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บทคัดยอ
การศึกษาเรื่องรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานเพื่อฝกทักษะการปฏิบัติงาน

แอนิเมชั่นเบื้องตน สําหรับนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา ไดรับทุน
สนับสนุน การวิจัยจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนา
รูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน เพื่อฝกทักษะการปฏิบัติงานแอนิเมชั่นเบื้องตน สําหรับ
นิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา 2) ศึกษาผลการฝกทักษะการ
ปฏิบัติงานแอนิเมชั่นเบื้องตน สําหรับนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
กับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เปนนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ ภาคเรียนท่ี 1 ประจําปการศึกษา 2555
ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง โดยการเขามาสมัครลงทะเบียนเรียนในเว็บไซต โดยใช
เครื ่องมือรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน เพื่อประเมินทักษะการปฏิบัติงาน
แอนิเมชั่นเบื้องตน และแบบประเมินทักษะปฏิบัติงาน แอนิเมชั่นเบื้องตน ในการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้

1. ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานเพ่ือฝกทักษะการปฏิบัติงาน
แอนิเมชั่นเบื้องตน สําหรับนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา

1.1 รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานเพ่ือฝกทักษะการปฏิบัติงานแอนิเมชั่น
เบื้องตน สําหรับนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา จากการศึกษาและ
วิเคราะหขอมูลเบื้องตนเก่ียวของกับองคประกอบการเรียนแบบผสมผสาน ข้ันตอนการเรียน
แบบผสมผสาน การสรางงานแอนิเมชั่นเบื้องตน และการไดมาซ่ึงกระบวนการเรียนแบบ
ผสมผสาน จากการเก็บขอมูลภาคสนาม โดยสามารถสรุปรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน
เพ่ือฝกทักษะการปฏิบัติงานแอนิเมชั่นเบื้องตน สําหรับนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี
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สื่อสารการศึกษา ออกเปน 4 สวน ประกอบดวย 1) การนําเขา (Input) เปนการเตรียมความ
พรอมกอนท่ีจะเขาสูกระบวนการจัดการเรียนการสอน, 2) กระบวนการ (Process) เปน
ข้ันตอนการเรียน โดยผสานแบบหองเรียนปกติ 45 เปอรเซ็นต และการจัดการเรียนแบบ
ออนไลน 55 เปอรเซ็นต ผานกระบวนการเรียนการสอน ท่ีมีชื่อวา 4S2A ยอมาจาก S1
หมายถึง การสรางเนื้อเรื่อง (Story), S2 หมายถึง การเขียนบท (Script), S3 หมายถึง
การสรางสตอรี่บอรด (Storyboard), S4 หมายถึง การบันทึกเสียง (Sounds), A1 หมายถึง
การสรางการเคลื่อนไหว (Animate) และ A2 หมายถึง การสรางงานแอนิเมติค (Animatic)
เปนตน, 3) ผลลัพธ (Output) เปนการศึกษาทักษะท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนการสอน และ
4) ผลตอบรับ (Feedback) ผลท่ีเกิดข้ึนหลังจากมีปฏิสัมพันธของผูเรียนในการเรียนการสอน

1.2 ผลการประเมินรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานเพ่ือฝกทักษะการปฏิบัติงาน
แอนิเมชั่นเบื้องตน โดยความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน พบวาองคประกอบ และ
ทุกข้ันตอนมีความเหมาะสม

2. ผลการฝกทักษะการปฏิบัติงานแอนิเมชั่นเบื้องตน สําหรับนิสิตปริญญาตรี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา

จากการศึกษาผลการฝกทักษะการปฏิบัติงานแอนิเมชั่นเบื้องตน พบวา ผูเรียน
จํานวน 30 คน มีคาเฉลี่ยทักษะการสรางงานแอนิเมชั่นเบื้องตน ( =2.76) อยูในระดับดี
โดยทักษะการบันทึกเสียงเปนทักษะท่ีไดคะแนนสูงท่ีสุด ( =2.83) อยูในระดับดี  อันดับท่ี 2
คือ ทักษะการสรางงานแอนิเมติค ( =2.81) อยูในระดับดี  อันดับท่ี 3 คือทักษะการเขียน
บท ( =2.76) อยูในระดับดี อันดับท่ี 4 คือ ทักษะการสรางเนื้อเรื่อง ( =2.74) อยูในระดับ
ดี  อันดับท่ี 5 คือ ทักษะการสรางสตอรี่บอรด ( =2.72) อยูในระดับดี และอันดับท่ี 6 คือ
ทักษะการสรางการเคลื่อนไหว ( =2.71) อยูในระดับดี เปนตน

ABSTRACT
A study of Blended Learning for Animation Basic Skills Development

for Bachelor’s degree, Education Technology, has two main objectives. 1) To
develop a blended learning style for animation basic skills for bachelor’s
degree students in education technology department. 2) To study basic
animation skill practicing for bachelor’s degree students in education
technology department by using a group of 30 selected sample students. All
of them are bachelor’s degree students from education technology
department, faculty of education, Srinakharinwirot University in semester 1 year
2012. The samples were selected under a purposive sampling method. The
samples had to do their enrolment through a website by using a blended
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learning and teaching style for the purpose of evaluation their skill and their
performance on basic animation. Moreover, there is a performance evaluation
form to evaluate a basic animation performance in this study.

1. The result of developing a blended learning style for animation
basic skills for bachelor’s degree students in education technology
department.

