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การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ แบบเฟรมต่อเฟรม
ชุมพล จันทร์ฉลอง1*
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. พัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติแบบ
เฟรมต่อเฟรม 2. เพื่อหาคุณภาพของสื่อมัลติมีเดีย เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติแบบเฟรมต่อเฟรม
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี ต่อสื่อมัลติมีเดีย เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติแบบเฟรมต่อ
เฟรม กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่ม
วิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 3 จานวน 25 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1. สื่อมัลติมีเดีย เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ
แบบเฟรมต่อเฟรม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 2. แบบประเมินคุณภาพของสื่อมัลติมีเดีย เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2
มิติแบบเฟรมต่อเฟรม 3. แบบประเมินความความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ สื่อมัลติมีเดีย เรื่องการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติแบบเฟรมต่อเฟรม
ผลการวิจัย พบว่า ผลการประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดีย เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติแบบ
เฟรมต่อเฟรม ที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ รวมคุณภาพทั้ง 3 ด้านมีค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.52 ซึ่งระดับคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีมาก ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสื่อมัลติมีเดีย เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ
แบบเฟรมต่อเฟรมที่ประเมินโดยนักศึกษา รวมคุณภาพทั้ง 3 ด้านมีค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.10 ซึ่งระดับคุณภาพอยู่ใน
ระดับดี
คาสาคัญ : สื่อมัลติมเี ดีย,การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติแบบเฟรมต่อเฟรม
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DEVELOPMENT OF MULTIMEDIA 2D ANIMATION FRAME BY FRAME
Choompon Janchalong1*
Abstract
This research have three proposes which 1. to propose the development of
multimedia 2D animation frame by frame , 2. to find out the quality of development of
multimedia 2D animation frame by frame, and 3. to assess the satisfaction of students on
multimedia about development of multimedia 2D animation frame by frame. Course
Technology Multimedia of The Information Technology 25 students, undergraduate level,
Science and Technology Faculty Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal
Patronage were selected as the sample of this research, using purposive sampling.
Tools used in this research consist of 1. the development of multimedia 2D animation
frame by frame, 2. Assessment of quality of the media in the development of multimedia 2D
animation frame by frame and 3. Assessments of student satisfaction with the media in the
development of multimedia 2D animation frame by frame
The results showed the quality of learning quality of the media in the development
of multimedia 2D animation frame by frame to Expert evaluation including quality three sides
total average is 4.52. This level of quality was very good. Assessment of student satisfaction with
of the media in the development of multimedia 2D animation frame by frame to the student
assessment. Including quality three sides, with an average total is 4.10, the quality was good.
Keywords : Multimedia, 2D animation frame by frame

1

Information Technology Science and Technology Faculty Valaya Alongkorn Rajabhat University under the
Royal Patronage Pathumthani
*ผู้นิพนธ์หลัก e-mail : choompon.jan@vru.ac.th

