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บทคัดย่อ 
งานวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและประเมิน

ประสิทธิภาพระบบ โดยท าการพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพของระบบในด้านปฏิบัติการระบบ ส่วนต่อประสาน เทคนิค
การออกแบบและความคิดเห็นต่อระบบ กับผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน โดยวิธีการเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบ
ประเมินประสิทธิภาพของระบบ สถิติที่ใช้คือค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการทดสอบพบว่า ประสิทธิภาพของระบบทุกด้านเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มี
คะแนนสูงสุดคือด้านความคิดเห็นต่อระบบ  และด้านเทคนิคการออกแบบ  
 
ค าส าคัญ : การพัฒนาระบบ, การเรียนการสอนออนไลน์ 
 

Abstract 

 The research on the development of online learning management system aims to improve and 
evaluate the system efficiency by developing and testing the efficiency of systems in system operations, 
interfaces, design techniques, and system estimations; using specific means by five specialists. The tool 
used in the research is the system efficiency evaluation form. The statistic means are the average and the 
standard deviation.  

The testing results show that the overall system efficiency is in high level. By evaluating each 
system, the efficiencies of system estimations and design techniques receive the highest score.      
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บทน ำ 
  การศึกษาไทยกับการพัฒนาท่ีล่าช้ากว่าประเทศอื่นๆ การที่จะท าให้ประเทศพัฒนาให้ทัดเทียมและเป็นที่ยอมรับของ
ต่างประเทศนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆ การที่จะพัฒนาประเทศหรือองค์กรจะต้องเริ่มพัฒนาที่ตัวบุคคลเสียก่อน ได้แก่การศึกษานั่นเอง 
เพราะการศึกษาท าให้สมองเกิดการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา แต่ประเทศไทยยังขาดปัจจัยทางด้านการศึ กษาหลายๆด้านอยู่ 
นอกจากการศึกษาที่พัฒนาล่าช้าแล้ว ผลกระทบที่ตามมาก็คือ ต่างประเทศไม่ยอมรับและไม่กล้าที่จะมาท าการลงทุนค้าขาย
ด้วยเพราะอาจจะกลัวความเสี่ยงสูง และท าให้ประเทศอื่นๆรู้จักประเทศไทยได้น้อยมาก ปัญหาของการพัฒนาการศึกษาที่
ล่าช้าคือ การขาดสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย  การขาดเทคโนโลยีทางด้านการศึกษา  การขาดด้านงบประมาณ  การขาด
บุคคลากรทางด้านการศึกษาที่เช่ียวชาญเฉพาะด้าน  การทุจริตในด้านงบประมาณทางด้านการศึกษา  การขาดการสนับสนุน
อย่างจริงจัง  มีสื่อหรือสิ่งเร้าที่ท าให้เกิดการยั่วยุไปในทางที่ผิดๆ  ปัญหาทางด้านครอบครัว (กัลยรัตน์ ศิวะกุลรังสรรค์ : 2012) 
  ปัจจุบันสื่อการเรียนการสอนไม่ได้จ ากัดอยู่เพียงแค่สื่อที่มีอยู่เดิมเท่านั้น และในอดีตสื่อการเรียนการสอนส่วนใหญ่
จะต้องอาศัยหนังสือ กระดานด า ไวท์บอร์ด แผ่นใส ท าให้มีการผลิตขึ้นทุก ๆ ปี ซึ่งแต่ละปีจะเสียทรัพยากรในการสร้างสื่อการ
เรียนการสอนเป็นจ านวนมาก ท าให้ทรัพยากรถูกท าลายเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แต่หากเราน าสื่อการสอนเหล่านี้มาสร้างให้อยู่ใน
รูปแบบที่เก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์ได้แล้ว ก็จะท าให้ทรัพยากรที่ใช้ส าหรับสร้างสื่อการเรียนการสอนถูกท าลายน้อยลง  เนื่องจาก
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอนระหว่างผู้สอนและผู้เรียนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการเรียนการสอนใน
ปัจจุบัน จึงมีแนวโน้นท่ีจะมีรูปแบบการเรียนการสอนในลักษณะของอีเลิร์นนิ่ง (E-Learning) รวมถึงสื่อที่อยู่ในรูปแบบเดิม ก็
กลายเป็นสื่อการเรียนรู้บนระบบคอมพิวเตอร์ ท าให้มีผู้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยน าหลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์และ
หลักการเรียนรู้ของนักศึกษาศาสตร์ด้านต่างๆ มาใช้ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการเรียนแก่ผู้เรียนได้เรียนรู้ให้ง่ายยิ่งขึ้น  
 ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าระบบอีเลิร์นนิ่ง ที่มีอยู่ในปัจจุบันยังคงมีข้อจ ากัดในการใช้งานเนื่องจากรูปแบบที่มีอยู่ส่วนมาก
เป็นรูปแบบของวิชาใดวิชาหนึ่งซึ่งไม่มีความหลากหลายในการใช้งานโดยสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนเข้ามาอ่านเนื้อหาวิชาเท่านั้น 
ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดทีจ่ะพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้ไปในเชิงบูรณาการมากยิ่งขึ้น มีการปฏิสัมพันธ์ไปมาระหว่างผู้สอนและ
ผู้เรียนโดยจะเพื่อพัฒนาระบบให้มีความก้าวหน้าและทันสมัย มีความสวยงาม และสามารถปรับแก้ได้ตลอดเวลา  
  