1.1 According to a primary study and a primary data analysis on
blended learning element, blended learning procedure, basic animation skill
and blended learning obtained by field data collecting, the study and analysis
illustrate that there are 4 significant components in a blended learning style for
animation basic skills for bachelor’s degree students in education technology
department. 1) Input: Input is the preparation stage before access to the next
stage, which is process stage. 2) Process: This stage is an actual blended
learning style between 45 percent of a traditional physical class and 55
percent of online learning by using a 4S2A technique. 4s include Story creating
(S1), Script writing (S2), Storyboard writing (S3) and Sound recording (S4).
Likewise, 2a stands for animate (A1) and animatic (A2). 3) Output: This stage is
an examination of basic animation skill that students achieve through
a blended learning style. 4) Feedback is a result of interaction during the
learning process.

1.2 The result of the evaluation of a blended learning style for
animation basic skills evaluation by five experts indicates that the elements
accord are another and all procedures are appropriate.

2. The result of skill practicing and animation performing task for
bachelor’s degree students in education technology department

According to a study of skill practicing and animation performing task,
it was found that from thirty subjects have a mean of basic animation skills at
2.76, ( =2.76) which is a fine result. The skill that scores the highest is
a sound recording skill, It’s score is at 2.83, which is a fine result. The second
highest is an animatic creating skill. It’s score is at 2.81, which is also considered
a fine result. The third is a script writing skill. It’s score is ay 2.76, which is
regarded as a fine result. The fourth highest is a story creating skill. It’s score is
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at 2.74, which is a fine outcome. The fifth place is a storyboard writing skill. It’s
score is at 2.72. The score is still considered as a fine result. The sixth is a
animation creating skill. It’s score is at 2.71 mean, which is also regarded as a
fine result.

คําสําคัญ
รูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน  ทักษะการปฏิบัติงานแอนนิเมชั่น

ความสําคัญของปญหา
การเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) เปนรูปแบบการเรียนรูท่ีมี

ความนาสนใจในการนํามาใชในการพัฒนารูปแบบการเรียน เนื่องจากเปนรูปแบบการเรียนรูท่ี
รวบเอารูปแบบการเรียนการสอนท่ีมีความหลากหลายมามาผสมผสานเปนรูปแบบการเรียนรู
ท่ีมีความยืดหยุนสูง ดริสโคล (Driscoll, 2002) ไดใหนิยามของการเรียนแบบผสมผสาน วา
เปนการผสมผสานเทคโนโลยีการเรียนการสอนกับการทํางานจริง ซ่ึงสอดคลองกับเบอซิน
(Bersin, 2003) ท่ีกลาววา การเรียนแบบผสมผสานเปนสวนหนึ่งของการเรียนในองคกร เปน
การผสมผสานการเรียนผานระบบอิเล็กทรอนิกสและสื่ออ่ืน ๆ ในการสงผานความรูในการเรียน
นอกจากนี้ The Royer Center for learning and Academic Technologies (2004) ได
กลาวถึง การเรียนแบบผสมผสานในมุมมองท่ีแตกตางกันออกไป คือ การเรียนแบบผสมผสาน
เปนการผสมผสานยุทธวิธี ในการเรียนและสื่อการเรียนการสอนท่ีหลากหลายเขา
ดวยกัน เชน การผสมผสานการเรียนการสอนแบบเผชิญหนา กับการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน การผสมผสานการเรียนการสอนแบบเผชิญหนากับการเรียนทางไกล เปนตน
จากแนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบผสมสานท่ีกลาวมาขางตน สามารถสรุปไดวา
การจัดการเรียนแบบผสมผสาน เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนความยืดหยุน
มีการผสมผสานยุทธวิธีในการเรียนการสอนสอนท่ีหลากหลายเขาดวยกัน โดยใชสื่อการเรียน
การสอน กิจกรรมการเรียนการสอน และรูปแบบการเรียนการสอนท่ีหลากหลายท้ังการเรียน
การสอนแบบออนไลนและการเรียนการสอนแบบเผชิญหนา เพ่ือตอบสนองตอความแตกตาง
ระหวางบุคคลของผูเรียน โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใหผูเรียนทุกคนสามารถบรรลุเปาหมายของ
การจัดการเรียนการสอน

โดยสถาบันการศึกษาจํานวนมาก มีหลักสูตรผลิตบัณฑิตรองรับบุคลากรในสายงาน
ดังกลาว แตปญหาท่ีพบในการเรียนการสอนดานมัลติเดีย ดิจิทอล อารต คือ ความตองการ
คําแนะนําจากผูมีประสบการณการทํางานจริง ไมสามารถแกไขปญหาท่ีพบระหวางการทํางาน
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และขาดโอกาสในการแกไขงานตามคําแนะนําจากผู มีประสบการณการทํางานจริง
อันเนื่องมาจากขอจํากัดดานบุคลากร (สํานักงานอุทยานการเรียนรู, 2553)

