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 การพัฒนาสื่อการเรียนประเภทภาพยนตรการตูน 2 มิติ เร่ืองธรรมะ DESIGN ตอนไมเทา

ยอดกตัญู มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาส่ือการเรียนประเภทภาพยนตรการตูน 2 มิติเร่ืองธรรมะ 

DESIGN  ตอนไมเทายอดกตัญู สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3-6 และบุคคลท่ัวไป และ

เสริมสรางการเรียนรูและปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีใหกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3-6 และบุคคล

ทั่วไป โดยวิธีการดําเนินการวิจัย แบงออกไดเปน 3 กระบวนการหลักคือ 1) กระบวนการในการ

สรางภาพยนตรการตูน 2 มิติ 2) กระบวนการสรางแบบประเมินส่ือการเรียนประเภทภาพยนตร

การตูน 2 มิติ  3) กระบวนการดําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล 

 กลุมตัวอยางที่ใชศึกษาคร้ังนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดบาง

พลัด จํานวน 30 คน ใชการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามและสถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล 

ไดแก คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบวาประเมินหาคาความพึงพอใจจากกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน  

ซึ่งผลการประเมินแบงออกเปน 3 ดานดวยกัน อันไดแก   

1) ดานการตูนแอนิเมชั่น มีคาเฉลี่ย 4.63 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.45    

2) ดานแบบฝกหัด มีคาเฉลี่ย 4.83 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.36    

3) ดานเกมจ๊ิกซอว มีคาเฉลี่ย 4.78 และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.41  

โดยสรุปผลจากการประเมินไดวา ส่ือการเรียนประเภทภาพยนตรการตูน 2 มิติ เร่ืองธรรมะ 

DESIGN ตอนไมเทายอดกตัญู ที่สรางข้ึนสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนไดอยางมี

ประสิทธิภาพเปนอยางดี 

 

 

 

 

www.ssru.ac.th



 

 
Abstract 

 
Research Title  :   A Development of Cartoon Animation 2D Story:   

  Dharma  Design  Part  Thankfulness Walking Stick 

Author :   Miss Busarin  Eamthanakul 

Year :   2011 

................................................................................................. 

 An objective of this research is to develop a learning media about 2D animation 

in the title “Dharma Design: Thankfulness Walking Stick”. Also, the target groups of this 

research are students from 3rd to 6th grade in a primary school as well as general 

interested people. There are three main processes in the research implementation. First 

is the process of creating 2D animation. Second is the process of making an evaluation 

form for the animation. As well, third are the processes of experiment and gathering 

information. 

 The Sample group for this research is the 30 of 4th grade primary students from 

Wat Bang Plad School. Moreover, a questionnaire method is used for data gathering. As 

well, the research uses average and standard deviation values in order to analyze data. 

A result of this research evaluates an appreciation value from thirty people in the 

sample group. Furthermore, an evaluation result could be separated in three categories. 

The first category is an animation that has x  = 4.63 and S.D. = 0.45. The second 

category is an exercise that has x  = 4.83 and S.D. = 0.36. And the third category is a 

jigsaw game that has x  = 4.78 and S.D. = 0.41. In addition, a summary from the 

evaluation result concludes that this 2D animation can be used for a learning efficiently. 
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บทที่ 1 

 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
  เนื่องจากการเรียนการสอนในช้ันเรียนปกติเพียงอยางเดียวอาจทําใหผูเรียนขาดความ

สนใจและขาดความคิดสรางสรรค จึงมีการใช ส่ือในการเสริมสรางประสบการณที่ ได รับ

นอกเหนือจากในชั้นเรียน เพื่อชวยเพิ่มทักษะทางดานตางๆ และดึงดูดความสนใจไดมากย่ิงข้ึน  

โดยเฉพาะส่ือภาพยนตรการตูน (Cartoon Animation) 

  การตูนถือเปนส่ือประเภทหนึ่งที่ไดรับความนิยมจากผูรับสารทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะจาก

ผูรับสารที่เปนเด็กและเยาวชน ไมวาจะเปนภาพยนตรการตูน (Cartoon Animation) ที่ฉายทาง

โทรทัศนหรือหนังสือการตูน ดวยเหตุผลที่มีเนื้อหาสนุกสนาน คลายเครียด เขาใจงาย รวมถึงมี

ภาพประกอบที่สวยงาม 

  ในปจจุบันส่ือที่นําเสนอในเร่ืองของธรรมะยังไมเปนที่นาสนใจของบุคคลทั่วไปมากนัก  

ถึงแมวาจะมีการผลิตส่ือชนิดนี้ออกมาอยางแพรหลายก็ตาม ทางผูวิจัยจึงเกิดแนวคิดที่จะนําเสนอ

ภาพยนตรการตูน 2 มิติ เร่ืองธรรมะ DESIGN ตอนไมเทายอดกตัญู ที่มีความนาสนใจ ทั้งใน

ดานการนําเสนอ การดําเนินเร่ืองที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมะ เพื่อใหผูใชมีความเขาใจงายกวาการ

อานหนังสือ 

  ธรรมะเปนส่ิงที่ยึดเหนี่ยวจิตใจใหคนทําความดีมาต้ังแตอดีตและยังเปนแนวทางชี้นําให

ดําเนินชีวิตไปในทางที่ดี  จึงไดนําเร่ืองที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมะมาสอดแทรกลงไปในสื่อภาพยนตร

การตูน 2 มิติ  เร่ืองนี้ เนื่องจากปจจุบันนี้สังคมไทยมีความเส่ือมโทรมทางดานศีลธรรม และธรรมะ

ยังถูกละเลยไปจากคนในสังคมไทยอีกดวย  จึงอยากนําเสนอธรรมะมาเปนส่ือเพื่อเปนการปลูกฝง

จิตสํานึกใหแกนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปไดศึกษาเพื่อนําไปใชในการประพฤติ  ปฏิบัติตน

ใหอยูในสังคม และในปจจุบันสภาพของสังคมไทย จะมีปญหาเกี่ยวกับการทิ้งพอแมใหเห็นอยูตาม

หนาหนังสือพิมพ และโทรทัศนอยูบอยๆ ผูวิจัยจึงตองการจะสะทอนใหเห็นถึงปญหาสังคมที่

ชัดเจนเพื่อทําใหผูชมสามารถเขาใจงาย   จึงทําการหยิบยกนิทานที่มีเนื้อหาที่สะทอนใหเห็นถึง

ปญหาดังกลาว 
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  ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดใชประโยชนจากคุณสมบัติของภาพยนตรการตูน ดวยวิธีการสอดแทรก

หลักคุณธรรมเขาไปในเนื้อเร่ือง ใชเหตุการณหรือการกระทําของตัวละครนั้นสอนโดยที่เด็กไมรูตัว

วาถูกสอน แตรูสึกเหมือนกับตนคือผูที่เรียนรูดวยตนเอง เพราะดวยวิธีสงเสริมความสนใจของเด็ก

คือการใหเด็กรูจักคนควาดวยตนเอง ไดลงมือกระทําเอง คิดเอง ใหเด็กเปนคนอานมาก เห็นมาก 

ฟงมาก สงเสริมใหเด็กเลนในส่ิงที่ชวยเสริมประสบการณ กระตุนใหเกิดการเรียนรูและความเชื่อม่ัน

ในตนเอง (สุชา, 2541:78) 

  โดยการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ เปนการพัฒนาส่ือการเรียนประเภทภาพยนตรการตูน 2 มิติ 

เร่ืองธรรมะ DESIGN ตอนไมเทายอดกตัญู สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3-6 โดยการ

นํามาใชเสริมประกอบกับการเรียนการสอนปกติ ซึ่งจะมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการทําความดี 

  

1.2 วัตถุประสงคการวิจัย 
 1.2.1 พัฒนาส่ือการเรียนประเภทภาพยนตรการตูน 2 มิติเร่ืองธรรมะ DESIGN ตอนไมเทา

ยอดกตัญู สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3-6 และบุคคลทั่วไป 

 1.2.2 เสริมสรางการเรียนรูและปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีใหกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3-6 

และบุคคลทั่วไป 

 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 1.3.1 ภาพยนตรแอนิเมช่ัน 2 มิติ เร่ือง ธรรมะ Design  ตอนไมเทายอดกตัญู  

ประกอบดวย 

   1.3.1.1 การตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ 

     ก) ความยาวการตูนแอนิเมชั่น  7-8  นาที 

     ข) ตัวละครคนแก รับบทเปน พอ 

     ค) ตัวละครไมเทา 

     ง) ตัวละครลูก 3 คน  มี ลูกสาวคนโต,ลูกชายคนรอง,ลูกชายคนเล็ก 

     จ) เสียงตัวละคร 

     ฉ) เสียงดนตรี 

     ช) ขอคิด 

   1.3.1.2 เกมจ๊ิกซอวสอนใจ 

     ก) รูปภาพตนฉบับ 
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     ข) ใชเมาสควบคุมการเคลื่อนยายของรูปภาพ 

     ค) ตัวตอจ๊ิกซอว  9  ชิ้น 

     ง) เสียงดนตรี 

     จ) คําอธิบายของเกม 

     ฉ) ปุมกลับเมนูหลัก 

     ช) จับเวลา 

     ซ) จํานวนดาน 4  ดาน 

     ณ) ผลคะแนน 

     ญ) บันทึกคะแนน 

   1.3.1.3 แบบฝกหัด 

     ก) 10 ขอ 

     ข) ผลคะแนน 

     ค) เฉลยคําตอบ 

 1.3.2 โปรแกรมที่ใชในการสรางภาพยนตรแอนิเมช่ัน  2  มิติ เ ร่ือง   ธรรมะ  Design   

ตอน  ไมเทายอดกตัญูไดแก 

   1.3.2.1 Adobe Flash  CS3  Professional 

   1.3.2.2 Adobe Photoshop CS3 

   1.3.2.3 Adobe Illustrator CS3 

 

1.4 คําจํากัดความในการวิจัย 
 1.4.1 ส่ือการเรียนประเภทภาพยนตรการตูน 2 มิติ หมายถึง ภาพเคล่ือนไหว ที่เปนการทํา

ใหวัตถุใดๆ เกิดการเคล่ือนที่ดวยรูปแบบตางๆ กันบนจอภาพในรูปแบบของการตูนเพื่อใชในการ

เรียนการสอน ซึ่งมีสาระที่เปนประโยชนตอประสบการณการเรียนรู สําหรับนําไปใชในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนใหเปนไปตามหลักสูตรที่กําหนดไว ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เขาใจ

เนื้อหาความรูไดตามวัตถุประสงคที่ตองการ 

 1.4.2 แอนิเมชั่น หมายถึง กระบวนการทําภาพใหเกิดการเคล่ือนไหวหรือการสรางและ

เชื่อมโยงภาพที่มีทาทางแตกตางกันเล็กนอยแตขยับอยางตอเนื่องมาเรียงตอกันจนทําใหเกิดการ

เคล่ือนไหวข้ึน 
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 1.4.3 2 มิติ หมายถึง กราฟกแบบ 2 มิติ คือ ศิลปะแขนงหนึ่งซ่ึงใชส่ือความหมายดวยเสน

สัญลักษณ รูปวาด ภาพถาย กราฟ แผนภูมิ การตูน ฯลฯ เพื่อใหสามารถส่ือความหมายขอมูลได

ถูกตองตรงตามที่ผูส่ือสารตองการ โดยมีลักษณะเปน 2 มิติ คือ สามารถมองเห็นตามแนวแกน X 

(ความกวาง) กับ แกนY 

 1.4.4 ธรรมะ หมายถึง พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา, สภาวะ, ธรรมชาติ, ความจริง, 

ปรมัตถธรรม, บุญ, ความดี, ความยุติธรรม, ปรากฏการณ, ธรรมารมณ, อารมณทางใจ, เจตสิก, 

และเหตุดังนั้นธรรมะจึงหมายรวมเอาแทบทุกส่ิงไวต้ังแตสิ่งที่เห็นและไมเห็น ทั้งรูปธรรมและ

นามธรรม  

 1.4.5 ความกตัญู หมายถึง ความรูคุณ ความเปนผูมีใจกระจาง มีสติ มีปญญาบริบูรณ           

รูอุปการคุณที่ผูอ่ืนกระทําแลวแกตน ผูใดก็ตามที่ทําคุณแกตนแลว ไมวาจะมากก็ตาม นอยก็ตาม

แลวก็ตามระลึกนึกถึงดวยความซาบซึ้งไมลืมเลย 

 

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1.5.1 ไดส่ือการเรียนประเภทภาพยนตรการตูน 2 มิติ เร่ืองธรรมะ DESIGN ตอนไมเทา 

ยอดกตัญู 

 1.5.2 นักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 3-6 และบุคคลทั่วไป สามารถทําความเขาใจกับการ

นําเสนอในรูปแบบของภาพยนตรแอนิเมชั่น 2 มิติ ไดโดยงาย 

 1.5.3 นักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 3-6 และบุคคลทั่วไป ไดแนวทางในการดําเนินชีวิต

และสามารถนําความรูที่ไดจากสื่อการเรียนประเภทภาพยนตรการตูน 2 มิติ เร่ืองธรรมะ DESIGN 

ตอนไมเทายอดกตัญู มาประยุกตใชใหเขากับชีวิตประจําวันได 
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บทที่ 2 

 
ผลงานวิจัยและงานเขียนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

 
  ในการดําเนินการวิจัยใหบรรลุวัตถุประสงคนั้น ส่ิงสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหการพัฒนา

ส่ือการเรียนประเภทภาพยนตรการตูน 2 มิติ เร่ืองธรรมะ DESIGN ตอนไมเทายอดกตัญู  

เกิดประสิทธิภาพ ผูวิจัยจําเปนที่จะตองศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสราง

ภาพยนตรการตูน 2 มิติ โดยแยกกลาวเปนขอๆ ไดดังนี้คือ 

  2.1 ความหมายของภาพยนตรแอนิเมชั่น 

  2.2  ประเภทของแอนิเมชั่น 

  2.3  หลักพื้นฐานสําหรับการสรางภาพยนตรแอนิเมชั่น 

  2.4  การเคลื่อนไหวแบบตางๆ ในโปรแกรม Flash 

  2.5  ข้ันตอนและวิธีการผลิตการตูนแอนิเมชั่นแบบ 2 มิติ 

  2.6  ความสําคัญทางพระพุทธศาสนาที่มีตอสังคมไทย 

  2.7  ความกตัญูกตเวที 

  2.8  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

2.1 ความหมายของภาพยนตรแอนิเมช่ัน 
  การตูนแอนิเมชั่นมีความหมายที่แปลไดโดยตรงคือ ความมีชีวิตชีวา มาจากรากศัพทจาก

คําวา Anima ซึ่งแปลวาจิตวิญญาณ หรือมีชีวิต แตตอมา แอนิเมชั่นก็มีความหมายตามที่เขาใจกัน

