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บทที่ 1 
บทน ำ 

1.1 ภูมิหลังและควำมเป็นมำ  
แอนิเมชั่น เป็นการสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยการฉายภาพนิ่งหลาย ๆภาพต่อเนื่องกันด้วย

ความเร็วสูงโดยการน าภาพนิ่งมาเรียงต่อกัน หากใช้เทคนิค การถ่ายภาพ หรือวาดรูป หรือหรือรูป
ถ่ายแต่ละขณะของ หุ่นจ าลอง ที่ค่อย ๆ ขยับ จะเรียกว่าภาพเคลื่อนไหวแบบการเคลื่อนที่หยุดหรือ 
Stop Motion โดยหลักการแล้วไม่ว่าจะสร้างภาพ หรือเฟรมด้วยวิธีใดก็ตาม เมื่อน าภาพดังกล่าวมา
ฉายต่อกันด้วยความเร็ว ตั้งแต่16 เฟรมต่อวินาทีขึ้นไป เราจะเห็นเหมือนว่า ภาพดังกล่าวเคลื่อนไหว
ได้ต่อเนื่องกัน  อย่างไรก็ตามการสร้างแอนิเมชั่นขึ้นมาสักชิ้นงานมันไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องใช้
จินตนาการและฝีมือในการสร้าง ถึงแม้จะมีโปรแกรมต่างๆมาช่วยในการวาดหรือการสร้างให้ภาพ
ขยับเองโดยที่ไม่ต้องวาดรูปทุกรูปเองทั้งหมดแบบสมัยก่อนก็ตาม  แอนิเมชั่นนั้นได้เข้ามามีบทบาท
กับงานหลายๆด้าน ซึ่งแต่ละองค์กรหน่วยงานก็น าไปประยุกต์ใช้ในงานหลายๆประเภท และในการ
จัดท าสื่อการเรียนการสอน ก็ได้หันมาใช้งานแอนิเมชั่นในการผลิตมากขึ้น งานด้าน    แอนิเมชั่นจึง
เป็นงานที่มีคุณค่า และต้องอาศัยความสามารถในการผลิต และไม่แปลกที่เราจะน า   แอนิเมชั่นมา
จัดท าสื่อการสอนให้กับเด็กๆ เนื่องจากประโยชน์ของสื่อแอนิเมชั่นมีมากมาย เช่นสามารถสื่อ
ความหมายให้เข้าใจได้ง่าย ใช้แอนิเมชั่นในการช่วยจดจ า และดึงดูดความสนใจ           แอนิเมชั่น
สามารถอธิบายเรื่องราวที่ซับซ้อน เข้าใจยากให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้น เพราะสื่อแอนิเมชั่นมีความน่ารัก
สดใส ในตัวของมันเองอยู่แล้ว มีทั้งภาพ เสียง เป็นองค์ประกอบหลัก แต่เราก็จะไม่ทิ้ง การใส่
ตัวหนังสือเข้าไป เพื่อเสริมทักษะ ทั้งด้านการฟัง การอ่าน และการมองเห็นภาพ  

โปรแกรม Adobe Photoshop cs6 เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมทางด้านการตัดต่อภาพ 
เพื่อน าไปจัดท าแอนิเมชั่น และออกแบบแบนเนอร์ท าเว็บไซต์ การ์ดงานต่างๆ นามบัตรโปสเตอร์ 
หรือตัดต่อภาพถ่าย แต่งภาพให้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นดังนั้นจึงน าโปรแกรม Adobe Photoshop cs6 มาท า
เป็นสื่อการเรียนการสอนเพื่อศึกษาเกี่ ยวกับพื้นฐานการตัดต่อ การใช้เครื่องมือในโปรแกรม 
Photoshop และเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ศึกษาในเบื้องต้น 
 ดังนั้นคณะผู้จัดท าจึงเห็นว่าโปรแกรม Adobe Photoshop cs6 มีประโยชน์หลากหลายและมี
ความน่าสนใจมากขึ้นในเด็ก และผู้ใหญ่ และยังรวมถึงคนทุกเพศทุกวัยจึงจัดท าขึ้น เพื่อให้กลุ่มคน
รุ่นหลังได้ศึกษาต่อและพัฒนาต่อไป 
 
 
 

https://itunes.apple.com/th/app/stop-motion-studio/id441651297?l=th&mt=8
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1.2 วัตถุประสงค์โครงกำร  
1. เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบแอนิเมชั่น 
2. เพื่อให้ผู้ชมการ์ตูนแอนิเมชั่นสื่อการเรียนการสอนได้รับความสนุกสนานและ เพลิดเพลิน 
3. เพื่อการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่นที่สอดแทรกความรู ้
4. เพื่อท าให้เนื้อหาความรู้เกิดความน่าสนใจ เป็นที่เข้าใจง่าย  
5. เพื่อการเรียนการสอนที่ง่ายยิ่งขึ้น 

 
1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ  

1. มีการใส่เสียงประกอบระหว่างการเรียน 
2. การแทรกวีดีโอในแอนิเมชั่น 
3. มีแบบฝึกหัดก่อนเรียนและหลังเรียน 
4. มีการล็อกอินเข้าสู่ระบบ 
5. มีการใส่เอฟเฟคในแอนิเมชั่น 

 
1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

1. ได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนแอนิเมชั่นเรื่อง สื่อการเรียนการสอน โปรแกรม Adobe 
Photoshop cs6 
2. ได้ให้ผู้ชมการ์ตูนแอนิเมชั่นสื่อการเรียนการสอนได้รับความสนุกสนานและ เพลิดเพลิน 
3. ได้สร้างการ์ตูนแอนิเมชั่นที่สอดแทรกความรู ้
4. ได้ท าให้เนื้อหาความรู้เกิดความน่าสนใจ เป็นที่เข้าใจง่าย  
5. ได้การเรียนการสอนที่ง่ายยิ่งขึ้น 

 
 



1.5 แผนกำรด ำเนนิงำน 

 

ตำรำงที่ 1.1  แผนการด าเนินงาน (Gantt Chart) 
 

รำยกำร ภำคเรียนที่ 1 
มิถุนำยน 61 กรกฎำคม 61 สิงหำคม 61 กันยำยน 61 

ระยะเวลำ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

อบรมการท าโครงการนักศึกษา 
ปวช.3 และปวส.2 

                11-22 มิถุนายน 61 

เสนอหัวข้อ ATC.01โครงการ 
รอบที่ 1 (บทที1่) 

                24-29 มิถุนายน 61 

ประกาศผลหัวข้อโครงการ 
รอบที่ 1 

                3  กรกฎาคม 61 

เสนอหัวข้อโครงการ รอบที่ 2                 4-6  กรกฎาคม 61 

ประกาศผลหัวข้อโครงการ 
รอบที่ 2 

                9  กรกฎาคม 61 

ส่งบทที่ 2                 18-25 กรกฎาคม 61 

ส่งบทที่ 3                 1-17 สิงหาคม 61 

สอบหัวข้อโครงการ  
(รอบเอกสาร) 

                20-24 สิงหาคม 61 

ประกาศผลสอบ                 29 สิงหาคม 61 

ส่งความคืบหน้าโปรแกรม  
50% 

                10-16 กันยายน 61 

ส่งความคืบหน้าโปรแกรม 
60% 

                17-23 กันยายน 61 

ส่งความคืบหน้าโปรแกรม 
70% 

                24-30 กันยายน 61 

รำยกำร ภำคเรียนที่ 2 
พฤศจิกำยน 61 ธันวำคม 61 มกรำคม 62 กุมภำพันธ์ 62 ระยะเวลำ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
ส่งความคืบหน้า 90%                 2 พฤศจิกายน 2561 

ส่งความคืบหน้า 100%                 9 พฤศจิกายน 2561 

สอบโปรแกรม ระดับปวส.2                  10 พฤศจิกายน 2561 

สอบโปรแกรม ระดับ ปวช.3                 24 พฤศจิกายน 2561 

ส่งบทที่ 4                  11-21 ธันวาคม 61 

ส่งบทที่ 5                 14-26  มกราคม 62 

ส่งรูปเล่ม ซีดี และค่าเข้าเล่ม                 27 มกราคม –  
3  กุมภาพันธ ์2562 
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1.6 เครื่องมือที่ใช ้                  
1. โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 ใช้ในการวาดตัวการ์ตูนแอนิเมชั่น 
2. โปรแกรม Adobe Flash CS6 ใช้ในการท าตัวการ์ตูนเคล่ือนไหวสร้างแอนิเมชั่น 
3. โปรแกรม Power Point ใช้ในการน าเสนอผลงาน 

 
1.7 งบประมำณกำรด ำเนินงำน  

ตำรำงที่ 1.2 งบประมาณการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน รำคำ 
1 กระดาษ 1 รีม 150 
2 ค่าปร๊ิน 60 แผ่น 300 
3 เข้ารูปเล่ม 1 เล่ม 250 

รวมเป็นเงิน 700 
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บทที่ 2 
ระบบงำนและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 ระบบงำนปัจจุบัน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2.1 Flow chart ระบบงานปัจจุบัน 

 

เริ่มต้น 
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2.2 ปัญหำที่เกิดขึ้นในระบบงำนปัจจุบัน 
1. แอนิเมชั่นที่มีอยู่เดิมเป็นเพียงแอนิเมชั่นการ์ตูน ส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยมีเป็นสื่อการเรียนการ