การเรียนการสอนเรื่อง กระบวนการออกแบบและสรางแอนิเมชั่น เปนการเรียน
การสอนในภาคทฤษฎีท่ีมุงเนนใหความรูในหลักการและวิธีปฏิบัติตางๆ เพ่ือใชเปนพ้ืนฐานใน
การศึกษาข้ันสูงตอไปซ่ึงการสอนจะใชวิธีการบรรยายเปนสวนใหญ ท้ังนี้เนื่องจากเนื้อหาวิชานี้
มีขอบเขตการศึกษาในรายละเอียดคอนขางมาก ซับซอนทําใหยากท่ีจะพัฒนาผูเรียนใหมี
ความรู ความสามารถ ทักษะในดานการออกแบบและสรางแอนิเมชั่น โดยการเรียนการสอน
พบวา มีปญหาอยูหลายประการ ดังนี้ (ปยพล จูพิทักษ, 2548) (1) พ้ืนฐานขององคประกอบ
ตางๆ เชน ความรูเดิม ความเขาใจและความสามารถ ความสนใจท่ีแตกตางกันในกลุม ดังนั้น
การสอนโดยวิธีบรรยายอยางเดียวอาจไมสามารถแกปญหาใหทุกคนเรียนรูและพัฒนา
ความสามารถของตนเองใหเทาทันกันไดในทันทีทันใด (2) การเรียนแตละครั้งในชั้นเรียน
จํานวนผู เรียนในชั้นเรียนจะมีมาก ซ่ึงจะทําใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนมี
ปฏิสัมพันธกับผูสอนหรือโอกาสแสดงความคิดเห็นเปนไปไดยาก รวมท้ังขอบขายของเนื้อหามี
รายละเอียดมาก ทําใหตองเรงสอนเนื้อหาใหทันเวลา ทําใหวิธีการสอนท่ีใชมากท่ีสุดคือ
การบรรยาย สวนวิธีการอ่ืนอาจจะใชสอนบางบางครั้ง (3) เวลาในชั้นเรียนมีนอย เนื่องจาก
เวลาท่ีใชในการสอนในชั้นเรียนมีนอยเกินไป ดวยวิชานี้ผูเรียนจําเปนตองฝกทักษะปฏิบัติ
ควบคูกันไปกับบางเนื้อหา ซ่ึงนอกเหนือจากท่ีผูเรียนตองเขาฟงการบรรยายในชั้นเรียนโดย
ปกติจึงทําใหการฝกปฏิบัติเปนเพียงการนําเสนอแบบบอกกลาวและยกตัวอยาง หรือมีการฝก
ปฏิบัติ แตใหเวลานอยเกินไป แลวหลังจากนั้นผูเรียนก็กลับไปฝกปฏิบัติเอาเองนอกเวลาเรียน
แลวทํางานมาสงอาจารยผูสอนทําใหผูเรียนขาดทักษะ ขาดความเขาใจท่ีถูกตองไปเพราะไม
อาจจดจําเนื้อหาวิชาการตางๆ ไดหมดจากการบอกกลาว และ (4) สื่อการเรียนการสอน
ท่ีนํามาใชประกอบการสอนสวนมากจะตองใหผูสอนอธิบายควบคูไปดวย ทําใหผูเรียนไม
สามารถท่ีจะไปศึกษาเองได นอกจากนี้สื่อตางๆ อาจจะมีเนื้อหาไมตรงกับวัตถุประสงคของ
วิชา หลักสูตรการเรียนการสอนและความตองการของผูเรียนดวย

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา เปนสาขาวิชาหนึ่งท่ีมีเปาหมายในการผลิตบัณฑิต
ทางดานเทคโนโลยีการศึกษาท่ีมีคุณภาพออกสูสังคม จากการศึกษางานวิจัยของ เนาวนิตย
สงคราม (2551) พบวา ผูเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร สามารถสราง
นวัตกรรมการศึกษาได แตยังสรางไดในระดับท่ีเปนการนํามาประยุกตใชเทานั้น ยังไมสามารถ
เกิดนวัตกรรมใหมท่ียังไมมีผูใดเคยคิดมากอน จากเหตุผลดังกลาวแสดงใหเห็นวา ผูเรียน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา นั้นมีความรูพ้ืนฐานในการสรางนวัตกรรมจากการเรียนรูใน
สาขาวิชาท่ีเรียนมา แตยงัขาดประสบการณในการสรางนวัตกรรมการศึกษาใหมๆ

จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนารูปแบบการเรียนแบบ
ผสมผสาน เพ่ือฝกทักษะการปฏิบัติงานแอนิเมชั่นเบื้องตน สําหรับนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชา
เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา เพ่ือท่ีจะไดเครื่องมือ เปนแนวทางเพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียน



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2556

21

ดวยวิธีการเรียนรูแบบผสมผสานในหัวขออ่ืนๆ ในการพัฒนานักเทคโนโลยีการศึกษาสายเลือด
ใหมท่ีจะเปนพลังสําคัญท่ีจะยกระดับมาตรฐานบุคลากรในการผลิตงานแอนิเมชั่นของประเทศ
ไทยในอนาคต และเพ่ือเปนแนวทางในการนําไปใชในการเรียนการสอนและผูเรียนเกิดการ
เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน เพ่ือใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีวา “ผูเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนาขีด
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เพ่ือการศึกษาในโอกาสแรกท่ีทําได เพ่ือใหมีความรู และ
ทักษะเพียงพอท่ีจะใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต”

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
แนวทางในการพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน เพ่ือฝกทักษะการปฏิบัติงาน

แอนิเมชั่นเบื้องตน และผลการศึกษาการฝกทักษะการปฏิบัติงานแอนิเมชั่นเบื้องตน สําหรับ
นิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาเปนอยางไร

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน เพ่ือฝกทักษะการปฏิบัติงาน

แอนิเมชั่นเบื้องตน สําหรับนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
2. เพ่ือศึกษาผลการฝกทักษะการปฏิบัติงานแอนิเมชั่นเบื้องตน สําหรับนิสิต

ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา

วิธีดําเนินการวิจัย
มีการดําเนินการ 7 ข้ันตอน ดังนี้
ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาและวิเคราะหขอมูล จะแบงการดําเนินการออกเปน 2 สวน

