
การประชุมวิซาการระดับชาติ “ราชภัฎกรุงเก่า” ประจำจ พ.ศ. 2562 “ท้องกบก้าว!กล ศ้วยวิจัยและวัตกรรม” 12 -  13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุ5ยา

การออกแบบและพัฒนาส่ือดิจิทัล 3 มิติ เพ่ือตระหนักรู้ถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อมสำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

Design and development of 3D digital media to aware of the conservation of 
natural resources and environment for junior high school students

เธียรธาดา หิรัญญะชาติธาดา1 ฐิติกร พงษ์ดี2 เกษม กมลซัยพิสิฐ3 และ กัมปนาท คูสิริรัตน4

น ’5'4สาขาวิชาแอนิฬ่นแล่ะดิจิทัลมีเคย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราซภัฎบ้านสมเด็จเจ้าหระยา 
'Email: bmafueng@hotmail.com; 2Email: Uverpond422r@gmail.com; zEmail: kasem97@gmail.com; “Email: ajdankampanat@gmail.com

บทคัดย่อ
การวิจ ัยน ี้ม ีว ัตถ ุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัล 3 มิติ เพ ื่อตระหนักรู้ถ ึงการอนุรักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพสิ่อดิจิทัล 3 มิติ เพื่อตระหนักรู้ถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมซาติและสิ่งแวดล้อม 3) เพื่อประเมิน 
ความพึงพอ'ใจต่อสื่อดิจิทัล 3 มิติ เพื่อตระหนักรู้ถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ตอนต้น จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราซภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ 1) สื่อดิจิทัล 3 มิติ เพ่ือ 
ตระหนักรู้ถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง “คนจะรวย ซวยจริงๆ” 2) แบบประเมินประสิทธิภาพสื่อดีจิทัล 3 มิติ เพ่ือ 
ตระหนักรู้ถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3) แบบประเมินความพึงพอใจต่อสื่อดิจิทัล 3 มิติ เพื่อตระหนักรู้ถึงการอนุรักษ์ 

ทร ัพยากรธรรมชาต ิและส ิ่งแวดล ้อม สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ผลการว ิจ ัยพบว่า สื่อสื่อดิจิท ัล 3 มิติ เพ ื่อตระหน ักร ู้ถ ึงการอน ุร ักษ ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง “คนจะรวย ซวยจริงๆ” มีคุณภาพระดับดี ผลการประเมินประสิทธิภาพสื่อโดยผู้เชี่ยวชาญ ด้าน 

เนื้อหา ด้านภาพและเสียงด้านการออกแบบและเทคนิค โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก และผลการประเมินความพึงพอใจต่อสื่อดิจิทัล 3 มิติ เพ่ือ 
ตระหนักรู้ถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นอยู่ในระดับดี 
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Abstract
The aim of this research were: 1) to design and development 3D digital media to aware of the conservation of 

natural resources and environment 2) to evaluate the quality of 3D digital media and 3) to study the satisfaction of 3D 
digital media. The sample were 20 junior high school students selected by purposive sampling method. The research 
tools consists of 3D digital media to aware of the conservation of natural resources and environment, 3D digital media 
quality evaluation form for experts and satisfaction evaluation form for junior high school students. Using average to 

analyze the collocated data. The result showed that: 1) the 3D digital media quality was at high level 2) the efficiency of 
3D digital media in content, pictures and sound and design and technical topic evaluated by experts was at highest level 
and 3) the satisfaction evaluation of 3D digital media by junior high school students was also at high level.
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1. บทนำ
สถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 

[1] จากการต ิดตามสถานการณ ์ ย ังคงมีป ิญหาในหลายด้าน อัน 
เนื่องมาจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ เซ่น ในด้านการพัฒนาประเทศ 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ การเพ ื่มข ึ้นชองประชากรและการ 

เปลี่ยนแปลงทางสังคม ที่ส ่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงชอง 
ทร ั พย า ก ร ธ ร รมชาต ิ แล ะ ส ิ ่ ง แ ว ดล ้ อมอย ่ า ง ร วด เ ร ็ ว  แต่ 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมยังคงเส่ือมโทรม [2] ปัจจุบันพื้นที่ 
ป่าไม้ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2559 จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียมโดย 
กรมบ้าไม้ ระบุว่าประเทศไทยมิพื้นที่บ้าไม้คิดเป็นร้อยละ 31.58 ของ

พื้นที่ประเทศหรือเท่ากับ 102,174,805.09 ไร่ ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2558 
จำนวน 65,000 ไร่ โดยประมาณ และจากสถิติพื้นที่บ้าไม้ประเทศไทย 

จากปี พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2559 ในระยะเวลา 2 ช่วงปีท่ีผ่านมาพื้นที่ 

บ้าลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.02 ทุกปี [3]
ป้จจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมิความเสื่อมโทรม 

มากขึ้น ทั้งนื้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสามารถ 

กระทำได้หลายวิธีทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยทางตรงคือ การใช้ 
ทรัพยากรอย่างประหยัด การนำกลับมาใช้ซํ้าอีก การบูรณซ่อมแซม 

การบำบัด การพื่นฟู การใช้สิ่งอื่นทดแทน การเฝีาระวังดูแล และการ 
ป้องกัน เซ่น การเฝ็าระวังการทั้งขยะ สิ่งปฏิกูลลงแม่นํ้าคูคลอง การ 

จัดทำแนวป้องกันไฟบ้า เป็นด้น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
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