขภาพ ความแข็งแรง ความคลองตัว ความกระฉับกระเฉง ส่ือ
ความในเชิงลบ คือ ความพลุงพลาน ความตาย สงคราม ความโหดเห้ียม ความช่ัวราย ความ
สยดสยอง ส่ือความในเชิงรสชาติ คือ ความมีรสชาติ ความหวาน   ส่ือความในเชิงภาษา คือ วันดีท่ี
ควรจดจํา (red letter day)โกรธ (red in the face) เปนหนี้ (in the red) พวกคอมมิวนิสต (reds)   
ผลกระทบตอจิตใจ คือ ความรอนเรา (มีผลตอการเตนของ หัวใจ/ตอมไรทอ) 
            1.3.7.3.3 สีน้ําเงินและสีฟา (blue)  ส่ือความในเชิงบวก  ความสูงสง 
ความเครงครัด ความมีสาระ การยกยอง ความยุติธรรม ความมีเหตุผล ความสงบเสง่ียม ความมี
อนามัย ความเปนเพศชาย ส่ือความในเชิงลบ คือ ความมืด ความขลาดกลัว ความสงสัย ความเก็บกด  
ส่ือความในเชิงรสชาติ คือ รสลูกไมปา ความหวาน ส่ือความในเชิงภาษา คือพวกซ่ือสัตย จงรกัภกัดี 
ผูดี (blue blood) ความหมนหมอง (blue mood) หนังโป (blue movie) ผลกระทบตอจิตใจ คือ เย็น 
โลง ผอนคลาย สีน้ําเงินหมายถึงความจริงใจ ความหวัง และความสูงสง ในศตวรรษท่ี 17 พวกผูดี
ชาวสเปน และเวนิสชอบสีฟาและสีน้ําเงินมากเพราะรูสึกถึงลักษณะของความสันโดษในสีเหลานี ้
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            1.3.7.3.4 สีเขียว (green)  ส่ือความในเชิงบวก คือ ธรรมชาติ ความ
เจริญเติบโต ความมีชีวติ ความหวัง ความรุงเรือง ความม่ันคง ความปลอดภัย ส่ือความในเชิงลบ คือ 
ความอิจฉา ความริษยา ส่ือความในเชิงรสชาติ คือ สดช่ืน รสชาติเผ็ดออน ๆ กล่ินสน กล่ิน รสของ
มะนาวเปรี้ยว ส่ือความในเชิงภาษา คือ ดิบ ไมมีวุฒิภาวะ ผลกระทบตอจิตใจ คือ สงบเสง่ียม ให
ความรูสึกเชนเดียวกับสีน้ําเงิน เม่ือเปรียบเทียบกับสีอ่ืน ๆ แลว สีเขียวเปนสีท่ีเปนกลางมากกวา ใน
แงของการใหผลทางอารมณมีแนวโนมไปในทางเฉยนิ่ง (Passive) มากกวาทางเคล่ือนไหวตอบโต 
(Active) เพราะเหตุนี้จึงจดัเปนสีท่ีใหการพักผอน (Restful) ไดมากท่ีสุด 
            1.3.7.3.5 สีมวง (violet) ส่ือความในเชิงบวก คือ ความซ่ือสัตย มี
พลัง ความทรงจํา ความจริง ความเช่ือ ความมีรสนิยม ส่ือความในเชิงลบ คือ  ความสูญเสีย ความ
ลึกลับความมีเลศนัย  ส่ือความในเชิงรสชาต ิคือ  กล่ินรสองุน ผลกระทบตอจติใจ คือ ภวงัคของ
ความเพอฝน เปนสีเย็น สงบ สันโดษ เหมือนสีน้ําเงิน แตสงบและสงางามมากกวา มีลักษณะเงียบ
เหงา โรยรา แสดงถึงความมีโรคภัย ในทางศาสนา สีมวงตามความหมายของนกับุญ Spenser เคยพูด
วา สีมวงเปนสีของสตรีท่ีไมสามารถมีบุตรได และนกับวชผูถือเพศพรหมจรรย 
            1.3.7.3.6 สีน้ําตาล (brown) ส่ือความในเชิงบวก เหมือนธรรมชาติ 
ความแข็งแกรง ความเปนผูชาย ความเปนปกแผน ความมีสุขภาพ ความมีอัตถประโยชน ความ
ทนทาน ส่ือความในเชิงลบ คือ หยาบกระดาง แตกระแหง ยากจน ส่ือความในเชิงรสชาต ิคือ 
รสชาติท่ีคอนขางเขม ถาเปนสีน้ําตาลทองจะชวยเรียกน้ํายอยเพราะทําใหนกึถึงอาหารท่ีมีรอยยาง
สุก  ผลกระทบตอจิตใจ คือ เหมือนรมเงาท่ีใหความรูสึกดี ๆ ตอสุขภาพ ผลกระทบตอจิตใจได
เชนเดียวกับสีขาวเทา และดํา แมจะไมใหผลไดมากเหมือนสีอ่ืน ๆ แตก็กอใหเกดิความรูสึกและ
อารมณไดเชนกัน 
            1.3.7.3.7 สีขาว (white) ส่ือความในเชิงบวกคือความบริสุทธ์ิ ความ
สดช่ืน ความ สมบูรณ ความมีสติปญญา ความจริงแท  ส่ือความในเชิงลบ คือ ความวางโลง วางเปลา 
ความเงียบสงัดมีวิญญาณ ส่ือความในเชิงรสชาต ิคือ รสออน รสชาตนิุมนวล เนื้อละเอียด  ส่ือความ
ในเชิงภาษา คือ ยอมแพ สันติภาพ ความสงบสุข สีขาว เปนสีสวาง เบา และเรงเรามากวาสีเทาและสี
ดํา แสดงถึงความบริสุทธ์ิ พรหมจรี ความจริงใจซ่ือสัตย ในประเทศจีน สีขาวหมายถึง ความทุกข
โศกในการสุญเสีย ในประเทศตะวันตกเจาสาวจะสวมเครือ่งแตงกายสีขาวในงานพิธีวิวาห ธงสีขาว 
ผาสีขาวแสดงถึงการยอมแพ 
            1.3.7.3.8 สีเทา (gray) ส่ือความในเชิงบวก คือความเปนกลาง ความ
ยืดหยุน ส่ือความในเชิงลบ คือ ความลังเล ความกลัว ความกดดนั ความแก 
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ส่ือความในเชิงรสชาติ คือ ความเยน็ชา ความสกปรก  ส่ือความในเชิงภาษา คือ เปนสีท่ีนิยมใช
มากกวาสีขาวหรือสีดํา มีลักษณะของสีขาวและสีดํารวมกนัซ่ึงแสดงความสมบูรณ (Richness) ท่ีไม
มีในสีขาว และไมหนักทึบเชนท่ีมีในสีดํา สีเทาเปนฉากหลัง (Background) ท่ีดีสําหรับสีอ่ืน ๆ เปน
สัญลักษณของความสงบ ความเปนผูมีอายุสูง ความสันโดษ และความนอบนอมถอมตัว 
            1.3.7.3.9 สีดํา (black) ส่ือความในเชิงบวก คือความเปนทางการ 
ความสงา ความมืด ความลึกลับซับซอน ความเช่ือมโยง  ส่ือความในเชิงลบ คือความตาย ความ
เจ็บปวย ความส้ินหวัง  ความทอแท ความเงียบสงัด ความช่ัวราย บาปเคราะห  ส่ือความในเชิง
รสชาต ิคือ กล่ิน รสท่ีเขมขน ส่ือความในเชิงภาษา คือ ตลาดมืด (black market)หักหลัง  (black 
mail) แกะดํา (black sheep) สีดํามีลักษณะทึบ หนกัแนน ขงึขัง และสงบ ในประเทศตะวันตก สีดํา
มักเปนเครื่องหมายของความเศราโศก ความตาย นอกจากนี้ยังแสดงถึงความลับ ความมืด ความนา
กลัว ความช่ัวชา สีดําเปนสีท่ีชวยใหเห็นสีอ่ืน ๆ ไดชัดขึ้น (ธารทิพย เสรินทวัฒน, 2550: 56) 
                  1.3.7.4 การวางโครงสี (Colour Schematic) 
            1.3.7.4.1 โครงสีเอกรงค (monochrome) คือ เนื้อสีเดียว แตใหความ
แตกตางดวยน้ําหนกัสี ใหอารมณความรูสึกสุขุม เรียบรอยเปนสากล ไมฉูดฉาดสะดดุตา (โสรชัย 
นันทวัชรวิบูลย, 2545: 92) 
 

 
ภาพท่ี 26 แสดงโครงสีเอกรงค 

 
            1.3.7.4.2 โครงสีขางเคียง (Analogus) คือ สีท่ีอยูติดกันอยูขางเคียง
กันในวงจรสี จะเปนทีละ 2 หรือ 3 สี หรือบางทีอาจจะใชไดถึง 4 สี แตก็ไมควรมากกวานี้เพราะสี
อาจหลุดความจากความขางเคยีงหรือหลุดออกจากโครงสีนี้ได (โสรชัย นันทวัชรวิบูลย, 2545: 93) 
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ภาพท่ี 27 แสดงโครงสีขางเคียง 
 
            1.3.7.4.3 โครงสีคูตรงขาม (Dyads) คือสีท่ีอยูตรงขามกันในวงจรรี 
การเลือกใชสีคูตรงขามจะทําใหงานท่ีไดมีความสะดดุตาในการมอง แตก็ตองระวังการใชสีคูตรง
ขามดวย (โสรชัย นนัทวัชรวิบูลย, 2545: 97) 
 

 
ภาพท่ี 28 แสดงโครงสีคูตรงขาม 
        
            1.3.7.4.4 โครงสี 3 สี (Triads) การใชสี 3 สีในชวงหางระหวางสีท้ัง 
3 เทากัน 
 

 
ภาพท่ี 29 แสดงการใชโครงสี 3 สีในชวงหางระหวางสี 3 สีเทากัน 
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            1.3.7.4.5 การใชสี 3 สีในชวงหางระหวางสีท้ัง 3 ไมเทากัน (โสรชัย 
นันทวัชรวิบูลย, 2545: 100) 

 
ภาพท่ี 30 แสดงการใชโครงสี 3 สีในชวงหางระหวางสี 3 สีไมเทากัน 
         
            1.3.7.4.6 โครงสี 4 สี (Tetrads) ในชวงหางระหวางสีท้ัง 4 เทากัน
หมด 

 
ภาพท่ี 31 แสดงการใชโครงสี 4 สีในชวงหางระหวางสีท้ัง 4 สีเทากัน 

 
            1.3.7.4.7 โครงสี 4 สี (Tetrads) ในชวงหางระหวางสีท้ัง 4 ไม
เทากัน (โสรชัย นันทวัชรวิบูลย, 2545: 102) 
 

 
ภาพท่ี 32 แสดงการใชโครงสี 4 สีในชวงหางระหวางสีท้ัง 4 สีไมเทากัน 
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        1.3.9 ตัวอักษร (Typography) 
                  1.3.9.1 ชนิดตัวอักษร (Type Style) 
            1.3.9.1.1 ตัวอักษรแบบมีเชิง (Serif) 
            1.3.9.1.2 ตัวอักษรแบบไมมีเชิง (San Serif) 
            1.3.9.1.3 ตัวอักษรแบบตัวเขียน (Script) 
            1.3.9.1.4 ตัวอักษรแบบตัวอาลักษณ (Text Letter) 
            1.3.9.1.5 ตัวอักษรแบบประดษิฐ (Display Type) 
            1.3.9.1.6 ตัวอักษรแบบสมัยใหม (Modern Type) (พงษศักดิ์ ไชย
ทิพย, 2544: 53) 
                  1.3.9.2 บุคลิกของตวัอักษร (Type Character) 
            1.3.9.2.1 ตัวอักษรแบบปกติ (Normal) 
            1.3.9.2.2 ตัวอักษรแบบตัวเอียง (Italic) 
            1.3.9.2.3 ตัวอักษรแบบตัวหนา (Bold) 
            1.3.9.2.4 ตัวอักษรแบบตัวหนาและเอียง (Bold-Italic) (โสรชัย 
นันทวัชรวิบูลย, 2545: 174) 
                  1.3.9.3 ขนาดของตัวอักษร (Type Size) (โสรชัย นันทวัชรวิบูลย, 2545 
: 176) 
                  1.3.9.4 การจัดวางตวัอักษร (Spacing) 
           1.3.9.4.1 ระยะหางระหวางอักษร (Letter Spacing) 
           1.3.9.4.2 ระยะหางระหวางคํา (Word Spacing) 
           1.3.9.4.3 ระยะระหวางบรรทัด (Leading) (พงษศักดิ์ ไชยทิพย, 
2544: 56) 
                  1.3.9.5 การจัดแถวอักษร  (Ranging) 
           1.3.9.5.1 วางเสมอหนา (Flush Left) 
           1.3.9.5.2 วางเสมอหลัง (Flush Right) 
           1.3.9.5.3 การวางกลาง (Centered) 
           1.3.9.5.4 วางเสมอหนา เสมอหลัง (Justified) 
           1.3.9.5.5 วางรอบภาพประกอบ (Contour) 
           1.3.9.5.6 วางเปนรูป หรือวางในรูปทรงปด (Concrete) 
           1.3.9.5.7 วางตามทิศทางอ่ืน ๆ (Direction) 
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 1.4  การจัดองคประกอบภาพ 
        1.4.1 การซํ้า (repetition) เกิดจากองคประกอบท่ีมีลักษณะเหมือนกันตั้งแต 2 
หนวยขึน้ไปวางอยูในท่ีวาง โดยมีท่ีวางคั่นอยูระหวางหนวย (ฉัตรชัย อรรถปกษ, 2548: 118) 
        1.4.2 จังหวะ (rhythm) เกิดจากการซํ้ากนัอยางตอเนื่องและมีเอกภาพของ
องคประกอบพ้ืนฐานท่ีมีลักษณะเหมือนกนัตั้งแต 2 หนวยขึ้นไปบนท่ีวาง (ฉัตรชัย อรรถปกษ, 2548 
: 121) 
        1.4.3 ลวดลาย (pattern) ลักษณะการจดัวางองคประกอบซํ้า ๆ กันอยางเปนจังหวะ
ทําใหเกิดลักษณะเฉพาะตวัของงาน ทําใหงานมีเอกภาพและกลมกลืน (ฉัตรชัย อรรถปกษ, 2548 
: 124) 
        1.4.4 การลดหล่ัน (gradation) การจดัลําดับขององคประกอบตาง ๆ เชน เสน 
รูปราง รูปทรง สี ลักษณะผิว ฯลฯ ใหเกิดการเปล่ียนแปลงไปตามลําดับ เชน ระดับสีออนไปสีแก 
ลักษณะผิวเรียบไปสูขรขุระ รูปทรงเล็กไปหาใหญ เปนตน (ฉัตรชัย อรรถปกษ, 2548: 126) 
        1.4.5  ทิศทาง (direction) เคล่ือนไหวท่ีเกิดจากการพิจารณาองคประกอบในงาน
ศิลปะ ซ่ึงองคประกอบตาง ๆ ไมวาจะเปนเสน รูปราง รูปทรง ฯลฯ สามารชักนําสายตาใหเกดิ
ความรูสึกเคล่ือนไหวไปตามทิศทางท่ีศิลปนไดสรางสรรคขึ้น(ฉัตรชัย อรรถปกษ, 2548: 127) 
        1.4.6  ความกลมกลืน (harmony) การนําองคประกอบพ้ืนฐานท่ีมีความคลายกนั
หรือเหมือนกันมาจัดวางอยางสัมพันธกัน เกิดการประสานกันอยางเหมาะสมและลงตัวในผลงาน ดู
แลวไมขัดตา (ฉัตรชัย อรรถปกษ, 2548: 129) 
        1.4.7  ตัดกนั (contrast) การจัดองคประกอบพ้ืนฐานท่ีมีคุณสมบัติตางกันมาไว
ดวยกนั ความแตกตางกนันั้นมีหลายระดับตั้งแตเล็กนอยจนถึงแตกตางกันอยางส้ินเชิงจนทําใหงาน
เกิดความขัดแยงไมเปนระเบียบ การตัดกันถาหากใหดวยความเหมาะสมจะทําใหเกดิความเดน
ปรากฏขึ้นในผลงาน กลายเปนจุดรวมของความสนใจ (focal point) นอกจากนี้ ยังชวยลดความนา
เบ่ือจากความกลมกลืนท่ีมีมากเกนิไป แตถาใชการตดักนัมากเกินไปจะทําใหเกิดความไมเขากัน
หรือการขัดกัน (ฉัตรชัย อรรถปกษ, 2548: 137) 
        1.4.8  ความสมดุล (balance) ความเทากนัในความรูสึก (sensible equilibrium) โดย
การแบงภาพออกเปน 2 สวน โดยใชเสนแบงกึ่งกลางของผลงาน เรียกวาเสนแกน (axis) แลว
เปรียบเทียบน้ําหนักขององคประกอบพ้ืนฐานอ่ืน ๆ ท่ีอยู 2 ดานของเสนแกนวาสมดุลหรือไม เปน
ความสมดุลตามความรูสึกทางการเห็น (visual weight) (ฉตัรชัย อรรถปกษ, 2548: 142)  
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                  1.4.8.1 ประเภทของความสมดุล แบงเปน 2 ประเภท ไดแก 
            1.4.8.1.1 ความสมดุลแบบ 2 ขางเทากนั (symmetrical balance) 
หรือความสมดุลแบบสมมาตร จัดวางโดยมีรูปราง รูปทรง หรือน้ําหนักเทากนัเหมือนการสอง
กระจก ความสมดุลแบบนี้ใหความรูสึกสงางาม ม่ันคง แข็งแรง เปนทางการ หยุดนิ่ง (static) เชน 
รางกายของคนหรือสัตวท่ีมองดจูากหนาตรง สถาปตยกรรมหลายแหง ฯลฯ (ฉัตรชัย อรรถปกษ, 
2548: 143)  
             1.4.8.1.2 ความสมดุลแบบ 2 ขางไมเทากนั (asymmetrical 
balance) หรือความสมดุลแบบอสมมาตร ความสมดุลแบบนี้จะพบเห็นไดท่ัวไปในธรรมชาติ ให
ความรูสึกเคล่ือนไหว (dynamic) อิสระ มีพลัง (ฉัตรชัย อรรถปกษ, 2548: 144) 
                  1.4.8.2 วิธีการสรางความสมดุล 
            1.4.8.2.1 ดุลยภาพของเสน (balance of line) เสนท่ีมีความนาสนใจ
แมมีพ้ืนท่ีนอยกวาแตก็สามารถถวงดุลกับเสนท่ีไมนาสนใจท่ีมีพ้ืนท่ีมากกวาได 
            1.4.8.2.2 ดุลยภาพของรูปราง (balance of shape) รูปรางเรขาคณิตท่ี
ตางกันแตมีพ้ืนท่ีเทา ๆ กันก็จะทําใหเกดิความสมดุลได 
            1.4.8.2.3 ดุลยภาพของน้ําหนกั (balance of value) รปูรางขนาดเล็ก
ท่ีมีน้ําหนักแกสามารถสมดุลกบัรูปรางขนาดใหญท่ีมีน้ําหนักออนได (ฉัตรชัย อรรถปกษ, 2548 
: 145) 
            1.4.8.2.4 ดุลยภาพของสี (balance of color) 
        1.4.8.2.4.1 สีท่ีมีน้ําหนักเทากนับนพ้ืนท่ีเทากันท่ีอยูบน
พ้ืนสีขาวจะมีความสมดุลกัน 
        1.4.8.2.4.2 สีท่ีมีน้ําหนักตางกันบนพ้ืนท่ีเทากนัยอมไม
เกิดความสมดุล 
        1.4.8.2.4.3 สีท่ีมีน้ําหนักนอยแตมีพ้ืนท่ีมากอาจมีความ
สมดุลกับสีท่ีมีน้ําหนักมากแตมีพ้ืนท่ีนอยได 
        1.4.8.2.4.4 ดุลยภาพของลักษณะผิว (balance of texture) 
พ้ืนท่ีมีความหยาบมากจะมีน้ําหนกัมากกวาพ้ืนผิวท่ีมีความหยาบนอยกวาบนพ้ืนท่ีเทากนัทําใหเกิด
ความไมสมดุล 
        1.4.8.2.4.5 ดุลยภาพของทิศทาง (balance of direction) 
ดุลยภาพของทิศทางเกดิจากการมองรูปรางท่ีเปนจุดเดนของภาพจะชวยถวงดุลกับสวนประกอบ 
อ่ืน ๆ ของภาพท่ีมีมากกวา ทําใหเกิดความสมดุลได 
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        1.4.8.2.4.6 ดุลยภาพของตําแหนง (balance of position) 
รูปรางท่ีมีขนาดใหญ หากวางใกลเสนแกนจะสมดุลกับรูปรางท่ีมีขนาดเล็กซ่ึงอยูไกลเสนแกนได 
คลายลักษณะของดุลยภาพแบบตาช่ังจีน ทีมีจุดหมุน (pivot point) อยูบนเสนแกน (ฉัตรชัย อรรถ
ปกษ, 2548: 146) 
        1.4.9 เอกภาพ (unity) 
                  ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ความกลมกลืน กลมเกลียวเขากนัได ความ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกันท่ีเกิดจากการเช่ือมโยงสัมพันธกันของสวนตาง ๆ (ชลูด นิ่มเสมอ, 2542  
: 101) 
                  วิธีสรางเอกภาพ หรอืสรางความกลมกลืนใหกับงานออกแบบมีหลักอยู 3 
ขอดวยกันคือ 
                  1.4.9.1 สรางความใกลชิดใหกับองคประกอบ (Proximity) 
                  1.4.9.2 สรางความซํ้ากันขององคประกอบ (Repetition) 
                  1.4.9.3 สรางความตอเนื่องขององคประกอบ (Continuation) 
        1.4.10 การประสาน (transition) 
                   การทําใหองคประกอบตาง ๆ เกิดความเช่ือมโยงและมีความกลมกลืนกัน 
เปนหลักการพ้ืนฐานในการทํางานศิลปะท่ีชวยลดปญหาความขัดแยงลง 
                   การแกปญหาความขัดแยงในองคประกอบใดกค็วรใชองคประกอบนั้นเปน
ตัวกลางหรือตัวประสาน เชน การแกปญหาเรื่องน้ําหนักขาวกับดําควรใชน้ําหนักเทาเปนตวั
ประสาน เปนตน สําหรับความขดัแยงในองคประกอบอ่ืน ไมวาจะเปนรูปราง ลักษณะผิว สี ทิศทาง 
ฯลฯ ก็สามารถแกปญหาไดทํานองเดียวกัน (ฉัตรชัย อรรถปกษ, 2548: 138) 
 
