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การศึกษาผลการรับรู้และความพึงพอใจของนักเรียนช่ วงชั้นที่ 2
ต่ อการ์ ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง “อดทนรอไปด้ วยกันนะ”
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ABSTRACT – The aim of this research is to 1) Development of 3D animation cartoon “Be
patient”. 2) Study the perception of the samples after watching 3D animation cartoon. 3) Survey
the satisfaction of the sample after watching 3D animation cartoon. The sample consisted of 95
students from the sample using the probability sampling method (Cluster sampling) in the
senior primary school, the first semester of academic year 2017, Anuban Nakhonratchasima
School. The 3D animation cartoon has developed based on principles of media production
include 1) Pre-production 2) Production 3) Post-production (3P). The research found that 1)
Quality of 3D animation cartoon overall at the average was 4.38, quality is good. 2) Perception of
the sample from watching 3D animation cartoon overall of perception was 83.80 percent, the
perception at the highest level. 3) Satisfaction of the sample from watching 3D animation
cartoon overall satisfied at the average was 4.72, satisfaction was at a highest level.
KEYWORDS: 3D, Animation, Cartoon, Patient, School

บทคัดย่อ -- การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์ 1) เพือ่ พัฒนาการ์ ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง อดทนรอไปด้วยกันนะ 2) เพือ่ ศึกษาการ
รับรู้ของกลุ่มตัวอย่ างหลังชมการ์ ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง อดทนรอไปด้ วยกันนะ 3) เพือ่ สารวจความพึงพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่ างหลังชมการ์ ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง อดทนรอไปด้ วยกันนะ โดยมีกลุ่มตัวอย่ าง คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ตอนปลาย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ปี การศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 จานวน 95 คน ได้ จากการสุ่ มตัวอย่ างโดยใช้ ความ
น่ าจะเป็ น (Probability sampling) ใช้ การสุ่ มกลุ่มตัวอย่ างแบบกลุ่ม (Cluster sampling) ซึ่งการ์ ตูน 3 มิติ ได้ พฒ
ั นาขึน้ ตาม
หลักการผลิตสื่อ 3P คือ 1) ขั้นก่อนการผลิต (Pre-Production) 2) ขั้นการผลิต (Production) 3) ขั้นหลังการผลิต (PostProduction) ผลการวิจยั พบว่ า 1) คุณภาพของการ์ ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง อดทนรอไปด้ วยกันนะ โดยรวมมีค่าเฉลีย่ รวม
4.37 มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 2) ผลการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่ างหลังชมการ์ ตูนแอนเมชัน 3 มิติ เรื่อง อดทนรอไปด้ วยกันนะ
โดยรวมคิดเป็ นร้ อยละ 83.80มีระดับการรับรู้ มากทีส่ ุ ด 3) ผลสารวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่ างหลังชมการ์ ตูนแอนิเมชัน
3 มิติ เรื่อง อดทนรอไปด้ วยกันนะ โดยรวมมีค่าเฉลีย่ 4.72 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีส่ ุ ด
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คาสาคัญ: 3 มิติ, แอนิเมชัน, การ์ตูน, ความอดทน, โรงเรี ยน

เนื่ องมาจากเทคโนโลยี ด้ า นคอมพิ ว เตอร์ และ
โปรแกรมประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภาพยนตร์ แอนิ เมชัน
มีการพัฒนาขึ้นอย่างอย่างรวดเร็ วและมีราคาถูกลง อีกทั้งยังมี
การเติ บ โตทางด้านธุ ร กิ จ ภาพยนตร์ แ ละโทรทัศน์ ตลอดจน
ธุรกิจทางด้านมัลติมีเดียต่าง ๆ ซึ่งมีแอนิเมชันเป็ นส่ วนประกอบ
สาคัญ และเมื่อพิจารณาทางด้านคุณประโยชน์ของภาพยนตร์
แอนิเมชันโดยทัว่ ไปแล้ว นับว่ามีคุณประโยชน์อย่างมากต่อเด็ก
ในสังคมไทย ด้วยภาพยนตร์ แอนิ เมชันเป็ นสื่ อ หรื อ รายการที่
เด็กไทยชื่นชอบมากกว่าสื่ อสาหรั บเด็กประเภทอื่น [6] เพราะ
ภาพการ์ตูนประกอบเสี ยงที่เป็ นเรื่ องราวนั้น เป็ นที่ชื่นชอบของ
ผูเ้ รี ยนระดับเด็กวัยเรี ยน เป็ นวัยที่มีจินตนาการสู ง เด็กจะคิดว่า
สัตว์ หรื อสิ่ งของสามารถพูดได้ ออกความเห็น ได้ ซึ่ งการ์ ตูน
สามารถตอบสนองต่อจินตนาการของเด็กได้ดี [7] อีกทั้งเด็ก
ยังให้ความสนใจต่อการ์ตูนที่มีภาพสมจริ ง ทางมุมมอง มากกว่า
ภาพที่แบนราบ โดยเฉพาะการ์ ตูนแอนิ เมชัน 3 มิติ ที่มีอิทธิ พล
ต่อการรับรู้ของเด็กเนื่ องจาก แอนิ เมชัน 3 มิติ เป็ นงานที่สร้าง
ภาพเคลื่อนไหวในรู ปแบบ 3 มิติ ที่สามารถเห็นรู ปทรงของตัว
การ์ ตูน 3 มิติ ครบทุ กด้าน นอกจากจะมีความสวยงามและ
สมจริ งของตัวการ์ ตูน แล้ว ยังมีความสนุ กสนาน ท าให้เด็ก มี
ความเพลิดเพลิน มี การรั บรู้ ถึงเนื้ อหา อันเกิ ดจาก ภาพ สี การ
เคลื่อนไหว และเสี ยง [8] ซึ่งทาให้การผลิตภาพยนตร์แอนิ เมชัน
ขึ้ น เองภายในประเทศโดยผูผ้ ลิ ต คนไทยจะสามารถควบคุ ม
ตรวจสอบ คัด เลื อ ก และสร้ า งสรรค์ ใ ห้ มี ค วามเหมาะสม
สอดคล้อ งกับ คุ ณ ลัก ษณะ และพัฒ นาการของเด็ ก รวมทั้ง
ทัศนคติแ ละค่านิ ยม [6] เป็ นผลให้มีการวิจัยและทดลองใช้
การ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติกบั เด็กอีกมากมายหลายงานวิจยั [8]
จากความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหาดังกล่าว
ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะพัฒนาการ์ ตูนแอนิ เมชัน 3 มิติ เรื่ อง อดทน
รอไปด้วยกันนะ เพื่อศึกษาผลการรั บรู้และความพึงพอใจของ
นักเรี ยนช่ วงชั้นที่ 2 อีกทั้งยังเป็ นสื่ อส่ งเสริ มคุณธรรมที่ดีใน
เรื่ องของความอดทนให้แก่เด็ก ซึ่ งมีอายุระหว่าง 9-12 ปี ให้มี
ความอดทนมากขึ้น ตามหลักค่านิยาม 12 ประการ ต่อไป