1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
การเรียนการสอนแบบออนไลน์     
  การเรียนรู้แบบออนไลน์ หรือ e-learning การศึกษา เรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ต (Internet) 
หรืออินทราเน็ต(Intranet) เป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ผู้เรียนจะได้เรียนตามความสามารถและความสนใจของตน โดย
เนื้อหาของบทเรียนซึ่งประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอและมัลติมีเดียอื่นๆ จะถูกส่งไปยังผู้เรียนผ่าน Web 
Browser โดยผู้เรียน ผู้สอน และเพื่อนร่วมช้ันเรียนทุกคน สามารถติดต่อ ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้
เช่นเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนปกติ โดยอาศัยเครื่องมือการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย (e-mail, web-board, chat)       
จึงเป็นการเรียนส าหรับทุกคน เรียนได้ทุกเวลา และทุกสถานที่ (Learn for all : anyone, anywhere and anytime) 
(วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี :2549) 
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การตรวจสอบคุณภาพของซอฟต์แวร์ 
  วรชัย เยาวปาณี ได้กล่าวถึงวิธีการในการตรวจสอบคุณลักษณะส าคัญของคุณภาพซอฟต์แวร์ตามหลักวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ ดังนี ้
  1.  ความถูกต้อง (Correctness) หรือความแม่นย า (Precision) หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นจะต้องสามารถท า
หน้าท่ีของมันได้ถูกต้องแม่นย า ตรงตามที่ก าหนดรายการรายละเอียดไว้  
  2.  ความเที่ยง (Reliability or Accuracy) หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นจะต้องแสดงผลในลักษณะที่คงเส้นคง
วา                  โดยปราศจากจุดบกพร่อง  
  3.  สภาพความทนทาน (Robustness) หมายถึง ความสามารถของซอฟต์แวร์ที่สามารถท างานได้ตามปกติแม้ว่าจะ
เกิดเหตุการณ์หรือปัญหาบางอย่างบางประการขึ้นก็ตาม  
  4.  การปฏิบัติการ (Performance) หมายถึง คุณภาพของซอฟต์แวร์ในด้านความสามารถในการปฏิบัติการใน
ระดับที่มุ่งหวังในแง่คุณภาพภายในนั้นเป็นประสิทธิภาพในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์อย่างประหยัด 
และความรวดเร็ว  
  5.  การน าไปใช้ (Usability) หมายถึง ซอฟต์แวร์นั้นจะต้องมีคุณภาพในด้านการอ านวยความสะดวกในการน าไปใช้แก่ผู้ใช้  
  6.  ความสามารถในการตรวจสอบ (Verifiability) หมายถึงซอฟต์แวร์นั้นจะต้องมีระบบที่สามารถตรวจสอบได้