2.  องคประกอบและธุรกิจทีเ่กี่ยวของกบัเกมออนไลน 
 ถนอม ทยานุวัฒน (2553: 39-41) ไดกลาวถึงองคประกอบและธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับเกม
ออนไลนไวดังนี ้
 2.1 เกมออนไลน 
        ภูวดล ไชยภรูิพัฒน (2547: 14) ไดใหความหมายลักษณะของเกมออนไลนไววา 
คือ เครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีการลงโปรแกรมสําหรับเลนเกมไวท่ีเครื่องคอมพิวเตอร โดยอาจจะลง
จากแผนซีดี แผนดีวีดี หรือผูเลนทําการดาวนโหลดโปรแกรมเกมลูกขาย (Game Client) จากนั้นทํา
การติดตั้งโปรแกรมลงท่ีเครื่องคอมพิวเตอรท่ีเรยีกวา Client PC ซ่ึงเครื่องคอมพิวเตอรนั้นตอง
เช่ือมตอกับอินเตอรเน็ท เม่ือผูเลนเปดโปรแกรมเกมใหทํางาน ผูเลนตองทําการเขาสูระบบเกม
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ออนไลน (Login) และใสรหัสผาน โดยผูเลนจะเปนคนกําหนดช่ือและรหัสผานเอง และกอนท่ีผู
เลนจะทําการเขาสูระบบเกมออนไลนนั้น ผูเลนจะตองเขาไปท่ีเว็บไซตของผูใหบรกิารเกมออนไลน
เพ่ือสมัครเปนสมาชิกของผูใหบรกิารเกมออนไลนนั้นกอน 
        สําหรับเกมออนไลนบางเกมนั้น ผูเลนตองซ้ือบัตรเติมเวลาเพ่ือเติมเวลากอนการ
เลนเกม  เม่ือโปรแกรมเกมลูกขายตอเช่ือมกับแมขาย (Server) เรียบรอยแลว ทาง Server ก็จะทําการ
ตรวจเช็คเวลาในการเลนเกมวามีเวลาเหลือเพียงพอหรือไม ถาเพียงพอก็จะสามารถเริ่มเลนเกมได 
ถาไมเพียงพอก็จะตัดการตดิตอและแจงเตือนผูเลนใหซ้ือบัตรเพ่ือเติมเวลา เม่ือผูเลนเกมออนไลน
เลิกเลนโปรแกรมทางดานแมขายก็จะหยดุจับเวลาโดยอัตโนมัติ ซ่ึงผูเลนสามารถท่ีจะเขาไปใน
เว็บไซตของผูใหบรกิารเพ่ือตรวจเช็คเวลาท่ีเหลือได แตในปจจุบันเกมออนไลนสวนมากนิยมใหผู
เลนสามารถเลนฟรีไดตลอด แตมักมีเง่ือนไขคือไมสามารถท่ีจะไดส่ิงของหรือไอเทม (Item) พิเศษ
บางอยางภายในเกม ซ่ึงถาผูเลนตองการท่ีจะไดไอเทมเหลานั้น ผูเลนจะตองซ้ือบัตรเพ่ือใหไดแตม 
หรือเงินภายในเกมออนไลนเพ่ือท่ีจะเอาแตมหรือเงินเหลานั้นมาแลกไอเทมท่ีตองการแทน 
 2.2 สังคมเกมออนไลน (Community) 
        ภูวดล ไชยภรูิพัฒน (2547: 15-17) ไดใหความหมายของสังคมเกมออนไลนไววา 
คือสังคมท่ีเกิดจากกลุมผูเลนภายในเกมออนไลน ท่ีไดติดตอกันทําใหเกิดเปนสังคมออนไลนขึ้น ซ่ึง
เปนรูปแบบท่ีคลายกันกับสังคมออนไลนประเภทอ่ืน ๆ เชน เว็บบอรด, แชท, หรือ IM (Instant 
Message) แตสังคมเกมออนไลนจะมีความหลากหลายมากกวา เชน 
        2.2.1 การพูดคุยกนัเหมือนอยูดวยกันในเกม ซ่ึงผูเลนอาจจะนําตวัละครมายืนหรือ
นั่งขาง ๆ กัน แลวเปดหนาตางสําหรับคุยกันโดยจะเห็นเฉพาะผูท่ีคุยอยูดวยกันเทานั้น หรือาจจะ
เปนการจดจําช่ือ ในท่ีนี้หมายถึง ช่ือหรือฉายาท่ีใชภายในเกมออนไลนของเพ่ือนในเกมนัน้ แลวใช
วิธีคุยกนัโดยไมจําเปนตองนําตัวละครมาอยูในพ้ืนท่ีบริเวณเดียวกันก็ได 
        2.2.2 มีการซ้ือขายไอเทมกันในเกมเหมือนการตกลงซ้ือขายกันจริง ราคาของไอ
เทมนั้นอาจจะซ้ือขายกันท่ีราคาสูงกวาราคาท่ีกําหนดไวในเกมอยางมาก ถาไอเทมนั้นเปนท่ีตองการ
ของผูเลน ซ่ึงก็เปนไปตามทฤษฎี อุปสงคอุปทาน ตามหลักเศรษฐศาสตรดวย 
        2.2.3 มีการรวมกลุมกนัเปนทีม ซ่ึงช่ือเรียกจะแตกตางไปตามแตละเกม (Club, 
Clan, Guild, Team) โดยมีจุดประสงคเพ่ือใหงายตอการติดตอกันภายในเกม หรือรวมกันทําภารกจิ
ภายในเกมดวยกนั เชน ตวัละครในเกมนั้นจะมีลักษณะ รูปแบบ ทักษะ ความสามารถ และอุปกรณ
ท่ีแตกตางกัน ซ่ึงตัวละครบางตวัอาจจะเกงในเชิงรุก อีกตัวจะเกงในเชิงรับ ซ่ึงเม่ือนํามาอยูเปนทีม
เดียวกนักจ็ะสามารถชวยใหการทําภารกจิภายในเกมเปนไปอยางรวดเร็ว และมีโอกาสประสบ
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ความสําเร็จมากกวาการเลนลําพังเพียงคนเดียว ซ่ึงในขณะท่ีตอสูกันก็อาจจะมีการชวยเหลือกัน ท้ัง
ชวยเหลือเพ่ือน หรือผูเลนคนอ่ืนท่ีไมใชเพ่ือนแตวาออนแอกวากวา เปนตน 
 2.3  ผูผลิตเกมออนไลน 
        ภูวดล ไชยภรูิพัฒน (2547: 18) ไดกลาววา ผูผลิตเกมออนไลนสวนใหญมักจะเปน
ผูผลิตในตางประเทศ โดยเฉพาะอเมรกิา ซ่ึงเปนตลาดเกมท่ีใหญ นอกจากนี้ก็ยังมีผูผลิตเกม
ออนไลนสัญชาติอ่ืน เชน เกาหลี ญี่ปุน จีน ท่ีเขามามีบทบาทมากในตลาดเกมออนไลนดวย
โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศไทย เนื่องจากวาเกมออนไลนท่ีเขามาทําตลาดและโดงดังมากใน
ประเทศไทย คือเกม แรกนารอค ออนไลน (Ragnarok Online) และปงยา (Pangya) ซ่ึงเปนเกม
สัญชาติเกาหลี เปนตน ท้ังนี้ชวงอายุหรือ Life Cycle ของเกมออนไลนตั้งแตเริ่มตนบริการ จนไดรับ
ความนิยม จนเส่ือมความนิยม พบวาสวนใหญจะมีชวงอายเุฉล่ียอยูท่ีประมาณ 3-5 ป  ซ่ึงผูผลิตเกม
ออนไลนจําเปนตองทําการพัฒนา ปรับปรุง เปล่ียนแปลงระบบของเกมออนไลนนั้น ๆ เพ่ือขยาย
ชวงอายุของเกมออนไลน หรือตอยอดพัฒนาเกมออนไลนใหม ๆ ออกมาทดแทน 
 2.4  ผูใหบริการเกมออนไลน 
        ภูวดล ไชยภรูิพัฒน (2547: 18) ไดกลาววา ผูใหบรกิารเกมออนไลนนัน้ คือ บรษิัท
ท่ีเปนผูถือลิขสิทธ์ิเกมออนไลนไมวาจะเปนจากการซ้ือ หรอืเชา ซ่ึงมีสิทธิ และอํานาจในการเปด
ใหบริการ รวมถึงการนํา ตวัละคร หรือ ส่ิงของภายในเกมออนไลนมาจัดทําเปนสินคา เพ่ือจําหนาย
ภายในประเทศนั้น ๆ หรือตามแตตกลงกับเจาของลิขสิทธ์ิ  
 
3.  ขอมูลเกี่ยวกับการออกแบบเกมออนไลน  
 3.1 การออกแบบตัวละคร 
       ชวลิต ดวงอุทา (2552: 32-35) ไดกลาวถึงขอมูลเกี่ยวกบัการออกแบบตัวละครไว
ดังนี้  
       3.1.1 ความหมายของคาแรคเตอร 
                 คาแรคเตอร หมายถึง ตัวการตูน, สัตว, ส่ิงของ, สัญลักษณหรือรปูภาพ ท่ีใช
เพ่ือประชาสัมพันธหรือสงเสริมการตลาด ภาพยนตร การตนูรูปภาพท่ีสรางขึน้ 
       3.1.2 รูปแบบคาแรคเตอร 
                3.1.2.1 แบบเหมือนจริง 
         นิยมจําลองภาพใหใกลเคียงรูปรางและโครงสรางของมนุษยมากท่ีสุด 
โดยอาศัยการเลียนแบบ ใหดูสมจริงท้ังภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหว 
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                3.1.2.2 แบบการตูน 
         เปนรูปแบบท่ีมีการใชความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวภิาคของคน
และสัตว มาชวยในการออกแบบเพ่ือใหคาแรคเตอร โดยใชวิธีการปรับเปล่ียนจากรูปแบบปกติ 
ไปสูการออกแบบท่ีเกินจริง เชน จมูกใหญ ปากหนา หูกวาง  
       3.1.3 ลักษณะภาพ 
                3.1.3.1 แบบ 2 มิติ (2D Character) คือ การแสดงภาพในแนว 2 มิติ ใน
แนวแกน X และ Y    
                3.1.3.2 แบบ 3 มิติ (3D Character) คือ การแสดงภาพในแนว 3 มิติ ซ่ึงจะมอง
ในแนวแกน X แกน Y และ แกน Z 
                3.1.3.3 แบบผสม (Mix Media) คือ การนําเอาคาแรคเตอรท้ัง 2D 3D และ
เทคนิคอ่ืน ๆ มาผสมผสานกันอยางลงตวั  
        3.1.4 อัตราสวนตัวละคร 
                  อัตราสวนของศีรษะตอลําตัว หมายถึง อัตราสวนเปรียบเทียบของความยาว
ศีรษะตอความยาวของลําตัว อัตราสวนของศีรษะตอลําตัวในการตนู (C.C Club, 2556: 72) 
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ภาพท่ี 33 แสดงอัตราสวนของศีรษะตอลําตวัความสูง 8.5 สวน, 8 สวน, 7 สวน, 6 สวน 
ท่ีมา :  C.C Club, Drawing Comic1 พ้ืนฐานทีด่ีสําหรับการเร่ิมวาดการตูน (นนทบุร:ี ไอดีซี, 2556),           
           76. 
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ภาพท่ี 34 แสดงอัตราสวนของศีรษะตอลําตวัความสูง 5 สวน, 4 สวน, 3 สวน 
ท่ีมา : C.C Club, Drawing Comic1 พ้ืนฐานทีด่ีสําหรับการเร่ิมวาดการตูน (นนทบุร:ี ไอดีซี, 2556),  
          77. 
 

 
ภาพท่ี 35 แสดงอัตราสวนของศีรษะตอลําตวัความสูง 2 สวน, 1.5 สวน 
ท่ีมา : C.C Club, Drawing Comic1 พ้ืนฐานทีด่ีสําหรับการเร่ิมวาดการตูน (นนทบุร:ี ไอดีซี, 2556),  
          77. 
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        3.1.5 การหันหนาของตัวละคร 
                 จุดท่ีมุมมองแตกตางกันก็ทําใหลักษณะภาพของใบหนาเกดิการเปล่ียนแปลง 
และดวยหลักการนี้เอง จึงสามารถทําใหเกดิความรูสึกวาใบหนานี้มีพ้ืนท่ีและมิต ิ
ระดับมุมมองแบงเปน 4 ระดับ ดังนี ้
                  3.1.5.1 หนาตรง 
                  3.1.5.2 หันขางเล็กนอย 
                  3.1.5.3 หันขาง 
                  3.1.5.4 หันหลัง (C.C Club, 2556: 54) 
 

 
ภาพท่ี 36 แสดงการหันหนาของตวัละคร 
ท่ีมา : C.C Club, Drawing Comic1 พ้ืนฐานทีด่ีสําหรับการเร่ิมวาดการตูน (นนทบุร:ี ไอดีซี, 2556),  
          54. 
 
 3.2 การออกแบบฉาก 
       3.2.1 มุมมอง (Point of View หรือ POV) 
                 เทคนิค POV ท่ีใชกนับอยท่ีสุดคือองคประกอบภาพท่ีมองเห็นจากระดับ
สายตาของตัวละคร แบงออกเปน 3 ประเภทดังนี ้
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ภาพท่ี 37 แสดงมุมมอง POV ในมุมมองตาง ๆ 
ท่ีมา : The Society for the Study of Manga Techniques, How to Draw Manga Volume 2       
           Compiling Techniques ฉบับภาษาไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาพลาดพราว, 2546), 36. 
 

 
ภาพท่ี 38 แสด มุมมอง POV ในมุมมองตาง ๆ 
ท่ีมา : The Society for the Study of Manga Techniques, How to Draw Manga Volume 2       
           Compiling Techniques ฉบับภาษาไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาพลาดพราว, 2546), 36. 
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                  3.2.1.1 ระดับสายตา 
           ภาพใหความรูสึกวา กําลังมองผูอ่ืนท่ีสูงเทากัน ในภาพจะเห็น
เพดานบางสวนหรือไมเห็นเลยก็ได ขึ้นอยูกับระยะหางของกําแพงดานหลัง หากเปนภาพในหอง
โถงใหญกจ็ะตองเห็นพ้ืนในระยะไกล 
                  3.2.1.2 มุมสูง 
           ภาพใหความรูสึกวา กําลังมองลงมา ในกรณีนี้เพดานจะหลุดเฟรม
ไปและเห็นพ้ืนบางสวน 
 

 
ภาพท่ี 39 แสดงมุมสูง 
ท่ีมา : The Society for the Study of Manga Techniques, How to Draw Manga Volume 2       
           Compiling Techniques ฉบับภาษาไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาพลาดพราว, 2546), 42. 
 
                  3.2.1.3 มุมต่ํา 
           ภาพใหความรูสึก กําลังมองขึ้นไป ในกรณนีี้พ้ืนจะหลุดเฟรมไป 
และเห็นเพดานบางสวน (The Society for the Study of Manga Techniques, 2546: 36) 
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ภาพท่ี 40 แสดงมุมต่ํา  
ท่ีมา : The Society for the Study of Manga Techniques, How to Draw Manga Volume 2      
           Compiling Techniques ฉบับภาษาไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาพลาดพราว, 2546), 42. 
 
        3.2.2 ลักษณะฉาก 
                  เปนการบอกรายละเอียดของฉากท้ังภายในภายนอก ซ่ึงทําใหเขาใจ 
สภาพแวดลอมวาอยูท่ีไหน (The Society for the Study of Manga Techniques, 2546: 18) 
                  3.2.2.1 ฉากแบบไมธรรมชาติ เชน อาคาร ซ่ึงเปนฉากประกอบท่ีพบบอย
ท่ีสุด (C.C Club, 2556: 222) 
 

 
ภาพท่ี 41 แสดงฉากอาคาร 
ท่ีมา : C.C Club, Drawing Comic1 พ้ืนฐานทีด่ีสําหรับการเร่ิมวาดการตูน (นนทบุร:ี ไอดีซี, 2556),  
           223. 
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                  3.2.2.2 ฉากแบบธรรมชาต ิเชน ภูเขา แมน้ํา และพืชพรรณ 
ตาง ๆ ลวนเปนสวนประกอบท่ีสําคัญของการสรางฉากกลางแจง (C.C Club, 2556: 226) 
 

 
ภาพท่ี 42 แสดงฉากตนไม 
ท่ีมา : C.C Club, Drawing Comic1 พ้ืนฐานทีด่ีสําหรับการเร่ิมวาดการตูน (นนทบุร:ี ไอดีซี, 2556),  
           229. 

 
 3.3  การออกแบบอินเตอรเฟส 
        การออกแบบอินเตอรเฟสท่ีดีตองชัดเจน ดูดี ไมวาจะเปนการออกแบบโปรแกรม  
ส่ือผสม  เว็บ เพราะในการออกแบบลักษณะนี้ตองมีการปฏิสัมพันธโตตอบระหวางผูใช
คอมพิวเตอรกับเครื่องคอมพิวเตอรโดยอาศัยปุมลิงค ซ่ึงอาจประกอบไปดวย สัญลักษณ สี รูปขนาด
ยอ และกลองขอความ (campbell, 2002: 1) 
        ในการออกแบบอินเตอรเฟสตองเขาใจวาการทํางานอาจมีปจจัยตางกัน ซ่ึง
ผูออกแบบตองคํานึงถึงดวย เชน มีปุมกด ไมมีปุมคียบอรด หรือวาใชสไตลัสแทนการใชมือกด และ
ถาคนนิ้วใหญใชมือกดปุมจะสามารถกดปุมเล็ก  ๆได (campbell, 2002: 12) 
        3.3.1 ปจจัยของจอแสดงผล 
                  3.3.1.1 การหาคาความละเอียดของจอแสดงผล 
                              เสนทแยงมุมจะเปนตัวบงช้ีสัดสวนของหนาจอแสดงผล จํานวน
พิกเซล และความละเอียดของหนาจอแสดงผล โดยใชสูตรทฤษฎีพีธากอรัส ในการหาคาความ
ละเอียดและขนาดของจอโดยใชสูตร a2+b2=c2 (Studio 7.5, 2006: 42) 
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ภาพท่ี 43 ภาพแสดงสูตรทฤษฎีพีธากอรัส 

 
                  3.3.1.2 หนวยวัดของจอแสดงผล 
            3.3.1.2.1 Dpi (Dot  per Inch) 
                 จํานวนจุดในดานกวางและสูงตอพ้ืนท่ี 1 ตารางนิว้ท่ี
แสดงผล ซ่ึง Dpi คือจํานวนจดุท่ีเครื่องพิมพสามารถพิมพออกมาได 
            3.3.1.2.2 Ppi (Pixel per Inch) 
                 วิโรจน ชัยมูล และคณะ (2548: 298) กลาววาจํานวน
พิกเซลตอ 1 นิ้ว เปนหนวยท่ีใชวดัความละเอียดของภาพท่ีอยูบนจอแสดงผล  
                 เพราะขนาดจอแสดงผลท่ีเทากันอาจมีความละเอียดใน
การแสดงผลท่ีตางกนั ทําใหเม่ือเวลาออกแบบจึงควรตองรูและเขาใจในเรื่องความละเอียดบนหนา
จอแสดงผล เพราะความละเอียดหนาจอแสดงผลเปนปจจัยสําคัญท่ีเปนตัวกําหนดปริมาณขอมูลท่ี
ปรากฏ (Studio 7.5 2006: 44) 
                  3.3.1.3 ตําแหนงบนหนาจอแสดงผล 
           การหาตําแหนงใด ๆ บนหนาจอแสดงผล ใหใชจดุเริม่ (Origin) ท่ี
อยูทางดานบนซายเปนตวัเริ่ม ซ่ึงทุก ๆ ระยะท่ีหางจากจดุเริ่มจะเปนเกณฑในการบอกตําแหนงบน
จอแสดงผล 
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ภาพท่ี 44 ภาพแสดงการหาตําแหนงบนหนาจอคอมพิวเตอร 
 
        3.3.2 ปจจัยของตําแหนงท่ีมีผลกับการควบคุม 
                  ผูออกแบบตองเขาใจธรรมชาติของผูใชงาน เม่ือมีการเรียงขอมูลในรูปแบบ
ตาง ๆ 
                  3.3.2.1 การเรียงขอมูลในแนวนอน 
           การเรียงขอมูลในแนวนอน ทิศทางการอานจะอานจากซายไปขวา 
ขอมูลทางดานขวาควรจะเปน “confirm” (ตกลง) และ “next” (ถัดไป) และเชนเดียวกนั ขอมูลทาง
ดายซายควรจะเปน “back” (ยอนกลับ) และ “change” (เปล่ียน) 
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ภาพท่ี 45 แสดงการเรียงขอมูลในแนวนอน 

 
                  3.3.2.2 การเรียงขอมูลในแนวตั้ง 
           การเรียงขอมูลในแนวตั้ง ดานบนใหความหมาย “มากกวา” ดานลาง
ใหความหมาย “นอยกวา” การใชงานอาจใชในเรื่องของความดังของเสียง และการยอ/ขยาย (Studio 
7.5, 2006: 61) 
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ภาพท่ี 46 แสดงการเรียงขอมูลในแนวตั้ง 

 
        3.3.3 การจัดระบบบนหนาจอแสดงผล 
                  นักออกแบบสามารถสรางพ้ืนท่ีเพ่ือใหผูใชงานสามารถเขามาใชพ้ืนท่ีของ
เครื่องมือ และระบบนําทาง ท่ีขอบของจอแสดงผลได(Studio 7.5, 2006: 83) 
 

 
 

ภาพท่ี 47 แสดงพ้ืนท่ีการใชงานในสวนตาง  ๆ บนหนาจอแสดงผลขนาดเล็ก 
 

                  3.3.3.1 การใชงานหนาตาง 
           หนาตางในหนาจอแสดงผลขนาดเล็กไมควรใหผูใชสามารถ ยอ 
ขยาย และเปล่ียนตําแหนงไดเนื่องจากพ้ืนท่ีแสดงผลมีคอนขางนอยมาก (Studio 7.5, 2006: 31) 
                  3.3.3.2 การใชแท็บส (Tabs) 
           แท็บสเปนเหมือนระบบสารบัญท่ีเปนหลักการจดัระบบท่ีมี
ประสิทธิภาพบนหนาจอขนาดเล็ก 
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           ผูออกแบบสามารถใชการแยกประเภทไวบนแท็บสเพ่ือชวยให
สามารถจัดโครงสรางขอมูลท่ีซับซอนได สงผลทําใหผูใชงานสามารถเรียกตัวเลือกมากมายไดอยาง
รวดเร็ว ซ่ึงถาแท็บสมีมากกวา 5-7 แท็บสอาจจะทําใหผูใชงานเกิดความสับสนได 
           แท็บสในแนวนอนอาจมีขอจํากัดของจํานวนตัวหนังสือ ซ่ึงนัก
ออกแบบอาจใชสัญลักษณขนาดเล็ก (Icon) แทน 
 

 
ภาพท่ี 48 แสดงลักษณะแท็บสในแบบตาง  ๆ บนหนาจอแสดงผลขนาดเล็ก 

 
           แท็บสท่ีมีหลายแถวควรระวังไวเสมอวาอาจทําใหผูใชสับสนได 
(Studio 7.5, 2006: 32) 

 
ภาพท่ี 49 แสดงลักษณะแท็บสชนิดท่ีมีหลายแถวบนหนาจอแสดงผลขนาดเล็ก 

 
                  3.3.3.3 การใชเมน ูpull-down และ pop-up  
           เมนูชนิดนี้เปนเมนูท่ีปรากฏขึน้และหายไป (วโิรจน ชัยมูลและ
จักรกฤษณ นพคณุ, 2548: 302) มักพบอยูดานบนของจอแสดงผล ซ่ึงในขณะเดยีวกันก็พบอยู
ดานลางของจอแสดงผลดวย ผูออกแบบควรระวังไวเสมอวาในการออกแบบเมนูลักษณะนีค้วรตอง
มีพ้ืนท่ีของจอแสดงผลเพียงพอเม่ือเมนูท้ัง 2 ชนิดนี้ปรากฏขึ้น (Studio 7.5, 2006: 33) 
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ภาพท่ี 50 แสดงลักษณะของเมน ูpull-down และ pop-up บนหนาจอแสดงผลขนาดเล็ก 

 
                  3.3.3.4 การเล่ือน (Panning) 
           เปนการใชแถบดานขางหรือดานลางหรือโดยการกดลูกศรเพ่ือเล่ือน
พ้ืนท่ีขนาดใหญบนหนาจอแสดงผลในดานแนวนอนและแนวตั้ง (Studio 7.5, 2006: 34) 

 

 
ภาพท่ี 51 แสดงลักษณะการเล่ือนบนหนาจอแสดงผลขนาดเล็ก 

 
                  3.3.3.5 การแบงหนา (Leafing) 
           เปนการแบงขอมูลขนาดใหญออกเปนสวน ๆ ใหสามารถดูไดท่ีละ
หนาโดยการใชวิธีการกดปุมดินหนาและถอยหลังเพ่ือดูในแตละหนา ซ่ึงในแตละหนาจะมีบอกเลข
หนาปจจุบันและจํานวนเลขท้ังหมด (Studio 7.5, 2006: 35) 

 

 
ภาพท่ี 52 แสดงลักษณะการแบงขอมูลออกเปนสวน  ๆ บนหนาจอแสดงผลขนาดเล็ก 
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                  3.3.3.6 การยอ/ขยาย (zoom)                
           การยอภาพหรือขอมูลท่ีปรากฏอยูหนาจอแสดงผลใหขนาดเล็กลง
เพ่ือใหเห็นมุมมองท่ีกวางขึน้ (zoom out) ในขณะท่ีการขยายภาพใหใหญขึน้นั้นใชเม่ือตองการดู
รายละเอียดเฉพาะในบริเวณท่ีตองการ (zoom in) โดยการขยายนั้นมักใชการเล่ือน (panning) รวม
ดวย (Studio 7.5 2006: 36) 