ในปจจุบันนี้ ก็คือ การสรางภาพเคลื่อนไหวได หรือ ภาพการตูนที่เคล่ือนไหวได สวนแอนิเมช่ันใน

ความหมายเชิงภาพยนตรก็คือ กระบวนการ การฉายรูปเฟรมภาพออกมาทีละเฟรม หรือสรางดวย

คอมพิวเตอรกราฟก หรือ ทําดวยการวาดมือ และทําซ้ําการเคล่ือนไหวทีละนอยๆซ่ึงจะแสดงทีละ

ภาพในอัตราความเร็ว มากกวาหรือเทากับ 16 ภาพ ตอ 1 วินาที (ปจจุบัน 24 เฟรม ตอ 1 วินาที) 

  ภาพเคลื่อนไหว หมายถึง ภาพนิ่งหลาย ๆ ภาพที่มีลักษณะตอเนื่องกัน นํามาเสนออยาง

ตอเนื่องกันดวยความเร็วที่มนุษยสามารถมองเห็นไดวาเปนภาพเคล่ือนไหว และ ไมสามารถแยก
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  ภาพเคล่ือนไหว หมายถึง ลําดับชุดของภาพนิ่ง ซึ่งเปนการนําภาพนิ่งหลายๆ ภาพมา

ลําดับกันอยางตอเนื่อง เพื่อใหปรากฏเปนภาพเคล่ือนไหวบนแผนระนาบ เชน จอภาพ 

แผนกระดาษ ฯลฯ 

  แอนิเมช่ัน (Animation) หมายถึง กระบวนการที่เฟรมแตละเฟรมของภาพยนตรที่ถูกผลิต

ข้ึน ตางหากจากกันทีละเฟรม แลวนํามารอยเรียงเขาดวยกัน โดยการฉายตอเนื่องกัน ไมวาจาก

วิธีการ ใชคอมพิวเตอรกราฟก ถายภาพรูปวาด หรือรูปถายแตละขณะของหุนจําลองที่คอย ๆ ขยับ

เมื่อนําภาพดังกลาวมาฉาย ดวยความเร็ว ต้ังแต 16 เฟรมตอวินาที ข้ึนไป เราจะเห็นเหมือนวาภาพ

ดังกลาวเคล่ือนไหวไดตอเนื่องกัน ทั้งนี้เนื่องจาก การเห็นภาพติดตาในทาง คอมพิวเตอร การ

จัดเก็บภาพแบบแอนิเมช่ันที่ใชกันอยางแพรหลายในอินเทอรเน็ต ไดแกเก็บในรูปแบบ GIF MNG 

SVG และ แฟลช แอนิเมช่ัน (Animation)รวมทั้งคําวา Animate และ Animator มากจากรากศัพท

ละติน “Animare” ซึ่งมีความหมายวาทําใหมีชีวิต ภาพยนตรแอนิเมช่ันจึงหมายถึงการสรางสรรค

ลายเสนและรูปทรงที่ไมมีชีวิต ใหเคล่ือนไหวเกิดมีชีวิตข้ึนมาได (Paul Wells, 1998: 10) 

  แอนิเมช่ัน (Animation) หมายถึง “การสรางภาพเคลื่อนไหว” ดวยการนําภาพนิ่งมา

เรียงลําดับกันและแสดงผลอยางตอเนื่อง  ทําใหดวงตาเห็นภาพที่มีการเคลื่อนไหวในลักษณะภาพ

ติดตา (Persistence of Vision) เม่ือตามนุษยมองเห็นภาพที่ฉาย อยางตอเนื่อง จะรักษาภาพนี้ไว

ในระยะส้ันๆ ประมาณ 1/3 วินาที หากมีภาพอ่ืนแทรกเขามาในระยะเวลาดังกลาว สมองของ

มนุษยจะเชื่อมโยงภาพทั้งสองเขาดวยกันทําใหเห็นเปนภาพเคล่ือนไหวที่มีความตอเนื่องกัน  

แมวาแอนิเมชั่นจะใชหลักการเดียวกับวิดีโอ แตแอนิเมชั่นสามารถนําไปประยุกตใชกับงานตางๆได

มากมาย เชน งานภาพยนตร งานโทรทัศน งานพัฒนาเกมส งานสถาปตย งานกอสราง งานดาน

วิทยาศาสตร หรือ งานพัฒนาเว็บไซต เปนตน (ทวีศักด์ิ กาญจนสุวรรณ, 2552: 222) 

  สรุปความหมายของแอนิเมชั่นคือ การสรางสรรคลายเสนรูปทรงตางๆ ใหเกิดการ

เคล่ือนไหวตามความคิดหรือจินตนาการ 
 

2.2 ประเภทของแอนิเมช่ัน 
  หลักการและคุณสมบัติของภาพยนตรแอนิเมชั่นเอาไวดังนี้วา สามารถใชจินตนาการได

อยางไมมีขอบเขต, สามารถอธิบายเร่ืองที่ซับซอนและเขาใจยากใหงายข้ึน, ใชอธิบายหรือแสดง

ความคิดเห็นที่เปนนามธรรมใหเปนรูปธรรมได และใชอธิบายหรือเนนสวนสําคัญใหชัดเจนและ
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 2.2.1 Drawn Animation คือ แอนิเมช่ันที่เกิดจากการวาดภาพหลายๆพันภาพ แตการฉาย

ภาพเหลานั้นผานกลองอาจใชเวลาไมกี่นาที ขอดีของการทําแอนิเมชั่นชนิดนี้ คือ มีความเปน

ศิลปะ สวยงาม นาดูชม แตขอเสีย คือตองใชเวลาในการผลิตมาก ตองใชแอนิเมชั่นจํานวนมาก 

และตนทุนก็สูงตามไปดวย 

 

 
ภาพท่ี 2.1 แอนิเมชัน่ประเภท Drawn Animation 

แหลงที่มา : http://pkarting.exteen.com/20091029/entry 

 

 2.2.2 Stop Motion หรือเรียกวา Model Animation เปนการถายภาพแตละขณะของ

หุนจําลองที่คอย ๆ ขยับ อาจจะเปนของเลนหรืออาจจะสรางตัวละครจาก Plasticine วัสดุที่คลาย

กับดินน้ํามันโดยโมเดลที่สรางข้ึนมาสามารถใชไดอีกหลายคร้ังและยังสามารถผลิตไดหลายตัว ทํา

ใหสามารถถายทําไดหลายฉากในเวลาเดียวกัน แตการทํา Stop Motmotion นั้นตองอาศัยเวลา

และความทุมเทมาก เชน การผลิตภาพยนตรเร่ือง James and the Giant Peach สามารถผลิตได 

10 วินาทีตอวันเทานั้น วิธีนี้เปนงานที่ตองอาศัยความอดทนมาก 

 

 
ภาพท่ี 2.2 แอนิเมชัน่ประเภท Stop Motion 

แหลงที่มา : http://pkarting.exteen.com/20091029/entry 
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 2.2.3 Computer Animation ปจจุบันมีซอฟตแวรที่สามารถชวยใหการทําแอนิเมช่ัน งายข้ึน 

เชนโปรแกรม Maya, Macromedia และ 3D Studio Max เปนตน วิธีนี้เปนวิธีที่ประหยัดเวลา 

การผลิตและประหยัดตนทุนเปนอยางมาก เชน ภาพยนตรเร่ือง Toy Story ใชแอนิเมชั่นเพียง  

110 คนเทานั้น 

 

 
ภาพท่ี 2.3 แอนิเมชัน่ประเภท Computer Animation 

แหลงที่มา : http://pkarting.exteen.com/20091029/entry 
 

2.3 หลักพ้ืนฐานสําหรับการสรางภาพยนตรแอนิเมช่ัน 
  หลักการพื้นฐานสําหรับการสรางภาพยนตรแอนิเมช่ันเกิดข้ึนในระหวาง ค.ศ. 1920-1930 

ซึ่งเปนชวงที่วงการแอนิเมชั่นกําลังเฟองฟูข้ึนมาจาก วอลดิสนียสตูดิโอ (Walt Disney Studio) โดย

เปนหลักการที่คิดคนข้ึนมาเพื่อใชกับแอนิเมชั่น 2 มิติ เปนหลัก ประกอบดวย การหดและการยึด, 

การกระทํา ทาทาง หรือพฤติกรรม, การแสดงออกทางอารมณและทาทาง, การกําหนดทาทางหลัก 

การกําหนดทาทางแบบตอเนื่อง และ ทาทางรอง เปนตน ตอมาเมื่อเขาสูยุคคอมพิวเตอร 3 มิติ เร่ิม

เปนที่นิยมและมีบทบาทมากข้ึน หลักพื้นฐานดังกลาวจึงไดถูกนํามาประยุกตใชกับแอนิเมชั่น 3 มิติ

ดวยเชนกัน  

 2.3.1 การหดและการยืด (Squash and Stretch) หลักของการหดและการยืดมักจะเกิดข้ึน

เม่ือวัตถุมีการเคลื่อนตัว โดยลักษณะของการหดจะเหมือนกับวัตถุนั้นถูกกดใหแบนหรือหดลง   

ซึ่งสามารถเกิดข้ึนไดจากแรงกดจากภายนอกหรือเกิดจากแรงของวัตถุเอง ตัวอยางเชน ลูกบอลที่

เดงลงกับพื้น สวนที่กระทบกับพื้นที่ภาพวงกลมของลูกบอลจะตองมีลักษณะแบนเปนวงรีเหมือน

ถูกกดลง สวนลักษณะของการยืดนั้นเปนหลักลักษณะของการยืดภาพใหดูสูงข้ึนหรือยืดออกไป

ดานบนและลาง เพื่อใหเกิดความรูสึกวาวัตถุหรือตัวการตูนกําลังพุง ใหความรูสึกแรงและเร็ว   

โดยทั้งการหดและการยืดจะตองมีปริมาณของภาพเทาเดิมตลอดการเคล่ือนตัว จะเปล่ียนแปลง   

ก็เฉพาะรูปทรงภายนอกเทานั้น นอกจากหลีกของการหดและการยืดจะแสดงถึงการเปล่ียนแปลง
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 2.3.2 การกระทํา ทาทาง หรือพฤติกรรม หลักของการกระทําทาทาง หรือพฤติกรรมที่เกิดข้ึน 

แลงเปนลักษณะทาทางออกเปน 3 สวนดวยกัน สวนแรกที่เกิดข้ึนเรียกวา ทาทางที่เกิดข้ึนลวงหนา 

เพื่อเปนการเตรียมตัวหรือเตรียมพรอมที่จะกระทํา เชน การเอนตัวไกดายหลังเพื่อจะเสิรฟ 

ลูกเทนนิส สวนที่สองคือทาทางที่จะตองกระทําจริงแลว (Action) และสวนที่สามคือ ปฏิกิริยา 

(Reaction) หรือทาทางที่เกิดข้ึนตอเนื่องภาพหลังจากที่กระทําจริงแลว และเปนทาทางที่เกิดข้ึน

อยางตอเนื่อง และเปนทาทางที่สงผลมากจากการกระทําจริง เชน เมื่อปลอยหมัดตอยคูตอสู

ออกไปแลวมือและแขนดานที่ตอยจะตองเหวี่ยงลงตอเนื่องกับการปลอยหมัดและหลังจะตองกมลง

รับแรงที่ใชในทิศทางเดียวกัน สวนที่สองคือ ทาทางที่จะตองกระทําจริง (Action) และสวนที่สามคือ 

ปฏิกิริยา (Reaction) หรือทาทางที่เกิดข้ึนตอเนื่องภายหลังจากที่กระทําจริงแลว และเปนทาทางที่

สงผลมาจากการกระทําจริง  

 2.3.3 การแสดงออกทางอารมณและทาทาง (Staging) หลักการแสดงอารมณและอาการ

ของตัวละคร ที่สงผลตอคนดูเปนวิธีการนําเสนอแนวความคิดผานลักษณะทาทางและอารมณของ

ตัวละคร เพราะรวมถึงการจัดฉากใหเขากับอารมณของเนื้อเร่ืองในขณะนั้น ซึ่งเปนสวนที่สามารถ

ถายทอดเขาถึงอารมณกลุมผูชมอยางเขาใจโดยไมตองอธิบายเปนคําพูด และสามารถชักจูงผูชม

ใหเขาถึงส่ิงที่ผูสรางตองการสื่อไดอยางตรงเปาหมายไมผิดวัตถุประสงค 

 2.3.4 การกําหนดทาทางหลัก (Straight-Ahead Action and Pose-to-Pose Action)  

การกําหนดทาทางแบบตอเนื่อง  หลักการนี้แบงออกเปน 2 เทคนิคยอย โดยที่ทั้งสองเทคนิคนี้มี

ความแตกตาง คือ เทคนิคแบบกําหนดทาทางแบบตอเนื่อง เปนการวาดภาพทาทางการเคลื่อนไหว

อยางคราว ๆ ของตัวการตูนไปเร่ือย ๆ ตามจินตนาการของผูสราง โดยการวาดจะวาดเรียงลําดับ

จากภาพเร่ิมตนตาม โดยภาพที่สองและสามเร่ือย ๆ ไปจนจบ ซึ่งผูที่วาดจะเปนผูที่ทราบวาภาพ

หรือทาทางที่เกิดข้ึนจะตองเปนภาพลักษณะทาทางเปนอยางไร ชวงไหนจะตองใชภาพเทาไหร

จนกระทั่งจบเร่ือง มักนิยมใชเทคนิคนี้กับทาทางที่ตองการแสดงใหเห็นความดุราย หรือมีการ

เคล่ือนไหวทาทางอยางเรงรีบ สวนเทคนิคแบบการกําหนดทาทางหลักเปนการวาดภาพที่ผูวาด

จะตองวางแผนการวาดทั้งหมดจากทาทางหนึ่งไปอีกทาทางหนึ่ง โดยวิธีการวาดภาพเบ้ืองตนและ

ภาพสุดทายของทาทางกอนแลวจึงตามดวยการวาดภาพแทรก (In-Between) ระหวางภาพทั้งสอง 

มักนิยมใชเทคนิคนี้ เม่ือตองการเนนทาทางที่สมบูรณ งดงาม และเปนเทคนิคที่ใหความสําคัญกับ

เร่ืองตําแหนงของเวลา 
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 2.3.5 ทาทางรอง (Secondary Action) หลักของทาทางรองที่เกิดข้ึน เพื่อเสริมกับทาทาง