สอนอย่างเป็นทางการและยังไม่มีแบบทดสอบ 
2. แอนิเมชั่นในรูปแบบสื่อส่ิงพิมพ์ภาพอาจยังไม่มีความชัดเจนมากพอ 
3. การเรียนการสอนจากหนังสือท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย 
4. ภาพหรือเนื้อเรื่องที่มีนั้นยังไม่ละเอียดครบถ้วน ท าให้ผู้ชมไม่เข้าใจเรื่องที่รับชม 
5. แอนิเมชั่นเรื่องนั้นยังไม่มีคติสอนใจเป็นแนวทางให้แก่เยาวชน 

 
2.3 กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรระบบใหม ่

1. แอนิเมชั่นที่จะพัฒนาขึ้นจะต้องเป็นสื่อการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการ เน้นทางเรื่อง
บทเรียนและแบบฝึกหัด 

2. การสร้างแอนิเมชั่นให้มีภาพความคมชัดและเข้าใจมากขึ้น 
3. การสร้างแอนิเมชั่นท าให้ผู้เรียนสนใจและเรียนรู้เข้าใจง่ายมากขึ้น 
4. การสร้างแอนิเมชั่นให้มีความรายละเอียดครบถ้วนยิ่งขึ้น 

 
2.4 ทฤษฎีและระบบงำนที่เก่ียวข้อง 

 แอนิเมชั่น (Animation) หมายถึง กระบวนการที่เฟรมแต่ละเฟรมของภาพยนตร์ ถูกผลิตขึ้น
ต่างหากจาก กันทีละเฟรม แล้วน ามาร้อยเรียงเข้าด้วยกัน โดยการฉายต่อเนื่องกัน ไม่ว่าจากวิธีการ 
ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก ถ่ายภาพรูปวาด หรือ หรือรูปถ่ายแต่ละขณะของหุ่นจ าลองที่ค่อย ๆ ขยับเมื่อ
น าภาพดังกล่าวมาฉาย ด้วยความเร็ว ตั้งแต่ 16 เฟรมต่อวินาที ขึ้นไป เราจะเห็นเหมือนว่าภาพ
ดังกล่าวเคลื่อนไหวได้ต่อเนื่องกัน ทั้งนี้เนื่องจาก การเห็นภาพติดตาในทาง คอมพิวเตอร์ การจัดเก็บ
ภาพแบบอนิเมชั่นที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอินเทอร์เน็ต ได้แก่เก็บในรูปแบบ GIF MNG SVG 
และ แฟลช ค าว่า แอนิเมชัน (animation) รวมทั้งค าว่า animate และ animator มากจากรากศัพท์
ละติน "animare" ซึ่งมีความหมายว่าท าให้มีชีวิต ภาพยนตร์แอนิเมชั่นจึงหมายถึงการสร้างสรรค์
ลายเส้นและรูปทรงที่ไม่มีชีวิต ให้เคลื่อนไหวเกิดมีชีวิตขึ้นมาได้) แอนิเมชั่น (Animation) หมายถึง 
"การสร้างภาพเคลื่อนไหว" ด้วยการน าภาพนิ่งมาเรียงล าดับกัน  และแสดงผลอย่างต่อเนื่องท าให้
ดวงตาเห็นภาพที่มีการเคลื่อนไหวในลักษณะภาพติดตา (Persistence of Vision) เมื่อตามนุษย์
มองเห็นภาพที่ฉายอย่างต่อเนื่อง เรตินาระรักษาภาพนี้ไว้ในระยะสั้นๆ ประมาณ 1/3 วินาที หากมี
ภาพอื่นแทรกเข้ามาในระยะเวลาดังกล่าว  สมองของมนุษย์จะเชื่อมโยงภาพทั้งสองเข้าด้วยกันท าให้
เห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวที่มีความต่อเนื่องกัน  แม้ว่าแอนิเมชั่นจะใช้หลักการเดียวกับวีดีโอ แต่แอนิ
เมชั่นสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับงานต่างๆได้มากมาย   เช่นงานภาพยนตร์  งานโทรทัศน์  งาน
พัฒนาเกมส ์ งานสถาปัตย์งานก่อสร้าง งานด้านวิทยาศาสตร์  หรืองานพัฒนาเว็บไซต์  เป็นต้น 
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สรุปความหมายของแอนิเมชั่นคือ การสร้างสรรค์ลายเส้นรูปทรงต่างๆให้เกิดการเคลือ่นไหว
ตามความคิดหรือจินตนาการ ปิยกุล  เลาวณัย์ศิริ (2532 : 931-932) ได้สรปุหลกัการและคุณสมบัติ
ของภาพยนตร์แอนิเมชันเอาไว้ดังนี ้
    1. สามารถใช้จินตนาการได้อย่างไม่มีขอบเขต 
    2. สามารถอธิบายเรื่องท่ีซับซ้อนและเข้าใจยากให้ง่ายขึ้น 
    3. ใช้อธิบายหรือแสดงความคิดเห็นทีเ่ปน็นามธรรมให้เป็นรูปธรรมได้ 
    4. ใช้อธิบายหรือเนน้ส่วนส าคัญให้ชัดเจนและกระจา่งขึ้นได ้

รูปที ่2.2  แอนิเมชันจากภาพวาดหลายๆภาพ 
 

ชนิดของแอนิเมชั่นสำมำรถแบ่งออกได้เป็นสำมชนิดคือ 
2.4.1. Drawn Animation คือแอนิเมชัน่ทีเ่กิดจากการวาดภาพหลายๆพันภาพ  แต่การฉาย

ภาพเหล่านั้นผา่นกล้องอาจใช้เวลาไม่กี่นาทีข้อดีของการท าแอนิเมชัน่ชนิดนี้คือ มีความเป็น
ศิลปะ  สวยงาม  น่าดูชม  แต่ข้อเสีย คือ ต้องใช้เวลาในการผลิตมาก  ต้องใช้แอนิเมเตอร์จ านวนมาก
และต้นทุนก็สงูตามไปด้วย 
 
 
     
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.3 ตัวอย่าง แอนเิมชัน่ภาพเส้นและสี 2D 
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2.4.2 . Stop Motion หรือเรียกว่า Model Animation เป็นการถ่ายภาพแต่ละขณะของ
หุ่นจ าลองที่ค่อยๆขยับ อาจจะเป็นของเล่นหรืออาจจะสร้างตัวละครจาก Plasticine วัสดุที่คล้ายกับ
ดินน้ ามันโดยโมเดลที่สร้างขึ้นมาสามารถใช้ได้อีกหลายครั้งและยังสามารถผลิตได้หลายตัว   ท าให้
สามารถถ่ายท าได้หลายฉากในเวลาเดียวกัน   แต่การท า Stop motion นั้นต้องอาศัยเวลาและความ
ทุ่มเทมาก เช่น การผลิตภาพยนตร์เรื่อง James and the Giant Peach สามารถผลิตได้ 10 วินาทีต่อวัน
เท่านั้น วิธีนี้เป็นงานที่ต้องอาศัยความอดทนมาก 
 
 
 
 
 
 
 
     

รูปที ่2.4  ตัวอย่าง แอนเิมชันแบบ 3D 
 
 3. Computer Animation ปัจจุบันมีซอฟต์แวร์ที่สามารถช่วยให้การท าแอนิเมชั่นง่ายขึ้น เช่น 
โปรแกรม Maya, Macromediaและ 3D Studio Max เป็นต้น วิธีนี้เป็นวิธีที่ประหยัดเวลาการผลิตและ
ประหยัดต้นทุนเป็นอย่างมาก เช่น ภาพยนตร์เรื่องToy Story ใช้แอนิเมเตอร์เพียง 110 คนเท่านั้น 

 
รูปที ่2.5 ตัวอย่าง แอนเิมชันแบบ 3D 
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Action Script (แอคชั่นสคริปต์) คือชุดค าสั่งหรือภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการควบคุมหรือสั่งการใน
โปรแกรม Adobe Flash โดย Action Script สามารถเขียนควบคุมได้ทั้ งบน Timeline และบน 
Symbol 
สรุปควำมหมำยแอนิเมชัน่ 
    1. แอนิเมชั่นเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดจากมนุษย์ 
    2. แอนิเมชั่นมอบลมหายใจให้กับสิ่งต่างๆ ที่ไม่เคยมีชีวิตมาก่อน 
    3. แอนิเมชั่นเป็นงานศิลปะ ที่เกิดขึ้นด้วยหลักการวิทยาศาสตร์ 
    4. แอนิเมชั่นเป็นธุรกิจบันเทิงที่สร้างความสุขให้แก่คนทั้งโลก 
    5. แอนิเมชั่นสามารถเนรมิตในโลกความฝันให้เป็นจริงได้ 
 
 ทฤษฎีกำรใช้โปรแกรม 

1. โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 
 เครื่องมือใน Photoshop CS5 จะแตกต่างจาก CS3 และ CS4 ไปบ้างเล็กน้อย กล่าวคือ โดย
พื้นฐานจะคงเดิม แต่จะปรับการใช้งานให้ดูง่ายขึ้น มีการเก็บรวบรวมเครื่องมือที่เกี่ยวข้องเอาไว้ ที่
เดียวกัน เพิ่มชุดเครื่องมือเข้ามาใหม่ และลดขั้นตอนการท างานให้น้อยลง ท าให้ใช้งานสะดวกยิ่งขึ้น 
ในเวอร์ชั่นนี้ได้เพิ่มค าสั่ง และแถบเครื่องมือที่ใช้บ่อย ๆ วางแยกออกมาจากกลุ่มเครื่องมือเดิม เช่น 
เครื่องมือปรับมุมมอง เครื่องมือปรับแต่งภาพที่รวมอยู่ใน  Panel เดียวกัน เช่น Panel Adjustments 
ส่วนการท างานหลัก ๆ ยังคงอิงการใช้งานเหมือนเวอร์ชั่นที่ผ่านๆ มา ซึ่งหน้าจอใหม่ของPhotoshop 
CS5 มีส่วนประกอบ ดังภาพ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.6 หน้าต่างโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 
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รำยละเอียดส่วนประกอบของโปรแกรม Photoshop CS5 
1. Application Bar (แอพพลิเคชั่นบาร์) จะเป็นแถบเครื่องมือท่ีเก็บปุ่มค าส่ังท่ีใช้งานบ่อย ๆ 

