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บทคัดย่อ 

การ์ตูนแอนิเมชนั 2 มิติ เร่ืองการแต่งกายอยา่งถูกระเบียบ พฒันาข้ึนเพื่อให้ความรู้เก่ียวกบัการ
แต่งกาย โดยมีการสอดแทรกค่านิยมในเร่ืองของแต่งกายอย่างถูกระเบียบและผิดระเบียบของ 
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และใช้ตัวละครในการด าเนินเร่ืองทั้ งหมด 6 ตัวละคร โดยใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CS6 
Adobe Illustrator CS6 ในการออกแบบฉากและตวัละคร ใชโ้ปรแกรม Adobe Flash CS6 ในการสร้าง
ภาพเคล่ือนไหว และใช้โปรแกรม Adobe Sound booth CS6 ในการพากยเ์สียงบรรยายของตวัละคร 
สามารถเสริมสร้างค่านิยมในเร่ืองของการแต่งกายอยา่งถูกระเบียบให้แก่ผูรั้บชมภายในมหาวิทยาลยั
ไดเ้ป็นอยา่งดี 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

 ปัจจุบนัส่ือแอนิเมชนัไดเ้ขำ้มำมีบทบำทในชีวิตของมนุษยม์ำกยิ่งข้ึน กำรท ำให้ภำพน่ิงเกิดกำร
เคล่ือนไหว ซ่ึงท ำให้มีควำมน่ำสนใจมำกข้ึนในเด็ก และผูใ้หญ่ รวมถึงคนทุกเพศทุกวยั มนุษยเ์ลือกท่ี
จะมองภำพหรือส่ิงท่ีมีสีสันก่อนมองเน้ือหำเสมอ แอนิเมชนันั้นมีบทบำทกบังำนหลำยๆดำ้น ซ่ึงแต่ละ
องค์กรหรือหน่วยงำนไดน้ ำไปประยุกต์ใช้ในงำนหลำยๆประเภท กำรจดัท ำส่ือกำรแต่งกำยอย่ำงถูก
ระเบียบรวมถึงส่ือกำรเรียนกำรสอนต่ำงๆ จึงหันมำใช้งำนแอนิเมชนัในกำรผลิตมำกยิ่งข้ึน งำนดำ้น
แอนิเมชันจึงเป็นงำนท่ีมีคุณค่ำ และตอ้งอำศยัควำมสำมำรถในกำรผลิต กำรน ำแอนิเมชันมำจดัท ำ
กำร์ตูนแอนิเมชนัเร่ืองกำรแต่งกำยอยำ่งถูกระเบียบให้กบันกัศึกษำในมหำวิทยำลยัไดรั้บชม เน่ืองจำก
ประโยชน์ของส่ือแอนิเมชนัมีมำกมำย เช่น สำมำรถส่ือควำมหมำยใหเ้ขำ้ใจไดง่้ำย ใชแ้อนิเมชนัในกำร
ช่วยสอนหรือเตือนสติ และดึงดูดควำมสนใจ แอนิเมชนัสำมำรถอธิบำยเร่ืองรำวท่ีซบัซอ้นใหเ้ขำ้ใจได้
ง่ำยข้ึน เพรำะส่ือแอนิเมชนั มีทั้งภำพ เสียง เป็นองคป์ระกอบหลกั 
 ชุดนกัศึกษำ จดัอยู่ในระเบียบของแต่ละสถำบนัท่ีไดก้ ำหนดข้ึน ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนของ
สถำบนักำรศึกษำ ซ่ึงชุดนกัศึกษำนั้นเป็นเสมือนอตัลกัษณ์ของแต่ละสถำบนั เป็นกำรสร้ำงวินยั และ
สร้ำงควำมรับผิดชอบ ท ำให้รู้สึกถึงควำมปลอดภัย เป็นส่ิงท่ีดีงำม น่ำภำคภูมิใจ แสดงถึงควำมรู้ 
สติปัญญำ แต่ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ำกำรแต่งกำยของนักศึกษำในระดับมหำวิทยำลัย ส่วนใหญ่
นักศึกษำมกัจะแต่งกำยล่อแหลม ไม่เหมำะสม นักศึกษำหญิงนิยมใส่เส้ือผำ้รัดรูป นุ่งกระโปรงสั้ น 
และมกัสวมรองเทำ้แตะ หรือรองเทำ้แฟชัน่ รวมทั้งทรงผม เช่น ท ำสีผมหรือท ำผมตำมกระแสแฟชัน่ 
ตำมดำรำทั้งในและต่ำงประเทศท่ีก ำลงันิยมในปัจจุบนั ส่วนนักศึกษำชำย นิยมสวมรองเทำ้แฟชั่น 
ปล่อยชำยเส้ือ สวมกำงเกงยีนส์ เป็นตน้ เพรำะเขำ้ใจวำ่เป็นส่ิงท่ีท ำให้ตนเองดูดี มีรสนิยม ปัญหำกำร
แต่งกำยท่ีไม่เหมำะสมของนักศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ จำกบทควำมเปล้ืองนักศึกษำของศูนย์วิจยั
มหำวทิยำลยักรุงเทพ (2550) กล่ำวไวว้ำ่ กระทรวงวฒันธรรม (คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ รัฐมนตรีวำ่กำร
กระทรวงวฒันธรรม) ร่วมกบักระทรวงศึกษำธิกำร (รศ.ดร.วรำกรณ์ สำมโกเศศ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่ำ
กำรกระทรวงศึกษำธิกำร) และ สถำบนัอุดมศึกษำทัว่ประเทศ จ ำนวน 30 แห่ง ร่วมกนัก ำหนด “วำระ
แห่งชำติ” วำ่ดว้ยกำรจดัระเบียบกำรแต่งกำยของนกัศึกษำ ซ่ึงช่วงนั้นก็เกิดกระแสต่อตำ้นในมุมมอง
ของสิทธิมนุษยชน แต่อย่ำงไรก็ตำมยงัมีหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องรวมถึงสถำบนักำรศึกษำหลำยแห่ง 
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ร่วมกันระดมควำม คิด เห็น เพื่ อห ำแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำท่ี เกิด ข้ึน  ยกตัวอย่ำง เช่น 
มหำวิทยำลยัจุฬำลงกรณ์ (2552) ไดก้ล่ำวถึงโครงกำร “อีกนิด เพื่อจุฬำ” (A bit more Project) ท่ีเป็น
โครงกำรรณรงคใ์นเร่ืองกำรแต่งกำยชุดนกัศึกษำท่ีถูกระเบียบ ผำ่นส่ือประชำสัมพนัธ์ในรูปแบบต่ำงๆ 
และจำกบทควำมของรวมคลงัควำมรู้และกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ของบุคลำกรมหำวทิยำลยัศรีปทุม โดย 
เฟอร์มำลิงค์ (Permalink) (2551) พบว่ำปัญหำท่ีเกิดข้ึนในกลุ่มของเยำวชนดงักล่ำว คือ เยำวชนไทย
ขำดกำรปลูกฝังในดำ้น คุณธรรม จริยธรรม อยำ่งย ัง่ยนื 
 ดงันั้นคณะผูจ้ดัท ำจึงมีควำมสนใจท่ีจะแก้ไขปัญหำพฤติกรรมกำรแต่งกำย ของนักศึกษำ ท่ี
ศึกษำในคณะต่ำงๆของมหำวิทยำลยัสยำม เพื่อกำรแต่งกำยอย่ำงถูกตอ้งและถูกระเบียบ และเป็นกำร
ส่งเสริมให้นกัศึกษำในชั้นปีต่ำงๆไดมี้ควำมพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษำ และออกสู่โลกภำยนอก ได้
อยำ่งมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล สอดคลอ้งกบัแนวปณิธำนของคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ
รวมทั้งเพื่อให้ผูอ่ื้นไดเ้รียนรู้และน ำไปประยุกตใ์ช้อยำ่งมีประสิทธิภำพ โดยคณะผูจ้ดัท ำสร้ำงกำร์ตูน
แอนิเมชนัเร่ืองกำรแต่งกำยอยำ่งถูกระเบียบ ดว้ยโปรแกรม Adobe Illustrator CS6 ใชส้ ำหรับวำดภำพ
ตวักำร์ตูนและฉำกหลงัและโปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 ใชส้ ำหรับสร้ำงภำพเคล่ือนไหว
ตวักำร์ตูนและโปรแกรม Adobe Audition CS6 ใชใ้นกำรบนัทึกเสียงให้กบัตวัละครเพื่อควำมสมบูรณ์
แบบและน่ำรับชมมำกยิง่ข้ึน 

วตัถุประสงค ์

 1.  เพื่อส่งเสริมกำรแต่งกำยอยำ่งถูกระเบียบของนกัศึกษำมหำวทิยำลยัสยำม 
2.  เพื่อปลูกฝังค่ำนิยมใหเ้กิดควำมภำคภูมิใจในเคร่ืองแต่งกำยของสถำบนั 
3. เพื่อออกแบบและพฒันำกำร์ตูนแอนิเมชนั 2 มิติ เร่ืองกำรแต่งกำยอยำ่งถูกระเบียบ 
4.  เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรเผยแพร่กำร์ตูนแอนิเมชนัเร่ืองกำรแต่งกำยอย่ำงถูกระเบียบโดยใช้

ส่ือแอนิเมชนัเพื่อเขำ้ถึงผูช้มทุกเพศทุกวยั  

กลุ่มเป้ำหมำย 

นกัศึกษำในมหำวทิยำลยัสยำม 



3 

 

ขอบเขตของโครงงำน 

1. คุณสมบติัของแอนิเมชนั เร่ือง กำรแต่งกำยอยำ่งถูกระเบียบ มีดงัน้ี 
1.1 กำร์ตูนแอนิเมชนัเร่ือง กำรแต่งกำยอยำ่งถูกระเบียบ มีเน้ือหำเก่ียวกบัแนะน ำกำรแต่งกำย

ใหถู้กตำมกฎระเบียบของมหำวทิยำลยัสยำม 
1.2 กำรน ำเสนอเป็นกำร์ตูนแอนิเมชนั ในรูปแบบภำพเคล่ือนไหว 2 มิติ มีเสียงบรรยำยและ

เสียงประกอบฉำก 
1.3 ระยะเวลำในกำรน ำเสนองำนแอนิเมชนั 10 - 15 นำที 
1.4 ใชต้วัละครหลกัในกำรด ำเนินเร่ืองรำวทั้งหมด 6 ตวัละคร โดยแยกตำมเพศ เคร่ืองแบบ

นกัศึกษำ และอำชีพ ดงัน้ี  
1.4.1 เคร่ืองแบบนกัศึกษำถูกระเบียบ ประกอบไปดว้ย 

1.4.1.1 อั้ม (เพศหญิง) 
1.4.1.2 เอ (เพศชำย) 

1.4.2 เคร่ืองแบบนกัศึกษำท่ีผดิระเบียบ 
 1.4.2.1 เจนน่ี (เพศหญิง) 

1.4.2.2 เน (เพศชำย) 
1.4.3  บุคลำกรในมหำวทิยำลยั 

1.4.3.1 อำจำรย ์(เพศชำย) 
1.4.4  ฝ่ำยบุคคล (ในหน่วยงำนภำยนอกมหำวทิยำลยั) 

1.4.4.1 ฝ่ำยบุคคล (เพศชำย) 