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี| 67

บทนา
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ผู้เรียนต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเป็น
เครื่ อ งมื อ ที่ จ ะน าพาตนเองไปสู่ เ ป้ า มายของหลั ก สู ต ร กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ จ าเป็ น ส าหรั บ ผู้ เ รี ย น อาทิ
กระบวนการเรี ย นรู้ แ บบบู ร ณาการ กระบวนการสร้ า งความรู้ กระบวนการคิ ด กระบวนการทางสั ง คม
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติลงมือ
ทาจริง กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรู้ การเรียนรู้ของตนเอง และกระบวนการพัฒนา
ลักษณะนิสัย เป็นต้น กระบวนการเหล่านี้เป็นแนวทางจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝนพัฒนา เพราะ
สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร ดังนั้นผู้สอนจึงจาเป็นต้องศึกษาทาความ
เข้ า ใจกระบวนการเรี ย นรู้ ต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ส ามารถเลื อ กใช้ ก ระบวนการเรี ย นรู้ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)
สื่อมัลติมีเดีย หมายถึง การนาสื่อหลายๆ ประเภทมาใช้ร่วมกันทั้งวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการสอนการฝึกอบรม โดยการใช้สื่อแต่ละอย่างตามลาดับ
ขั้นตอน
ของเนื้อหา ในปัจจุบันมีการนาคอมพิวเตอร์มาใช้ร่วมด้วยเพื่อการผลิตหรือการควบคุมการทางาน
ของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการนาเสนอข้อมูล ทั้งตัวอักษร ภาพกราฟิก ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์ และเสียง
(กิดานันท์ มะลิทอง,2548)
แอนิเมชัน (Animation) หมายถึง ภาพเคลื่อนไหวที่สร้างขึ้นโดยการนาภาพนิ่งหลาย ๆ ภาพมาฉาย
ต่อเนื่องกันด้วยความเร็วสูง ทาให้เกิดภาพลวงตาของการเคลื่อนไหว โดยปกติความเร็วของภาพเคลื่อนไหวจะ
ฉายด้วยความเร็วที่ต่างกันขึ้น อยู่กับ ชนิด ของการแสดงผล (output) โดยถ้าฉายเป็นภาพยนตร์จ ะฉายด้ ว ย
ความเร็ว 24 เฟรมต่อวินาที ถ้าถ่ายทอดในระบบ PAL จะฉายด้วยความเร็ว 25 เฟรมต่อวินาที แต่ในระบบ
NTSC จะฉายด้วยความเร็ว 29.97 หรือ 30 เฟรมต่อวินาทีประเภทของภาพเคลื่อนไหว แบ่งได้ 2 ประเภท คือ
2D Animation คือ ภาพเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ มองเห็นได้ทั้งความสูงและความกว้าง ซึ่งจะมีความเหมือนจริง
พอสมควรและการสร้างจะไม่สลับซับซ้อนมากนัก เช่น ภาพเคลื่อนไหวที่ปรากฏตามเว็บต่าง ๆ รวมทั้ง Gif
Animation และ 3D Animation คือ ภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ มองเห็นได้ทั้งความสูง ความกว้าง และความ
ลึก ภาพที่เห็นจะมีความสมจริงมากถึงมากที่สุด เช่น ภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง NEMO เป็นต้น (สมหมาย ตาม
ประวัติ, 2555)
รู ป แบบของภาพเคลื่ อ นไหว มี 3 แบบ คื อ 1) Traditional Animation หรื อ Hand Drawing
Animation หรือ 2D Animation คือ ภาพเคลื่อนไหวที่เกิดจากการวาดภาพที่ละภาพหลาย ๆ พันภาพ และฉาย
ภาพเหล่านั้นผ่านกล้องโดยใช้เวลาไม่กี่วินาที เช่น 1 วินาที ใช้รูป 24 เฟรม เป็นภาพเคลื่อนไหวสมัยแรกเริ่มที่
มักจะใช้การวาดด้วยมือ งานประเภทนี้พบเห็นได้ทั่วไปในการทา ภาพเคลื่อนไหวยุคแรก ๆ ซึ่งใช้เทคนิคการวาด
ด้วยมือทีละแผ่น ข้อดีของการทาภาพเคลื่อนไหวชนิดนี้คือ มีความเป็นศิลปะ สวยงาม น่าชม แต่มีข้อเสียคือ ต้อง
ใช้ เ วลาในการผลิ ต มาก ต้ อ งใช้ ผู้ ส ร้ า งภาพเคลื่ อ นไหว (Animator) จ านวนมากและต้ น ทุ น การผลิ ต สู ง
2) Stop Motion หรือเรียกว่า Model Animation ภาพเคลื่อนไหวประเภทนี้ ผู้สร้างภาพเคลื่อนไหวต้องเข้าไป
ทาการเคลื่อนไหวโดยตรงกับแบบจาลอง (Model) และทาการถ่ายภาพเอาไว้ทีละเฟรม ๆ แบบจาลองนี้อาจจะ
เป็ น ของเล่ น หรื อ อาจจะสร้ า งจากดิ น น้ ามั น การท า Stop Motion นี้ ต้ อ งอาศั ย เวลาและความทุ่ ม เทมาก
3) Computer Animation เป็นภาพเคลื่อนไหวที่มัก พบกันได้บ่ อยในยุค ปัจจุ บัน เนื่องจากการใช้โปรแกรม
เป็นไปได้ง่ายและมีการนาหลักการแบบ 2D เข้ามาผสมผสานกับตัวโปรแกรม ซึ่งทาได้ง่ายและสะดวกในการ
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แก้ไขและการแสดงผล ปัจจุบันมีซอฟแวร์ต่าง ๆ ที่สามารถช่วยในการทาภาพเคลื่อนไหว เช่น โปรแกรม 3DS
Max, Maya, Adobe flash เป็นต้น วิธีนี้เป็นวิธีที่ประหยัดเวลาและลดต้นทุนการผลิตเป็นอย่างมาก จึงเป็นชนิด
ที่นิยมทากันมาก (สมหมาย ตามประวัติ, 2555)
การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบเฟรมต่อเฟรมเป็นการขยับวัตถุให้เคลื่อนที่ตามที่เราต้องการได้อย่าง
อิสระ ผู้สร้างสามารถออกแบบลักษณะการเคลื่อนไหวในแบบต่าง ๆ เช่น การเดิน การวิ่ง การกระพิบตา การยิ้ม
เป็นต้น ในการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบเฟรมต่อเฟรมนั้นมีวิธีการสร้างหลายขั้นตอนทาให้ผู้เรียนอาจจะสับสน
และทาข้ามขั้นตอนทาให้ชิ้น งานไม่สมบูรณ์ จากสภาพปัญหาดังกล่าว พบว่าผู้เรียนขาดทักษะในการสร้ า ง
ภาพเคลื่ อ นไหวและการศึ ก ษาค้ น คว้ า หาความรู้ ด้ ว ยตนเอง จึ ง มี ก ารพั ฒ นาสื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย เรื่ อ งการสร้ า ง
ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติแบบเฟรมต่อเฟรม เพื่อช่วยให้ผู้เรียนทบทวนขั้นตอนการสร้างภารพเคลื่อนไหว 2 มิติแบบ
เฟรมต่อเฟรมและเพิ่มทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างงานมัลติมีเดีย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติแบบเฟรมต่อเฟรม
2. เพื่อหาคุณภาพของสื่อมัลติมีเดีย เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติแบบเฟรมต่อเฟรม
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี สื่อมัลติมีเดีย เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติแบบ
เฟรมต่อเฟรม
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง ผู้วิจัยดาเนินตามขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาการสร้างสื่อมัลติมีเดีย จากโปรแกรมการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ ที่เหมาะสมกับ
การสร้างสื่อมัลติมีเดีย
2. ผู วิ จั ย ไดท าการแบงหั ว ขอเรื่ อ ง ที่ ไ ดจากการวิ เ คราะหเนื้ อ หา โดยไดแบงออกเปน 2 เรื่ อ ง
มาจัดทาเป็นสื่อมัลติมีเดีย เรื่องการสร้างเคลื่อนไหว 2 มิติแบบเฟรมต่อเฟรม ดังนี้ เรื่องที่ 1 การสร้างข้อความ
เคลื่อนไหว และเรื่องที่ 2 การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบต่าง ๆ
3. นาสื่อมัลติมีเดีย เรื่องการสร้างเคลื่อนไหว 2 มิติแบบเฟรมต่อเฟรม ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน
คุณภาพของสื่อมัลติมีเดีย แล้วนาผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขสื่อมัลติมีเดีย แล้วจึง นาสื่อมัลติมีเดียไปใช้กับ
กลุ่มตัวอย่าง
4. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาภาคปกติที่กาลังศึกษา
ในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ลงทะเบียนรายวิชาการ
สร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จานวน 42 คน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ หลั ก สู ต รเทคโนโลยี ส ารสนเทศ กลุ่ ม วิ ชา
เทคโนโลยีมั ลติมี เดีย ชั้ น ปี ที่ 3 คณะวิ ท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ซึ่ งได้ ล งทะเบีย นเรีย นรายวิ ชาการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ จานวน 25 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
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5. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
5.1 สื่อมัลติมีเดีย เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติแบบเฟรมต่อเฟรม ที่พัฒนาขึ้น ผู้วิจัย
นาไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบโดยใช้แบบประเมินคุณภาพ ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญผลการ
ประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดีย เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติแบบเฟรมต่อเฟรม ที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ
แยกประเมินคุณภาพเป็น 3 ด้าน คือ คุณภาพด้านเนื้อหาวิชามีค่าเฉลี่ยเป็น 4.67 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี
มาก คุณภาพด้านภาพ อักษร เสียง มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.33 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี คุณภาพด้านเทคนิ ค
มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.56 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และโดยภาพรวมคุณภาพทั้ง 3 ด้านมีค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.52
ซึ่งระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก
5.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสื่อมัลติมีเดีย เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหว
2 มิติแบบเฟรมต่อเฟรม ทาการประเมินความพึงพอใจ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านภาพ ตัวอักษร เสียง และ
การใช้งาน เพื่อสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา ซึ่งโดยภาพรวมคุณภาพทั้ง 3 ด้านมีค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.10
ซึ่งระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี โดยศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจจากเอกสารและงานวิจัยต่างๆ
สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจที่เ ป็นแบบมาตราส่ วนประมาณค่ า (Rating Scale) ซึ่งมีระดับมาตราส่ว น
5 ระดับ ให้มีความสอดคล้องและครอบคลุมเนื้อหาของสื่อมัลติมีเดีย นาแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้น ให้ผู้เชี่ยวชาญทาการตรวจสอบแล้วนามาปรับปรุงแก้ไข ตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ นาแบบสอบถาม
ความพึงพอใจที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
6. การดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการชี้แจงรายละเอียดการของสื่อ
มัลติมีเดีย เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติแบบเฟรมต่อเฟรม โดยดาเนินการทดลองกับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย จานวน 25 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2557 ซึ่งได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ ดาเนินการทดลองโดยใช้เวลา
2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง รวมเวลาในการทดลองทั้งสิ้น 8 ชั่วโมง ซึ่งมีการจัดกระบวนการทดลองดังนี้
6.1 นักศึกษาเข้าใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติแบบเฟรมต่อเฟรม โดยใช้
เวลา 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง รวมเวลาในการทดลองทั้งสิ้น 8 ชั่วโมง
6.2 นักศึกษาตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ที่มีต่อสื่อมัลติมีเดีย เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหว
2 มิติแบบเฟรมต่อเฟรม นาผลที่ได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป
7. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ
7.1 การวิเคราะห์ผลแบบประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดีย เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติแบบ
เฟรมต่อเฟรม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลโดยการคานวณคาเฉลี่ย (Mean) จากคะแนนที่แจกแจงความถี่แลว
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (ชูศรี วงศ์รัตนะ,2544)
7.2 การวิ เ คราะห์ ผ ลความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ สื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย เรื่ อ งการสร้ า ง
ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติแบบเฟรมต่อเฟรม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมีระดับมาตราส่วน
5 ระดับ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ของกลุ่มตัวอย่าง (ชูศรี วงศ์รัตนะ,2544)
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล
สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ แบบเฟรมต่อเฟรม มีการนาเสนอ 3 ส่วนดังนี้
หน้าจอหลัก การสร้างข้อความเคลื่อนไหว และการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบต่าง ๆ ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงหน้าจอหลักของสือ่ มัลติมเี ดีย เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ แบบเฟรมต่อเฟรม
ผู้วิจัยได้นาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ แบบเฟรมต่อเฟรม ให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบและทาการประเมินสื่อ มัลติมีเดีย แล้วนาสื่อมัลติมีเดียให้นักศึกษาประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสื่อ
มัลติมีเดีย ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินมีดังนี้
1. ผลการประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดีย โดยผู้เชี่ยวชาญ ดังแสดงผลตามตารางที่ 1
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่ต่อสื่อ มัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหว
2 มิติ แบบเฟรมต่อเฟรม ดังแสดงผลตามตารางที่ 2
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดีย โดยผู้เชี่ยวชาญ
รายการประเมินคุณภาพ
1. คุณภาพด้านเนื้อหา
2. คุณภาพด้านภาพ อักษร เสียง
3. คุณภาพด้านเทคนิค
ค่าเฉลี่ยรวม

