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บทคัดยอ 

 บอรดเกม Quest Master เปนบอรดเกมประเภทเกมปารตี้เปาหมายของเกมคือการแกปญหาภารกิจ
ตามทางเดินที่เกมกําหนดเพื่อพาตัวละครไปยังเสนชัย ในที่นี้จะนําบอรดเกมเกม เควสมาสเตอร มาสื่อในเร่ือง
ความสําคัญและประโยชนของบอรดเกม วาบอรดเกมเลนแลวมีประโยชนในดานการคิดวิเคราะห วิเคราะหใน
เน้ือหาและรูปแบบการเลนของเกม การคิดคํานวน คํานวนในเร่ืองคาคะแนนที่เพิ่มหรือเสีย การเขาสังคมและ
การส่ือสารกับคนที่เลนดวย ที่ชวยเพิ่มทักษะการเขาสังคมของตัวผูเลน เน้ือเร่ืองเกมที่สอดแทรกปญหาสังคม
ในปจจุบัน โดยผานรูปแบบการเลน และองคประกอบของงานกราฟกบนบอรดเกม เควสมาสเตอร ที่จะ
นําเสนอในธีม ไซ-ไฟ โลกอนาคต เพื่อความแปลกใหมและเปนเอกลักษณ วัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อ
ออกแบบภาพประกอบบอรดเกม เควสมาสเตอร ใหมีความนาสนใจ มีเอกลักษณมากยิ่งขึ้น ดึงดูด
กลุมเปาหมายใหมาลองเลนบอรดเกม ดําเนินการวิจัยดวยการสอบถามกลุมเปาหมายชวยอายุ 14 -25 ป โดย
ใชแบบสอบถามออนไลน และใชกรณีศึกษาจากงานตัวอยาง จํานวน 15 งาน 

 ผลการวิจัย พบวา กลุมเปาหมาย ชวงนักเรียนไดใหความสําคัญและรับรูประโยชนจากบอรดเกมมาก
ที่สุด รูปแบบการเลนบอรดเกม เควสมาสเตอร สามารถชวยในเรื่องฝกทักษะการคิดวิเคราะห การคํานวนได
ประมาณนึง และภาพประกอบบอรดเกม เควสมาสเตอร มีภาพประกอบท่ีมีเอกลักษณเฉพาะ นาสนใจ ดึงดูด
กลุมเปาหมายได  

คําสําคัญ : บอรดเกม,การออกแบบภาพประกอบ,ไซ-ไฟ,ทักษะ 
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Abstract 

 Board game Quest Master is a board game category Game Party, objective game is 

Solving the mission along the path in the designated game to take the character to the finish 

line, herein I will take Board game Quest Master come to convey in The importance and 

benefits That the game board is useful in analytical thinking Analyze in the content and 

format of the game play, Calculating the amount of points added or lost, Socializing and 

communicating with people who play with that helps increase the social skills of the player, 
The story in game that interferes with current social problems, by playing style and graphic 

elements on the board game Quest Master that will be presented in a SCI-FI  theme for the 

future for novelty and unique The objective of research is to Game board Quest Master 

illustration design to be interesting and more unique, Attract the target group to try to play 

the Board game, Research with inquiries from target groups aged 14 - 25 years using Google 

form and case study 15 case. 

 Research result showed Found that the target group during The Students' is attention 

and awareness of the benefits of the board game the most Recreation Board game Quest 

Mstercan help  with the practice of analytical thinking skills. Estimated calculation and 

Illustrations on Board game Quest Master has unique illustrations that are appealing to the 

target group. 

Keywords : Board game,Illustrations Design,SCI-FI,Skills 
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บทนํา 

 การเลนเกมเปนกิจกรรมที่ชวยใหเกิด
ความสนุกสนานและผอนคลายความตรึงเครียดใน
ชีวิตประจําวัน แมวา ในสังคมของผู ใหญ จะ
ถกเถียงในเรื่องของเกมในหลายแงมุม แตถา หาก
รูจักการแบงเวลาเลนเกม ไมเลนมากจนเกินไป หา
ขอคิดจากเกมที่นํามาใชในชีวิตประจําวัน เชน การ
รวมมือกัน ความสามัคคีในการฝาฝนอุปสรรคใน
เกม การคิดวิเคราะห คําศัพทตางๆในเกม ก็จะ
สามารถเลนเกมและเสริมความรูไปในตัวดวย
เชนกัน ในที่นี้จะยกหนึ่งประเภทเกมที่เปนที่นิยม
เลนกันเปนกลุมเพ่ือนเนนไปทางการคิดวิเคาราะห
และรูปแบบเกมท่ีซับซอน แตแฝงไปดวยความสนุก 
นั้นคือ บอรดเกม หรือ เกมกระดาน 