หลัก โดยจะตองเปนทาทางที่ไมเดนกวาหรือแยงความสําคัญจากทาทางหลัก ตัวอยางเชน การ

กระโดดของตัวการตูน ทาทางหลักของตัวการตูนคือการกระโดดซ่ึงใหความสําคัญกับลักษณะของ

ขาและเทาเปนหลัก สวนผลหรือทาทางที่ตามคือมีการแกวงตามของแขนซ่ึงเปนทาทางรอง เรียก

การแกวงตามของแขนในลักษณะนี้วา ทาทางรอง 

 2.3.6 ทาทางตอเนื่อง (Follow Through) และการเคล่ือนไหวทับซอน (Overlapping 

Action) ลักษณะของทาทางตอเนื่องจะประกอบไปดวยทาทางที่เรียกวา ปฏิกิริยา และมีทาทาง

ตอเนื่องที่เพิ่มเติมปฏิกิริยาออกไปอีกเพื่อเปนบอกใหผูชมรูวาตัวการตูนมีความรูสึกอยางไรกับ

เหตุการณที่เกิดข้ึนซ่ึงเหตุการณนั้น จะตองเปนเหตุการณที่ตอเนื่องจากการแสดงทาทาง 

ที่ผานไปแลว 

  สวนในลักษณะของ การเคล่ือนไหวซับซอน ซึ่งมีความคลายคลึงกับ ทาทางรองอยู

พอสมควร ดังที่กลาวไปแลววาทาทางรองจะเปนทาทางที่ไมเดนกวาทาทางหลัก และเปนทาทางที่

เกิดข้ึนโดยอัตโนมัติซึ่งเพียงเปนไปตามลักษณะนิสัยที่วางไวใหกับตัวการตูน แตในสวนของ  

การเคล่ือนไหวซับซอน จะเปนลักษณะการเคล่ือนไหวของสวนประกอบในตัวการตูน เชน เส้ือผา  

เสนผม เคร่ืองประดับ ฯลฯ ซึ่งจะเกิดการเคล่ือนไหวหลังจากการเร่ิมตนการเคล่ือนไหวเพียง

เล็กนอยและหยุดการเคล่ือนไหวอยางชาๆ หลังจากตัวการตูนหยุดการเคล่ือนไหวซับซอน  

เชน การเคล่ือนไหวของเสนผมขณะสายหนา หรือการเคล่ือนไหวของเส้ือผาขณะวิ่งหรือกระโดด   

ซึ่งการเคลื่อนไหวเหลานี้มักผนวกกับทฤษฎีแรงโนมถวงหรือกฎการเคล่ือนที่ของนิวตันดวย 

 2.3.7 การเรงความเร็วและการลดความเร็ว (Slow-In and Slow-Out) หลักของการเรงและ

ลดความเร็วในการเคล่ือนที่ของวัตถุโดยปกติหากลองสังเกตการเคล่ือนที่ของวัตถุจะพบวาวัตถุนั้น

จะเร่ิมตนดวยการเคล่ือนที่จากชาและเร็วข้ึนตามลําดับจนกระทั่งหยุดสนิทจะไมเร่ิมตนโดยใช

ความเร็วอยางเต็มที่หรือใชความเร็วที่เทากันตลอดการเคล่ือนไหว ทั้งนี้เปนเร่ืองของความเรงและ

ความเฉื่อยที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ ยกตัวอยางเชน การเคล่ือนที่ของรถ หรือการเดงของลูกบอล   

ซึ่งจะมีความแรงและเร็วในการตกชวงแรกและชาลงเร่ือยๆ ลดหลั่นกันไปตามชวงของความชา 

ความเร็วจะข้ึนอยูกับจํานวนภาพแทรกที่นํามาใช (ภาพเยอะเคลื่อนที่ชา ภาพนอยเคล่ือนที่เร็ว)  

 2.3.8 องศาการเคล่ือนไหว (Arcs) หลักการขององศาการเคล่ือนไหวตามธรรมชาติ  

เชน การหันหนาของมนุษย ลักษณะการหมุนของบานประตู โดยหนาที่ขององศาการเคล่ือนไหว 

จะเปนเสนรางที่ใชกําหนดการเคลื่อนไหวจากตําแหนงหนึ่งและทําใหเกิดเปนความตอเนื่องและ
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 2.3.9 ชวงเวลา (Timing) หลักสําคัญที่จะชวยความกระชับของทาทางในเร่ืองของนํ้าหนัก

และขนาด เชน วัตถุหรือตัวการตูนที่มีขนาดคอนขางใหญ ก็จะมีทาทางการเคลื่อนไหวที่เช่ืองชา

กวาตัวที่มีขนาดเล็กกวา ซึ่งจะเปนตัวกําหนดของภาพที่นํามาใชในชวงของทาทางนั้น ๆ นอกจากนี้

ยังสามารถใชชวงเวลาชวยในการหนวงอารมณ หรือสรางความรูสึกใหผูชมเขาใจในบทบาทของตัว

การตูนในขณะนั้นไดมากข้ึน เชน การเคลื่อนไหวชา ๆ (ภาพแทรกหรือคียเฟรมมาก) อาจหมายถึง

ตัวการตูนกําลังงวงซึมหรือผอนคลาย การเคลื่อนไหว (ภาพแทรกหรือคียเฟรมนอย)  

ก็หมายถึงกําลังต่ืนเตนหรือตกใจกลัวอยู 

 2.3.10  ความเกินจริง (Exaggeration) หลักของความเกินจริง เปนหลักที่นําเอาแกนอารมณ

หรือลักษณะทาทางหลักของตัวการตูนที่ไดวางไวมาใหดูมากเกินความเปนจริง ตัวอยางเชน  

ตัวการตูนที่มีบุคลิกเศราอยูตลอดเวลา ลักษณะของตัวการตูนโดยรอบก็อยูในอารมณนั้นดวย หรือ

ลักษณะของตัวการตูนที่แสดงอาการตกใจจนตัวลอยเปนตน 

 2.3.11   การรางภาพหรือการใชหุนจําลอง (Solid Drawing หรือ Solid Modxling and 

Rigging) เปนการรางข้ึนอยางหยาบๆ หรือสรางหุนจําลองเพื่อชวยในการออกแบบทาทาง  

การเคลื่อนไหวที่ถูกตองใหกับตัวการตูนที่สรางข้ึน อีกทั้งยังมีสวนชวยในเร่ืองของการสมดุลในเร่ือง 

ความลึกของมิติ และน้ําหนักในทาทางของตัวการตูนดวยขอควรระวังในการใชหลักการนี้คือ  

เมื่อมีการวาดภาพแทรก ภาพที่เกิดข้ึนควรมีน้ําหนักเปน 3 มิติ ในมุมมองที่เปนจริงตามธรรมชาติ  

 2.3.12   ลักษณะเดน (Appall) ในตําราบางเลมอาจเรียกขอนี้วาบุคลิกของตัวละคร  

เปนความแตกตางของสัดสวนรูปราง บุคลิกทาทางของตัวการตูนแตละตัว ซึ่งลักษณะสวนตัวที่

สรางข้ึนจะเปนจุดดึงดูดผูชมใหจดจําไววาเปนตัวการตูนใดแมจะเห็นเปนเพียงเงามืดก็ตามขอควร

ระวังของลักษณะเดนคือ บุคลิกที่ประกอบดวยลักษณะเปนคู เชน แขน ขา ไมควรอยูในทิศทาง

เดียวกัน จะทําใหภาพที่เกิดข้ึนดูแข็ง ไมสมจริงและเกิดเงาที่บดบังซึ่งกันและกัน 

  โดยหลักพื้นฐานทั้ง 12 ขอสําหรับการสรางแอนิเมช่ัน เปนหลักสําคัญที่จะทําใหแอนิเมช่ัน

มีความนาสนใจตอผูที่ไดชม ซึ่งทางผูจัดทําไดศึกษาเพื่อนํามาฝกฝนและประยุกตใชสําหรับการ

สรางการเคลื่อนไหวซึ่งเปรียบไดกับการสรางชีวิตใหกับโมเดลตัวละครใน ภาพยนตแอนิเมชั่น  

2 มิติ ของโครงงานตอไป 
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2.4 การเคล่ือนไหวแบบตางๆ ในโปรแกรม Flash 

  การสรางภาพเคลื่อนไหวในโปรแกรม Flash ไดรับความนิยมอยางรวดเร็ว ความสามารถ

หนึ่งที่โดดเดน เรียกไดวาเหนือกวาโปรแกรมอื่น ๆ ที่มีอยูในกลุมเดียวกัน คือความสามารถในการ

สรางการเคลื่อนไหว (Animation) ไดงายและสวยงาม สามารถแบงออกเปน 3 ประเภท คือ 

ภาพเคลื่อนไหวแบบ Frame by Frame, ภาพเคลื่อนไหวแบบ Tween และเทคนิคการสราง

ภาพเคลื่อนไหว 

 2.4.1 ภาพเคล่ือนไหวแบบ Frame by Frame คือ การกําหนดการเปลี่ยนแปลงของ 

อ็อบเจ็กต (Object) ที่แตกตางกันในทุกๆคียเฟรมเหมาะสําหรับการสรางภาพเคลื่อนไหวที่มีความ

ซับซอนมากๆ  แตขอเสียของการสรางภาพเคลื่อนไหวแบบเฟรมตอเฟรม  คือ 

ไฟลภาพจะมีขนาดใหญกวาแบบ Tween การสรางภาพเคลื่อนไหวแบบ Frame by Frame จะตอง

มีการกําหนดการเคลื่อนไหวใหแตละเฟรม ซึ่งวิธีนี้ไมเปนที่นิยม เพราะตองใชเวลาในการสราง  

การเคล่ือนไหวนาน และไฟลก็จะมีขนาดใหญดวย แตในบางกรณีก็จําเปนตองใชวิธีนี้  

เชน  การสรางภาพเคลื่อนไหวที่มีรายละเอียดมากๆ  

 

 
ภาพท่ี 2.4 ภาพเคล่ือนไหว แบบ Frame by Frame 

แหลงที่มา : http://www.natanimation.ob.tc/5flash.htm.html 

 

 2.4.2 ภาพเคลื่อนไหวแบบ Tween เปนการสรางภาพเคลื่อนไหวจากเฟรมเร่ิมตนและเฟรม

สุดทาย ซึ่งโปรแกรมจะสรางการ เปล่ียนแปลงระหวางเฟรมใหโดยอัตโนมัติ นั่นคือการสราง

ภาพเคล่ือนไหวแบบ Tween จะมีการสรางเฟรมเพียง 2 เฟรม คือเฟรมเร่ิมตนและเฟรมสุดทาย  

ซึ่งคุณสมบัตินี้เองที่ทําใหการสรางภาพ เคลื่อนไหวแบบ Tween มีขนาดไฟลที่เล็กกวาการสราง 

ภาพเคล่ือนไหวแบบ Frame by Frame การสรางภาพแบบ Tween มี 2 ชนิดคือ 

   2.4.2.1 Motion Tween เปนการสรางภาพเคลื่อนไหวที่มีการกําหนด   การเคลื่อนที่ 

หมุน ยอ หรือ ขยายใหอ็อบเจ็กตเปนรูปแบบการสรางภาพเคลื่อนไหวที่ใชมากที่สุด และโปรแกรม
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ภาพท่ี 2.5 ภาพเคล่ือนไหวแบบ Motion Tween 

แหลงที่มา : http://www.natanimation.ob.tc/5flash.htm.html 

 

   2.4.2.2 Shape Tween เปนการสรางภาพเคล่ือนไหวโดยการเปล่ียนแปลงรูปทรง

ของอ็อบเจ็กต จากรูปทรงหนึ่งไปเปนอีกรูปทรงหนึ่งโดยสามารถกําหนด ทิศทาง ตําแหนง ขนาด 

และสีของการเปล่ียนแปลงไดตามตองการ อ็อบเจ็กตที่สามารถนํามาสรางภาพเคล่ือนไหวแบบ 

Shape Tween ไดตองเปนรูปทรงธรรมดา เชน รูปทรงที่ผูใชวาดขึ้นมาเอง แตถาผูใชตองการนํา 

อ็อบเจ็กตดังกลาวมาใชสรางภาพเคลื่อนไหวแบบ Shape Tween จะตองเปลี่ยนใหกลายเปน

รูปทรงธรรมดากอน โดยใชคําส่ัง Break Apart 
 

 
 

ภาพท่ี 2.6 ภาพเคล่ือนไหวแบบ Shape Tween 

แหลงที่มา : http://www.natanimation.ob.tc/5flash.htm.html 
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 2.4.3 เทคนิคการสรางภาพเคล่ือนไหว ดวยการประยุกตการใชงานสรางภาพเคล่ือนไหว 

เชน การนําภาพเคล่ือนไหวแบบ Motion และ Shape Hite การใชเทคนิคMask Layer และ Motion 

Guide เปนตน 

   2.4.3.1 การนําภาพเคล่ือนไหวชนิด Motion และ Shape Tween มารวมกัน 

 

 
 

ภาพท่ี 2.7 เทคนิคชนิด Motion และ Shape Tween 

แหลงที่มา : http://www.bv.ac.th/lessonflash/ 

 

   2.4.3.2 การใชเทคนิค Mask Layer การสรางเทคนิคพิเศษใหกับภาพเล่ือนไหว หรือ

ภาพนิ่งที่เรียกวา "Mask" หรือการทําหนากาก จะเหมือนกับมีหนากากเปนตัวบังอ็อบเจ็กตที่อยูใน 

เลเยอรดานหลัง โดยมีชองบนหนากากเปนตัวแสดงเนื้อหาเฉพาะสวนของอ็อบเจ็กตหรือมีลักษณะ

คลายกับการสองไฟฉายไปยังบริเวณที่มืด ซึ่งจะปรากฏภาพเฉพาะสวนที่ไฟสองสวางเทานั้น 

เลเยอรที่อยูตํ่ากวาจะถูกบังโดยเลเยอรที่อยูสูงกวา 
 

 
 

ภาพท่ี 2-8 เทคนิคชนิด Mask Layer 

แหลงที่มา : http://www.bv.ac.th/lessonflash/mask.html 
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   2.4.3.3 การใชเทคนิค Motion Guide เขามาชวยกําหนดเสนทางการเคลื่อนที่ของ 

อ็อบเจ็กตดวยตัวเอง โดยสรางเสนไกดหรือเสนนําทางไวที่ Guide Layer ซึ่งจะอยูดานบนของ 

เลเยอรอ็อบเจ็กตที่ตองการใหเคล่ือนที่ไปตามเสนไกดนั้นๆ 

 

 
 

ภาพท่ี 2-9 เทคนิคชนิด Motion Guide 

แหลงที่มา : http://www.bv.ac.th/lessonflash/guide.html 

 

   2.4.3.4 เทคนิคการใชสีกับภาพเคล่ือนไหว เพื่อใหเกิดลักษณะของการเคล่ือนไหวใน

แบบตางๆได เชน ทําใหภาพคอยๆเลือนหายไปเปลี่ยนสีของภาพโดยการกําหนดความแตกตาง

ของสีที่จุดเร่ิมตนและจุดส้ินสุดการเคล่ือนไหว 

 