1. บทนา
ปั จจุ บ ัน มีวิท ยาการและเทคโนโลยีส มัยใหม่ หลั่งไหลเข้ามา
อย่างรวดเร็ ว ส่ งผลให้เด็กในยุคศตวรรษที่ 21ที่เกิดมาในยุคของ
ความรุ่ ง เรื อ งของเทคโนโลยี ได้น าเอาความเจริ ญนี้ มาใช้ใ น
ชีวติ ประจาวัน ต่างจากสมัยก่อนที่มีการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้
แบบก้ ากึ่ง ดังนั้น ทุกวันนี้ หันไปทางใดก็จะพบเด็กแทบทุกคน
ล้วนมีสมาร์ ทโฟนราคาสู งที่พ่อแม่ยอมควักเงินซื้ อให้ [1] ซึ่ ง
การเลี้ ย งลูก ด้ว ยวัต ถุ เงิ น ทอง เด็กจึ งกลายเป็ นคนขาดความ
อดทน ไม่มีความมัน่ คงในจิตใจ ทาให้จิตใจอ่อนแอแต่สิ่งยัว่ ยุ
และแข็งกระด้าง [2] ซึ่ งสอดคล้องกับ ผลสารวจการวิเคราะห์
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณธรรมจริ ยธรรมของคนไทย จัดทา
โดยศูนย์คุณธรรมและสานักงานบริ หารและพัฒนาองค์ความรู้
(องค์การมหาชน) พบว่าโมเดลคุณธรรมที่ควรปลูกฝังให้กบั คน
รุ่ นใหม่มากที่สุดมี 6 ประการ คือความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ
ความมีสติสัมปชัญญะ ความขยันหมัน่ เพียร ความมีวินัย และ
ความอดทน โดยเฉพาะคะแนนความอดทนได้ 70.29 จาก
คะแนนเต็ม 100 คะแนน คุณธรรมความอดทนมีคะแนนอยู่ใน
อันดับท้ายสุ ดเมื่อเทียบกับกลุ่มคุณธรรมอื่น ๆ ที่ได้คะแนน 80
คะแนนขึ้ นไป [3] และยัง เห็ น ได้จ ากวิ จัย ของ Stanford
Marshmallow Experiment ที่มีเกี่ยวข้องกับความอดทนรอคอย
ซึ่ งได้รับการอ้างอิงกว่า 400 ครั้ ง โดยงานวิจยั เริ่ มศึกษาตั้งแต่
ก่อนปี ค.ศ. 1970 และมีการศึกษาติดตาม (Follow-up Study)
เป็ นระยะ ๆ จนถึ ง ล่ า สุ ด ปี ค.ศ. 2012 ซึ่ ง ผลการวิจัย จาก
การศึกษาติดตามพบว่าเด็กกลุ่มที่มีความสามารถในการอดทน
รอคอยมีคะแนน SAT (Scholastic Assessment Test) สู งกว่าอีก
กลุ่ม [4] ส่ งผลให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นาหลักค่านิยม 12 ประการมาขยายผล ไปสู่ สถานศึกษาด้วยการ
บรรจุไว้ในหลักสู ตรวิชาประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง ซึ่ ง
1 ใน 12 ข้อนั้นมีค่านิ ยมที่ว่า ต้องมีความเข้มแข็งทั้งร่ างกาย
และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ ายต่า อันเป็ นแนวทางในการ
แก้ไขปั ญหาความอดทนต่าในเด็กปั จจุบนั [5] ซึ่ งความเจริ ญ
ของเทคโนโลยีทาให้ประเทศไทยได้มีการตื่นตัวด้านการผลิต
ภาพยนตร์แอนิเมชันสู งมากขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540
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3.3.7. โปรแกรม Adobe Premiere Pro CC 2017 ใช้ในการตัด
ต่อวิดีโอและการตัดต่อใส่ เสี ยง

2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่ อง อดทนรอไปด้วยกัน
นะ
2.2 เพื่ อ ประเมิน การรั บ รู้ ข องกลุ่ ม ตัว อย่า ง หลังชมการ์ ตู น
แอนิเมชัน 3 มิติ
2.3 เพื่อสารวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง หลังชมการ์ ตูน
แอนิเมชัน 3 มิติ

4. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
4.1 การ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่ อง อดทนรอไปด้วยกันนะ
4.2 แบบประเมินคุณภาพการ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ
4.3 แบบประเมิน การรั บ รู้ ข องกลุ่ มตัว อย่า งหลัง ชมการ์ ตู น
แอนิเมชัน 3 มิติ
4.4 แบบสารวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างหลังชมการ์ ตูน
แอนิเมชัน 3 มิติ

3. ขอบเขตของการวิจัย
3.1 ขอบเขตด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
3.1.1 ประชากร คือ นักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรี ยน
อนุ บาลนครราชสี มา อ าเภอเมื อ งนครราชสี มา จั ง หวัด
นครราชสี มา ปี การศึกษา 2560 ภาคเรี ยนที่ 1
3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5/4
และระดับ ชั้ นประถมศึ ก ษาปี ที่ 5/5 โรงเรี ยนอนุ บ าล
นครราชสี มา อาเภอเมืองนครราชสี มา จังหวัดนครราชสี มา ปี
การศึกษา 2560 ภาคเรี ยนที่ 1 จานวน 95 คน ได้จากการสุ่ ม
ตัวอย่างโดยใช้ความน่ าจะเป็ น (Probability sampling) ซึ่ งใช้
การสุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling)

5. ขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ผูว้ จิ ยั จึงแบ่งขั้นตอนสาหรับพัฒนาเครื่ องมือออกเป็ น 3 ขั้นตอน
ได้แก่ 1) ขั้นวิเคราะห์ขอ้ มูล 2) ขั้นออกแบบและพัฒนาสื่ อ 3)
ขั้นออกแบบและพัฒนาแบบประเมิน ดังนี้