ประโยชนของบอรดเกมน้ัน ไดฝกสมอง
และประลองไหวพริบของผู เลน ชวยในเร่ือง
ความจําและผึกสมอง ซึ่งตัวบอรดเกมนั้นจะชวย
สงเสริมทักษะน้ีอยางชัดเจน เพราะรูปแบบการ
เลนนั้นจะเนนการใชความคิด เปนหลัก ความคิด
สรางสรรค ใชปญญาในการตอกรกับผูเลนฝายตรง
ขาม โดยกลุมเปาหมายเด็กๆ และวัยรุนที่จะเห็น
ผลไดชัดสุด ชวยใหสมองมีการคิดวิเคาราะหปญหา
ตางๆไดดียิ่งขึ้น ลดปญหาความเสื่อมของสมอง มี
ความต่ืนตัวทางดานจิตใจ เพราะเกมจะเปรียบเรา
เปนตัวละครในเกมนั้นๆ ซึ่งตองใชทักษะตางๆใน
การเอาตัวรอดและนําชัยชนะมายังตัวเรา 

จึงนําบอรดเกม Quest Master เกมแนว
ปาร ตี้  แนวแอค ช่ัน  ผจญภั ย  มาออกแบบ
ภาพประกอบใหมในธีม ไซ-ไฟ โลกอนาคต ซึ่ง เกม
นี้มีเนื้อหาที่พาดพิงถึงปญหาดานทางสังคมใน
ปจจุบันซ่ึงชวยในการคิดตาม วิธีเลนที่ไมยากเขาใจ
งาย มีการเลนที่ผสมผสานการคิดคํานวนจํานวน
การเดิน คํานวนแตมชีวิตฝายตรงขาม คํานวน
การดที่สามารถใชไดในแตละเทิรน การคาดคะเน
แผนการเลน  และการดภารกิจที่ไวใชแกตางตัว
ละครใหผานจุดๆนั้นได และวิเคราะหแกปญหา
ตามสถาน การณที่เจอระหวางเลน สิ่งนี่ที่จะไป
สงเสริมการฝกสมองคิดวิเคราะห   

โดยดานงานวิจัยการออกแบบนั้น จะ
ออกแบบบอรดเกมใหมีเอกลักษณเฉพาะของ
ตัวเอง ดวยการออกแบบภาพประกอบ ในธีมไซ-
ไฟ คิดเนื้อเรื่องของเกมเพื่อชักจูงใหผูเลนติดตาม 
ออกแบบงานกราฟก อุปกรณการ เลนต างๆ 
ออกแบบวิธีการเลนที่เนนการคิดวิเคราะห คํานวน 
การดเกมมีการจัดเลยเอาทที่อานงาย แตมีสไตล
ตราสัญลักษณที่เรียบงายแตเปนเอกลักษณ มีที่มา
ที่ไป มีบรรจุภัณฑสินคาที่สามารถเปดแลวกางเลน
ไดเลยโดยที่ไมตองแยกอุปกรณ ชวยอํานวยความ
สะดววกตอผูเลน บงบอกถึงตัวบอรดเกมน้ี และ 
เลือกใชความรูการออกแบบงานกราฟกตางๆ มา
สรรคสรางพัฒนางานดีไซนของตัวบอรดเกม ให
โดดเดนและดึงดูด กลุมเปาหมายไดหันมาเลน
บอรดเกม 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1 . เ พื่ อ อ อ ก แบบค า แ ร ค เ ต อ ร แ ล ะ
ภาพประกอบของบอรดเกมใหดูนาสนใจยิ่งขึ้นใน  