2.5 ขั้นตอนและวิธีการผลิตการตูนแอนิเมช่ันแบบ 2 มิติ 
  การผลิตการตูนแอนิเมชั่นจําเปนตองมีความละเอียด ประณีตโดยในแงนักออกแบบดาน

โฆษณา และผูผลิตงานดานภาพยนตรการตูนแอนิเมช่ัน ไดเสนอความคิดเห็นโดยมีข้ันตอนในการ

ดําเนินงานโดยสรุปได ดังนี้ (จรูญพร ปรปกษบรรลัย, 2548: 29; วินัย เชาวนดี, 2521: 15; Seol, 

2002: 22; Galore and Kelsey, 2003: 15; Kirkpatrick and Peaty, 2002: 212) 

 2.5.1 ข้ันตอนกอนการผลิต (Preproduction) 

   2.5.1.1 ไอเดีย (Idea) เปนส่ิงแรกผูผลิตจะตองสรางสรรค จินตนาการ ความคิดวา

ผูชมควรเปนใคร อะไรที่ตองการใหผูชมทราบภายหลังจากที่ชมไปแลว ควรใหเร่ืองที่สรางออกมา

เปนรูปแบบใด ซึ่งอาจจะมาจากประสบการณ ส่ิงรอบ ๆ ตัว ส่ิงที่ไดอาน ไดพบเห็น 
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   2.5.1.2 เนื้อเร่ือง (Story) นักเขียนจะนําความคิดของเร่ืองที่ตนสรางข้ึนไปปรึกษากับ

ผูผลิต (Producer) เมื่อตกลงกันเรียบรอยแลว ก็นําไปเขียนเปนบทภาพยนตร จากนั้น ผูกํากับ 

(Director) จึงนําบทภาพยนตรไปทําเปนภาพวาดสําหรับการลําดับเร่ืองในการถายทําอยางคราว ๆ 

หรือที่นิยมเรียกกันเปนภาษาอังกฤษวา Story Board 

   2.5.1.3 สคริปต (Script) เปนข้ันตอนในการจับใจความสําคัญของเนื้อเร่ืองให

ออกมาในแตละฉาก พรอมทั้งกําหนดมุมกลอง เทคนิคพิเศษ รวมถึงระยะเวลาของการเคลื่อนไหว 

โดยใหรายละเอียดตาง ๆ ในการวางแผนงานเพ่ือเตรียมบุคลากรในดานตาง ๆ เชน    ผูจัดทํา

เสียงดนตรี (Musicians), เสียงประกอบ (Sound Effects), จิตรกรในการวาด และนักออกแบบ 

ตัวละคร (Artists), แอนิเมเตอร (Animators) เปนตน 

   2.5.1.4 สตอรีบอรด (Storyboard) เปนการใชภาพในการเลาเร่ืองใหไดครบถวน  

ทั้งเหตุการณที่เกิดข้ึน อารมณในเหตุการณนั้น ๆ สีหนา ทาทาง ลักษณะตาง ๆ ของตัวละคร 

ภาพวาดทั้งหมดจะเรียงตอเนื่องกันไปตามลําดับของเร่ือง จากตนจนจบ โดยภาพแตละภาพจะมี

ความตอเนื่องเปนเหตุเปนผลกัน เมื่อดูแลวสามารถเขาใจเร่ืองราวที่เกิดข้ึนไดอยางชัดเจน 

 2.5.2 ข้ันตอนการผลิต (Production) ข้ันตอนนี้เปนการดําเนินงานตาม Script และ 

Storyboard และตารางบอกรายละเอียด โดยการวาดภาพแตละตอน ซึ่งจะทําใหตัวละครแตละตัว

มีชีวิตชีวาอยางแนบเนียน  

   2.5.2.1 สรางภาพใหกับตัวละคร (Creating Art) ในข้ันตอนนี้เปนการออกแบบ และ

กําหนดลักษณะนิสัย บุคลิก บทบาทตาง ๆ และทาทางการเคลื่อนไหวใหกับตัวละคร โดยอาศัย

องคประกอบพื้นฐานของการออกแบบ ไดแก ขนาด (Size), รูปทรง (Shape) และสัดสวน 

(Proportion)  

   2.5.2.2 การบันทึกเสียง (Sound Recording) หลังจากที่ไดออกแบบตัวละคร

เรียบรอยแลว จะเปนข้ันตอนของการอัดเสียง การอัดเสียงประกอบแอนิเมชั่นจะแยกออกเปน

ประเภทของเสียงโดยหลักแลวได ดังนี้ 

    1) เสียงบรรยาย (Narration) เปนสวนสําคัญในการสรางความเขาใจ เปน

การปูพื้นฐานใหกับผูชมวาเร่ืองเปนอยางไร และยังเปนการเชื่อมโยงใหเร่ืองราวติดตอกันดวย 

    2) บทสนทนา (Dialogue) เปนหลักการหนึ่งในการส่ือเร่ืองราว ตามบทบาท

ของตัวละคร เปนการส่ือความหมายใหตรงตามเนื้อเร่ืองส้ันกระชับและสัมพันธกับภาพ 
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    3) เสียงประกอบ (Sound Effects) เปนเสียงที่นอกเหนือจากเพลง  

เสียงบรรยาย เสียงสนทนา ทําใหเกิดความรูสึกสมจริงสมจัง มีจินตนาการ ราวกับไดเขาไปอยูใน 

เหตุการณหรือสถานที่นั้นดวย  

    4) ดนตรีประกอบ (Music) ชวยสรางอารมณของผูชมใหคลอยตามเนื้อหา 

และปรับอารมณของผูชมระหวางการเช่ือมของฉากหนึ่งไปยังอีกฉากหนึ่งไดดวย 

   2.5.2.3 การตรวจความเรียบรอยของแอนิเมช่ัน (Animation Checking) หรือ 

Animatic Animatic คือ การนําภาพที่วาดโดยชางศิลป ตามแนวความคิดสรางสรรคมาประกอบ

กันเขาเปนเร่ืองราวพรอมเสียง ประโยชนของการทํา Animatic คือเวลานําเสนองานแอนิเมช่ัน

เบ้ืองตนจะไมหยาบเกินไป สามารถส่ือแนวความคิดหลักใหญ ๆ ชวยใหนักสรางสรรค สามารถ

ทบทวนแนวความคิดกอนที่จะทําการผลิตเปนภาพยนตร ทบทวนกรอบเวลา การดําเนินเร่ืองราว

เหตุผลที่สามารถอธิบายไดอยางตอเนื่อง สามารถปรับแตง เพิ่มเติมภาพหรือตัดเขาสูฉากอื่นได

ทันที เพื่อใหไดงานที่มีอารมณ จังหวะ และองคประกอบที่ใกลเคียงกอนการทําแอนิเมชั่นจริง 

   2.5.2.4 แผนแสดงการถาย (Dope Sheets, Exposure Sheets or X-Sheets)  

เปนข้ันที่ตองวางแผน ชวยส่ือสารการลําดับภาพและกําหนดความยาวของเฟรมในแตละภาพ    

เขียนกําหนดเวลา บทบาทของตัวละครบนตารางบอกรายละเอียด และวางแนวทัศนคติของบุคลิก

ของตัวละครแตละตัวดวย สําหรับการทํางานในโปรแกรม Macromedia Flash แลว     

แอนิเมเตอรหลายคนอาจจะไมจําเปนในการใชแผนแสดงการถาย เพราะคอนขางมีความยืดหยุน

มากในเร่ืองการกําหนดระยะเวลา ซึ่งในโปรแกรมนี้จะสามารถใชเมาสลากคียเฟรม (Keyframe) 

ไปมาได อยางไรก็ดี การเขาใจในการใชแผนแสดงการถาย จะชวยใหการทํางานกับโปรแกรมสราง

แอนิเมชั่นอ่ืน ๆ ไดดีข้ึนเชน โปรแกรม Toon Boom Studio เปนตน 

   2.5.2.5 ปรับแตงช้ินงาน (Refining the Animation) หลังจากที่ไดทํา Animatic แลว

จะตองนําไปปรับปรุง ตกแตงแกไขสตอรีบอรด, แผนแสดงการถาย และในข้ันตอนอื่น ๆ โดย

ละเอียด เชน ลักษณะงานศิลป (Character Art), ฉากหลัง (Backgrounds), เสียง (Sounds), 

เวลา (Timing) และสวนประกอบอ่ืน ๆ ซึ่งในอดีตการปรับเปล่ียนแผนงานการทําภาพยนตรการตูน

จะตองคาใชจายสูง แตในปจจุบันนี้ไดนําระบบดิจิตอลเขามาชวยในการสรางงานแอนิเมช่ัน ทําให

ประหยัดคาใชจายลง 

   2.5.2.6 ตกแตงรายละเอียด (Finishing) หลังจากที่ไดทําการตูนแอนิเมชั่นจนเสร็จ

สมบูรณแลว ไฟลภาพการตูนแอนิเมช่ันจะถูกสงไปยังผูออกแบบเสียงในการใสเสียงประกอบ 

(Sound Effects) 
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 2.5.3 ข้ันตอนหลังการผลิต (Postproduction) หลังจากไดชิ้นงานจากโปรแกรมใน การสราง

การตูนแอนิเมช่ันแลว ชิ้นงานอาจจะไมสามารถนําไปใชไดทันที ตองนํามาแปลงในรูปแบบอ่ืน ๆ 

เพื่อใหเหมาะสมกับการนําไปใชงาน เชน การแปลงใหอยูในรูปวิดีโอ (Video)  ซึ่งสามารถนําไป

ปรับแตง ใสเทคนิคพิเศษ (Special Effects) ซึ่งสามารถทําไดดวยโปรแกรม Adobe After Effects 

หรืออ่ืน ๆ และโปรแกรมที่ชวยในการตัดตอภาพยนตรเชน Final Cut Pro, Premiere, Avid, Vegus 

Video และโปรแกรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการตัดตอภาพแบบ Non-Linear  

  สําหรับการปรับแตงงานแอนิเมชั่นที่นําไปใชบนเว็บไซดในรูปแบบของ Flash ไฟล

ภาพเคล่ือนไหว ของคาย Macromedia (swf file) สามารถลดขนาดไฟลได โดยการเขียน Action 

Script ชวยโหลดไฟล หรือการ Streaming ของเสียง หรือการโหลดไฟล .swf เปนตอน ๆ 

ตอเนื่องกัน ก็สามารถทําใหผูชมสามารถดูภาพการตูนไดอยางตอเนื่องไปจนจบไดเชนกัน  

  สําหรับไฟลที่เปนวิดีโอบนอินเทอรเน็ตจะเห็นไดวาการเปดนั้นเปนเร่ืองที่ยากมาก เพราะ

กวาจะดาวนโหลดเอาไฟลที่เปนวิดีโอทั้งหมดมาลงเคร่ืองคอมพิวเตอร แลวเปดชมการตูนในแตละ

เร่ืองได เมื่อพิจารณาความเปนไปได ในการเผยแพรวิดีโอผาน อินเทอรเน็ตแลวแทบจะเปนไปไมได

เลย สาเหตุที่เปนเชนนี้ เพราะขอจํากัดของระบบการติดตอส่ือสาร เชน การเชื่อมโยงอินเทอรเน็ต

ผานสายโทรศัพท ที่สามารถสงขอมูลไดที่ประมาณ 28.8 kbs ขณะท่ีมาตรฐานของ วีซีดีมีอัตรา

การสงขอมูลที่ 1150 กิโลไบตตอวินาที ดังนั้น วิธีการที่จะทําไดคือ จะตองสงวิดีโอที่ความเร็วตํ่า

กวานี้ ซึ่งปจจุบัน ไดสามารถที่จะทําได ดวยเทคโนโลยีที่เรียนวา Streaming ดังนั้นปจจุบันเราจึง

สามารถดูทีวีผานทางอินเทอรเน็ตได หรือฟงวิทยุผานอินเทอรเน็ตได 
 

2.6 ความสําคัญทางพระพุทธศาสนาที่มีตอสังคมไทย 
  ความสําคัญทางพระพุทธศาสนาที่มีตอสังคมไทย ทั้ง 5 ดาน คือ คําสอน, มนุษย ,  

พระศาสนา , สังคมมนุษย และ กฎกติกาการอยูรวมกันของมนุษย 

 2.6.1 คําสอน หรือบทบัญญัติในศาสนาเปนสัจธรรม หรือความจริงอันสูงสุดที่ศาสดาของ

แตละศาสนา  ไดบัญญัติแจกแจงไวเพื่อกํากับความประพฤติทางกาย วาจาและทางใจของ   

ศาสนิกชน ใหอยูในขอบขายของความดีงาม เพื่อยังประโยชนสุขใหเกิดแกตนเองและสังคมโดย

สวนรวม การบัญญัติพระศาสนา มีองคประกอบที่สําคัญ ไดแก ศาสนบุคคล ศาสนสถาน   

ศาสนธรรม และ ศาสนพิธี แตกตางจากลัทธิ ความเช่ือ หรือคุณธรรมจริยธรรมสากล ที่มีคําสอน 

หรือขอบัญญัติที่ไมสามารถบัญญัติสัจจะที่สามารถทนทานตอการพิสูจนได อีกทั้งยังขาด
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 2.6.2 มนุษย หรือคน ประกอบดวย กายและจิต ในสวนของกายมีความเปนรูปธรรม 

สามารถสัมผัสรูเห็นจับตองได สวนจิตนั้นมีลักษณะเปนนามธรรมไมสามารถสัมผัสจับตองได แตมี

อาการของจิตที่สามารถรับรูไดถึงความมีอยูของจิต แสดงออกในรูปของอารมณความรูสึกตางๆ 

ถาจะเรียกอาการนี้วาจิตใจก็ใหความหมายอยางเดียวกัน มนุษยเปนสัตวสังคม มีการปฏิสัมพันธ

ส่ือสารระหวางกันและกันโดยการแสดงออกทางกาย ทางวาจาและทางจิตใจ อนึ่งอาการ

แสดงออกทั้งสามอาการดังกลาวมีจิต หรือใจเปนใหญ โดยมีอาการของจิต หรืออารมณความรูสึก 

แสดงออกใหรับรูได ดวยกริยาทางกายและทางวาจา  

 2.6.3 พระศาสนา มีหลักคําสอนที่ไดบัญญัติส่ิงที่เปนทางบวกถูกตองและสรางสรรค 

เรียกวา ความดี และบัญญัติส่ิงที่เปนทางลบ ไมถูกตองและทําลาย เรียกวา ความชั่ว พระศาสนา

ถูกบัญญัติข้ึน โดยมีจุดประสงคเพื่อใหมนุษยสามารถจําแนกความดีและความชั่วไดอยางถูกตอง  