เอาไว้ เช่นเปิดโปรแกรมBridgeหมุนพื้นที่ท างานย่อขยายภาพ, จัดเรียงวินโดว์ภาพและจัด
องค์ประกอบของเครื่องมือตามพื้นที่ใช้งาน (Workspace)  

2. Menu Bar (เมนูบาร)์ ประกอบด้วยกลุ่มค าส่ังต่างๆที่ใช้จัดการกับไฟล,์ ท างานกับรูปภาพ
และใช้การปรับแต่งการท างานของโปรแกรมโดยแบ่งเมนูตามลักษณะงานนอกจากนี้บางเมนูหลัก
จะมีเมนูย่อยซ้อนอยู่ โดยสังเกตจากเครื่องหมาย ซึ่งคุณตอ้งเปิดเข้าไปเพื่อเลือกค าส่ังภายในอีกที  

3. Workspace Menu (เวิร์คสเปซเมนู) หรือพื้นที่การท างานเป็นการก าหนดรูปแบบการ
แสดงเครื่องมือและ Panel ที่มีความเกี่ยวข้องกับงานที่ท าการเลือกWorkspaceที่เหมาะสมจะท าให้
สามารถเลือกใช้เครื่องมือได้อย่างรวดเร็ว ใน Photoshop CS5 มี Workspace ให้เลือกใช้ 7 แบบ คือ  

- Essentialsเป็นWorkspaceพื้นฐานที่เหมาะกับการท างานทุกรูปแบบเนื่องจากมี  Panel ท่ี
ครอบคลุมงานทั่วไปให้ใช้งาน  

- Design เป็น Workspace ที่เหมาะกับการออกแบบงานกราฟิก โดยมี Panel Swatches และ
Character เพิ่มเข้ามาเพื่อใช้ในการออกแบบ 

- Painting เป็น Workspace ส าหรับการท างานด้านวาดภาพ และระบาย ซึ่งสามารถใช้
ร่วมกับ Tablet ได้เป็นอย่างดี 

- Photography เป็น Workspace ส าหรับด้านภาพถ่ายโดยเฉพาะ แต่จะเน้นด้านโทนความ
สว่าง แสงเงา และสีสันของภาพเป็นหลัก 

- 3 D และ Motion เป็น Workspace ที่มีอยู่เฉพาะในเวอร์ชัน Extended ซึ่งเน้นการท างาน  
3D และการสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation) 

- New in CS5 เป็น Workspace ท่ีแสดงเฉพาะเครื่องมือและค าส่ังใหม่ ๆ ในเวอร์ชัน CS5 
เหมาะแก่การศึกษาฟีเจอร์ใหม่ของโปรแกรม 

4. Option Bar (ออปชั่นบาร์) เป็นส่วนที่ใช้ปรับแต่งค่าการท างานของเครื่องมือต่างๆโดย
รายละเอียดใน Option bar จะเปลี่ยนไปตามเครื่องมือที่เราเลือกจาก Tool box ในขณะนั้นเช่นเมื่อ
เราเลือกเครื่องมือBrush (พู่กัน) บนOption bar จะปรากฏ Option ที่ใช้ในการก าหนดขนาด และ
ลักษณะ หัวแปรง, โหมดในการระบายความโปร่งใสของสี และอัตราการไหลของสี เป็นต้น  

5. Tool Panel (Tool Panel) หรือ กล่องเครื่องมือ จะประกอบไปด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้
ในการวาด ตกแต่ง และแก้ไขภาพ เครื่องมือเหล่านี้มีจ านวนมาก ดังนั้นจึงมีการรวมเครื่องมือที่ท า
หน้าที่คล้าย ๆ กันไว้ในปุ่มเดียวกัน โดยจะมีลักษณะรูปสามเหลี่ยมอยู่บริเวณมุมด้านล่างดังภาพ 
เพื่อบอกให้รู้ว่าในปุ่มนี้ยังมีเครื่องมืออื่นอยู่ด้วย 

 Panel  เป็นวินโดว์ย่อยๆ ที่ใช้เลือกรายละเอียด หรือค าสั่งควบคุมการท างานต่างๆ ของ
โปรแกรม ใน Photoshop มี Panel อยู่เป็นจ านวนมาก เช่น Panel Color ใช้ส าหรับเลือกสี ,  
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Panel Infoใช้แสดงค่าสีตรงต าแหน่งที่ชี้เมาส์รวมถึงขนาด/ต าแหน่งของพื้นที่ที่เลือกไว้Photoshop
เป็นโปรแกรมในชุด  Creative Suite 5หรือเรียกสั้นๆว่า CS5 ซึ่งใช้ส าหรับสร้างและตกแต่ง
ภาพกราฟิกซึ่งมีประสิทธิภาพและมีชื่อเสียงมากโปรแกรมหนึ่งด้วยความสามารถที่หลากหลายทั้ง
การสร้างภาพใหม่และตกแต่งภาพด้วยเครื่องมือและเทคนิคพิเศษต่างๆจึงท าให้Photoshopเป็น
โปรแกรมส าคัญที่จ าเป็นต้องมีติดตั้งใช้งานในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานส่วนใหญ่ในที่นี้ขอ
กล่าวถึง Photoshop ที่ได้ผ่านการพัฒนามาจนถึงเวอร์ชั่นที่ 12 ซึ่งมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า 
Adobe Photoshop CS5 โดยในเวอร์ชั่นนี้จะแบ่งออกเป็น 2 เวอร์ชั่นย่อยคือ Photoshop CS5 และ 
Photoshop CS5 Extended ซึ่งทั้ง 2 เวอร์ชั่นนี้มีความสามารถแตกต่างกันออกไป Photoshop CS5 
เป็นเวอร์ชั่นแบบธรรมดาที่เน้นการท างานด้านการตกแต่งตัดต่อภาพถ่ายเป็นเวอร์ชั่นที่นิยมใช้กัน
อย่างแพร่หลายเพราะมีฟังก์ชั่นการท างานพื้นฐานที่ครบถ้วน PhotoshopCS5Extended ได้เพิ่ม
ความสามารถนอกเหนือจากการตกแต่งและการตัดต่อคือการท างานด้าน 3D (3 มิติ) ให้รูปทรงมี
แสงเงาสมจริง สร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย Timeline แต่ Photoshop CS5ไม่ว่าจะเวอร์ชัน่ธรรมดาหรือ
เวอร์ชั่นExtendedถูกออกแบบให้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้นและออกแบบเครื่องมือให้เรียกใช้ได้
สะดวกขึ้นซึ่งสามารถน ามาใช้ในการออกแบบชิ้นงานด้านต่างๆดังนี ้
     1. สื่อส่ิงพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นนติยสารวารสารหนังสือแผ่นพับและโบชัวร์ 
     2. งานกราฟิกโฆษณาสินค้าทางโทรทัศน ์
     3. งานน าเสนอ (Presentation) และตกแต่งภาพส าหรับภาพยนตร์และมีเดียทั่วไป 
    4. ออกแบบกราฟิกส าหรับเว็บไซต ์
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Toolbox 
 คือ ชุดเครื่องมือที่ใช้งานกับงานของเราจะถูกจัดอยู่ในส่วนที่แยกออกมาต่างหากถ้าหากไม่

มี เปิดการใช้งานที่  Menu>Window>Tool ใช้งานร่วมกับ Menu Tools Option Bar จะเป็นส่วน
ปรับแต่งในรายละเอียดต่างๆของเครื่องมือที่เลือกใช้ Tools บางอันมีรูปภาพสามเหลี่ยมอันเล็กๆอยู่
ด้านล่างขวา เมื่อเรากดเม้าส์ค้างหรือคลิกขวาบนปุ่มนั้น จะมีเครื่องมือ ที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
ออกมา 
เครื่องมือในTool Box 

 

รูปที ่2.7  แสดง Tool Box 

 
1. Marquee Tool เป็นการเลือกแบบสี่ เหลี่ยมผืนผ้า, วงกลม, แถวขนาด 1 พิกเซลส์ หรือ

คอลัมน์ 1 พิกเซลส์ 
2. Lasso Tool จะใช้เพื่อสร้าง Selection แบบอิสระ, แบบ Polygonal (ตามจุดที่คลิก) และ 

Magnetic (ดึงเข้าหาขอบรูปภาพ) 
3. Slice Tool ใช้ในการสร้าง Slice และ Slice Selection Tool ใช้เลือก Slice ที่คุณสร้างขึ้นมา 
4. Healing Brush Tool ใช้ในการระบายสี เพื่อซ่อมแซมรูปภาพให้สมบูรณ์แบบ 
5. Clone Stamp Tool ใช้ก็อปปี้รูปโดยอาศัยรูปภาพต้นฉบับและ  Pattern Stamp Tool ใช้เพื่อ

วาดรูปโดยใช้บางส่วนของรูปภาพที่มีอยู่เป็นต้นฉบับ 

1 
2 

3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

12 
13 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 22 

23 

24 
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6. Eraser Tool ใช้ลบรูปภาพหรือลบบางส่วนของพิกเซลส์และท าการเก็บส่วนต่างๆ เป็น 
State ต่างๆ ใน History Palette 