2.  คุณสมบติัของฮำร์ดแวร์ 

2.1 ฮำร์ดแวร์ส ำหรับผูพ้ฒันำระบบ  
2.1.1 CPU Intel (R) core (TM) i5-2430 M @ 3.30 GHz. 
2.1.2 Hard Disk 1 TB. 
2.1.3 RAM 8 GB. 
2.1.4 Graphic: GeForce6600 

2.2 ฮำร์ดแวร์ส ำหรับผูใ้ชร้ะบบ 
2.2.1 CPU: Pentium 4 2.4 GHZ. ข้ึนไป 
2.2.2 RAM: 1 GB. ข้ึนไป 
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2.2.3 HDD Space: 7 GB. ข้ึนไป 
3.  คุณสมบติัของซอฟตแ์วร์ 

3.1 ซอฟตแ์วร์ส ำหรับผูพ้ฒันำระบบ 
3.1.1 Microsoft windows 7 
3.1.2 Adobe Flash Professional CS6 
3.1.3 Adobe Illustrator CS6 
3.1.4 Adobe Audition CS6 
3.1.5 Adobe After Effects CS6 

3.2 ซอฟตแ์วร์ส ำหรับผูใ้ชร้ะบบ 
3.2.1 Microsoft windows 7 
3.2.2 Adobe Flash Professional CS6 
3.2.3 GOM Media Player Version 2.2.74.5237  
3.2.4 แอนิเมชนั 2 มิติ เร่ืองกำรแต่งกำยอยำ่งถูกระเบียบ 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ในกำรจดัท ำแอนิเมชันเร่ือง กำรแต่งกำยอย่ำงถูกระเบียบ คณะผูจ้ดัท ำได้ร่วมกันวำงแผน
ด ำเนินกำรด ำเนินงำนไว ้ดงัน้ี 

1. ขั้นเตรียมกำร 
 1.1 ประชุมและวำงแผนเร่ืองท่ีตอ้งกำรท ำโครงกำร 
 1.2 รวบรวมขอ้มูลและวเิครำะห์ขอ้มูลเน้ือหำท่ีตอ้งกำรท ำอยำ่งละเอียดและถูกตอ้ง 
 1.3 น ำเสนอโครงกำรกบัอำจำรยท่ี์ปรึกษำโครงกำร 

2. ขั้นด ำเนินงำน 
 2.1 ศึกษำแหล่งขอ้มูลเพื่อน ำเน้ือหำมำผลิตแอนิเมชนัท่ีถูกตอ้งและเช่ือถือไดม้ำกท่ีสุด 
 2.2 เขียนบทกำรด ำเนินเน้ือเร่ืองโดยมีกำรระบุตวัละคร เวลำในกำรผลิตแอนิเมชัน 

และเรียบเรียงเร่ืองรำวใหมี้ควำมน่ำสนใจและเขำ้ใจง่ำย 
 2.3 วำงแผนกำรผลิตแอนิเมชนั โดยมีกำรจดัเรียงล ำดบักำรผลิตใหเ้ป็นขั้นตอน 

 2.4 วำดรูปตวัละครหลกั 
 2.5 วำด story board เพื่อเรียงล ำดบัเร่ืองรำวของตวัแอนิเมชนั 
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 2.6 วำดตัวละคร และฉำกลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเตรียมใช้งำนในกำร
ประกอบกำรผลิตแอนิเมชนั 

 2.7 ด ำเนินกำรผลิตแอนิเมชนั 
 2.8 ใส่เสียงท่ีบนัทึกเพื่อใชใ้นกำรบรรยำยขอ้มูลเน้ือหำ 

 3. น ำเสนอโครงกำร 

ประโยชน์ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ 

 1. นกัศึกษำมหำวทิยำลยัสยำมมีแนวโนม้ท่ีจะแต่งกำยถูกระเบียบเพิ่มมำกข้ึน 
 2. นกัศึกษำเกิดควำมภำคภูมิใจในเคร่ืองแบบกำรแต่งกำยของสถำบนั 
 3. เพื่อเพิ่มช่องทำงกำรเผยแพร่กำร์ตูนแอนิเมชันทำงโซเชียลมีเดียเร่ืองกำรแต่งกำยถูก

ระเบียบโดยใชเ้ป็นส่ือกำรสอน 
 



 

 

บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

แนวความคิด 

 การ์ตูนแอนิเมชนั เร่ืองการแต่งกายอยา่งถูกระเบียบ เป็นการ์ตูนแอนิเมชนัท่ีให้ความรู้เก่ียวกบั
เร่ืองการแต่งกายท่ีถูกระเบียบ ในปัจจุบนัมีนกัศึกษาท่ีแต่งกายผิดระเบียบมากยิ่งข้ึน การแต่งกายผิด
ระเบียบนั้นอาจส่งผลเสียแก่ตวันกัศึกษาเอง ดา้นนกัศึกษาหญิง เช่น การถูกลวนลาม ถูกแอบถ่ายใต้
กระโปรง ถูกล่วงละเมิดทางเพศ เป็นตน้ ดา้นนกัศึกษาชาย เช่น การมีเร่ืองทะเลาะวิวาท จากการแต่ง
กาย เป็นตน้ คณะผูจ้ดัท าจึงไดศึ้กษาและจดัท าการ์ตูนแอนิเมชนัเร่ืองการแต่งกายอยา่งถูกระเบียบ โดย
ใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CS6, Adobe Photoshop CS6 เพื่อใช้ในการสร้างตวัการ์ตูนหลกัและ
ฉากหลงัในการประกอบการ์ตูนแอนิเมชนั โปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 เพื่อใช้ในการ
สร้างภาพเคล่ือนไหวให้แก่ตวัการ์ตูน และ Adobe Audition CS6 ในการอดัเสียงการพูดให้แก่ตวัละคร
เพื่อเพิ่มความเป็นธรรมชาติและน่ารับชมมากยิง่ข้ึน 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ในการจดัท าการ์ตูนแอนิเมชนัเร่ืองการแต่งกายอยา่งถูกระเบียบคณะผูจ้ดัท าไดศึ้กษาทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 
 ทฤษฎีเเละเเนวคิดท่ีมีอิทธิพลต่อการเเต่งกายผดิระเบียบของนกัศึกษา 

 1. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behavioral View of Motivation) ทฤษฎี น้ี ให้ความส าคญักับ
ประสบการณ์ในอดีต (Past Experience) ว่ามีผลต่อแรงจูงใจของบุคคลเป็นอย่างมาก ดังนั้ นทุก
พฤติกรรมของมนุษยถ์า้วิเคราะห์ดูแลว้จะเห็นวา่ไดรั้บอิทธิพลท่ีเป็นแรงจูงใจมาจากประสบการณ์ใน
อดีตเป็นส่วนมาก โดยประสบการณ์ในดา้นดีและกลายเป็นแรงจูงใจทางบวกท่ีส่งผลเร้าให้มนุษยมี์
ความตอ้งการแสดงพฤติกรรมในทิศทางนั้นมากยิ่งข้ึนทฤษฎีน้ีเน้นความส าคญัของส่ิงเร้าภายนอก
(Extrinsic Motivation) (อลิสา อินทร์ประเสริฐ, 2554) 
 2. ทฤษฎีมนุษยนิ์ยม (Humanistic View of Motivation) แนวความคิดน้ีเป็นของมาสโลว์
(Maslow) ท่ีได้อธิบายถึงล าดบัความตอ้งการของมนุษย ์โดยท่ีความตอ้งการ จะเป็น ตวักระตุน้ให้
มนุษยแ์สดงพฤติกรรมเพื่อไปสู่ความตอ้งการนั้น ถา้เขา้ใจความตอ้งการของมนุษยก์็สามารถ อธิบาย
ถึงเร่ืองแรงจูงใจของมนุษยไ์ดเ้ช่นเดียวกนั โดยมีองคป์ระกอบหลกัดงัน้ี 
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  2.1 แรงจูงใจ (Motivation) คือ ส่ิงซ่ึงควบคุมพฤติกรรมของมนุษย ์อนัเกิดจากความ
ต้องการ (Needs) พลังกดดัน (Drives) หรือ ความปรารถนา (Desires) ท่ีจะพยายามด้ินรนเพื่อให้
บรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงค ์ซ่ึงอาจจะเกิดมาตามธรรมชาติหรือจากการเรียนรู้ก็ได ้แรงจูงใจเกิด
จากส่ิงเร้าทั้งภายในและภายนอกตวับุคคลนั้น ๆ เอง ภายใน ไดแ้ก่ ความรู้สึกตอ้งการ หรือขาดอะไร
บางอยา่ง จึงเป็นพลงัชกัจูง หรือกระตุน้ให้มนุษยป์ระกอบกิจกรรมเพื่อทดแทนส่ิงท่ีขาดหรือตอ้งการ
นั้น ส่วนภายนอกไดแ้ก่ ส่ิงใดก็ตามท่ีมาเร่งเร้า น าช่องทาง และมาเสริมสร้างความปรารถนาในการ
ประกอบกิจกรรมในตวัมนุษย ์ซ่ึงแรงจูงใจน้ีอาจเกิดจากส่ิงเร้าภายในหรือภายนอก แต่เพียงอยา่งเดียว 
หรือทั้งสองอยา่งพร้อมกนัได ้อาจกล่าวไดว้า่ แรงจูงใจท าให้เกิดพฤติกรรมซ่ึงเกิดจากความตอ้งการ
ของมนุษย ์ซ่ึงความตอ้งการเป็นส่ิงเร้าภายในท่ีส าคญักบัการเกิดพฤติกรรม นอกจากน้ียงัมีส่ิงเร้าอ่ืน ๆ 
เช่น การยอมรับของสังคม สภาพบรรยากาศท่ีเป็นมิตร การบงัคบัขู่เขญ็ การใหร้างวลัหรือก าลงัใจหรือ
การท าใหเ้กิดความพอใจ ลว้นเป็นเหตุจูงใจใหเ้กิดแรงจูงใจได ้ 
  2.2 องค์ประกอบทางด้านการเรียนรู้ (Learned Factor) องค์ประกอบด้านน้ีเป็นผล
สืบเน่ืองต่อจากองค์ประกอบขอ้ 2.1 ทั้งน้ีเพราะมนุษยทุ์กคนไม่สามารถไดรั้บการตอบสนองความ
ตอ้งการในปริมาณ ชนิด และคุณภาพตามท่ีตนเองตอ้งการ และในหลาย ๆ คร้ังส่ิงแวดลอ้มเป็นตวัวาง
เง่ือนไขในการสร้างแรงจูงใจของมนุษย ์
 สังคมไทยในปัจจุบนัเป็นสังคมท่ีทนัสมยั ท าให้วยัรุ่นในปัจจุบนัเลียนแบบการแต่งกายจากส่ือ
ต่างๆ เช่น ส่ือโทรทศัน์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส่ือโฆษณาตามสถานท่ีต่างๆหรือแมก้ระทั้งการรับเอา
วฒันธรรมการแต่งกายจากชาวตะวนัตกดว้ย ท าให้นกัศึกษารับเอาวฒันธรรมการแต่งกายนั้นมาด้วย
เช่นการนุ่งกระโปรงท่ีสั้น ใส่เส้ือผา้ท่ีรัดจนเกินไปหรือการใส่รองเทา้ตามแฟชัน่ต่างๆ รวมไปถึงการ
แต่งกายท่ีไม่เหมาะสมตามกาลเทศะตามสถานท่ีนั้นๆ ในสังคมโลกท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วเร็วเกิน
กว่าการปรับตวัให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง รวมทั้งค่านิยมทางวตัถุและวฒันธรรมต่างชาติส่งผลให้
วยัรุ่นในปัจจุบนั รู้ไม่เท่าทนัและแยกไม่ออกระหวา่งความเหมาะสมกบักบัความสวยงามท่ีมีส่ือต่างๆ 
น าเสนออยู่ตลอดเวลาดาราวยัรุ่นท่ีแต่งกายโดยไม่ค  านึงถึงความเหมาะสมหรือไม่ไดคิ้ดวา่ตนเองจะ
เป็นแบบอยา่งใหว้ยัรุ่นเลียนแบบ (อลิสา อินทร์ประเสริฐ, 2554) 
 ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมให้ความส าคญักบัประสบการณ์ในอดีต ในดา้นดีและกลายเป็นแรงจูงใจ
ทางบวกท่ีส่งผลเร้าให้มนุษยมี์ความตอ้งการแสดงพฤติกรรมในทิศทางนั้น ส่วนทฤษฎีมนุษยนิ์ยมนั้น
ให้ความส าคัญถึงความต้องการของมนุษย์ แรงจูงใจของมนุษย์เป็นตัวกระตุ้นให้มนุษย์แสดง
พฤติกรรมเพื่อไปสู่ความตอ้งการนั้น 
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 ธนวรรณ เมฆวบูิลยช์ยั และกลุธิดา ประค า (2555) ปัญหาการแต่งกายไม่เหมาะสมของนกัเรียน
นกัศึกษาจากคู่มือการแต่งกายนกัศึกษา  

