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การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่อง เทพ 3 ฤดู กับการลดโลกร้อน
ชุมพล จันทร์ฉลอง1* อมีนา ฉายสุวรรณ2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อพัฒนาการ์ตูนแอนิมชัน เรื่องเทพ 3 ฤดู กับการลดโลกร้อน
2. เพื่อหาคุณภาพของการ์ตูนแอนิมชัน เรื่องเทพ 3 ฤดู กับการลดโลกร้อน 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้สนใจที่มีต่อการ์ตูนแอนิมชัน เรื่องเทพ 3 ฤดู กับการลดโลกร้อน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย ใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยใช้วิธีจับสลาก ซึ่งจับสลากได้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จานวน 25 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1. การ์ตูนแอนิมชัน เรื่องเทพ 3 ฤดู กับการลดโลกร้อน
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 2. แบบประเมินคุณภาพของการ์ตูนแอนิมชัน เรื่องเทพ 3 ฤดู กับการลดโลกร้อน 3. แบบ
ประเมินความความพึงพอใจของผู้สนใจที่มีต่อการ์ตูนแอนิมชัน เรื่องเทพ 3 ฤดู กับการลดโลกร้อน
ผลการวิจัย พบว่าผลการประเมินคุณภาพการ์ตูนแอนิมชัน เรื่องเทพ 3 ฤดู กับการลดโลกร้อน
ที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ รวมคุณภาพทั้ง 3 ด้านมีค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.54 ซึ่งระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้สนใจที่มีต่อการ์ตูนแอนิมชัน เรื่องเทพ 3 ฤดู กับการลดโลกร้อน ที่ประเมิน
โดยกลุ่มตัวอย่าง รวมคุณภาพทั้ง 3 ด้านมีค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.10 ซึ่งระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี
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CARTOON ANIMATION'S THIRD SEASON WITH THE SUBJECT OF GLOBAL WARMING
Choompon Janchalong1* Ameena Chaysuwan2
Abstract
This research have three proposes which 1. to develop a layer of Gods Cartoon third
season with the reduction of global warming , 2. To find the quality of Cartoon's third season
with the Class of global warming and 3. to the satisfaction of the interest on Cartoon's third
season with the Class of global warming. The sample in this research. The researchers used a
simple random. Use Lottery The sample of regular 25 students Course Technology Multimedia
Technology Year 2 Faculty of Science and Technology Faculty Valaya Alongkorn Rajabhat
University under the Royal Patronage.
The tools used in this research include 1. Cartoon's third season with the Class of
global warming. The researchers created 2. Assessment of the steep Cartoon third season with
the archetypal story of global warming. 3. Assessment of satisfaction of the interest on Cartoon's
third season with the Class of global warming.
The results showed that the quality of Cartoon's third season with the Class of global
warming are evaluated by experts. As well as three top quality, with an average total of 4.54,
which the quality is very good. The satisfaction rate of interest on Cartoon's third season with
the Class of global warming. The sample rate As well as three top quality, with an average total
of 4.10 which was good quality.
Keywords : Cartoon Animation Angel Season Three Global Warming
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บทนา
ภาวะโลกร้อน (Global Warming) เกิดจากการที่อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศบนโลก สูงขึ้น ไม่ว่าจะ
เป็นอากาศใกล้ผิวโลก หรือน้าในมหาสมุทร อันเป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ (Climate
Change) ซึ่งเป็นผลมาจากกิจกรรมในการดาเนินชีวิตของมนุษย์ ที่ทาให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse
Gases) ในชั้นบรรยากาศเพิ่มสูงขึ้น จนก่อเกิด เป็นภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) สาเหตสาคัญของ
วิกฤติการณ์โลกร้อนที่เรากาลัง เผชิญอยู่ในปัจจุบัน หากย้อนเวลากลับไปสัก 20 ปี ก่อนที่เราจะรู้จักกับคาว่า
ภาวะโลกร้อน (Global Warming) คงไม่มีใครที่จะไม่รู้จักกับคาว่า ภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) คา
คุ้นหูที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศและอุณหภูมิของโลก จนคนส่วนใหญ่เข้าใจว่า ภาวะเรือนกระจกก็คือ ภาวะโลก
ร้อน ซึ่งนั่นไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนัก เพราะภาวะเรือนกระจก ภาวะเรือนกระจก เป็นการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิความ
ร้อนที่เป็นไปตามกระบวนการธรรมชาติ ภาวะเรือนกระจก คือ การที่ชั้นบรรยากาศดูดกลืนรังสีคลื่นยาวช่วงอิน
ฟาเรดที่แผ่ออกจากพื้นผิวโลก แล้วคายพลังงานความร้อนปกคลุมให้ความอบอุ่นแก่โลก ภาวะเรือนกระจก ช่วย
รักษาสภาพสมดุลทางอุณหภูมิไว้ได้ จึงมีวัฏจักรน้าอากาศ และฤดูกาลต่างๆ ดาเนินไปอย่างสมดุลเอื้ออานวยต่อ
การดารงชีวิตภาวะเรือนกระจก เปรียบเสมือนกรอบกระจกที่คอยควบคุมอุณหภูมิและวัฏจักรต่างๆ ให้เป็นไป
อย่างสมดุล (สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน,2558)
การ์ตูน หมายถึงภาพจาลอง เป็นสิ่งจาลองของบุคคล ทาให้คนเข้าใจถึงความคิด เข้าใจเรื่องราว
ต่างๆ เขียนเพื่อเน้นลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ซึ่งบอกหรือเล่าเรื่องราวได้อย่างรวดเร็ว การ์ตูนมาจากภาษาลาติน
Charta ซึ่งหมายถึงผ้าใบ เพราะสมัยนั้นการ์ตูน หมายถึง การวาดภาพ ลงบนผืนผ้าใบขนาดใหญ่ วาดบนผ้าม่าน
หรือเขียนลวดลาย หรือภาพลงบนกระจกและโมเสต คาว่าการ์ตูน ในภาษาไทยนั้นใช้แทนคา และความหมาย
จากภาษาอังกฤษ 2 คา คือ Cartoon และ Comic ซึ่งมีผู้ให้ความหมายไว้ว่า Cartoon หมายถึง รูปวาดบน
กระดาษแข็ ง อาจเป็ น รูปวาดที่ เป็ นภาพล้อ เลียนทางการเมือ งหรือ ตลก ขบขั น วาดอยู่ บ นกรอบและแสดง
เหตุการณ์ที่เข้าใจได้อย่างชัดเจน และมีคาบรรยายสั้น ๆ Comic หมายถึง รูปภาพการเล่าเรื่องราวต่าง ๆ โดย
ลาดับภาพ การคงรักษาบุคลิกภาพต่าง ๆ ไว้ในภาพลาดับต่าง ๆ กัน และการรวบรวมบทสนทนา หรือคาบรรยาย
ไว้ภายในภาพและข้อมูลจากเว็บไซต์ วิกิพีเดีย (Wikipedia 2007) ได้ให้ความหมายของการ์ตูนว่า การ์ตูนเป็นสื่อ
ภาพพิมพ์ที่ใช้รูปภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องเล่าโดยลาดับ การ์ตูนเป็นการเล่าเรื่องโดยลาดับโดยใช้ธรรมชาติของภาพ
ซึ่งเป็นการคาบเกี่ยวกันระหว่างสื่อสองชนิด การ์ตูนส่วนใหญ่ประกอบด้วยรูปภาพและคาพูดที่มักจะอยู่ใ น
รูปแบบของบอลลูนคา บรรยายภาพ มีการแสดงเนื้อหาผ่านรูปภาพและบอลลูนคาดังกล่าว (ณัฐวุฒิ โพธิ์ศรี,
2552)
แอนิเมชั่น (Animation) หมายถึง "การสร้างภาพเคลื่อนไหว" ด้วยการนาภาพนิ่งมาเรียงลาดับกัน และ
แสดงผลอย่างต่อเนื่องทาให้ดวงตาเห็นภาพที่มีการเคลื่อนไหวในลักษณะภาพติดตา (Persistence of Vision)
เมื่อตามนุษย์มองเห็นภาพที่ฉาย อย่างต่อเนื่อง เรตินาระรักษาภาพนี้ไว้ในระยะสั้น ๆ ประมาณ 1/3 วินาที หากมี
ภาพอื่นแทรกเข้ามาในระยะเวลาดังกล่าว สมองของมนุษย์จะเชื่อมโยงภาพทั้งสองเข้าด้วยกันทาให้เห็นเป็น
ภาพเคลื่อนไหวที่มีความต่อเนื่องกัน แม้ว่าแอนิเมชันจะใช้ห ลักการเดียวกับวิดิโอแต่แอนิเมชันสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ ได้มากมาย เช่นงานภาพยนตร์ งานโทรทัศน์ งานพัฒนาเกมส์ งานสถาปัตย์ งาน
ก่อสร้าง งานด้านวิทยาศาสตร์หรืองานพัฒนาเว็บไซต์ เป็นต้น (ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ,2552)
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ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่องเทพ 3 ฤดู กับการลดโลกร้อน เพื่อเป็นสื่อให้ผู้สนใจ
มีความใส่ใจสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน เพราะว่าในปัจจุบันกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนไม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ไม่
สนใจปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราและมีความสาคัญต่อโลกของเราเป็นอย่างมาก ดังนั้นการสื่อด้วย
การ์ตูนแอนิเมชัน จะช่วยให้ผู้สนใจมีความเข้าใจ ใส่ใจกับปัญหาโลกร้อนและช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน เข้าใจ
ได้ง่ายและสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่องเทพ 3 ฤดู กับการลดโลกร้อน
2. เพื่อหาคุณภาพของการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่องเทพ 3 ฤดู กับการลดโลกร้อน
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้สนใจที่มีต่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่องเทพ 3 ฤดู กับการลดโลกร้อน
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาภาคปกติที่กาลังศึกษา
ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้นปีที่ 2 จานวน 60 คน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random
Sampling) โดยใช้วิธีจับสลาก ซึ่งจับสลากได้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จานวน 25 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่องเทพ 3 ฤดู กับการลดโลกร้อน
2. แบบประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ
3. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้สนใจที่มีต่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่องเทพ 3 ฤดู กับการลดโลกร้อน
ผู้วิจัยได้ทาเขียนเนื้อเรื่อง ทาการออกแบบตัวละคร ออกแบบฉาก และเขียนบทดาเนินเรื่องของ
การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่องเทพ 3 ฤดู กับการลดโลกร้อน ดังตัวอย่างการออกแบบตัวละครดังภาพที่