7. Blur Tool เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับปรับค่า ความคมชัดของสีภาพ ซึ่งจะประกอบด้วย Blur, 
Sharpen เลือกโดยการคล๊ิกเม้าค้างใว้  

8. Pen ใช้ในการสร้างเส้นภาพส า หรับวาดภาพซึ่งจะสร้างเส้นตรงก่อนแล้วดัดให้ โค้งตาม
ต้องการ 

9. Path Selection Tool ใช้เพื่อเลือก Shape หรือ Path เพื่อแสดง Anchor Paint, Direction Line 
และ Direction Paint 

10. 3D Rotate tool ใช้หมุนวัตถุตามแกน X ได้รอบด้าน 360 องศา 
11. Hand tool เป็นเครื่องมือใช้เลื่อนดูส่วนต่าง ๆ ของภาพ 
12. Move tool ใช้ในการย้ายวัตถุ 
13. Quick Selection Tool เป็นเครื่องมือที่ใช้เลือกขอบเขตวัตถ ุ
14. Eyedropper Tool ใช้ในการดูดสีจากรูปภาพเพื่อใช้เป็นต้นแบบของสีกับงานชิ้นอื่นๆ 
15. Burn Tool ใช้ลดความสว่างท าให้รูปภาพดูมืดลง 
16. History Brush Tool ใช้กลับคืนรูปภาพเดิมจาก State หรือ Snapshot ของรูปเดียวกัน 
17. Gradient Tools ใช้เพื่อไล่สีระหว่างสีหลายๆ สี ในแบบต่างๆ Straight-line, Radial, Angle, 

Reflected และ Diamond 
18. Burn Tool ใช้ลดความสว่างท าให้รูปภาพดูมืดลง 
19. Type Mask Tool ใช้สร้าง Selection เป็นรูปร่างตัวหนังสือ 
20. Custom Shape Tool ใช้เลือกรูปภาพเลือกรูปภาพที่มีรูปร่างเฉพาะจาก Custom Shape List 
21. 3D Camera Tools จัดการกล้องงานด้าน 3D ไม่ว่าจะเป็นการซูม หมุน เคล่ือน 
22. Zoom Tool ใช้ในการขยายและย่อส่วนการแสดงภาพบนหน้าจอ 
23. Foreground หรือ Background Color จะปรากฏ Color Picker ขึ้นมาเพื่อให้เราเลือกค่าสี

ตามท่ีต้องการ 
24. เป็นเครื่องมืออีกรูปแบบหนึ่งของการเลือกโดยใช้สีเพื่อแยกความแตกต่างระหว่าง พื้นที่ที่

ถูกเลือกและพื้นที่ ที่ไม่ถูกเลือก บริเวณที่มีสีแดงเป็นเหมือนการใส่หน้ากาก ห้ามไม่ให้ท า
การปรับแต่งภาพบริเวณนั้น ใช้มากในกรณีที่เพื่อเลือกเป็นพื้น ที่อิสระ ไม่มีรูปทรงที่
แน่นอนและรูปที่ไม่มีความแตกต่างของสีรูปภาพ 
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2. โปรแกรม Adobe Flash CS6 
โปรแกรม  Flash เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการสร้างสื่อมัลติมี เดีย , ภาพเคลื่อนไหว 

(Animation), ภาพกราฟิกที่มีความคมชัด เนื่องจากเป็นกราฟิกแบบเว็คเตอร์(Vector), สามารถเล่น
เสียงและวีดิโอแบบสเตริโอได้ , สามารถสร้างงานให้โต้ตอบกับผู้ใช้(InteractiveMultimedia) มี
ฟังก์ชั่นส าหรับการเขียนโปรแกรม (Action Script) และยังท างานในลักษณะ CGI โดยเชื่อมต่อกับ
การเขียนโปรแกรมภาษาอื่นๆ ได้มากมาย เช่น ภาษา  PHP, JSP, ASP, ASP.NET, C/C++, C#, 
C#.NET, VB, VB.NET, JAVAและอื่นๆ โดยเฉพาะข้อดีของโปรแกรม Flash คือ ความสามารถใน
การบีบอัดไฟล์ให้มีขนาดเล็ก มีผลท าให้แสดงผลได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นยังแปลงไฟล์ไปอยู่ใน
ฟอร์แมตอื่น ได้หลากหลาย เช่น avi, mov, gif, wav, emf,eps, ai, dxf, bmp, jpg, gif, png เป็นต้น 

ลักษณะส ำคัญของโปรแกรม Adobe Flash  

1. สร้างชิ้นงาน Interactiveมีส่วนตอบสนองกับผู้ใช้ เช่น ผู้ใช้สามารถคลิกเลือกเมนูต่าง ๆ 
ได้ น าไปประยุกต์เป็นสื่อการสอน ( E- Learning ) หน้าจอควบคุมการท างานต่าง ๆ สื่อโฆษณา       
( Banner ) บนเว็บไซต์ การ์ตูนแอนิเมชันต่างๆ เปน็ต้น 

2.สร้างชิ้นงาน Animationจุดเด่นของการท างานในโปรแกรมแฟลช คือการสร้าง 
Animation หรือ ภาพเคลื่อนไหว มีเครื่องมืออ านวยความสะดวก ท าให้โปรแกรม Flash สร้าง
ผลงาน Animation ได้ง่าย 

3.สร้างเว็บไซต์ (Website)โปรแกรม Flash สามารถสร้างเว็บไซต์ได้สวยงาม และสร้าง
ลูกเล่นต่าง ๆ ได้ง่ายมีจุดอ่อนคือ เว็บไซต์ที่สร้างด้วยโปรแกรม Flash แก้ไขข้อมูลได้ยาก และขนาด
ของไฟล์เว็บไซต์ค่อนข้างใหญ ่  

4.สร้างเกมส์ (GAME)แฟลชมีเครื่องมือช่วยสร้างองค์ประกอบต่าง ๆ ให้เกมส์มีความ
สวยงาม มีเครื่องมือส าหรับสร้างค าสั่งควบคุมการเล่นเกมส์ อีกทั้งไฟล์เกมส์ที่สร้างออกมามีขนาด
เล็ก ท าให้อัพโหลดสู่เว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว 
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ส่วนประกอบ Adobe Flash CS6 

 
รูปที่ 2.8 แสดงส่วนประกอบ Adobe Flash CS6 

 
ตำรำงแสดงส่วนประกอบแถบเครื่องมือโปรแกรม Adobe Flash CS6 

ตำงรำงที่ 2.1 แสดงส่วนประกอบแถบเครือ่งมือโปรแกรม Adobe Flash CS6 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. ปุ่มแสดงหรือซ่อน Timeline 
2.  Layer เฟรมจะต้องวางบน Layer  
3. ปุ่มซ่อนและแสดงข้อมูลบน Layer  
4. ปุ่มอนุญาตให้แก้ไขและป้องการแก้ไข 
ข้อมูลบน Layer  
5. Play headหัวอ่านเฟรมแต่ละช่อง 
6. หมายเลขประจ าเฟรม 
7. เฟรม เปรียบเหมือนช่องเก็บเหตุการณ์ของ 
Movie 
8. ปุ่มสร้าง Layer ใหม ่

9. ปุ่มสร้างfolder Layer 
10.ปุ่มลบ Layer  
11. ปุ่ม Center เฟรม 
12. ปุ่มโอเนียน Scene 
13. ปุ่มโอเนียน Scene แบบโครงร่าง 
14. ปุ่มแก้ไขเฟรมหลายเฟรมพร้อมกัน 
15. บอกต าแหน่งหมายเลขเฟรมในขณะท างาน 
16. บอกความเร็วการแสดงกี่เฟรมต่อวินาท ี
17. เวลาที่ใช้ในการ Movie  
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Timeline  
      หน้าต่างแสดงเส้นควบคุมเวลาส าหรับการน าเสนอผลงาน ประกอบด้วยส่วนท างานเกี่ยวกับ 
Layer และ Timeline 
เราแบ่ง Timeline เป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่  
      1.  ส่วนแสดงเลเยอร์ (Layer) ซึ่งแต่ละ Layer เปรียบเหมือนแผนใสที่สามารถวางภาพหรือ
ออบเจ็กต์ได้ โดยแต่ละ Layer นั้นแยกเป็นอิสระต่อกัน แต่ประกอบกันเป็นชันงานเดียว (เราจะ
กล่าวถึงเรื่อง Layer เพิ่มเติมภายหลัง) 
      2.  ส่วนเฟรม (Frame) ที่แสดงช่องเฟรมต่างๆ ซึ่งท างานเหมือนกับเฟรมที่ประกอบกันเป็น
ภาพยนตร์โดยเมื่อมีการน าเฟรมเหล่านี้มาแสดง อย่างต่อเนื่องก็จะท าให้เกิดภาพเคลื่อนไหว ทั้งนี้ 
Frame จะแสดงผล ทีละเฟรม โดยจะมีหัวอ่าน (Playhead) ที่เป็นส้นสีแดงคอยบอกต าแหน่งว่าง
ก าลังท างานอยู่ที่เฟรมใด 
 