 1.  แฟชัน่ ชุดนกัศึกษายุคใหม่ท่ีเนน้ตามกระแสแฟชัน่ไดรั้บความนิยมสูง ขายดีทั้งชุดของ
ผูช้ายและผูห้ญิงเพราะราคาถูก ดูทนัสมยั แต่ความจริงแลว้การแต่งกายเส้ือผา้เล็กเกินไป นอกจากจะดู
ไม่งามแลว้ ยงัส่งผลกระทบต่อสุขภาพอีกดว้ย 
 2.  ปัญหาอาชญากรรม การถูกล่วงละเมินทางเพศ การข่มขืน การถูกล่อล่วงไปกระท า
อนาจารส่งผลต่อวฒันธรรมการแต่งกายท่ีดีงามของนกัศึกษา ท่ีเป็นปัญญาชนกลบัถูกมองในดา้นลบ
เส่ือมเสียไปถึงสถาบนัท่ีศึกษา 
 3.  เป็นการตามกระแสนิยมท่ีผิดๆ เป็นกระแสนิยมท่ีท าให้เกิดการเลียนแบบการแต่งกาย
ของเด็กตามผูใ้หญ่ ท าให้ส้ินเปล้ืองเงินของผูป้กครองโดยใช่เหตุและยงัเป็นการปลูกฝังค่านิยมแก่คน
รุ่นนอ้งท่ีผดิๆ 

ระเบียบมหาวทิยาลยัสยามวา่ดว้ยการแต่งกายของนกัศึกษา 

 มหาวิทยาลยัสยาม (2559) ระเบียบการแต่งกายนกัศึกษาชายมหาวิทยาลยัสยาม แต่งกายตาม
เคร่ืองแบบโดยระบุไวด้งัน้ี 
 1.  ทรงผม นักศึกษาชายจะต้องตดัผมรองทรงสุภาพ ไม่ยาวเกินควร และไม่ปล่อยผม
ดา้นหลงัปิดปกเส้ือ 
 2.  เส้ือ แบบเช้ิดคอตั้ง ผา้ขา้วเกล้ียงไม่บางเกินควรผา่อกตลอดสาบท่ีอกเส้ือกวา้ง 4 ซ.ม.ใช้
ดุมสีขาวกลมแบบขนานเส้นผา่ศูนยก์ลางไม่เกิน 1 เซนติเมตรแขนสั้นเพียงขอ้ศอก ไม่มีตะเข็บรัดรูป 
มีกระเป๋าติดราวนมเบ้ืองซา้ย 1 กระเป๋าขนาด 8-12 เซนติเมตร และลึก 10-12 เซนติเมตร  
 3.  กางเกง แบบสากลไม่รัดรูป ขายาวเพียงขอ้เทา้ สีกรมท่าหรือสีด า และวดัเส้นรอบวงท่ี
ปลายขาไม่นอ้ยกวา่ 17 น้ิว แต่ไม่เกิน 22 น้ิว มีกระเป๋าตามตะเขบ็ขา้งละ 1 กระเป๋า 
 4.  เข็มขดั แบบหนงัสีน ้ าตาลกวา้ง 3 เซนติเมตร หวัท าดว้ยโลหะ มีลายตุนตรามหาวทิยาลยั
สยาม ชนิดของหวัแบบรูด มีปลอกหนงัสีด ากวา้ง 1 เซนติเมตร ส าหรับสอดปลายเขม็ขดั 
 5.  เนคไท แบบสีน ้ าตาลขนาดกวา้งไม่เกิน 6 เซนติเมตรใช้ประกอบกบัเข็มกลดัเนคไทท า
ดว้ยโลหะรูปตรามหาวทิยาลยัสยาม 
 6.  รองเทา้ หุน้ส้นชนิดผกู สีด าหรือสีน ้าตาล ไม่มีลวดลาย ใชป้ระกอบกบัถุงเทา้ส้ินแบบ

ธรรมดาสีเดียวกบัรองเทา้ 
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 ระเบียบการแต่งกายนกัศึกษาหญิงมหาวทิยาลยัสยาม แต่งกายตามเคร่ืองแบบโดยระบุไวด้งัน้ี 
 1. ทรงผม แบบสุภาพ 
 2. เส้ือ ผา้ขาวเกล้ียงไม่บางเกินควร แบบคอเช้ิต ผา่อกตลอด ท่ีอกเส้ือท าเป็นสาบตลบออก 
กวา้ง 3 เซนติเมตร มีดุมโลหะขาวดุนตรามหาวทิยาลยัสยาม 4 ดุม แขนปล่อยธรรมดา ยาวเพียงเหนือ
ขอ้ศอก ไม่มีตะเขบ็รัดรูป ผา่ตลบดา้นขา้ง สวมเส้ือไวใ้นกระโปรง 
 3.  กระโปรง ผา้สีกรมท่าหรือด า แบบกระโปรงเกล็ดคู่ กวา้ง 1.5 เซนติเมตร ยาวเพียงเข่า 
ไม่มีลวดลาย 
 4. เข็มขดั แบบหนงัสีน ้ าตาลกวา้ง 3 เซนติเมตร หวัท าดว้ยโลหะสีขาวดุนตรามหาวิทยาลยั
สยาม ชนิดแบบหวัรูดมีปลอกหนงัสีน ้าตาล ขนาดกวา้ง 1 เซนติเมตร ส าหรับสอดปลายเขม็ขดั 
 5. เคร่ืองหมาย มีเขม็เคร่ืองหมายตราประจ ามหาวทิยาลยัสยาม ท าดว้ยโลหะติดหนา้อก
เบ้ืองซา้ย 
 6. เคร่ืองหมายหอ้ยปกเส้ือ ท าดว้ยโลหะมีลายดุนตรามหาวทิยาลยัสยาม 
 7. รองเทา้ แบบหุม้ส้น หุม้ปลายเทา้ ไม่เปิดขา้ง สีด าหรือสีน ้ าตาล ไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่
เกิน 3 เซนติเมตร 

 

ภาพท่ี 2.1 ภาพตวัอยา่งการแต่งกายถูกระเบียบของนกัศึกษาชายและนกัศึกษาหญิง 
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ทฤษฏีการออกแบบการ์ตูน 

 ทิพยสุ์คนธ์ เพชรโอภาส (2559) ปัจจุบนัการ์ตูนไดก้า้วเขา้มามีบทบาทส าคญัอยา่งมาก เช่น ส่ือ
ภาพยนตร์ โฆษณา ส่ือการเรียนการสอนและเกม การ์ตูนถูกน าไปใช้ในหลายวตัถุประสงค์ด้วยกนั 
เน่ืองจากเป็นส่ือท่ีช่วยให้มนุษยไ์ด้ผ่อนคลายจากวิถีชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริง การ์ตูนท าให้
สามารถรับรู้และเขา้ใจเร่ืองท่ีตอ้งการจะส่ือไดอ้ยา่งรวดเร็ว เป็นรูปแบบท่ีมีการใชค้วามรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบักายวิภาคของคนและสัตวม์าช่วยในการออกแบบ โดยใชว้ิธีการปรับเปล่ียนจากรูปแบบปกติ
ไปสู่การออกแบบท่ีเกินจริง เช่น จมูกใหญ่ ปากหนา หูกวา้ง มีหาง ส่ิงส าคญัอยู่ท่ีคุณลกัษณะและ
เอกลกัษณ์ของตวัละครเป็นหลกั 
 ตวัละคร (charactcr) หมายถึง การ์ตูน สัตว ์ส่ิงของ ท่ีมีบทบาทในการแสดงละคร ท าใหส้ามารถ
รับรู้และเขา้ใจเร่ืองท่ีตอ้งการจะส่ือความหมายโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก มีหลกัการออกแบบ
ตวัละครใหน่้าสนใจ ดงัน้ี 
 1.  มีเอกลกัษณ์ มีรูปแบบลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่าง เป็นท่ีน่าสนใจและน่าจดจ า 