 
ภาพท่ี 53 แสดงการยอ/ขยายขอมูลบนหนาจอแสดงผลขนาดเล็ก 

 
                  3.3.3.7 การแบงหนาจอแสดงผล (Divide) 
           การแบงหนาจอแสดงผล ไมมีกฎเกณฑตายตัวเพราะขึ้นอยูกับ
สัดสวนของหนาจอแสดงผล นักออกแบบตองพิจารณาเปนพิเศษเพ่ือตัดสินใจวาการแบงสวนแบบ
ไหน เหมาะสมกับพ้ืนท่ีท่ีแสดงผลแบบใด (Studio 7.5, 2006: 37) 

 

 
ภาพท่ี 54 แสดงการแบงหนาจอแสดงผลขนาดเล็ก 

 
        3.3.4 การใชตัวหนังสือ 
                 ในคอมพิวเตอรท่ีหนาจอขนาดเล็กตองใชตัวหนงัสืออยางรัดกุม เชน การใช
ตัวหนังสือขนาดใหญเพ่ือบอกวาเปนจุดเริ่มตนในการอาน การใชตัวหนังสือหนาเพ่ือบอกวาเปน
สวนสําคัญมากกวาปกติ การใชสีหรือขีดเสนใตตัวหนังสือเพ่ือบอกวาคือลิงคไปหนาตอไปหรือการ
มีหนาตางใหมขึน้มา (pop-up) ซ่ึงผูออกแบบควรพิจาราณาเปนพิเศษ ถาไมมีพ้ืนท่ีขนาดใหญใหใช
มากพอ(campbell 2002: 65) 
                 3.3.4.1 ขนาดของตัวหนังสือ 
          ตัวหนังสือหนามีความกวางมากกวาตวัหนังสือปกติ  ตัวหนังสือ
ปกติและตัวเอียงใชพ้ืนท่ีในแนวนอนเทา ๆ กัน แตตัวหนังสือหนาแตกตางจากตัวหนังสือหนาแบบ
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เอียงจากท่ีกลาวมาในขางตน ตัวหนังสือแตละชนิดใชพ้ืนท่ีไมเทากัน ควรคดิไวเสมอวาความกวาง
ของตัวหนังสือมีผลกระทบกับพ้ืนท่ีของการใชคําท้ังหมด ตัวหนังสือบางตัวกินพ้ืนท่ีในแนวนอน
มากกวาตัวหนังสือตัวอ่ืน ๆ เพราะมันอาจทําใหมีผลกระทบกับจํานวนตวัหนังสือท่ีตองการใหพอดี
กับหนาจอแสดงผล (campbell, 2002: 64) ซ่ึงบางครั้งขอมูลไมสามารถแสดงใหเห็นไดท้ังหมด 
เพราะสาเหตุมาจากไมมีพ้ืนท่ีเพียงพอ ซ่ึงการแกไขปญหาเหลานั้นสามารถทําไดดวยการเปล่ียน
ขนาดของตัวหนังสือ (Strudio 7.5, 2006: 96) 
 

 
ภาพท่ี 55 แสดงตัวอยางการเปรียบเทียบขนาดตวัหนังสือในขนาดท่ีตางกนับนหนาจอแสดงผล 
                ขนาดเล็ก 

 
           สําหรับภาษาไทยฟอนต MS Sans Serif และ Tahoma มีการ
ออกแบบมาเพ่ือใหใชกับการแสดงผลบนหนาจอ โดยเฉพาะอักษรขนาดเล็ก โดยท่ีฟอนต MS Sans 
Serif จะมีความโคงมน สวนฟอนต Tahoma มีลักษณะเปนเหล่ียม (ธวัชชัย ศรีสุเทพ, 2548: 232) 
                  3.3.4.2 การไมใช antialiasing 
           การใชตัวหนังสือขนาดเล็กมากควรทําใหอานงายดวยการทําให
ขอบดูเรียบ โดยการใชตัวหนังสือแบบไมใช antialiasing เพราะการใช antialiasing สงผลทําให
ตัวหนังสือพลามัวและอานยากเม่ือมองจากหนาจอแสดงผล (Studio 7.5, 2006: 120) 

 

 
ภาพท่ี 56 แสดงการเปรียบเทียบตัวหนังสือแบบไมใช antialiasing  
                และแบบใช antialiasing บนหนาจอแสดงผลขนาดเล็ก 
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                  3.3.4.3 ความแตกตางกันของสี (Contrast) 
           ตัวหนังสือขนาดเล็กมากสามารถมองเห็นไดดเีม่ือมีคาความแตกตาง
กันของสี (Contrast) ระหวางตวัหนังสือกับสีพ้ืนหลัง (Studio 7.5, 2006: 118) และควรใชคาความ
แตกตางกันของสีมากกวา 50% (Studio 7.5, 2006: 144) 

 

 
ภาพท่ี 57 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางกันของสีระหวางสีตัวหนังสือกับสีพ้ืนหลัง             
                บนหนาจอแสดงผลขนาดเล็ก 
    
                  3.3.4.4 ความชัดเจน 
           ตัวหนังสือขาวบนพ้ืนดําเปนทางเลือกท่ีดีบนจอแสดงผลเพราะทํา
ใหอานงาย แตก็สงผลใหอารมณหนาจอแสดงผลเปล่ียนไปดวย ซ่ึงบอยครั้งก็ไมเปนท่ีพึงปรารถนา  
โดยเฉพาะตวัหนังสือขนาดเล็กท่ีดูแลวอานยาก ซ่ึงมักเปนปญหาเม่ือตัวหนังสืออยูบนพ้ืนหลังท่ีเปน
ภาพท่ีมีสีหลายสี (campbell, 2002: 66) นอกจากนี้ควรงดเวนการใชสีตรงกันขามในปริมาณเทา ๆ 
กัน บนพ้ืนท่ีเดียวกันหรือใกลเคียง เชน ตัวอักษรสีแดงบนพ้ืนสีเขียว (พงษศักด ไชยทิพย, 2544 
: 41) และควรใชสีท่ีตัดกนักับฉากหลังกับบทความ หากบทความมีสีออนใหใชฉากหลังสีเขม  และ
หากบทความสีเขมใหใชฉากหลังสีออน (พงษศักด ไชยทิพย, 2544: 91) 
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ภาพท่ี 58 แสดงการเปรียบเทียบระหวางสีตัวหนังสือกับสีพ้ืนหลังบนหนาจอแสดงผลขนาดเล็ก
   
 3.4 การออกแบบแผนท่ี 
        3.4.1 คําจํากดัความและความหมายของแผนท่ี 
                  แผนท่ีเปนศิลป วิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี(สิริพร เกียงไกรเพชร, 
ม.ป.ป.: 3) เปนการนําเอารูปภาพของส่ิงตาง  ๆ บนพ้ืนผิวของโลก (earth’s surface) มายอสวนให
เล็กลงตามขนาดท่ีตองการ (ธวัช บุรีรกัษ และบัญชา คูเจรญิไพบูลย, 2543: 1) โดยใช เสน สี และ
รูปราง แทนส่ิงตาง ๆ (อภิศักดิ์ โสมอินทร, 2525: 1)  ซ่ึงสามารถแบงได เปน 2 สวนใหญ  ๆ คือ ส่ิง
ท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติ (natural) และส่ิงท่ีมนุษยทําขึน้ (manmade) 
        3.4.2 ความสําคัญและประโยชนของแผนท่ี 
                  แผนท่ีเปนส่ิงท่ีแสดงใหทราบถึงกิจกรรมตาง  ๆ ของมนุษย และยังแสดงให
เห็นถึงความสัมพันธของส่ิงตาง  ๆ (ธวัช บุรีรักษ และบัญชา คูเจริญไพบูลย, 2543: 2) 
ในดานการสงเสริมการทองเท่ียว แผนท่ีมีความจําเปนตอนกัทองเท่ียวมากในการท่ีจะทําให
นักทองเท่ียวรูจักสถานท่ีทองเท่ียวไดงาย และสะดวกในการท่ีจะวางแผนการเดนิทางหรือตัดสินใจ
เลือกสถานท่ีทองเท่ียวตามความเหมาะสม(ธวัช บุรีรักษ และบัญชา คูเจริญไพบูลย, 2543: 3) 
แผนท่ีจึงเปนอุปกรณสําคัญท่ีมนษุยนํามาใชเปนเครื่องชวยในการดําเนนิกจิการงานตาง ๆ  ในดาน
การดําเนนิชีวิตประจําวนั ตั้งแตสมัยโบราณจนถึงสมัยปจจบัุน  และยอมจะมีความสัมพันธ
เกี่ยวเนื่องตอไปถึงกจิกรรมตาง ๆ ของมนุษยดวย (ธวัช บุรีรักษ และบัญชา  คูเจริญไพบูลย, 2543 
: 1) 
 



  
46 

 

        3.4.3 คุณสมบัติของแผนท่ี 
                  สิริพร เกียงไกรเพชร ผูเช่ียวชาญดานแผนท่ีไดใหขอมูลในการจัดทําแผนท่ี
ไววา ไมวาจะเปนแผนท่ีชนิดใด จัดทําโดยวิธีการใด เพ่ือจดุประสงคใดกต็าม ผูทําแผนท่ีตอง
คํานึงถึงคุณสมบัตดิังตอไปนี ้
                  3.4.3.1 ความถูกตองทางดานเรขาคณติ (Geometric Focus) 
           จุดมุงหมายในเรื่องความถูกตองทางดานเรขาคณิต เพ่ือสรางภาพ
จําลองทางคณิตศาสตรเปนพ้ืนฐานหลักสําหรับการวัด และการวิเคราะหจากแผนท่ีใหไดความถูก
ตองใกลเคียงความเปนจริงมากท่ีสุด 
           แผนท่ีท่ีมีคุณสมบัติดานนี้สามารถนําไปประยุกตใชในงานท่ัวไป 
เชน การวดัตําแหนงทิศทาง ระยะทาง พ้ืนท่ี ปริมาตร หรือนับจํานวนปรากฏการณ หรือสนับสนุน
งานท่ีสลับซับซอนมากขึ้น เชน การทําแผนท่ีรอง (Navigation) แผนท่ีท่ีใชในงานวิศวกรรมดาน 
ตาง ๆ เชน การสรางเขื่อน สรางสนามบิน การสรางระบบถายเทของเสีย การสรางระบบคมนาคม 
เปนตน    
                  3.4.3.2 เทคโนโลยีในการผลิตแผนท่ี (Technologic Focus) 
           จุดมุงหมายในเรื่องของเทคโนโลยีในการผลิตคือ  เพ่ิมความรวดเร็ว
และปริมาณในการผลิต โดยพยายามลดตนทุนในการผลิตตอหนวยลง 
                  3.4.3.3 ความสวยงาม (Artistic Focus)  
           จุดมุงหมายในสวนของความสวยงามคือ การใชสี (Colour) ความ
สมดุลของสี (Balance) ความแตกตางกนัของสี (Contrast) รูปแบบ (Pattern) ลักษณะของลายเสน
และรูปราง (Line and Shape Character) การเลือกสรร (Selection) การขยายใหเกนิขนาดจริง 
(exaggeration) และลักษณะของกราฟกอ่ืน ๆ ท่ีชวยทําใหเกิดความเขาใจ เพราะลักษณะกราฟก
สามารถส่ือความหมายไดลึกซ้ึงและเขาใจงายกวาคําพูด 
                  3.4.3.4 ความถูกตองของแผนท่ี 
           ความถูกตองในงานแผนท่ี เม่ือมีการจดัทําแผนท่ี มี 3 ประการ 
ดังนี้คือ  
            3.4.3.4.1 ความถูกตองในเรื่องของพิกัดตําแหนง  
            3.4.3.4.2 ความถูกตองในเรื่องของเนื้อหา 
            3.4.3.4.3 ความถูกตองในเรื่องของการส่ือความหมาย 
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        3.4.4 องคประกอบของแผนท่ี 
                  3.4.4.1 ช่ือแผนท่ี 
           ช่ือแผนท่ีเปนสวนสําคัญท่ีบอกถึงจดุมุงหมายวาแผนท่ีนี้เปนแผนท่ี
อะไร และอาจรวมไปถึงการบอกสถานท่ี ระยะเวลา โดยจดัเปนหัวเรื่องยอยประกอบช่ือแผนท่ี ช่ือ
แผนท่ีควรใชขอความท่ีรัดกุม อานเขาใจงาย ไดใจความสมบูรณ ถามีขอความเกิน 1 บรรทัดขึน้ไป
อาจจัดขอความเปนแบบสมมาตร (Symmetry) หรือแบบไมสมมาตร (Asymmetry) หรือจัดขอความ
ท้ังหมดชิดไปทางดานซาย หรือดานขวาก็ได สําหรับตําแหนงของช่ือแผนท่ีสามารถจัดไวตรงกลาง
ได ไมมีขอจํากัดสําหรับแผนท่ีเฉพาะเรือ่ง ควรมีความสมดลุเปนหลักและควรพิจารณาหาวาบริเวณ
ใดเหมาะสมท่ีจะใสช่ือแผนท่ีนั้น สวนขนาดตัวอักษรของช่ือแผนท่ีควรใชขนาดใหญพอสมควร
เพ่ือใหงายตอการอาน 
                  3.4.4.2 มาตราสวน 
           มาตราสวน คือ อัตราสวนของระยะทางบนแผนท่ี กบัระยะทางบน
ภูมิประเทศ (อภิศักดิ์  โสมอินทร 2525: 74) ซ่ึงเปนส่ิงจําเปนท่ีตองแสดงไวเพ่ือบอกใหผูใชแผนท่ี
ทราบวาแผนท่ีนั้นยอ สวนจากภูมิประเทศจริงเปนอัตราสวนเทาใด สามารถแบงออกเปน 3 ชนิดได
ดังนี ้
            3.4.4.2.1 มาตราสวนกราฟก (graphic scale) คือ มาตรสวนเสน
บรรทัด หรือมาตราสวนรูปภาพ เปนมาตราสวนชนิดท่ีงายท่ีสุดท่ีแสดงดวยรูปภาพ มักวางไว
ดานลางของแผนท่ี โดยมีเสนบรรทัดไวใหหารระยะทางไดเลย 
 

 
ภาพท่ี 59 แสดงตัวอยางมาตราสวนกราฟก 
 
            3.4.4.2.2 มาตราสวนคําพูด (verbal scale) คือมาตราสวนท่ีแสดงไว
เปนลักษณะคําพูด เชน 1 นิ้ว ตอ 5 ไมล  หรือ  1 เซนติเมตร ตอ 1 กิโลเมตร ซ่ึงการใชมาตราสวน
ชนิดนี้ตวัเลขท้ัง 2 ขางของคําวา “ตอ” ตองอยูในระบบเดียวกัน 
            3.4.4.2.3 มาตราสวนเศษสวน (fractional scale หรือ rational scale) 
คือมาตราสวนท่ีแสดงไวเปนอัตราสวนเชน 1 : 50,000 อานวาหนึ่งตอหาหม่ืน มาตราสวนชนดินี้
นิยมใชกันมาก โดยเขียนไวตามขอบแผนท่ี (อภิศักดิ์  โสมอินทร, 2525: 73) 
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                  3.4.4.3 สัญลักษณ 
            การออกแบบสัญลักษณแผนท่ีสามารถแบงได 4 ลักษณะดังนี ้
            3.4.4.3.1 สัญลักษณรูปภาพท่ีใชรูปรางเลียนแบบใหใกลเคียงหรือ
เหมือนส่ิงนั้นมากท่ีสุด (อภิศักดิ์ โสมอินทร, 2525: 176)  เชน ใหสัญลักษณรูปตนไมแทนตนไม
หรือปาไม โดยขอดขีองสัญลักษณประเภทนีค้ือ ผูใชแผนท่ีเขาใจงายแตมีความยากในการออกแบบ
และวาดรูปใหสามารถส่ือความหมายไดอยางชัดเจนเพราะรูปรางของสัญลักษณบนแผนท่ีไม
สามารถวางตรงตําแหนงท่ีตองการไดเสมอ เนื่องจากรูปสัญลักษณอาจมีขนาดกนิพ้ืนท่ีมากกวาจุด
และอาจบดบังรายละเอียดอ่ืน ๆ บนแผนท่ีดวย 
 

 
ภาพท่ี 60 แสดงตัวอยางสัญลักษณท่ีรูปภาพ 
 
            3.4.4.3.2 สัญลักษณรูปทรงเรขาคณิต หรือนามธรรม  
                           สัญลักษณชนดินี้ไมตองคํานึงถึงรูปรางจรงิ (อภิศักดิ์ โสม
อินทร, 2525: 177) มีลักษณะรูปรางท่ีแนนอน เชน ส่ีเหล่ียม วงกลม สามเหล่ียม เปนตน 
สัญลักษณประเภทนี้ไมกินพ้ืนท่ีและบดบังรายละเอียดอ่ืน ๆ บนแผนท่ี ดังนั้นผูใชแผนท่ีจึงไม
สามารถแปลความหมายจากสัญลักษณประเภทนี้ได เนื่องจากไมมีลักษณะใด ๆ ท่ีใชส่ือถึง
ความหมายของความเปนจริงได เชน วงกลมอาจแสดงแทนส่ิงใดส่ิงหนึ่งในแผนท่ี ดังนั้นการใช
สัญลักษณประเภทนี้ตองมีคําอธิบายสัญลักษณกํากับอยูดวย 
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ภาพท่ี 61 แสดงตัวอยางสัญลักษณรูปทรงเรขาคณิต 
 
            3.4.4.3.3 สัญลักษณท่ีใชตัวอักษร หรือตัวเลขแสดงขอมูล 
สัญลักษณประเภทนี้มักพบบนแผนท่ีภูมิประเทศในการแสดงตําแหนงของจดุควบคุม หรือหมุด
หลักฐาน และบนแผนท่ีเฉพาะเรื่องท่ีใชแสดงการจําแนกหนวยพ้ืนท่ีตาง ๆ เชน หนวยของชนิดดนิ 
ชนิดของหิน เปนตน 
 

 
ภาพท่ี 62 แสดงตัวอยางสัญลักษณท่ีใชตัวอักษร 
 
            3.4.4.3.4 สัญลักษณประเภทอ่ืน ๆ 
                           สัญลักษณกลุมนี้ประกอบไปดวยการนํากราฟแทง กราฟ
วงกลม และกราฟชนิดตาง  ๆ มาประกอบการนําเสนอขอมูล 
                  3.4.4.4 บัญชีสัญลักษณหรือกลุมคําอธิบายสัญลักษณ (Legend) 
            เปนสวนท่ีแสดงความหมายของสัญลักษณท่ีใชในแผนท่ี ควรจัดให
เปนกลุมอยางมีระเบียบ กรอบของคําอธิบายสัญลักษณจะอยูในสวนใดนั้นขึน้อยูกับการออกแบบ
แผนท่ีและพ้ืนท่ีของแผนท่ี   
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            สัญลักษณพรอมคําอธิบายนี้อาจพิจารณาเลือกเฉพาะสัญลักษณท่ี
สําคัญ หรือเพ่ือแสดงไวท้ังหมด (อภิศักดิ์  โสมอินทร, 2525: 63) 
                  3.4.4.5 เครื่องหมายแสดงทิศเหนือ 
            สําหรับแผนท่ีมาตราสวนเล็กมีความจําเปนตองแสดงเครื่องหมาย
ทิศเหนือไวดวย เพ่ือการกําหนดทิศทางไดถูกตอง ลักษณะของลูกศรแสดงทิศนี้ควรมีเสนแกน
แนวดิ่ง โดยมีลูกศรท่ีช้ีขึ้น ตรงปลายลูกศรควรมีตวัหนังสือ น.หรือ N หรือคําวา เหนือกํากับดวย 
นอกจากนี้ควรเปนลักษณะเรียบ ๆ ไมมีลวดลายมากและควรวางเครื่องหมายนี้ไวบริเวณท่ีเหมาะสม
เชนกัน 
                  3.4.4.6 แผนท่ีสวนขยาย 
            แผนท่ีสวนขยายเปนแผนท่ีท่ีทําขึ้นเพ่ือขยายแผนท่ีหลักท่ีแสดงอยู
ใหชัดเจน สามารถส่ือความหมายไดดีขึน้ มักทําเปนรูปเสริม (Insert Map) ซ่ึงลักษณะการใชงาน
ของรูปเสริมมีไดมากมายหลายวิธี เชน เปนสวนขยายสวนใดสวนหนึ่งในแผนท่ีหลักใหละเอียดขึ้น
หรือแสดงเรื่องราวท่ีแตกตางจากเดิมบนพ้ืนท่ีเดียวกนั เปนสวนขยายแสดงพ้ืนท่ีสวนท่ีอยูนอกแผน
ท่ีแผนนั้นบางสวน  
            การออกแบบแผนท่ีสวนขยาย ควรใหสอดคลองกับแผนท่ีหลักโดย
จัดใหอยูในบริเวณท่ีเหมาะสม มีช่ือบอกอยางชัดเจน รวมท้ังมีมาตราสวนบอกดวย 
        3.4.5 ขั้นตอนการออกแบบแผนท่ี 
                  3.4.5.1 ขั้นตอนการออกแบบแผนท่ีเปนขั้นตอนท่ีตองใชจินตนาการในการ
วาดแผนท่ีท่ีจะทําขึ้น รวมไปถึงการวางแผนงานตาง ๆ ลวงหนา ขนาดแผนท่ี และรูปรางลักษณะ
การวางเคาโครงของแผนท่ีกับองคประกอบอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของรวมถึงการคาดการณถึงปญหาท่ีจะ
เกิดขึน้ระหวางการจดัแผนท่ีและการเตรียมวิธีการแกปญหาเหลานั้นดวย 
                  3.4.5.2 การออกแบบกราฟก ในขั้นตอนนี้ประกอบดวย การกําหนดขนาด
ของเสนท่ีจะใช การออกแบบสัญลักษณ การเลือกใชสี การออกแบบตัวอักษร ส่ิงตาง ๆ ควรมี
ความสัมพันธ ความกลมกลืนและความเหมาะสมซ่ึงกันและกัน 
        3.4.6 ปจจัยควบคุมการออกแบบแผนท่ี 
                  3.4.6.1 จุดมุงหมาย (objective) สวนสําคัญท่ีจะทําใหแผนท่ีใชไดตาม
จุดมุงหมายคือการออกแบบสัญลักษณและองคกราฟกตาง ๆ ในการทําแผนท่ีเฉพาะ เพราะ หาก
กําหนดจุดมุงหมายไวหลายประการ จะมีความยากในการออกแบบกราฟก และสัญลักษณให
ครอบคลุมเนือ้หาเหลานั้นท้ังหมด 
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                  3.4.6.2 การคงความเปนจริง (Reality) ขอมูลและลักษณะตาง ๆ ท่ีแสดงใน
พ้ืนท่ีควรจะถูกบันทึกลงบนแผนท่ีดวยความถูกตองและมีลักษณะท่ีเปนจริงมากท่ีสุด การนําเสนอ
ความเปนจริงของขอมูลอาจทําไดยาก เนื่องจากมีขอจํากัดในเรื่องการออกแบบกราฟกซ่ึงสามารถ
แบงไดดังตอไปนี ้
            3.4.6.2.1 การตัดทอนขอมูล 
       เปนการลดปริมาณของชนดิหรือประเภทขอมูล เชน ใน
กรณีท่ีจะยอมาตราสวนของแผนท่ีภูมิประเทศ ผูออกแบบแผนท่ีตองเลือกจํานวนถนนสายรองเพ่ือ
จะนําเสนอ และในบางกรณีถนนสายรองบางสายอาจตองตัดออกไปบาง 
            3.4.6.2.2 การจัดจําแนก 
       การจัดกลุมและการจําแนกขอมูล มักจะรวมขอมูลท่ีมี
ขนาดเล็กและมีธรรมชาติเหมือนกันไวกลุมเดียวกัน เชน บานเรือนท่ีตั้งอยูกระจัดกระจายอาจจะ
ตองจัดรวมกลุมและแทนดวยสัญลักษณ 
 