อันจะเปนทางดําเนินใหมีพฤติกรรมทางกาย ทางวาจาและทางจิตใจที่ดีงาม เพื่อใหตนเองและ

สังคมไดรับส่ิงที่สนองตอความตองการสูงสุด คือ ความสุข อันเปนผลมาจากการกระทําความดี   

ละเวนการกระทําความชั่ว ซึ่งการกระทําความชั่วจะใหผลในทางตรงกันขาม คือ ความทุกข สวน

บทบัญญัติในแตละศาสนาจะมีสัจธรรม หรือความจริงที่ลุมลึกหนาบางแตกตางกันก็อยูที่วาสนา

บารมีของ พระศาสดาผูบัญญัติศาสนานั้นๆ เปนเคร่ืองกําหนดที่สําคัญ  

 2.6.4 สังคมมนุษย มีความหลากหลายทั้งทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษาและเผาพันธุ เนื่องดวย

เหตุที่มนุษยตองอาศัยอยูรวมกันในฐานะระหวางบุคคลกับบุคคล หรือระหวางมนุษยกับส่ิงมีชีวิต

อ่ืน ตลอดทั้ง ระหวางมนุษยกับธรรมชาติส่ิงแวดลอมตางๆ ที่อยูรอบตัว ทั้งหมดเหลานี้ จะมีการ

ตอบสนองระหวางกันและกัน  ทั้ งในทางบวกและทางลบทางที่ถูกตองและไมถูกตอง   

ทางสรางสรรคและทําลาย ทั้งนี้ มนุษยที่เกิดข้ึนมาในโลกลวนแตมีความตองการสูงสุดที่จะดํารง

ชีพอยางมีความสุข นั่นคือ มีความตองการทางบวก ทางสรางสรรค หรือตองการความดีงามนั่นเอง 

ฉะนั้นมนุษยที่เปนสัตวสังคมมีความหลากหลายจึงตองการกติกาอันเปนขอตกลงของการอยู

รวมกันอยางมีความสุข อันเปนที่มาของความจําเปนในการออกกฎระเบียบ ขอบังคับ หรือที่

เรียกวา กฎหมาย โดยอาศัยสัจจะ หรือความจริงแทเพื่อตัดสินจําแนกแจกแจงระหวางความดีและ

ความช่ัวไดอยางถูกตอง การออกกฎกติกาในสังคมใดๆ นั้น ถาถือเอาความเช่ือที่เปนมิจฉาทิฏฐิ  

มีความเห็นผิดจากทํานองคลองธรรม หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา นอกเหนือจากที่พระศาสนาได

บัญญัติไวดีแลว  กฎกติกา หรือกฎหมายของสังคมนั้นๆ ก็ไมยั่งยืน จะเกิดการแยงชิงเอารัดเอา
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 2.6.5 กฎกติกาการอยูรวมกันของมนุษย หรือที่เรียกวา กฎหมาย มีหลายระดับเร่ิมต้ังแต

ระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับประเทศ มีชื่อเรียกแตกตางกันไป  

เชน ขอตกลง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง รัฐธรรมนูญ เปนตน  

  ประเทศไทยมีประชากรที่นับถือศาสนาพุทธเปนสวนใหญ คิดเปนจํานวนประมาณรอยละ 

95 ของประชากรทั้งประเทศ สวนที่เหลือนับถือศาสนาอิสลาม คริสตและอ่ืนๆ ตามลําดับ จากสถิติ

ดังกลาว แสดงใหเห็นวาประชาชนคนไทยสวนใหญใหความสําคัญตอพระธรรมคําสอนในทาง

พระพุทธศาสนา ในฐานะที่เปนเคร่ืองกํากับพฤติกรรมทางกาย ทางวาจาและทางจิตใจของตน  

 

2.7 ความกตัญูกตเวที 
 2.7.1 คนดี ยอมเปนทีย่กยองนับถือของคนทั่วไป เพราะอํานาจของความกตัญูกตเวที ดัง

พระบาลีที่วา “นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตฺูกตเวทิตา ความกตัญูกตเวที เปนเคร่ืองหมายของคนดี" 

(พระเทพคุณาภรณ (โสภณ โสภณจิตฺโต ป.ธ.๙) เจาอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวหิาร, 2553: 31) 

 2.7.2 กตัญู หมายถึง บุคคลผูรูคุณของคนอ่ืน กตเวที หมายถึง บุคคลที่ตอบแทนผูมีคุณ

แกตน ดังนั้น คําวา กตัญูกตเวที จึงหมายถึง บุคคลผูรูคุณที่คนอ่ืนกระทําแลวและทําตอบแทน 

บุคคลที่มีคุณและสรางส่ิงที่เปนประโยชนแกเรานั้นมีมากมาย ยกตัวอยางเชน พอแม ครูอาจารย 

พระมหากษัตริย เปนตน 

 2.7.3 พอแม เปนผูใหกําเนิดแกลูก เล้ียงดู ปองกันและรักษา พอแมที่เปนพอแมจริงๆ เม่ือให

กําเนิดลูกแลวจะไมทอดทิ้ง ถึงแมจะประสบความลําบากยากจน ลําเค็ญสักเพียงใดก็ตาม ก็จะไม

ทอดทิ้งลูก กลับคอยปองกันภัยอันตรายตางๆ ไมใหเกิดแกลูก เมื่อมีเหตุสุดวิสัยที่จะปองกันได เชน 

ตองประสบภัยคือความเจ็บไขไดปวย พอแมก็ไมทอดทิ้งพยายามทําการรักษา พยาบาลดวยตัวเอง

บาง หาหมอมารักษาบาง บางคร้ังพอแมตองทํางานหนัก อาบเหงื่อตางน้ํา ยอมอด ยอมทนเพื่อลูก 

ตองการใหลูกไดศึกษาเลาเรียน มีความรู ความฉลาดเทาทันคนอ่ืน พอแม นอกจากจะใหกําเนิด 

เล้ียงดู ปองกันรักษาลูกแลว ทานทั้งสองยังมีจิตใจที่ประกอบดวยคุณธรรม คือ พรหมวิหารธรรม 4 

ประการ อันไดแก เมตตา ความรักใครสนิทสนม กรุณา ความปรานีสงสารในเมื่อมีความทุกขยาก

เดือดรอน มุทิตา พลอยยินดีในความสําเร็จของลูกดวยความจริงใจ และอุเบกขา ความวางเฉยใน
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 2.7.4 ครูอาจารย เปนผูประสิทธิ์ประสาทความรูให ไมวาจะเปนระดับไหน ชั้นไหนก็ตาม 

เรียกวาทานสอนใหเรามีความรู ความสามารถ ประกอบดวยคุณธรรม จริยธรรม นําคุณธรรมและ

จริยธรรมไปใชเปนเคร่ืองมือปองกันตัวเอง นําความรูความสามารถไปใชเปนเคร่ืองมือในการ

ประกอบอาชีพการงาน ครูอาจารยนับไดวา เปนครูคนที่สองรองจากพอแม ครูอาจารย ไดทําการ

อบรมส่ังสอน จึงตองทําการตอนรับดวยความเต็มใจ เม่ืออยูรวมกับทาน ตองเขาไปคอยอุปฏฐาก

รับใช เมื่อไมไดรับใชใกลชิดทาน เวลาทานมีกิจเรียกใช ก็ยินดีรับใช เชื่อฟงคําสอนของทานและ

ต้ังใจศึกษาเลาเรียน ดังนั้น ครูอาจารยจึงเปนผูมีคุณแกศิษยทั้งหลาย 

 2.7.5 พระมหากษัตริย หมายถึง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระองคผูทรงเปนพระ

ประมุขของประเทศ สืบเช้ือสายมาจากกษัตริยองคกอนๆ ซึ่งไดรักษาเอกราชของประเทศมา ไม

ตองตกเปนเมืองข้ึนของชาติอ่ืน มอบมรดกคือเอกราชและอธิปไตยไวใหแกพวกเรา แมทุกวันนี้

พระองคทรงเปนศูนยรวมแหงจิตใจของชนชาติไทย ทรงสละความสุขสวนพระองคเพื่อความสุข

ของพสกนิกร โดยไมเลือกชั้นวรรณะ แมจะอยูในถิ่นทุรกันดารไกลแสนไกลเพียงใด พระองคก็เสด็จ

ไปบําบัดทุกข บํารุงสุข ชวยเหลือและใหกําลังใจเสมอ ดังนั้น พระมหากษัตริย จึงเปนผูมีคุณแก

พสกนิกรทั้งหลาย สมควรที่บุคคลผูอาศัยอยูใตรมพระบารมีตองประพฤติตนเปนพลเมืองดี เคารพ

เชื่อฟงในพระบรมราโชวาทที่ตรัสสอน 

  ดวยเหตุที่พอแม ครูอาจารย และพระมหากษัตริย ไดสรางส่ิงที่เปนประโยชนใหแกลูก  

จึงนับวาเปนผูมีคุณ และสมควรอยางยิ่งที่ทุกๆ คนควรที่จะตอบแทนคุณ คือ สรางส่ิงที่เปน

ประโยชนใหแกทานเหลานั้นบาง ตามสมควรแกความสามารถและโอกาสอํานวย 

 

2.8 งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 2.8.1 ผลงานวิจยัภายในประเทศทีเ่กี่ยวของ 

 จุฑามาศ (2539) ไดศึกษาถึง จริยธรรมที่ปรากฏในภาพยนตรการตูนของวอลท ดิสนีย 

ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา เนื้อหาไดส่ือความหมายดานจริยธรรมและส่ิงที่ตรงขามกับจริยธรรม

ผานองคประกอบของภาพยนตรทางลักษณะและการแสดงออกของตัวละคร ภาพและมุมกลอง 

เสีย และแสงสี ซึ่งผูรับสารสามารถรับรูและตีความส่ิงที่ปรากฏในภาพยนตรไดอยางถูกตอง และ

ผูวิจัยไดทราบถึงวาภาพยนตรการตูนสามารถสงผลกระทบตอผูรับสารวัยเด็กไดในระดับที่มาก
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 ดาวสิริ (2549) ไดทําการศึกษาเร่ือง การใชประโยชนและความพึงพอใจของผูชมในเขต

กรุงเทพมหานครที่มีตอภาพยนตรการตูนทางโทรทัศน เร่ือง อิกคิวซัง (เณรนอยเจาปญญา)  

ทางสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 อ.ส.ม.ท.  การศึกษาคร้ังนี้พบวา ดานการใชประโยชนจากการ

ชมภาพยนตรการตูนทางโทรทัศน เร่ือง อิกคิวซัง (เณรนอยเจาปญญา) กลุมตัวอยางไดประโยชน

ในระดับสูงมาก คือ เร่ืองทําใหไดขอคิดและคติสอนใจ 

 ทักษิณา (2553) ทําการวิจัยเร่ือง “การพัฒนาบทเรียนผานเว็บดวยการตูนแอนิเมช่ันภาษา

มือที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ผูบกพรองทางการไดยิน” 

วัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อพัฒนาบทเรียนผานเว็บดวยการตูนแอนนิเมช่ันภาษามือวิชา

ภาษาไทยสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สําหรับผูบกพรองทางการไดยิน และเพื่อศึกษา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของการใชบทเรียนผานเว็บดวยการตูนแอนนิเมช่ันภาษามือวิชาภาษาไทย

การดําเนินการวิจัย แบงออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การพัฒนาบทเรียนผานเว็บดวยการตูน

แอนนิเมช่ันภาษามือวิชาภาษาไทยสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ผูบกพรองทางการไดยิน

และระยะที่ 2 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนผานเว็บดวยการตูนแอนนิเมช่ันภาษามือ

วิชาภาษาไทยสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ผูบกพรองทางการไดยิน กลุมตัวอยางคือ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ผูบกพรองทางการไดยิน โรงเรียนโสตศึกษาทุงมหาเมฆ จํานวน 20 

คน โดยการสุมแบบงาย สถิติที่ใช คือ คาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t -test 

dependent ผลการวิจัยสรุปไดวา 1) บทเรียนผานเว็บดวยการตูนแอนนิเมชั่นภาษามือวิชา

ภาษาไทยสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 สําหรับผูบกพรองทางการไดยินประกอบดวย 

เนื้อหา 5 ตอน คือ ตอนที่ 1 ส่ิงของเคร่ืองใช ตอนที่ 2 สัตวและธรรมชาติ ตอนที่ 3 ศาสนาและ

สถานที่ ตอนที่ 4 ยานพาหนะ ตอนที่ 5 อ่ืนๆ บทเรียนมีประสิทธิภาพ E1/E2 = 85.00/87.87 2) 

นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนผานเว็บดวยการตูนแอนนิเมชั่นภาษามือวิชาภาษาไทยสําหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สําหรับผูบกพรอง ทางการไดยินมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ .05 

 ปยพล (2548) ทําการวิจัยเร่ือง “การสรางบทเรียนออนไลน เร่ือง กระบวนการออกแบบ

และสรางแอนิเมชั่น 2 มิติ โดยใชระบบการจัดการเรียนรู” การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสราง

บทเรียนออนไลน เร่ือง กระบวนการออกแบบและสรางแอนิเมช่ัน 2 มิติ โดยใชระบบการจัดการ

เรียนรู หาประสิทธิภาพของบทเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอ
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 สรชัย (2550) เร่ืองการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจของ

นักเรียนชวงช้ันที่ 2 ที่มีตอการตูนแอนิเมช่ัน 2 มิติและ 3 มิติ สรุปวาการใชการตูนแอนิเมช่ัน 2 มิติ

และ 3 มิติใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูที่ดีไมตางกัน และการใชการตูนแอนิเมช่ันที่ผูเรียน

สนใจสงผลใหเกิดการเรียนรูที่ดีข้ึนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทางบวกและการใชเทคนิคตางๆ 

ผสมผสานกันจะทําใหงานนาสนใจยิ่งข้ึน 

2.8.2 ผลงานวิจัยตางประเทศที่เกี่ยวของ 
 Huk (2003) ไดศึกษาการเปรียบเทียบคะแนนการศึกษาของการใชคอมพิวเตอรแอนิเมชั่น  

2 มิติและ 3 มิติ และความเปนไปไดของคุณภาพของงานกราฟกตอความสําคัญในการเรียนการ

สอน ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาการศึกษาดวยสัญญาณของแอนิเมช่ันดีที่สุด นอกจากนั้น

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางแอนิเมชั่น 2 มิติและ 3 มิติไมแตกตางกัน 
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บทที่ 3 

 
วิธีการวิจัย 

 
  การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เพื่อพัฒนาส่ือการเรียน

และสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป  ซึ่งมีวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้ 

  3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

  3.3  การดําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล 

  3.4  การวิเคราะหขอมูล 

  3.5 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.1.1 ประชากร  
   ประชากร คือนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3-6 ในปการศึกษา 1/2554  
 3.1.2 กลุมตัวอยาง 
   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดจากการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)   