 2.  มีบุคลิก ท่าทาง การเคล่ือนไหวท่ีโดดเด่น มีลกัษณะเฉพาะตวั 

 3.  มีรูปร่าง สีสัน และสัญลกัษณ์ท่ีจดจ าไดง่้าย   

 4.  มีการแสดงอารมณ์ชดัเจน ช่วยใหเ้ขา้ใจส่ิงท่ีน าเสนอ 

 การออกแบบตวัละครคือการจดัองคป์ระกอบเขา้ดว้ยกนัให้เกิดบุคลิกต่างๆ ท่ีสามารถส่ือบุคลิก
ของตวัละครไดช้ดัเจนการแบ่งสัดส่วนของตวัละครจะแยกออกเป็นส่วน หวั ตวั แขน ขา และอ่ืนๆ ไม่
ควรมีสัดส่วนเท่ากนัเพราะจะท าให้ดูน่าเบ่ือ ตรงกนัขา้มยิ่งสัดส่วนมีความแตกต่างกนัเท่าไร ตวัละคร
จะยิ่งดูน่าสนใจมากข้ึน เช่น ตวัใหญ่มากแต่หัวเล็ก หรือตวัผอมแต่หัวโต เป็นตน้ การสร้างจุดสนใจ
ใหก้บัตวัละคร ควรเนน้ท่ีจุดใดจุดเดียว เพราะหากวางจุดสนใจไวห้ลายจุดจะเกิดการแข่งกนัเอง ท าให้
บุคลิกตวัละครดูไม่โดดเด่นเท่าท่ีควร ซ่ึงการออกแบบตวัละครข้ึนอยูก่บัส่วนประกอบหลกั ดงัน้ี 
 1. ขนาด (size) เป็นเร่ืองของการเปรียบเทียบ ใหญ่กว่าเล็กกว่า ขนาดมี ความส าคญัในแง่
ของการสร้างความรู้สึกท่ีแตกต่างกนั ขนาดใหญ่ใหค้วามรู้สึกถึงน ้าหนกัท่ีมากกวา่ แขง็แรงกวา่ มัน่คง
กว่า และมีอ านาจเหนือกว่า ในขณะท่ีขนาดเล็กให้ความรู้สึกถึงน ้ าหนักท่ีน้อยกว่า อ่อนแรงกว่า 
คล่องแคล่ววอ่งไวกวา่ และมีลกัษณะตกเป็นเบ้ียล่าง 
 2.  รูปทรง (shape) รูปทรง มีอยู ่2 แบบ คือ รูปทรงอิสระ (Free Shape) กบั รูปทรงแบบง่ายๆ 
(Simple Shape) โดยรูปทรงอิสระ คือ รูปทรงซ่ึงไม่มีโครงสร้างและแบบแผนท่ีแน่นอน เช่น 
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ควนัไฟ ก้อนเมฆ รอยหมึกบนผา้ หรือแผนท่ีประเทศต่างๆ ส่วน รูปทรงแบบง่ายๆ คือรูปทรง 
แบบง่ายๆ ไม่ยุง่ยาก ไม่สลบัซ้อน มีโครงสร้างท่ีแน่นอน ไดแ้ก่ วงกลม สามเหล่ียม ส่ีเหล่ียม ในการ
ออกแบบตวัละคร ศิลปินนกัออกแบบจะให้ความส าคญักบั รูปทรงแบบง่ายๆมากกวา่ รูปทรงอิสระ 
เพราะ รูปทรงแบบง่ายๆ  เป็นรูปทรงท่ีสะดวกต่อการใชง้าน จดจ าง่าย และสามารถส่ือบุคลิกตวัละคร
ออกมาไดอ้ยา่งชดัเจน 
 3.  สัดส่วน (proportion) ตวัละครท่ีมีรูปทรง (shape) และสัดส่วน (proportion) ผิดเพี้ยนไป
จากความจริงมากเท่าไร ก็จะยิ่งมีความเป็นการ์ตูนมากข้ึนเท่านั้น การสร้างการ์ตูนจะตอ้งเขียนให้เกิน
จริงหรือน้อยกว่าความเป็นจริง ซ่ึงสามารถท าไดห้ลายวิธี ทั้งขยายให้ใหญ่ข้ึน ยืดให้ยาวออก บีบให้
เล็กลง หรือหดหายไปเลย การเพิ่ม ลด ตดั เนน้ เก่ียวขอ้งกบัสัดส่วนอยา่งมาก 

 

ภาพท่ี 2.2 ภาพลกัษณะตวัละครในรูปแบบของขนาดและสัดส่วนท่ีแตกต่างกนั 
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การสร้างสรรคต์วัละครดว้ยรูปทรงเรขาคณิต  

ทิพยสุ์คนธ์ เพชรโอภาส (2559) ในการออกแบบตวัละคร ผูส้ร้างสรรคต์อ้งเร่ิมจากการมองภาพ
ต่างๆ เช่น บุคลิก สัตว ์ส่ิงของ พืช หรือส่ิงปลูกสร้างในลกัษณะเรขาคณิต และแยกองคป์ระกอบโดย
ใช้การเพิ่ม ลดสัดส่วน จากนั้นน าองค์ประกอบพื้นฐานท่ีได้มาผสมผสานเขา้กบัจินตนาการของผู ้
สร้างสรรค ์

 

ภาพท่ี 2.3 ตวัอยา่งการสร้างสรรคด์ว้ยรูปทรงเรขาคณิต 

การน ารูปทรงเขราคณิตมาเป็นเคา้โครงและก าหนดรูปแบบลกัษณะตวัละครว่าประกอบดว้ย
รูปทรงเราขาคณิตอะไรบ้าง เช่น ส่วนหัวและส่วนตวั เป็นรูปวงกลมหรือวงรี รูปทรงเรขาคณิต
เปรียบเสมือนกรอบโครงร่างของวตัถุ เป็นตวัก าหนดรูปทรงของตวัละครไม่ให้บิดเบ้ียวจนขาดความ
สวยงาม 

ในขั้นตอนการออกแบบตวัละคร ผูส้ร้างสรรคต์อ้งเร่ิมจากการวาดสัดส่วนของร่างกาย ลกัษณะ
ท่าทางคร่าวๆ โดยวาดศีรษะใหมี้ขนาดใหญ่กวา่ส่วนล าตวั หรือวาดศีรษะใหมี้ขนาดเล็กกวา่ส่วนล าตวั
จากนั้นเร่ิมวาดรายละเอียดขากส่วนศีรษะ ใบหนา้ ดวงตา เส้ือผา้ และเร่ิมใส่สีสันให้กบัตวัละครตาม
ความเหมาะสม 
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ภาพท่ี 2.4 ขั้นตอนการออกแบบตวัละคร 

ในโครงสร้างใบหนา้ตวัละคร ประกอบดว้ยอวยัวะต่างๆ ท่ีอยูบ่นใบหนา้ บางตวัละครจะไม่มี
อวยัวะครบเหมือนจริงแต่ท่ีมาของโครงสร้างจะใกล้เคียงลกัษณะจริง ส่ิงส าคญัท่ีสุดในการแสดง
อารมณ์ความรู้สึกบนใบหนา้มีอยู ่3 ส่วน ไดแ้ก่ คิ้ว ตา และปาก โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1.  ส่วนตาและคิ้วมีความส าคญัมาก เพราะการแสดงอารมณ์ความรู้สึกออกมาลว้นสะทอ้น
ใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนจากทางสายตา 

2.  ส่วนปาก สามารถแสดงอารมณ์ออกมาชดัเจน การวาดสามารถแสดงอารมณ์ดี มีความสุข  

 

ภาพท่ี 2.5 ตวัอยา่งการแสดงอารมณ์ดีใจ 
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ภาพท่ี 2.6 ตวัอยา่งการแสดงอารมณ์เสียใจ 

 

ภาพท่ี 2.7 ตวัอยา่งการแสดงอารมณ์โกรธ 

ทฤษฏีของสี 

 ทิพยสุ์คนธ์ เพชรโอภาส (2559) สี (color) เป็นส่วนประกอบของศิลปะท่ีมีความส าคญัและ

ค่อนข้างจะมีบทบาทโดดเด่น สามารถรับรู้ได้รวดเร็ว และสีเพียงอย่างเดียวสามารถท าให้เกิด

ส่วนประกอบของศิลปะไดอี้กหลายอย่าง เช่น การป้ายสีเป็นเส้น สลดัสีเป็นจุด การใช้สีเป็นพื้นผิว 

น ้ าหนกัและบริเวณพื้นท่ีวา่ง นอกจากน้ีสียงัสามารถท าให้ผูพ้บเห็นเกิดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ เช่น สี

แดง ให้ความรู้สึก ต้ืนเต้น รุนแรง กล้าหาญ มีอ านาจ สีเหลือง ให้ความรู้สึก ร่าเริง สดใส 

กระชุ่มกระชวย สีน ้ าเงิน ให้ความรู้สึก สุขุม เยือกเยน็ สงบ สีด า ให้ความรู้สึก หดหู่ เศร้า ลึกลบั หนกั

แน่น สีขาว ใหค้วามรู้สึก บริสุทธ์ิ ใหม่ สะอาด เป็นตน้  
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วรรณะของสี ( Tone of color ) วรรณะของสีคือ ความแตกต่างของสีแต่ละดา้นของวงจรสีท่ี
แสดงถึงความรู้สึกท่ีแตกต่างกนัซ่ึงถา้เปรียบเทียบกบัเสียงเพลงหรือเสียงดนตรีก็คือเสียงสูงและเสียง
ต ่าท่ีแสดงออกทางอารมณ์ ท่ีมีการเคล่ือนไหว มีชีวติชีวา หรือเศร้าโศกรันทดใจ  

1. สีท่ีอยูใ่นวรรณะร้อน (Warm Tone Color) ไดแ้ก่สีเหลือง สีเหลืองส้ม สีส้ม สีส้มแดง สี
แดง สีม่วงแดง สีกลุ่มน้ีเม่ือใชใ้นงานจะรู้สึกอบอุ่น ร้อนแรง สนุกสนาน วรรณะน้ีจะไม่ใช่สีสดๆ ดงัท่ี
เห็นในวงจรสีเสมอไป เพราะสีในธรรมชาติยอ่มมีสีแตกต่างไปกวา่สีในวงจรสีธรรมชาติอีกมาก ถา้
หากวา่สีใด  ค่อนขา้งไปทางสีแดงหรือสีส้ม เช่น สีน ้าตาลหรือสีเทาอมทอง ก็ถือวา่เป็นสีวรรณะร้อน 

2. สีท่ีอยูใ่นวรรณะเยน็ ( Cool Tone Color) ไดแ้ก่ สีเหลืองเขียว สีเขียว สีเขียวน ้าเงิน สีน ้ า
เงิน สีน ้าเงินม่วง สีม่วง สีกลุ่มน้ีเม่ือใชใ้นงานจะไดค้วามรู้สึกสดช่ืน เยน็สบาย จะสังเกตไดว้า่สีเหลือง
และสีม่วงอยูท่ ั้งวรรณะร้อนและวรรณะเยน็ ถา้อยูใ่นกลุ่มสีวรรณะร้อนก็ใหค้วามรูสึกร้อนและถา้ อยู่
ในกลุ่มสีวรรณะเยน็ก็ใหค้วามรู้สึกเยน็ไปดว้ย สีเหลืองและสีม่วงจึงเป็นสีไดท้ั้งวรรณะร้อนและ
วรรณะเยน็  

 

ภาพท่ี 2.8 วรรณะของสี ( Tone of color ) 
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สีท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัยอ่มใหอ้ารมณ์ความรู้สึกท่ีแตกต่างกนั ก่อนท่ีจะจบัคู่สีควรเลือกตวัสีท่ี
เหมาะสม โดยก าหนดอารมณ์ความรู้สึกท่ีตอ้งการถ่ายทอด หลงัจากนั้นจึงเลือกค่าของสีและความเขม้
ของสี เน่ืองจากเป็นการสร้างบรรยากาศท่ีตอ้งการสร้างข้ึนบนภาพ การจบัคู่โทนสีมี ดงัน้ี 

1. สีโทนร้อนหรือสีโทนอบอุ่น ประกอบดว้ย สีแดง สีส้ม สีเหลือง สีชมพู และสีม่วง ให้
ความรู้สึกอบอุ่นราวกบัแสงอาทิตย ์ใหค้วามรู้สึกแสวงหาความกา้วหนา้ 

ภาพท่ี 2.9 สีท่ีแสดงความรู้สึกร้อน 

2. สีโทนเยน็ ประกอบดว้ย สีเหลือง สีน ้าเงิน สีฟ้า สีเขียว และสีม่วง ใหค้วามรู้สึกเยอืกเยน็ 

ภาพท่ี 2.10 สีท่ีแสดงความรู้สึกเยน็ 

3. สีโทนอ่อน ประกอบด้วย สีชมพูอ่อน สีเหลืองอ่อน สีม่วงอ่อน สีฟ้าอ่อน เป็นตน้ ให้
ความรู้สึกอิสระสบาย และละเอียดอ่อน 

ภาพท่ี 2.11 สีโทนอ่อน 
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4.  สีโทนสดใส โดยปกติจะมีระดบัความเขม้ของสีค่อนขา้งสูง จดัอยู่ในกลุ่มสีดทนสวา่ง 
เช่น สีเหลืองสด สีแดงสด สีส้มสด เป็นตน้ ใหค้วามรู้สึกกระปร้ีกระเปร่า คึกคกั มีชีวติชีวา 