 
ภาพท่ี 63 แสดงตัวอยางการจําแนกขอมูลอาคารบานเรือนในขนาดมาตราสวนท่ีตางกนั 
 
            3.4.6.2.3 การขยายใหเกนิขนาดจริง 
       เม่ือยอมาตราสวนลง รายละเอียดแผนท่ีจะลดลงดวย ซ่ึง
บางครั้งรายละเอียดดังกลาว เหลือขนาดเล็กมากเกนิกวาจะนําเสนอบนแผนท่ีได หรือไมสามารถ
อานและมองเห็นไดอีกตอไป การแกไขปญหาเหลานี้จึงตองทําใหการแสดงลักษณะกราฟกของ
รายละเอียดดังกลาวผิดความจริง 
            3.4.6.2.4 การทําใหเรียบงาย 
       จุดมุงหมายของการทําใหเรียบงาย คือการลดความ
ซับซอนของขอมูล ซ่ึงหมายความวา รายละเอียดท่ีไมไดแสดงลักษณะสําคัญของวตัถุจะถูกตดั
ออกไป เชน แมน้ําท่ีมีความคดเคี้ยว และมีสวนโคงมาก ก็จะถูกทําใหเรียบงายโดยการทําใหสวน
โคงเหลานั้นไมมีรอยคดเคี้ยวท่ีสลับซับซอนมากเกินไป 
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ภาพท่ี 64 แสดงตัวอยางการทําใหเรียบงายเม่ือยอมาตราสวนแผนท่ีใหเล็กลง 
 
       การยอขนาดของรายละเอียดตาง   ๆ บนแผนท่ีลงไปเรื่อย   
ๆ ตามขนาดมาตราสวนท่ีตองการ จําเปนตองมีความชัดเจน (Clarity) มีความแจมชัด อานงาย 
(Legibility) และไมคลุมเครือ ซ่ึงสัญลักษณท่ีมีขนาดเล็กสุดไมควรมีขนาดต่ํากวา 0.2 มิลลิเมตร 
และความกวางของเสนไมควรต่ํากวา 0.4 มิลลิเมตร (สิริพรเกรียงไกรเพชร, ม.ป.ป.: 46) 
 

 
ภาพท่ี 65 แสดงขอกําหนดสําหรับขนาดเล็กท่ีสุดของแผนท่ีท่ีเหมาะสมกับการมองเห็น 
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            3.4.6.2.5 การเล่ือนตําแหนง 
       ในบางครั้งรายละเอียดของวตัถุทําใหใชพ้ืนท่ีในการทํา
กราฟกเพ่ิมขึ้น ซ่ึงอาจจะทําใหไปซอนทับรายละเอียดของวัตถุท่ีอยูติดกนั ดังนัน้เพ่ือหลีกเล่ียง
ปญหาดังกลาว รายละเอียดของวัตถุท่ีมีความสําคัญนอยกวาตองถูกเล่ือนออกไป 
                  3.4.6.3 ผูใชแผนท่ี (Audience) ปกติมีหลายกลุม ตั้งแตเด็กจนถึงผูใหญ 
พ้ืนฐานการศึกษาตางกัน บางกลุมมีความคุนเคยกับรูปแบบกราฟก รูปสัญลักษณตาง  ๆ บางกลุมมี
ความรูในทางภูมิศาสตร แตบางกลุมไมมีความรูในดานดังกลาวเลย ดังนั้นผูออกแบบแผนท่ีควร
เนนช่ือตาง  ๆ รวมไปถึงรูปรางของกราฟกสวนสําคัญใหเดนชัด ตลอดจนคํานึงถึงลักษณะการนํา
แผนท่ีไปใชดวย เชน แผนท่ีเสนทางท่ีใชในรถยนต แผนท่ีเดินเรือท่ีใชในเรือ และแผนท่ีท่ีอาจตอง
ใชในเวลากลางคนื ส่ิงเหลานี้ผูออกแบบแผนท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาดวย 
                  3.4.6.4  ขอจํากัดในดานเทคนิค (Technical Limits) วิธีการประกอบ สราง 
และผลิตแผนท่ีมีผลตอการออกแบบกราฟกหลายอยาง ผูออกแบบแผนท่ีควรพิจารณาวาจะใช
เทคนิคและวิธีการอยางไรจึงจะเหมาะสม เชน แผนท่ีนั้นเปนแผนท่ีสีหรือขาวดํา ใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรอะไรบาง ตลอดจนเครื่องมือในการแสดงผล ส่ิงเหลานี้ควรพิจารณากอนจะเริ่มการ
ออกแบบแผนท่ี และศึกษาถึงขอดขีอดอยในการใชเทคโนโลยีแตละประเภทดวย 
                  3.4.6.5 เง่ือนไขในการใชงาน (Condition of use) ผูออกแบบแผนท่ีตอง
ทราบวาแผนท่ีท่ีจะทํามีเง่ือนไขพิเศษใดบางในการนําไปใชงาน เชน แผนท่ีสําหรับการทองเท่ียว
ควรมีขนาดพอเหมาะกบัการพกพาตดิตัว การใชสัญลักษณสถานท่ีทองเท่ียวตองมีความชัดเจนเปน
ตน 
        3.4.7 การใชสีในแผนท่ี 
                 สิริพร เกรียงไกรเพชร (46) กลาววา ปจจัยการรบัรูและการตอบสนองมีผล
โดยตรงตอการเลือกใชสีในงานแผนท่ี ดังนัน้ผูออกแบบแผนท่ีควรใชสีในการทําแผนท่ีโดยใช
เกณฑแบงไดดังนี ้
                  3.4.7.1 เม่ือขนาดของสัญลักษณเล็กลง  สีท่ีแตกตางกันจะเห็นไมชัดเจนเทา
เดิม 
                  3.4.7.2  เม่ือขนาดของพ้ืนท่ีใหญขึน้ ความอ่ิมตัวของสีท่ีใชบางสีจะปรากฏ
ตอสายตาเพ่ิมขึ้น ทําใหการรับรูเรื่องลักษณะสี เปล่ียนไป 
                  3.4.7.3  ดวงตามนษุยรับรูในเรื่องการเปล่ียนคาสะทอนแสงไดดีกวาการ
เปล่ียนลักษณะสี (ในระดับของคาเปล่ียนแปลงท่ีเทากัน) 
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                  3.4.7.4 เม่ือใชลักษณะสี ท่ีใกลเคยีงกนั แสดงในพ้ืนท่ีอยูติดกันจะสามรถ
แยกความแตกตางไดดีมากกวา พ้ืนท่ีอยูไกลกนั 
                  3.4.7.5 ความแตกตางกันของสี (Contrast) จะทําใหชัดเจนไดโดยขึ้นอยูกับสี
พ้ืนหลังวัตถุ สีออนจะเห็นไดชัดเจนหรือสวางขึ้นถาพ้ืนหลังเปนสีเขม และสีเขมจะเห็นไดชัดเจนถา
พ้ืนหลังเปนสีออน 
                  3.4.7.6  ลักษณะของสี มีความสัมพันธกับความรูสึกของมนษุย เชน สีท่ีให
ความรูสึกอบอุนคือสีแดง สีท่ีใหความรูสึกเย็นคือสีฟา 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิจัย  

 
 การวิเคราะหเลขนศิลปเกมออนไลนท่ีประสบความสําเร็จ มีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปน
แนวทางในการเลือกใชเลขนศิลปในการออกแบบเกมออนไลน ซ่ึงรายละเอียดสําหรับการทําวิจัยมี
ลําดับขั้นตอนการศึกษาดังตอไปนี ้
 
1.  แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษา 
 ขอมูลท่ีใชในการทําวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาจาก 3 แหลงขอมูลไดแก 
 1.1 ขอมูลประเภทเอกสารและเอกสารอิเลคทรอนิกส  
        เปนขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการออกแบบเกมออนไลน แบงขอมูลออกเปน 3 สวน
ดังนี ้
        1.1.1 องคประกอบศิลปในการออกแบบเลขนศิลป 
                  1.1.1.1 คําจํากดัความและความหมาย 
                  1.1.1.2 ความสําคัญและประโยชน  
                  1.1.1.3 องคประกอบพ้ืนฐาน 
                  1.1.1.4 การจัดองคประกอบภาพ 
        1.1.2  องคประกอบและธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับเกมออนไลน 
                  1.1.2.1 เกมออนไลน 
                  1.1.2.2 สังคมเกมออนไลน 
                  1.1.2.3 ผูผลิตเกมออนไลน 
                  1.1.2.4 ผูใหบริการเกมออนไลน 
        1.1.3 ขอมูลเกี่ยวกับการออกแบบเกมออนไลน 
                  1.1.3.1 ขอมูลตัวละคร 
                  1.1.3.2 ขอมูลฉาก 
                  1.1.3.3 ขอมูลอินเตอรเฟส 
                  1.1.3.4 ขอมูลแผนท่ี 
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 1.2 ขอมูลประเภทกรณีศึกษา 
        เกมออนไลนท่ีไดรับการจัดอันดับ เพ่ือศึกษาแนวทางการใชองคประกอบของ
เลขนศิลปท่ีนํามาใชในเกม 
 1.3 ขอมูลประเภทบุคคล 
        เปนขอมูลเพ่ือศึกษาทัศนคติของบุคคล เกี่ยวกับภาพในเกมออนไลน ประกอบดวย 
ผูเช่ียวชาญท่ีเกี่ยวของดานเกมออนไลนจํานวน 7 ทาน 
 
2. วิธีการรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังตอไปนี ้
 2.1 ขอมูลประเภทเอกสาร และเอกสารอิเลคทรอนิกส 
        2.1.1 ศึกษาคนควาขอมูลจากหนังสือ เอกสาร นิตยสาร บทความทางวิชาการ และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ รวมไปถึงขอมูลจากหองสมุด 
        2.1.2 ศึกษาคนควาขอมูลจากเว็บไซตตาง ๆ เชน dcs-digital.com/setweb, set.or.th, 
elsword.in.th, forsaken.in.th, dragonnest.in.th, boi.in.th, dmm.in.th, 12sky2.in.th, seal.in.th, 
rohan.in.th, ge.in.th compgamer.com, online-station.net, playpark.com, playinter.com, 
mmosite.com, ฯลฯ รวมไปถึงเว็บไซตท่ีมีระบบคนหา เชน  google.com 
 2.2 ขอมูลจากกรณีศึกษา 
        เปนเกมออนไลนท่ีผานเกณฑการคัดเลือกดังตอไปนี ้
        2.2.1 เปนเกมประเภท MMORPG (Massive Multi Player-online Role Playing 
Game) เนื่องจากเปนประเภทเกมท่ีมีสวนแบงทางการตลาดสูงท่ีสุดในประเทศไทย (ขอมูลจาก 
Asiasoft Corporation PLC.) 
        2.2.2 เปนเกมประเภท MMORPG ท่ีไดรับการจดัอันดบัประเภท Best Graphic 
จากเว็บไซต mmosite.com และปจจุบันยังเปดใหบริการอยูในประเทศไทย   
                  ประกอบไปดวยเกมออนไลนจํานวน 9 เกม ดังตอไปนี ้
                  2.2.2.1 ELSWORD 
                  2.2.2.2 Forsaken World 
                  2.2.2.3 Dragon Nest 
                  2.2.2.4 Battle Of The Immortals 
                  2.2.2.5 Digimon Masters Online 
                  2.2.2.6 Twelve Sky2 
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                  2.2.2.7 Seal Online Plus 
                  2.2.2.8 Rohan 
                  2.2.2.9 Granado Espada 
 2.3 ขอมูลประเภทบุคคล 
       เปนขอมูลท่ีเก็บจากผูเช่ียวชาญท่ีทํางานในดานเกมออนไลนและมีประสบการณ
ทํางาน 5 ปขึ้นไปดวยวิธีการสัมภาษณจํานวน 7 ทาน ดังนี ้  
        2.3.1 คุณสินไทย บุญไมตรี ตําแหนง Director of Designs บริษัท FLY 
Entertainment และเปน ผูออกแบบเกม The House และ The House 2 บนเว็บไซต 
sinthaistudio.com/thehouse ประสบการณทํางาน 9 ป 
        2.3.2 คุณเอกกวี เตียรธิติ ตําแหนง CRM Manager บริษัท Gen C Inspire 
Coporation Co., Ltd. ประสบการณทํางานดานเกมออนไลน 9 ป  
        2.3.3 คุณปติ ช้ันรัตนกุล ตําแหนง Managing Director บริษัท Crazy Dog Game 
(ThaiLand) Co., Ltd. ประสบการณทํางานดานเกมออนไลน 10 ป   
        2.3.4 คุณพิชญะ เอ่ียนเหล็ง ตําแหนง Game Artist บริษัท Bigbugstudio จํากดั 
ประสบการณทํางาน 5 ป 
        2.3.5 คุณปรเมษ ชลรัตนกุล ตําแหนง Game Artist บรษิัท Bigbugstudio จํากดั 
ประสบการณทํางาน 5 ป   
        2.3.6 คุณอังคาร จันทนา ตําแหนง Conceptual Artist บริษัท GDC (GMM 
GRAMMY DIGICRAFT) ในเครือ GMM Grammy ประสบการณทํางาน 14 ป 
        2.3.7 คุณมนนัย อุดมทรัพย ตําแหนง Art Director บรษิัท ดิจคิราฟท จํากัด 
ประสบการณทํางาน 13 ป 
 
3. เคร่ืองมือในการวิจัย 
 3.1 ตารางวิเคราะหคุณลักษณะของเกมออนไลนเพ่ือเก็บขอมูล โดยยึดหลักเกณฑจาก
ขอมูลในบทท่ี 2 แบงลักษณะการวิเคราะหออกเปน 2 สวน ดังนี ้
        3.1.1 สวนท่ีถูกวิเคราะห     
                  3.1.1.1 ตัวละครเริ่มตน 
                  3.1.1.2 ฉากเริ่มตน 
                  3.1.1.3 อินเตอรเฟส (Interface) พ้ืนฐาน แบงออกเปน 
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           3.1.1.3.1 สถานะตัวละคร ไดแก ช่ือตัวละคร, รูปตวัละคร, HP 
(Health Point) และ MP (Magic Point) 
           3.1.1.3.2 ชองสนทนา (Chat) 
           3.1.1.3.3 ควิกสกิล (Quick Skill) 
           3.1.1.3.4 คาประสบการณ (EXP) 
           3.1.1.3.5 แผนท่ี (Map) ไดแก ทิศเหนือ, สัญลักษณในแผนท่ี และ 
ปุมยอ/ขยาย 
        3.1.2 ทฤษฎีศิลปท่ีนํามาใชในการวิเคราะห 
                  3.1.2.1 การใชเลขนศิลป 
           3.1.1.2.1 รูปราง ไดแก ส่ีเหล่ียม (Square), วงกลม (Circle), 
สามเหล่ียม (Triangle) และอิสระ (Freeform) 
           3.1.1.2.2 สี 
                          3.1.1.2.2.1 โครงสี (Schematic) ไดแก โครงสีเอกรงค, 
โครงสีขางเคียง, โครงสีตรงขาม, โครงสี 3 สี และโครงสี 4 สี   
                          3.1.1.2.2.2 วรรณะของสี ไดแก วรรณะรอน, วรรณะเย็น 
และสีกลาง   
                          3.1.1.2.2.3 โทนภาพ ไดแก โทนสวาง และโทนมืด 
           3.1.1.2.3 ตัวอักษร 
                          3.1.1.2.3.1 ชนิดตัวอักษร (Type Style) ไดแก แบบมีเชิง, 
แบบไมมีเชิง, แบบตัวเขียน และแบบประดษิฐ                                    
                          3.1.1.2.3.2 บุคลิกของตวัอักษร ไดแก แบบปกติ, ตวัอักษร
แบบตัวเอียง, ตัวอักษรแบบตวัหนา และตัวอักษรแบบตัวหนาและเอียง  
                          3.1.1.2.3.3 การจัดแถวอักษร ไดแก วางเสมอหนา, วาง
เสมอหลัง, การวางกลาง และการวางเสมอหนาเสมอหลัง                                         
                          3.1.1.2.3.4 เอฟเฟกตตัวหนังสือ ไดแก Drop Shadow และ
Outer Glow 
           3.1.1.2.4 สัญลักษณ 
                          3.1.1.2.4.1 สัญลักษณรูปภาพ 
                          3.1.1.2.4.2 สัญลักษณรูปทรงเรขาคณิตหรือนามธรรม 
                          3.1.1.2.4.3 สัญลักษณท่ีใชตัวอักษรหรือตัวเลข  
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                  3.1.2.2 การออกแบบอินเตอรเฟส 
           3.1.2.2.1 ปจจัยของตําแหนงท่ีมีผลกับการควบคุม 
                          3.1.2.2.1.1 การเรียงขอมูลในแนวนอน 
                          3.1.2.2.1.2 การเรียงขอมูลในแนวตั้ง           
           3.1.2.2.2 ตําแหนงบนจอภาพ 
                          3.1.2.2.2.1 ดานซายบน 
                          3.1.2.2.2.2 ดานบนตรงกลาง 
                          3.1.2.2.2.3 ดานขวาบน 
                          3.1.2.2.2.4 ดานซายตรงกลาง 
                          3.1.2.2.2.5 ตรงกลาง 
                          3.1.2.2.2.6 ดานขวาตรงกลาง 
                          3.1.2.2.2.7 ดานซายลาง 
                          3.1.2.2.2.8 ดานลางตรงกลาง 
                          3.1.2.2.2.9 ดานขวาลาง 
           3.1.2.2.3 ความโปรงใส 
                  3.1.2.3 การจัดระบบบนหนาจอแสดงผล 
           3.1.2.3.1 การใชแท็บส (Tabs) 
           3.1.2.3.2 การใชเมน ูpull-down และ pop-up 
           3.1.2.3.3 การเล่ือน (Panning) 
           3.1.2.3.4การแบงหนา (Leafing) 
           3.1.2.3.5 การยอ/ขยาย (zoom) 
                  3.1.2.4 การออกแบบตัวละคร 
           3.1.2.4.1 การออกแบบคาแรคเตอร 
                          3.1.2.4.1.1 แบบเหมือนจริง 
                          3.1.2.4.1.2 แบบการตูน 
           3.1.2.4.2 ลักษณะภาพ 
                          3.1.2.4.2.1 แบบ 2 มิต ิ
                          3.1.2.4.2.2 แบบ 3 มิต ิ
                          3.1.2.4.2.3 แบบผสม 
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           3.1.2.4.3 อัตราสวนตัวละคร 
                          3.1.2.4.3.1 ความสูง 3.5 สวน 
                          3.1.2.4.3.2 ความสูง 4 สวน 
                          3.1.2.4.3.3 ความสูง 4.5 สวน 
                          3.1.2.4.3.4 ความสูง 5 สวน 
                          3.1.2.4.3.5 ความสูง 5.5 สวน 
                          3.1.2.4.3.6 ความสูง 6 สวน 
                          3.1.2.4.3.7 ความสูง 6.5 สวน 
                          3.1.2.4.3.8 ความสูง 7 สวน 
                          3.1.2.4.3.9 ความสูง 7.5 สวน 
                          3.1.2.4.3.10 ความสูง 8 สวน 
                          3.1.2.4.3.11 ความสูง 8.5 สวน 
                          3.1.2.4.3.12 ความสูง 9 สวน 
                          3.1.2.4.3.13 ความสูง 9.5 สวน   
           3.1.2.4.4 การหันหนาของตัวละคร 
                          3.1.2.4.4.1 หนาตรง 
                          3.1.2.4.4.2 หันขางเล็กนอย 
                          3.1.2.4.4.3 หันขาง 
                          3.1.2.4.4.4 หันหลัง 
                  3.1.2.5 การออกแบบฉาก 
           3.1.2.5.1 มุมมอง 
                          3.1.2.5.1.1 ระดับสายตา 
                          3.1.2.5.1.2 มุมสูง 
                          3.1.2.5.1.3 มุมต่ํา 
           3.1.2.5.2 ลักษณะฉาก 
                          3.1.2.5.2.1ไมใชธรรมชาต ิ
                          3.1.2.5.2.2 ธรรมชาต ิ
 3.2 แบบสัมภาษณเพ่ือถามความคิดเห็นและทัศนคติเกี่ยวกบัภาพในเกมออนไลน โดย
แบงเปน 3 สวนดังนี ้
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        สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูทําแบบสัมภาษณ 
        สวนท่ี 2 แบบสัมภาษณความคิดเห็นและทัศนคติ ทางเลขนศิลปท่ีเกี่ยวของกับ
ภาพในเกมออนไลน โดยใชไฟลภาพตัวอยางเกมประกอบการทําแบบสัมภาษณ 
        สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับความคดิเห็นและทัศนคติทางเลขนศิลปท่ีเกี่ยวของ
กับภาพในเกมออนไลน 
 
4. การวิเคราะหขอมูล 
 การวจิัยครั้งนี้แบงการวิเคราะหขอมูลเปน 4 สวนคือ 
 4.1 วิเคราะหขอมูลประเภทเอกสารและเอกสารอิเลคทรอนกิส เพ่ือสรางตาราง
วิเคราะห  
 4.2 ใชตารางวิเคราะห พรอมภาพประกอบ มาวิเคราะหขอมูลเชิงคุณลักษณะเกม
ออนไลนท่ีผานการคดัเลือก จากนั้นนําเสนอขอมูลดวยการพรรณนา 
 4.3 นําขอมูลสรุปท่ีไดจากตารางวิเคราะห มาจดัทําแบบสัมภาษณผูเช่ียวชาญ 
 4.4 วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสัมภาษณความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ จากนั้น
นําเสนอขอมูลดวยการพรรณนา 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การศึกษาวจิัยเรื่อง “การวิเคราะหเลขนศิลปเกมออนไลนท่ีประสบความสําเร็จ” มีการ
การศึกษาวจิัยเรื่อง “การวิเคราะหเลขนศิลปเกมออนไลนท่ีประสบความสําเร็จ” มีการวัตถุประสงค
เพ่ือเปนแนวทางในการเลือกใชเลขนศิลปในการออกแบบเกมออนไลน ผูวิจัยไดแบงการวิเคราะห
ขอมูลเปน 2 สวน ดังตอไปนี ้

 
1.  การวิเคราะหขอมูลดวยตารางวิเคราะหคุณลักษณะของเกมออนไลน 
 1.1 การวิเคราะหขอมูลตัวละคร (Character) เริ่มตนของเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 
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ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหปจจัยการออกแบบตัวละครจากเกม Elsword 

  



   64  

 
 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหปจจัยการออกแบบตัวละครจากเกม Forsaken World
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ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหปจจัยการออกแบบตัวละครจากเกม Dragon Nest 
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ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะหปจจัยการออกแบบตัวละครจากเกม Battle Of The Immortals 
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ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะหปจจัยการออกแบบตัวละครจากเกม DIGIMON MASTERS 
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ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะหปจจัยการออกแบบตัวละครจากเกม Twelve Sky2 
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ตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะหปจจัยการออกแบบตัวละครจากเกม Seal Online 
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ตารางท่ี 8 ผลการวิเคราะหปจจัยการออกแบบตัวละครจากเกม Rohan 
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ตารางท่ี 9 ผลการวิเคราะหปจจัยการออกแบบตัวละครจากเกม Granado Espada 
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ตารางท่ี 10 รวมผลการวิเคราะหปจจัยการออกแบบตวัละครในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 
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ตารางท่ี 11 แสดงจํานวนการใชเพศของตัวละครในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 11 แสดงใหเห็นวา ตัวละครในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษาใชเปนเพศชาย
ท้ังหมด 
 
ตารางท่ี 12 แสดงจํานวนอาชีพ/เผาพันธุของตัวละครในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 12 แสดงใหเห็นวา ตัวละครในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษาสวนใหญเปน
นักรบ นอกนัน้เปนอาชีพอ่ืน 
 
ตารางท่ี 13 แสดงจํานวนอาวุธท่ีใชของตัวละครในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

 

เพศ จํานวน 
ชาย 9 
หญิง 0 

อาชีพ/เผาพันธุ จํานวน 
นักรบ 7 
นักเวทย 0 
นักบวช 0 
เอลฟ 0 
คนแคระ 0 
ยักษ 0 
อ่ืนๆ 2 

อาวุธทีใ่ช จํานวน 
ดาบ 4 
คอน 0 
ขวาน 1 
ธนู 0 
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ตารางท่ี 13 แสดงจํานวนอาวุธท่ีใชของตัวละครในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา (ตอ) 

จากตารางท่ี 13 แสดงใหเห็นวา อาวุธท่ีใชกับตัวละครในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษาสวนใหญใชดาบ
เปนอาวุธ รองลงมาใชขวาน 
 
ตารางท่ี 14 แสดงจํานวนรูปแบบคาแรคเตอรของตวัละครในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 14 แสดงใหเห็นวา รูปแบบคาแรคเตอรของตัวละครในเกมท่ีใชเปน
กรณีศึกษาใชเปนสวนใหญเปนแบบเหมือนจริง รองลงมาเปนแบบการตนู 
 
ตารางท่ี 15 แสดงจํานวนลักษณะภาพตัวละครในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 15 แสดงใหเห็นวา ลักษณะภาพตวัละครในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา
ท้ังหมดใชเปนแบบ 3 มิติ 
 