ภาพที่ 1 ตัวอย่างการออกแบบตัวละคร
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- ตัวอย่างการเขียนบทดาเนินเรื่องของการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่องเทพ 3 ฤดู กับการลดโลกร้อน

ภาพที่ 2 ตัวอย่างการเขียนบทดาเนินเรื่องการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่องเทพ 3 ฤดู กับการลดโลกร้อน
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ผลแบบประเมินคุณภาพการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่องเทพ 3 ฤดู กับการลดโลกร้อน
สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ผลโดยการค านวณคาเฉลี่ ย (Mean) จากคะแนนที่ แ จกแจงความถี่ แ ลว และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (ประคอง กรรณสูต, 2539)
2. การวิเคราะห์ผลความพึงพอใจของผู้ในใจที่มีต่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่องเทพ 3 ฤดู กับการลดโลก
ร้ อ น เป็ น แบบมาตราส่ว นประมาณค่ า (Rating Scale) ซึ่ งมี ร ะดั บ มาตราส่ว น 5 ระดั บ โดยสถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของกลุ่มตัวอย่าง
(ประคอง กรรณสูต, 2539)
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่องเทพ 3 ฤดู กับการลดโลกร้อน มีการนาเสนอในรูปแบบการ์ตูนแอนิ เมชัน
2 มิติ มีเสียงพูดแบบการเล่านิทาน การบรรยายเรื่องและมีการโต้ตอบของตัวละคร มีการเคลื่อนไหวของตัวละคร
มีฉากเปลี่ยนไปตามเนื้อเรื่อง มีเวลาในการับชมประมาณ 10- 15 นาที เหมาะสาหรับทุกเพศทุกวัย แสดงดัง
ตัวอย่างการ์ตูนในภาพที่ 3 ภาพที่ 4 และภาพที่ 5
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ภาพที่ 3 แสดงการแนะนาตัวละครหลักของเรื่องเทพ 3 ฤดู กับการลดโลกร้อน