5.1 ขั้นวิเคราะห์ ข้อมูล
5.1.1 วิเคราะห์ปัญหา คือ ในปัจจุบนั เทคโนโลยีส มัยใหม่เข้ามา
มีบ ทบาทในการใช้ชี วิตอย่างรวดเร็ วโดยไม่มีภูมิคุ้มกัน การ
อบรมเลี้ยงดูจากผูป้ กครองที่เลี้ยงลูกด้วยวัตถุ ส่ งผลให้เด็กใน
ยุคนี้ กลายเป็ นคนขาดความอดทน สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงนาหลักค่านิ ยม 12 ประการ มาขยายผล
ไ ป สู่ ส ถ า น ศึ ก ษ า ด้ ว ย ก า ร บ ร ร จุ ไ ว้ ใ น ห ลั ก สู ต ร วิ ช า
ประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง ซึ่ ง 1 ใน 12 ข้อนั้น มีค่านิ ยม
ของคุ ณ ธรรมความอดทน อัน มี ค วามส าคัญ แต่ ก ารปลู ก ฝั ง
จิตสานึกให้เด็กนักเรี ยนในยุคปัจจุบนั
5.1.2 กาหนดจุดประสงค์ ในการพัฒนาการ์ ตูนแอนิ เมชัน 3 มิติ
โดยมีจุดประสงค์ที่จะปลูกฝั่งคุณธรรมในเรื่ องของการเอาชนะ
ใจตนเองโดยอาศัยความอดทนให้แ ก่ เด็ก ได้แ ก่ 1) เข้า ใจ
ความหมายของความอดทน 2) รู้ จักการแก้ปัญหาด้วย ความ
อดทน
5.1.3 กาหนดขอบเขต เนื้ อหาในการ์ ตูนแอนิ เมชัน 3 มิติ มี
เนื้ อหาเกี่ ย วกั บ ความอดทน การรอคอย ตามที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน ได้ก าหนดไว้ใ นหลัก
ค่านิ ยม 12 ประการ โดยแทรกเนื้ อหาเกี่ยวกับความความหมาย
ของความอดทน และการประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามอดทนใน
ชีวติ ประจาวัน
5.1.4 กาหนดกลุ่มเป้ าหมาย คือ นักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษา
ช่ วงชั้น ที่ 2 เนื่ องจากสานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น

3.2 ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
เนื้อหาในการ์ ตูนแอนิ เมชัน 3 มิติ มีเนื้ อหาเกี่ยวกับความอดทน
การรอคอย ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้กาหนดไว้ในหลักค่ านิ ยม 12 ประการ ในหลัก สู ตรวิช า
ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง

3.3 ขอบเขตด้ านการพัฒนาการ์ ตูนแอนิเมชัน
สื่ อเป็ นการ์ ตูนแอนิ เมชัน 3 มิติ โดยใช้ระยะเวลาการนาเสนอ
4.40 นาที โดยมีโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่
3.3.2 โปรแกรม Adobe Photoshop CC 2017 ใช้ในการ
ออกแบบตัวละคร และฉาก
3.3.3 โปรแกรม ZBrush 4R7 ใช้ในการขึ้นโมเดล 3 มิติ
3.3.4 โปรแกรม Autodesk Maya 2017 การทาการเคลื่อนไหว
การ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่ อง อดทนรอไปด้วยกันนะ
3.3.5 โปรแกรม Adobe After Effects CC 2017 ใช้ในการรวม
ภาพ ใส่ เทคนิ คพิเศษ และปรับสี การ์ ตูนแอนิ เมชัน 3 มิติ เรื่ อง
อดทนรอไปด้วยกันนะ
3.3.6 โปรแกรม Garageband ใช้ในการบันทึกเสี ยงพากย์

54

JIST Journal of Information Science and Technology
Volume 9, NO 1 | JAN – JUN 2019 | 52-62

พื้ น ฐาน น าหลัก ค่ า นิ ย ม 12 ประการมาขยายผล ไปสู่
สถานศึกษาด้วยการบรรจุไว้ในหลักสู ตรวิชาประวัติศาสตร์และ
หน้าที่พลเมือง

5.2 ขั้นออกแบบและพัฒนาการ์ ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการโดยใช้หลักการผลิตสื่ อ 3P คือ 1) ขั้นตอน
ก่อนการผลิต (Pre-Production) 2) ขั้นการผลิต (Production)
และ 3) ขั้นหลังการผลิต (Post-Production) มีรายละเอียดดังนี้
5.2.1 ขั้นตอนก่อนการผลิต (Pre-Production)
5.2.1.1 รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ นามาสร้างสรรค์
งานในรู ปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ
5.2.1.2 ดาเนินการเขียนบท
5.2.1.3 ออกแบบตัวละครและฉาก โดยการออกแบบตัวละคร
และฉากที่มีสัดส่ วน 1:3 ซึ่งเป็ นสัดส่ วนที่ไม่สมจริ ง เลือกใช้สีที่
ดูส บายตา และมีก ารตัด ทอน รายระเอี ย ดบางส่ ว นออกเพื่ อ
เหมาะสมกับเนื้ อหาและกลุ่มเป้ าหมาย ที่เป็ นเด็กอายุระหว่าง 9
ปี ถึง 12 ปี

รู ปที่ 3. แสดงบทภาพ
5.2.2 ขั้นตอนการผลิต (Production)
5.2.2.1 ขึ้นโมเดลตัวละคร และเพ้นท์ Texture โมเดล 3 มิติ โดย
ใช้โปรแกรม Zbrush 4r7

รู ปที่ 4. แสดงการขึน้ รู ปทรงโมเดลตัวละคร 3 มิติ
5.2.2.2 นาโมเดลตัวละคร 3 มิติ มาทา Blend Shape ใน
โปรแกรม Autodesk Maya เพื่อสร้ างอารมณ์ให้กบั ตัวละคร
จากนั้นทาการ Set Driven Key และ Rigging โดยสร้ างการ
ควบคุ ม และใส่ กระดู ก ให้ ตั ว ละคร เพื่ อ ให้ ส าหรั บ การ
เคลื่อนไหวหน้าตาและการเคลื่อนไหวร่ างกายของตัวละคร

รู ปที่ 1. แสดงการออกแบบตัวละคร

รู ปที่ 2. แสดงการออกแบบฉาก
5.2.1.4 จัดทาบทภาพ (Story Board) เป็ นการเปลี่ยนเนื้ อเรื่ อง
ให้อ อกมา เป็ นภาพเพื่อ เขี ย นกรอบแสดงเรื่ อ งราว มุม กล้อ ง
และให้เห็นลาดับขั้นตอนตามเสี ยงบรรยายที่เรากาหนด

รู ปที่ 5. แสดงการ Blend Shape
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รู ปที่ 6. แสดงการ Set Driven Key และ Rigging

รู ปที่ 9. แสดงการประมวลผลภาพ

5.2.2.3 ทาการเคลื่อนไหวตัวละครตามบทภาพที่ได้ออกแบบไว้
เพื่อให้ตวั ละครมีชีวติ ชีวาและเล่าเรื่ องตามบท