 
 

กงเล็บ 0 
สนับมือ 0 
งาว                    0 
หนังสติ๊ก                    0 
ปน                    0 
อ่ืนๆ                    0 

รูปแบบคาแรคเตอร จํานวน 
แบบเหมือนจริง 5 
แบบการตูน 4 

ลักษณะภาพ จํานวน 
แบบ 2 มิต ิ 0 
แบบ 3 มิต ิ 9 
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ตารางท่ี 16 แสดงจํานวนอัตราสวนตัวละครในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 16 แสดงใหเห็นวาอัตราสวนท่ีใชกับตวัละครในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา
สวนใหญใชความสูง 7.5 สวน รองลงมาเปนความสูง 9.5 สวน, ความสูง 9 สวน, ความสูง 8 สวน, 
ความสูง 4.5 สวน, ความสูง 4 สวน, ความสูง 3.5 สวน ในจาํนวนเทา ๆ กนั 
 
ตารางท่ี 17 แสดงจํานวนโครงสีตัวละครในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

อัตราสวน จํานวน 
ความสูง 9.5 สวน 1 
ความสูง 9 สวน 1 
ความสูง 8.5 สวน 0 
ความสูง 8 สวน 1 
ความสูง 7.5 สวน 3 
ความสูง 7 สวน 0 
ความสูง 6.5 สวน                    0 
ความสูง 6 สวน                    0 
ความสูง 5.5 สวน                    0 
ความสูง 5 สวน                    0 
ความสูง 4.5 สวน                    1 
ความสูง 4 สวน                    1 
ความสูง 3.5 สวน                    1 

โครงสี จํานวน 
เอกรงค 3 
ขางเคียง 2 
ตรงขาม 1 
3 สี 3 
4 สี 0 
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 จากตารางท่ี 17 แสดงใหเห็นวา โครงสีตวัละครในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษาใชเปนสวน
ใหญใชเปนโครงสีเอกรงค เทา ๆ กับ โครงสี 3 สี เทา ๆ กัน รองลงมาใชเปนสีขางเคียง 
 
ตารางท่ี 18 แสดงจํานวนวรรณะสีตวัละครในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 18 แสดงใหเห็นวา วรรณะสีตัวละครในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา สวนใหญ
ใชเปนสีกลางรวมกับสีโทนรอนและโทนเย็น เทา ๆ กับการใชสีกลางรวมกับสีโทนรอน  รองลงมา
ใชเปนสีกลางรวมกับสีโทนรอน และรองลงมาใชใชสีโทนรอน 
 
ตารางท่ี 19 แสดงจํานวนการใชสีตวัละครในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 19 แสดงใหเห็นวา การใชสีตัวละครในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษาใชเปนสวน
ใหญใชเปนระดับหมน รองลงมาเปนระดับสดสวาง และ ระดับมืด ตามลําดับ 
 
 
 
 

วรรณะสี จํานวน 
โทนรอน 1 
โทนเย็น 0 
สีกลาง 0 
สีกลาง+โทนรอน 2 
สีกลาง+โทนเย็น 3 
สีกลาง+โทนรอน+โทนเย็น 3 

การใชสี จํานวน 
ระดับสดเขม 0 
ระดับสดสวาง 3 
ระดับหมน 4 
ระดับมืด 2 
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 1.2  การวิเคราะหขอมูลฉาก (Scene) เริ่มตนของเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 
ตารางท่ี 20 ผลการวิเคราะหปจจัยการออกแบบฉากจากเกม Elsword 
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ตารางท่ี 21 ผลการวิเคราะหปจจัยการออกแบบฉากจากเกม Forsaken World 
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ตารางท่ี 22 ผลการวิเคราะหปจจัยการออกแบบฉากจากเกม Dragon Nest 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   80  

 
 

ตารางท่ี 23 ผลการวิเคราะหปจจัยการออกแบบฉากจากเกม Battle the immortals 
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ตารางท่ี 24 ผลการวิเคราะหปจจัยการออกแบบฉากจากเกม DIGIMON MASTERS 
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ตารางท่ี 25 ผลการวิเคราะหปจจัยการออกแบบฉากจากเกม Twelve Sky2 
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ตารางท่ี 26 ผลการวิเคราะหปจจัยการออกแบบฉากจากเกม Seal Online 
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ตารางท่ี 27 ผลการวิเคราะหปจจัยการออกแบบฉากจากเกม Rohan 
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ตารางท่ี 28 ผลการวิเคราะหปจจัยการออกแบบฉากจากเกม Granado Espada 
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ตารางท่ี 29 รวมผลการวิเคราะหปจจัยการออกแบบฉากในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

 
 

ตารางท่ี 30 แสดงจํานวนการใชมุมมองของฉากในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 30 แสดงใหเห็นวา มุมมองของฉากในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา สวนใหญ
ใชมุมมองเปนมุมสูง รองลงมาใชเปนมุมมองระดับสายตา 
 
ตารางท่ี 31 แสดงจํานวนลักษณะฉากของฉากในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 31 แสดงใหเห็นวา ลักษณะฉากของฉากในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา สวน
ใหญใชลักษณะฉากเปนแบบไมใชธรรมชาติ รองลงมาใชเปนแบบธรรมชาติ  รองลงมา เปนแบบ
ไมธรรมชาติผสมกับธรรมชาต ิ

มุมมอง จํานวน 
ระดับสายตา 2 
มุมสูง 7 
มุมต่ํา 0 

ลักษณะฉาก จํานวน 
ไมใชธรรมชาต ิ 6 
ธรรมชาต ิ 2 
ไมใชธรรมชาติ+ธรรมชาต ิ 1 
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ตารางท่ี 32 แสดงจํานวนโครงสีฉากในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 32 แสดงใหเห็นวา โครงสีฉากในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษาใชเปนสวนใหญ
ใชเปนโครงสี 3 สี   รองลงมาใชเปนสีเอกรงคกบัโครงสี 4 สีเปนจํานวนเทา ๆ กนั 
 
ตารางท่ี 33 แสดงจํานวนวรรณะสีฉากในเกมท่ีใชเปนกรณศึีกษา 

 จากตารางท่ี 33 แสดงใหเห็นวา วรรณะสีฉากในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา สวนใหญใช
เปนสีกลางรวมกับสีโทนรอนและสีโทนเย็น รองลงมาใชสีโทนเย็นเทาๆ กับการใชสีกลางรวมกับสี
โทนรอน และสีกลางรวมกับสีโทนเย็น 
 
 
 
 
 

โครงสี จํานวน 
เอกรงค 2 
ขางเคียง 1 
ตรงขาม 0 
3 สี 3 
4 สี 2 
เอกรงค+ขางเคียง 1 

วรรณะสี จํานวน 
โทนรอน 0 
โทนเย็น 2 
สีกลาง 0 
สีกลาง+โทนรอน 2 
สีกลาง+โทนเย็น 2 
สีกลาง+โทนรอน+โทนเย็น 3 
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 1.3 การวิเคราะหอินเตอรเฟส (Interface) พ้ืนฐานของเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

 
ภาพท่ี 66 แสดงอินเตอรเฟสในเกม Elsword 
 

 
ภาพท่ี 67 แสดงอินเตอรเฟสในเกม Forsaken World 
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ภาพท่ี 68 แสดงอินเตอรเฟสในเกม Dragon Nest 

 

 
ภาพท่ี 69 แสดงอินเตอรเฟสในเกม Battle the immortals 



   90  

 
 

 
ภาพท่ี 70 แสดงอินเตอรเฟสในเกม DIGIMON MASTERS 

 

 
ภาพท่ี 71 แสดงอินเตอรเฟสในเกม Twelve Sky 2 
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ภาพท่ี 72 แสดงอินเตอรเฟสในเกม Seal Online 

 

 
ภาพท่ี 73 แสดงอินเตอรเฟสในเกม Rohan 
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ภาพท่ี 74 แสดงอินเตอรเฟสในเกม Granado Espada 
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        1.4.1 สถานะตัวละคร 
ตารางท่ี 34 รวมผลการวิเคราะหปจจัยการออกแบบสถานะตัวละครในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา  
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ตารางท่ี 34 รวมผลการวิเคราะหปจจัยการออกแบบสถานะตัวละครในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา (ตอ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   95  

 
 

ตารางท่ี 34 รวมผลการวิเคราะหปจจัยการออกแบบสถานะตัวละครในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา (ตอ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   96  

 
 

                 1.4.1.1 ตําแหนงบนจอภาพ 
ตารางท่ี 35 แสดงจํานวนตําแหนงบนจอภาพของสถานะตัวละครในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

  จากตารางท่ี 35 แสดงใหเห็นวา ตําแหนงบนจอภาพของสถานะตัวละครของเกมท่ีใช
เปนกรณีศึกษาวางอยูบริเวณดานซายบนท้ังหมด 
 
                 1.4.1.2 ช่ือตัวละคร 
ตารางท่ี 36 แสดงจํานวนชนดิตัวอักษรช่ือตวัละครสถานะตัวละครในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 36 แสดงใหเห็นวาชนิดตวัอักษรช่ือตัวละครของสถานะตัวละครในเกมท่ี
ใชเปนกรณีศึกษา สวนใหญใชเปนแบบอักษรไมมีเชิงจํานวน 8 เกม รองลองมาเปนตัวอักษรแบบมี
เชิงจํานวน 1 เกม 
 
 
 
 

ตําแหนงบนจอภาพ จํานวน 
ดานซายบน 9 
ดานบนตรงกลาง 0 
ดานขวาบน 0 
ตรงกลาง 0 
ดานขวาตรงกลาง 0 
ดานซายลาง 0 
ดานลางตรงกลาง 0 
ดานลางขวา 0 

ชนิดตัวอักษรชื่อตัวละคร จํานวน 
มีเชิง 1 
ไมมีเชิง 8 
ตัวเขียน 0 
ประดิษฐ 0 
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ตารางท่ี 37 แสดงจํานวนบุคลิกตัวอักษรช่ือตวัละครของสถานะตัวละครในเกมท่ีใชเปน     
                   กรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 37 แสดงใหเห็นวาบุคลิกตวัอักษรช่ือตัวละครของสถานะตัวละครในเกม
ท่ีใชเปนกรณีศึกษาท้ังหมดใชเปนแบบตวัปกต ิ
 
ตารางท่ี 38  แสดงจํานวนการจัดตัวอักษรช่ือตวัละครของสถานะตัวละครในเกมท่ีใชเปน 
                      กรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 38 แสดงใหเห็นวาการจดัตัวอักษรช่ือตัวละครของสถานะตัวละครในเกม
ท่ีใชเปนกรณีศึกษา สวนใหญใชแบบจดัเสมอกลางจํานวน 6 เกม รองลงมาจัดแบบเสมอหนา
จํานวน 3 เกม 
 
ตารางท่ี 39  แสดงจํานวนการใชวรรณะสีตัวอักษรช่ือตวัละครของสถานะตวัละครในเกมท่ี 
                    ใชเปนกรณีศึกษา 

บุคลกิตัวอกัษรชื่อตัวละคร จํานวน 
ตัวปกต ิ 9 
ตัวเอียง 0 
ตัวหนา 0 
ตัวหนาและเอียง 0 

การจัดตัวอกัษรชือ่ตัวละคร จํานวน 
เสมอหนา 3 
เสมอกลาง 6 
เสมอหลัง 0 
เสมอหนาและเสมอหลัง 0 

วรรณะสีตัวอักษรชื่อตัวละคร จํานวน 
รอน 2 
เย็น 1 
สีกลาง 6 
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 จากตารางท่ี 39 แสดงใหเห็นวาการใชวรรณะสีตัวอักษรช่ือตัวละครของสถานะตวั
ละครในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา สวนใหญใชสีกลางจํานวน 4 เกม รองลงมาใชสีโทนรอนจํานวน  2  
เกม และใชสีโทนเย็นจํานวน 1 เกม 
 
ตารางท่ี 40 แสดงจํานวนการใชโทนสีตัวอักษรช่ือตวัละครของสถานะตัวละครในเกมท่ีใช 
                    เปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 40 แสดงใหเห็นวาการใชโทนสีตวัอักษรช่ือตวัละครของสถานะตวัละคร
ในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา  
 
ตารางท่ี 41 แสดงจํานวนการใช effect ตัวอักษรช่ือตัวละครของสถานะตัวละครในเกมท่ีใช 
                   เปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 41 แสดงใหเห็นวาการใช effect ตัวอักษรช่ือตวัละครของสถานะตวัละคร
ในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา สวนใหญใชแบบ Stroke จํานวน 4 เกม  ใช Drop Shadow จํานวน 2 เกม 
กับไมใช effect จํานวน 2 เกม 
 
ตารางท่ี 42 แสดงจํานวนการใช โครงสีพ้ืนหลังอักษรช่ือตวัละครของสถานะตวัละครในเกม 
                   ท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

โทนสีตัวอกัษรชือ่ตัวละคร จํานวน 
สวาง 8 
มืด 1 

Effect อักษรชื่อตัวละคร จํานวน 
Drop Shadow 2 
Stroke 4 

โครงสีพ้ืนหลังตัวอักษรชื่อตัวละคร จํานวน 
เอกรงค 4 
ขางเคียง 0 
ตรงขาม 0 
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ตารางท่ี 42 แสดงจํานวนการใช โครงสีพ้ืนหลังอักษรช่ือตวัละครของสถานะตวัละครในเกม 
                   ท่ีใชเปนกรณีศึกษา (ตอ) 

จากตารางท่ี 42 แสดงใหเห็นวาการใช โครงสีพ้ืนหลังตัวอักษรช่ือตวัละครของสถานะตัวละครใน
เกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 
 
ตารางท่ี 43 แสดงจํานวนการใชวรรณะสีพ้ืนหลังตัวอักษรช่ือตัวละครของสถานะตวัละครใน 
                   เกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 43 แสดงใหเห็นวาการใชวรรณะสีพ้ืนหลังตัวอักษรช่ือตวัละครของ
สถานะตัวละครในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา  
 
ตารางท่ี 44 แสดงจํานวนการใชโทนสีตัวอักษรช่ือตวัละครของสถานะตัวละครในเกมท่ีใช 
                   เปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 44 แสดงใหเห็นวาการใชโทนสีตวัอักษรช่ือตวัละครของสถานะตวัละคร
ในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา  
 
 
 
 

3 สี 0 
4 สี 0 

วรรณะสีตัวอักษร จํานวน 
รอน 0 
เย็น 1 
สีกลาง 3 

โทนสีตัวอกัษร จํานวน 
สวาง 2 
มืด 3 
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ตารางท่ี 45 แสดงจํานวนการใชความโปรงใสในพ้ืนหลังตวัอักษรช่ือตัวละครของสถานะตัว 
                   ละครในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 45 แสดงใหเห็นวาการใชความโปรงใสในพ้ืนหลังตัวอักษรช่ือตวัละคร
ของสถานะตัวละครในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา สวนใหญไมใชความโปรงใสจํานวน 6  เกมและใช
ความโปรงใสจํานวน 3 เกม 
                  1.2.1.3 รูปตัวละคร 
ตารางท่ี 46 แสดงจํานวนรูปรางตัวละครของสถานะตัวละครในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 46 แสดงใหเห็นวาชนิดรูปรางตัวละครของสถานะตัวละครในเกมท่ีใช
เปนกรณีศึกษา ใชเปนแบบวงกลมท้ังหมด 
                 1.2.1.4 HP 
ตารางท่ี 47 แสดงจํานวนรูปราง HP ของสถานะตัวละครในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 47 แสดงใหเห็นวารูปราง HP ของสถานะตัวละครในเกมท่ีใชเปน
กรณีศึกษา ท้ังหมดใชแบบส่ีเหล่ียม 
 
 

ความโปรงใส จํานวน 
ความโปรงใส 3 

ชนิดตัวอักษร จํานวน 
ส่ีเหล่ียม 1 
วงกลม 6 
สามเหล่ียม 0 
อิสระ 0 

ชนิดตัวอักษร จํานวน 
ส่ีเหล่ียม 9 
วงกลม 0 
สามเหล่ียม 0 
อิสระ 0 
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ตารางท่ี 48 แสดงจํานวนชนดิตัวอักษรของ HP สถานะตัวละครในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 48 แสดงใหเห็นวาชนิดตวัอักษรของ HP สถานะตัวละครในเกมท่ีใชเปน
กรณีศึกษา มีจํานวน 8 เกมท่ีใชเปนแบบอักษรไมมีเชิงและมี 1 เกมท่ีไมใชตวัอักษรในการแสดงผล 
 
ตารางท่ี 49 แสดงจํานวนบุคลิกตัวอักษรของ HP สถานะตวัละครในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 49 แสดงใหเห็นวาบุคลิกตวัอักษรของ HP สถานะตัวละครในเกมท่ีใชเปน
กรณีศึกษา มีจํานวน 7 เกมท่ีใชบุคลิกเปนแบบตัวปกติและมี 1 เกมท่ีใชเปนตวัเอียง 
 
ตารางท่ี 50 แสดงจํานวนการจัดตัวอักษรของ HP สถานะตัวละครในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 50 แสดงใหเห็นวาการจดัตัวอักษรของ HP สถานะตัวละครในเกมท่ีใช
เปนกรณีศึกษา ใชการจดัแบบเสมอกลางจํานวน 5 เกม รองลองมาใชการจดัแบบเสมอหลังจํานวน 
2 เกม และมี 1 เกมท่ีไมใชตัวอักษรในการแสดงผล 

ชนิดตัวอักษร จํานวน 
มีเชิง 0 
ไมมีเชิง 8 
ตัวเขียน 0 
ประดิษฐ 0 

บุคลกิตัวอกัษร จํานวน 
ตัวปกต ิ 7 
ตัวเอียง 1 
ตัวหนา 0 
ตัวหนาและเอียง 0 

การจัดตัวอกัษร จํานวน 
เสมอหนา 0 
เสมอกลาง 5 
เสมอหลัง 2 
เสมอหนาและเสมอหลัง 0 
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ตารางท่ี 51 แสดงจํานวนการใชวรรณะสีตัวอักษรของ HP สถานะตัวละครในเกมท่ีใชเปน 
                   กรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 51 แสดงใหเห็นวาการใชวรรณะสีตัวอักษรของ HP สถานะตัวละครในเกม
ท่ีใชเปนกรณีศึกษา ใชสีกลางเปนจํานวน 8 เกม และมี 1 เกมท่ีไมใชตัวอักษรในการแสดงผล 
 
ตารางท่ี 52 แสดงจํานวนการใชโทนสีตัวอักษรของ HP สถานะตัวละครในเกมท่ีใชเปน 
                   กรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 52 แสดงใหเห็นวาการใชโทนสีตวัอักษรของสถานะตัวละครในเกมท่ีใช
เปนกรณีศึกษา ใชโทนสวางจํานวน 8 เกมและ และมี 1 เกมท่ีไมใชตัวอักษรในการแสดงผล 
 
ตารางท่ี 53 แสดงจํานวนการใช effect ตัวอักษรของสถานะตัวละครในเกมท่ีใชเปน 
                   กรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 53 แสดงใหเห็นวาการใช effectตัวอักษรของ HP สถานะตัวละครในเกมท่ี
ใชเปนกรณีศึกษา ใชแบบ Drop Shadow จํานวน 3 เกม รองลงมาใชแบบ Stroke จํานวน 2 เกม และ
มีจํานวน 4 เกมท่ีไมใช effect กับตวัอักษร 
 
 

วรรณะสีตัวอักษร จํานวน 
รอน 0 
เย็น 0 
สีกลาง 9 

โทนสีตัวอกัษร จํานวน 
สวาง 8 
มืด 0 

Effect อักษร จํานวน 
Drop Shadow 3 
Stroke 2 
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ตารางท่ี 54 แสดงจํานวนการใช โครงสี FG แถบ HP ของสถานะตัวละครในเกมท่ีใชเปน  
                   กรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 54 แสดงใหเห็นวาการใช โครงสี FG แถบ HP ของสถานะตัวละครในเกม
ท่ีใชเปนกรณีศึกษา ใชเปนแบบสีเอกรงคท้ังหมด 
 
ตารางท่ี 54 แสดงจํานวนการใชวรรณะสี FG แถบ HP ของสถานะตัวละครในเกมท่ีใชเปน 
                     กรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 55 แสดงใหเห็นวาการใชวรรณะสี FG แถบ HP ของสถานะตัวละครใน
เกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา ใชเปนสีโทนรอนจํานวน 8 เกม และใชเปนสีโทนรอนจํานวน 1 เกม 
 
ตารางท่ี 56 แสดงจํานวนการใชโทนสี FG แถบ HP ของสถานะตัวละครในเกมท่ีใชเปน 
                   กรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 56 แสดงใหเห็นวาการใชโทนสี FG แถบ HPของสถานะตัวละครในเกมท่ี
ใชเปนกรณีศึกษา ท้ังหมดใชสีโทนสวาง 

โครงสี FG แถบ HP จํานวน 
เอกรงค 9 
ขางเคียง 0 
ตรงขาม 0 
3 สี 0 
4 สี 0 

วรรณะสี FG แถบ HP จํานวน 
รอน 8 
เย็น 1 
สีกลาง 0 

โทนสี FG แถบ HP จํานวน 
สวาง 9 
มืด 0 
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ตารางท่ี 57 แสดงจํานวนการเรียงขอมูล FG แถบ HP ของสถานะตัวละครในเกมท่ีใชเปน 
                   กรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 57 แสดงใหเห็นวาการเรียงขอมูล FG แถบ HP ของสถานะตัวละครในเกม
ท่ีใชเปนกรณีศึกษา เปนแบบแนวนอนท้ังหมด 
 
ตารางท่ี 58 แสดงจํานวนการใชโครงสี BG แถบ HP ของสถานะตัวละครในเกมท่ีใชเปน 
                   กรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 58 แสดงใหเห็นวาการใชโครงสี BG แถบ HP ของสถานะตัวละครในเกม
ท่ีใชเปนกรณีศึกษาใชเปนสีเอกรงคท้ังหมด 
 
ตารางท่ี 59 แสดงจํานวนการใชวรรณะสีพ้ืนหลังตัวอักษรของสถานะตัวละครในเกมท่ีใชเปน 
                   กรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 59 แสดงใหเห็นวาการใชวรรณะสี BG แถบ HP ของสถานะตัวละครใน
เกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา ท้ังหมดใชสีกลาง 

การเรียงขอมูล จํานวน 
แนวนอน 9 
แนวตั้ง 0 

โครงสี BG แถบ HP จํานวน 
เอกรงค 9 
ขางเคียง 0 
ตรงขาม 0 
3 สี 0 
4 สี 0 

วรรณะสี BG แถบ HP จํานวน 
รอน 0 
เย็น 0 
สีกลาง 9 
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ตารางท่ี 60 แสดงจํานวนการใชโทนสี BG แถบ HP ของสถานะตัวละครในเกมท่ีใชเปน 
                   กรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 60 แสดงใหเห็นวาการใชโทนสี BG แถบ HP ของสถานะตัวละครในเกม
ท่ีใชเปนกรณีศึกษา ท้ังหมดใชสีโทนมืด 
 
ตารางท่ี 61 แสดงจํานวนการใชความโปรงใสในพ้ืนหลัง BG แถบ HP ของสถานะตัวละคร 
                  ในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 61 แสดงใหเห็นวาการใชความโปรงใสในพ้ืนหลัง BG แถบ HP ของ
สถานะตัวละครในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา มีจํานวนท้ังหมด 6 เกม และมี 3 เกมท่ีไมใชความ
โปรงใสกับ BG แถบ HP 
                 1.2.1.4 MP 
ตารางท่ี 62 แสดงจํานวนรูปราง MP ของสถานะตัวละครในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 62 แสดงใหเห็นวารูปราง MP ของสถานะตัวละครในเกมท่ีใชเปน
กรณีศึกษา ท้ังหมดใชแบบส่ีเหล่ียม 
 
 
 

โทนสี BG แถบ HP จํานวน 
สวาง 9 
มืด 0 

ความโปรงใส BG แถบ HP จํานวน 
ความโปรงใส 6 

รูปราง จํานวน 
ส่ีเหล่ียม 9 
วงกลม 0 
สามเหล่ียม 0 
อิสระ 0 
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ตารางท่ี 63 แสดงจํานวนชนดิตัวอักษรของ MP สถานะตัวละครในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 63 แสดงใหเห็นวาชนิดตวัอักษรของ MP สถานะตัวละครในเกมท่ีใชเปน
กรณีศึกษา ใชเปนแบบอักษรไมมีเปนจํานวนท้ังหมด 9 เกม 
 