ดังนี้
สวนท่ี 1 ศึกษาและวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยท่ีเ ก่ียวของกับ

องคประกอบของการเรียนแบบผสมผสาน จากแนวคิดของผูเชี่ยวชาญดานการเรียนแบบ
ผสมผสาน

สวนท่ี 2 ทําการเก็บขอมูลภาคสนาม เพ่ือนํากระบวนการเรียนการสอน
ท่ีไดไปทําการออกแบบรูปแบบการเรียนในข้ันตอนตอไป โดยจะเก็บขอมูลโดยการบันทึก
การสังเกตการจัดการเรียนการสอนในระหวางการดําเนินการจัดการเรียนการสอน ระยะเวลา
4 สัปดาห จากกลุมตัวอยาง 6 คน ซ่ึงเปนนักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารและ
การศึกษา คณะครุศาสตรและอุสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2556

22

ภาคเรียนท่ี 2 ประจําปการศึกษา 2554 โดยการเลือกแบบเจาะจง จากการลงทะเบียนเรียน
บนเว็บไซต  ซ่ึงแบงข้ันตอนการบันทึกออกเปน 2 ประเด็นในแตละหนวยการเรียน คือ
1) การดําเนินการเรียนการสอน และ 2) การนําเสนอผลงาน เปนตน

ข้ันตอนท่ี 2 การออกแบบรูปแบบการเรียน เปนข้ันตอนการนํามูลจาก ข้ันตอนท่ี 1
วิเคราะหขอมูล ท้ัง 2 สวน มาทําการออกแบบรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน เพ่ือฝกทักษะ
การปฏิบัติงานแอนิเมชั่นเบื้องตน สําหรับนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสาร
การศึกษาสามารถนํามาออกแบบรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน เพ่ือฝกทักษะ
การปฏิบัติงานแอนิเมชั่นเบื้องตน ไดดังนี้

รูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน เพ่ือฝกทักษะการปฏิบัติงานแอนิเมช่ันเบ้ืองตน

ภาพท่ี 1 รูปแบบการเรยีนแบบผสมผสาน เพ่ือฝกทักษะการสรางงานแอนิเมชั่นเบื้องตน
(4S2A)
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รายละเอียดรูปแบบการเรียนแบบ 4S2A ประกอบดวย 4 สวน ดังนี้
1. การนําเขา (Input) เปนการเตรียมความพรอมกอนท่ีจะเขาสูกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน ซ่ึงประกอบดวยองคประกอบ 3 ดาน ดังนี้
1.1 ดานผูเรียน (Students) ผูเรียนเปนนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษาซ่ึงมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1.2 ดานผูสอน (Instructor) ผูสอนมีความเชี่ยวชาญดานการสรางงานแอนิเมชั่น

เบื้องตน สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ไดแก โปรแกรมเก่ียวกับการตกแตงภาพ,
โปรแกรมเก่ียวกับการบันทึกเสียง, โปรแกรมเก่ียวกับการตัดตอวีดีทัศน และการใชเว็บสังคม
ออนไลน (Social Network) เปนตน มีความรูความเขาใจเก่ียวกับรูปแบบการเรียนแบบ
ผสมผสาน และผูสอนสามารถใชเว็บสังคมออนไลน (Social Network) อยางคลองแคลวและ
เหมาะสม

1.3 ดานเครื่องมือ (Tools) การเตรียมความพรอมดานเครื่องมือแบงออกเปน
2 ประเภทคือ

1) ประเภทออฟไลน ไดแก สื่อการเรียน เอกสาร วีดีทัศน เปนตน
2) ประเภทออนไลน ไดแก เว็บชวยสอน (WBI/WBT) และเว็บสังคม

ออนไลน (Social Network) เปนตน
2. กระบวนการ (Process) เปนข้ันตอนการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยผสาน

การจัดการเรียนแบบหองเรียนปกติ 45 เปอรเซ็นต และการจัดการเรียนแบบออนไลน
55 เปอรเซ็นต รวมเขาไวดวยกัน เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ีสมบูรณท่ีสุด โดยมีข้ันตอน
การเรียนดังตอไปนี้

S1 หมายถึง การสรางเนื้อเรื่อง (Story) เปนการเรียนแบบหองเรียนปกติ
90 เปอรเซ็นต และการเรียนออนไลน 10 เปอรเซ็นต ซ่ึงเปนข้ันตอนแรกในการดําเนินการ
เรียนการสอน ผูสอนจะใหคําแนะนํา (Coaching) หรือใหคําปรึกษา (Mentoring) เก่ียวกับ
การสรางและออกแบบเนื้อเรื่องใหแกผูเรียน โดยการหาความคิดริเริ่มจากการสรางแรง
บันดาลใจ เพ่ือนําไปออกแบบกรอบแนวคิดสําหรับการเขียนแผนผังความคิด (Mine Map)
กอนท่ีจะสรางเปนเนื้อเรื่องตอไป

S2 หมายถึง การเขียนบท (Script) เปนการเรียนแบบออนไลน
100 เปอรเซ็นต โดยผูเรียนจะจะใชเวลานอกเวลาเรียน ในการทําการศึกษาและฝกทักษะ
ปฏิบัติงานผานเว็บไซตชวยสอน (WBI/WBT) ดวยตนเอง โดยเปนการเรียนรูเก่ียวกับวิธีการ
เขียนบท และรูปแบบของบทภาพยนตรในรูปแบบตางๆ สําหรับการสรางงาน
แอนิเมชั่นตอไป