 
รูปที่ 2.9  แสดง Time Line Adobe Flash cs6 

 
                เราสามารถเปิด/ปิด Timeline นี้ได้โดยค าสั่ง View > Timeline ให้มีเครื่องหมายถูกอยู่
หน้าค าว่า Timeline เพื่อเปิด Timeline และใช้ค าสั่ง View >  
Timeline อีกครั้งยกเลิกเครื่องหมายถูกเพื่อปิด Timeline ซึ่งเราอาจเปรียบการท างานของ Timeline 
เหมือนกับม่วน Film ในขณะที่ Stage คือส่วนที่แสดงแต่ละเฟรม 
ในม้วน Film นั้นตามล าดับที่ก าหนดไว้ 
              เราสามารถแบ่งไฟล์ชิ้นงานที่สร้างเป็นส่วนย่อยๆ ที่เรียกว่าฉากหรือ Scene โดยในโดยใน 
Movie หนึ่งๆ จะประกอบด้วย Scene หรือหลาย Scene ก็ได้ เนื่องจากจะท างานได้ทีละ Scene นั้น
จึงต้องเลือก Scene ที่จ าท างานด้วยโดยคลิกที่เมนู Window > Other Panels > Scene หรือเลือกใช้
ปุ่ม  การแทรก Scene สามารถแทรกได้ 
โดยเลือกที่เมนูค าสั่ง  Inserts > Scene1 
 
 

https://sites.google.com/site/krunittayacnp/kickrrm-nakreiyn-naksuksa/a5.png?attredirects=0
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สเตจ (Stage) และพื้นท่ีท ำงำน 
                 ประกอบด้วยพื้นที่ว่างส าหรับวางวัตถุแบบชั่วคราว และพื้นที่ของเวที (Stage) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.10 แสดง Stage Adobe Flash cs6 
 
           พื้นที่สีขาวบริเวณกลางจอคือ Stage เป็นพื้นที่ใช้จัดวางออบเจ็กต์ต่าง ๆ ที่ต้องการแสดงให้
เห็น ในชิ้นงาน ส่วนพื้นที่สีเทาด้านนอกบริเวณสีขาวคือ Pasteboard เป็นบริเวณที่สามารถน า
ออบเจ็กต์ ต่าง ๆ มาวาง พักไว้หรือวางซ่อนไว้ได้เพราะบริเวณนี้จะไม่แสดงผลเวลาที่เรา Export 
Movie เป็นไฟล์ .SWF เราสามารถเปิด/ปิดพื้นที่การท างานโดยสั่ง View > Work Area ให้มีเครื่อง
ถูกหน้าค าว่า Work Area เพื่อปิดพื้นที่การท างาน (หรือจะกดคีย์ลัด <Ctrl>+<Shift>+<W> ก็ได้) 
 
พำเนล Color   
         Panel  Colorเป็น Panel ที่เลือกใช้สีและผสมสีตามที่ต้องการ  ซึ่งจะน าไปใช้ปรบัแต่งสีใหก้ับ
ทั้งภาพวาดและตัวอกัษรได้อย่างง่ายดาย  โดยมีให้เลือกถงึ  2 Tap ด้วยกันคือ  Color Mixer ( ใช้
ผสมสีเองตามต้องการ) และ Color Swatches  (ใช้เลือกสจีากจานสีตามที่โปรแกรมก าหนดมาให้) 
โดยเราสามารถเรียกเปิดใช้งาน Panel  Color ด้วยค าสั่ง Window > Color Mixer 

 
 
 
 
 

รูปที่ 2.11 แสดง Panel Color Adobe Flash cs6 
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3. ทฤษฎีเส้น 
เส้น คือ ร่องรอยที่เกิดจากเคลื่อนที่ของจุด หรือถ้าเราน าจุดมาวางเรียงต่อ ๆ กันไป ก็จะเกิด

เป็นเส้นขึ้น เส้นมีมิติเดียว คือ ความยาว ไม่มีความกว้าง ท าหน้าที่เป็นขอบเขต ของที่ว่าง รูปร่าง 
รูปทรง น้ าหนัก สี ตลอดจนกลุ่มรูปทรงต่าง ๆ รวมทั้งเป็นแกนหรือ โครงสร้างของรูปร่างรูปทรง 
เส้นเป็นพื้นฐานที่ส าคัญของงานศิลปะทุกชนิด เส้นสามารถให้ความหมาย แสดง ความรู้สึก และ
อารมณ์ได้ด้วยตัวเอง และด้วยการสร้างเป็นรูปทรงต่าง ๆ ขึ้น เส้นมี 2 ลักษณะคือ เส้นตรง (Straight 
Line) และ เส้นโค้ง (Curve Line) เส้นทั้งสองชนิดนี้ เมื่อน ามาจัดวางในลักษณะต่าง ๆ กัน จะมีชื่อ
เรียกต่าง ๆ และให้ความหมาย ความรู้สึกที่แตกต่างกันอีกด้วย 
ลักษณะของเส้น 
1. เส้นตั้ง หรือ เส้นดิ่ง ให้ความรู้สึกทางความสูง สง่า มั่นคง แข็งแรง หนักแน่นเป็นสัญลักษณ์ของ
ความซื่อตรง 
2. เส้นนอน ให้ความรู้สึกทางความกว้าง สงบ ราบเรียบ นิ่ง ผ่อนคลาย 
3. เส้นเฉียง หรือ เส้นทแยงมุม ให้ความรู้สึก เคล่ือนไหว รวดเร็ว ไม่มั่นคง 
4. เส้นหยัก หรือ เส้นซิกแซก แบบฟันปลา ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหว อย่างเป็นจังหวะ มีระเบียบ ไม่
ราบเรียบ น่ากลัว อันตราย ขัดแย้ง ความรุนแรง 
5. เส้นโค้ง แบบคลื่น ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ ลื่นไหล ต่อเนื่อง สุภาพอ่อนโยน นุ่มนวล 
6. เส้นโค้งแบบก้นหอย ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว คลี่คลาย หรือเติบโตในทิศทางที่หมุนวนออกมา 
ถ้ามองเข้าไปจะเห็นพลังความเคล่ือนไหวที่ไม่สิ้นสุด 
7. เส้นโค้งวงแคบ ให้ความรู้สึกถึงพลังความเคลื่อนไหวที่รุนแรง การเปลี่ยนทิศทางที่รวดเร็ว ไม่
หยุดนิ่ง 
8. เส้นประ ให้ความรู้สึกที่ไม่ต่อเนื่อง ขาด หาย ไม่ชัดเจน ท าให้เกิดความเครียด 

ส่วนใหญ่แล้วเส้นจะมีอยู่ทุกๆ งานออกแบบโดยน าไปใช้ร่วมกับองค์ประกอบต่างๆ สื่อถึง
อารมณ์ของผลงานออกมาได้ในแบบทีต้องการ ดังนั้นการเลือกใช้เส้นเข้ามาเป็นส่วนประกอบใน
งานของเราจึงถือว่าเป็นสิ่งที่ค านึงถึงเป็นอันดับแรก 
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4.  ทฤษฎรีูปร่ำงและรูปทรง          
 รูปร่าง (Shape)  หมายถึง เส้นรอบนอกทางกายภาพของวัตถุ สิ่งของเครื่องใช้ คน สัตว์ 

และ พืช มีลักษณะเป็น 2 มิติ  มีความกว้าง  และความยาว ไม่มีความหนาเกิดจากเส้นรอบนอกที่
แสดง พื้นที่ขอบเขตของรูปต่างๆ เช่นรูปวงกลม รูปสามเหลี่ยม หรือ รูปอิสระที่แสดงเนื้อที่ของผิด
ที่เป็นระนาบมากว่า แสดงปริมาตรหรือมวล  

รูปทรง (Form)  หมายถึง  โครงสร้างทั้งหมดของวัตถุที่ปรากฏแก่สายตาในลักษณะ            
3 มิติ  คือมีทั้งส่วนกว้าง ส่วนยาว ส่วนหนาหรือลึก  คือ  จะให้ความรู้สึกเป็นแท่ง มีเนื้อที่ภายใน มี
ปริมาตร  และมีน้ าหนักรูปทรงมร 2 ชนิด การน าเส้นมาประกอบกันให้เกิดความกว้าง ความยาว 
และความหนาหรือความลึก มีลักษณะ  3มิติ  สิ่ งที่มีลักษณะแน่นทึบแบบ  3 มิติ  เช่นงาน
ประติมากรรม สถาปัตยกรรม หรือลักษณะ 

 
รูปร่ำงและรูปทรงที่มีอยู่ในงำนศิลปะ มี 3 ลักษณะ คือ 

รูปเรขาคณิต (Geometric Form) มีรูปที่แน่นอน มาตรฐาน สามารถวัดหรือ  ค านวณได้ง่าย 
มีกฎเกณฑ์ เกิดจากการสร้างของมนุษย์ เช่นรูปสี่เหลี่ยมรูปวงกลมรูปวงรีนอกจากนี้ยังรวมถึงรูปทรง
ของสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์คิดค้น ขึ้นอย่างมีแบบแผน แน่นอน เช่น รถยนต์   เครื่องจักรกล   เครื่องบิน 
สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ผลิตโดยระบบอุตสาหกรรม ก็จัดเป็นรูปเรขาคณิต เช่นกัน รูปเรขาคณิตเป็น
รูป  ที่ให้โครงสร้างพื้นฐานของรูปต่าง ๆ ดังนั้น การสร้างสรรค์รูปอื่น ๆ   ควรศึกษารูปเรขาคณิตให้
เข้าใจถ่องแท้เสียก่อน 

รูปอินทรีย์  (Organic Form)เป็นรูปของสิ่งที่มีชีวิตหรือคล้ายกับสิ่งมีชีวิต  ที่สามารถ
เจริญเติบโตเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงรูปได้ เช่น รูปของคนสัตว์พืช 