ตารางท่ี 64 แสดงจํานวนบุคลิกตัวอักษรของ MP สถานะตัวละครในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 64 แสดงใหเห็นวาบุคลิกตวัอักษรของ MP สถานะตัวละครในเกมท่ีใช
เปนกรณีศึกษา ใชเปนแบบอักษรตัวเอียงจํานวนท้ังหมด 9 เกม 
 
ตารางท่ี 65 แสดงจํานวนการจัดตัวอักษรของ MP สถานะตัวละครในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 65 แสดงใหเห็นวาการจดัตัวอักษรของ MP สถานะตัวละครในเกมท่ีใช
เปนกรณีศึกษา ใชการจดัแบบเสมอกลางจํานวน 5 เกม รองลองมาใชการจดัแบบเสมอหลัง 
จํานวน 3 เกม 

ชนิดตัวอักษร จํานวน 
มีเชิง 0 
ไมมีเชิง 9 
ตัวเขียน 0 
ประดิษฐ 0 

บุคลกิตัวอกัษร จํานวน 
ตัวปกต ิ 9 
ตัวเอียง 0 
ตัวหนา 0 
ตัวหนาและเอียง 0 

การจัดตัวอกัษร จํานวน 
เสมอหนา 0 
เสมอกลาง 5 
เสมอหลัง 3 
เสมอหนาและเสมอหลัง 0 
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ตารางท่ี 66 แสดงจํานวนการใชวรรณะสีตัวอักษรของ MP สถานะตัวละครในเกมท่ีใชเปน 
                   กรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 66 แสดงใหเห็นวาการใชวรรณะสีตัวอักษรของ MP สถานะตัวละครใน
เกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา ใชสีกลางเปนจํานวน 5 เกม และมี 2 เกมท่ีใชโทนสีเย็นในการแสดงผล 
 
ตารางท่ี 67 แสดงจํานวนการใชโทนสีตัวอักษรของ MP สถานะตัวละครในเกมท่ีใชเปน 
                   กรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 67 แสดงใหเห็นวาการใชโทนสีตวัอักษรของสถานะตัวละครในเกมท่ีใช
เปนกรณีศึกษา ใชโทนสวางจํานวน 7 เกมและ และมี 1 เกมท่ีใชสีโทนมืด 
 
ตารางท่ี 68 แสดงจํานวนการใช effect ตัวอักษรของสถานะตัวละครในเกมท่ีใชเปน 
                   กรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 68 แสดงใหเห็นวาการใช effectตัวอักษรของ MP สถานะตัวละครในเกม
ท่ีใชเปนกรณีศึกษา ใชแบบ Drop Shadow จํานวน 2 เกม เทากับใชแบบ Stroke  
 
 
 

วรรณะสีตัวอักษร จํานวน 
รอน 0 
เย็น 2 
สีกลาง 5 

โทนสีตัวอกัษร จํานวน 
สวาง 7 
มืด 0 

Effect อักษร จํานวน 
Drop Shadow 2 
Stroke 2 
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ตารางท่ี 69 แสดงจํานวนการใช โครงสี FG แถบ MP ของสถานะตัวละครในเกมท่ีใชเปน 
                   กรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 69 แสดงใหเห็นวาการใช โครงสี FG แถบ MP ของสถานะตัวละครใน
เกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา ใชเปนแบบสีเอกรงคท้ังหมดจํานวน 9 เกม 
 
ตารางท่ี 70 แสดงจํานวนการใชวรรณะสี FG แถบ MP ของสถานะตัวละครในเกมท่ีใชเปน 
                   กรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 70 แสดงใหเห็นวาการใชวรรณะสี FG แถบ MP ของสถานะตัวละครใน
เกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา ใชเปนสีโทนรอนจํานวนท้ังหมด 9 เกม 
 
ตารางท่ี 71 แสดงจํานวนการใชโทนสี FG แถบ MP ของสถานะตัวละครในเกมท่ีใชเปน 
                   กรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 71 แสดงใหเห็นวาการใชโทนสี FG แถบ MPของสถานะตัวละครในเกม
ท่ีใชเปนกรณีศึกษา ท้ังหมดใชสีโทนสวางเปนจํานวน 6 เกม รองลงมาใชสีโทนมืดจํานวน 1 เกม 

โครงสี FG แถบ MP จํานวน 
เอกรงค 9 
ขางเคียง 0 
ตรงขาม 0 
3 สี 0 
4 สี 0 

วรรณะสี FG แถบ MP จํานวน 
รอน 9 
เย็น 0 
สีกลาง 0 

โทนสี FG แถบ MP จํานวน 
สวาง 6 
มืด 1 
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ตารางท่ี 72 แสดงจํานวนการเรียงขอมูล FG แถบ MP ของสถานะตัวละครในเกมท่ีใชเปน                  
                   กรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 72 แสดงใหเห็นวาการเรียงขอมูล FG แถบ MP ของสถานะตัวละครใน
เกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา เปนแบบแนวนอนจํานวน 8 เกม 
 
ตารางท่ี 73 แสดงจํานวนการใชโครงสี BG แถบ MP ของสถานะตัวละครในเกมท่ีใชเปน 
                   กรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 73 แสดงใหเห็นวาการใชโครงสี BG แถบ MP ของสถานะตัวละครในเกม
ท่ีใชเปนกรณีศึกษาใชเปนสีเอกรงคเปนจํานวนท้ังหมด 9 เกม 
 
ตารางท่ี 74 แสดงจํานวนการใชวรรณะสีพ้ืนหลังตัวอักษรของสถานะตัวละครในเกมท่ีใชเปน 
                     กรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 74 แสดงใหเห็นวาการใชวรรณะสี BG แถบ MP ของสถานะตัวละครใน
เกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา ใชสีกลางเปนจํานวนท้ังหมด 8 เกม 

การเรียงขอมูล จํานวน 
แนวนอน 0 
แนวตั้ง 8 

โครงสี BG แถบ MP จํานวน 
เอกรงค 9 
ขางเคียง 0 
ตรงขาม 0 
3 สี 0 
4 สี 0 

วรรณะสี BG แถบ MP จํานวน 
รอน 0 
เย็น 0 
สีกลาง 8 
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ตารางท่ี 75 แสดงจํานวนการใชโทนสี BG แถบ MP ของสถานะตัวละครในเกมท่ีใชเปน 
                   กรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 75 แสดงใหเห็นวาการใชโทนสี BG แถบ MP ของสถานะตัวละครในเกม
ท่ีใชเปนกรณีศึกษา ใชเปนสีโทนสวางเปนจํานวนท้ังหมด 8 เกม 
 
ตารางท่ี 76 แสดงจํานวนการใชความโปรงใสในพ้ืนหลัง BG แถบ MP ของสถานะตัวละคร 
                   ในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 76 แสดงใหเห็นวาการใชความโปรงใสในพ้ืนหลัง BG แถบ MP ของ
สถานะตัวละครในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษาใชความโปรงใสเปนจํานวนท้ังหมด 6  เกม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โทนสี BG แถบ MP จํานวน 
สวาง 8 
มืด 0 

ความโปรงใส BG แถบ MP จํานวน 
ความโปรงใส 6 
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        1.2.2 ชองสนทนา 
ตารางท่ี 77 รวมผลการวิเคราะหปจจัยการออกแบบชองสนทนาในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา  
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                 1.2.2.1 ตําแหนงบนจอภาพ 
ตารางท่ี 78 แสดงจํานวนตําแหนงบนจอภาพของชองสนทนาในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 78 แสดงใหเห็นวา ตําแหนงบนจอภาพของชองสนทนาของเกมท่ีใชเปน
กรณีศึกษา สวนใหญวางอยูบริเวณดานซายลางจํานวน 8 เกม รองลงมาคืออยูบริเวณดานลางขวา
จํานวน 1 เกม 
                 1.2.1.2 ตัวอักษรผูเลน 
ตารางท่ี 79 แสดงจํานวนชนดิตัวอักษรผูเลนชองสนทนาในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 79 แสดงใหเห็นวาชนิดตวัอักษรผูเลนชองสนทนาในเกมท่ีใชเปน
กรณีศึกษา ใชเปนแบบอักษรไมมีเชิงจาํนวนท้ังหมด 9 เกม 
 
 
 
 
 

ตําแหนงบนจอภาพ จํานวน 
ดานซายบน 0 
ดานบนตรงกลาง 0 
ดานขวาบน 0 
ตรงกลาง 0 
ดานขวาตรงกลาง 0 
ดานซายลาง 8 
ดานลางตรงกลาง 0 
ดานลางขวา 1 

                            ชนิดตัวอักษรชื่อตัวละคร จํานวน 
มีเชิง 0 
ไมมีเชิง 9 
ตัวเขียน 0 
ประดิษฐ 0 
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ตารางท่ี 80 แสดงจํานวนบุคลิกตัวอักษรผูเลนชองสนทนาในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 80 แสดงใหเห็นวาบุคลิกตวัอักษรผูเลนชองสนทนาในเกมท่ีใชเปน
กรณีศึกษาท้ังหมดใชเปนแบบตัวปกติจํานวน 8 เกม รองลงมาใชเปนแบบตัวหนาจํานวน 1 เกม 
 
ตารางท่ี 81  แสดงจํานวนการจัดตัวอักษรผูเลนชองสนทนาในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 81 แสดงใหเห็นวาการจดัตัวอักษรผูเลนชองสนทนาในเกมท่ีใชเปน
กรณีศึกษา ใชเปนแบบเสมอหนาเปนจํานวนท้ังหมด 9 เกม 
 
ตารางท่ี 82 แสดงจํานวนการใชวรรณะสีตัวอักษรผูเลนชองสนทนาในเกมท่ีใชเปน 
                    กรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 82 แสดงใหเห็นวาการใชวรรณะสีตัวอักษรผูเลนชองสนทนาในเกมท่ีใช
เปนกรณีศึกษา สวนใหญใชสีกลางเปนจํานวน 7 เกม รองลงมาใชสีโทนรอนจํานวน  3  เกม 
 

บุคลกิตัวอกัษรชื่อตัวละคร จํานวน 
ตัวปกต ิ 8 
ตัวเอียง 0 
ตัวหนา 1 
ตัวหนาและเอียง 0 

การจัดตัวอกัษรชือ่ตัวละคร จํานวน 
เสมอหนา 9 
เสมอกลาง 0 
เสมอหลัง 0 
เสมอหนาและเสมอหลัง 0 

วรรณะสีตัวอักษรชื่อตัวละคร จํานวน 
รอน 3 
เย็น 0 
สีกลาง 7 
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ตารางท่ี 83 แสดงจํานวนการใชโทนสีตัวอักษรผูเลนชองสนทนาในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 83 แสดงใหเห็นวาการใชโทนสีตวัอักษรผูเลนชองสนทนาในเกมท่ีใชเปน
กรณีศึกษาใชโทนสีสวางเปนจํานวนท้ังหมด 2 เกมเทากับการใชสีโทนมืด 
 
ตารางท่ี 84 แสดงจํานวนการใช effect ตัวอักษรผูเลนชองสนทนาในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 84 แสดงใหเห็นวาการใช effect ตัวอักษรผูเลนชองสนทนาในเกมท่ีใช
เปนกรณีศึกษา สวนใหญใชแบบ Stroke จํานวน 4 เกม  ใช Drop Shadow จํานวน 2 เกม 
                 1.2.1.3 ตัวอักษรผูเลนอ่ืน ๆ  
ตารางท่ี 85 แสดงจํานวนชนดิตัวอักษรผูเลนอ่ืน ๆ ชองสนทนาในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 85 แสดงใหเห็นวาชนิดตวัอักษรผูเลนอ่ืน ๆ ชองสนทนาในเกมท่ีใชเปน
กรณีศึกษา สวนใหญใชเปนแบบอักษรไมมีเชิงจํานวน 8 เกม  
 
 
 
 
 

โทนสีตัวอกัษรชือ่ตัวละคร จํานวน 
สวาง 2 
มืด 2 

Effect อักษรชื่อตัวละคร จํานวน 
Drop Shadow 2 
Stroke 4 

ชนิดตัวอักษรผูเลนอื่น ๆ จํานวน 
มีเชิง 0 
ไมมีเชิง 8 
ตัวเขียน 0 
ประดิษฐ 0 
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ตารางท่ี 86 แสดงจํานวนบุคลิกตัวอักษรผูเลนอ่ืน ๆ ชองสนทนาในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 86 แสดงใหเห็นวาบุคลิกตวัอักษรผูเลนอ่ืน ๆ ชองสนทนาในเกมท่ีใชเปน
กรณีศึกษาท้ังหมดใชเปนแบบตัวปกต ิ
 
ตารางท่ี 87 แสดงจํานวนการจัดตัวอักษรผูเลนอ่ืน  ๆ ชองสนทนาในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 87 แสดงใหเห็นวาการจดัตัวอักษรผูเลนอ่ืน ๆ ชองสนทนาในเกมท่ีใชเปน
กรณีศึกษา ใชการจดัแบบเสมอหนาเปนจํานวนท้ังหมด 8 เกม 
 
ตารางท่ี 88 แสดงจํานวนการใชวรรณะสีตัวอักษรผูเลนอ่ืน ๆ ชองสนทนาในเกมท่ีใชเปน 
                   กรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 88 แสดงใหเห็นวาการใชวรรณะสีตัวอักษรผูเลนอ่ืน ๆ ชองสนทนาในเกม
ท่ีใชเปนกรณีศึกษา สวนใหญใชสีกลางจํานวน 4 เกม รองลงมาใชสีโทนเย็นจํานวน  3  เกม และใช
สีโทนเย็นจํานวน 2 เกม 

บุคลกิตัวอกัษรผูเลนอื่น ๆ จํานวน 
ตัวปกต ิ 7 
ตัวเอียง 0 
ตัวหนา 1 
ตัวหนาและเอียง 0 

การจัดตัวอกัษรผูเลนอื่น ๆ จํานวน 
เสมอหนา 8 
เสมอกลาง 0 
เสมอหลัง 0 
เสมอหนาและเสมอหลัง 0 

วรรณะสีตัวอักษรผูเลนอื่น  ๆ จํานวน 
รอน 2 
เย็น 3 
สีกลาง 4 
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ตารางท่ี 89 แสดงจํานวนการใชโทนสีตัวอักษรผูเลนอ่ืน ๆ ชองสนทนาในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 89 แสดงใหเห็นวาการใชโทนสีตวัอักษรผูเลนอ่ืน ๆ ชองสนทนาในเกมท่ี
ใชเปนกรณีศึกษาใชโทนสีสวางเปนจํานวนท้ังหมด 8 เกม 
 
ตารางท่ี 90 แสดงจํานวนการใช effect ตัวอักษรผูเลนอ่ืน ๆ ชองสนทนาในเกมท่ีใชเปน 
                   กรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 90 แสดงใหเห็นวาการใช effect ตัวอักษรผูเลนอ่ืน ๆ ชองสนทนาในเกมท่ี
ใชเปนกรณีศึกษา สวนใหญใชแบบ Stroke จํานวน 4 เกม  ใช Drop Shadow จํานวน 2 เกม กับไมใช 
effect จํานวน 2 เกม 
 
ตารางท่ี 91 แสดงจํานวนการใชโครงสี BG ตัวอักษรของชองสนทนาในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 91 แสดงใหเห็นวาการใชโครงสี BG ตัวอักษรของชองสนทนาในเกมท่ีใช
เปนกรณีศึกษาใชเปนสีเอกรงคท้ังหมดจํานวน 4 เกม 
 
 

โทนสีตัวอักษรผูเลนอื่น ๆ จํานวน 
สวาง 8 
มืด 0 

Effect อักษรผูเลนอื่น ๆ จํานวน 
Drop Shadow 2 
Stroke 4 

โครงสี BG ตัวอักษร จํานวน 
เอกรงค 4 
ขางเคียง 0 
ตรงขาม 0 
3 สี 0 
4 สี 0 
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ตารางท่ี 92 แสดงจํานวนการใชวรรณะสีพ้ืนหลังตัวอักษรของสถานะตัวละครในเกมท่ีใชเปน 
                   กรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 92 แสดงใหเห็นวาการใชวรรณะสี BG ตัวอักษรของชองสนทนาในเกมท่ี
ใชเปนกรณีศึกษา ใชเปนสีกลางเปนจํานวนท้ังหมด 4 เกม 
 
ตารางท่ี 93 แสดงจํานวนการใชโทนสี BG ตัวอักษรของชองสนทนาในเกมท่ีใชเปน 
                   กรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 93 แสดงใหเห็นวาการใชโทนสี BG ตัวอักษรของชองสนทนาในเกมท่ีใช
เปนกรณีศึกษา ท้ังหมดใชสีโทนมืด 
 
ตารางท่ี 94 แสดงจํานวนการใชความโปรงใสในพ้ืนหลัง BG ตัวอักษรของชองสนทนาใน 
                   เกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 94 แสดงใหเห็นวาการใชความโปรงใสในพ้ืนหลัง BG ตัวอักษรของชอง
สนทนาในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา ใชแบบโปรงใสเปนจํานวนท้ังหมด 4 เกม 
 
 
 
 

วรรณะสี BG ตัวอักษร จํานวน 
รอน 0 
เย็น 0 
สีกลาง 4 

โทนสี BG ตัวอักษร จํานวน 
สวาง 4 
มืด 0 

ความโปรงใส BG ตัวอักษร จํานวน 
ความโปรงใส 4 
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        1.2.3 Quick Skill 
ตารางท่ี 95 รวมผลการวิเคราะหปจจัยการออกแบบ Quick Skill ในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา  
 

 
            
                   1.2.3.1 ตําแหนงบนจอภาพ 
ตารางท่ี 96 แสดงจํานวนตําแหนงบนจอภาพของชองสนทนาในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

ตําแหนงบนจอภาพ จํานวน 
ดานซายบน 0 
ดานบนตรงกลาง 0 
ดานขวาบน 0 
ตรงกลาง 0 
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ตารางท่ี 96 แสดงจํานวนตําแหนงบนจอภาพของชองสนทนาในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา (ตอ) 

 จากตารางท่ี 96 แสดงใหเห็นวา ตําแหนงบนจอภาพของชองสนทนาของเกมท่ีใชเปน
กรณีศึกษา อยูบริเวณดานลางตรงกลางเปนจํานวนท้ังหมด 4 เกม รองลงมาอยูบริเวณดานซายลาง
เปนจํานวนท้ังหมด 3 เกม และ อยูบริเวณดานลางขวาจํานวน 2 เกม 
 
ตารางท่ี 97 แสดงจํานวนรูปรางของ Quick Skill ในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 97 แสดงใหเห็นวารูปรางของ Quick Skill ในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา ใช
แบบส่ีเหล่ียมเปนจํานวนท้ังหมด 8 เกม 
 
ตารางท่ี 98 แสดงจํานวนการใชสัญลักษณของ Quick Skill ในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 98 แสดงใหเห็นวาการใชสัญลักษณของ Quick Skill ในเกมท่ีใชเปน
กรณีศึกษา ใชเปนแบบเลียนแบบเปนจํานวนท้ังหมด 8 เกม รองลงมาใชเปนแบบเรขาคณิตจํานวน 
1 เกม 

ตรงกลาง 0 
ดานขวาตรงกลาง 0 
ดานซายลาง 3 
ดานลางตรงกลาง 4 
ดานลางขวา 2 

รูปราง จํานวน 
ส่ีเหล่ียม 8 
วงกลม 0 
สามเหล่ียม 0 
อิสระ 0 

สัญลกัษณของ Quick Skill จํานวน 
เลียนแบบ 8 
เรขาคณติ 1 
อักษร 0 
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ตารางท่ี 99 แสดงจํานวนการใชโครงสี Quick Skill ในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 99 แสดงใหเห็นวาการใชโครงสี QUICK SKILLในเกมท่ีใชเปน
กรณีศึกษา ใชเปนสีเอกรงคเปนจํานวนท้ังหมด 3 เกม และใชสีขางเคียงเทากับโครงสี 3 สีและโครง
สี 4 สี เปนจํานวน 2 เกม 
 
ตารางท่ี 100 แสดงจํานวนการใชวรรณะสีพ้ืนหลังตัวอักษรของสถานะตัวละครในเกมท่ีใช                             
                      เปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 100 แสดงใหเห็นวาการใชวรรณะสี QUICK SKILLในเกมท่ีใชเปน
กรณีศึกษา ใชเปนสีโทนรอนเปนจํานวนท้ังหมด 6 เกม รองลงมาใชเปนสีโทนเย็นและสีกลางเปน
จํานวนเทากัน 4 เกม 
 
ตารางท่ี 101 แสดงจํานวนการใชโทนสี QUICK SKILLในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 101 แสดงใหเห็นวาการใชโทนสี QUICK SKILLในเกมท่ีใชเปน
กรณีศึกษา ใชเปนสีโทนสวางจํานวน 6 เกม รองลงมาใชสีโทนมืดเปนจํานวน 6 เกม 

โครงสี Quick Skill จํานวน 
เอกรงค 3 
ขางเคียง 2 
ตรงขาม 0 
3 สี 2 
4 สี 2 

วรรณะสี BG ตัวอักษร จํานวน 
รอน 6 
เย็น 4 
สีกลาง 4 

โทนสี BG ตัวอักษร จํานวน 
สวาง 6 
มืด 7 
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ตารางท่ี 102 แสดงจํานวนชนดิตัวอักษร Quick Skillในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 102 แสดงใหเห็นวาชนิดตวัอักษร Quick Skillในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 
ใชเปนแบบไมมีเชิงเปนจํานวนท้ังหมด 7 เกม 
 
ตารางท่ี 103 แสดงจํานวนบุคลิกตัวอักษร Quick Skillในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 103 แสดงใหเห็นวาบุคลิกตวัอักษร Quick Skillในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา
ท้ังหมดใชเปนแบบตวัปกติเปนจํานวน 8 เกม 
 
ตารางท่ี 104 แสดงจํานวนการจัดตัวอักษร Quick Skillในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 104 แสดงใหเห็นวาการจดัตัวอักษร Quick Skillในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 
สวนใหญใชแบบจัดเสมอกลางจํานวน 5 เกม รองลงมาจัดแบบเสมอหลังจํานวน 2 เกม และใชเปน
แบบเสมอหนาจํานวน 1 เกม 

ชนิดตัวอักษร Quick Skill จํานวน 
มีเชิง 0 
ไมมีเชิง 7 
ตัวเขียน 0 
ประดิษฐ 0 

บุคลกิตัวอกัษร Quick Skill จํานวน 
ตัวปกต ิ 8 
ตัวเอียง 0 
ตัวเอียง 0 
ตัวหนาและเอียง 0 

การจัดตัวอกัษร Quick Skill จํานวน 
เสมอหนา 1 
เสมอกลาง 5 
เสมอหลัง 2 
เสมอหนาและเสมอหลัง 0 
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ตารางท่ี 105 แสดงจํานวนการใชวรรณะสีตัวอักษร Quick Skillในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 105 แสดงใหเห็นวาการใชวรรณะสีตัวอักษร Quick Skillในเกมท่ีใชเปน
กรณีศึกษา สวนใหญใชสีกลางจํานวน 4 เกม รองลงมาใชสีโทนรอนจํานวน  2  เกมเทากับการใชสี
โทนเย็น 
 
ตารางท่ี 106 แสดงจํานวนการใชโทนสีตัวอักษร Quick Skillในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 106 แสดงใหเห็นวาการใชโทนสีตวัอักษร Quick Skillในเกมท่ีใชเปน
กรณีศึกษา ใชเปนแบบโทนสีสวางเปนจํานวนท้ังหมด 7 เกม รองลงมาใชเปนแบบโทนสีมืดจํานวน 
1 เกม 
 
ตารางท่ี 107 แสดงจํานวนการใช effect ตัวอักษร Quick Skillในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 107 แสดงใหเห็นวาการใช effect ตัวอักษร Quick Skillในเกมท่ีใชเปน
กรณีศึกษา สวนใหญใชแบบ Stroke จํานวน 3 เกม  ใช Drop Shadow จํานวน 1 เกม 
 
 
 
 