ดวยวิธีการจับสลากคือ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดบางพลัด จํานวน 30 คน  

 

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้ เปนแบบสอบถาม จํานวน 3 สวนดังนี้ 

  สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ 

(Check-list) จํานวน 4 ขอ เพื่อสอบถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ โรงเรียน และการศึกษา 

  สวนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับการพัฒนาส่ือการเรียนประเภทภาพยนตรการตูน 2 มิติ เร่ือง

ธรรมะ DESIGN ตอนไมเทายอดกตัญู จํานวน 20 ขอ โดยแบงออกเปน การตูนแอนิเมช่ัน 2 มิติ 

ตอนไมเทายอดกตัญู จํานวน 7 ขอ แบบฝกหัด จํานวน 4 ขอ เกมจิ๊กซอว จํานวน 6 ขอ และ

ความคิดเห็นสวนตัว จํานวน 3 ขอ 
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   ลักษณะของแบบสอบถามสวนที่ 2 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา  

(Rating - Scale) 5 ระดับ ต้ังแตระดับที่ 1 ถึง 5 ซึ่งแบงไดดังนี้ 

    ระดับความคิดเห็น  5 คะแนน  หมายถึง  ดีมาก 

    ระดับความคิดเห็น  4 คะแนน  หมายถึง  ดี 

    ระดับความคิดเห็น  3 คะแนน  หมายถึง ปานกลาง 

    ระดับความคิดเห็น  2 คะแนน  หมายถึง  พอใช 

    ระดับความคิดเห็น 1 คะแนน  หมายถึง  ควรปรับปรุง 

  สวนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

   ในการสรางแบบสอบถามคร้ังนี้ ผูวิจัยสรางโดยอาศัยขอมูลที่ไดจากเอกสารที่เกี่ยวกับ

แนวคิด ทฤษฎี บทความ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยดัดแปลงใหเหมาะสมกับงานวิจัยนี้ 

 
3.3 การดําเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล 
  วิธีการดําเนนิการวิจยั แบงออกเปน 3 กระบวนการหลกั คือ 

 3.3.1 กระบวนการในการสรางภาพยนตรการตูน 2 มิติเร่ือง ธรรมะ Design ตอนไมเทา 

ยอดกตัญู 

   3.3.1.1 ศึกษาคนควาหาขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ 

   3.3.1.2 การออกแบบภาพยนตรการตูน 2 มิติ เกมจ๊ิกซอว และแบบฝกหัด   

   3.3.1.3 สรางภาพยนตรการตูน 2 มิติ เกมจ๊ิกซอว และแบบฝกหัด   

   3.3.1.4 ทดสอบภาพยนตรการตูน 2 มิติ เร่ืองธรรมะ Design ตอน ไมเทา 

ยอดกตัญู 

 3.3.2 กระบวนการสรางแบบประเมินสื่อการเรียนประเภทภาพยนตรการตูน 2 มิติ มีข้ันตอน

ในการดําเนินการ ดังนี้คือ 

   3.3.2.1 ศึกษาวิธีการสรางและสรางแบบประเมินส่ือการเรียนประเภทภาพยนตร

การตูน 2 มิติ จากหนังสือ และเอกสารที่เกี่ยวของ 

 3.3.3 กระบวนการดําเนนิการทดลองและการเกบ็รวบรวมขอมลู 

   3.3.3.1 ผูวิจัยแนะนําวิธีการสื่อภาพยนตรการตูน 2 มิติ เ ร่ือง ธรรมะ Design  

ตอน ไมเทายอดกตัญู   เพื่อสงเสริมการเรียนรูและปลูกฝงจิตสํานึกดานคุณธรรมและจริยธรรม

ใหแกกลุมตัวอยาง หลังจากนั้นแนะนําวิธีการเขาชมภาพยนตรการตูน 2 มิติ การทําแบบฝกหัด 

และวิธีการเลนเกมจ๊ิกซอว 
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   3.3.3.2  ใหนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ชมภาพยนตรการตูน 2 มิติ ทําแบบฝกหัด

จํานวน 10 ขอและเลนเกมจ๊ิกซอว แลวใหทําแบบประเมิน แลวนําผลการเลนเกมจ๊ิกซอวและ 

ทําแบบฝกหัดของเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 แตละคนมาเก็บไว 

 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 
  ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามทั้งหมดมาวิเคราะห โดย 

 3.4.1 เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาแลว ผูจัดทําไดนํามาแจกแจงความถ่ีของ

คําตอบแตละขอ ดวยการลงรหัสคําตอบในแตละขอ ใหเปนตัวเลขประจําแบบสอบถาม

ท้ังหมด เพ่ือเตรียมนําไปวิเคราะหขอมลูตอไป 

 3.4.2 นําขอมูลท่ีลงรหัสแลวกรอกลงในแบบฟอรมการลงรหัสท่ัวไป (General Coding 

Form) ซึ่งเปนการเตรียมขอมูล เพ่ือสงไปบันทึกลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร และวิเคราะห

ขอมูล โดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร SPSS+ (Statistic Package for the Social 

Sciences) 

 
3.5 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก 

 3.5.1 สถิติที่ใชวิเคราะหหาคาความพึงพอใจของเด็กที่มีตอการพัฒนาส่ือการเรียนประเภท

ภาพยนตรการตูน 2 มิติ เร่ืองธรรมะ DESIGN ตอนไมเทายอดกตัญู  

   3.5.1.1 คาคะแนนเฉล่ีย (Mean)  (บุญธรรม, 2543 : 351) 

      
N

X
X ∑=  

โดยที่  แทน คาคะแนนเฉล่ีย X    

      ∑X  แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

      N แทน จํานวนผูเรียน 

   การแปลความหมายจากคาคะแนนเฉล่ียที่ไดจากแบบสอบถามความพึงพอใจของ

นักเรียนที่มีตอการพัฒนาส่ือการเรียนประเภทภาพยนตรการตูน 2 มิติ เร่ืองธรรมะ DESIGN  

ตอนไมเทายอดกตัญู  

    ชวงคาน้ําหนัก 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับดีมาก 

    ชวงคาน้ําหนัก 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับดี 
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    ชวงคาน้ําหนัก 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 

    ชวงคาน้ําหนัก 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับพอใช 

    ชวงคาน้ําหนัก 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นในระดับควรปรับปรุง 

   3.5.1.2 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

     SD = 
)1(

)( 22

−

−∑ ∑
NN

XXN
 

     โดยที่ SD แทน  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

      ∑Χ  แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

      2∑ X แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 

      N แทน จํานวนนักเรียนทั้งหมด 

      X แทน คะแนนของนักเรียนแตละคน 

   เกณฑการแปลความหมายของคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

    ชวงคาน้ําหนัก 0.51 – 1.00 หมายถึง สูงสุด 

    ชวงคาน้ําหนัก 0.00 – 0.50 หมายถึง ตํ่าสุด 
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บทที่ 4 

 
ผลของการวิจัย 

 
  การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) มีวัตถุประสงคเพื่อ

พัฒนาส่ือการเรียนประเภทภาพยนตรการตูน 2 มิติ เร่ืองธรรมะ DESIGN ตอนไมเทายอดกตัญู  

โดยมีข้ันตอนการสรางส่ือการเรียนและเคร่ืองมือตาง ๆ ที่ใชในการวิจัย  ผูวิจัยไดนําเคร่ืองมือ

ดังกลาวไปดําเนินการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัย   

 

4.1 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจจากกลุมตัวอยาง 
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของส่ือการเรียนในแตละดาน แสดงคาเฉล่ีย ( )  และ 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน  โดยมีคําตอบที่กําหนดไวคือ  

ดีมาก, ดี, ปานกลาง, พอใช, ปรับปรุง  แลวมีการชั่งน้ําหนักคะแนนแสดงออกมาดังนี้ 

x

 คะแนน  ระดับความสําคัญ 
  5 หมายถึง  ดีมาก 

  4 หมายถึง  ดี 

  3 หมายถึง  ปานกลาง 

  2 หมายถึง  พอใช 

  1 หมายถึง  ปรับปรุง 

 จากนั้นทําการเก็บรวบรวมคะแนนที่ได  และนํามาวิเคราะหคาเฉลี่ยเพื่อทําการจัดเรียง

ระดับความสําคัญจากระดับความสําคัญที่มากที่สุดลงมาหาระดับความสําคัญที่นอยที่สุดแลวทํา

การแปลความหมายของระดับคาเฉลี่ย  โดยยึดถือหลักเกณฑดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ย  ความหมาย 

  4.50 – 5.00 หมายถึง    ดีมาก 

  3.50 – 4.49 หมายถึง    ดี 

หมายถึง   ปานกลาง   2.50 – 3.49 

  1.50 – 2.49 หมายถึง    พอใช 
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  1.00 – 1.49 หมายถึง     ปรับปรุง 

  สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

  x  แทน คาคะแนนเฉล่ีย (Mean) ของกลุมตัวอยาง 

  S.D. แทน คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

ตารางที ่4.1  ผลการวิเคราะหแบบสอบถาม ดานการตูนแอนิเมชัน่ 2 มิติ 

x  S.D. ดานการตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เกณฑวัดผล 

1. การออกแบบตัวละคร 4.75 

4.50 

4.50 

4.34 

4.63 

 

4.81 

4.88 

 

0.44 

0.51 

0.51 

0.48 

0.49 

 

0.39 

0.34 

 

ดีมาก 

2. การออกแบบฉาก ดีมาก 

3. ขนาดของภาพและสีที่ใช ดีมาก 

4. การใชภาพเคล่ือนไหวและเสียงพากยประกอบ ดี 

5. ความสอดคลองกันระหวางปริมาณของภาพกับ

ปริมาณของเนื้อหา 

ดีมาก 

 

6. ความเหมาะสมของเวลาที่ใชในการนาํเสนอ ดีมาก 

7. การนําขอคิดเห็นที่ไดจากการตูนไปใชประโยชน

ในชีวิตประจาํวันได 

ดีมาก 

 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.63 0.45 ดีมาก 

 

จากตารางที่  4.1  พบวาผลการประเมินคุณภาพในดานการตูนแอนิเมช่ัน 2 มิติ พบวาอยู

ในระดับดีมาก คาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ  4.63  และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ  0.45  และ

เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา  ความเห็นของกลุมตัวอยางในดานการออกแบบตัวละครอยูใน

เกณฑที่ดีมาก  การออกแบบฉากอยูในเกณฑที่ดีมาก  ขนาดของภาพและสีที่ใชอยูในเกณฑที่ 

ดีมาก การใชภาพเคลื่อนไหวและเสียงพากยประกอบอยูในเกณฑที่ดี  ความสอดคลองกันระหวาง

ปริมาณของภาพกับปริมาณของเนื้อหาอยูในเกณฑที่ดีมาก  ความเหมาะสมของเวลาท่ีใชในการ

นําเสนออยู ในเกณฑที่ ดีมาก   และการนําขอคิดเห็นที่ ไดจากการ ตูนไปใชประโยชนใน

ชีวิตประจําวันไดอยูในเกณฑที่ดีมาก  (รายละเอียดการวิเคราะหขอมูลแสดงใน ภาคผนวก ข  

หนา 39) 
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ตารางที ่4.2  ผลการวิเคราะหแบบสอบถาม ดานแบบฝกหัด 

x  S.D. ดานแบบฝกหัด เกณฑวัดผล 

1. การออกแบบหนาจอแบบฝกหัด 4.88 

4.72 

4.84 

4.91 

 

0.34 

0.46 

0.37 

0.29 

 

ดีมาก 

2. ความเหมาะสมของขนาดและสีตัวอักษร ดีมาก 

3. ความเหมาะสมของจํานวนแบบฝกหัด ดีมาก 

4. แบบฝกหัดมีความถูกตองและมีเนื้อหา

สอดคลองกับความกตัญูกตเวท ี

ดีมาก 

 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.83 0.36 ดีมาก 

 

จากตารางที่  4.2  พบวาผลการประเมินคุณภาพในดานแบบฝกหัด พบวาอยูในระดับ 

ดีมาก คาเฉล่ียโดยรวมเทากับ  4.83  และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ  0.36  และ 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ความเห็นของกลุมตัวอยางในดานการออกแบบหนาจอแบบฝกหัด

อยู ใน เกณฑที่ ดีมาก   ความเหมาะสมของขนาดและสี ตัว อักษรอยู ใน เกณฑที่ ดีมาก   

ความเหมาะสมของจํานวนแบบฝกหัดอยูในเกณฑที่ดีมาก   และแบบฝกหัดมีความถูกตองและ 

มีเนื้อหาสอดคลองกับความกตัญูกตเวทีอยูในเกณฑที่ดีมาก    (รายละเอียดการวิเคราะหขอมูล

แสดงใน ภาคผนวก ข หนา 39) 

 

ตารางที ่4.3  ผลการวิเคราะหแบบสอบถาม ดานเกมจ๊ิกซอว 

x  S.D. ดานเกมจิก๊ซอว เกณฑวัดผล 

1. การออกแบบสวนประกอบบนหนาจอภาพ 4.72 

4.75 

4.72 

4.81 

4.91 

 

4.81 

0.46 

0.44 

0.46 

0.39 

0.29 

 

0.39 

ดีมาก 

2. ขนาดของภาพที่ใชประกอบในเกม ดีมาก 

3. การใชภาพเคล่ือนไหวและเสียงประกอบ ดีมาก 

4. ความสะดวกในการเลนเกม ดีมาก 

5. ภาษาที่ใชมีความเหมาะสม ชัดเจน ถกูตอง 

เขาใจงาย 

ดีมาก 

 

6. สีพื้นหลงัของเกม ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม 4.78 0.41 ดีมาก 
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จากตารางที่  4.3  พบวาผลการประเมินคุณภาพในดานเกมจิ๊กซอว  พบวาอยูในระดับ 

ดีมาก คาเฉล่ียโดยรวมเทากับ  4.78  และคาเบ่ียงเบนมาตรฐานมีคาเทากับ  0.41  และ 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ความเห็นของกลุมตัวอยางในดานการออกแบบสวนประกอบบน

หนาจอภาพอยูในเกณฑที่ ดีมาก  ขนาดของภาพที่ใชประกอบในเกมอยูในเกณฑที่ ดีมาก  

 การใชภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบอยูในเกณฑที่ดีมาก  ความสะดวกในการเลนเกมอยูใน

เกณฑที่ดีมาก  ภาษาที่ใชมีความเหมาะสม ชัดเจน ถูกตอง เขาใจงายอยูในเกณฑที่ดีมาก   

และสีพื้นหลังของเกมอยูในเกณฑที่ดีมาก    (รายละเอียดการวิเคราะหขอมูลแสดงใน ภาคผนวก ข 

หนา 39) 
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บทที่ 5 

 
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 
  การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) การพัฒนาส่ือการเรียน