โดยง่าย เช่นการตรวจสอบความถูกต้อง การตรวจสอบการปฏิบัติการ เป็นต้น 
  7.  ความสามารถในการบ ารุงรักษา (Maintainability) หมายถึง สามารถที่จะท าการซ่อมบ ารุงรักษาและปรับแก้
ซอฟต์แวร์นั้นได้โดยง่าย สะดวกรวดเร็ว และมีค่าใช้จ่ายน้อย เช่น ในการปรับแก้จุดบกพร่อง เป็นต้น 
  8.  การน ามาใช้ใหม่ (Reusability) หมายถึง สามารถปรับปรุงหรือพัฒนาซอฟต์แวร์นั้นให้เป็นซอฟต์แวร์ชุดใหม่ได้ 
ซึ่งก็คล้ายๆกับการปรับแก้ได้ 
  9.  การเคลื่อนย้าย (Portability) หมายถึง สามารถน าซอฟต์แวร์นั้นไปติดตั้งในสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่หลากหลายได้ 
  10.  ความสามารถในการท าความเข้าใจ (Understandability) หมายถึง เป็นซอฟต์แวร์ที่ผู้ใช้สามารถเรียนรู้
วิธีการใช้ได้โดยไม่ยาก มีความซับซ้อนน้อย โดยหลักซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพดีนั้นจะต้องมีคุณภาพภายในที่ส่งเสริมให้ผู้ใช้
สามารถเรียนรู้และท าความเข้าใจได้โดยง่าย 
  11.  ความสามารถของตัวปฏิบัติการภายใน (Interoperability) หมายถึง ความสามารถในด้านการท างานร่วมกับ
ซอฟต์แวร์หรือระบบปฏิบัติการอื่นของซอฟต์แวร์นั้น 
  12.  ความสามารถในด้านผลิตภาพ (Productivity) หมายถึง ความสามารถของซอฟต์แวร์ในด้านประสิทธิภาพใน
การประมวลผลที่ก่อให้เกิดผลผลิตหรือผลลัพธ์ตรงกับความต้องการที่ได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิผล 
  13.  ความทันสมัย (Timeliness) หมายถึง ซอฟต์แวร์นั้นมีความทันสมัยหรือมีความเป็นปัจจุบันอยู่ในช่วงเวลานาน
มากน้อยเพยีงใด โดยความต้องการของผู้ใช้นั้นย่อมมีความต้องการซอฟต์แวร์ที่มีความทันสมัยในระยะเวลายาวนาน 
  14.  ความสามารถในเชิงทัศนะวิสัย (Visibility) หมายถึง ความสามารถในการน าเสนอสิ่งต่างๆที่ปรากฏได้โดย
สายตาเป็นต้นว่าทุกขั้นตอนและสภาวะประมวลผลจะมีการแสดงข้อความให้เห็นอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย 
คุณลักษณะส าคัญของซอฟท์แวร์ตามหลักการต่อประสานกับผู้ใช้ 
  1. คุณภาพในด้านการบรรลุผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง ซอฟต์แวร์นั้นจะต้องช่วยให้ผู้ใช้สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามความ
ต้องการของเขาอยู่ในระดับที่พึงพอใจ 
  2. การยอมรับของผู้ใช้ (User acceptance) หมายถึง ซอฟต์แวร์นั้นจะต้องอ านวยความสะดวกในการใช้แก่ผู้ใช้ ใช้
เวลาในการเรียนรู้ การติดตั้ง และปฏิบัติการได้ง่ายโดยการวิจัยในครั้งนี้ได้สอดคล้องกับความถูกต้อง ความสามารถในการ
ตรวจสอบ และคุณภาพในด้านการบรรลุผลสัมฤทธ์ิ  



วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 25658 | 77 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
1. ขั้นตอนการวิจัย 
    ในการด าเนินการวิจัยเพื่อให้ได้ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามความต้องการของนักศึกษาผู้วิจัยได้วาง
แนวทางในการวิจัยตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
    1.1 ศึกษาความต้องการของนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือท าการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

1.2 ท าการวิเคราะห์ระบบประกอบด้วย แผนภาพบริบท (Context Diagram) แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow 
Diagram) การออกแบบแฟ้มข้อมูล (File Layout) การออกแบบรายงาน (Report Format) 

1.3 ท าการพัฒนาระบบตามที่ออกแบบไว้ตามขั้นตอนท่ี 1.2 
1.4 น าระบบที่ได้ไปท าการทดสอบประสิทธิภาพตามหลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์ในด้านคุณภาพ ด้านส่วนต่อประสาน 

และด้านเทคนิคการออกแบบกับผู้เช่ียวชาญ 
1.5 สรุปผลการวิจัย 

 
2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ  
 

3. กลุ่มทดสอบระบบ  
ผู้ทดสอบระบบประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญด้านการศึกษาและคอมพิวเตอร์จ านวน 5 ท่าน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  
 

4. ตัวแปรที่ศึกษา  
      ตัวแปรอิสระ 

การใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
ตัวแปรตาม  

     การยอมรับประสิทธิภาพของระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
 
5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ผลการวิจัย 
         ผลการพัฒนา การหาประสิทธิภาพ และการประเมินความพึงพอใจระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สามารถ
แสดงได้ดังนี้ 
     1. ผลการพัฒนาระบบ 
    1.1 แผนภาพบริบท (Context Diagram) 

 

 
ภาพที่ 1 แผนภาพบริบท (Context Diagram) ของระบบจัดการเรยีนการสอนออนไลน ์

 1.2 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) 
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ภำพที่ 2 แผนภาพกระแสข้อมลูระดับสูง (Top level Data Flow Diagram) 

ของระบบจดัการการเรียนการสอนออนไลน์ (Digital Classroom Online) 
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1.3  แฟ้มข้อมูลและความสัมพันธ์ของแฟ้มข้อมูล 

 
 

ภำพที่ 3 แผนภาพ ER-Diagram ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Digital Classroom Online) 
1.4  ภาพแสดงแบบรายงานทางจอภาพ 
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ภาพที่ 4 แบบฟอร์มหน้าแรกของระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

 
รูปที่ 5 ฟอร์มเพิ่มคอร์สเรียนของผู้สอน 

 
รูปที่ 6 ฟอร์มส่วนการลงทะเบียนเรียนของผู้เรยีน 

2. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและความพึงพอใจ 
 ผลจากการใช้งานระบบของผู้เช่ียวชาญด้านการศึกษาและคอมพิวเตอร์ในการยอมรับประสิทธิภาพการท างานของ
ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้ผลวิเคราะห์ ดังนี้ 
 2.1  ผลการยอมรับประสิทธิภาพระบบ 3 ด้านได้แก่ ด้านปฏิบัติการระบบ ด้านส่วนต่อประสาน ด้านเทคนิคการ
ออกแบบ และการท างานของระบบ 3 ด้านได้แก่ ด้านความเร็ว ด้านความถูกต้อง ด้านคุณภาพ จากผู้ที่เป็นผู้เช่ียวชาญ
ทางด้านการศึกษาและคอมพิวเตอร์ 5 ท่าน ดังตารางที ่1 และ ตารางที่ 2 
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จากตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงแบนมาตรฐานในการทดสอบการยอมรับประสิทธิภาพการท างานของระบบ 
ด้านปฏิบัติการระบบ  ส่วนต่อประสานและเทคนิคการออกแบบ ของผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาและคอมพิวเตอร์ 

 
รายการทดสอบประสิทธิภาพ X  S.D. ระดับการยอมรับ 

1. ด้านปฏิบัติการระบบ 4.23 0.50 มาก 

2. ด้านส่วนต่อประสาน 3.80 0.87 มาก 
3. ด้านเทคนิคการออกแบบ 4.44 0.58 มาก 

โดยรวม 4.16 0.19 มาก 

 จากตารางที่ 1 พบว่าค่าเฉลี่ยการยอมรับในประสิทธิภาพระบบโดยรวมจัดอยู่ในระดับมากทุกรายการโดยมีค่าเฉลี่ย
อยู่ท่ี 4.16 (S.D.=0.19) 