รูปอิสระ (Free Form) เป็นรูปที่ไม่ใช่แบบเรขาคณิต หรือแบบอินทรีย์ แต่เกิดขึ้นอย่างอิสระ 
ไม่มีโครงสร้างที่แน่นอน ซึ่งเป็นไปตามอิทธิพล และการกระท าจากสิ่งแวดล้อม   เช่น รูปก้อน
เมฆ  ก้อนหิน  หยดน้ า ควัน  ซึ่งให้ความรู้สึกที่เคลื่อนไหว มีพลัง รูปอิสระจะมีลักษณะ ขัดแย้งกับ 
รูปเรขาคณิต แต่กลมกลืน กับรูปอินทรีย์  รูปอิสระอาจเกิดจากรูปเรขาคณิตหรือรูปอินทรีย์ ที่ถูก
กระท า จนมีรูปลักษณะเปลี่ยนไปจากเดิมจน  ไม่เหลือสภาพ เช่น รถยนต์ที่ถูกชนจนยับเยินทั้ง
คัน  เครื่องบินตก    ตอไม้ที่ถูกเผาท าลาย หรือซากสัตว์ที่ เน่าเปื่อยผุพังความสัมพันธ์ระหว่าง
รูปทรง เมื่อน ารูปทรงหลาย ๆ รูปมาวางใกล้กัน  รูปเหล่านั้นจะมีความสัมพันธ์ดึงดูด   หรือผลัก
ไส ซึ่งกันและกัน   การประกอบกันของรูปทรง อาจท าได้โดย ใช้รูปทรงที่มีลักษณะใกล้เคียง
กัน    รูปทรงที่ต่อเนื่องกัน รูปทรงที่ซ้อนกัน รูปทรงที่ผนึกเข้าด้วยกัน รูปทรงที่แทรกเข้าหา
กัน รูปทรงที่สานเข้าด้วยกัน หรือ รูปทรงที่บิดพันกัน   การน ารูปเรขาคณิต รูปอินทรีย์ และรูปอิสระ
มาประกอบเข้าด้วยกัน จะได้รูปลักษณะใหม่ ๆ อย่างไม่สิ้นสุด 
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5.  ทฤษฎีพื้นผิว 
  พื้นผิว หมายถึง ลักษณะภายนอกของวัตถุที่มองเห็น และสัมผัสพื้นผิวได้ ให้ความรู้สึก
หยาบ ละเอียด มัน ขรุขระ ฯลฯ พื้นผิวแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ   

1.มองเห็นด้วยตา คือ พื้นผิวที่ให้ความรู้สึกว่าหยาบ ระเอียด มัน ขรุขระ ฯบฯ แต่เมื่อสัมผัส
หลับเป็นพื้นผิวเรียบ ๆ เช่น วัสดุสังเคราะห์ที่ท าผิวเป็นลายไม้ หรือการใช้พู่กันระบายสีในงานวาด
ภาพ  

2.สัมผัสได้ด้วยมือ คือ พื้นผิวที่สามารถสัมผัสได้ด้วยมือและมองเห็นได้ด้วยตา รู้ว่าหยาบ 
ละเอียด มัน ขรุขระ ฯลฯ เช่น ไม้ ก้อนหิน ผิวกระจก หนังสัตว์ เป็นตัน 
 ในงานออกแบบกราฟิก พื้นผิวจะเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ช่วยสื่ออารมณ์ของงาน 
ออกมาได้ชัดเจนมากขึ้น เช่น ถ้าเราเลือกใส่สวดลายที่ดูคล้ายๆ สนิม หรือรอยเปื้อนลงไปในงานก็จะ
สื่อได้ทันทีถึง “ความเก่า” ดังนั้นในการท างานจึงควรเลือกสร้างพื้นผิวทั้งในองค์ประกอบต่างๆที่ใส่
ลงไปในภาพรวมทั้งวัสดุที่ใช้พิมพ์งานดังกล่าวลงไปก็จะสามารถช่วยสื่อความหมายที่ต้องการได้
อย่างเหมาะสม 

6.  ทฤษฎีส ี
หลักกำรใช้สีสื่อควำมรู้สึก 

สีด า : ตัวแทนของความมีระดับ สะท้อนถึงความหรูหราและสง่างาม นอกจากนี้ยังให้
ความรู้สึกภูมิฐานและดูมีอ านาจ แต่ข้อเสียของสีด าก็มี นั้นคือ การใช้สีด ามากเกินไป อาจท าให้เกิด
ความรู้สึกแข็งกระด้าง และไม่เป็นมิตร 

สีแดง :  สีแดงเป็นสีที่มีผลกระทบต่ออารมณ์อย่างมาก แสดงถึงความมั่นใจ เพราะเป็นสีที่
โดดเด่น สะดุดตากว่าสีอื่น ๆ คนที่ชอบสีแดงมักเป็นคนกล้า มุ่งสู่ความส าเร็จ และความเป็นที่หนึ่ง 

สีเหลือง :  เป็นสีที่สะท้อนความสุขสดใส สื่อถึงความฉลาด มีจินตนาการสูง มีความ
รื่นรมย์ มีจริยธรรม   คนที่ชอบสีเหลืองเป็นคนมีเสน่ห์ และรักความก้าวหน้า มุ่งสู่อนาคตด้วยความ
เบิกบาน 

สีส้ม :  เป็นสีที่กระตุ้นความอยากอาหาร จึงมักใช้กับการโฆษณาอาหาร และยังสื่อถึง
พลังงาน ความสนุกสนาน ร่าเริง แจ่มใส ในแง่ของธุรกิจแล้ว สีส้มมักจะโดดเด่นและดึงดูดสายตา
ได้ดีเมื่อต้องการไฮไลท์ข้อมูลบนชาร์ตหรือกราฟ 

สีชมพู :   พูดถึงสีชมพูก็ต้องนึกถึงความอ่อนหวาน อ่อนโยน ไร้เดียงสา น่าทะนุถนอม 
สะท้อนความเป็นผู้หญิงได้อย่างชัดเจน ถ้าคุณมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการบ ารุงอย่าง 
อ่อนโยน ควรเลือกใช้สีชมพูเป็นหลัก 

สีฟ้า :   สื่อถึงความซื่อสัตย์และความไว้วางใจ เพราะเป็นสีที่ให้ความเย็นใจ สบายตา แต่ก็ดู
มีระเบียบ น่าเชื่อถือ และดูมั่นคงในขณะเดียวกัน 



21 

สีเขียว :  ให้ความรู้สึกสดชื่น สมดุล สงบสุข สื่อถึงความเป็นธรรมชาติ ที่มองทีไรก็สบาย
ตา สบายใจ หากคุณท าธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าเพื่อสุขภาพ อย่าพลาดที่จะใช้สีเขียวในการสื่อสาร 

สีขาว :  เป็นสีที ่หมายถึงความบริสุทธิ์อย่างยิ่ง จัดอยู่ในกลุ่มของการปกป้อง สร้าง
สันติ สบาย ช่วยบรรเทาอารมณ์ตกใจหรือหวาดวิตก ส่งเสริมให้จิตใจสะอาดบริสุทธิ์ มีพลัง
ทางความคิดและจิตใจ 

7.  ทฤษฎีกำรตัดต่อ 
 การน าเสรอภาพหลายภาพมาประกอบกันให้เป็นเรื่องราว โดยการน ารายละเอียดของภาพ
และเหตุการณ์ที่ส าคัญจากม้วนเทปที่ได้บันทึกไว้หลายๆม้วน มาท าการเลือกสรรภาพใหม่ เพื่อ
เรียงล าดับให้ได้เนื้อหาตามบท 
 ภาพแต่ละภาพที่น ามาล าดับไม่จ าเป็นต้องส าคัญเท่ากันทุกภาพ ความส าคัญอาจจะลดหลั่น
ลงไปตามเนื้อหา ภาพบางภาพเป็นหัวใจของการเกิดเหตุการณ์ แต่บางภาพอาจะเป็นส่วนประกอบ
การตัดต่อภาพแต่ละครั้งจะท าให้ผู้ชมถูกกระตุ้นความรู้สึกขึ้นครั้งหนึ่ง แล้วความรู้สึกนั้นค่อยๆ
ลดลง จนกระทั่งมีการตัดภพใหม่อีกครั้งหนึ่ง ถ้าความยาวของภาพพอเหมาะ อารมณ์ของผู้ชมก็จะ
ถูกกระตุ้นตามจังหวะ ถ้าความยาวของภาพมากไป อารมณ์ของผู้ชมจะราบเรียบไม่ตื่นเต้น 
การตัดต่อ มี 4 วิธีคือ  

1.  การเชื่อมภาพ (Combine)  เป็นการน าภาพที่ถ่ายไว้ทั้งหมดมาเรียงล าดับ  โดยการเชื่อม
ภาพหรือ shot แต่ละ shot เข้าด้วยกันตามล าดับให้ถูกต้องตามบทโทรทัศน์  การเชื่อมภาพส่วนใหญ่
จะใช้ในการผลิตนอกสถานที่ที่ใช้กล้องโทรทัศน์ตัวเดียว   ส าหรับงานที่ผลิตในสตูดิโอที่มีกล้อง
หลายตัว ส่วนใหญ่มักจะเชื่อมภาพระหว่างการถ่ายท า แต่ก็มีบ้างที่มาเชื่อมหลังการถ่ายท า 