ประเภทภาพยนตรการตูน 2 มิติ เร่ืองธรรมะ DESIGN ตอนไมเทายอดกตัญู มีวัตถุประสงคเพื่อ

เสริมสรางการเรียนรูและปลูกฝงจิตสํานึกดานคุณธรรมและจริยธรรมใหกับเด็ก เพื่อนําไป

ประยุกตใชกับชีวิตประจําวันและทําใหดําเนินชีวิตไปในแนวทางที่ดี 

 

5.1 อภิปรายผลการวิจัย 
  ผลจากการทาํวิจัยเร่ืองการพัฒนาส่ือการเรียนประเภทภาพยนตรการตูน 2 มิติ  

เร่ืองธรรมะ DESIGN ตอนไมเทายอดกตัญู สามารถนํามาอภิปรายผลการวจิัยไดดังตอไปนี้ 

 5.1.1 ดานการตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ 

   ในสวนของการตูนแอนิเมช่ัน 2 มิติ พบวา  คาเฉลี่ยรวมเทากับ  4.63  จัดอยูในเกณฑ

ที่ ดีมาก  และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  0.45  ซึ่งแสดงวาผูตอบแบบประเมิน 

ทั้ง  30  ทานมีความเห็นที่สอดคลองกัน  ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวา  การพัฒนาส่ือการเรียน

ประเภทภาพยนตรการตูน 2 มิติ เร่ืองธรรมะ DESIGN ตอนไมเทายอดกตัญู ที่สรางข้ึนมี 

เนื้อเร่ืองที่นาสนใจชวนใหติดตาม  โดยตัวเนื้อเร่ืองสามารถส่ือความหมายไดอยางชัดเจนและ

สามารถสรางความสนุกสนานใหกับผูตอบแบบประเมินไดอยางดีมาก 

 5.1.2 ดานแบบฝกหัด 

   ในสวนของแบบฝกหัด พบวา  คาเฉลี่ยรวมเทากับ  4.83  จัดอยูในเกณฑที่ดีมาก  

และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  0.36  ซึ่งแสดงวาผูตอบแบบประเมินทั้ง  30  ทาน 

มีความเห็นที่สอดคลองกัน  ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวา  การพัฒนาส่ือการเรียนประเภทภาพยนตร

การตูน 2 มิติ เร่ืองธรรมะ DESIGN ตอนไมเทายอดกตัญู ที่สรางข้ึนมีรูปแบบของเนื้อหากับ

แบบฝกหัดที่สอดคลองกับความกตัญูกตเวทีอยูในเกณฑที่ดีมาก 
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 5.1.3 ดานเกมจ๊ิกซอว 

   ในสวนของเกมจ๊ิกซอว พบวา  คาเฉลี่ยรวมเทากับ  4.81  จัดอยูในเกณฑที่ดีมาก  

และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  0.39  ซึ่งแสดงวาผูตอบแบบประเมินทั้ง  30  ทาน 

มีความเห็นที่สอดคลองกัน  ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวา  การพัฒนาส่ือการเรียนประเภทภาพยนตร

การตูน 2 มิติ เร่ืองธรรมะ DESIGN ตอนไมเทายอดกตัญู ที่สรางข้ึนในดานลักษณะของตัวเกม 

มีการเคลื่อนไหว ความสัมพันธระหวางตัวเกมกับเสียงและการวางตําแหนงของสวนประกอบ 

บนจอภาพอยูในเกณฑที่ดีมาก 

   จากผลการวิจัยคร้ังนี้สรุปไดวา การพัฒนาส่ือการเรียนประเภทภาพยนตรการตูน  

2 มิติ เร่ืองธรรมะ DESIGN ตอนไมเทายอดกตัญู ที่สรางข้ึนมีความเหมาะสมสามารถนําไปใชใน 

การเรียนการสอนได 
 

5.2 ขอเสนอแนะ 
 5.2.1 ควรมีการใชเทคนิคการสอนโดยใชภาพยนตรที่หลากหลายและแปลกใหมเพิ่มข้ึนตาม

ระดับความรูและความสามารถของนักเรียน เชน การฝกการต้ังคําถามและตอบคําถาม  

การใหนักเรียนบรรยายสรุปเนื้อหา การแสดงบทบาทสมมติ เปนตน 

 5.2.2 ควรมีการพัฒนาส่ือการเรียนประเภทภาพยนตรการตูน 2 มิติ ผานอินเทอรเน็ต 

 5.2.3 ครูผูสอนควรแนะนําวิธีการใชงานการพัฒนาส่ือการเรียนประเภทภาพยนตรการตูน  

2 มิติ เร่ืองธรรมะ DESIGN ตอนไมเทายอดกตัญู และใหนักเรียนศึกษาวิธีการใชใหเขาใจ 

อยางละเอียดกอน 
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ภาคผนวก ก 

 
แบบสอบถามความคิดเห็นสื่อการเรียนประเภทภาพยนตรการตูน 2 มิติ 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง  ภาพยนตรแอนิเมชั่น  2  มิติ  เรื่อง  ธรรมะDESIGN  

ตอนไมเทายอดกตัญู 
 
 
จุดประสงค  
  แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นเพ่ือใชในการเก็บขอมูลทําการวิจัย  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ    
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   ขอมูลที่ไดรับจะเปน
ประโยชนตอการศึกษา  จึงเรียนมาเพื่อขอความรวมมือจากทาน  ในการตอบแบบสอบถามและ
ขอแสดงความขอบคุณอยางสูงมา   ณ   ที่นี้ 
 
สวนที่  1 ขอมูลสวนบคุคลของผูตอบแบบสอบถาม 
คําแนะนํา  โปรดทําเคร่ืองหมาย    ลงใน   (    )   หนาคําตอบที่ทานเลือก 
 
1. เพศ                (     )  ชาย                                (     )  หญิง 
 
2. อายุ……………………….ป 
 
3. โรงเรียน …………………………….…………………………….……………………………. 
 
4. การศึกษา 
 (     )  อนุบาล…………………. 
 (     )  ประถมศึกษา…………………. 
 (     )  มัธยมศึกษา…………………. 
 (     )  ปริญญาตรี 
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สวนที่  2 คําถามเก่ียวกับภาพยนตรแอนิเมชั่น  2  มิติ  เรื่องธรรมะ DESIGN ตอนไมเทายอดกตัญู 

คําชี้แจง   :  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองประเมินตามความคิดเห็นของทาน 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

ดีม
าก

 

ดี 

ปา
นก

ลา
ง 

พอ
ใช
 

คว
รป

รับ
ปรุ

ง 

5 4 3 2 1 

การตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ  ตอนไมเทายอดกตัญู      
     1.  การออกแบบตัวละคร      
     2.  การออกแบบฉาก      
     3.  ขนาดของภาพและสีที่ใช      
     4.  การใชภาพเคล่ือนไหวและเสียงพากยประกอบ      
     5.  ความสอดคลองกันระหวางปริมาณของภาพกับปริมาณของเนื้อหา      
     6.  ความเหมาะสมของเวลาที่ใชในการนําเสนอ      
     7.  การนําขอคิดเห็นทีไ่ดจากการตูนไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได      
แบบฝกหัด      
     1.  การออกแบบหนาจอแบบฝกหัด      
     2.  ความเหมาะสมของขนาดและสีตัวอักษร      
     3.  ความเหมาะสมของจํานวนแบบฝกหัด      
     4.  แบบฝกหัดมีความถูกตองและมีเนือ้หาสอดคลองกับความกตัญูกตเวที      
เกมจิ๊กซอว      
     1.  การออกแบบสวนประกอบบนหนาจอภาพ      
     2.  ขนาดของภาพที่ใชประกอบในเกม      
     3.  การใชภาพเคล่ือนไหวและเสียงประกอบ      
     4.  ความสะดวกในการเลนเกม           
     5.  ภาษาที่ใชมีความเหมาะสม  ชัดเจน  ถูกตอง  เขาใจงาย      
     6.  สีพื้นหลังของเกม         
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ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ลงชื่อ 
              (              ) 

      ผูประเมิน 
         

นางสาวบุศรินทร  เอ่ียมธนากุล 
 

ผูวิจัย 

ขอขอบคุณทกุทานที่ใหความอนุเคราะห 

วันที่       /           / 
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ภาคผนวก ข 

 
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกบังานวิจยั 
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ตารางที่ ข.1 ผลการวิเคราะหแบบสอบถามความคิดเหน็ของผูใชส่ือภาพยนตรการตูน 2 มิติ 

คา
เบี่ยงเบน 

รายการ คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

การตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ 

1 การออกแบบตัวละคร 4.75 0.44 ดีมาก 

2 การออกแบบฉาก 4.50 0.51 ดีมาก 

3 ขนาดของภาพและสีที่ใช 4.50 0.51 ดีมาก 

4 การใชภาพเคลื่อนไหวและเสียงพากย

ประกอบ 
4.34 0.48 ดี 

5 ความสอดคลองกันระหวางปริมาณ

ของภาพกับปริมาณของเนื้อหา 
4.63 0.49 ดีมาก 

6 ความเหมาะสมของเวลาที่ใชในการ

นําเสนอ 
4.81 0.39 ดีมาก 

7 การนาํขอคิดเห็นที่ไดจากการตูนไปใช

ประโยชนในชวีิตประจําวนัได 
4.88 0.34 ดีมาก 

แบบฝกหัด 

8 การออกแบบหนาจอแบบฝกหัด 4.88 0.34 ดีมาก 

9 ความเหมาะสมของขนาดและสี

ตัวอักษร 
4.72 0.46 ดีมาก 

10 ความเหมาะสมของจํานวนแบบฝกหัด 4.84 0.37 ดีมาก 

11 แบบฝกหัดมีความถูกตองและมีเนื้อหา

สอดคลองกับความกตัญูกตเวท ี
4.91 0.29 

 

ดีมาก 
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ตารางที่ ข.1 (ตอ) 

คา
เบี่ยงเบน 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

เกมจิ๊กซอว 

12 การออกแบบสวนประกอบบน

หนาจอภาพ 
4.72 0.46 ดีมาก 

13 ขนาดของภาพที่ใชประกอบในเกม 4.75 0.44 ดีมาก 

14 การใชภาพเคลื่อนไหวและเสียง

ประกอบ 
4.72 0.46 ดีมาก 

15 ความสะดวกในการเลนเกม 4.81 0.39 ดีมาก 

16 ภาษาที่ใชมีความเหมาะสม ชัดเจน 

ถูกตอง เขาใจงาย 
4.91 0.29 ดีมาก 

17 สีพื้นหลังของเกม 4.81 0.39 ดีมาก 

4.74 0.40 คาเฉลี่ยรวม 

 

ดีมาก 

 จากตารางที่ ข.1 เมื่อพิจารณาระดับคะแนนเฉลี่ยรวมของความพึงพอใจในแตละดาน  

มีคะแนนดังนี้ ดานการตูนแอนิเมช่ัน 2 มิติ ตอนไมเทายอดกตัญูมีคะแนนเฉลี่ย = 4.63  

S.D. = 0.45 อยูในเกณฑดีมาก   ดานแบบฝกหัดมีคะแนนเฉลี่ย = 4.83    S.D. = 0.36  

อยูในเกณฑดีมาก   และดานเกมจิ๊กซอวมีคะแนนเฉลี่ย = 4.78   S.D. = 0.41 อยูในเกณฑดีมาก    

ดังนั้นระดับความพึงพอใจเฉล่ียรวมทุกดาน มีคาเทากับ 4.74  และ S.D. มีคาเทากับ 0.40  

แสดงวาความพึงพอใจโดยรวมของกลุมตัวอยางที่มีตอการพัฒนาส่ือการเรียนประเภทภาพยนตร

การตูน 2 มิติ เร่ืองธรรมะ DESIGN ตอนไมเทายอดกตัญู อยูในเกณฑดีมาก 
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ภาคผนวก ค 

 
การออกแบบภาพยนตรการตูน 2 มิติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

www.ssru.ac.th



 

เมนูหลัก 

  

แบบฝกหัด การตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ 
เร่ืองธรรมะ Design  

ตอนไมเทายอดกตัญู 

 

เกมจิ๊กซอวสอนใจ 

 

ภาพท่ี ค.1  การออกแบบหนาจอเมนหูลัก 

 
 
 

 

ธรรมะ Design 
ตอน 

ไมเทายอดกตัญู 

 

ภาพท่ี ค.2  การออกแบบหนาจอการตูน 
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ภาพท่ี ค.3  การออกแบบการตูนฉากที ่1 

 

 

 
 

ภาพท่ี ค.4  การออกแบบการตูนฉากที ่2 
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ภาพท่ี ค.5  การออกแบบการตูนฉากที ่3 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี ค.6  การออกแบบการตูนฉากที ่4 
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ภาพท่ี ค.7  การออกแบบการตูนฉากที ่5 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี ค.8  การออกแบบการตูนฉากที ่6 
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ภาพท่ี ค.9  การออกแบบการตูนฉากที ่7 

 

 

 
 

ภาพท่ี ค.10  การออกแบบการตูนฉากที ่8 
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ภาพท่ี ค.11  การออกแบบการตูนฉากที ่9 

 

 

 
 

ภาพท่ี ค.12  การออกแบบการตูนฉากที ่10 
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ภาพท่ี ค.13  การออกแบบการตูนฉากที ่11 

 

 

 
 

ภาพท่ี ค.14  การออกแบบการตูนฉากที ่12 
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เร่ือง  ความกตัญูกตเวที 

จํานวน 10 ขอ 

เขาสูแบบฝกหัด เมนูหลัก 

ทดสอบความรู 
แบบฝกหัด 

 

ภาพท่ี ค.15  การออกแบบการเขาสูหนาจอแบบฝกหัด 

 

 

 

คําถาม ขอ 1. การรูจักสํานึกในคุณงามความดีของผูมีพระคุณ เปนความหมายของขอใด 

 

เลือกคําตอบ 

ก. ความกตัญูกตเวที     
ข. ความเสียสละ 

     ค. ความซื่อสัตย          
ง. ความใฝรู 

 

ตรวจคําตอบ 

 

ภาพท่ี ค.16  การออกแบบหนาจอแบบฝกหัด 
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สรุปคะแนน และ เฉลยคําตอบ 

เร่ิมแบบฝกหัดใหม กลับสูเมนูหลัก 

 

ภาพท่ี ค.17  การออกแบบหนาสรุปคะแนน 

 
 

 

เกมจ๊ิกซอวสอนใจ 

ลงชื่อผูเลน 

คะแนนสูงสุด เร่ิมเกม เมนูหลัก 

 

ภาพท่ี ค.18  การออกแบบหนาจอเกมจ๊ิกซอว 
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คําอธิบายเกมจ๊ิกซอว 