 
 
 

 
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการทดสอบการยอมรับการใช้งานระบบ ด้านความรวดเร็ว ด้าน
ความถูกต้อง  และด้านคณุภาพ ของผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาและ คอมพิวเตอร์  
 

รายการประเมิน X  S.D. ระดับการยอมรับ 

1. ด้านความเร็ว 4.4 0.55 มาก 
2. ด้านความถูกต้อง 4.6 0.55 มากที่สุด 
3. ด้านคุณภาพ 4.4 0.55 มาก 

โดยรวม 4.47 0.52 มาก 

 จากตารางที่ 2 พบว่าการยอมรับโดยรวมของระบบอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความถูกต้องอยู่
ในระดับมากท่ีสุด (X  = 4.6) ส่วนด้านความเร็ว และด้านคุณภาพอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ (X  = 4.4 และ X  = 4.4) 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. ประเมินคณุภาพโดยผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นต่อโมชันกราฟิก ที่พัฒนาขึ้นโดยรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.41, SD. 

= 0.50) ผลการศึกษาเป็นเช่นน้ีอาจเนื่องมาจาก เป็นสื่อท่ีมีความนา่สนใจ ประกอบกับการออกแบบท าให้เกิดความโดดเด่น 
และยังมเีนื้อหาท่ีกระชับดเูข้าใจง่าย ได้รับค าแนะน าท้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ
ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ และให้ค าแนะน าด้านเทคนิควิธีการ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ สุโรทยั แสนจันทรแดง (2558) 
ที่ได้ท าการพัฒนาการออกแบบโมชันกราฟิก เรื่องการเลิกทาสในสมยัรัชกาลที่ 5 พบว่าผลการประเมนิคุณภาพสื่อโมชัน
กราฟิก จากผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมคี่าเฉลี่ย (=4.10, SD. = 0.80) 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจมผีลการประเมินรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.13, SD. = 0.82) ผลการศึกษาเป็น
เช่นนี ้อาจเนื่องมาจาก เนื้อเรื่องมคีวามน่าสนใจ เนื้อหากระชับ การออกแบบท าให้ดูง่ายเหมาะสมกับทุกวัย ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ สุโรทัย แสนจันทรแดง (2558) ที่ได้ท าการพัฒนาการออกแบบโมชันกราฟิก ผลการประเมินความพึงพอใจสื่อ
โมชันกราฟิกเรื่องการเลิกทาสในสมัยรัชกาลที่ 5 จากนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฎมหาสารคาม 
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จ านวน 30 คน พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลีย่ (= 4.65, SD.=0.52) และสอดคล้องกับ เทพสุดา วงศ์ภักดี 
(2558) ที่ได้ท าการพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่องก าเนิดเมืองมหาสารคาม จากนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีมลัติมเีดียและ
แอนิเมชัน จ านวน 20 คน พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อโมชันกราฟิก อยู่ในระดับมากทีสุ่ด( = 4.57, SD.= 0.57) 

 

 
ข้อเสนอแนะ 

1.ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการศึกษาไปใช้ 
   จากผลการศึกษาการพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่องต านานพระธาตุขามแก่น ไดส้ื่อท่ีมีคณุภาพ น าไปเปน็สื่อให้ความรู้

ความเข้าใจในความเป็นมาของพระธาตุขามแก่น  และเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อโมชันกราฟิกเพื่อใหส้อดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับชม  

2.ข้อเสนอแนะในการท าโครงงานครั้งต่อไป  
จากผลการศึกษาการพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่องต านานพระธาตุขามแก่น ควรมีการศึกษารูปแบบการน าเสนออื่นๆ  

เทคโนโลยีใหม่ๆ  ที่จะน ามาพัฒนา หรือเทคนิคอื่นๆ ของงานแอนิเมชัน เพื่อให้มีความสมจริง กระตุ้นความสนใจ และความ
เหมาะสมของการต์ูนแต่ละรูปแบบกับกลุ่มเป้าหมาย 
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