5.2.3 ขั้นหลังการผลิต (Post-Production)
5.2.3.1 ลาดับภาพและเสี ยงพากย์ให้ตรงกัน โดยอ้างอิงเวลาของ
แต่ละเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในบทภาพ
5.2.3.2 ตัด ต่ อ ภาพและเสี ยงพากย์ เสี ยงประกอบ เสี ยง
บรรยากาศ โดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro เพื่อให้
การ์ ตูนแอนิ เมชัน 3 มิติ มีความสนุ กสนานเพลิดเพลิน และ
สร้างอารมณ์ร่วมกับผูช้ ม

รู ปที่ 7. แสดงการทาการเคลื่อนไหว
5.2.2.4 จัดแสงเงาและมุมกล้อง ตามบทภาพ เพื่อเพิ่มอรรสและ
ให้ผชู้ มมีความรู้สึกร่ วมขณะชมการ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ
รู ปที่ 10. แสดงการตัดต่ อภาพและเสี ยง

5.3 ขั้นออกแบบและพัฒนาแบบประเมิน
5.3.1 การพัฒนาแบบประเมินคุณภาพของการพัฒนาการ์ ตูน
แอนิเมชัน 3 มิติ สาหรับผูเ้ ชี่ยวชาญ จากการศึกษาและรวบรวม
ข้อ มู ล การสร้ า งแบบประเมิ น ผู้วิ จัย ใช้แ บบรู ป แบบมาตร
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยแบ่ งการประเมิน
ออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้ อหา ด้านการออกแบบ และด้าน
เทคนิค ซึ่งแต่ละด้านจะมีผเู้ ชี่ยวชาญประเมินด้านละ 3 ท่าน
5.3.2 การพัฒนาแบบประเมินการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างจากการ
ชมการ์ ตูนแอนิ เมชัน 3 มิติ จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูล
การสร้ างแบบประเมิน ผูว้ ิจยั ใช้แบบปะเมิน ปลายปิ ด เพื่อให้
ผูต้ อบเลือกตอบได้เพียง 1 คาตอบ ตามตัวเลือ กที่กาหนดไว้
ทั้งหมด 4 ตัวเลือก เพื่อวัดระดับการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างว่ามี
การรับรู้ตรงตามวัตถุประสงค์ของสื่ อมากน้อยเพียงใด

รู ปที่ 8. แสดงการจัดแสงและกาหนดมุมกล้ อง
5.2.2.5 การประมวลผลภาพ (Rendering) เป็ นการประมวลผล
ภาพออกมาเป็ น แต่ละ Scenes เพื่อความสะดวกในการตัดต่อ
และแก้ไข
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5.3.3 การพัฒนาแบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง
จากการชมการ์ ตูนแอนิ เมชัน 3 มิติ จากการศึกษาและรวบรวม
ข้อ มู ล การสร้ า งแบบประเมิ น ผู้วิ จัย ใช้แ บบรู ป แบบมาตร
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ เพื่อวัดระดับความพึงพอใจ
ของกลุ่มตัวอย่างว่ามีความพึงพอใจต่อการ์ ตูนแอนิ เมชัน 3 มิติ
อยูใ่ นระดับใด
5.3.4 น าแบบประเมินทั้งหมดไปหาความสอดคล้อ งของข้อ
คาถามกับวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ เพื่อหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง
(Index of Item Objective Congruence: IOC) จากนั้นผูว้ ิจยั ได้
ดาเนิ นการปรับปรุ งแบบประเมินโดยคัดเลือกเฉพาะข้อคาถาม
ที่ทีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป

จากตารางที่ 1 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการ์ ตู น
แอนิ เมชัน 3 มิติ โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเนื้ อ หา พบว่า ผลการ
ประเมินคุณภาพโดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้ อหา โดยรวม มีค่าเฉลี่ย
ที่ 5.00 มีคุ ณ ภาพอยู่ใ นระดับ ดี ม าก โดยรายการที่ มีผ ลการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพมากที่ สุ ด คื อ เนื้ อ หามี ค วามสอดคล้อ งกับ
วัตถุประสงค์ของสื่ อ, ปริ มาณของเนื้ อหาเหมาะสมกับเวลาที่
นาเสนอ, เนื้ อหามีความกระชับและเข้าใจง่าย และเนื้ อ หามี
ข้ อ คิ ด ในเรื่ องของความอดทนที่ ส ามารถน าไปใช้ ใ น
ชีวติ ประจาวันได้ ที่ค่าเฉลี่ย 5.00 มีคุณภาพอยูใ่ นระดับดีมาก
ตารางที่ 2. แสดงการหาคุณภาพการ์ ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ
ด้ านการออกแบบ
รายการประเมิน
ค่ า เ ฉ
ร ะ ดั บ
S.D.
ลีย่
คุณภาพ
1. การออกแบบตัวละคร
4.66 0.57
ดีมาก
เหมาะสมกับเนื้อหา
2. การออกแบบตัวละคร
เ ห ม า ะ ส ม กั บ นั ก เ รี ย น 4.66 0.57
ดีมาก
ประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2
3. การออกแบบฉาก มี
4.33 0.57
ดี
ความน่าสนในสวยงาม
4. การออกแบบ Texture
ของแอนิเมชัน 3 มิติ
4.00 1.00
ดี
มีความสวยงาม
5. มีก ารจัด องค์ป ระกอบ
4.00 1.00
ดี
ของภาพได้สวยงาม
6. การใช้สีในแอนิ เมชัน 3
มิ ติ เหมาะสมกับ นัก เรี ย น 4.66 0.57
ดีมาก
ประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2
7. การออกแบบเสี ยง
สามารถสื่ อ อารมณ์ ข องตัว 3.66 0.57
ดี
ละครได้
8. การออกแบบมุมกล้อ ง
ช่ วยให้ผูช้ มรู้ สึ ก คล้อ ยตาม 3.66 0.57
ดี
เนื้อเรื่ องได้
ภาพรวมด้านการออกแบบ 4.20 0.61
ดี

6. ผลการทดลอง
โดยผูว้ ิจยั นาการ์ ตูนแอนิ เมชัน 3 มิติ ไปใช้กบั กุล่มตัวอย่าง ซึ่ ง
เป็ นนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา อายุต้ งั แต่ 9-12 ปี จานวน 95 คน
โดยน าเสนอรู ปแบบตารางประกอบคาบรรยาย เป็ น 3 ตอน
ดังนี้