ภาพท่ี 2.12 สีโทนสดใส 

5. สีโทนเรียบ เป็นโทนสีในกลุ่มโทนสีเทา เช่น สีเทาอ่อน สีน ้ าตาลอ่อน สีเทาอมฟ้า เป็น
ตน้ ใหค้วามรู้สึกเงียบ เรียบง่าย ผอ่นคลายสบาย 

ภาพท่ี 2.13 สีโทนเรียบ 

6. สีโทนหนกัแน่น เป็นกลุ่มโทนสีมืด เช่น สีน ้าเงินเขม้ สีแดงเลือดหมู สีเขียวเขม้ สีเทาเขม้ 
เป็นตน้ ใหค้วามรู้สึกถึงความเป็นผูใ้หญ่ ความคลาสสิก ความแน่นอนและมัน่คง 

ภาพท่ี 2.14 สีโทนหนกัแน่น 
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ทฤษฎีการสร้างแอนิเมชนั 

ชยัรัตน์ ปันจ้ี (2557) การสร้างการ์ตูนแอนิเมชนั สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 
1. การสร้างงานแอนิเมชันแบบดั้ งเดิม (Traditional Animation หรือ Drawn Animation) 

เป็นกระบวนการท่ีใชส้ าหรับการสร้างภาพเคล่ือนไหวภาพยนตร์มากท่ีสุด 
เป็นการสร้างช้ินงานแอนิเมชนัดว้ยภาพวาดซ่ึงจะมีการวาดภาพลงบนกระดาษก่อนเพื่อสร้าง

ภาพลวงตาของการเคล่ือนไหว แต่ละรูปวาดจะแตกต่างกันเล็กน้อย หลายพนัภาพและฉายภาพ
เหล่านั้นผา่นกลอ้งบนัทึกภาพ หรือกลอ้งวดีิโอ 

 

ภาพท่ี 2.15 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชนัแบบดั้งเดิม 

 2.  การสร้างแอนิเมชนัแบบสตอปโมชนั (Stop Motion หรือเรียกวา่ Model Animation) เป็น
การสร้างหุ่นจ าลองข้ึนมาหรือใช้ส่ิงของแลว้จึงขยบั พร้อมกบัถ่ายภาพนั้นทีละภาพท่ีพบมากได้แก่ 
ภาพเคล่ือนไหวแบบหุ่นเชิด ภาพเคล่ือนไหวดินน ้ ามนั แอนิเมชนัแบบน้ีตอ้งอาศยัเวลา ความอดทน
และความสามารถมากตอ้งใช้ทกัษะทางศิลปะการป้ัน และการถ่ายภาพทั้งน้ีเพราะหุ่นจ าลอง หรือ
ส่ิงของประกอบฉากนั้นหลายๆ ส่ิงมีการขยบัหรือเคล่ือนไหวไปพร้อมกนัในหน่ึงภาพ 

  

https://chairat21390.files.wordpress.com/2014/11/e0b8a3e0b8b9e0b89be0b8a0e0b8b2e0b89e38.png
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ภาพท่ี 2.16 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชนัแบบสตอปโมชนั เร่ือง คาโรไลน์ 

 3.  การสร้างแอนิเมชันด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Animation) การสร้างแอนิเมชันด้วย
คอมพิวเตอร์ เป็นกระบวนการสร้างภาพเคล่ือนไหวโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ดว้ยความกา้วหน้า
ดา้นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในปัจจุบนัจึงมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีช่วยให้การท าแอนิเมชนัง่ายข้ึน
ท าให้ประหยดัเวลา และต้นทุนเป็นอย่างมากโปรแกรมท่ีนิยมใช้ในการผลิตงานแอนิเมชันเช่น 
โปรแกรม Maya, Abode Flash, Anime Studio และ 3D Studio Max เป็นตน้  

 

ภาพท่ี 2.17 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชนัดว้ยคอมพิวเตอร์ 

https://chairat21390.files.wordpress.com/2014/11/e0b8a3e0b8b9e0b89be0b8a0e0b8b2e0b89e39.png
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ประเภทของภาพเคล่ือนไหว 

1. ภาพเคล่ือนไหวแบบ 2 มิติ สามารถมองเห็นได้ทั้งความสูงและความกวา้ง แอนิเมชัน
รูปแบบน้ีจะเนน้การใชว้ิธีวาดเป็นหลกั โดยแอนิเมชนัท่ีใชมื้อวาดในยุคแรกๆ นั้นเรียกวา่ แอนิเมชนั
ใชแ้ผน่ใส (cel animation) เป็นการ์ตูนแบบดั้งเดิมท่ีใชก้ารวาดและระบายสีตวัละครต่างๆ รวมทั้งฉาก
หลงั (background) ลงบนแผน่ใส (cel)  และเม่ือน าแผน่ใสแต่ละแผน่มาซอ้นกนั แลว้ถ่ายภาพแผน่ใส
นั้นๆ โดยใชก้ลอ้งถ่ายภาพท่ีถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ ก็จะไดภ้าพการ์ตูน ๑ ภาพ ท่ีประกอบไปดว้ยตวั
ละครและฉาก การเคล่ือนไหวของภาพเกิดจากการวาดภาพหลกัแสดงอิริยาบถหลกั ท่ีเคล่ือนไหว 
หลงัจากนั้น ผูว้าดช่วงกลางจะวาดภาพระหวา่งภาพหลกัอีกเป็นจ านวนมาก เพื่อใหก้ารเคล่ือนไหวจาก
อิริยาบถหน่ึง ไปยงัอีกอิริยาบถหน่ึง เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง ราบร่ืน และไม่เกิดการกระตุก ในอดีตการ
วาดภาพทั้งหมดน้ี ตอ้งวาดและลงสี โดยผูว้าดท่ีช านาญ และตอ้งใชเ้วลาในการวาดนานมาก นอกจาก
แอนิเมชนัใชแ้ผน่ใสแบบท่ีใชก้ารวาดภาพแลว้ การใชก้ระดาษตดัแปะ (paper cut) โดยการตดักระดาษ
เป็นภาพ มาแปะลงบนแผ่นใส แทนการวาดภาพ ก็จดัเป็นแอนิเมชันแบบภาพสองมิติด้วยเช่นกัน 
ปัจจุบนั การสร้างแอนิเมชันแบบภาพสองมิติ ได้น าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย ซ่ึงจะใช้
โปรแกรม ท่ีออกแบบมาให้ใชร่้วมกบัอุปกรณ์พิเศษ เพื่ออ านวยความสะดวก ให้แก่ผูว้าดภาพหลกั ผู ้
วาดภาพช่วงกลาง และผูล้งสี เพื่อสามารถท างานร่วมกนัไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว โปรแกรมหลกัๆ 
ในการท าแอนิเมชนัท่ีแพร่หลายในขณะน้ีคือ Flash และ After effects  

การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ช่วยให้การวาดการ์ตูนแบบแอนิเมชันใช้แผ่นใสท าได้สะดวกและ
รวดเร็วข้ึน โดยท่ีนกัวาดการ์ตูนสามารถวาดบนแผ่นใสหรือกระดาษ แลว้วาดภาพ (scan) เขา้ไปใน
คอมพิวเตอร์ดว้ยโปรแกรมกราดภาพ หรือจะวาดภาพบนคอมพิวเตอร์โดยใช้อุปกรณ์ท่ีออกแบบมา
เป็นพิเศษ เพื่อใหน้กัวาดการ์ตูนสามารถใชโ้ปรแกรมวาดภาพดว้ยคอมพิวเตอร์ไดโ้ดยตรง ส่วนวธีิการ
ลงสีสามารถท าได ้ทั้งการลงสีบนแผน่ใส หรือกระดาษ แลว้กราดภาพเขา้คอมพิวเตอร์ หรือการลงสี
บนคอมพิวเตอร์โดยตรงผ่านอุปกรณ์ท่ีออกแบบมาเป็นพิเศษ แต่โดยทัว่ไป การสร้างการ์ตูนด้วย
คอมพิวเตอร์นิยมใช้ร่วมกนัทั้ง 2 วิธี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความสะดวกและความซับซ้อนของภาพ ส าหรับ
ภาพบางประเภทโดยเฉพาะฉาก การวาดภาพฉากบนแผน่ใสหรือกระดาษย่อมไดภ้าพท่ีสวยงามกว่า
การวาดดว้ยคอมพิวเตอร์ อีกทั้งฉากเหล่าน้ีแทบจะไม่มีการเคล่ือนไหว แต่การท าให้ภาพเคล่ือนไหว 
เม่ือภาพหลกัอยูบ่นคอมพิวเตอร์แลว้ สามารถท าไดส้ะดวกข้ึน นอกจากน้ีการให้ผูว้าดภาพช่วงกลาง
และผูล้งสีหลายคน ท างานพร้อมกัน สามารถท าได้ง่ายบนคอมพิวเตอร์ และการตรวจสอบการ
เคล่ือนไหวของภาพก็ท าไดส้ะดวก ดงันั้นการ์ตูนแอนิเมชนัท่ีใชค้อมพิวเตอร์ (computer animation) 



21 
 

 

จึงไดพ้ฒันาไปอยา่งมาก จนแทบจะเรียกไดว้า่ ภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชนัลว้นใชค้อมพิวเตอร์
เขา้มาช่วยในการผลิตแทบทั้งส้ิน 

 

ภาพท่ี 2.18 การ์ตูนแอนิเมชนั 2 มิติ เร่ือง มิกก้ีเมา้ส์ 

1. ภาพเคล่ือนไหวแบบ 3 มิติ สามารถมองเห็นไดท้ั้งความสูง ความกวา้ง และความลึก การ
น า คอมพิวเตอร์มาใช้ในการสร้างแอนิเมชันแบบภาพสามมิติเป็นการประยุกต์ใช้ศาสตร์ด้าน
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ (computer graphics) ซ่ึงประกอบด้วยเทคนิคย่อยๆ อีกหลายแขนง เช่น การ
สร้างแบบจ าลองสามมิติ (three-dimensional modelling) การให้แสง-เงา (shading) การลงลายผิวภาพ 
(texture mapping) การควบคุมการเคล่ือนท่ี (motion control) ความพร่าเหตุเคล่ือนท่ี (motion blur) การ
เปล่ียนรูปและการแปลงร่าง (warping and morphing) การสร้างภาพกราฟิกส์ (rendering) และการ
สร้างเสียงประกอบ (sound effects) เป็นตน้ 

 

ภาพท่ี 2.19 การ์ตูนแอนิเมชนั 3 มิติ เร่ืองทอยสตอร่ี 

https://chairat21390.files.wordpress.com/2014/11/e0b8a3e0b8b9e0b89be0b8a0e0b8b2e0b89e44.png
https://chairat21390.files.wordpress.com/2014/11/e0b8a3e0b8b9e0b89be0b8a0e0b8b2e0b89e45.png
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เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง 

คณะผูจ้ดัท าไดท้  าการคน้หาเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการ์ตูนแอนิเมชนัเร่ืองการแต่งกายอย่างถูก
ระเบียบ เน่ืองจากมีประโยชน์ต่อการด าเนินการสร้างการ์ตูนในดา้นเทคนิค และแนวทางท่ีสามารถ
น ามาปรับใช้ จากเวบ็ไซต์ต่างๆ มาเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินการ โดยการคน้หาได้จากเว็บไซต์
ดงัต่อไปน้ี 

 