ภาพที่ 4 แสดงการแนะนาวิธี 7 R กับการลดโลกร้อน

ภาพที่ 5 แสดงฉาก 7 R การ Recycle เพื่อลดโลกร้อน
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หลังจากออกแบบเสร็จแล้วจึงให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและทาการประเมินคุณภาพ และนาการ์ตูนให้
ผู้สนใจประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการ์ตูน ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินมีดังนี้
1. ผลการประเมินคุณภาพการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่องเทพ 3 ฤดู กับการลดโลกร้อน โดยผู้เชี่ยวชาญ
ดังแสดงผลตามตารางที่ 1
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้สนใจที่ต่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่องเทพ 3 ฤดู กับการลดโลก
ร้อน ดังแสดงผลตามตารางที่ 2
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพการ์ตูนแอนิเมชัน โดยผู้เชี่ยวชาญ
รายการประเมินคุณภาพ
1. คุณภาพเนื้อหา
2. คุณภาพด้านภาพและเสียง
3. คุณภาพด้านเทคนิค
ค่าเฉลี่ยรวม

X

4.50
4.52
4.58
4.54

S.D
0.53
0.57
0.57
0.56

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่องเทพ 3 ฤดู กับการลดโลกร้อน ที่
ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ แยกประเมินคุณภาพเป็น 3 ด้าน คือ คุณภาพด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.50 ระดับ
คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก คุณภาพด้านภาพ เสียง มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.52 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก คุณภาพ
ด้านเทคนิค มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.58 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และโดยภาพรวมคุณภาพทั้ง 3 ด้านมีค่าเฉลี่ย
รวมเป็น 4.54 ซึ่งระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก
ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้สนใจที่ต่อการ์ตูนแอนิเมชัน
รายการประเมิน
1. คุณภาพด้านเนื้อหา
2. คุณภาพด้านภาพ เสียง
3. คุณภาพด้านนาเสนอ
ค่าเฉลี่ย