6.1 การประเมินคุณภาพการ์ ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ
การประเมิน คุณ ภาพแอนิ เมชัน 3 มิติ โดยแบ่งการประเมิน
ออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้ อหา ด้านการออกแบบ และด้าน
เทคนิ ค ซึ่ งประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านละ 3 ท่าน ดังแสดงใน
ตารางที่ 1-4
ตารางที่ 1. แสดงการหาคุณภาพการ์ ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ
ด้ านเนือ้ หา
รายการประเมิน
ค่ า เ ฉ
ร ะ ดั บ
S.D.
ลีย่
คุณภาพ
1. เนื้ อหามีความสอดคล้อง
5.00 0.00
ดีมาก
กับวัตถุประสงค์ของสื่ อ
2. ปริ มาณของเนื้ อหา
5.00 0.00
ดีมาก
เหมาะสมกับเวลาที่นาเสนอ
3. เนื้อหามีความกระชับและ
5.00 0.00
ดีมาก
เข้าใจง่าย
4. เนื้ อ หามี ข้อ คิ ดในเรื่ อ ง
ของความอดทนที่ ส ามารถ
5.00 0.00
ดีมาก
น าไปใช้ใ นชี วิต ประจ าวัน
ได้
ภาพรวมด้านเนื้อหา
5.00 0.00
ดีมาก
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จากตารางที่ 2 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการ์ ตู น
แอนิ เมชัน 3 มิติ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านออกแบบ พบว่า ผลการ
ประเมินคุณภาพโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ ด้านการออกแบบ โดยรวมที่
ค่าเฉลี่ย 4.20 มีคุณภาพอยู่ในระดับดี โดยรายการที่ มีผลการ
ประเมินคุณภาพมากที่สุดคือ การออกแบบตัวละครเหมาะสม
กับ เนื้ อ หา, การออกแบบตัว ละครเหมาะสมกับ นั ก เรี ยน
ประถมศึ ก ษา ช่ ว งชั้น ที่ 2, การใช้สี ใ นแอนิ เ มชัน 3 มิ ติ
เหมาะสมกับนักเรี ยนประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 2 ที่ค่าเฉลี่ย 4.66 มี
คุ ณ ภาพอยู่ในระดับ ดี มาก รองลงมาคื อ การออกแบบฉาก มี
ความน่ าสนใจสวยงาม ที่ค่าเฉลี่ย 4.33 มีคุณภาพอยู่ในระดับดี
รองลงมาคือ การออกแบบ Texture ของแอนิ เมชัน 3 มิติ มี
ความสวยงาม, มีการจัดองค์ประกอบของภาพ ได้สวยงาม ที่
ค่าเฉลี่ ย 4.00 มีคุณ ภาพอยู่ในระดับดี และน้อยที่สุด คื อ การ
ออกแบบเสี ย งสามารถสื่ อ อารมณ์ ข องตัว ละคร ได้, การ
ออกแบบมุม กล้อ งช่ วยให้ผูช้ มรู้ สึ กคล้อ ยตามเนื้ อ เรื่ อ งได้ ที่
ค่าเฉลี่ย 3.66 มีคุณภาพอยูใ่ นระดับดี

รายการประเมิน

ค่ า เ ฉ
S.D.
ลีย่
3.66 0.57

7. การลาดับภาพเข้าใจง่าย
8. เทคนิ คการ composite มี
ความสวยงามและดึ งดูดใจ 4.00
ผูช้ ม
ภาพรวมด้านเทคนิค
3.91

1.00
0.71

ร ะ ดั บ
คุณภาพ
ดี
ดี
ดี

จากตารางที่ 3 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการ์ ตู น
แอนิ เมชัน 3 มิติ เรื่ อง อดทนรอ ไปด้วยกันนะ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
ด้านเทคนิ ค พบว่า ผลการประเมินคุณภาพโดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
เทคนิ ค โดยรวมที่ค่าเฉลี่ย 3.91 มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี โดย
รายการที่มีผลการประเมินคุณภาพมากที่สุดคือ เสี ยงพากย์ของ
ตัวละครใน แอนิ เมชัน 3 มิติ มีความชัดเจน ที่ค่าเฉลี่ย 4.33 มี
คุณภาพอยูใ่ นระดับดี รองลงมาคือ ภาพและเสี ยงใน แอนิ เมชัน
3 มิติ มีความสอดคล้องกัน, การเลือกใช้ดนตรี ประกอบมีความ
เหมาะสมกับแอนิเมชัน 3 มิติ, เทคนิคการจัดแสงและเงามีความ
สวยงาม, เทคนิ คการ composite มีความสวยงามและดึงดูดใจ
ผูช้ ม ที่ค่าเฉลี่ย 4.00 มีคุณภาพอยู่ในระดับดี และน้อยที่สุด คือ
เทคนิคการใช้มุมกล้องช่วยให้แอนิเมชัน 3 มิติ มีความน่ าสนใจ,
เทคนิ คการ ตัดต่อมีความต่อเนื่ อง สร้างอารมณ์ร่วมแก้ผชู้ มได้,
การลาดับภาพเข้าใจง่าย ที่ค่าเฉลี่ย 3.66 มีคุณภาพอยูใ่ นระดับดี

ตารางที่ 3. แสดงการหาคุณภาพการ์ ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ
ด้ านเทคนิค
รายการประเมิน
ค่ า เ ฉ
ร ะ ดั บ
S.D.
ลีย่
คุณภาพ
1.
ภาพและเสี ยงใน
แอนิ เ มชัน 3 มิ ติ มี ค วาม 4.00 1.00
ดี
สอดคล้องกัน
2. การเลื อ กใช้ ด นตรี
ประกอบมี ค วามเหมาะสม 4.00 1.00
ดี
กับแอนิเมชัน 3 มิติ
3. เสี ยงพากย์ของตัวละคร
ใน แอนิ เมชัน 3 มิติ มีความ 4.33 0.57
ดี
ชัดเจน
4. เทคนิคการจัดแสงและเงา
4.00 1.00
ดี
มีความสวยงาม
5. เทคนิ คการใช้มุมกล้อ ง
ช่วยให้แอนิเมชัน 3 มิติ
3.66 1.15
ดี
มีความน่าสนใจ
6. เทคนิ คการตัดต่อมีความ
ต่ อ เนื่ อ ง สร้ า งอารมณ์ ร่ ว ม 3.66 0.57
ดี
แก้ผชู้ มได้