ภาพท่ี 2.20 https://katoon1827hibari.wordpress.com/การวาดการ์ตูน/การออกแบบตวัละคร/ 

เวบ็ไซต์ท่ีสอนขั้นตอนเก่ียวกบัการวาดตวัละคร และเทคนิคการวาดตวัการ์ตูน เช่น การวาด
ร่างกายพื้น การวาดใบหนา้ การวาดมือและเทา้ การวาดในมุมมองท่ีแตกต่างกนั  รวมถึงการวาดขอ้ต่อ
การเคล่ือนไหว เพื่อใหผู้ท่ี้สนใจเก่ียวกบัการวาดการ์ตูนไดเ้ขา้มาเรียนรู้เทคนิคเพิ่มเติมจากความรู้เดิมท่ี
มีอยูไ่ด ้
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ภาพท่ี 2.21 https://honeyinlove123456.wordpress.com/บทเรียน/ขั้นตอนการสร้างการ์ตูน 

เป็นเวบ็ไซตท่ี์ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัพื้นฐานการสร้างภาพเคล่ือนไหว และเทคนิคการสร้างการ์ตูน
แอนิเมชนั 2 มิติ ดว้ยโปรแกรม Adobe Flash CS3 เพื่อใหผู้ท่ี้สนใจเก่ียวกบัการสร้างการ์ตูนแอนิเมชนั 
2 มิติ ไดเ้ขา้ไปศึกษา ฝึกปฏิบติัการสร้างภาพเคล่ือนไหว การท าแอนิเมชนัการ์ตูน เทคนิคในการสร้าง
ภาพเคล่ือนไหว เทคนิคอ่ืนๆ และสามารถใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์มาประยุกต์ใช้ในการสร้าง
ภาพเคล่ือนไหว ดว้ยโปรแกรม Adobe Flash CS6 
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ภาพท่ี 2.22  http://beeclassic.exteen.com/20110322/beeclassic-how-to 

เป็นเวบ็ไซตท่ี์อธิบายถึงการลงสีให้ตวัละคร เพื่อใหมี้สีสันท่ีน่าดึงดูดมากยิง่ข้ึน เช่น การไล่เฉด
สีให้แก่เส้ือผา้ของตวัละคร การใส่สีและเงาของตวัละคร เป็นตน้ ซ่ึงการลงสีและไล่เฉดสีถือว่าเป็น
ส่วนส าคญัในการออกแบบตวัละครใหเ้ป็นท่ีน่าสนใจ 
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ภาพท่ี 2.23 http://m.exteen.com/blog/eltakung/20090919/how-to-2d-animation-1 

เป็นเวบ็ไซตท่ี์อธิบายขั้นตอนการออกแบบภาพ 2 มิติภาพแสดงท่าทางขณะเดิน การเคล่ือนไหว 
ลกัษณะของตวัละคร และอ่ืนๆ เป็นเวบ็ไซตท่ี์ส าคญัในการออกแบบการเดินของตวัละครให้ดูมีความ
เป็นธรรมชาติในการเคล่ือนไหว 
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ภาพท่ี 2.24 http://kofayuna.exteen.com/20120831/how-to-draw-3 

เป็นเวบ็ไซตท่ี์สอนการวาดการแสดงอารมณ์ของตวัละคร เช่น การวาดตั้งแต่ส่วนหวั โครงหนา้ 
การวาดแววตา การแสดงอารมณ์ของใบหนา้ เป็นตน้ ถือวา่เป็นส่วนส าคญัในการแสดงอารมณ์หรือส่ิง
ต่างๆ ท่ีตวัละครตอ้งการจะส่ือออกมา 
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งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

จากการศึกษางานวิจยัเร่ืองต่างๆ ท่ีได้มีการพฒันาข้ึน ทางคณะผูจ้ดัท าได้น าเอาขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์จากงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

 

ภาพท่ี 2.25 แอนิเมชนั การอ่านรากฐานแห่งชีวิต 

ปาณัฐ สุวิทยศกัด์ิ และสุวรรณา แสงไตรลกัษณ์ (2555) สาขาวิชาเทคโนโลยีมลัติมีเดีย คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน การ์ตูนแอนิเมชันเร่ืองการอ่าน
รากฐานแห่งชีวิตให้ความรู้เก่ียวกบัความส าคญัของการอ่านและการทบทวนบทเรียนต่างๆ ของวิชา
ภาษาไทยโดยเน้นไปท่ีการอ่านหนงัสือและชกัชวนให้นกัเรียนเห็นความส าคญัของการอ่านหนังสือ
เพื่อเตรียมการสอบคดัเลือกเล่ือนชั้น และส่งผลต่ออนาคตของนกัเรียน มีการพฒันาดว้ยโปรแกรม 
Adobe Flash CS3 
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ภาพท่ี 2.26 แอนิเมชนั เร่ือง คุณธรรม 8 ประการ 

อเนชา เตจา (2556) สาขาวชิาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ แอนิเมชัน เร่ือง คุณธรรม 8 ประการ สร้างข้ึนเพื่อให้ความรู้ และ
สอดแทรกแง่คิด ในการด าเนินชีวิตมีจุดเน้นเพื่อพฒันาเยาวชนให้เป็นคนดี และอยูดี่มีสุข ดว้ยการใช้
คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงกบัความร่วมมือของสถาบนัครอบครัว ชุมชน 
สถาบนัศาสนา และสถาบนัการศึกษา การปลูกฝังคุณธรรม พฒันาโดยใช้ Adobe Flash CS3 
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ภาพท่ี 2.27 แอนิเมชนั 3 มิติ การแต่งกายชุดนกัศึกษาท่ีถูกระเบียบ 

สมพร จนัทร์มุณี และเอกรินทร์ นาคง (2557) สาขาเทคโนโลยีมลัติมีเดีย คณะเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย การ์ตูนเร่ือง การแต่งกายชุดนักศึกษาท่ีถูก
ระเบียบ จดัท าข้ึนเพื่อให้นกัศึกษาไดรั้บความรู้เก่ียวกบัเร่ืองของการแต่งกาย รวมไปถึงประโยชน์ใน
การแต่งกายอยา่งถูกระเบียบ พฒันาโดยใชโ้ปรแกรม Adobe Flash CS5 ในการสร้างเร่ืองราวตวัละคร 
โปรแกรม Maya 2014 ในการสร้างตวัละคร  
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ภาพท่ี 2.28 แอนิเมชนั เร่ืองการแต่งกายของวฒันธรรมไทย 4 ภาค 

ณัฐวดี สุขสอง และนิจิตตรา กันยาโต (2557) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
มหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม แอนิเมชนัเร่ืองการแต่งกายของวฒันธรรมไทย 4 ภาค สร้างข้ึนเพื่อให้
ความรู้เก่ียวกบัการแต่งกายของแต่ละภาควา่มีลกัษณะการแต่งกายอยา่งไร และบอกถึงวฒันธรรมของ
แต่ละภาค ให้กบัผูท่ี้สนใจเร่ืองของวฒันธรรมการแต่งกาย เพื่อเป็นแนวทางความรู้กบับุคคลท่ีสนใจ 
จดัท าโดยใชโ้ปรแกรม Adobe Flash CS3 และโปรแกรม Adobe Soundbooth CS3 
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ภาพท่ี 2.29 แอนิเมชนัการรณรงคก์ารแยกขยะ เร่ืองถงัขยะในร้ัวมหาลยั 

สุรัตนา สมวงค์ และปราถนา จิตรงค์ (2557) คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช สร้างข้ึนเพื่อรณรงค์ให้นักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจในการคดัแยกขยะและมีการแยกขยะก่อนทิ้ง ส่งเสริมและเพิ่ม
แรงจูงใจใหน้กัศึกษาในมหาวทิยาลยัมีการคดัแยกขยะจากตน้ทาง พฒันาโดยใช ้Adobe Flash CS3 

 



 

 

 

บทท่ี 3 

การออกแบบและพฒันางานแอนิเมชนั 

การศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ 

 จากการท่ีคณะผูจ้ดัท าได้ศึกษาและวิเคราะห์เร่ืองการแต่งกายถูกระเบียบของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลยัสยามแลว้ท าให้พบปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือ นักศึกษามกัจะแต่งกายล่อแหลม ไม่เหมาะสม 
นกัศึกษาหญิงนิยมใส่เส้ือผา้รัดรูป ปล่อยชายเส้ือออกมานอกกระโปรง นุ่งกระโปรงสั้น และมกัสวม
รองเทา้แตะ หรือรองเทา้แฟชัน่ ส่วนนกัศึกษาชายมกัจะนิยม ปล่อยชายเส้ือออกมานอกกางเกง สวม
รองเทา้แตะ รวมทั้งทรงผมท่ีมกัจะผดิระเบียบ 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

1. ศึกษาการแต่งกายท่ีถูกระเบียบและผดิระเบียบนกัศึกษาในมหาวทิยาลยัสยาม 
2. ศึกษาจากเวบ็ไซต์และหนงัสือคู่มือนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม เร่ืองการแต่งกายท่ีถูก

ระเบียบ 
3. เก็บขอ้มูลรูปแบบลกัษณะของแต่ละตวัละคร โดยตวัอิงจากลกัษณะความเป็นจริง 
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ออกแบบและพฒันางานแอนิเมชนั 

1. การออกแบบตวัละคร 
จากการศึกษาขอ้มูลนั้นท าใหไ้ดข้อ้มูลของลกัษณะตวัละคร 2 แบบ คือ  
1.1 นกัศึกษาท่ีแต่งกายถูกระเบียบ 
ตวัละคร ช่ืออั้ม นกัศึกษาหญิงท่ีแต่งกายถูกระเบียบมีลกัษณะการแต่งกายเส้ือแบบคอเช้ิต สีขาว 

เข็มเคร่ืองหมายติดหนา้อกซา้ย กระโปรงพรีทสีด า ไม่สั้นไม่ยาวเกินไป ไม่มีลวดลาย เข็มขดัสีน ้ าตาล 
ตรามหาวิทยาลยั รองเทา้แบบหุ้มส้นสีน ้ าตาล ไม่มีลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน 3 ชม. ลกัษณะนิสัยเป็นคน
เรียบร้อย ถ่อมตน อ่อนโยน กลา้คิดกลา้ท า 

 

ภาพท่ี 3.1 ตวัละครช่ืออั้ม 
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 ตวัละคร ช่ือเอ นกัศึกษาชายท่ีแต่งกายถูกระเบียบมีลกัษณะการแต่งกายเส้ือแบบเช้ิตคอตั้ง สี
ขาว แขนสั้น มีกระเป๋าขา้งซ้าย เนคไทสีเลือดหมู ติดเข็มตรามหาวิทยาลยั กางเกงขายาวแบบสากลสี
ด า เข็มขดัสีน ้ าตาล ตรามหาวิทยาลยั รองเทา้หุ้มส้นสีน ้ าตาลไม่มีลวดลาย ลกัษณะนิสัยเป็นคนเฮฮา 
กลา้แสดงออก สุขมุ นุ่มนวล 

  
ภาพท่ี 3.2 ตวัละครช่ือเอ 
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1.2 นกัศึกษาท่ีแต่งกายผดิระเบียบ 

 ตวัละคร ช่ือเจนน่ี นกัศึกษาหญิงท่ีแต่งกายผิดระเบียบมีลกัษณะการแต่งกายเส้ือแบบคอเช้ิต
รัดรูป กระโปรงทรงเอสั้น รองเทา้แตะลกัษณะนิสัยเป็นคนมัน่ใจในตนเอง รักสวยรักงาม 