S3 หมายถึง การสรางสตอรี่บอรด (Story Board) เปนการเรียนแบบ
หองเรียนปกติ 90 เปอรเซ็นต และการเรียนออนไลน 10 เปอรเซ็นต ซ่ึงเปนข้ันตอน
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การฝกทักษะดานการสรางสตอรี่บอรด โดยผูสอนจะทําการสาธิตวิธีการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําหรับการตกแตงภาพ และการใหคําแนะนํา (Coaching) หรือการใหคําปรึกษา
(Mentoring) ผูเรียนจะเรียนรูข้ันตอนการทํางานดวยวิธีการ เทคนิคใหมๆ และนําความรูท่ีได
จากข้ันตอนนี้ไปใชสําหรับการสรางงานแอนิเมชั่นเบื้องตนตอไป

S4 หมายถึง การบันทึกเสียง (Sounds Recording) เปนการเรียนแบบ
ออนไลน 100 เปอรเซนต ซ่ึงเปนข้ันตอนการฝกทักษะการบันทึกเสียงสําหรับนําไปใชใน
การสรางงานแอนิเมชั่น ผูเรียนจะอาศัยเวลานอกเวลาเรียน เพ่ือทําการศึกษาและฝกทักษะ
ปฏิบัติงานผานเว็บไซตชวยสอน (WBI/WBT) ดวยตนเอง โดยเปนการเรียนเก่ียวกับหลักการ
พากยเสียง และวิธีการบันทึกเสียงท่ีเหมาะสม

A1 หมายถึง การสรางการเคลื่อนไหว (Animated) เปนการเรียนแบบ
หองเรียนปกติ 90 เปอรเซ็นต และการเรียนออนไลน 10 เปอรเซ็นต ซ่ึงเปนข้ันตอนการฝก
ทักษะดานการเคลื่อนไหวของภาพ โดยผูสอนจะสาธิต ใหคําแนะนํา (Coaching) หรือให
คําปรึกษา (Mentoring) การใชโปรแกรมสําหรับการตัดตอวีดีโอเนื่องจากโปรแกรมดังกลาว
เปนโปรแกรมพ้ืนฐานท่ีสามารถสรางภาพเคลื่อนไหวได และงายตอการใชงานสําหรับผูเรียนท่ี
พ่ึงหัดสรางงานดานแอนิเมชั่นเบื้องตน  ผูเรียนจะไดฝกทักษะเก่ียวกับหลักการเคลื่อนไหวของ
ภาพ จังหวะ และเทคนิค ตางๆในการนําไปสรางการเคลื่อนไหวสําหรับผลงานของผูเรียน
ตอไป

A2 หมายถึง การสรางแอนิ เมติค (Animatic) เปนการเรียนแบบ
ออนไลน 100 เปอรเซ็นต และการเรียนออนไลน ซ่ึงเปนข้ันตอนสุดทายในการฝกทักษะ
การปฏิบัติงานแอนิเมชั่นเบื้องตน โดยข้ันตอนนี้จะเปนการรวบรวมเอาทักษะตางๆท่ีไดปฏิบัติ
จากข้ันตอนท้ังหมดของการเรียนการสอน มาสรางเปนผลงานในรูปแบบของงาน แอนิเมติค
ผูเรียนจะอาศัยชวงเวลาวางของผูเรียนเพ่ือทําการศึกษาและฝกทักษะปฏิบัติงานผานเว็บไซต
ชวยสอน (WBI/WBT) ดวยตนเอง โดยนําความรูท่ีไดจากการศึกษาขอมูลการสรางแอนิเมติค
ไปสรางผลงานของตนเองอยางเหมาะสม

หลังจากการเรียนการสอนในข้ันตอน A2 ผูเรียนจะสามารถสรางงานในรูปแบบแอ
นิเมติค และสามารถนําพ้ืนฐานการสรางแอนิเมติคท่ีเกิดข้ึนกับตนเอง ไปใชปฏิบัติในข้ันตอน
การสรางงานแอนิเมชั่นในระดับท่ีสูงข้ึนตอไป

จากการเรียนแบบผสมผสานเพ่ือฝกทักษะการสรางงานแอนิเมชั่นเบื้องตน สามารถ
แบงสัดสวนการเรียนเรียนเปนการเรียนแบบปกติ ออกเปน 45 เปอรเซ็นต และการเรียน
ออนไลน ออกเปน 55 เปอรเซ็นต

3. ผลลัพธ (Output) เปนการศึกษาทักษะท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานแอนิเมชั่น
เบื้องตนของผูเรียน ซ่ึงประกอบดวย
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3.1 ทักษะสรางเนื้อเรื่อง เปนทักษะการหาความคิดริเริ่มจากการสรางแรง
บันดาลใจ เพ่ือนําไปออกแบบกรอบแนวคิดสําหรับการเขียนแผนผังความคิด (Mine Map)
กอนท่ีจะสรางเปนเนื้อเรื่องท่ีมีความเหมาะสม

3.2 ทักษะการเขียนบท เปนทักษะการนําเนื้อเรื่องท่ีไดจากการสรางเนื้อเรื่อง
นํามาเขียนในรูปแบบบทภาพยนตรสําหรับงานแอนิเมชั่น ดวยวิธีการและหลักการท่ีเหมาะสม

3.3 ทักษะการสรางสตอรี่บอรด เปนทักษะเก่ียวกับการใชเครื่องมือรวมถึงวิธีการ
นํา เทคนิคใหมๆ ในการนํามาสรางสตอรี่บอรดท่ีมีความเหมาะสม