1. ผูเลนเกมตองตอจิ๊กซอวใหครบท้ัง 4 ดาน จึงจะจบเกม 

2. วิธีเลนเกมจิ๊กซอวจะตองนําชิ้นสวนแตละชิ้นมาวางตอกันใหรูปภาพตอกัน
พอดี 

กลับสูเมนู เลนเกมจิ๊กซอว 

 

ภาพท่ี ค.19  การออกแบบหนาจอคําอธบิายเกม 

 

 

 

เกมตอจ๊ิกซอวสอนใจ (ดานท่ี 1) 

ตัวตอจิ๊กซอว ชองใสตัวตอ 

จิ๊กซอว 

Time ชื่อผูเลน 
score 

ปุมกลับสูเมนูหลัก 

 

ภาพท่ี ค.20  การออกแบบหนาจอเกมจ๊ิกซอวดานที่ 1 
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เกมตอจ๊ิกซอวสอนใจ (ดานท่ี 1) หนาผานดานท่ี 1 

กลับสูเมนู 

ความหมายของดอกบัว รูปภาพดอกบัว 

ดานท่ี 2 
ชื่อผูเลน 

score 

 

ภาพท่ี ค.21  การออกแบบหนาจอเกมจ๊ิกซอวผานดานที่ 1 
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ภาคผนวก ง 

 

ภาพยนตรการตูน 2 มิติ 
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ภาพท่ี ง.1  หนาแรกของภาพยนตรแอนนเิมชั่น 2 มิติ 

 

 
 

ภาพท่ี ง.2  จอภาพแสดงเมนูภาพยนตรแอนนิเมชั่น 2 มิติ 
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ภาพท่ี ง.3  จอภาพแสดงการตูนแอนิเมชัน่ฉากที ่1 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี ง.4  จอภาพแสดงการตูนแอนิเมชัน่ฉากที ่2 
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ภาพท่ี ง.5  จอภาพแสดงการตูนแอนิเมชัน่ฉากที ่3 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี ง.6  จอภาพแสดงการตูนแอนิเมชัน่ฉากที ่4 
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ภาพท่ี ง.7  จอภาพแสดงการตูนแอนิเมชัน่ฉากที ่5 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี ง.8  จอภาพแสดงการตูนแอนิเมชัน่ฉากที ่6 
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ภาพท่ี ง.9  จอภาพแสดงการตูนแอนิเมชัน่ฉากที ่7 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี ง.10  จอภาพแสดงการตูนแอนิเมช่ันฉากที ่8 
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ภาพท่ี ง.11  จอภาพแสดงการตูนแอนิเมช่ันฉากที ่9 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี ง.12  จอภาพแสดงการตูนแอนิเมช่ันฉากที ่10 

www.ssru.ac.th



 
 

ภาพท่ี ง.13  จอภาพแสดงการตูนแอนิเมช่ันฉากที ่11 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี ง.14  จอภาพแสดงการตูนแอนิเมช่ันฉากที ่12 
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ภาพท่ี ง.15  จอภาพแสดงการลงช่ือเขาเลนเกมจิ๊กซอว 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี ง.16  จอภาพแสดงคําธิบายการเลนเกมจิ๊กซอว 
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ภาพท่ี ง.17  จอภาพแสดงเกมจ๊ิกซอวดานที ่1 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี ง.18  จอภาพแสดงเม่ือเลนเกมผานดานที ่1 
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ภาพท่ี ง.19  จอภาพแสดงเกมจ๊ิกซอวดานที ่2 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี ง.20  จอภาพแสดงเม่ือเลนเกมผานดานที ่2 
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ภาพท่ี ง.21  จอภาพแสดงเกมจ๊ิกซอวดานที ่3 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี ง.22  จอภาพแสดงเม่ือเลนเกมผานดานที ่3 
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ภาพท่ี ง.23  จอภาพแสดงเกมจ๊ิกซอวดานที ่4 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี ง.24  จอภาพแสดงเม่ือเลนเกมผานดานที ่4 
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ภาพท่ี ง.25  จอภาพแสดงการสรุปคะแนนเม่ือจบเกม 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี ง.26  จอภาพแสดงคะแนนสูงสุด 
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ภาพท่ี ง.27  จอภาพแสดงการเขาสูแบบฝกหัด 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี ง.28  จอภาพแสดงแบบฝกหัด 

www.ssru.ac.th



 
 

ภาพท่ี ง.29  จอภาพแสดงการสรุปผลคะแนนแบบฝกหดั 
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ประวัติผูเขียน 
 

ชื่อ-นามสกุล นางสาวบุศรินทร  เอ่ียมธนากุล 
ประวัติการศึกษา 

ปริญญาเอก กําลังศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ   

คอ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)   (พ.ศ. 2548) 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี   

วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)   (พ.ศ. 2542) 
ตําแหนงและสถานที่ทํางานปจจุบัน 
 อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
ประสบการณ ผลงานทางวิชาการ รางวัลหรือทุนการศึกษาเฉพาะที่สําคัญ 
2554 การวัดประสิทธิภาพระบบตรวจจับการบุกรุกเครือขายแบบกระจาย (Performance  

 Measurement of Intrusion Detection System Across Distributed Sensors): CIT 

2011 & UniNOMS 2011  ศาลายา  มหาวิทยาลัยมหิดล. 

2554 การพัฒนาความคิดทางคณิตศาสตรพื้นฐานดวยเกม Number Pop (Basic 

Mathematical Thinking Development by Using Number Pop Game)  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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	4.บทที่1
	บท
	2.1 ความหมายของภาพยนตร์แอนิเมชั่น
	  การ์ตูนแอนิเมชั่นมีความหมายที่แปลได้โดยตรงคือ ความมีชีวิตชีวา มาจากรากศัพท์จากคำว่า Anima ซึ่งแปลว่าจิตวิญญาณ หรือมีชีวิต แต่ต่อมา แอนิเมชั่นก็มีความหมายตามที่เข้าใจกันในปัจจุบันนี้ ก็คือ การสร้างภาพเคลื่อนไหวได้ หรือ ภาพการ์ตูนที่เคลื่อนไหวได้ ส่วนแอนิเมชั่นในความหมายเชิงภาพยนตร์ก็คือ กระบวนการ การฉายรูปเฟรมภาพออกมาทีละเฟรม หรือสร้างด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก หรือ ทำด้วยการวาดมือ และทำซ้ำการเคลื่อนไหวทีละน้อยๆซึ่งจะแสดงทีละภาพในอัตราความเร็ว มากกว่าหรือเท่ากับ 16 ภาพ ต่อ 1 วินาที (ปัจจุบัน 24 เฟรม ต่อ 1 วินาที)


	5.บทที่2
	บท
	2.1 ความหมายของภาพยนตร์แอนิเมชั่น
	  การ์ตูนแอนิเมชั่นมีความหมายที่แปลได้โดยตรงคือ ความมีชีวิตชีวา มาจากรากศัพท์จากคำว่า Anima ซึ่งแปลว่าจิตวิญญาณ หรือมีชีวิต แต่ต่อมา แอนิเมชั่นก็มีความหมายตามที่เข้าใจกันในปัจจุบันนี้ ก็คือ การสร้างภาพเคลื่อนไหวได้ หรือ ภาพการ์ตูนที่เคลื่อนไหวได้ ส่วนแอนิเมชั่นในความหมายเชิงภาพยนตร์ก็คือ กระบวนการ การฉายรูปเฟรมภาพออกมาทีละเฟรม หรือสร้างด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก หรือ ทำด้วยการวาดมือ และทำซ้ำการเคลื่อนไหวทีละน้อยๆซึ่งจะแสดงทีละภาพในอัตราความเร็ว มากกว่าหรือเท่ากับ 16 ภาพ ต่อ 1 วินาที (ปัจจุบัน 24 เฟรม ต่อ 1 วินาที)


	6.บทที่3
	บท
	2.1 ความหมายของภาพยนตร์แอนิเมชั่น
	  การ์ตูนแอนิเมชั่นมีความหมายที่แปลได้โดยตรงคือ ความมีชีวิตชีวา มาจากรากศัพท์จากคำว่า Anima ซึ่งแปลว่าจิตวิญญาณ หรือมีชีวิต แต่ต่อมา แอนิเมชั่นก็มีความหมายตามที่เข้าใจกันในปัจจุบันนี้ ก็คือ การสร้างภาพเคลื่อนไหวได้ หรือ ภาพการ์ตูนที่เคลื่อนไหวได้ ส่วนแอนิเมชั่นในความหมายเชิงภาพยนตร์ก็คือ กระบวนการ การฉายรูปเฟรมภาพออกมาทีละเฟรม หรือสร้างด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก หรือ ทำด้วยการวาดมือ และทำซ้ำการเคลื่อนไหวทีละน้อยๆซึ่งจะแสดงทีละภาพในอัตราความเร็ว มากกว่าหรือเท่ากับ 16 ภาพ ต่อ 1 วินาที (ปัจจุบัน 24 เฟรม ต่อ 1 วินาที)


	7.บทที่4
	บท
	2.1 ความหมายของภาพยนตร์แอนิเมชั่น
	  การ์ตูนแอนิเมชั่นมีความหมายที่แปลได้โดยตรงคือ ความมีชีวิตชีวา มาจากรากศัพท์จากคำว่า Anima ซึ่งแปลว่าจิตวิญญาณ หรือมีชีวิต แต่ต่อมา แอนิเมชั่นก็มีความหมายตามที่เข้าใจกันในปัจจุบันนี้ ก็คือ การสร้างภาพเคลื่อนไหวได้ หรือ ภาพการ์ตูนที่เคลื่อนไหวได้ ส่วนแอนิเมชั่นในความหมายเชิงภาพยนตร์ก็คือ กระบวนการ การฉายรูปเฟรมภาพออกมาทีละเฟรม หรือสร้างด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก หรือ ทำด้วยการวาดมือ และทำซ้ำการเคลื่อนไหวทีละน้อยๆซึ่งจะแสดงทีละภาพในอัตราความเร็ว มากกว่าหรือเท่ากับ 16 ภาพ ต่อ 1 วินาที (ปัจจุบัน 24 เฟรม ต่อ 1 วินาที)


	8.บทที่5
	บท
	2.1 ความหมายของภาพยนตร์แอนิเมชั่น
	  การ์ตูนแอนิเมชั่นมีความหมายที่แปลได้โดยตรงคือ ความมีชีวิตชีวา มาจากรากศัพท์จากคำว่า Anima ซึ่งแปลว่าจิตวิญญาณ หรือมีชีวิต แต่ต่อมา แอนิเมชั่นก็มีความหมายตามที่เข้าใจกันในปัจจุบันนี้ ก็คือ การสร้างภาพเคลื่อนไหวได้ หรือ ภาพการ์ตูนที่เคลื่อนไหวได้ ส่วนแอนิเมชั่นในความหมายเชิงภาพยนตร์ก็คือ กระบวนการ การฉายรูปเฟรมภาพออกมาทีละเฟรม หรือสร้างด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก หรือ ทำด้วยการวาดมือ และทำซ้ำการเคลื่อนไหวทีละน้อยๆซึ่งจะแสดงทีละภาพในอัตราความเร็ว มากกว่าหรือเท่ากับ 16 ภาพ ต่อ 1 วินาที (ปัจจุบัน 24 เฟรม ต่อ 1 วินาที)


	9.บรรณานุกรม
	บท
	2.1 ความหมายของภาพยนตร์แอนิเมชั่น
	  การ์ตูนแอนิเมชั่นมีความหมายที่แปลได้โดยตรงคือ ความมีชีวิตชีวา มาจากรากศัพท์จากคำว่า Anima ซึ่งแปลว่าจิตวิญญาณ หรือมีชีวิต แต่ต่อมา แอนิเมชั่นก็มีความหมายตามที่เข้าใจกันในปัจจุบันนี้ ก็คือ การสร้างภาพเคลื่อนไหวได้ หรือ ภาพการ์ตูนที่เคลื่อนไหวได้ ส่วนแอนิเมชั่นในความหมายเชิงภาพยนตร์ก็คือ กระบวนการ การฉายรูปเฟรมภาพออกมาทีละเฟรม หรือสร้างด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก หรือ ทำด้วยการวาดมือ และทำซ้ำการเคลื่อนไหวทีละน้อยๆซึ่งจะแสดงทีละภาพในอัตราความเร็ว มากกว่าหรือเท่ากับ 16 ภาพ ต่อ 1 วินาที (ปัจจุบัน 24 เฟรม ต่อ 1 วินาที)


	10.ภาคผนวก
	บท
	2.1 ความหมายของภาพยนตร์แอนิเมชั่น
	  การ์ตูนแอนิเมชั่นมีความหมายที่แปลได้โดยตรงคือ ความมีชีวิตชีวา มาจากรากศัพท์จากคำว่า Anima ซึ่งแปลว่าจิตวิญญาณ หรือมีชีวิต แต่ต่อมา แอนิเมชั่นก็มีความหมายตามที่เข้าใจกันในปัจจุบันนี้ ก็คือ การสร้างภาพเคลื่อนไหวได้ หรือ ภาพการ์ตูนที่เคลื่อนไหวได้ ส่วนแอนิเมชั่นในความหมายเชิงภาพยนตร์ก็คือ กระบวนการ การฉายรูปเฟรมภาพออกมาทีละเฟรม หรือสร้างด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก หรือ ทำด้วยการวาดมือ และทำซ้ำการเคลื่อนไหวทีละน้อยๆซึ่งจะแสดงทีละภาพในอัตราความเร็ว มากกว่าหรือเท่ากับ 16 ภาพ ต่อ 1 วินาที (ปัจจุบัน 24 เฟรม ต่อ 1 วินาที)


	11.ประวัติ
	บท
	2.1 ความหมายของภาพยนตร์แอนิเมชั่น
	  การ์ตูนแอนิเมชั่นมีความหมายที่แปลได้โดยตรงคือ ความมีชีวิตชีวา มาจากรากศัพท์จากคำว่า Anima ซึ่งแปลว่าจิตวิญญาณ หรือมีชีวิต แต่ต่อมา แอนิเมชั่นก็มีความหมายตามที่เข้าใจกันในปัจจุบันนี้ ก็คือ การสร้างภาพเคลื่อนไหวได้ หรือ ภาพการ์ตูนที่เคลื่อนไหวได้ ส่วนแอนิเมชั่นในความหมายเชิงภาพยนตร์ก็คือ กระบวนการ การฉายรูปเฟรมภาพออกมาทีละเฟรม หรือสร้างด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก หรือ ทำด้วยการวาดมือ และทำซ้ำการเคลื่อนไหวทีละน้อยๆซึ่งจะแสดงทีละภาพในอัตราความเร็ว มากกว่าหรือเท่ากับ 16 ภาพ ต่อ 1 วินาที (ปัจจุบัน 24 เฟรม ต่อ 1 วินาที)