 

ภาพท่ี 3.3 ตวัละครช่ือเจนน่ี 
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 ตวัละคร ช่ือเน นกัศึกษาชายท่ีแต่งกายผดิระเบียบมีลกัษณะการแต่งกายเส้ือแบบเช้ิตคอตั้ง  
สีขาว แขนสั้น มีกระเป๋าขา้งซา้ย ไม่สวมเนคไท ปล่อยชายเส้ือออกนอกกางเกง สวมรองเทา้แตะ 

 

ภาพท่ี 3.4 ตวัละครช่ือเน 
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 1.3 ตวัละคร อาจารย ์ 
 ตวัละคร อาจารย ์บุคคลกรในมหาวทิยาลยัสยามท่ีแต่งกายถูกระเบียบมีลกัษณะการแต่งกายเส้ือ
แบบเช้ิตคอตั้ง สีน ้ าเงิน แขนยาว  เนคไทสีน ้ าเงินเขม้ กางเกงขายาวแบบสากลสีน ้าเงิน รองเทา้หุ้มส้น
สีด า ไม่มีลวดลาย ลกัษณะนิสัยเป็นคนมีเสน่ห์ จริงใจ ร่าเริง ข้ีเล่น รักอิสระ มีระเบียบวินยัสวมแวน่สี
ด า 

 

ภาพท่ี 3.5 ตวัละครช่ืออาจารย ์
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 1.4 ตวัละคร ฝ่ายบุคคล  
 ตวัละคร ฝ่ายบุคคล บุคคลกรท่ีอยู่ในบริษทัท่ีนกัศึกษาตอ้งออกฝึกงานมีลกัษณะการแต่งกาย
เส้ือแบบเช้ิตคอตั้ง สีด า แขนยาว เนคไทสีม่วงเขม้ กางเกงขายาวแบบสากลสีด า รองเทา้หุม้ส้นสีด า ไม่
มีลวดลาย ลกัษณะนิสัยเป็นคนมีเสน่ห์ สุภาพ จริงใจ ร่าเริง มีระเบียบวนิยัสวม ใส่ใจในการท างาน 

 

ภาพท่ี 3.6 ตวัละครช่ือฝ่ายบุคคล 
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2. การออกแบบฉาก 

 จากการศึกษาขอ้มูลในดา้นต่างๆ ส่ิงหน่ึงท่ีส าคญัคือ ฉากพื้นหลงัท่ีท าหนา้ท่ีแสดงสถานท่ีต่างๆ
ของการ์ตูนแอนิเมชนั เร่ืองการแต่งกายอยา่งถูกระเบียบ ด าเนินเร่ืองภายในมหาวิทยาลยัสยาม คณะ
ผูจ้ดัท าจึงเลือกสถานท่ีในมุมต่างๆ ของมหาวทิยาลยัสยามดงัน้ี 
 บริเวณภายในมหาวิทยาลยัสยาม ซ่ึงเป็นสถานท่ีผูค้นท่ีสัญจรผ่านไปมาจะพบเห็นได้ชัดเจน
เป็นสถานท่ีแสดงภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัสยามแก่บุคคลภายนอกได ้ 

 

ภาพท่ี 3.7 ฉากเร่ิมเร่ือง มุมกวา้งในมหาวทิยาลยัสยาม 
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ภาพท่ี 3.8 ฉากหนา้มหาวทิยาลยัสยาม  

 บริเวณดา้นหน้ามหาวิทยาลยัสยามมีป้ายช่ือมหาวิทยาลยัสยาม มีตวัหนงัสือสีเหลืองทองและ
รูปตราสัญลกัษณ์ใกลป้ระตูทางเขา้ดา้นหนา้มหาวทิยาลยัสยาม  
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ภาพท่ี 3.9 ฉากหนา้หอ้งสหกิจศึกษา 

 บริเวณหน้าห้องสหกิจศึกษา ตั้งอยู่ท่ีอาคารตึก 19 ชั้น 9 ดา้นหน้าห้องสหกิจสามารถมองเขา้
เห็นภายในไดผ้า่นกระจกส่วนหนา้ และมีประตูหอ้งสีน ้าตาล 
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ภาพท่ี 3.10 ฉากภายในหอ้งสหกิจศึกษา 

 ภายในห้องสหกิจศึกษา มีโต๊ะส่งงานนกัศึกษาวิชาสหกิจศึกษา ส่วนโต๊ะดา้นซ้ายมือจะเป็นชั้น
ผลงานนกัศึกษาคณะต่างๆ หอ้งสีน ้าตาล มีกระถางตน้ไม ้ 
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ภาพท่ี 3.11 ฉากภายในหอ้งคอมพิวเตอร์ 

 หอ้งคอมพิวเตอร์ เป็นฉากท่ีนกัศึกษาทุกคน ใชเ้ป็นหอ้งเรียนคอมพิวเตอร์ มีคอมพิวเตอร์หลาย
เคร่ือง  
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ภาพท่ี 3.12 ฉากหนา้หอ้งทะเบียนเรียน 

 หนา้ห้องลงทะเบียนเรียน ของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม ณ ตึกท่ี 12 ชั้นท่ี 1 เป็นท่ีนกัศึกษา
ตอ้งมาลงทะเบียนเรียน วิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลยัสยาม นกัศึกษาทุกคนจะตอ้งแต่งกายให้เรียบร้อย
ก่อนเขา้หอ้ง 
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ภาพท่ี 3.13 ฉากหอ้งสัมภาษณ์งาน 

 ฉากห้องสัมภาษณ์งาน ของบริษทั Qrstuv Co.,Ltd มีโต๊ะสัมภาษณ์งานของฝ่ายบุคคลและเกา้อ้ี
ผูม้าสัมภาษณ์งาน มีป้ายช่ือ บริษทัตรงกลางหอ้ง สีในหอ้งดูสวา่งสดใส บรรยากาศดี 
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3. การพฒันาแอนิเมชนั 
 3.1 การออกแบบตวัละคร โดยใชโ้ปรแกรม Adobe Illustrator CS6 

 

ภาพท่ี 3.14 การออกแบบตวัละครโดยใชโ้ปรแกรม Adobe Illustrator CS6  

 โปรแกรม Illustrator CS6 มีเคร่ืองมือหลากหลาย ท่ีใช้วาดภาพตวัละคร ตั้งแต่เรียบง่ายจนถึง
ซบัซอ้นและยงัสามารถแกไ้ขเปล่ียนแปลงได ้ 
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 3.2 การออกแบบฉาก โดยใชโ้ปรแกรม Adobe Illustrator CS6 

 

ภาพท่ี 3.15 การออกแบบฉากโดยใช ้Adobe Illustrator CS6 

 การน าโปรแกรม Adobe Illustrator CS6 มาใช้เพราะสามารถสร้างภาพลายเส้นไดเ้ป็นอย่างดี 
และยงัสามารถน าลายเส้นท่ีวาดมาตกแต่ง ตดัโคง้ แกไ้ข ตดัแปะ ไดอ้ย่างง่าย  เหมาะส าหรับงานท่ี
ตอ้งการความแม่นย  าสูง  
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 3.3 การใส่เสียงใหง้านแอนิเมชนั โดยใชโ้ปรแกรม Adobe Soundbooth 

 

ภาพท่ี 3.16 การใส่เสียงใหง้านแอนิเมชนัโดยใชโ้ปรแกรม Adobe Soundbooth CS6 

 โปรแกรม Adobe Soundbooth CS6 เป็นโปรแกรมส าหรับอดัเสียง ตดัต่อเสียง แกไ้ขเสียง เพิ่ม
เสียง หนกัเบา และยงัสามารถน าไฟลรู์ป หรือไฟลว์ดีีโอเพื่อน ามาประกอบในการมิกซ์เสียง  

 
 

 
 



 

 

บทท่ี 4 

ขั้นตอนการปฏิบติังาน 

ขั้นตอนการปฏิบติังาน 

 การพฒันาแอนิเมชันเร่ือง การแต่งกายอย่างถูกระเบียบ เป็นการ์ตูนท่ีแสดงให้นักศึกษา
ตระหนกัถึงการแต่งกายอยา่งถูกระเบียบ โดยแอนิเมชนัเร่ืองน้ีจะน าเสนอถึงเห็นการณ์ต่างๆ โดยจะมี
ตวัการ์ตูนนกัศึกษาแนะน าแต่ละเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีนกัศึกษาชอบแต่งกายผิดระเบียบอยู่เสมอ และใน
ตอนทา้ยเร่ืองก็จะมีการแนะน าการแต่งกายอย่างไรให้ถูกระเบียบของมหาวิทยาลยัตามเน้ือเร่ืองมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

 
 

ภาพท่ี 4.1 ฉากเขา้เน้ือเร่ือง การแต่งกายอยา่งถูกระเบียบ 
 

 ฉากเขา้สู่แอนิเมชนัเร่ือง การแต่งกายอยา่งถูกระเบียบ มีป้ายอกัษรสีแดง พื้นหลงัสีน ้าเงิน 
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ภาพท่ี 4.2 ฉากแสดงอาคารต่างๆ ในมหาวทิยาลยัสยาม 

ฉากอาคารในมหาวทิยาลยัสยาม อาทิ อาคาร 8, 18 และ19  

 

ภาพท่ี 4.3 ฉากแนะน า 

 ฉากการแนะน า สถานการณ์ต่างๆ ภาพในเน้ือเร่ือง การ์ตูนแอนิเมชนั เร่ืองการแต่งกายอยา่งถูก
ระเบียบ 
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ภาพท่ี 4.4 ตวัละคร อั้ม ยนือธิบาย การเร่ิมเร่ืองแอนิเมชนั 

 ตวัละคร อั้ม ยืนอธิบาย การเร่ิมเร่ืองแอนิเมชัน เร่ืองการแต่งกายอย่างถูกระเบียบ หน้าป้าย
มหาวทิยาลยัสยาม 

 

ภาพท่ี 4.5 ตวัละคร เอ ยนือธิบาย เน้ือเร่ือง แอนิเมชนั 

 ตัวละคร เอ ยืนอธิบาย เน้ือเร่ือง แอนิเมชัน เร่ืองการแต่งกายอย่างถูกระเบียบ หน้าป้าย
มหาวทิยาลยัสยาม  
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ภาพท่ี 4.6 ฉากลงทะเบียนเรียน  

 ฉากเร่ิมเหตุการณ์ หนา้ห้องลงทะเบียนเรียน หนา้ห้องมีกระจกสีทึบ  

 

ภาพท่ี 4.7 การสนทนา ระหวา่งอาจารย ์กบั เจนน่ี 

 ฉากอาจารย ์และเจนน่ีเดินมาพบกนั และไดส้นทนาเร่ืองการแต่งกายของเจนน่ี 
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ภาพท่ี 4.8 ฉากเขา้หอ้งเรียน 

 ฉากเร่ิมเหตุการณ์ในห้องเรียน มีโตะ๊สีน ้าเงินและคอมพิวเตอร์หลายเคร่ือง  

 

ภาพท่ี 4.9 การสนทนา ระหวา่งอาจารย ์กบั เจนน่ี ภายในห้องเรียน 

 ฉากอาจารยก์บัเจนน่ีสนทนากนั เร่ืองการแต่งกายเขา้ห้องเรียนใหถู้กระเบียบของเจนน่ี  
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ภาพท่ี 4.10 ฉากเขา้หอ้งสอบ 