2.  การย่นย่อภาพ (Condense)  เป็นการตัดต่อภาพเพื่อให้ได้เนื้อหาที่ต้องการจะสื่อสารใน
เวลาที่จ ากัด  เช่น  การตัดต่องานข่าว โฆษณา   การตัดต่อเพื่อย่นย่อภาพนี้ เนื้อหาของภาพจะต้อง
กระชับ และได้ใจความในเวลาที่จ ากัด  ฉะนั้นผู้ตัดต่อต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างมากในการ
ย่นย่อภาพ  เพื่อให้ได้ความหมายที่ชัดเจนที่สุดเพื่อเสนอต่อผู้ชม 

3.  การแก้ไขภาพ (Correct)  เป็นการแก้ไขส่วนที่ผิดพลาดในการผลิต  โดยการตัดภาพหรือ
เสียงที่ไม่ต้องการออกไป   หรือแทรกภาพใหม่และเสียงใหม่เข้าไปแทนที่ภาพและเสียงเดิม
ได้  นอกจากนั้นความผิดพลาดที่เกิดจากสีและระดับเสียงที่เกิดจากการถ่ายแต่ละครั้ง (Take) แต่ละ
วันไม่ เท่ากัน  หรือความไม่ต่อเนื่องของภาพ (Continuty) ทิศทางของภาพ (Directional) ไม่
ถูกต้อง  การตัดต่อสามารถแก้ไขได้ 
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4.  การสร้างภาพ (Build)  เปน็การตัดต่อโดยใช้อุปกรณ์พิเศษของเครื่องตัดต่อ เช่น การท า
ภาพจาง (Fade) ภาพจางซ้อน (Dissolve) กวาดภาพ (Wipe) หรือเทคนิคอื่นๆ เข้าช่วย เพื่อให้ผู้ชม
เกิดความรู้สึกว่าฉากนี้ได้เปลี่ยนเวลาเปลี่ยนสถานทีเ่ปลี่ยนสถานการณ์แวดล้อม 

2.5 โครงงำนที่เกี่ยวข้อง  
 นางสาวชลิดา ป้อมทอง และนายเจษฎา ใจแก้ว (2559) โครงการประเภทแอนิเมชั่น เรื่อง น้ า
พระทัยของพ่อ ได้จัดท าขึ้นตามวัตถุประสงค์วิชาโครงการ เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารให้แก่ผู้ที่
สนใจ ดังนั้นทางกลุ่มผู้จัดท าจึงหาข้อมูลเพื่อเป็นแนวนางในการศึกษาแก่บุคคลทั่วไปที่สนใจแอนิ
เมชั่นเรื่องนี้   
 นายจิรายุ  พลอยประเสริฐ และนายชัชพล  อัตธะนะชัย (2560) โครงการแอนิเมชันเรื่องสื่อ
การเรียนการสอน ไวรัสคอมพิวเตอร์ Animation Computer Virus การจัดท าโครงการนี้ขึ้นมา
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สามารถน าไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ ตลอดจนผู้จัดท าสามารถบูรณการความรู้ ทักษะในรายวิชาต่างๆ ที่ได้ศึกษาในสาขาวิชา 
พาณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอร์ เพื่อน ามาสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมใหม่ มีประโยชน์โดย
ผู้เรียนสามารถน าความรู้จากการได้เข้ามาศึกษาได้น าไปเผยแพร่ตอบุคคลอ่ืน 
 นายธีรพัทร   คงสกุล และนายรัตนพล   รุ่งแสง (2560) โครงการแอนิเมชัน เรื่องสื่อการ
เรียนการสอนเรื่อง ท่องโลกอวกาศ2 การจัดท าโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้ประโยชน์ความสนุก
เพลิดเพลิน และข้อคิดดีๆ กับทุกคน ทางคณะผู้จัดท าได้มีการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม
ต่างๆ ในการสร้างแอนิชันให้ออกมาดูดีและสมบูรณ์ 
 
2.5.1 กำรน ำคอมพิวเตอร์เข้ำมำใช้ในระบบ 
       1. โปรแกรม Adobe flash  CS6  น ามาใช้ในท าการ์ตูนเคลื่อนไหว 
       2. โปรแกรม Adobe Photoshop CS5  น ามาใช้ในการวาดตัวการ์ตนูแอนิเมชัน่ 
       3. โปรแกรม Format Factory  น ามาใช้ในในการแปลงไฟล์เสียง 
      

 
 
 

 



 

บทที่ 3 

การออกแบบระบบงานด้วยคอมพิวเตอร์ 

3.1 การออกแบบระบบการท างาน (Flow Chart) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.1 การออกแบบระบบการท างาน (Flow Chart) 
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3.2 การออกแบบแผนภาพบริบท 

 

 

 

0 

แอนิเมชั่น 

สื่อการเรียนการสอน 

Adobe Photoshop CS6 

 

 

 

รูปที่ 3.2 การออกแบบแผนภาพบริบท 

 

 

 

 

 

 

 

 

แอดมิน ผู้ใช ้

ข้อมูลแอนิเมชั่น 

รายละเอียดแอนิเมชั่น 

รับชมแอนิเมชั่น 

ได้ความรู้ 
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3.3 การออกแบบ Story Board 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.3 แสดงหน้าแรก 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.4 ลงทะเบียน 
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รูปที่ 3.5 หน้าตัวเลือก 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.6 แบบทดสอบก่อนเรียน 
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รูปที่ 3.7 แสดงคะแนนทั้งหมดที่ได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.8 ตัวอยา่งเมื่อเข้าสู่บทเรียน 
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รูปที่ 3.9 ตัวอย่างหน้าต่างของแบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.10 คณะผู้จัดท า 
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             3.4  การออกแบบสิ่งน าเข้า (Input Design) 

                     1. หน้าแรก 
                     2. แอนิเมชั่น เร่ือง ส่ือการเรียนการสอน Adobe Photoshop CS6 
                     3. แสดงหน้าตัวเลือก 
                     4. ข้อมูลต่างๆ กิจกรรม และผู้จัดท า 
                     5. แบบทดสอบ 
 

3.5 การออกแบบสิ่งน าออก ( Output Design ) 
       1. เครื่งปร้ิน 
       2. จอภาพ 
       3. CPU 
       4. โปรแกรม Adobe Flash  
 

 

 

 

 

  



 

บทที่ 4 

การพัฒนาระบบสื่อการเรียนการสอน Adobe Photoshop CS6 

4.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช ้
1.  CPU = Intel ®Pentium® CPU B940 
2.  RAM = 4 GB. 
3. การ์ดจอ = 2G DDR3 
4.  Keyboard 

5.  Mouse 

6.  Printer Cannon 

7.  Monitor 

 
4.2 โปรแกรมทั้งหมดที่ใช้ในการพัฒนา 

1. โปรแกรม Adobe flash  CS6  น ามาใช้ในท าการ์ตูนเคล่ือนไหว 
2. โปรแกรม Adobe Photoshop CS5  น ามาใช้ในการวาดตวัการ์ตูนแอนิเมชัน 
3. โปรแกรม Format Factory  น ามาใช้ในในการแปลงไฟลเ์สียง 
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4.3 การติดตั้งโปรแกรมและระบบ 
1. เข้าสู่ล้ิงค์  http://rainz-network.blogspot.com/2014/11/flash-cs6.html ก็เข้าสู่หน้าเพจนี้

จากนั้นกดดาวน์โหลด 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.1 หน้าเพจที่จะใช้ในการดาวน์โหลดโปรแกรม 

 

2. แตกไฟล์ท่ีได้ท าการดาวน์โหลดมา จากนัน้เลือกตามรูป 

 

รูปที่ 4.2 แสดงหน้าการแตกไฟล์ท่ีท าการดาวน์โหลดมา 

 

http://rainz-network.blogspot.com/2014/11/flash-cs6.html
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3. ระบบติดตั้งจะโหลดข้อมูลสักระยะ กรณุาปิดอินเตอร์เนต็ระหว่างการติดตั้ง 

 
 

รูปที่ 4.3 แสดงหน้าการโหลดข้อมูลของโปรแกรม 

 

4. เลือก Install a Trial เพื่อตดิตัง้แบบจ ากัดเวลา แต่หากมีรหัสสามารถเลือกแบบอื่นได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.4 แสดงหน้าของการเลือกการติดตั้ง 
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5. อ่านข้อตกลงและกดยอมรับข้อตกลงในการใช้งานโปรแกรม Adobe Flash Professional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.5 แสดงหน้าของเงื่อนไขของการใช้งานและกดตกลง 

 

6. เลือกกด Install เพื่อเริ่มต้นการติดตั้งโปรแกรม 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.6 หน้าแสดงทางเลือกการติดตั้งโปรแกรม 
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7. โปรแกรมติดตั้งจะด าเนินการติดตั้ง ใช้เวลาซักระยะ 

 

รูปที่ 4.7 แสดงการติดตั้งตวัโปรแกรม 

8. ข้อผิดพลาด ภาพด้านล่าง เกดิขึ้นเมื่อเราเปดิโปรแกรม ตระกูล Adobe เอาไว้ในระหวา่งการ

ลงโปรแกรม จ าเป็นต้องปิดโปรแกรมนั้นก่อน รวมไปถงึ โปรแกรมที่ใช้งาน Internet ด้วย 

 

รูปที่ 4.8 หน้าแสดงความผิดพลาด 
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9. หน้าจอด้านล่างแสดงว่าลงโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 

รูปที่ 4.9 หน้าแสดงการลงโปรแกรมเสร็จสิ้น 

 

10. ทดลองเข้าโปรแกรม 

 

รูปที่ 4.10 หน้าตัวอย่างแสดงโปรแกรม flash 
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4.4 วิธีการใช้งาน 

1. คลิกไฟล์โปรแกรมสื่อการเรียนการสอน Adobe Photoshop CS6 

 