วรรณะสีตัวอักษร Quick Skill จํานวน 
รอน 2 
เย็น 2 
สีกลาง 4 

โทนสีตัวอกัษร Quick Skill จํานวน 
สวาง 7 
มืด 1 

Effect อักษร Quick Skill จํานวน 
Drop Shadow 1 
Stroke 3 
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        1.2.4 คาประสบการณ 
ตารางท่ี 108 รวมผลการวิเคราะหปจจัยการออกแบบสถานะตัวละครในเกมท่ีใชเปน 
                      กรณีศึกษา  
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                 1.2.4.1 ตําแหนงบนจอภาพ 
ตารางท่ี 109 แสดงจํานวนตําแหนงบนจอภาพของชองสนทนาในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 109 แสดงใหเห็นวา ตําแหนงบนจอภาพของชองสนทนาของเกมท่ีใชเปน
กรณีศึกษา สวนใหญวางอยูบริเวณดานซายบนจํานวน 5 เกมเทากับบริเวณดานซายลาง รองลงมาคือ
อยูบริเวณดานลางตรงกลางซ่ึงเทากับบริเวณดานลางขวาจํานวน 2 เกม 
 
ตารางท่ี 110 แสดงจํานวนรูปราง คาประสบการณในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 110 แสดงใหเห็นวารูปราง คาประสบการณในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษาใช
แบบส่ีเหล่ียมเปนจํานวนท้ังหมด 8 เกม 
 
 
 
 
 

ตําแหนงบนจอภาพ จํานวน 
ดานซายบน 5 
ดานบนตรงกลาง 0 
ดานขวาบน 0 
ตรงกลาง 0 
ดานขวาตรงกลาง 0 
ดานซายลาง 4 
ดานลางตรงกลาง 2 
ดานลางขวา 2 

รูปราง จํานวน 
ส่ีเหล่ียม 8 
วงกลม 0 
สามเหล่ียม 0 
อิสระ 0 
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ตารางท่ี 111 แสดงจํานวนชนดิตัวอักษรของคาประสบการณในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 111 แสดงใหเห็นวาชนิดตวัอักษรของคาประสบการณในเกมท่ีใชเปน
กรณีศึกษา ใชเปนแบบตวัอักษรไมมีเชิงเปนจํานวนท้ังหมด 6 เกม 
 
ตารางท่ี 112 แสดงจํานวนบุคลิกตัวอักษรของคาประสบการณในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 112 แสดงใหเห็นวาบุคลิกตวัอักษรของคาประสบการณในเกมท่ีใชเปน
กรณีศึกษา ใชเปนแบบตวัปกติเปนจํานวนท้ังหมด 6 เกม 
 
ตารางท่ี 113 แสดงจํานวนการจัดตัวอักษรของคาประสบการณในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 113 แสดงใหเห็นวาการจดัตัวอักษรของคาประสบการณในเกมท่ีใชเปน
กรณีศึกษา  สวนใหญใชเปนแบบเสมอหลังเปนจํานวนท้ังหมด 3 เกม รองลงมาใชเปนแบบเสมอ
กลางเปนจํานวนท้ังหมด 2 เกม และใชเปนแบบเสมอหนาจํานวน 1 เกม 

ชนิดตัวอักษร จํานวน 
มีเชิง 0 
ไมมีเชิง 6 
ตัวเขียน 0 
ประดิษฐ 0 

บุคลกิตัวอกัษร จํานวน 
ตัวปกต ิ 6 
ตัวเอียง 0 
ตัวหนา 0 
ตัวหนาและเอียง 0 

การจัดตัวอกัษร จํานวน 
เสมอหนา 1 
เสมอกลาง 2 
เสมอหลัง 3 
เสมอหนาและเสมอหลัง 0 
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ตารางท่ี 114 แสดงจํานวนการใชวรรณะสีตัวอักษรของคาประสบการณในเกมท่ีใชเปน 
                      กรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 114 แสดงใหเห็นวาการใชวรรณะสีตัวอักษรของคาประสบการณในเกมท่ี
ใชเปนกรณีศึกษา สวนใหญใชสีกลางเปนจํานวนท้ังหมด 4 เกม รองลงมาใชเปนเปนสีโทนรอน
และโทนเย็น เปนจํานวน 1 เกมเทา ๆ กัน 
 
ตารางท่ี 115 แสดงจํานวนการใชโทนสีตัวอักษรของคาประสบการณในเกมท่ีใชเปน 
                     กรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 115 แสดงใหเห็นวาการใชโทนสีตวัอักษรของสถานะตัวละครในเกมท่ีใช
เปนกรณีศึกษา ใชเปนสีโทนสวางเปนจํานวนท้ังหมด 6 เกม 
 
ตารางท่ี 116 แสดงจํานวนการใช effect ตัวอักษรของสถานะตัวละครในเกมท่ีใชเปน 
                     กรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 116 แสดงใหเห็นวาการใช effectตัวอักษรขอคาประสบการณในเกมท่ีใช
เปนกรณีศึกษา ใชแบบ Drop Shadow และใชเปนแบบ Stroke เปนจํานวน ๆ เทา ๆ กันอยางละ 2 
เกม 
 

วรรณะสีตัวอักษร จํานวน 
รอน 1 
เย็น 1 
สีกลาง 4 

โทนสีตัวอกัษร จํานวน 
สวาง 6 
มืด 0 

Effect อักษร จํานวน 
Drop Shadow 2 
Stroke 2 
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ตารางท่ี 117 แสดงจํานวนการใช โครงสี FG แถบ คาประสบการณในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 117 แสดงใหเห็นวาการใช โครงสี FG แถบ คาประสบการณในเกมท่ีใช
เปนกรณีศึกษา ใชเปนแบบสีเอกรงคเปนจํานวนท้ังหมด 7 เกม รองลงมาใชเปนแบบสีขางเคียง
จํานวน 1 เกม 
 
ตารางท่ี 118 แสดงจํานวนการใชวรรณะสี FG แถบ คาประสบการณในเกมท่ีใชเปน 
                     กรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 118 แสดงใหเห็นวาการใชวรรณะสี FG แถบ คาประสบการณในเกมท่ีใช
เปนกรณีศึกษา ใชเปนสีโทนรอนและโทนเย็นจํานวนเทา ๆ กัน อยางละ 4 เกม 
 
ตารางท่ี 119 แสดงจํานวนการใชโทนสี FG แถบ คาประสบการณในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 119 แสดงใหเห็นวาการใชโทนสี FG แถบ HPของสถานะตัวละครในเกม
ท่ีใชเปนกรณีศึกษา ใชเปนโทนสีสวางเปนจํานวนท้ังหมด 8 เกม 
 

โครงสี FG แถบคาประสบการณ จํานวน 
เอกรงค 7 
ขางเคียง 1 
ตรงขาม 0 
3 สี 0 
4 สี 0 

วรรณะสี FG แถบคาประสบการณ จํานวน 
รอน 4 
เย็น 4 
สีกลาง 0 

โทนสี FG แถบคาประสบการณ จํานวน 
สวาง 8 
มืด 0 
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ตารางท่ี 120 แสดงจํานวนการเรียงขอมูล FG แถบ คาประสบการณในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 120 แสดงใหเห็นวาการเรียงขอมูล FG แถบ คาประสบการณในเกมท่ีใช
เปนกรณีศึกษา ใชเปนแบบแนวนอนเปนจํานวนท้ังหมด 8 เกม 
 
ตารางท่ี 121 แสดงจํานวนการใชโครงสี BG แถบ คาประสบการณในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 121 แสดงใหเห็นวาการใชโครงสี BG แถบ คาประสบการณในเกมท่ีใช
เปนกรณีศึกษาใชเปนสีเอกรงคท้ังหมด 8 เกม 
 
ตารางท่ี 122 แสดงจํานวนการใชวรรณะสีพ้ืนหลังตัวอักษรของสถานะตัวละครในเกมท่ีใช 
                     เปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 122 แสดงใหเห็นวาการใชวรรณะสี BG แถบ คาประสบการณในเกมท่ีใช
เปนกรณีศึกษา ใชเปนแบบสีกลางเปนจํานวนท้ังหมด 5 เกม รองลงมาใชเปนแบบสีโทนเย็นจํานวน 
2 เกม และใชเปนแบบสีโทนรอนจํานวน 1 เกม 
 

การเรียงขอมูล จํานวน 
แนวนอน 8 
แนวตั้ง 0 

โครงสี BG แถบคาประสบการณ จํานวน 
เอกรงค 8 
ขางเคียง 0 
ตรงขาม 0 
3 สี 0 
4 สี 0 

วรรณะสี BG แถบคาประสบการณ จํานวน 
รอน 1 
เย็น 2 
สีกลาง 5 
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ตารางท่ี 123 แสดงจํานวนการใชโทนสี BG แถบ คาประสบการณในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 123 แสดงใหเห็นวาการใชโทนสี BG แถบ คาประสบการณในเกมท่ีใช
เปนกรณีศึกษา ใชสีโทนมืดเปนจํานวนท้ังหมด 6 เกม รองลงมาใชเปนสีโทนสวางจํานวน 2 เกม 
 
ตารางท่ี 124 แสดงจํานวนการใชความโปรงใสในพ้ืนหลัง BG แถบ คาประสบการณในเกมท่ีใช 
                     เปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 124 แสดงใหเห็นวาการใชความโปรงใสในพ้ืนหลัง BG แถบ คา
ประสบการณในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษาใชความโปรงใสจาํนวน 4 เกม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โทนสี BG แถบคาประสบการณ จํานวน 
สวาง 2 
มืด 6 

ความโปรงใส BG แถบคาประสบการณ จํานวน 
ความโปรงใส 4 
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        1.2.5 แผนท่ี 
ตารางท่ี 125 รวมผลการวิเคราะหปจจัยการออกแบบแผนท่ีในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา  

 
 
ตารางท่ี 126 แสดงจํานวนตําแหนงบนจอภาพของแผนท่ีในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

ตําแหนงบนจอภาพ จํานวน 
ดานซายบน 0 
ดานบนตรงกลาง 0 
ดานขวาบน 6 
ตรงกลาง 0 
ดานขวาตรงกลาง 0 
ดานซายลาง 0 
ดานลางตรงกลาง 1 
ดานลางขวา 1 
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 จากตารางท่ี 126 แสดงใหเห็นวา ตําแหนงบนจอภาพของแผนท่ีของเกมท่ีใชเปน
กรณีศึกษา อยูบริเวณดานบนขวาเปนจํานวนท้ังหมด 6 เกม รองลงมาอยูบริเวณดานลางตรงกลาง
และดานลางขวาในจํานวนเทา ๆ กนั 1 เกม 
 
ตารางท่ี 127 แสดงจํานวนรูปราง คาประสบการณในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 127 แสดงใหเห็นวารูปราง คาประสบการณในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา ใช
เปนแบบวงกลมเปนจํานวนท้ังหมด 5 เกม รองลงมาใชเปนแบบส่ีเหล่ียมจํานวน 3 เกม 
 
ตารางท่ี 128 แสดงจํานวนการใชสัญลักษณทิศเหนือของแผนท่ีในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 128 แสดงใหเห็นวาการใชสัญลักษณของแผนท่ีในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 
ใชเปนแบบอักษรเปนจํานวนท้ังหมด 5 เกม 
 
ตารางท่ี 129 แสดงจํานวนการใชสัญลักษณของแผนท่ีในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

ชนิดตัวอักษร จํานวน 
ส่ีเหล่ียม 3 
วงกลม 5 
สามเหล่ียม 0 
อิสระ 0 

สัญลกัษณทิศเหนอื จํานวน 
เลียนแบบ 0 
เรขาคณติ 0 
อักษร 5 

สัญลกัษณ จํานวน 
เลียนแบบ 5 
เรขาคณติ 4 
อักษร 7 
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 จากตารางท่ี 129 แสดงใหเห็นวาการใชสัญลักษณของแผนท่ีในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 
ใชเปนแบบตัวอักษรเปนจํานวนท้ังหมด 7 เกม รองลงมาเปนแบบเลียนแบบจํานวน 5 เกม และเปน
แบบเรขาคณติจํานวน 4 เกม 
 
ตารางท่ี 130 แสดงจํานวนการใช โครงสี สัญลักษณในแผนท่ีในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 130 แสดงใหเห็นวาการใช โครงสี สัญลักษณในแผนท่ีในเกมท่ีใชเปน
กรณีศึกษา ใชเปนแบบสีเอกรงคเปนจํานวนท้ังหมด 2 เกม รองลงมาเปนแบบสีขางเคียงจํานวน 1 
เกม 
 
ตารางท่ี 131 แสดงจํานวนการใชวรรณะสี สัญลักษณในแผนท่ีในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 131 แสดงใหเห็นวาการใชวรรณะสี สัญลักษณในแผนท่ีในเกมท่ีใชเปน
กรณีศึกษา ใชเปนสีโทนเยน็จํานวนท้ังหมด 7 เกม รองลงมาใชเปนแบบสีโทนรอนและสีกลางเปน
จํานวนเทา ๆ กัน อยางละ 6 เกม 
 
 
 
 
 

โครงสีสัญลักษณในแผนที ่ จํานวน 
เอกรงค 2 
ขางเคียง 1 
ตรงขาม 0 
3 สี 0 
4 สี 0 

วรรณะสีสัญลักษณในแผนที ่ จํานวน 
รอน 6 
เย็น 7 
สีกลาง 6 



   133  

 
 

ตารางท่ี 132 แสดงจํานวนการใชโทนสี สัญลักษณในแผนท่ีในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 132 แสดงใหเห็นวาการใชโทนสีสัญลักษณในแผนท่ีในเกมท่ีใชเปน
กรณีศึกษา ท้ังหมดใชสีโทนสวางเปนจํานวน 8 เกม  
 
ตารางท่ี 133 แสดงจํานวนการเรียงขอมูลปุมยอ/ขยายแผนท่ีในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 133 แสดงใหเห็นวาการเรียงขอมูลปุมยอ/ขยายแผนท่ีในเกมท่ีใชเปน
กรณีศึกษา เปนแบบแนวนอนจํานวนท้ังหมด 3 เกม รองลงมาเปนแบบแนวตั้งจํานวน 2 เกม 
 
ตารางท่ี 134 แสดงจํานวนการใช โครงสี ปุมยอ/ขยายในแผนท่ีในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 134 แสดงใหเห็นวาการใช โครงสี ปุมยอ/ขยายในแผนท่ีในเกมท่ีใชเปน
กรณีศึกษา ใชเปนแบบสีเอกรงคเปนจํานวนท้ังหมด 2 เกม รองลงมาเปนแบบสีตรงขาม 
จํานวน 1 เกม 
 
 
 

โทนสีสัญลักษณในแผนที ่ จํานวน 
สวาง 8 
มืด 0 

การเรียงขอมูลปุมยอ/ขยายในแผนที ่ จํานวน 
แนวนอน 3 
แนวตั้ง 2 

โครงสีปุมยอ/ขยายในแผนที ่ จํานวน 
เอกรงค 2 
ขางเคียง 0 
ตรงขาม 1 
3 สี 0 
4 สี 0 
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ตารางท่ี 135 แสดงจํานวนการใชวรรณะสี ปุมยอ/ขยายในแผนท่ีในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 135 แสดงใหเห็นวาการใชวรรณะสี ปุมยอ/ขยายในแผนท่ีในเกมท่ีใชเปน
กรณีศึกษา ใชเปนสีกลางเปนจํานวนท้ังหมด 4 เกม รองลงมาใชสีโทนรอน 3 เกม และใชเปนสีโทน
เย็นจํานวน 2 เกม 
 
ตารางท่ี 136 แสดงจํานวนการใชโทนสี ปุมยอ/ขยายในแผนท่ีในเกมท่ีใชเปนกรณีศึกษา 

 จากตารางท่ี 136 แสดงใหเห็นวาการใชโทนสีปุมยอ/ขยายในแผนท่ีในเกมท่ีใชเปน
กรณีศึกษา ใชโทนสีสวางจํานวน 4 เกม รองลงมาใชสีโทนมืดจํานวน 3 เกม 
 
2.  การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสัมภาษณความคดิเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
 2.1 ความคดิเห็นเกี่ยวกับสรุปผลการวิเคราะหเลขนศิลปในเกมออนไลน 
        2.1.1 ความคดิเห็นเกี่ยวกับเลขนศิลปท่ีเกี่ยวของกับ ตวัละคร, ฉาก และ 
อินเตอรเฟส ในเกมออนไลนท่ีประสบความสําเร็จท่ีคดัเลือกมาเปนกลุมตวัอยางแตละเกม สวน
ใหญมีลักษณะใกลเคียงกัน 
                  ในภาพรวมผูเช่ียวชาญสวนใหญใหความเห็นตรงกันวา เพ่ือใหงายตอผูเลน
ในการเขาใจเกม  เนื่องจากผูเลนมีประสบการณและความคุนเคยกับเกมประเภท MMORPG ในยคุ
เริ่มตนท่ีเคยประสบความสําเร็จมากอน อีกท้ังการท่ีเนื้อเรื่องเปนแนวตํานาน, แฟนตาซี, การผจญภัย 
ทําใหงายตอการเขาถึงกลุมเปาหมาย และงายตอการออกแบบเกมดวย 
                  ในสวนของลักษณะตวัละครเริ่มตนท่ีเปนเพศชาย และเปนนักรบถือดาบนัน้ 
ผูเช่ียวชาญสวนใหญใหความเห็นวา เกมประเภท MMORPG มีลักษณะใหผูเลนสวมบทบาทเปนตวั
ละครตัวนั้น ๆ ในเกม ซ่ึงกค็วรจะเปนตวัละครชายในการเริ่มตน เพราะผูเลนท่ีเปนกลุมเปาหมาย

วรรณะสีปุมยอ/ขยายในแผนที ่ จํานวน 
รอน 3 
เย็น 2 
สีกลาง 4 

โทนสีปุมยอ/ขยายในแผนที ่ จํานวน 
สวาง 4 
มืด 3 
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สวนมากเปนผูชาย และอยากเอาตวัเองสวมบทบาทลงไปในเกม นอกจากนี้ยังเปนการแสดงถึงการ
สูรบท่ีเห็นภาพไดชัดเจนท่ีสุด 
                  ในสวนของฉากเริ่มตนท่ีตองเริ่มในเมือง ผูเช่ียวชาญสวนใหญใหความเห็น
วา เพราะฉากในเมืองสามารถออกแบบการนําเสนอขอมูลเริ่มตนใหกับผูเลน กอนเริ่มตนออกผจญ
ภัยไปตามเนื้อเรื่องในเกมไดอยางเปนธรรมชาติท่ีสุด 
                  ในสวนของอินเตอรเฟสพ้ืนฐานท่ีมีความใกลเคยีงกันนัน้ อาจจะมีผลมาจาก
เกมท่ีมีช่ือเสียงท่ีออกมาระยะแรก ๆ ซ่ึงทําไวไดดี และ ผูเลนเกิดความเคยชินกับการออกแบบ และ
ตําแหนงแลว หากมีการเปล่ียนแปลงจะทําใหผูเลนตองทําการเรียนรูใหม สงผลใหผูเลนอาจจะมอง
วาเกมนัน้ซับซอน และถูกมองวายากทันทีท้ังท่ีอาจจะเปนการออกแบบท่ีดขีึ้นก็ตาม ซ่ึงอาจสงผล
ใหผูเลนรูสึกไมสนุก และไมอยากเลน 
       2.1.2  ความคดิเห็นเกี่ยวกับสวนท่ีมีความแตกตางกนัของเลขนศิลป ตัวละคร, ฉาก 
และ อินเตอรเฟส ของเกมท่ีประสบความสําเร็จ แตละเกม ผูเช่ียวชาญสวนใหญใหความเห็นตรงกัน
วาเกมประเภท MMORPG มีการแขงขนักนัสูงมากในตลาดเกมออนไลน ประกอบกับเกมสวนใหญ
มีลักษณะคลายกนั เนื่องจากเพ่ือใหงายตอผูเลนท่ีเปนกลุมเปาหมาย จึงสงผลใหเกมขาดจุดเดนท่ี
เปนเอกลักษณในการท่ีจะดึงผูเลนจะมาเลือกเลนเกม ดังนัน้ผูออกแบบจึงตองสรางเอกลักษณ
เพ่ือใหแตกตาง และตรงความตองการกับกลุมเปาหมายมากท่ีสุด เชน เกมท่ีมีภาพเสมือนจริง สวน
ใหญจะเนนกลุมผูเลนท่ีเปนผูใหญ เนื้อหาของก็จะเกี่ยวกับการทําสงคราม การตอสูชิงความเปน
ใหญ มีการใชสีหมนเขามาใชกับการออกแบบ สวนเกมท่ีเนนกลุมผูเลนท่ีเปนเดก็ กจ็ะมีภาพ
ลักษณะคลายการตูน การใชสีสด  ซ่ึงการออกแบบอาจจะขึน้อยูกับรสนิยมของกลุมเปาหมายใน
เวลาขณะนัน้ดวย 
 2.2 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็นและทัศนคติทางเลขนศิลปท่ีเกี่ยวของกับภาพใน
เกมออนไลน  
        2.2.1  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับ ตัวละคร, ฉาก และ อินเตอรเฟส ในเกมออนไลนท่ี
ประสบความสําเร็จ ควรตองปรับปรุงพัฒนาตอไปในอนาคต ผูเช่ียวชาญสวนใหญใหความเห็น
ตรงกันวา  เกมออนไลนประเภท MMORPG ซ่ึงปจจุบันมีเกมแนวนี้อยูมากมาย และการแขงขัน
คอนขางสูง เกมมีส่ิงท่ีมีความคลายกันในการออกแบบมีคอนขางมาก ทําใหไมมีความแปลกใหมใน
แบบเห็นไดชัดเจนใหกับผูเลน  การพัฒนาระบบการเลนใหสนุก สมดุลอยางเดียวอาจไมเพียงพอ  
ดังนั้นการสรางเอกลักษณใหกับ การออกแบบตวัละคร ฉาก และอินเตอรเฟสในเกมใหแตกตางจาก
เกมอ่ืนก็เปนสวนสําคัญมากในการท่ีจะทําใหผูเลนเลือกเลนเกมนั้น ๆ เพราะส่ิงท่ีผูเลนไดสัมผัสได
กอนส่ิงอ่ืนคือ ภาพ หรือ Visual Art และ Design ท้ังหลาย กอนท่ีจะไดรับรูวาเกมนัน้สนุกหรือไม 
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                  คุณสินไทย บุญไมตรี ผูเช่ียวชาญดานเกมออนไลน ไดยกตวัอยางเกี่ยวกับ 
การปรับปรุงไววา ควรเริ่มจากการมองส่ิงท่ียังไมเคยมีใครคิด โดยการนําผลการศึกษามา
เปรียบเทียบ และพัฒนารูปแบบการออกแบบตัวละคร ฉาก และอินเตอรเฟสใหม ตัวอยางเชน การ
ใชแถบพลังบอกคาชีวิตของตัวละครอาจเปล่ียนเปนชุดเกราะ หรือเส้ือผาท่ีคอย ๆ เสียหายไปทีละ
นิด เปนตวับอกคาชีวิตท่ีลดลงเปนตน 
                  นอกจากนี้ผูเช่ียวชาญไดใหความเห็นวาผูออกแบบควรตองคํานึงถึง
กลุมเปาหมาย เชน เพศ, อายุ, เช้ือชาติ, วัฒนธรรม ฯลฯ  จากนั้นหาความตองการจากกลุมเปาหมาย
ใหไดมากท่ีสุด กอนทําการออกแบบ  รวมถึงการคํานึงถึงความเปนไปไดของเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวของ
กับการออกแบบเกมในอนาคตดวย 
        2.2.2  ความคดิเห็นเกี่ยวกับองคประกอบเลขนศิลปสําคัญ ในสวนของตัวละคร, 
ฉาก และอินเตอรเฟส  ท่ีเปนปจจัยทําใหเกมออนไลนประสบความสําเร็จ ผูเช่ียวชาญสวนใหญให
ความเห็นตรงกันวา  ส่ิงสําคัญในการออกแบบเกมออนไลนประเภท MMORPG ควรออกแบบให
ตรงกับกลุมเปาหมาย  เพราะกลุมเปาหมายเปนจุดเริ่มของการออกแบบ เปนจดุเริ่มของการสราง
เรื่องราว แนวคดิ (Concept) ซ่ึงมีผลโดยตรงกับการออกแบบในสวนตาง ๆ ในเกมตามมา  การ
ออกแบบตัวละคร, การออกแบบฉาก และการออกแบบอินเตอรเฟสใหมีความสัมพันธกนั ก็เปน
สวนสําคัญท่ีทําใหผูเลนรูสึกสนุก และเกดิอารมณรวมไปกบัเกมได 
                  นอกจากนี้ การใชแนวทางการออกแบบเกมท่ีประสบความสําเร็จในยุค
เริ่มตนก็เปนสวนสําคัญใหเกมประสบความสําเร็จอีกดวย เนื่องจากมีความงายตอความเขาใจของผู
เลน   
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 
1. สรุปผลการวิจัย 
 การวจิัยครั้งนี้ คือ การวิเคราะหเลขนศิลปเกมออนไลนท่ีประสบความสําเร็จ มี
วัตถุประสงคเพ่ือใชเปนแนวทางในการเลือกใชเลขนศิลปในการออกแบบเกมออนไลน โดยใช
กรณีศึกษาเปนเกมท่ีไดรับการจัดอันดับประเภท Best Graphic จากเว็บไซต mmosite.com ในป พ.ศ.
2555 และปจจุบันยังเปดใหบริการอยูในประเทศไทย จํานวนท้ังหมด 9 เกม มาวิเคราะหดวยตาราง
วิเคราะห   จากนัน้นําขอมูลสรุปท่ีไดจากตารางวิเคราะห มาจัดทําแบบสัมภาษณผูเช่ียวชาญ เพ่ือไป
สัมภาษณผูเช่ียวชาญดานเกมออนไลน โดยนําผลวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสัมภาษณความคิด
เห็นของผูเช่ียวชาญมานําเสนอขอมูลดวยการพรรณนา 
 
