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การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพลื่อติจิทัล 3 มิติ ที่ม ีต่อการรับรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ 

ตามแนวทางการออกกำลังกายแบบแอนแอโรบิกฃองบักสืกษาระดับปริญญาตรี
กันปมาท คุคิริรัตน์' '  เธิยรธาตา ห ิร ัญญะ'ซาติธาตา'และปิยะวัฯร ไผ่เลี้ยง5 

12อาจารย่ประจำสาขาวิซาแอบิเมจัมและด็จิทัลมีเดีย คณะวิทยา?ทสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาลื่อดิจิทัล 3 มิติ 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของลื่อดิจิทัล 3 มิติ 

และ 3) เพื่อประเมินประสิทธิผลการรับรู้ต่อลื่อติจิทัล 3 มิติ ดัานส่งเสริมสุขภาพตามแนวทางการออกกำลังกายแบบ 
แอนแอโรบกของนักศึกษาระดับปริญญาตริ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใบการวิจัยคีอ นักศึกษาสาขาวิชาแอนิเมข’นและดิจิทัลมีเดีย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านลมเด็จเจ้าพระยาจำนวน 32 คน ใต้มาจากการเลีอกแบบเจาะจงเครื่องมิอที่ใช้ประกอบด้วย 
1. ล่ือดิจิทัล 3 มิติ เร่ือง Move your body แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแบบมิโครงสร้าง แบบลอบถาม 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ แบบประเมินประสิทธิภาพลื่อติจิทัล 3 มิติ และแบบประเมินการรับรู้ก่อนและหลังขมลื่อ 
ติจิทัล 3 มิติ ที่ผ ่านการตรวจคุณภาพจากผู้เชี่ยว1ชาญตามเกณฑ์ที่กำหนด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห่ ได้แก่ ค่าเนลื่ย 
ส่วนเบยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ใต้ล่ือติจิทัล 3 มิติด้านสุขภาพตามแนวทางการออกกำลังกายแบบแอบแอโรบ้ก 
ชี่อเรื่อง Move your body ขนาด 1280 X 720 พิกเชล ระยะเวลาในการดำเน ิน เร ื่อ ง 6.15 นาที ผลประเม ิน 
ประสิทธิภาพของล่ือติจิทัล 3 มิติ จากผู้เชี่ยวชาญและนักศึกษาอยู่ใบระดับ มาก และผลประเมินประสิทธิของล่ือติจิพัล 
3 มิติ มิค่าตัขนีประสิทธิผลเท่ากับ 1.77 สูงกว่าเกณฑ์ของเมกุยแกนส์

คำสำคัญ ะ การส่งเสริมสุขภาพ การออกกำลังกายแบบแอบแอโรบิก ประเมินประสิทธิภาพ ล่ือดิจ้ทัล 3 มิติ
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Abstract
The purposes of this study were 1) to develop 3D digital media, 2) to assess the efficiency of 

3D digital media and 3) assessment the effectiveness to perception of 3D digital media. 32 participant 

were from Department of Animation and Digital Media selected by purposive sampling. The research 

tools consists of 1) 3D digital animation namely “ Move your body" 1 2) structural interview form, 3) 
experts’ opinion questionnaire, 4) 3D digital media efficiency form and 5) pre and post perception 

assessment form of 3D digital media. The statistic used in the analysis are the mean, percentage and 

the standard deviation. The result showed that 1) the 3D digital media toward perception in health 

promotion with anaerobic exercise namely “ Move your body” had the resolution of 1280 X 720 pixel 
with 6.15 minute, 2) the efficiency of 3D digital media by experts and students were at high level and 

3) the of 3D digital media had efficient to perception in lesson of meguigans index at 1.77.
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