3.4 ทักษะการบันทึกเสียง เปนทักษะเก่ียวกับการใชเครื่องมือรวมถึงวิธีการนํา
เทคนิคใหมๆ ในการบันทึกเสียงท่ีมีความเหมาะสม

3.5 ทักษะการสรางการเคลื่อนไหว เปนทักษะเก่ียวกับการใชเครื่องมือใช
เครื่องมือรวมถึงวิธีการนํา เทคนิคใหมๆ ในการนํามาสรางการเคลื่อนไหวสําหรับงาน
แอนิเมชั่นท่ีมีความเหมาะสม

3.6 ทักษะการสรางงานแอนิเมติค เปนทักษะโดยรวมท่ีนําเอาทักษะท้ังหมดใน
การปฏิบัติงานแอนิเมชั่นเบื้องตน มาสรางเปนผลงานแอนิเมติคท่ีมีความเหมาะสม

4. ผลตอบรับ (Feedback) ผูสอนตรวจสอบผลการประเมินการฝกทักษะ
การปฏิบัติงานแอนิเมชั่นเบื้องตน จากการทํากิจกรรมของผูเรียน และการตอบคําถามและ
แสดงความคิดเห็นตอผลงานของผูเรียนผานรูปแบบสังคมออนไลน (Social Network) เพ่ือ
กระตุนใหผูเรียนไดเขามาแสดงความคิดเห็นและเสริมแรงการปฏิบัติงานในกิจกรรมการเรียน
การสอนเปนผลตอบรับท่ีเกิดข้ึน หลังจากมีปฏิสัมพันธของผูเรียนในการใชรูปแบบการเรียน
แบบผสมผสาน เพ่ือนําสิ่งท่ีไดไปใชในการฝกทักษะการปฏิบัติงานแอนิเมชั่นในระดับท่ีสูงข้ึน
ตอไป

ข้ันตอนท่ี 3 การพัฒนาเครื่องมือ เปนข้ันตอนการพัฒนาเครื่องมือท่ีไดมาจากการ
ข้ันตอนการออกแบบรูปแบบการเรียน จากการประเมินความเหมาะสม จากผูเชี่ยวชาญ โดย
ใชแบบประเมินความสอดคลอง (IOC) มีระดับความคิดเห็น -1 ถึง 1 ถาผลพบวา คาเฉลี่ย
เทากับ 0.5 ข้ึนไป มีความเหมาะสมสามารถนําไปใชได ซ่ึงประกอบดวย

1) แผนการเรียนแบบผสมผสาน เพ่ือฝกทักษะการปฏิบัติงานแอนิเมชั่น
เบื้องตน

2) บทเรียนแบบผสมผสาน เพ่ือฝกทักษะการปฏิบัติงานแอนิเมชั่น
เบื้องตน สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา

3) แบบประเมินการฝกทักษะการปฏิบัติงานแอนิเมชั่นเบื้องตน สําหรับ
นิสิตปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
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ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินรูปแบบการเรียน เปนข้ันตอนการประเมินความเหมาะสม
จากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน โดยใชแบบประเมินความสอดคลอง (IOC) มีระดับความ
คิดเห็น -1 ถึง 1 ผลพบวา คาเฉลี่ย เทากับ 0.5 ข้ึนไป  มีความเหมาะสมสามารถนําไปใชได

ข้ันตอนท่ี 5 ทดลองใช เปนข้ันตอนท่ีนํารูปแบบการเรียนท่ีผานการประเมินจาก
ผูเชี่ยวชาญไปใชกับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน เปนนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี
สื่อสารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนท่ี 1 ประจําป
การศึกษา 2555 จากการเลือกแบบเจาะจง โดยการลงทะเบียนเรียนในเว็บไซต

ข้ันตอนท่ี 6 การประเมินการฝกทักษะการปฏิบัติเปนข้ันตอนการศึกษาทักษะ
การปฏิบัติงาน แอนิเมชั่นเบื้องตน จากกลุมตัวอยาง 30 คน จากการเรียนแบบผสมผสาน
เพ่ือฝกทักษะเบื้องตน โดยใชเกณฑการประเมิน จากมาตรจัดอันดับคุณภาพซ่ึงมี 3 ระดับ คือ

ระดับคุณภาพ 3 (ดี) ไดคะแนนรวมระหวาง 2.35–3.00
ระดับคุณภาพ 2 (ปานกลาง) ไดคะแนนรวมระหวาง 1.68–2.34
ระดับคุณภาพ 1 (ปรับปรุง) ไดคะแนนรวมเทากับ 1.00–1.67
ซ่ึงประกอบทักษะการปฏิบัติงานแอนิเมชั่นเบื้องตน 6 ทักษะ ไดแก ทักษะ

การสรางเนื้อเรื่อง, ทักษะการเขียนบท, ทักษะการสรางสตอรี่บอรด, ทักษะการบันทึกเสียง
เสียง, ทักษะการสรางการเคลื่อนไหว และทักษะการสรางงานแอนิเมติค

ผลการวิจัย
ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานเพ่ือฝกทักษะการปฏิบัติงาน

แอนิเมชั่นเบื้องตน สําหรับนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
1.1 รูปแบบการเรียนแบบผสมผสานเพ่ือฝกทักษะการปฏิบัติงานแอนิเมชั่น