2. อภิปรายผลการวิจัย 
 2.1 ตวัละคร (เริ่มตน) เปนเพศชายท้ังหมด สวนใหญเปนนกัรบ/อัศวิน อาวุธสวนใหญ
ท่ีใชมักเปนดาบ รูปแบบคาแรคเตอรสวนใหญเปนแบบเหมือนจริง ลักษณะภาพท้ังหมดเปน 3 มิติ 
ใชมุมมองบุคคลท่ี 3  
       สําหรับสวนท่ีแตกตางออกไป สวนใหญ คือ อัตราสวนตัวละคร สวนใหญใชเปน 
1:7.5 โดยตัวละครท่ีมีอัตราสวนท่ีมากกวา 1:7 ขึน้ไปสวนใหญใชสีหมน (Subdued Tone) และ ตัว
ละครอัตราสวนท่ีต่ํากวา 1:4.5 ลงมาสวนใหญใชสีสดสวาง (Bright Tone) มีการใชสีกลางควบคูกับ
วรรณะสีโทนรอนและโทนสีเย็น  
 2.2 ฉาก (เริ่มตน) มุมมองสวนใหญใชเปนมุมสูง ลักษณะฉากสวนใหญจะเปนฉากอยู
ในเมืองใชสีหมน  (Subdued Tone) รองลงมาใชสีสดสวาง (Bright Tone) 
 2.3 อินเตอรเฟส (พ้ืนฐาน) สามารถแบงเปน 5 สวน ประกอบไปดวย 
       2.3.1 สถานะตัวละคร  
                ตําแหนงของสถานะตัวละครสวนใหญอยูบริเวณดานบนซาย การใชตัวอักษร
ของสถานะตัวละครเปนแบบไมมีเชิง, เปนตัวปกติ (ไมหนา,ไมเอียง) ใชการจัดแบบตรงกลาง, ใชสี
กลางโทนสวาง และใชเอฟเฟคแบบ Outer Glow (สีดํา) การวางตัวหนังสือสวนใหญไมใชพ้ืนหลัง 
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ภาพตัวละครสวนใหญอยูในกรอบวงกลมทางดานซายของ HP และ MP การใชตัวอักษรคาพลัง HP 
สวนใหญเปนตัวอักษรชนดิไมมีเชิง, เปนตัวปกติ (ไมหนา,ไมเอียง) ใชการจัดแบบตรงกลาง, ใชสี
กลางโทนสวาง และใชเอฟเฟคแบบ Drop Shadow (สีดํา) แถบพลัง HP สวนใหญเปนรูปราง
ส่ีเหล่ียม, ใชสีโทนรอน, โทนสวาง, เรียงขอมูล แบบแนวนอน พ้ืนหลัง แถบพลัง HP สวนใหญ 
เปนสีกลาง(สีดํา) โทนมืด และมีความโปรงใส การใชตัวอักษรคาพลัง MP สวนใหญเปนตัวอักษร
ชนิดไมมีเชิง, เปนตัวปกติ (ไมหนา,ไมเอียง) ใชการจัดแบบตรงกลาง, ใชสีกลางโทนสวาง และใช
เอฟเฟคแบบ Drop Shadow (สีดํา) แถบพลัง MP สวนใหญเปนสีโทนเย็น พ้ืนหลังแถบพลัง MP 
สวนใหญ เปนสีกลาง (สีดํา) โทนมืด และมีความโปรงใส 
       2.3.2 ชองสนทนา  
                ตําแหนงของชองสนทนาสวนใหญอยูบริเวณดานลางซาย การใชตัวอักษร
ของชอง สนทนาสวนใหญเปนตัวอักษรชนิดไมมีเชิง, เปนตัวปกติ (ไมหนา,ไมเอียง) ใชการจัดแบบ
ตรงกลาง, ใชสีกลางโทนสวาง และใชเอฟเฟคแบบ Outer Glow (สีดํา) สวนใหญไมใชพ้ืนหลังใน
การวางตัวหนังสือ ถาใชกจ็ะเปนสีกลาง (สีดํา) โทนมืด และใชความโปรงใส 
       2.3.3 Quick Skill  
                ตําแหนงของ Quick Skill สวนใหญมีตําแหนงอยูบริเวณดานลางตรงกลาง 
รองลงมาสวนใหญจะอยูบริเวณดานซายลาง สวนใหญมีรปูรางเปนส่ีเหล่ียมเรียงกันในแนวนอน, 
ใชสีโทนรอน รูปสัญลักษณ (icon) สวนใหญเปนรูปเลียนแบบ วางอยูบนพ้ืนหลังสีโทนมืด การใช
ตัวอักษรของ Quick Skill สวนใหญเปนแบบไมมีเชิง, เปนตัวปกติ (ไมหนา,ไมเอียง) ใชการจัดแบบ
ตรงกลาง, ใชสีกลาง (สีขาว) โทนสวาง และใชเอฟเฟคแบบ Outer Glow (สีดํา) 
       2.3.4 คาประสบการณ  
                ประสบการณ สวนใหญอยูบริเวณดานซายลาง รองลงมาอยูบริเวณ  
ดานซายบน สวนใหญมีรูปรางเปนส่ีเหล่ียมเรียงกันในแนวนอน, ใชสีโทนรอน การใชตวัอักษรของ
คาประสบการณ สวนใหญเปนแบบไมมีเชิง, เปนตัวปกติ(ไมหนา,ไมเอียง) ใชการจดัแบบตรงกลาง, 
ใชสีกลาง (สีขาว) โทนสวาง และใชเอฟเฟคแบบ Outer Glow (สีดํา)พ้ืนหลังแถบคาประสบการณ
สวนใหญ เปนสีกลาง(สีดํา) โทนมืด และมีความโปรงใส 
       2.3.5 แผนท่ี 
                ตําแหนงแผนท่ีสวนใหญอยูบริเวณดานขวาบน แผนท่ีสวนใหญรูปรางเปน
วงกลม  รองลงมาสวนใหญเปนรูปรางเปนส่ีเหล่ียม มีสัญลักษณทิศเหนือเปนสัญลักษณชนิด
ตัวอักษรอยูดานบน สัญลักษณในแผนท่ีสวนใหญเปนแบบนามธรรม/เรขาคณิต ใชสีโทนสวาง ปุม
ยอขยายสวนใหญเรียงแบบแนวนอน และ ใชสีกลางโทนมืด 
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3. ขอเสนอแนะ 
 3.1 ผูเช่ียวชาญสวนใหญใหความเห็นวา การออกแบบตวัละคร, ฉาก และอินเตอรเฟส 
ควรใหสอดคลองกับกลุมเปาหมาย และเนื้อเรื่องของเกม เชน เกมท่ีมีกลุมเปาหมายเปนเดก็ ตองเปน
ลักษณะการตูนใชสีสันสดใส สวนกลุมเปาหมายท่ีเปนเดก็โตหรือผูใหญ ควรใหมีความสมจริงใชสี
ท่ีดูจริงจังเชน สีโทนหมน หรือสีโทนมืด 
 3.2 การออกแบบเกมออนไลนควรคํานึงถึงความคุนเคยของผูเลนท่ีมีผลกับการเลนเกม 
เชน ตําแหนงของอินเตอรเฟสควรวางใหอยูท่ีตําแหนงเดิมเหมือนกับเกมอ่ืน ๆ ซ่ึงจะทําใหผูเลน
สามารถใชงานไดงาย เนื่องจากผูเลนเกมสวนใหญมีประสบการณ และคุนเคยกับเกมแนวนี้มากอน
แลว 
 3.3 ในการศึกษาวจิัยนี้ ผูวิจัยพบวาสามารถนําแนวทางการวิจัยนี้ไปใชตอยอดกับการ
วิเคราะหเกมแนวอ่ืน ๆ ท่ีประสบความสําเร็จได เพ่ือใหทราบถึงแนวทางของการออกแบบเกมแนว
นั้น ๆ นอกจากนี้ยังสามารถนําไปตอยอดกับการวิจัยท่ีเกีย่วของกับดานภาพในเกมไดอีก เชน 
ความสัมพันธของภาพกับเสียง, ความสัมพันธของภาพ และระบบการเลน, ความสัมพันธของภาพ
และความสนุก 
 3.4 การวจิัยครั้งนี้ผูวิจยัพบวา เกดิปญหาขึน้หลายอยางในขัน้ตอนการศึกษา ดังนั้นผูท่ี
ตองการศึกษาวจิัยเพ่ือตอยอด ควรวางแผนเพ่ือรองรับปญหาดวย เชน 
       3.4.1 ปญหาแหลงขอมูล และผูเช่ียวชาญท่ีมีคอนขางนอย เนื่องจากเกมออนไลน
ประเภท MMORPG พ่ึงเริ่มมีในประเทศไทยไดไมนาน 
       3.4.2 ปญหาเกี่ยวกับการอธิบายเพ่ือความเขาใจในเรื่องท่ีเกี่ยวของกับประเภทเกม 
เชน การอธิบายถึงลักษณะเฉพาะของเกมประเภท MMORPG ผูวิจัยพบวาควรใชภาพประกอบการ
อธิบาย 
                การเรียกช่ือเกมประเภท MMORPG (อานวา เอ็ม เอ็ม โอ อาร พี จี), 
ศัพทเทคนิคเฉพาะท่ีใชในเกมออนไลนซ่ึงมีความคาบเกี่ยวซอนทับกันอยู ทําใหเกดิการเขาใจผิดใน
การรับรูขอมูล เชน การเติม s ตอทาย เปนการบงบอกถึงการเปนพหูพจนของประเภทเกม  เชน 
MMORPG กับ MMORPGs หรือ MMO กับ MMOs และการไมเขาใจวา MMORPG เปนสวนยอย
ของ MMO 
       3.4.3 ปญหาทางดานเทคนคิท่ีผูวจิัยไมสามารถควบคุมไดหลายอยาง และการ
ดําเนินการแกไขในหลายกรณีใชเวลาคอนขางนาน สามารถแบงไดดังนี ้
                3.4.3.1 การไมสามารถติดตั้งเกมได และปญหาขอบกพรองทางดานเทคนิค
ในขณะท่ีเขาเลนเกม เชน ไมสามารถสรางตัวละครใหมได, เกมปดตัวเอง ซ่ึงวิธีการแกไข คือ 
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Uninstall เกมออกจากคอมพิวเตอร จากนั้นใชโปรแกรม CCleaner ลบหนวยความจําของเครือ่ง
คอมพิวเตอร จากนั้น ดาวนโหลดเกมจากเว็บไซตใหมอีกครั้ง ปดโปรแกรมท่ีปองกันไวรัส
คอมพิวเตอร ปด Firewall และเริ่มติดตั้งเกมใหม 
                3.4.3.2 การหมดอายุของตวัละครในเกม Dragon Nest สาเหตุเพราะท้ิงชวง
การเลนนานเกิน 3 เดือน  ซ่ึงวิธีการแกไข คอื แจงปญหาตวัละครผานหนาเว็บไซต dragonnest.in.th 
โดยระบุรายละเอียดสวนตัว เชน ช่ือ-นามสกุล, E-mail และ อ่ืน ๆ ใหถูกตอง และเขียนระบุ
รายละเอียดปญหาวา "ขอปลด Block ไอดี กรณีไดรับความคุมครอง"  ซ่ึงขั้นตอนดังกลาวใช
ระยะเวลาดําเนินการ 7 วัน ในชวงเวลาทําการ (วันจนัทร - วันศุกร เวลา 09.00 น. - 18.00 น. ไมรวม
วันหยุดราชการ) 
                3.4.3.3 การปดปรับปรุงระบบเกมประจําสัปดาหของแตละเกม ซ่ึงมีเวลาการ
ดําเนินการในชวงเวลา และระยะเวลาท่ีแตกตางกันไป ทําใหชวงดังกลาวไมสามารถเขาเกมเพ่ือหา
ขอมูลจากเกมได 
       3.4.4 ปญหาท่ีเกิดจากเซิฟเวอรของผูใหบรกิารเกมออนไลน ทําใหชวงดังกลาวไม
สามารถเขาเกมเพ่ือหาขอมูลจากเกมได 
       3.4.5 เกม Battle of the immortals มีปญหา ไมสามารถยอนกลับมาท่ีฉากเริ่มตนได 
วิธีการแกไข คือ ตดิตอ เจาหนาท่ีผูดูแลเกม และขอความรวมมือใหยายตวัละครกลับไปท่ีฉาก
เริ่มตน 
       3.4.6 ขนาดไฟลตดิตั้งเกมมีขนาดใหญทําใหใชระยะเวลาในการดาวนโหลดนาน 
นอกจากนี้เกมท่ีใชเปนกรณีศึกษามีจํานวนถึง 9 เกม ทําใหใชพ้ืนท่ีฮารดดิสไมเพียงพอตอการติดตั้ง
เกม ซ่ึง วิธีการแกไข คือ เปล่ียนฮารดดิสท่ีมีพ้ืนท่ีในการเกบ็ขอมูลท่ีมากขึ้น 
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แบบสอบถามความคดิเหน็ 
สําหรับผูเชีย่วชาญที่มีตอการสรุปผลการวิเคราะหเลขนศิลปในเกมออนไลนที่ประสบความสําเร็จ 

 
 โดย นายวิสุทธ์ิ ปานพุมช่ืน นักศึกษาปริญญาโท สาขาการออกแบบนิเทศศิลป  
คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วัตถุประสงคของการศึกษา 
 เพ่ือเปนแนวทางในการเลือกใชเลขนศิลปในการออกแบบเกมออนไลน” 
ขอบเขตการศึกษา 
 ศึกษาเฉพาะเกมออนไลนประเภท MMORPG (Massive Multiplayer Online Role-
Playing Game) ท่ีไดรับการจัดอันดับในป พ.ศ.2555 และปจจุบันยังเปดใหบรกิารอยูในประเทศไทย 
แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี ้

 ตอนที่ 1 ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับสรุปผลการวิเคราะหเลขนศิลปในเกม
ออนไลนท่ีประสบความสําเร็จ โดยผลการวิเคราะหมาจาก 3 สวน ดังนี ้
 1. ตัวละคร (เริ่มตน) 
 2. ฉาก (เริ่มตน) 
 3. อินเตอรเฟส (พ้ืนฐาน) 
  3.1 สถานะตัวละคร 
  3.2 ชองการสนทนา 
  3.3 คาประสบการณ 

3.4 Quick Skill 
3.5 แผนท่ี 

 ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับความคดิเห็นและทัศนคติทางเลขนศิลปท่ีเกี่ยวของกับ
ภาพในเกมออนไลน 
ตอนที่ 1 ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม 
ช่ือ.......................................... นามสกุล..........................................ประสบการณการทํางาน..........ป 
ประวัตกิารทํางาน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณความคดิเห็นเกี่ยวกับสรุปผลการวิเคราะหเลขนศลิปในเกมออนไลน 
 
1. ทานมีความเห็นอยางไรกับเลขนศิลปท่ีเกีย่วของกับ ตัวละคร, ฉาก และ อินเตอรเฟส ในเกม
ออนไลนท่ีประสบความสําเร็จท่ีคดัเลือกมาเปนกลุมตวัอยางแตละเกม สวนใหญมีลักษณะใกลเคียง
กัน
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
2. ทานมีความคิดเห็นอยางไรในสวนท่ีมีความแตกตางกนัของเลขนศิลป ตัวละคร, ฉาก และ 
อินเตอรเฟส ของเกมท่ีประสบความสําเร็จ แตละเกม  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................. 
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ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเกีย่วกบัความคิดเห็นและทัศนคติทางเลขนศลิปทีเ่กี่ยวของกบัภาพในเกม
ออนไลน 
 
3.  ทานมีขอเสนอแนะอยางไรใน ตัวละคร, ฉาก และ อินเตอรเฟส ในเกมออนไลนท่ีประสบ
ความสําเร็จ ควรตองปรับปรุงพัฒนาตอไปในอนาคต
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
4. ทานมีความคิดเห็นวาองคประกอบเลขนศิลปสําคัญ ในสวนของตัวละคร, ฉาก และ 
อินเตอรเฟส เปนปจจัยท่ีทําใหเกมออนไลนแตละเกมประสบความสําเร็จ  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
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ประวัติผูเชี่ยวชาญ 
 

1.  คุณสินไทย บญุไมตรี  
ตําแหนง Director of Designs บริษัท FLY Entertainment  และเปน ผูออกแบบเกม The House และ 
The House2  บนเว็บไซต sinthaistudio.com/thehouse  ประสบการณทํางาน 9 ป 
 
2.  คุณเอกกวี เตยีรธิติ  
ตําแหนง CRM Manager บริษัท Gen C Inspire Corporation Co., Ltd.  
ประสบการณทํางานดานเกมออนไลน 9 ป 
 
3.  คุณปติ ชั้นรัตนกุล  
ตําแหนง Managing Director บริษัท Crazy Dog Game (Thailand) Co., Ltd.  
ประสบการณทํางานดานเกมออนไลน 10 ป 
 
4.  คุณพิชญะ เอีย่นเหล็ง  
ตําแหนง Game Artist บริษัท Bigbugstudio จํากัด  
ประสบการณทํางาน 5 ป 
 
5.  คุณปรเมษ ชลรัตนกลุ  
ตําแหนง Game Artist บริษัท Bigbugstudio จํากัด  
ประสบการณทํางาน 5 ป 
 
6.  คุณอังคาร จันทนา  
ตําแหนง Conceptual Artist บริษัท GDC (GMM GRAMMY DIGICRAFT) ในเครือ GMM 
Grammy ประสบการณทํางาน 14 ป 
 
7.  คุณมนันย อดุมทรัพย  
ตําแหนง Art Director บริษัท ดจิิคราฟท จํากดั  
ประสบการณทํางาน 13 ป 
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เร่ืองยอของเกมทีใ่ชเปนกรณีศกึษา 
 

 1.  เร่ืองยอเกม Elsword 
      เกาะโดนภัยธรรมชาติ จนคนอพยพออกนอกเกาะไปหมด ตอมาเกาะกลับมาอุดม
สมบูรณอีกครั้ง เพราะไดพลังจากอัญมนีสีฟา ท่ีเรียกกันวา "El Stone"  
      ตอมาเด็กหนุมช่ือ Elsword  ไดออกผจญภยัเพ่ือคนหา "El Stone"  เพ่ือใหไดรับการ
ยอมรับจากพ่ีสาว ระหวางการเดินทางไดพบ Rena นักรบเผาเอลฟ กับ Alsha สาวนองพลังวิเศษ 
 2.  เร่ืองยอเกม Forsaken World 
      เทพ Dyos ไดพบโลก และตั้งช่ือวา "Eyrda" และจาก Eyrda ไป โดยท้ิงทายาท 
Tytan, Illyfue และ Vydaไว 
      Tytan ตองการเผาท่ีรูปรางเล็กแตมีทักษะในการทําเหมืองใหกับเขาจึงไดสราง 
Dwarves ขึ้นมา,  Humans กําเนิดมาจาก Illyfue ซ่ึงเลียนแบบมาจากรูปรางของ Vyda, Elves ถูก
สรางจาก Illyfue สราง จากรูปของเขาเอง, Stonemen มีแคเพศชาย ถูกแกะสลักมาจากหิน Giant 
sacred stones ดวยฝมือของ Tytan  
      หลังจากนั้นไดกําเนดิเผา Kindred ขึ้นมาอีก จากการแตงงกันระหวาง Humans กับ 
Shylia  
      ตอมา Nyos เทพอีกองคหนึ่งไดปลอย Mylvada มาทําลายลาง เทพ Tytan, Illyfue 
และ Vyda ตายหมด ทําใหชะตากรรมของแผนดินจะอยูในมือของทาน 
 3.  เร่ืองยอเกม Dragon Nest 
      Althea ลมปวยลงทําใหมังกรแหงการทําลายลางบุกโลก ทําใหมังกรผูพิทักษเขา
ตอสูปองกัน ในท่ีสุดมังการทําลายรางรางระเบิด และผลึกแหงความเกลียดชังไดหายไป 
      มังกรผูพิทักษจึงแยกรางออกเปน 2 ราง คือมังกรเงินกับมังกรทอง เพ่ือตามหา
ทําลายผลึกแหงความเกลียดชัง 
 4.  เร่ืองยอเกม Battle Of The immortal 
      จักรพรรดิ์มังกรและกองทัพโดนแมมดแหงเอลฟสาปเปนหิน เทพีแหงโชคชะตา
ทํานายวาจกัรพรรดิมังกรและกองทัพจะเปนอิสระในไมชา ทําใหเหลาผูกลาตองเตรียมตอสู 
 5.  เร่ืองยอเกม Digimon Master 
      (ไมพบขอมูล) 
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 6.  เร่ืองยอเกม Twelve Sky 2 
      การตอสูเพ่ือชิงยุทธภพของ 3 พรรค (สํานกัเทพกระบ่ี, พรรคสราญรมย, ลัทธิปศาจ
โลหิต) 
 7.  เร่ืองยอเกม Seal Online 
      สงครามระหวาง Elim กับ Balie ทําใหโลกเกือบพังทลาย ทําให Elios ตองสราง
ดินแดนใหมขึน้มาช่ือแผนดิน Shiltz และส่ังให Elim ไปเกิดเปน มนุษย กับ Balieท่ีไปเกิดเปนผา
พันธุ Bale ท่ีมีวิวฒันาการจากพืชและสัตว มีรูปรางแปลกประหลาด และสมองท่ีโลทึบ แตมี
พละกําลังมากมาย 
 8.  เร่ืองยอเกม Rohan 
      เทพ Ohn สรางเผาพันธุขึ้นมา 5 เผา คือ Humans, Giants, Elves, Halflings, and 
Dark Elves ตอมา เผา Humans ไดทะเลาะกนัเอง และแยกตัวออกไปเปน เผานกัฆา Dhan และตอมา 
Humans ไดแตงงานกับ Elves ทําใหเกิดเผาพันธุใหมเปน Half Elves และตอมา เผาพันธุท่ีมี
สายเลือดของมังกร ชาว Dekan เกิดขึน้มาอีก 
 9.  เร่ืองยอเกม Granado Espada  
      เปน ดินแดนใหม คนพบรวมกันระหวาง กัปตันเรือผจญภัย Gill berto-Granado 
และ ทานเคาท Ferruccio Espada ท่ีมาของช่ือ Granado Espada หลังจากนั้นท้ังสองไดแยกหางจาก
กัน  
      ดินแดนใหมแหงนี้ดึงดูด เหลาหนุมสาวจากแผนดินเกา ใหมา แสวงหาความฝน ณ 
ท่ีนี่ และ ยังเปนแหลงฝง ขุมสมบัติอันมหาศาลของจอมวายราย Gill Berto อีกดวย 
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ช่ือ-สกุล   นายวิสุทธ์ิ ปานพุมช่ืน 
ท่ีอยู   11/2 หมู 7 ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 
   10130 
ประวัตกิารศึกษา 
 พ.ศ. 2539  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   โรงเรียนวดัราชบพิธ กรุงเทพฯ 
 พ.ศ. 2543  สําเร็จการศึกษาปริญญาศิลปบัณฑิต 
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   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประวัตกิารทํางาน 
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