 ฉากเร่ิมเหตุการณ์บริเวณหนา้หอ้งสอบ ทางเดินพื้นสีเทา ขอบประตูสีเหลือง 

 

ภาพท่ี 4.11 การสนทนา ระหวา่งอาจารย ์กบั เน หนา้หอ้งสอบ 

ฉากเขา้ห้องสอบบริเวณหน้าห้อง ระหวา่งอาจารยก์บัเนสนทนากนั เร่ืองการแต่งกาย เขา้ห้อง

สอบอยา่งไรใหเ้หมาะสมและปฏิเสธ การเขา้หอ้งสอบของเน  
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ภาพท่ี 4.12 ฉากเขา้หอ้งส านกัสหกิจศึกษา 

 ฉากเร่ิมเหตุการณ์ ณ หอ้งส านกัสหกิจศึกษา พื้นทางเดิน สีน ้าตาล ประตู สีส้ม 

 

ภาพท่ี 4.13 การสนทนา ระหวา่งอาจารย ์กบั เจนน่ี ภายในหอ้งสหกิจศึกษา 

 ฉากอาจารยก์บัเจนน่ีสนทนากนั เร่ืองการแต่งกายอย่างถูกระเบียบก่อนเขา้ห้อง ส านกัสหกิจ
ศึกษา อยา่งไรใหเ้หมาะสมและปฏิเสธ การส่งงานของเจนน่ี  
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ภาพท่ี 4.14 ฉากเขา้หอ้งสัมภาษณ์งาน 

 ฉากเร่ิมเหตุการณ์ภายในหอ้งสัมภาษณ์งาน หอ้งสีน ้าตาลผสมทอง มีโตะ๊ และเกา้อ้ีสีน ้าตาล 

 

ภาพท่ี 4.15 การสนทนาระหวา่ง ฝ่ายบุคคล และเจนน่ี 

 ฉากฝ่ายบุคคลสนทนากบัเจนน่ี เร่ืองการแต่งกายเขา้มาสัมภาษณ์งานอยา่งไรให้เหมาะสม และ
ปฏิเสธการสัมภาษณ์งานในคร้ังน้ี  
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ภาพท่ี 4.16 ฉากแนะน าการแต่งกาย นกัศึกษาชาย 

 ฉาก เอ แนะน าเคร่ืองแบบในการแต่งกาย นักศึกษาชาย อย่างถูกระเบียบและเป็นไปตาม
ระเบียบมหาวทิยาลยัสยาม 

 

ภาพท่ี 4.17 ฉากแนะน าการแต่งกาย นกัศึกษาหญิง 

 ฉาก อั้ม แนะน าเคร่ืองแบบในการแต่งกาย นักศึกษาหญิง อย่างถูกระเบียบและเป็นไปตาม
ระเบียบมหาวทิยาลยัสยาม  
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ภาพท่ี 4.18 ฉากจบ แอนเมชนัเร่ืองการแต่งกายอยา่งถูกระเบียบ 

 ฉากจบมีลายละเอียดเน้ือหาเก่ียวกบัแหล่งท่ีมาของแอนิเมชนัน้ี และช่ือคณะผูจ้ดัท า ตวัอกัษรสี
ขาวมีพื้นหลงัสีด า 



 

 

บทท่ี 5 

สรุปผลการด าเนินงานและขอ้เสนอแนะ 

สรุปผลการด าเนินงาน 

 การสร้างงานแอนิเมชนัเร่ือง การแต่งกายอยา่งถูกระเบียบ มีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมการแต่ง
กายอย่างถูกระเบียบของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม ปลูกฝังค่านิยมให้เกิดความภาคภูมิใจในเคร่ือง
แต่งกายของสถาบนั ออกแบบและพฒันาการ์ตูนแอนิเมชนั 2 มิติ เร่ืองการแต่งกายอยา่งถูกระเบียบเพิ่ม
ช่องทางการเผยแพร่การ์ตูนแอนิเมชนัเร่ืองการแต่งกายอยา่งถูกระเบียบโดยใชส่ื้อแอนิเมชนัให้เขา้ถึง
ผูช้มทุกเพศทุกวยั  

การด าเนินเร่ืองคณะผูจ้ดัท าไดใ้ชโ้ปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 ในการสร้างท่าทาง
เคล่ือนไหว และโปรแกรม Adobe  Photoshop CS6 ช่วยในการออกแบบวาดรูปตวัละครรวมถึงฉาก
เพื่อพฒันาแอนิเมชนัเร่ือง การแต่งกายอยา่งถูกระเบียบ ในส่วนของการเพิ่มเสียงตวัละคร และดนตรี
ประกอบฉากและตดัต่อต่างๆ โดยใช้โปรแกรม Adobe After Effects ในการด าเนินการ โดยคณะ
ผูจ้ดัท าไดอ้ดัเสียงและใส่ไฟล์เสียงเขา้ไปในแต่ละฉากท าให้แอนิเมชนัเขา้ใจง่ายยิ่งข้ึนและสอดคลอ้ง
เพือ่ความสมบูรณ์ของงานแอนิเมชนัใหม้ากท่ีสุด  

แอนิเมชนัเร่ือง การแต่งกายอย่างถูกระเบียบมุ่งเน้นปลูกฝังค่านิยมให้เกิดความภาคภูมิใจใน
เคร่ืองแต่งกายของสถาบนั และส่งเสริมการแต่งกายอยา่งถูกระเบียบของนกัศึกษามหาวิทยาลยัสยาม 
เพื่อเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่นกัศึกษา 

ปัญหาและอุปสรรค 

1. ปัญหาในดา้นเทคนิคต่างๆ ในการสร้างแอนิเมชนั ซ่ึงมีมากมายในโปรแกรม ทางคณะ
ผูจ้ดัท าเองขาดความรู้ความสามารถในการด าเนินงานและยงัไม่มีความเช่ียวชาญช านาญการใช้
โปรแกรมสร้างงานแอนิเมชนั  

2. ปัญหาในการน าเสนอเน้ือเร่ืองให้ผูช้มดูแล้วเขา้ใจตาม ซ่ึงทางคณะผูจ้ดัท าได้ท าการ
เปล่ียนบทบาทและการน าเสนอเน้ือหา Storyboard ให้เป็นท่ีสมบูรณ์ และปรับแกเ้น้ืองานตามท่ีได้
ตั้งเป้าหมายไวเ้ป็นเร่ืองยาก จึงท าใหง้านล่าชา้ 

3. การใส่เสียงจะเกิดปัญหาบ่อย เร่ืองอารมณ์การท าให้เสียงพากยใ์หต้รงกบับทบาทของตวั
ละคร 
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4. การท างานในบางคร้ังเกิดความล่าชา้ เน่ืองจากตารางเรียนของสมาชิกภายในคณะผูจ้ดัท า
ไม่ตรงกนั 

ขอ้เสนอแนะ 

1. สามารถพฒันาในการท าส่ือการสอนการ์ตูนแอนิเมชนั โดยใชว้ิธีการท าภาพเคล่ือนไหว
ของตัวละครในแต่ละฉาก โดยใช้โปรแกรม Autodesk Maya หรือเวอร์ชันท่ีสูงกว่าในการท า
ภาพเคล่ือนไหว ใหอ้อกมาในรูปแบบ 3D 

2. ช่ือตวัละครและหน้าตาตวัละคร ไม่ควรซ ้ าหรือคล้ายกบัตวัละครอ่ืน อาจท าให้ผูช้ม
สับสน  
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ภาคผนวก ก 

การออกแบบและพฒันางานแอนิเมชนั 

Story board 

ภาพท่ี ก.1 ฉากเปิดการ์ตูนแอนิเมชนั เร่ืองการแต่งกายอยา่งถูกระเบียบ 
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ภาพท่ี ก.2 สถานการณ์ท่ี 2 การลงทะเบียนเรียน 
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ภาพท่ี ก.3 สถานการณ์ท่ี 3 การเขา้ห้องเรียน 
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ภาพท่ี ก.4 สถานการณ์ท่ี 4 การเขา้ห้องสอบ 
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ภาพท่ี ก.5 สถานการณ์ท่ี 5 หอ้งสหกิจศึกษา  
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ภาพท่ี ก.6 สถานการณ์ท่ี 6 การเขา้สมคัรงาน 
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ภาพท่ี ก.7 ฉากจบการ์ตูนแอนนิเมชนั เร่ืองการแต่งกายอยา่งถูกระเบียบ 
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ภาพท่ี ก.8 ภาพตวัอยา่งการเขียน Story Board ฉากท่ี 1 
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ภาพท่ี ก.9 ภาพตวัอยา่งการเขียน Story Board ฉากท่ี 2 
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ภาคผนวก ข 

คู่มือการติดตั้งโปรแกรม 

Install Program KMPlayer 

 

ภาพท่ี ข.1 เลือกไฟล ์KMPlayer_4.2.2.15.exe 

ดบัเบิ้ลคลิกไฟลติ์ดตั้ง ช่ือ KMPlayer_4.2.2.15.exe  

 

ภาพท่ี ข.2 เลือก ภาษาพื้นฐานโปรแกรม  

 หนา้ต่างเลือกภาษาพื้นฐานของโปรแกรม KMPlayer ใหเ้ลือก ภาษาองักฤษ (English) เป็น
ภาษาพื้นฐานในการติดตั้งโปรแกรมแลว้ คลิกปุ่ม OK 
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ภาพท่ี ข.3 หนา้ต่างเขา้สู่การตั้งโปรแกรม 

 หลงัจากเลือกภาษาพื้นฐานของโปรแกรม KMPlayer แลว้จะข้ึนหนา้ต่างดงัภาพ จากนั้นใหค้ลิก
ท่ีปุ่ม Next เพื่อเขา้สู่ขั้นตอนถดัไป 

 

ภาพท่ี ข.4 หนา้ต่างขอ้ตกลงการใชง้านโปรแกรม 

 หนา้ต่างการติดตั้งน้ีจะแสดงเก่ียวกบั ขอ้ตกลงการใชง้านโปรแกรม KMPlayer ใหค้ลิกเลือก 
ปุ่ม I Agree เพื่อไปยงัขั้นตอนถดัไป 
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ภาพท่ี ข.5 หนา้ต่างเลือกลกัษณะโปรแกรม 

การติดตั้งโปรแกรมสามารถดูลกัษณะของโปรแกรมเพื่อเลือกหวัขอ้ในการติดตั้งใหต้รงกบัการ
ใชง้านมากท่ีสุด 

 

ภาพท่ี ข.6 หนา้ต่างเลือกลกัษณะโปรแกรม 

 คลิกปุ่ม Next เพื่อติดตั้งโปรแกรมและเลือกพื้นท่ีจดัเก็บไฟลก์ารติดตั้งโปรแกรม  
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ภาพท่ี ข.7 หนา้ต่างขณะโปรแกรมก าลงัติดตั้ง 

 ปรากฏหนา้ต่าง Installing ขณะโปรแกรมก าลงัติดตั้ง ให้รอจนเสร็จการติดตั้งโปรแกรมจะ
เสร็จสมบูรณ์ 

 

ภาพท่ี ข.8 หนา้ต่างโปรแกรมแสดงการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ 

เม่ือการติดตั้งโปรแกรมเสร็จสมบูรณ์จะปรากฏหนา้ต่างน้ีข้ึนมาใหค้ลิกเลือก Finish เพื่อปิด
หนา้ต่างเป็นขั้นตอนสุดทา้ยของการติดตั้ง 
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