X

3.99
4.18
4.12
4.10

S.D
0.09
0.10
0.03
0.08

ระดับคุณภาพ
ดี
ดี
ดี
ดี

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้สนใจที่ต่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่องเทพ 3 ฤดู กับ
การลดโลกร้อน ที่ประเมินโดยกลุ่มตัวอย่าง แยกประเมินคุณภาพเป็น 3 ด้าน คือ คุณภาพด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยเป็น
3.99 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี คุณภาพด้านภาพ เสียง มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.18 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี
คุณภาพด้านการนาเสนอ มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.12 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี และโดยภาพรวมคุณภาพทั้ง 3 ด้าน
มีค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.10 ซึ่งระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี
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สรุป
ผลจากการวิจัยครั้งนี้พบว่าการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่องเทพ 3 ฤดู กับการลดโลกร้อน บรรลุวัตถุประสงค์
ดังนี้ คือ
1. การประเมินคุณภาพการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่องเทพ 3 ฤดู กับการลดโลกร้อน มีคุณภาพทั้ง 3 ด้าน
ค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.54 ซึ่งระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะผู้วิจัยได้สรุปเนื้อหาเพื่ อ ให้
ผู้สนใจเข้าใจได้ง่ายขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับบทความวิจัยของ ศิริลักษณ์ คลองข่อย (2555) การพัฒนานิทานการ์ตูน
แอนิเมชัน เรื่องอยู่อย่างพอเพียงสาหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งพบว่านิทานการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่องอยู่อย่างพอเพีย ง
สาหรับเด็กปฐมวัย มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับศรีสุภัค เสมอวงษ์และ ธนกฤต โพธิ์ขี (2557)
การออกแบบและสร้างสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่ออนุรักษ์และถ่ายทอดประเพณีมอญในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งพบว่า
ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อสื่อแอนิเมชัน 2 มิติเพื่ออนุรักษ์และถ่ายทอดประเพณีมอญใน
จังหวัดปทุมธานี พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากที่สุดเท่ากับ 4.71 และสอดคล้องกับ
สุดารัตน์ วงศ์คาพา(2554) การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อรณรงค์แก้ปัญหาเด็กอ้วน ซึ่งพบว่าผล
การศึกษาพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อรณรงค์แก้ปัญหาเด็ กอ้วน ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินสื่อที่ผู้วิจัยได้
พัฒนาขึ้นโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน
2. การประเมินความพึงพอใจของผู้สนใจทีมีต่อการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่องเทพ 3 ฤดู กับการลดโลก
ร้อน มีคุณภาพทั้ง 3 ด้าน ค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.10 ซึ่งระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี สอดคล้องกับ สุดารัตน์ วงศ์คา
พา(2554) การพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อรณรงค์แก้ปัญหาเด็กอ้วน ซึ่งพบว่าผลการศึกษาพัฒนาสื่อ
การ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อรณรงค์แก้ปัญหาเด็กอ้วนเด็กมีความพึงพอใจต่อสื่อการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ โดยรวม
อยู่ในระดับดี และสอดคล้องกับ ปรมาภรณ์ มาเทพ (2551) การพัฒนาสื่อการ์ตูนมัลติมีเดียสาหรับสอนวิชา
พระพุ ท ธศาสนา เรื่ อ ง หลั ก กรรม ซึ่ งพบว่ า ผลการศึ ก ษาพบว่ า นั ก เรี ย นชายและหญิ งทั้ งหมดมี ค วามเห็ น
สอดคล้องกัน มีความพึงพอใจสื่อการ์ตูนมัลติมีเดียสาหรับสอนวิ ชาพระพุทธศาสนา เรื่องหลักกรรม มีความ
น่าสนใจในระดับดี และสอคล้องกับ ศรีพาวรรณ อินทวงค์ (2551) การพัฒนาสื่อแอนิเมชันเพื่อการรณรงค์การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งพบว่า ผลประเมินส่วนใหญ่อยู่ที่ระดับ 4 ซึ่งหมายถึงความพึงพอใจมากและจากการแสดง
ความคิดเห็น แสดงให้เห็นว่า สื่อสามารถสร้างความตระหนักให้แก่กลุ่มเยาวชนถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวได้ในระดับดีมาก
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. การ์ตูนแอนิเมชัน เรื่องเทพ 3 ฤดู กับการลดโลกร้อน สามารถนาไปใช้กับทุกเพศ ทุกวัยได้
2. ควรมีอุปกรณ์มลั ติมเี ดีย เพื่อคุณภาพในการรับชมการ์ตูน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรนาการ์ตูนไปนาเสนอในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบเครือขายเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้สนใจมาก
ยิ่งขึ้น
2. ควรมีการศึกษาผลการใช้การ์ตูนจากตัวแปรอื่น ๆ เช่น การใช้ชีวิตแบบพอเพียง การส่งเสริ ม
คุณธรรม จริยธรรม
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