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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มิวัตถุประสงค์คือ 1) ออกแบบและพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อส่งเสริมการรักษาสุฃอนามัยของเด็กวัยเรียน 2) ประเมิน 

ประสิทธิภาพสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อส่งเสริมการรักษาสุขอนามัยของเด็กวัยเรียน 3) คืกษาการรับรู้ของเด็กวัยเรียนต่อสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ 

ส่งเสริมการรักษาสุขอนามัย 4) ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ ส่งเสรีมการรักษาสุขอนามัยของ เด็กวัยเรียน กลุ่มตัวอย่าง คือ 

นักเรียนประถมต้น โรงเรียนสาธ ิตมหาวิทยาลัยราซภัฏบ ้านสมเด ็จเจ ้าพระยา จำนวน 30 คน โดยใช้ว ิธ ีการเล ือกอย่างแบบบังเอ ิญ และ 

เครื่องมือที่ใช้ คือ สื่อแอนิเมชัน 3 มิติเพื่อส่งเสริมการรักษาสุขอนามัยของเด็กวัยเรียน เรื่องแมลงสาบแมน แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็บของ 

ผู้เชี่ยวซาญแบบมีโครงสร้าง แบบสอบถามความคิดเห ็นของผู้เช ี่ยวชาญเกี่ยวกับการออกแบบและเนื้อหา แบบสอบถามความคิดเห็นของ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านประสิทธิภาพ แบบวิเคราะห์ความสอดคล้องของเนื้อหาและการออกแบบ แบบสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับรองประสิทธิภาพ 

แบบวัดการรับรู้ของนักเรียน แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า สื่อสำหรับเด็กวัยเรียนที่พัฒนาขึ้นด้วยการใช้สัดส่วนตัวละครในอัตราส่วนศีรษะต่อลำตัวเปีน 1:1 และการสร้างฉาก 

แบบลดทอนความสมจริง เรื่อง แมลงสาบแมน ที่มีขนาด 1920 X 1082 pixel ความยาว 2.30 นาที ให ้ผลลัพธ์ด ังต ่อไปน ี้ การประเม ิน 

ประสิทธิภาพมิความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผลการรับรู้ต่อสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อเพื่อส่งเสริมการรักษาสุขอนามัยของเด็กวัยเรียน มีการ 

รับรู้อยู่ในระดับมาก ผลความพึงพอใจที่มิต่อสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อส่งเสริมการรักษาสุขอนามัยของเด็กวัยเรียบมิความพึงพอใจอยู่ในระดับ 

มาก

คำสำคัญ : ออกแบบสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ พัฒนาสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อส่งเสรีมการรักษาสุขอนามัยของเด็กวัยเรียน

Abstract

This research has these following purposes: 1) to design and development 3D animation media to enhance 

school age sanitary; 2) to ensure effective animation media for enhance school age sanitary; 3) study the recognition of 

students effective animation media for enhance school age sanitary; and 4) to satisfaction with effective animation 

media for enhance school age sanitary. The samples of the research were selected by accidental specific from 30 

primary school students whose age between 8-12 years old in The Secondary Demonstration School of 

Bansomdejchaopraya Rajabhat University. The tools of this research are the 3D animation media: "The cockroach man” , 

the Structured Interview opinions for expert, the questionnaire from of contents and designs for expert, the efficiency of 

media questionnaire, the content and design appropriate analysis from, the information evaluation from for students 

and the satisfaction form for evaluation. The statistics for this research are mean and standard deviation. The results 

were as follows

1. The 3D animation media “The cockroach man” , 1920 X 1080 pixels, 2.30 minutes in super deformation 

character style and simplicity environment design.

2. The specialists guaranteed the suitability performance and adoption at a high level.

3. The recognition of secondary school students is at a high level

4. The summary of secondary ร.chool students’ attitude is at a high level.__
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