เบื้องตน สําหรับนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา จากการศึกษาและ
วิเคราะหขอมูลเบื้องตนเก่ียวของกับ องคประกอบการเรียนแบบผสมผสาน ข้ันตอนการเรียน
แบบผสมผสานการสรางงานแอนิเมชั่นเบื้อง และการไดมาซ่ึงกระบวนการเรียนแบบ
ผสมผสาน เพ่ือฝกทักษะการสรางงานแอนิเมชั่นเบื้องตน จากการเก็บขอมูลภาคสนาม โดย
สามารถแบงออกเปน 4 สวน ประกอบดวย 1) การนําเขา (Input) เปนการเตรียมความพรอม
กอนท่ีจะเขาสูกระบวนการจัดการเรียนการสอน 2) กระบวนการ (Process) เปนข้ันตอน
การเรียน โดยผสานแบบหองเรียนปกติ 45 เปอรเซ็นต และการจัดการเรียนแบบออนไลน
55 เปอรเซ็นต ผานกระบวนการเรียนการสอนท่ีมีชื่อวา 4S2A ยอมาจาก S1 หมายถึง
การสรางเนื้อเรื่อง (Story), S2 หมายถึง การเขียนบท (Script), S3 หมายถึง การสรางสตอรี่บอรด
(Storyboard), S4 หมายถึง การบันทึกเสียง (Sounds), A1 หมายถึง การสรางการเคลื่อนไหว
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(Animate) และ A2 หมายถึง การสรางงานแอนิเมติค (Animatic) เปนตน, 3) ผลลัพธ
(Output) เปนการศึกษาทักษะท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนการสอน และ 4) ผลตอบรับ (Feedback)
ผลท่ีเกิดข้ึนหลังจากมีปฏิสัมพันธของผูเรียนในการเรียนการสอน

1.2 ผลการประเมินรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานเพ่ือฝกทักษะการปฏิบัติงาน
แอนิเมชั่นเบื้องตน โดยความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 5 คน
พบวา มีความสอดคลองกันขององคประกอบ และทุกข้ันตอนมีความเหมาะสม

2. ผลการศึกษาผลการฝกทักษะการปฏิบัติงานแอนิเมชั่นเบื้องตน สําหรับนิสิต
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา พบวา ผูเรียนจํานวน 30 คน มีคาเฉลี่ยทักษะ
การสรางงานแอนิเมชั่นเบื้องตน ( =2.76) อยูในระดับดี โดยทักษะการบันทึกเสียงเปนทักษะ
ท่ีไดคะแนนสูงท่ีสุด ( =2.83) อยูในระดับดี  อันดับท่ี 2 คือทักษะการสรางงานแอนิเมติค
( =2.81) อยูในระดับดี อันดับท่ี 3 คือทักษะ การเขียนบท ( =2.76) อยูในระดับดี อันดับท่ี
4 คือทักษะการสรางเนื้อเรื่อง ( =2.74) อยูในระดับดี อันดับท่ี 5 คือทักษะการสรางสตอรี่
บอรด ( =2.72) อยูในระดับดี และอันดับท่ี 6 คือทักษะการสราง การเคลื่อนไหว ( =2.71)
อยูในระดับดี เปนตน

อภิปรายผล
ผลจากการทําวิจัยครั้งนี้ แบงการอภิปรายออกเปน 2 ประเด็น ดังนี้
1. การพัฒนารูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน เพ่ือฝกทักษะการปฏิบัติงาน

แอนิเมชั่นเบื้องตน สําหรับนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา มีความ
แตกตางจากงานปริญญานิพนธฉบับอ่ืน ตรงท่ีข้ันตอนการพัฒนารูปแบบการเรียนแบบ
ผสมผสาน เพ่ือฝกทักษะ การปฏิบัติงานแอนิเมชั่นเบื้องตน จะทําการสังเคราะหรูปแบบการ
เรียนดวยการเก็บขอมูลภาคสนามกอนการสังเคราะหรูปแบบกับกลุมตัวอยาง จํานวน 6 คน
เปนภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตรและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ประจําปการศึกษา 2554 เปนระยะเวลา
4 สัปดาห ซ่ึงขอมูลท่ีไดจะนํามาสังเคราะหเปน รูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน เพ่ือฝก
ทักษะการปฏิบัติงานแอนิเมชั่นเบื้องตน 4S2A ซ่ึงนํามาจากอักษรตัวแรกของกระบวนการ
เรียนการสอน S1 หมายถึง การสรางเนื้อเรื่อง (Story), S2 หมายถึง การเขียนบท (Script),
S3 หมายถึง การสรางสตอรี่บอรด (Storyboard), S4 หมายถึง การบันทึกเสียง (Sounds),
A1 หมายถึง การสรางการเคลื่อนไหว (Animate) และ A2 หมายถึง การสรางงาน แอนิเมติค
(Animatic) เนื่องจากการเก็บขอมูลภาคสนามกอนการสังเคราะหรูปแบบทําใหผล การ
ประเมินความเหมาะสมกับผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาจํานวน 5 ทาน มีคาเฉลี่ยดัชนี
ความสอดคลอง IOC ออกมาในระดับ 1.00 มีความเหมาะสม และเม่ือนํารูปแบบการเรียนท่ี
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ไดไปทําการทดลองใชลองผลปรากฏวา จากการนําเว็บไซตสังคมออนไลน (Social Network)
เขามาใชกับการจดัการเรียนการสอนสงผลใหผูเรียนเกิดความสนใจ เนื่องจากผูเรียนจะมีพ้ืนท่ี
ไดแสดง ผลงานของตนเอง และความคิดเห็นติชมผลงานของเพ่ือน ทําใหเกิด กระทูและ
คําถาม ท่ีมีความตอเนื่อง และอัพเดตตลอดเวลา ทําใหมีการเขามาใชงาน เว็บสังคมออนไลน
(Social Network) ตอเนื่องตลอดจนสิ้นสุดการเรียนการสอน