X

4.67
4.33
4.56
4.52

S.D
0.47
0.58
0.47
0.51

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
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จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดีย เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติแบบเฟรมต่อ
เฟรม ที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ แยกประเมินคุณภาพเป็น 3 ด้าน คือ คุณภาพด้านเนื้อหามีค่าเฉลี่ยเป็น 4.67
ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก คุณภาพด้านภาพ อักษร เสียง มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.33 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี
คุณภาพด้านเทคนิคมีค่าเฉลี่ยเป็น 4.56 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และโดยภาพรวมคุณภาพทั้ง 3 ด้านมี
ค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.52 ซึ่งระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก
ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสื่อมัลติมีเดีย
รายการประเมิน
1. คุณภาพด้านเนื้อหา
2. คุณภาพด้านภาพ อักษร
3. คุณภาพด้านการใช้งาน
ค่าเฉลี่ยรวม

X

4.19
4.03
4.08
4.10

S.D
0.74
0.81
0.80
0.78

ระดับคุณภาพ
ดี
ดี
ดีมาก
ดี

จากตารางที่ 2 ผลการประเมิน ความพึ งพอใจของนั กศึก ษาที่ มีต่อ สื่อมัลติ มีเดีย เรื่ อ งการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติแบบเฟรมต่อเฟรม ที่ประเมินโดยนักศึกษา แยกประเมินคุณภาพเป็น 3 ด้าน คือ คุณภาพ
ด้านเนื้อหามีค่าเฉลี่ยเป็น 4.19 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี คุณภาพด้านภาพ อักษร เสียงมีค่าเฉลี่ยเป็น 4.03
ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี คุณภาพด้านการใช้งานมีค่าเฉลี่ยเป็น 4.08 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี และโดย
ภาพรวมคุณภาพทั้ง 3 ด้านมีค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.10 ซึ่งระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี
สรุป
ผลจาการวิจัยครั้งนี้พบว่าการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติแบบเฟรมต่อ
เฟรม บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ คือ
1. การประเมิน คุณภาพสื่อ มัลติมี เดีย เรื่ อ งการสร้างภาพเคลื่อ นไหว 2 มิ ติ แ บบเฟรมต่อเฟรม
มีคุณภาพทั้ง 3 ด้านค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.52 ซึ่งระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี มาก ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะผู้วิจัยได้
สรุปเนื้อหาซึ่งเป็นขั้นตอนในการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติแบบเฟรมต่อเฟรมอย่างละเอียด จึงทาให้ผู้เรียน
เข้าใจและเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับ นพรัตน์ กันทะวัง (2552) การออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง
การดุนลายอลูมิเนียมเบื้องต้น ซึ่งพบว่าผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อเห็นว่ า สื่ออิเล็กทรอนิกส์มีคุณภาพ ดี โดยมีค่าเฉลี่ย
3.30 และผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นเนื้ อ หา เห็ น ว่ า การน าเสนอเนื้ อ หาของสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ มี คุ ณ ภาพดี ม าก และ
สอดคล้องกับ นัฎยา บันดาลสิน (2553) การสร้างบทเรียนมัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์โดยใช้โปรแกรมมัลติ
พอยท์เมาส์ เรื่อง การสร้างสรรค์งานจากอินเทอร์เน็ต สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งพบว่าผลการ
ประเมินคุณภาพทางด้านเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่านปรากฏว่าผลค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ค่า S.D. เท่ากับ
0.57 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี และผลการประเมินคุณภาพทางด้านสื่อการนาเสนอจานวน 3 ท่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64
ค่า S.D.เท่ากับ 0.47 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และสอดคล้องกับ กังสดาล ดีพัฒน์ (2553) การสร้างสื่อมัลติมีเดียเพือ่
ส่งเสริมการอ่าน เรื่อง มาตราตัวสะกดสาหรับนักเรียน ผลการประเมินคุณภาพด้านสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการ
อ่าน เรื่องมาตราตัวสะกด สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ มีคุณภาพอยู่ใน
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ชุมพล จันทร์ฉลอง