2.เพื่อสงเสริมกลุมเปาหมายหันมาลอง
เลนบอรดเกมกันมากขั้น 

ระเบียบวิธีวิจัย 

1.  ศึกษาขอมูลทุติยภูมิ จากเ ว็บไซต 
รวมท้ังงานวิจัยที่ เ ก่ียวของกับการออกแบบ
ภาพประกอบบอรดเกม Quest master  

2 .  ส ร า ง เ ค รื่ อ ง มื อ เ ก็ บ ข อ มู ล ด ว ย
แบบสอบถามท่ีจะใชกับกลุมเปาหมาย และแบบ
กรณีศึกษา 15 งาน 

3 .  เ ก็ บ ข อ มู ล ป ฐ ม ภู มิ ด ว ย ก า ร ใ ช
แบบสอบถามกับกลุมเปาหมาย คือ กลุมนักศึกษา 
ชาย-หญิง ที่ชื่นชอบการเลนเกมจํานวน 50 ชุด  

4. เก็บขอมูลกรณีศึกษาจากตัวอยางงาน
ออกแบบบอรดเกม 15 งาน 

5. วิเคราะหขอมูลที่ไดจากกลุมเปาหมาย 
โดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ(%) และ
คาเฉลี่ย(MEAN) และใชวิธีตีความจากการสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญทางดานการออกแบบ ขอมูลดังกลาว
จะถูก ใช เปน โจทยทางการออกแบบ  ซึ่ งจะ
สอดคลองกับพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย   

6. ออกแบบภาพประกอบบอรดเกม Quest 

Master 

ผลการวิจัย 

จ า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะห ข อ มู ล ที่ ไ ด จ า ก 
กลุมเปาหมาย คือ นักศึกษา จํานวน 50 คน ผลที่
ไดจะแยกเปน 2 เรื่อง คือ 1) ทัศนคติและความ
คิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม 2) ความตองการ
ทางการออกแบบของผูตอบแบบสอบถาม รวมถึง
ขอมูลกรณีศึกษา จํานวน 15 เรื่อง 

สวนท่ี 1 เหตุผลที่ทําใหคนซื้อบอรดเกม
มาเลนคือ ความสนุกของบอรดเกม (ตารางที่ 1) 
บอรดเกมจะมีความนาสนใจจดจําไดจากเน้ือเร่ือง 
(ตารางท่ี 2) และบอรดเกมควรมีจํานวนผูเลน 5-8 
คน (ตารางที่ 3) 

ตารางที่ 1 หากตองตัดสินใจซื้อบอรดเกม สิ่งใดจะ
เปนสิ่งแรกที่ทานคิดเลือกที่จะซ้ือบอรดเกมมาเลน 

หัวขอประเมิน จํานวน 

(คน) 

รอยละ 
(%) 

อันดับ 

ความสนุกของบอรด
เกม 

25 50 1 

เน้ือหา และเรื่องราว
ของบอรดเกม 

17 14 3 

ภาพประกอบของ
บอรดเกม 

14 28 2 

ตัวละครในบอรด
เกม 

4 8 4 

รวม 50 100  
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ตารางที่ 2 หากพูดถึงบอรดเกมใหมีความนาสนใจ 

นาจดจําไดเพราะสิ่งใดในขอดังตอไปน้ี 

หัวขอประเมิน จํานวน 

(คน) 

รอยละ 
(%) 

อันดับ 

มีตัวละครที่มี
เอกลักษณ 

12 24 3 

มีเน้ือเรื่องที่นาสนใจ 18 36 1 

มีภาพประกอบที่
สวยงาม  

4 8 4 

มีเทคนิคการเลนที่
ซับซอน และสนุก 

16 32 2 

รวม 50 100  

ตารางที่ 3 ทานคิดวาบอรดเกมควรมีจํานวนผูเลน
กี่คน 

หัวขอประเมิน จํานวน 

(คน) 

รอยละ 
(%) 

อันดับ 

3-5 คน 20 40 2 

5-8 คน 26 52 1 

8-12 คน 4 8 3 

12 คนข้ึนไป - - 4 

รวม 50 100  

สวนที่ 2 ภาพประกอบบนบอรดเกมเปน
ภาพประกอบลายเสน (ตารางที่ 4) โทนสีเปนโทน
ดุดัน (ตารางที่ 5 ) ตัวหมากเดินกระดานเปนแสตน
ตัวละคร (ตารางที่ 6) 