ตารางที่ 4. แสดงการหาคุณภาพการ์ ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ
รายการประเมิน
ค่ า เ ฉ
ร ะ ดั บ
S.D.
ลีย่
คุณภาพ
1. ด้านเนื้อหา
5.00 0.00
ดีมาก
2. ด้านออกแบบ
4.20 0.61
ดี
3. ด้านเทคนิค
3.91 0.71
ดี
ภาพรวมทุกด้าน
4.37 0.44
ดี
จากตารางที่ 4 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการ์ ตู น
แอนิ เมชัน 3 มิติ โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญ พบว่า คุ ณภาพโดยรวม ที่
ค่าเฉลี่ย 4.37 มีคุณภาพอยูใ่ นระดับดี เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน
พบว่าการประเมิ น คุ ณ ภาพที่ ผ ลรวมเฉลี่ ยมากที่ สุ ด คื อ ด้า น
เนื้อหา ที่ค่าเฉลี่ย 5.00 มีคุณภาพอยูใ่ นระดับดีมาก รองลงมาคือ
ด้านออกแบบ ที่ค่าเฉลี่ย 4.20 มีคุณภาพอยู่ในระดับดี และด้าน
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ที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านเทคนิ ค ที่ค่าเฉลี่ย 3.91 มีคุณภาพ
อยูใ่ นระดับดี

การประเมินการรับรู้ ของกลุ่มตัวอย่างหลังชมแอนิ เมชัน 3 มิติ
ทั้ง 95 คน ดังแสดงในตารางที่ 5-7

ข้อ ใดให้ค วามหมายตรงกับ ความอดทนมากที่ สุ ด , ท าไม
นักเรี ยนต้องเป็ นคนอดทน ซึ่ งมีการรับรู้ ในระดับมากที่สุด คิด
เป็ นร้ อ ยละ 82.10 รองลงมาคื อ ท าไมนักเรี ย นต้อ งเป็ นคน
อดทน ซึ่ งมีการรั บรู้ ในระดับ ปานกลาง คิดเป็ นร้ อยละ 69.47
และน้อยที่สุดคือ นักเรี ยนในข้อใดมีความอดทน ซึ่ งมีการรับรู้
ในระดับน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 69.47

ตารางที่ 5. แสดงการประเมินการรั บรู้ จุดประสงค์ ด้าน
ความเข้ าใจถึงความหมายของความอดทน
รายการประเมิน
ผลรวม ร้ อยละ ร ะ ดั บ
การรับรู้

ตารางที่ 6. แสดงการประเมินการรั บรู้ จุดประสงค์ ด้าน
การรู้ จักแก้ ปัญหาด้ วยความอดทน
รายการประเมิน
ผลรวม ร้ อยละ ร ะ ดั บ
การรับรู้

1. ข้อใดให้ความหมายตรงกับ
78
ความอดทนมากที่สุด

มากที่สุด

1. เมื่อกระถางดอกไม้ของคุณ
84
แตก คุณควรทาอย่างไร

88.42

มากที่สุด

94.73

มากที่สุด

2. เมื่อเพื่อนของคุณชักชวน
ให้ ซ้ื อ ดอกไม้ที่ โ ตแล้ว มา
ส่ งคุ ณ ครู เพื่ อ ได้ ค ะแนน 80
คุณจะทาอย่างไร

84.21

มากที่สุด

50.52

น้อยที่สุด

92.63

มากที่สุด

91.57

มากที่สุด

89.20

มากที่สุด

6.2 การประเมินการรับรู้ ของกลุ่มตัวอย่ าง

2. นั ก เรี ยนดู แ ลต้น ไม้
จนกระทั่ ง ต้ น ไม้ผ ลิ ด อก
แสดงว่า นัก เรี ยนเป็ นคนมี 90
คุณธรรมข้อใด
3. นักเรี ยนในข้อใดมีความ
48
อดทน
4. บุ คคลใดควรได้รับ ยก
ย่อ งว่าเป็ นบุ คคลที่ มี ความ 87
อดทน
5. คนที่ มี ความอดทนจะ
66
ได้รับผลตอบแทนอย่างไร

82.10

91.57

มากที่สุด

69.47

ป า น
กลาง

6. ทาไมนักเรี ยนต้องเป็ นคน
78
อดทน

82.10

มากที่สุด

ภาพรวม

78.41

มาก

74.50

3. คุ ณ จะท าอย่างไร เมื่ อ
พบว่าดอกไม้ของเพื่อนคน
88
หนึ่ ง อ อก ดอ ก เล็ ก ก ว่ า
ดอกไม้ของเพื่อนคนอื่นๆ
4. ถ้าคุ ณอยากให้ดอกไม้
ของคุ ณ โตเร็ ว ๆ แต่ เ พื่ อ น
87
บอกให้คุณอดทนรอ คุณจะ
ทาอย่างไร
ภาพรวม
84.75

จากตารางที่ 6 ผลการประเมิ น การรั บ รู้ ของกลุ่ ม
ตัวอย่างจากการชมการ์ ตูนแอนิ เมชัน 3 มิติ เรื่ อง อดทนรอไป
ด้วยกันนะ พบว่ากลุ่มตัวอย่างการรั บรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยรวม 84.75 คิดเป็ นร้อยละ 89.20 โดยข้อมูลที่มีการรับรู้
มากที่สุด คือ คุณจะทาอย่างไร เมื่อพบว่าดอกไม้ของเพื่อนคน
ซึ่งมีการรับรู้ในระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 92.63 รองลงมา
คือ ถ้าคุณอยากให้ดอกไม้ของคุณโตเร็ วๆ แต่เพื่อนบอกให้คุณ
อดทนรอ คุณจะทาอย่างไร ซึ่ งมีการรับรู้ในระดับมากที่สุด คิด
เป็ นร้อยละ 91.57 รองลงมาคือ เมื่อกระถางดอกไม้ของคุณแตก
คุณควรทาอย่างไร ซึ่ งมีการรับรู้ ในระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อย

จากตารางที่ 5 ผลการประเมิ น การรั บ รู้ ของกลุ่ ม
ตัวอย่างจากการชมการ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
การรั บรู้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 74.50 คิดเป็ นร้ อยละ
78.41 โดยข้อมูลที่มีการรับรู้ มากที่สุด คือ นักเรี ยนดูแลต้นไม้
จนกระทัง่ ต้นไม้ผลิดอก แสดงว่านักเรี ยนเป็ นคนมีคุณธรรมข้อ
ใด มีการรับรู้ในระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 94.73 รองลงมา
คือ บุคคลใดควรได้รับยกย่องว่าเป็ นบุคคลที่มีความอดทน ซึ่ งมี
การรับรู้ในระดับมากที่สุด คิ ดเป็ นร้ อยละ 91.57 รองลงมาคือ
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ละ 88.42 และน้อยที่สุ ดคื อ เมื่อ เพื่อ นของคุณ ชักชวนให้ซ้ื อ
ดอกไม้ที่โตแล้วมาส่ งคุณครู เพื่อได้คะแนน คุณจะทาอย่างไร
ซึ่งมีการรับรู้ในระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 84.21
ตารางที่ 7. แสดงการประเมินการรั บรู้
รายการประเมิน
ผลรวม ร้ อยละ
1. ด้า นความเข้า ใจถึ ง 74.50
ความหมายของความอดทน
2. ด้านการรู้ จักแก้ปั ญหา 84.75
ด้วยความอดทน
ภาพรวมการรับรู้
79.62