รูปที่ 4.11 การคลิกเข้าโปรแกรม 

 

2. หน้าลงทะเบียนเข้าสู่สื่อการเรียนการสอน  แล้วคลิกที่ปุ่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.12 ลงทะเบียนก่อนใช้งาน 
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3. หน้ายินดีต้อนรับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.13 ยินดีต้อนรับ 

 

4. เข้าสู่หน้าของทดสอบก่อนเรียน 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

รูปที่ 4.14 เข้าสู่แบบทดสอบ 
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5. เมื่อท าแบบทดสอบก่อนเรียนเสร็จก็จะแสดงคะแนนที่ได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.15 แสดงคะแนนจากบททดสอบ 

 

6. หน้าต่อมาคือหน้าเข้าสู่บทเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.16 หน้าคลิกเข้าสู่บทเรียน 
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7. แสดงการเลือกบทเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.17 หน้าคลิกเลือกบทเรียน 

 

8. หน้าต่างแสดงเมื่อเลือกบทเรียนที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.18 หน้าคลิกเข้าสู่บทเรียนบทท่ี 1 
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9. หน้าต่างแสดงเมื่อเลือกบทเรียนที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.19 หน้าคลิกเข้าสู่บทเรียนบทที ่2 

 

10. หน้าต่างแสดงเมื่อเลือกบทเรียนที ่3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.20 หน้าคลิกเข้าสู่บทเรียนบทที ่3 
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11. หน้าแสดงก่อนแบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.21 หน้าคลิกเขา้สู่แบบทดสอบหลังเรียน 

  

12. แบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.22 หน้าแบบทดสอบหลังเรียน 
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13. คะแนนรวมบททดสอบหลังเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.23 หน้าแบบทดสอบหลังเรียน 

 

14. คู่มือการใช้งาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.24 หน้าแสดงคู่มือการใช้งาน 
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15. ผู้จัดท า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.25 หน้าแสดงผูจ้ัดท า 

 

 

 

 



 

บทที่5 

สรุปผลการท าโครงการ 

 
5.1. สรุปผลโครงการ 
       5.1.1 สรุปผลโครงการ 
      1. พัฒนาสื่อการเรียนการสอน Photoshop CS6 
      2. ศึกษาการจัดท าแอนิเมชัน่ 
      3. ศึกษาการพัฒนาแอนิเมชัน่ 
      4. ศึกษาการเขยีนภาษาPHP 
      5. ศึกษาการเขยีนโปรแกรมเชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วยภาษาPHP 
     6. ศึกษาการออกแบบสื่อการเรียนการสอนด้วย Adobe Flash CS6 

 
      5.1.2 ขนาดของโปรแกรมแต่ละไฟล์แจ้งให้ทราบท้ังหมด 

ล าดับ
ท่ี 

ชื่อไฟล ์ ขนาด หมายเหต ุ

1 Lernning Adobe Photoshop CS6.swf 8.56 MB ไฟล์โปรแกรมสื่อการเรียนการสอน 
 

ตารางที่ 5.1 แสดงขนาดของไฟล์โปรแกรม 
 

     5.1.3 ข้อผิดพลาดที่มตี่อการออกแบบระบบงาน 
             1. เกิดข้อผิดพลาดในการรันภาษา PHP 
             2. เกิดข้อผิดพลาดในการออกแบบปุ่มไมเ่หมาะสม ท าให้สื่อการเรียนการสอนไม่สวยงาม 
 
     5.1.4 ข้อผิดพลาดที่มีในโปรแกรม 
               1. ปัญหาที่เกิดจากโปรแกรม Error โดยปุ่ม ไมส่ามารถใช้งาน 
               2. เกิดจากปัญหาโค๊ด Error ในการแสดงหน้า Login และท าให้ในการ Link ไม่สามารถ
ท างานได ้
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5.2  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

1. สมาชิกกลุ่มมีเวลาไม่ตรงกัน จึงท าให้การเดินทางมาท างานกันล าบาก 
2. ผู้พัฒนายังขาดประสบการณ์ในการพัฒนาระบบจึงท าให้ใช้เวลาในการศึกษามาก ท าให้การ            
    ท างานเกิดความล่าช้า 
3. การจัดวางขนาดของปุ่มไอคอนบางปุ่มมีขนาดไม่เท่ากัน ท าให้รูปแบบงานไม่สวย 
4. เครื่องเกิดอาการค้างบ่อยจนท าให้งานหายเนื่องจากไม่ได้ Save งานอย่างต่อเนื่อง 
6. ไฟล์งานของโปรแกรมหายเนื่องจากโดนไวรัส 
7. เครื่องพิมพ์เกิดอาการหัวหมึกเสียเลยไม่สามารถท าการปริ้นต่อได้ 
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5.3 แผนการด าเนินงาน (Gantt Chart) 

ตารางที่ 5.2   แสดงตาราง การด าเนินงานจริง 

รายการ ภาคเรียนที่ 1 
มิถุนายน 61 กรกฎาคม 61 สิงหาคม 61 กันยายน 61 

ระยะเวลา 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

อบรมการท าโครงการนักศึกษา 
ปวช.3 และปวส.2 

                11-22 มิถุนายน 61 

เสนอหัวข้อ ATC.01โครงการ 
รอบที่ 1 (บทที1่) 

                24-29 มิถุนายน 61 

ประกาศผลหัวข้อโครงการ 
รอบที่ 1 

                3  กรกฎาคม 61 

เสนอหัวข้อโครงการ รอบที่ 2                 4-6  กรกฎาคม 61 

ประกาศผลหัวข้อโครงการ 
รอบที่ 2 

                9  กรกฎาคม 61 

ส่งบทที่ 2                 18-25 กรกฎาคม 61 

ส่งบทที่ 3                 1-17 สิงหาคม 61 

สอบหัวข้อโครงการ  
(รอบเอกสาร) 

                20-24 สิงหาคม 61 

ประกาศผลสอบ                 29 สิงหาคม 61 

ส่งความคืบหน้าโปรแกรม  
50% 

                10-16 กันยายน 61 

ส่งความคืบหน้าโปรแกรม 
60% 

                17-23 กันยายน 61 

ส่งความคืบหน้าโปรแกรม 
70% 

                24-30 กันยายน 61 

รายการ ภาคเรียนที่ 2 
พฤศจิกายน 61 ธันวาคม 61 มกราคม 62 กุมภาพันธ์ 62 ระยะเวลา 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
ส่งความคืบหน้า 90%                 2 พฤศจิกายน 2561 

ส่งความคืบหน้า 100%                 9 พฤศจิกายน 2561 

สอบโปรแกรม ระดับปวส.2                  10 พฤศจิกายน 2561 

สอบโปรแกรม ระดับ ปวช.3                 24 พฤศจิกายน 2561 

ส่งบทที่ 4                  11-21 ธันวาคม 61 

ส่งบทที่ 5                 14-26  มกราคม 62 

ส่งรูปเล่ม ซีดี และค่าเข้าเล่ม                 27 มกราคม–3 
กุมภาพนัธ์ 2562 
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     5.4 สรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจริง 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคา 
1 กระดาษ A4 2 270 
2 ค่า Print เอกสาร 300 2,000 
3 ค่าเข้าเล่ม 1 200 
4 ค่าแผ่นซีด ี 1 20 
5 ค่ากล่องซีดี 1 15 

รวมเป็นเงิน 2,505 

ตารางที่ 5.3 สรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจริง 
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ประวัติผูจัดทํา 
 

นางสาวณัชชา  ขุมพลอย  เกิดเม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2541 สําเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนตนจากโรงเรียนบางบอวิทยาคม เม่ือ
ปการศึกษา 2556 จบการศึกษามัธยมตอนปลาย สาขาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ ท่ีโรงเรียนบางบอวิทยาคม ปการศึกษา 2559 ปจจุบันกําลัง
ศึกษาในระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ท่ีวิทยาลัย
เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ปการศึกษา 2561 ปจจุบันอาศัยอยู
บานเลขท่ี  223/38 หมู 5 ตําบล บางบอ อําเภอ บางบอ จังหวัด 
สมุทรปราการ 10560 
เบอรโทรศัพท 065-610-7689 
E-mail : nbewwii@gmail.com 
Line ID : bew0312 

นางสาวชนิภรณ โคตะพงษ  เกิดเม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2540 สําเร็จ
การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนตนจากโรงเรียนบดิเดชา (สิงห สิง
หเสนี สมุทรปราการ) เม่ือปการศึกษา 2555 จบการศึกษามัธยม
ตอนปลาย สาขาภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร ท่ีโรงเรียนบดิเดชา 
(สิงห สิงหเสนี สมุทรปราการ) ปการศึกษา 2558 ปจจุบันกําลัง
ศึกษาในระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ท่ีวิทยาลัย
เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ปการศึกษา 2561 ปจจุบันอาศัยอยู
บานเลขท่ี 185/5 หมุ16 ตําบล บางเสาธง อําเภอ บางเสาธง จังหวัด 
สมุทรปราการ 10570 
เบอรโทรศัพท 096-320-4469 
E-mail : Palm_ood_084@hotmail.com 
Line ID : palmday20 
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ภาคผนวก 

- ใบเสนอขออนุมัติการทําโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ (ATC.01) 

- ใบเสนออาจารยท่ีปรึกษารวมโครงการ (ATC.02) 

- ใบขอสอบปองกันโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ (ATC.03) 

- รายงานความคืบหนาโครงการระบบคอมพิวเตอรธุรกิจ (ATC.04) 

- ใบบันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ (ATC.05) 
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