ตารางที่ 4 หากผูวิจัยออกแบบภาพประกอบตัว
ละคร บอรดเกม Quest Master ทานคิดวา
ภาพประกอบรูปแบบใดนาสนใจมากท่ีสุด 

หัวขอประเมิน จํานวน 

(คน) 

รอยละ 
(%) 

อันดับ 

ภาพประกอบ
ลายเสน 

28 56 1 

ภาพประกอบสมจริง 14 28 2 

ภาพประกอบ
การตูน 

8 16 3 

รวม 50 100  

ตารางที่ 5 หากผูวิจัยออกแบบเน้ือเรื่อง บอรดเกม 
Quest Master แนวแอคช่ัน ไซ-ไฟ ทานคิดวาโทน
สีใดที่เหมาะสมที่สุด 

หัวขอประเมิน จํานวน 

(คน) 

รอยละ 
(%) 

อันดับ 

โทนสีดุดัน 26 52 1 

โทนสีสดใส 19 38 2 

โทนสีระทึก 4 8 3 

โทนสีขาวดํา 1 2 4 

รวม 50 100  

ตารางที่ 6 หากผูวิจัยออกแบบตัวหมากเดิน
กระดาน ในบอรดเกม quest master แบบใดที่ดู
นาสนใจมากท่ีสุด 

หัวขอประเมิน จํานวน 

(คน) 

รอยละ 
(%) 

อันดับ 

ตัวหมากหลากส ี 7 14 3 

เหรียญหนาตัวละคร 2 4 4 

สแตนตั้งตัวละคร 30 60 1 

ตัวโมเดล 3d 11 22 2 

รวม 50 100  
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 สวนที่ 3 จากขอมูลจากกรณีศึกษาพบวา 
ภาพประกอบตัวละครสัดสวนสมจริง ตัวละครจะ
ไดมีรูปรางไมแปลกจนเกินไป จดจําไดภาพวาด
จากคอมพิวเตอรเพื่องานที่สมบูรณและสวยงาม
ภาพประกอบแนวสมจริงผสมกับการตูน เพื่อสราง
องคประกอบใหคลายคลึงกลับเหมือนไดอาน
หนังสือการตูนหรือดูอนิเมชั่นรูปแบบตัวอักษร จะ
ใชเปนตัวอักษรมีเชิง ผสมกับตัวประดิษฐ เพื่ออาน
ขอมูลงายและออกแบบตัวอักษรใหเขากับธีม ไซ-
ไฟโทนสี จะเปนสีแนวดุดันผสมกับการไลสีน้ําหนัก
มืดๆ เพ่ือสื่ออารมณกับเนื้อเรื่องของเกมท่ีออก
แนวเอาตัวรอด บุคลิกของงานได เททันสมัยและ
ล้ําสมัย อนาคต เพื่องานจะมีเอกลักษณและจดจํา
ในความเปนไซ-ไฟ ได 

ผลการออกแบบ 

จากการ เก็บขอ มูลจากกลุม เปาหมาย  และ 
กรณีศึกษา 15 กรณี ทําใหไดขอมูลที่ นาเชื่อถือ
และสมํ่าเสมอ สามารถนําไปใชเปนโจทย ทางการ
ออกแบบ ทําใหสอดคลองกับพฤติกรรม และความ
ตองการของกลุมเปาหมาย ผลผลิตของ การวิจัย
ครั้งนี้ คือ ออกแบบภาพประกอบบอรดเกม Quest 

Master แนวคิดที่ใชในการออกแบบ(Concept) คือ 
“Change to play” เพื่อเปลี่ยนรูปแบบอรดเกมเดิมๆ 
ใหดูทันสมัย แปลกใหมและมีเอกลักษณ ดึงดูดให
สนใจในตัวบอรด เกม  และลองเลนเพื่ อรู ถึ ง
ประโยชนของบอรดเกม  โดยใชรูปแบบการ
ออกแบบ (Mood & Tone) คือ เท ทันสมัย แปลกใหม 