เกณฑ์ดีมาก โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 และผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาของสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการ
อ่าน เรื่องมาตราตัวสะกด สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ มีคุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78
2. การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ
แบบเฟรมต่อเฟรม มีคุณภาพทั้ง 3 ด้าน ค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.10 ซึ่งระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี สอดคล้องกับ
จรัญ ขันศิริ (2553) การพัฒนามัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษารอบด้าน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ซึ่งพบว่า นักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษารอบด้านมีความพึงพอใจต่อ
การใช้มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษารอบด้าน ระดับมากที่สุด ( X =4.80, S.D. = 0.40) และสอดคล้อง
กับกังสดาล ดีพัฒน์ (2553) การสร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการอ่าน เรื่อง มาตราตัวสะกดสาหรับนักเรียน ผล
การประเมิ น คุ ณ ภาพด้ า นสื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การอ่ า น เรื่ อ งมาตราตั ว สะกด ส าหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ ซึ่งพบว่า การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้สื่อ
มัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการอ่าน เรื่อง มาตราตัวสะกด โดยค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.47 อยู่ในระดับมาก และสอดคล้อง
กับ ผจญ รุ่งอรุณเลิศ (2551) ผลการใช้สื่อมัลติมีเดียที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการจัดทาโครงงาน
คอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนคงทองวิทยา ซึ่งพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
เรียนรู้ด้วยกิจกรรม โครงงานคอมพิวเตอร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.23 และ S.D. = 0.62)
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลงานวิจัยไปใช้
การน าสื่อ มัลติมีเดี ย เรื่ อ งการสร้างภาพเคลื่อ นไหว 2 มิ ติ แ บบเฟรมต่อ เฟรม ไปทดลองกับ
นักศึกษาในครั้งนี้ เนื่องจากปัญหาที่เคยพบนักศึกษาที่เรียนรายวิชาการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ ซึ่งนักศึกษา
ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมมัลติมีเดียโดยเฉพาะเรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติแบบต่าง ๆ
เพราะฉะนั้นการที่ผู้วิจัยได้สร้างสื่อมัล ติมีเดียขึ้นมาได้ช่วยให้นักศึกษาได้ศึกษาเนื้อหาและทาความเข้าใจได้ง่าย
ขึ้น แต่ควรจะเพิ่มแบบฝึกปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาได้มีการฝึกฝนต่อไปได้
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้เปนการนาสื่อมัลติมีเดีย ที่สรางขึ้นไปทดลองกับกลุมตัวอยางใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพียงแหงเดียว ดังนั้นจึงควรมีการนาสื่อมัลติมีเดีย
ที่สรางขึ้นไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ ที่ลงเรียนในรายวิชาดังกล่าว
2.2 ควรศึกษาวิจัยเชิงสารวจและสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับการสร้างสื่อมัลติมีเดีย สื่อการ
เรียนการสอน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.3 ควรวิจัยเกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดียหรือสื่อที่เกี่ยวข้องในเชิงบูรณาการในรายวิชาอื่น ๆ
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอขอบพระคุณหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และอุปกรณ์ในการสร้าง
เครื่องมือวิจัยและดาเนินการทดลองในครั้งนี้

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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