78.41

ร ะ ดั บ
การรับรู้
มาก

89.20

มากที่สุด

83.80

มากที่สุด

รายการประเมิน
4. การ์ ตูนแอนิ เมชัน 3 มิติ
มีภาพที่สวยงามคมชัด
5. สี ของตัว ละครมีความ
สวยงาม
6. ฉากในการ์ ตูนแอนิ เมชัน
3 มิติ มีความสวยงาม
7. ตัวละครมีความน่ ารั ก
สวยงาม
8. การ์ ตูนแอนิ เมชัน 3 มิติ
ให้ความสนุกเพลิดเพลิน
9. เสี ยงของตัวละครใน
การ์ ตู นแอนิ เมชัน 3 มิ ติ มี
ความน่ารักสมวัย
10. เสี ยงประกอบในการ์ ตูน
แอนิ เมชั น 3 มิ ติ มี ความ
ตื่นเต้นเร้าใจ
ภ า พร ว ม ด้ า น ค ว า ม พึ ง
พอใจ

จากตารางที่ 7 ผลการประเมิ น การรั บ รู้ ของกลุ่ ม
ตัวอย่างจากการชมการ์ ตูนแอนิ เมชัน 3 มิติ พบว่าการรับรู้ของ
กลุ่มตัวอย่าง มีค่าเฉลี่ยรวม 79.62 คิดเป็ นร้อยละ 83.80 โดย
ด้านที่มีการรั บรู้ มากที่สุดคือ ด้านการรู้ จกั แก้ปัญหาด้วยความ
อดทน ซึ่ งมีการรับรู้อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 89.20
และน้อ ยที่ สุ ด คื อ ด้านความเข้า ใจถึ ง ความหมายของ ความ
อดทน ซึ่งมีการรับรู้อยูใ่ นระดับมาก คิดเป็ นร้อยละ 78.41

ผลการสารวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างหลังชมแอนิ เมชัน
3 มิติ ทั้ง 95 คน ดังแสดงในตารางที่ 8
ตารางที่ 8. แสดงการสารวจความพึงพอใจ
ค่ าเฉลีย่ S.D.

1. เนื้ อ หามี ความกระชับ
4.64
และเข้าใจง่าย
2. การ์ ตูนแอนิ เมชัน 3 มิติ
เรื่ อง เป็ นตัว อย่ า งที ดี ใ น 4.83
เรื่ องความอดทน
3. ข้อ คิ ดที่ ได้จากการ์ ตูน
แอนิ เมชัน 3 มิติ สามารถ
4.84
น า ไ ป ป รั บ ใ ช้ ใ น
ชีวติ ประจาวันได้

ความพึ ง
พอใจ

0.52

มากที่สุด

0.40

มากที่สุด

0.44

มากที่สุด

ความพึ ง
พอใจ

4.76

0.47

มากที่สุด

4.73

0.53

มากที่สุด

4.73

0.57

มากที่สุด

4.78

0.48

มากที่สุด

4.72

0.51

มากที่สุด

4.70

0.50

มากที่สุด

4.57

0.57

มากที่สุด

4.72

0.18

มากที่สุด

จากตารางที่ 8 ผลการประเมิน ความพึงพอใจของ
กลุ่มตัวอย่างที่ชมการ์ ตูนแอนิ เมชัน 3 มิติ เรื่ อง อดทนรอไป
ด้วยกันนะ พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ยที่
4.72 อยู่ในระดับ ความพึงพอใจมากที่สุ ด โดยข้อ ที่มีผลการ
ประเมิ น ความพึ งพอใจมากที่ สุ ด คื อ ข้อ คิ ด ที่ ไ ด้จ ากการ์ ตู น
แอนิ เมชัน 3 มิติ สามารถนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้ ที่
ค่าเฉลี่ย 4.84 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ
การ์ ตูนแอนิ เมชัน 3 มิติ เรื่ อง เป็ นตัวอย่างที ดีในเรื่ องความ
อดทน ที่ ค่าเฉลี่ ย 4.83 อยู่ในระดับ ความพึ งพอใจมากที่ สุ ด
รองลงมาคือ ตัวละครมีความน่ ารักสวยงาม ที่ค่าเฉลี่ย 4.78 อยู่
ในระดั บ ความพึ ง พอใจมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ การ์ ตู น
แอนิ เมชัน 3 มิติ มีภาพที่สวยงามคมชัด ที่ค่าเฉลี่ย 4.76 อยู่ใน
ระดับ ความพึงพอใจมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ สี ของตัวละครมี
ความสวยงาม ฉากในการ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ มีความสวยงาม ที่
ค่าเฉลี่ย 4.73 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ
การ์ ตูน แอนิ เมชัน 3 มิติ ให้ความสนุ กเพลิ ดเพลิน ที่ค่าเฉลี่ ย
4.72 อยูใ่ นระดับความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ เสี ยงของ

6.3 การสารวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่ าง

รายการประเมิน

ค่ าเฉลีย่ S.D.
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ตัว ละครในการ์ ตู น แอนิ เมชัน 3 มิติ มี ความน่ า รั ก สมวัย ที่
ค่าเฉลี่ย 4.70 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ
เนื้อหามีความกระชับและเข้าใจง่าย ที่ค่าเฉลี่ย 4.64 อยู่ในระดับ
ความพึง พอใจมากที่ สุ ด และน้อ ยที่ สุ ดคื อ เสี ย งประกอบใน
การ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ มีความตื่นเต้นเร้าใจ ที่ค่าเฉลี่ย 4.57 อยู่
ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด

พงศ์ พันธุ์สมบัติ [10] ได้ศึกษาการพัฒนาการ์ ตูนแอนิ เมชัน 3
มิติ โดยใช้เทคนิ คการนาเสนอแบบเล่านิ ทาน เป็ นฐาน ทาให้
เด็กนักเรี ยนมีพฤติกรรมที่ดีข้ ึน เช่นเดียวกับการ์ ตูนแอนิ เมชัน 3
มิติ ซึ่งมีการสอดแทรกข้อคิดคุณธรรมด้านความอดทน

7.3 ผลส ารวจความพึงพอใจของกลุ่ม ตัว อย่ า งหลังชม
การ์ ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ

7. สรุ ปและอภิปรายผลการวิจัย

ผลการสารวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง โดยรวมเฉลี่ยที่
4.72 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยสื บเนื่ องจากที่ผวู้ ิจยั ได้พฒ
ั นา
การ์ ตูน แอนิ เ มชัน 3 มิติ เรื่ อ ง อดทนรอไปด้ว ยกัน นะ เป็ น
การ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ แนวแฟนตาซี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ สรชัย ชวรางกูร [8] การศึกษาเปรี ยบเที ยบผลสั มฤทธิ์
ทางการเรี ยนและความสนใจของนักเรี ยนช่ วงชั้นที่ 2 ที่มีต่อ
การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติและ 3 มิติ พบว่า ความสนใจของกลุ่มที่
เรี ยนด้วยวีดิทศั น์การ์ ตูนแอนิ เมชันรู ปแบบ 3 มิติ สู งกว่ากลุ่มที่
เรี ยนด้ว ย วี ดิ ท ัศ น์ ก าร์ ตู น แอนิ เ มชัน รู ป แบบ 2 มิ ติ และ
สอดคล้อ งกับ งานวิจัยของ อชิ ตา เทพสถิ ตย์ [11] ได้ศึกษา
เกี่ ยวกับ การออกแบบแอนิ เมชัน 3 มิติ การกิ น อย่างถูกหลัก
โภชนาการ พบว่า สื่ อการ์ ตูนแอนิ เมชันที่มีผลกับเด็กในช่วงวัย
กลุ่มเป้ าหมายมากที่สุดนั้น เป็ นการ์ ตูนแอนิ เมชัน 3 มิติ แนว
แฟนตาซี ที่เน้นการใช้จินตนาการ เสนอข้อมูลที่เข้าใจง่าย และ
มีจุดเร้าอารมณ์ให้ตื่นเต้นน่ าสนใจในตัวเรื่ อง มากกว่าที่จะเป็ น
การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ที่เน้นชีวติ ประจาวันที่เคยพบจนซ้ าซาก
ไม่ มี อ ะไรแปลกใหม่ แ ละไม่ น่ า สนใจ เช่ น เดี ย วกับ การ์ ตู น
แอนิ เมชัน 3 มิติ เรื่ อง อดทนรอไปด้วยกันนะ ซึ่ งเป็ นการ์ ตูน
แอนิ เมชัน 3 มิติ แนวแฟนตาซี ที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วงเดือน
พลอยงาม และ ศุภพักตร์ จารุ เศรณี [12] ได้ศึกษาสื่ อโฆษณา
แผ่นพับเสมือน 3 มิติ ผ่านทางสมาร์ ทโฟน สาหรับจัดแสดงใน
นิ ทรรศการท่องเที่ยว ซึ่ งการนาเสนอข้อมูลในรู ปแบบ 3 มิติ
สามารถกระตุน้ ความสนใจและดึงดูดผูช้ มได้เป็ นอย่างดี

7.1 การประเมินคุณภาพของการ์ ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ
ผลการประเมินคุ ณ ภาพการ์ ตูนแอนิ เมชัน 3 มิติ โดยรวม มี
ค่ า เฉลี่ ย รวมที่ 4.37 มี คุ ณ ภาพอยู่ ใ นระดับ ดี โดยพบว่ า
ผูเ้ ชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสู งที่สุด คือ ด้านเนื้ อหา รองลงมาคือ
ด้านออกแบบและด้านเทคนิค ตามลาดับ เป็ นผลมาจากผูว้ ิจยั ได้
พัฒนาการ์ ตูน แอนิ เมชัน 3 มิติ ที่ มีล ักษณะเป็ นงานที่ ส ร้ าง
ภาพเคลื่ อ นไหวในรู ป 3 มิติ ที่ ส ามารถเห็ น รู ป ทรงของตัว
การ์ ตูน 3 มิติ ครบทุกด้าน ในปั จจุบนั แอนิ เมชัน 3 มิติ กาลัง
ได้รั บ ความนิ ย มอย่ า งมากในเด็ ก ซึ่ งค านึ ง ถึ ง เนื้ อหา การ
ออกแบบตัวละคร การเลือกใช้สี การเคลื่อนไหวของตัวละคร
การเลือกใช้เสี ยงประกอบ โดยใช้โปรแกรม Autodesk Maya
ใช้ก ระบวนการผลิ ต (3P) ในการผลิ ต ประกอบด้ว ย PreProduction (ก่ อ นการผลิ ต) Production (การผลิ ต ) PostProduction (หลังการผลิต) จึงทาให้การ์ ตูนแอนิ เมชัน 3 มิติ
เรื่ อง อดทนรอไปด้วยกันนะ โดยรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก
ซึ่ งสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ Xia San-ao [9] ที่ได้พฒ
ั นา
การ์ตูน เรื่ อง Hero Laura ที่ใช้โปรแกรม Autodesk Maya ทาให้
การ์ ตูนแอนิ เมชัน 3 มิติ ซึ่ งคุณภาพของสื่ อจะส่ งผลต่อระดับ
การรับรู้ และระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อไป

7.2 การประเมินการรับรู้ ของกลุ่มตัวอย่ างหลังชมการ์ ตูน
แอนเมชัน 3 มิติ
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้โดยรวม คิดเป็ นร้อยละ 83.80 ซึ่ ง
กลุ่ ม ตัวอย่า งมี ก ารรั บ รู้ สู งที่ สุ ด ในจุ ด ประสงค์ ด้า นการรู้ จัก
แก้ปั ญ หาด้ว ยความอดทน มี ก ารรั บ รู้ อ ยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด
รองลงมาคือ ด้านความเข้าใจถึ งความหมายของความอดทน
สื บ เนื่ อ งจากที่ ผูว้ ิจัยได้พฒ
ั นาการ์ ตูน แอนิ เมชัน 3 มิติ ให้มี
ข้อคิดคุณธรรมด้านความอดทนสอดแทรกในเนื้ อเรื่ อง เพื่อให้
กลุ่มตัวอย่างได้เข้าใจถึงความอดทน และรู้จกั การแก้ปัญหาด้วย
ความอดทนในชีวติ ประจาวัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชุติ

8. ข้ อเสนอแนะ
งานวิจยั ครั้งนี้เป็ นการพัฒนาแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่ อง อดทนรอไป
ด้ว ยกัน นะ ที่ มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกับ ความอดทน เป็ นการปลู ก ฝั่ ง
คุณธรรมที่ดี ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของค่านิ ยม 12 ประการ ดังนั้น
หากมีการทาวิจยั ครั้งต่อไป ควรพัฒนาการ์ ตูนแอนิ เมชัน 3 มิติ
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ที่เป็ นสื่ อปลูกฝังคุณ ธรรมที่ดีในหัวข้ออื่ น ๆ สาหรั บเด็กและ
ผูใ้ หญ่
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