กลุมเปาหมาย คือ นักเรียน นักศึกษา ชายและ
หญิง อายุ 14-25 ป โดยภาพประกอบบอรดเกม 
Quest master จะมีธีมภาพเปนไซ-ไฟ มีความแปลก
ใ หม  ส ม จ ริ ง ทั น ส มั ย ม า ก ขึ้ น  เ พื่ อ เ ข า ถึ ง
กลุมเปาหมาย และใชเปนสื่อนําเสนอประโยชน
ของบอรดเกม 

ขั้นตอนการออกแบบภาพประกอบบอรด
เกม Quest Master 

1. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับบอรดเกม แนว
ทางการเลน และภาพประกอบแนวตางๆ 

2.ทําแบบรางภาพประกอบตางๆบน
กระดานบอรดเกม 

3.ทําแบบรางออกแบบตัวละคร และเน้ือ
เรื่องของบอรดเกม 

4.จัด Layout ตัวอักษรตางๆบนบอรดเกม 

5.กําหนดโทนสีและรูปแบบของงาน 

5.ทําแบบจําลองบอดเกม Quest Master 
เพื่อทดสอบการใชงาน ตรวจแกจดุบกพรอง และ
ทิศทางของตัวงานบอรดเกม Quest Master ใหเปน
ตามแนวความคิด (ดังปรากฏในภาพที่ 1 ถึง 7)                 

 

  ภาพที่ 1 แบบรางบอรดเกม 
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ภาพที่ 2 แบบรางการดเกม 

 

ภาพที่ 3 แบบรางตัวละคร 

            

         ภาพที่ 4 ตัวบอรดเกม 

 

ภาพที่ 5 การดเกม 

 

ภาพที่ 6 ตัวละคร 

ภาพที่ 7 กลองบรรจุภัณฑ 

 

วิจารณผลการวิจัย 

การออกแบบภาพประกอบบอรดเกม Quest Master 
นั้นรูปแบบการเล่นบอร์ดเกม Quest Master 
สามารถช่วยในเรืองฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ 
การคํานวนได้ประมาณนึง ภาพประกอบบอร์ด
เกม Quest Masterมีภาพประกอบทีมีเอกลกัษณ์
เฉพาะ น่าสนใจ ดึงดดูกลุ่มเป้าหมายได้ มีความ
สะดวกตอ่การเลน่จากรูปแบบการใช้งานตวับรรจุ
ภณัฑ์ 
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สรุปและอภิปรายผล 

บอร์ดเกม Quest Master ทีจะนําเสนอในธีม ไซ-
ไฟ โลกอนาคต เพือความแปลกใหม่และเป็น
เอกลักษณ์ ภาพประกอบบอร์ดเกม Quest 
Master มีความน่าสนใจ มีเอกลักษณ์ ดึงดูด
กลุม่เปา้หมายให้มาลองเลน่บอร์ดเกมกนัมากขนึ
ทงัรูปแบบการเล่นทีมีการคิดวิเคราะห์แผนการ
เล่น  และตัวละครและเนือเรืองทีเข้าถึงง่าย 
สามารถทําให้บอร์ดเกม Quest master มี
เอกลกัษณ์และดงึดดูคนมาเลน่ได้ 

กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจั ย เรื่ อ งนี้ สํ า เร็ จลุล ว งลงไดด วยความ
ชวยเหลือจากบุคคลหลายทาน จึงขอขอบพระคุณ 
ณ โอกาสน้ี ขอขอบคุณอาจารยที่ปรึกษา อาจารย 
สุภัทรา ลูกรักษ ที่ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ 
แนวคิด ตลอดจนแกไขขอบกพรองตางๆมาโดย
ต ล อ ด  จ น ง า น วิ จั ย เ ล ม นี้ เ ส ร็ จ ส ม บู ร ณ 
ขอขอบพระคุณ คุณพอและคุณแม และผูปกครอง 
ที่ใหคําปรึกษาในเร่ืองตางๆ ชวยเหลือทุกๆดาน 
และคอยสนับสนุนเสมอมา  ขอขอบพระคุณ
พนักงานรานบอรดเกม Balor Board game ที่ใหขอมูล
เพ่ือศึกษาองคประกอบบอรดเกมในการทําวิจัย
เปนอยางดี สุดทายขอขอบคุณเพื่อน ๆ ที่ ให
คําแนะนํา สําหรับ แนวความคิดที่ดี และเปน
กําลังใจใหตลอดจน งานวิจัยเสร็จสมบูรณ  
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