2. จากการศึกษาผลการฝกทักษะปฏิบัติงานแอนิเมชั่นเบื้องตน สําหรับนิสิต
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้

2.1 ทักษะการสรางเนื้อเรื่อง พบวา ทักษะโดยรวมอยูในระดับ ดี แสดงใหเห็น
วาผูเรียนเขาใจในข้ันตอนการปฏิบัติงานในหองเรียน สอดคลองกับแนวคิดรูปแบบการเรียน
แบบ 4S2A ท่ีผูวิจัยไดสรางข้ึน ไดเนนย้ําถึง ดานผูเรียน (Students) ตองมีคุณสมบัติมีความรู
พ้ืนฐานสําหรบัข้ันตอนปฏิบัติงานดานการสรางสื่อการเรียนการสอนหรือสื่อวีดีทัศน

2.2 ทักษะการเขียนบท พบวา จากการนําเว็บสังคมออนไลน (Social Network)
เขามาใชทําใหผูเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกันทําใหทําใหผลงานของผูเรียน
ท่ีออกมามีทักษะโดยรวมอยูในระดับ ดี

2.3 ทักษะการสรางสตอรี่บอรด พบวา จากเนื้อหาท่ีนํามาใชในการฝกทักษะ
การสรางสตอรี่บอรด ไดออกแบบมาจากทักษะพ้ืนฐานการใชงานของเครื่องมือท่ีผูเรียนมีอยู
แลวมาทําการประยุกตในการสราผลงานทําใหทักษะโดยรวมอยูในระดับ ดี

2.4 ทักษะการบันทึกเสียง พบวา เนื่องจากผูเรียนมีพ้ืนฐานการใชโปรแกรม
บันทึกเสียงเปนทุนเดิมอยูแลว ทําใหเนื้อหาท่ีนํามาใชจึงจะเนนวิธีการบันทึกเสียงอยางไรใหมี
ความนาสนใจ ทําใหผลท่ีเกิดข้ึนคือ ทักษะโดยรวมอยูในระดับ ดี

2.5 ทักษะการสรางการเคลื่อนไหว พบวา จากการสาธิตการสรางภาพเคลื่อนไหว
จาก โปแกรมตัดตอวีดีโอท่ีผูเรียนมีพ้ืนฐานอยูแลว ทําใหผูเรียนสามารถประยุกตนําเครื่องมือ
โปรแกรมตัดตอวีดีโอมาสรางภาพเคลื่อนไหวได ทําใหทักษะโดยรวมอยูในระดับ ดี

2.6 ทักษะการสรางแอนิติค พบวา เนื่องจากเปนทักษะท่ีรวมเอาทักษะการสราง
งานแอนิเมชั่นเบื้องตนมารวมไวดวยกัน มาประกอบเปนผลงาน ทําใหผูเรียนมีทักษะโดยรวม
อยูในระดับ ดี

สรุปคือ ผูเรียนสวนใหญไดคะแนนการประเมินทักษะปฏิบัติงานแอนิเมชั่นเบื้องตน
โดยรวมไดคะแนนการประเมินทักษะปฏิบัติงานแอนิเมชั่นเบื้องตน โดยรวมอยูในระดับ ดี
สะทอนใหเห็นวารูปแบบการเรียนผสมผสานเพ่ือฝกทักษะการปฏิบัติงานแอนิเมชั่นเบื้องตน
(4S2A Model) สามารถท่ีจะนําใชไดจริงทําใหผูเรียน เพ่ือใหเกิดประสิทธผลมากท่ีสุด ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดของซิงฮ (Singh, 2003) กลาววา การเรียนแบบผสมผสานเปนการรวม
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การใชสื่อท่ีหลากหลายรูปแบบเพ่ือการศึกษาแตละประเด็น และเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ี
สมบูรณท่ีสุด

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะท่ัวไป

1.1 ผูสอนควรฝกอบรมวิธีการเขาใชและระเบียบขอตกลงตาง ๆ เพ่ือใหผูเรียน
เขาใจและสามารถเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ

1.2 ผูสอนควรฝกอบรมพ้ืนฐานดานโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีเก่ียวของใน
การเรียนแอนิเมชั่นเบื้องตน สําหรับผูเรียนท่ีมีพ้ืนฐานดานโปรแกรมคอมพิวเตอรต่ําเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธภาพในการเรียน

1.3 ผูสอนควรกระตุนใหผูเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนแบบออนไลน และปรับ
ทัศนคติไมใหนักเรียนคิดวาการเรียนแบบออนไลนเปนภาระ

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรนํารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานเพ่ือฝกทักษะการปฏิบัติงาน

แอนิเมชั่นเบื้องตน ไปใชกับนักศึกษามหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เพ่ือนําไปพัฒนาในกาเรียนการสอนให
ปรับเขากับพ้ืนฐานของนักศึกษา

2.2 ควรมีกลุมสําหรับหองเรียนปกติ ท่ีไมไดใชโมเดลรูปแบบการเรียนแบบ
ผสมผสานเพ่ือฝกทักษะการปฏิบัติงานแอนิเมชั่นเบื้องตน ควบคูเพ่ือเปรียบเทียบเห็นประสิทธ
ผลของโมเดลรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานเพ่ือฝกทักษะการปฏิบัติงานแอนิเมชั่นเบื้องตน
และนํามาปรับปรุงรูปแบบ การเรียนใหมีประสิทธผลมากข้ึน
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